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णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साद्रहत्य सांस्कृती मांडळाच्या वतीने डॉ. शाां. भा. देव याांनी भाषाांतद्ररत व सांपाद्रदत 
केलेल्या “महाराष्ट्र व गोव/ेद्रशलालेख-ताम्रपटाांची वणणनात्मक सांदभण. सूची” या ग्रांथाचे प्रकाशन करण्यास 
मांडळास आनांद होत आहे. 

 
 
मुांबई  सुरेंद्र बारकलगे, 
द्रद. २७ ऑक्टोबर, १९८२,  अध्यक्ष, 
द्रवजयादशमी,  महाराष्ट्र राज्य साद्रहत्य सांस्कृती मांडळ 
आद्रिन शु. १०, शके १९०४.   
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ॠिणनदेि 
 
नागपूर द्रवद्यापीठात प्राचीन भारतीय इद्रतहास व सांस्कृती या द्रवषयाचा प्राध्यापक म्हणून काम 

करीत असताांना, द्रवद्यापीठ अनुदान मांडळाने भारतातील द्रवद्रवध प्रदेशातील प्रकाद्रशत द्रशलालेख–
ताम्रपटाांची सूची तयार करण्याचा प्रकल्प योजला. त्यानुसार महाराष्ट्र आद्रण गोव े या द्रवभागातील 
पुराद्रभलेखाांची सूची करण्याचे काम माझ्याकडे आले. ही सूची मूळ इांग्रजीमध्ये होती व ती अद्यापही प्रद्रसद्ध 
झाली नाही, केव्हा होईल ते साांगता येत नाही. 
 

महाराष्ट्र आद्रण गोव्याशी सांबांद्रधत असल्याने ही सूची मराठीत भाषाांतद्ररत करावी असे मला वाटले. 
महाराष्ट्र राज्य साद्रहत्य सांस्कृती मांडळाने ही सूची ाापण्याचे मा्य केल्याबद्दल मी मांडळाचा व मांडळाचे 
अध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र बारकलगे याांचा ऋणी आहे. 
 

या सूचीतील त्रुटींची मला पूणण जाणीव आहे. सवणसाधारणपणे १९७० पयंत प्रकाद्रशत झालेल्या व 
उपलब्ध असलेल्या साधनाांतून हे पुराद्रभलेख सांग्रद्रहत केले आहेत. दरवषी अनेक परुाद्रभलेख प्रद्रसद्ध होत 
असल्याने, ही सूची अनेकाांना अपुरी वाटेल. हे काम पुढेही चालू रहाव ेअशा स्वरुपाचे आहे. 
 

या कामात अनांत अडचणी आल्या. गेली १०–१२ वष ेहस्तद्रलद्रखत पडून होते. इतर कामामुळे मला 
त्यात सुधारणा करता आल्या नाहीत, ते अद्यावत करता आले नाही. बऱ्याच जु्या साधनात प्रकाद्रशत 
इांग्रजी लेखनात गावाांची वा व्यक्तींची नाव े उच्चारणसांकेतासह द्रदलेली नाहीत, तालुके-द्रजल्हे बदलले 
आहेत, कालद्रनद्रितीबद्दल मतभेद आहेत, द्रनद्रित शब्दरचनेबद्दल एकमत नाही आद्रण जुनी प्रकाद्रशत साधने 
उपलब्ध नाहीत. या सवण त्रुटी लक्षात घेऊन ही सूची तयार केली आहे. लेण्यातील लेखात ते लेख नेमके 
कोणत्या लेण्यात कुठे आहेत याची माद्रहती जु्या याद्यात नाही. लेण्याांचे क्रमाांकही बदलले गेले आहेत. 
तसेच साराांशात द्रकती माद्रहती द्यायची याला मयादा घालावी लागली. 
 

या कामात अनेकाांची मदत झाली, अनेक ग्रांथालयाांनी सहकायण केले. नागपूरचे श्री. जी. एस. 
दीद्रक्षत व डॉ.मालती महाजन आद्रण पणु्याचे डॉ. वासांती जोशी, डॉ. सुनीद्रत दुबळे, डॉ. गौरी लाड, डॉ. 
शोभना गोखले, डॉ. मांगलम्, डॉ. अरकवद जामखेडकर आद्रण डॉ. गो. बां. देगलूरकर याांचा उल्लखे करणे 
आवश्यक आहे. 
 

१९७० नांतरचे लेख व या सवावरील द्रवस्तृत राजकीय, सामाद्रजक, आर्थथक व धार्थमक 
दृद्रिकोनातून केलेले द्रवश्लेषण दुसऱ्या खांडात करण्याचा मानस आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्य साद्रहत्य सांस्कृती मांडळ व शासकीय मुद्रणालय, कोल्हापूर, याांचे ऋण शब्दातीत 
आहे. मुद्रणाच्या प्रद्रक्रयेस द्रवलां ब लागला त्याची जबाबदारी माझी आहे. सूचीतील त्रुटी माझ्या, गुणवत्ता 
असेल तर ती पूवणसूरींची याची सांपूणण जाणीव मला आहे. 
 
पुणे शाांताराम भालचांद्र देव 
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१. अक्ललकोट णिलालेख, णिलाहार इांदरस 
 
द्रजल्हा––सोलापूर तालुका––अक्कलकोट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अक्कलकोट येथील जु्या महालातील नजरबाग या भागात एका द्रशळेवर 
कोरलेला द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) देसाई, पी. बी., इ. आय्., १९४७–४८, खांड २७ पृ. ६५–७४;(२) पांचमुखी, आर. एस., 
कनाटक इन्सस., १९५१–५२, खांड २, नां. १२. पृ. ३८–४८. 
 
र्ाषा व णलपी.––इ. स. १२ व्या शतकातील कन्नड द्रलपी; प्राथणनात्मक व शापात्मक श्लोकाांद्रशवाय सवण 
लेखाची भाषा कन्नड आहे; श्लोक सांस्कृतमध्ये आहेत. 
 
राजवांि व राजा.––या लेखात चालुक्य व यादव (देवद्रगरी) या राजवांशाांची नाव ेआली असून या वांशाच्या 
अनुक्रमे द्रत्रभवुनमल्लदेव (द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा) व कसघणदेव या राजाांची नाव ेआली आहेत. 
 
वषण व णतथी.––चालुक्य––द्रवक्रम सांवत ३९, जय सांवत्सर, पुष्ट्यबहुल १२, उत्तरायण सांक्रमण, व्यद्रतपात; 
शुक्रवार द्रडसेंबर २५, इ. स. १११४. यादव-कसघणदेव राज्यवषण १२ व,े प्रमोदाद्रव सांवत्सर, श्रावण, बहुल 
११, सोमवार, व्यद्रतपात सांक्रमण; सोमवार, ऑगस्ट १६, इ. स. १२१०. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश महामांडलेिर इांदरस याने इतर अद्रधकाऱ्याांसह द्रचट टयन करांद्रजगे येद्रथल 
देवालयासाठी जमीन व इतर देणग्या द्रदल्या, हे नमूद करण्याचा आहे. 
 

या लेखामध्ये दोन भाग आहेत. पद्रहला भाग जयांतीपूर येथे राज्य करणाऱ्या चालुक्यवांशीय 
द्रत्रभवुनमल्लदेव (द्रवक्रमाद्रदत्य ६वा) याच्या अमदानीतला असून त्यात द्रशलाहार घराण्यातील व 
जीमूतवाहनाच्या वांशातील द्रत्रभवुनमल्लदेवाचा माांडद्रलक महामांडलेिर इांदरस याचा उल्लेख आहे. इांदरस 
याने कुमार तैलपदेव याची दाई माता भोद्रगअब्बरसी, दांडनायक प्रभुकेसरी नायक व त्याचा पतु्र नांबरस 
याांच्यासह, आणनदूरु ३०० द्रवषयाांतील अांकुलगे ५० या द्रवभागातील द्रचट टयन करांद्रजगे येथील १०० मत्तर 
जमीन मांद्रदराला दान द्रदल्याचा उल्लखे आहे. या दानाचा उपयोग करांद्रजगे येथील द्रसद्धगजे्जिरदेवाच्या 
मांद्रदरात अखांड दीप लावण्यासाठी, दुरुस्त्या करण्यासाठी, नैवदे्य अपणण व मूती सजद्रवणे इत्यादींसाठी 
करण्यात यावा, असे साांद्रगतले आहे. दान घेणारा श्री ज्ञानद्रसद्धदेव हा त्या मांद्रदराचा आचायण होता. त्याला 
अन्नात्र चालद्रवणे आवडत असे (अन्नदान-द्रवनोद). प्रभकेुसरी नायक याने याच मांद्रदराला मूतीच्या 
अद्रभषेक प्रसांगी १० मत्तर जमीन द्रदल्याचा उल्लखे या लेखात आहे. महापसाद्रयत मांडद्रलक काद्रटयण यानेही 
५० मत्तर जमीन या मांद्रदराला दान द्रदली होती. या लेखात पुढे महामांडलेिर इांदरस याची वांशावळ द्रदलेली 
आहे. 

या लेखाच्या दुसऱ्या भागात यादव नारायण प्रतापचक्रवती कसघणदेव याच्या कारकीदीत वर 
द्रदलेल्या तारखेस ५० मत्तर जमीन वर उल्लेद्रखलेल्या मांद्रदराच्या उपयोगासाठी कसघणदेव रणधवळमय्य 
याने दान द्रदल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. 
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व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रभवुनमल्लदेव––चालुक्य नृपती; (२) कसघणदेव––यादव नृपती; (३) इांदरस—
द्रशलाहार महामांडलेिर, दान देणारा; (४) भाद्रगअब्बरसी––दान देणारी, कुमार तैलपदेव याची दाई; 
(५) कुमार तैलपदेव––द्रशलाहार राजपुत्र; (६) प्रभकेुसरी नायक––गजाांकुश घराण्यातील दांडनायक, 
दान देणारा; (७) जीमूतवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष; (८) द्रपट्टम––द्रशलाहार नृपती; (९) 
अज्ज (अद्रज्जग)––द्रशलाहार द्रपट्टम याचा पुत्र; (१०) नागाजुणन––द्रशलाहार राजपुत्र, अज्ज याचा पुत्र; (११) 
इ्द––नागाजुणनाचा पुत्र द्रशलाहार राजपुत्र; (१२) कद्रवलास––इ्द याचा ज्येष्ठ पतु्र; (१३) कां च––इ्द 
याचा पुत्र; (१४) बब्बस––कद्रवलासाचा पुत्र; (१५) रक्कस––बब्बसाचा पुत्र; (१६) इ्द (द्रद्वतीय)—
रक्कसाचा पुत्र; (१७) सोवण––इ्द (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१८) द्रपट्टम (द्रद्वतीय)—सोवणाचा पुत्र; (१९) 
कद्रवलास (द्रद्वतीय)––सोवणाचा पुत्र; (२०) धनसांग्रह––कद्रवलास (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (२१) अज्ज 
(द्रद्वतीय)––धनसांग्रहाचा पतु्र; (२२) कद्रवलास (तृतीय) ––अज्ज (द्रद्वतीय)चा पुत्र; (२३) डाांक––
कद्रवलास (तृतीय) चा पुत्र; (२४) कद्रवलास (चतुथण)––डाांक याचा पुत्र; (२५) चांदलदेवी––कद्रवलास 
(चतुथण) याची पत्नी, इांदरस याची माता; (२६) अांबरस––दान देणारा, प्रभकेुसरी नायक याचा पुत्र; (२७) 
ज्ञानद्रसद्धदेव––दान स्वीकारणारा आचायण; (२८) काद्रटयण––दान देणारा महापसाद्रयत मांडद्रलक; 
 
ग्रामनामे.––(१) आणनदूरु—उस्मानाबाद द्रजल्यात अक्कलकोटच्या उत्तरेस २० मलैावर असलेले हल्लीचे 
तालुक्याचे द्रठकाण आणदुरु; (२) अांकुलगे—आधुद्रनक अक्कलकोट; (३) द्रबटे्टयन करांद्रजगे ––अक्कलकोट 
सांस्थानच्या नैऋण त्य भागात असलेले करजगी असाव.े 
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२.अक्कलकोट णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.—हा लेख अक्कलकोट येथील जु्या राजवाड्यात पडलेल्या एका द्रशळेवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.—पांचमुखी, आर्. ए्., कनाटक इन्स्., १९५१–५२, खांण्ड २, नां. ३२, पृ. ११९–१२० 
 
भाषा व द्रलपी.—कन्नट. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख यादव नृपती कसघणदेव याच्या राज्यकालातील असून त्याचा माांडद्रलक 
महाप्रधान मगरमुराद्रर सांगमदेवनायक याचाही या लेखात उल्लखे आहे. 
 
वषण व णतथी.––कसघणदेव राज्यवषण ५ व,े रक्ताद्रक्ष सांवत्सर, कार्थतक वद्य अिमी, मांगळवार नोव्हेंबर १६, 
इ. स. १२०४. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश महाप्रधान सांगमदेवनायक याची पत्नी मायीदेवी द्रहचा भाऊ सोयीदेवनायक 
याने द्रहद्ररयक्कप्परस, इांद्रदयरनायक व. इांदय याांच्यासह धूप-दीप-नैवदे्य यासाठी व चैत्र व पद्रयत्र हे उत्सव 
साजरे करण्यासाठी सामांतन दुधुद्रनगे येथील मद्रल्लकाजुणनदेवाच्या मांद्रदराला जमीन व बगीचा दान द्रदला, हे 
नमूद करण्याचा आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) मुरारी सांगमदेवनायक––कसघणदेवाचा महाप्रधान; (२) कसघणदेव––यादव नृपद्रत; 
(३) मायीदेवी—सांगमदेवनायकाची पत्नी; (४) सोयीदेवनायक––दान देणारा मायीदेवीचा भाऊ; (५) 
द्रहद्ररयक्कप्परस––दान देणारी व्यक्ती; (६) इांद्रदयरनायक––दान देणारी व्यक्ती; (७) इांदय—दान 
देणारी व्यक्ती. 
 
ग्रामनामे.––सामांतन—धुदुद्रनगे—आधुद्रनक सातनदुधनी, अक्कलकोट सांस्थान. 
 



 अनुक्रमणिका 

३. अक्कलकोट णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अक्कलकोट येथील जु्या राजवाड्यात पडलेल्या द्रशळेवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर्. ए्., कनाटक इन्स्., १९५१-५२, खांड २, नां. ३३, पृ. १२०-१२२. 
 
भाषा व द्रलपी.—कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––कसघणदेव राज्यवषण ११ व,े प्रमोदूत, आषाढ वद्य अमावस्या, सोमवार, व्यद्रतपात व सांक्रमण 
प्रमोदूत सांवत्सराचे वणणन बरोबर वाटत नाही, कारण दुसऱ्या वषीच्या प्रजापती सांवत्सरातील (शक ११३३) 
सोमवार, जुलै ११,इ. स. १२११ शी हे वणणन जुळते आहे. परांतु इ. स. १२११ मध्ये सांक्रमण सोमवार, जून 
२६, या द्रदवशी आले होते. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश यादव नृपती कसघणदेव याचा माांडद्रलक महामण्डलेिर मने्नय कुप्परस याने 
त्याचे सहकारी मल्लगौड, चांदगाांवुड, आद्रण इतर याांच्यासह ५० मत्तर जमीन सोमेिर मांद्रदरासाठी ब्रह्मपुरी 
येथील ब्राह्मणाांना दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. या लेखात पढेु याच मांद्रदराला आठ मत्तर जमीन व 
सोने देणगी म्हणनू द्रमळाल्याचा उल्लखे आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघणदेव––यादव नृपती; (२) कुप्परस—दान देणारा महामण्डलेिर; (३) 
मल्लगौड––दान देणारा महामण्डलेिराचा सहकारी; (४) चांदगाांवुड––दान देणारा महामण्डलेिराचा 
सहकारी. 
 
ग्रामनामे.––(१) कावुटगे––ओळख पटत नाही; (२) ब्रह्मपुरी––ओळख पटत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

४. अक्कलकोट णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अक्कलकोट येथील जु्या राजवाड्यात एका द्रशळेवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर. एस. कनाटक इन्सस., १९५१-५२, खांड २, नां. ३४, पृ. ११२-१२५. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड 
 
राजवांि व राजा.—यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––कसघणदेव राज्यवषण ११ व,े (भाव), भाद्रपद व. अमावासे सोमवार ॱॱॱॱॱग्रहण. द्रतथी द्रनद्रित 
समजत नाही; कारण या वषी सूयणग्रहण अद्रिन वद्य ३० = रद्रववार, ऑक्टोबर ५, इ. स. १२१४ या द्रदवशी 
होते. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश महामण्डलेिर कप्परस याने गावुड आद्रण द्रहट टूचे आठ प्रद्रतद्रनधी याांच्यासह 
दद्रक्षणेकडील वाराणसी म्हणनू प्रद्रसद्ध असलेल्या द्रहल्ली येथील द्रपशाचमोचन कूडल श्रीस्वयांभ ूसांगमेिर 
मांद्रदराला अांकुलगे ८० मधील खेडे द्रचक्ककावुटगी हे दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे दान देवर 
ब्रह्मपुरी ब्राह्मणाांनी मूद्रलग-पांच-काद्रणके आद्रण होळे-होन्नु यासह स्वीकारले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघणदेव—यादव नृपती; (२) मगरमुरारी सांगमदेवनायक—महाप्रधान; (३) 
कप्परस—महामांडलेिर. 
 
ग्रामनामे.––(१) द्रचक्ककावुटगी; (२) द्रहल्ली; (३) अांकुलगे ८०; (४) देवर-ब्रह्मपुरी; (५) मूद्रलग-पांच-
काद्रणके; (६) होळे-होन्नु; अांकुलगे म्हणजे आधुद्रनक अक्कलकोट असाव.े बाकीच्या गावाांची ओळख पटत 
नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

५. अक्कलकोट णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अक्कलकोट येथील जु्या राजवाड्यात असलेल्या एका तुटक्या द्रशळेवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर. एस., कनाटक इन्सस., १९५१-५२, खांड २, नां. ३९, पृ. १३७-१३९. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––राजा नृपती कां धरदेव याच्या कारकीदीतील हा लेख आहे. 
 
वषण व णतथी.––शक वषण ११७७, राक्षस सांवत्, सु. पुनणमे, (चांद्रग्रहण) द्रद्वतीय; शक ११७७ मध्ये दोन वळेा 
चांद्रग्रहण आले होते. एक श्रावण मद्रह्यात मांगळवार, जुलै २०, इ. स. १२५५ या द्रदवशी व दुसरे माघ 
मद्रह्यात गुरुवार, जानेवारी १३, इ. स. १२५६ या द्रदवशी, लेखात आलेले ग्रहण बहुधा दुसरे असाव.े 
 
साराांि.––हा लेख तुटक असल्यामुळे त्याचा सुसांगत अथण लावता येत नाही. लेखात वर्थणलेला यादव 
नृपती कां धरदेव, त्याची राजधानी द्वारावतीपूर येथून राज्य करीत होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––कां धरदेव––यादव नृपती. 
 
ग्रामनामे.—द्वारावतीपूर––ओळख पटत नाही. 



 अनुक्रमणिका 

६.अक्कलकोट द्रशलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अक्कलकोट येथील जु्या राजवाड्यात असलेल्या पद्रिमाद्रभमुख द्रशळेवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर. एस., कनाटक इन्सस.,  खांड २, नां. १६, पृ. ६२-७१. 
 
भाषा व द्रलपी.—कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख चालुक्य नृपती द्रत्रभवुनमल्लदेव याच्या कारकीर्थदतील आहे. 
 
वषण व णतथी.––चालुक्य द्रवक्रम सांवत् ४८, सोभकृत, अियुज, शु. ७, रद्रववार, व्यद्रतपात द्रवषु-
सांक्रमण=रद्रववार, सप्टेंबर १०, इ. स. ११२२. परांतु ही द्रतथी द्रवक्रम सांवत् ४६ याच्याशी जुळते. चालुक्य 
सांवत् ४८ हे इ. स. ११२४ मध्ये येते. याबद्दल सुसांगत माद्रहती उपलब्ध नाही. 
 
साराांि.––हा लेख जयांतीपूर येथून राज्य करणाऱ्या चालुक्य नृपती द्रत्रभवुनमल्लदेव याच्या अांमलातील 
आहे. या लेखात त्याचा माांडद्रलक महामांडलेिर इांदरस याचा आणांदूरु ३०० द्रजल्याांतील अांकुलगे येथील 
मने्नय म्हणून उल्लखे आलेला आहे. इांदरस हा द्रशलाहार घराण्यातील जीमूतवाहनाच्या वांशातील असून 
द्रवजयपूर शहराचा स्वामी होता. त्याच्यावर चामुांद्रडकादेवीचा वरदहस्त होता. या लेखाचा उदे्दश पूवी 
द्रत्रभवुनमल्लदेवाने मल्लेिर मांद्रदराला द्रसन्नीखेडा येथील दान द्रदलेला भाग सोडून बाकीची सवण जमीन 
ब्राह्मणाांच्या कल्याणाथण आद्रण हडपवळ दांडनायक माधवभट्ट याने दैठाण येथे बाांधलेल्या कां दपेिर व 
केशवदेव याांच्या मांद्रदरासाठी इांदरस याने दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. याद्रशवाय इतर व्यक्तींनी 
याच मांद्रदराांना द्रदलेल्या दानाचा या लेखात उल्लखे आलेला आहे. दानाचा उपयोग कोणत्या कायासाठी 
करावा हे या लेखात द्रवस्तृतपणे द्रदलेले आहे. हा लेख ईिरभक्त नरकसगदेव याने द्रलद्रहलेला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रभवुनमल्लदेव—चालुक्य नृपती; (२) इांदरस—द्रशलाहार महामांडलेिर; (३) 
माधवभट्ट—हडपवळ दांडनायक मद्रदराज; (४) दाकरस—द्रशलाहार इांदरसाचा पुत्र; (५) कद्रवलासरस—
द्रशलाहार घराण्यातील व्यक्ती; (६) मद्रल्लदेवरस—द्रशलाहार घराण्यातील व्यक्ती; (७) अज्जरस—
द्रशलाहार घराण्यातील व्यक्ती; (८) कुप्पदेवरस––द्रशलाहार घराण्यातील व्यक्ती; (९) राजरस––
द्रशलाहार घराण्यातील कुप्पदेवरस याचा द्रपता(ॽ); (१०) इांदरस (द्रद्वतीय)—दाकरसाचा पुत्र; (११) 
दाद्रसयणभट्ट—कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण माधवभट्ट ऊफण  माद्रदराज याचा द्रपतामह; (१२) कां दपणभट्ट —
दाद्रसयणभट्टाचा पतु्र माधवभट्ट उफण  माद्रदराज याचा द्रपता; (१३) नरकसगदेव—लेख द्रलद्रहणारा ईिरभक्त; 
(१४) मसणोज––दान स्वीकारणारी व्यक्ती. 
 
ग्रामनामे.––(१) द्रवजयपूर—आधुद्रनक द्रवजापूर; (२) द्रसन्नीखेड—ओळख पटलेली नाही;(३) दैठाण—
ओळख पटत नाही; (४) अांकुलगेनाडु; (५) आांणदूरु ३००; (६) असद्रतगोल्ल; (७) जयांतीपूर—ओळख 
पटत नाही. 
 
णविेष महत्त्व. ––या लेखात द्रवद्रवध कायंकद्ररता द्रदलेल्या दानाची माद्रहती सद्रवस्तर द्रदली असून 
तत्कालीन मापे व नाणी याांचा उल्लखे आलेला आहे. 



 अनुक्रमणिका 

७. अक्कलकोट णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अक्कलकोट येथील जु्या राजवाड्याच्या कुपणाला टेकून असलेल्या द्रशळेवर 
द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर्. ए्., कनाटक इन्स्., १९५१-५२, खांड २. नां. २८, पृ. १०४-१०६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा. ––हा लेख कलचुयण भजुबल चक्रवती द्रनस्सांकमल्ल सांकमदेव याच्या कारकीदीतील 
आहे. 
 
वषण व णतथी.––शक सांवत् ११०२, द्रवकारी, श्रावण वद्य पांचमी, आद्रदवार, व्यद्रतपातां सांक्रमण; सोमवार, 
ऑगस्ट११, इ. स. ११८०. परांतु इ. स. ११८० मध्ये कसह सांक्रमण रद्रववार, जुलै २७ ला आले होते. त्यामुळे 
लेखात उल्लेद्रखलेल्या आठवड्यातील द्रदवस व सांक्रमण सुसांगत वाटत नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश चालुक्य नृपती चक्रवती द्रत्रभवुनमल्लदेव याच्या कारकीदीत जेऊरगे अग्रहार 
व ब्रह्मपुरी येथील महाजनाांनी सोवरस व गोज्जीयक्का याांचा पुत्र बीचय्य याला द्रवकलेली जमीन त्याने 
अन्नात्राला दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. दान द्रदलेल्या जद्रमनीच्या उत्पन्नाचा द्रकती भाग कोणत्या 
कायासाठी खचण करावयाचा याचे वणणन या लेखाच्या १४ ते २० या ओळीत आलेले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रनस्सांकमल्ल सांकमदेव––कलचयुण नृपती; (२) द्रत्रभवुनमल्लदेव––चालुक्य नृपती; 
(३) बीचय्य––दान देणारा; (४) सोवरस––बीचय्य याचा द्रपता; (५) गोज्जीयक्का—बीचय्य याची माता. 
 
ग्रामनामे.––(१) जेऊरगे––ओळख पटत नाही; (२) ब्रह्मपुरी––ओळख पटत नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखात उल्लेद्रखलेला चालुक्य नृपती म्हणजे कलचुयण नृपतींनी ज्याच्या राज्याचा काही 
भाग कजकून घेतला होता तो चक्रवती द्रत्रभवुनमल्ल वीरसोमेिर (चौथा) असावा ककवा आपल्या द्रवजयासाठी 
व दानधमासाठी प्रद्रसद्ध असलेला व चालुक्य चक्रवती ही पदवी धारण करणारा द्रवक्रमाद्रदत्य (सहावा) 
असावा. 
 



 अनुक्रमणिका 

८. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
द्रजल्हा—औरांगाबाद तालुका—सोयगाव (द्रसल्लोद) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मधील व्हराांड्याच्या डाव्या बाजूला असलेल्या मागच्या 
कभतीवर द्रचद्रत्रत केलेल्या वतेाच्या स्टुलावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८१; (२) बजेस, इां. ॲ., १९०३, खांड ३२, पृ. 
३२६—३२८, नां. ८; (३) याजदानी, जी. व ॲलन, जे., अ. टे., १९३३, खांड २, पृ. ५८, नां. १. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; अक्षराांचे वळण इ. स. ६ व्या शतकातील. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अक्षराांच्या वळणाच्या आधारे इ. स. चे सुमारे ६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात ‘क्षाांद्रतवाद्रद’ (सोद्रशकतेचा उपदेश करणारा) हा एकच शब्द आहे. ॲलनने याला 
खालील पसु्ती जोडलेली आहे. क्षाांद्रतवाद (पाद्रल-खांद्रतवाद्रद) हा शब्द क्षाांद्रतवाद्रदन् = सोद्रशकतेचा उपदेश 
करणारा, या शब्दाशी द्रमळताजुळता आहे ककवा समानाथी आहे. लेखाजवळच्या द्रचत्रात या जातकातील 
राजाच्या पत्नीला उपदेश करणाऱ्या साधूचे द्रचत्रण केले आहे. साधूच्या द्रवरुद्ध द्रदशलेा अजूनही 
राजपत््याांचे अन्सस्तत्व दशणद्रवणाऱ्या खुणा द्रदसतात. 



 अनुक्रमणिका 

९. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मध्ये रुद्राक्षमाला पद्ररधान केलेल्या स्त्रीच्या मूतीच्या 
खालच्या बाजूला आहे. या आकृतीच्या द्रवरुद्ध बाजूला एक मनुष्ट्याकृती व राजा असून त्याांच्यामध्ये स्त्रीची 
आकृती आहे. त्याची एक पत्नी, हात जोडून राजाला दयाळू होण्याची द्रवनांती करीत आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८१–८२, नां. ५; (२) बजेस इां. ॲ., १९०३, 
खांड ३२, पृ. ३२६–३२८, नां. ८; (३) याजदानी, जी. व ॲलन जे., अ. टे., खांड २, पृ. ६०–६१, नां. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; तत्कालीन ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––रांगीत द्रचते्र व अक्षराांच्या वळणाच्या आधारे इ. स. चे ६ व–े७ व ेशतक. 
 
साराांि.––लेख त्रोटक आहे. ल्युडसण याांनी क्षाांद्रतजातकातील ५६ नांबरच्या श्लोकाची या द्रशलालेखाच्या 
वाचनाशी द्रमळवणी केलेली आहे. या लेखाचे भाषाांतर पढुीलप्रमाणे होऊ शकेल: “त्याच्या अांगभतू शाांत व 
दयाळू स्वभावामुळे त्या सद वतणनी पुरुषाच्या मनाला दुुःखाचा स्पशण झाला नाही. त्याचे स्वतुःचे  अवयव 
तोडले जात असतानासुद्धा त्याच्या सहनशक्तीला तडा गेला नाही. परांतु राजाचे अधुःपतन झालेले पाहून 
मात्र त्याचे मन दुुःखाने भरून आले”. 
 
णविेष महत्त्व.––ॲलनच्या मते या लेखाजवळ असलेल्या द्रचत्रात राणीच्या प्राथणनेकडे दुलणक्ष करून कु्रद्ध 
राजाने एकएक अवयव तोडण्याची द्रदलेली द्रशक्षा भोगत असलेला साधू द्रचद्रत्रत केलेला आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

१०. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मधील उजव्या बाजूच्या कभतीवर काढलेल्या गायीच्या 
पाठीवर रांगवला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८२, नां. ६; (२) बजेस, इां. ॲ., १९०३, खांड 
३२, पृ. ३२६—३२८, नां. ६; (३) याजदानी, जी. व ॲलन, जे., अ. टे. १९३३,खांड २, पृ. ६१, नां. ४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; तत्कालीन ब्रह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. सुमारे ६ व–े७ व ेशतक. 
 
साराांि.––यालेखात आलेला ‘सरसुद्रत’ हा शब्द ‘सरस्वती’ (द्रवदे्यची देवता) या शब्दाचे प्राकृत रूप 
असाव.े 
 
व्यप्क्तनामे.––सरसुद्रत––सरस्वती. 
 



 अनुक्रमणिका 

११. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मधील द्रवहाराच्या उजव्या बाजूला द्रचद्रत्रत केलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८२, नां. ८; (२) बजेस इां. ॲ. १९०३, खांड 
३२, पृ. ३२६–३२८, नां. ८; (३) याजदानी, जी. व ॲलन, जे., अ. टे., १९३३, खांड २, पृ. ६२, नां. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; तत्कालीन ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. सुमारे ६ व–े७ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख आता वाचन करता येण्यासारख्या न्सस्थतीत नाही. परांतु ल्युडसण याांनी श्री. इांद्रजी याांच्या 
उताऱ्याच्या आधारे या लेखाची द्रमळवणी आयणशूराच्या मतै्रीबल जातकातील ४४ नांबरच्या श्लोकाशी केली 
आहे. (कनण प्रत, पृ. ४८). वाचन केलेल्या लेखाचे भाषाांतर असे–“आद्रण दान देण्यामुळे होणाऱ्या 
आनांदाच्या अनुभवामुळे त्याच्या मनाला, अवयव तोडल्यामुळे होणाऱ्या दुुःखाची जाणीव झाली नाही व त्याचे 
मन दुुःखापासून सतत दूर राद्रहले”. 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखावरून असे द्रदसते की या जवळच्या द्रचत्रात कच्च्या, ताज्या व गरम रक्ताने 
भरलेल्या अशा नरमाांसाची आवड असणाऱ्या यक्षाची इच्ाा पुरद्रवण्यासाठी, आपल्या पाच द्रशरा कापून रक्त 
देणाऱ्या मतै्रीबलाला द्रचद्रत्रत केले आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

१२. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मधील लहान मांद्रदराच्या डाव्या बाजूला, मागच्या कभतीवर 
असलेल्या बदु्धमूतीच्या कमलासनावर द्रचद्रत्रत केलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८०, नां. १; (२) बजेस, इां. ॲ., १९०३, खांड 
३२, पृ. ३२६–३२८, (१); (३) याजदानी, जी. व ॲलन, जे., अ. टे. १९३३, खांड २, पृ. ६४, नां. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रचत्राच्या समकालीन ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. सुमारे ६ व–े७ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात शाक्य द्रभक्षु आदरणीय बधुगुप्त याने द्रदलेली देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––बुधगुप्त–शाक्य द्रभक्षु. 
 



 अनुक्रमणिका 

१३. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मध्ये दरवाजाच्या उजव्या बाजूस आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८०, नां. २; (२) बजेस, इां. ॲ., १९०३, खांड 
३२, पृ. ३२६–३२८; (३) याजदानी , जी. व ॲलन, जे., अ. टे., १९३३, खांड २, पृ. ६४, नां. ११ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रचत्राांच्या समकालीन ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––‘इ. स. सुमारे ६ व–े७ व ेशतक. 
 
साराांि.––खराब झालेल्या या लेखाचे भाषाांतर असे–“शाक्य भक्ताने द्रदलेली पणु्यकारक देणगी”. या 
लेखाच्या पुढील ओळीच्या खुणा द्रदसतात परांतु त्यावरून सुसांगत असा अथण काढता येत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

१४. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मध्ये एका बसलेल्या मूतीच्या आसनाखाली असलेल्या 
द्रहरव्या रांगाच्या पट्ट्ट्यावर आढळतो. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१ पृ. ८१, नां. ४; (२) बजेस, इां. ॲ., १९०३, खांड 
३२, पृ. ३२६–३२८; (३) याजदानी, जी., व ॲलन, जे., अ. टे. १९३३, खांड २ पृ. ५९–६०, नां. २. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रचत्राांच्या समकालीन ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––लेखातील मजकूर सुसांगत नाही. लेख दोन ओळींचा द्रदसतो. लेख आता पूणणपणे द्रझजला 
असून त्याचे दोन भागात द्रवभाजन झालेले द्रदसते. ल्युडसण याांनी या लेखाची आयणशूराच्या जातकमालेतील 
नां. २८, पृ. १८१–१९२ (कनण प्रत,हॉवडण सांपाद्रदत ओद्ररएण्टल सीद्ररज, खांड १) क्षाांद्रतजातकातील तीन 
श्लोकाांशी द्रमळवणी केली आहे. त्याचे भाषाांतर असे–“ज्या द्रठकाणी सद गुणाांनी युक्त असलेल्या 
शुद्धाचरणी व्यक्ती रहातात ते द्रठकाण फारच पद्रवत्र व सुांदर असते. ते पद्रवत्र यात्रास्थान (तीथण) व साधूांचे 
आश्रयस्थान असते.” 
 



 अनुक्रमणिका 

१५. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मधील बसलेल्या मूतीजवळ असलेल्या मांद्रदराच्या उजव्या 
कभतीवर द्रचद्रत्रत केलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८२, नां. ७; (२) याजदानी, जी., व ॲलन, 
जे., अ. टे., १९३३, खांड २, पृ. ६२–६३, नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, द्रचत्राांच्या समकालीन ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––यातील फक्त “चैत्रीबलोकी राजा” अथवा चतै्रीबलोकण  राजा हा शब्द द्रवशषे आहे. हा शब्द 
मतै्रीबल जातकाचा नायक मतै्रीबल राजा या शब्दाच्याऐवजी चकूुन पडला आहे असे ल्युडसणचे मत ॲलनने 
प्रद्रतपादन केले आहे. 
 
णविेष महत्त्व.––या द्रशलालेखाजवळील मतूी राजाची आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

१६. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मधील आतील बाजूच्या दद्रक्षणेकडील व्हराांड्यात, 
मांद्रदराच्या दरवाजावर असलेल्या चार बदु्धमूतींच्या वर आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी, जी. व ॲलन, जे.,  अ. टे., १९३३, खांड २, पृ. ६३, नां. ७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्रचद्रलत कानडी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––ॲलनने या लेखाचे वाचन केलेले नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––सांपादकाांच्या मते हा लेख आधुद्रनक असावा. 
 



 अनुक्रमणिका 

१७. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ च्या आतल्या बाजूला असलेल्या व्हराांड्याच्या मागच्या 
कभतीवर असलेल्या बदु्धमूतीच्या कमलासनावर द्रचद्रत्रत केलेला द्रदसतो. 
 
सांदर्ण.––याजदानी, जी. व ॲलन, जे., अ. टे., १९३३, खांड २, पृ. ६३, नां. ८. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––जरी येथे लेख असल्याच्या खुणा द्रदसत असल्या तरी त्यावरून सुसांगत वाचन करता येत 
नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

१८. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २ मधील अांतरालाच्या मागील कभतीवर असलेल्या बदु्धमूतीच्या 
कमलासनावर आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी, जी. व ॲलन, जे., अ. टे., १९३३, खांड २, पृ. ६४, नां. १०. 
 
र्ाषा व णलपी.––द्रनद्रित साांगता येत नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––माहीत नाही. 
 
साराांि.––या लेखात दोन ओळी द्रदसतात व काही अक्षराांच्या खुणा द्रदसतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

१९. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ४ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ४ मध्ये असलेल्या मांद्रदरातील बदु्धमूतीच्या बठैकीवर कोरलेला 
आहे. 
 
सांदर्ण.––सरकार, डी. सी., इ. आय., १९५९–६०, खांड ३३, पृ. २५९–२६२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; अक्षराांचे वळण अजांठा शलैगृह क्र. १६ मधील वाकाटक राजा हद्ररषेण याच्या 
लेखाच्या अक्षराप्रमाणे आहे. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––सांपादकाच्या मते हा लेख अांदाजे इ. स. च्या ६ व्या शतकाच्या प्रथमाधातील आहे. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश, अजांठा येथील लेण्याच्या––शलैगृह क्र. ४––स्वामीने ज्या मूतीच्या 
बैठकीवर हा लेख कोरलेला आहे ती मूती देणगी द्रदल्याचे नमूद करण्याचा आहे. कावणटीय गोत्रीय 
अभयनांद्रदन् (अभयनांद्रदन्)व स्कां दवसु याांच्या माथुर नामक पुत्राने ही मूती दानधमात द्रदली होती. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) अभ्यनांद्रदन्––कावणतीय गोत्राची व्यन्सक्त; (२) स्कां दवासु; (३) माथुर––दान देणारा, 
क्र. १ चा पुत्र. 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखामुळे अजांठा येथील या शलैगृहाच्या वादात्मक कालावर प्रकाश पडतो. 
 



 अनुक्रमणिका 

२०. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ४ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ४ मधील बदु्धमूतीच्या पायाखाली कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९५७–५८, पृ. ५६, नां. १४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ६ व्या शतकातील वळणाची पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख दान स्वरूपाचा आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

२१. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. ६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––अजांठा शलैगृह क्र. ६ च्या पद्रहल्या खोलीच्या उजव्या बाजूला असलेल्या व्हराांड्यात हा 
लेख द्रचद्रत्रत केलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, पृ. ८८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; अक्षराांचे वळण इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. सुमारे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–शाक्य द्रभक्षु तरणकीतणन याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे. 
यामुळे द्रमळणारे पुण्य सवण सजीव व्यन्सक्तमात्राांना सवोच्च ज्ञान द्रमळवण्यासाठी उपयोगी पडो. 
 
व्यप्क्तनामे.––तरणकीतणन–शाक्य द्रभक्षु. 
 
णविेष महत्त्व.––हा लेख बजेसच्या नजरेतून सुटला आहे. हा लेख द्रान्नद्रवद्रान्न झालेल्या मूतीच्याखाली 
आहे. लेखाच्या डाव्या बाजूला उजवा गुडघा वाकलेली, उजवा हात उांच केलेली व डाव्या हातात काही 
वस्तू धरलेली मनुष्ट्याकृती आहे. कदाद्रचत ज्या द्रभक्षूने हे द्रचत्र दान केले त्याची ही आकृती असावी. 
 



 अनुक्रमणिका 

२२. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ च्या आतल्या बाजूच्या दरवाजाजवळ, बुद्धमूतीच्या 
डोक्याजवळ (बजेस याांच्या मते ही द्रभक्षुमूती आहे) असलेल्या समोरच्या कभतीवर द्रचद्रत्रत केलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८२, नां. ९; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां.,  १८८३, खण्ड ४, पृ. १३६, नां. १; (३) याजदानी व चक्रवती, एन्.पी., अ. टे., खण्ड३, पृ. ८५ व ८८, 
नां. १. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५व–े६व ेशतक. 
 
साराांि.––ही शाक्यद्रभक्षु सांघद्रप्रय याने द्रदलेली पुण्यकारक देणगी आहे. हा लेख त्रोटक आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––सांघद्रप्रय-शाक्यद्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

२३. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ च्या डाव्या बाजूला असलेल्या दालनातील पद्रहल्या 
स्तांभावरील बदु्धमूतीच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८३, नां. १०; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खण्ड ४, पृ. १३६, नां. २; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, पृ. ८९, नां. २. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––ही जसदेव (यशोदेव) या भक्ताची पुण्यकारक देणगी आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––जसदेव (यशोदेव)––उपासक 
 



 अनुक्रमणिका 

२४. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील बदु्धमूतीच्या ात्रावर असलेल्या खाांबावर आहे. 
 
सांदर्ण.––यजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, प.ृ ८९, नां. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व ेककवा ६ व ेशतक. 
 
साराांि.––शाक्य द्रभक्षुॱॱॱॱॱॱ याने द्रदलेली पुण्यकारक देणगी. 
 



 अनुक्रमणिका 

२५. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील उभ्या बदु्धमूतीच्या खाली असलेल्या कमळाच्या 
पाकळयाांवर आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, पृ. ८९, नां. ४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखातील मजकूर असा–देयधम्मोयां शाक्यद्रभक्षोॱॱॱॱॱॱॱॱॱॱॱॱॱॱॱॱ बजेसने या लेखाचे वाचन 
केलेले नाही, पण हा लेख पाांढऱ्या रांगात द्रलद्रहलेला असून स्पि वाचता येतो. 
 



 अनुक्रमणिका 

२६. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––अजांठा शलैगृह क्र. ९ मध्ये डाव्या बाजूला असलेल्या चौथ्या खाांबावर हा लेख द्रचद्रत्रत केला 
आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, पृ. ८९, नां. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––ही पुण्यकारक देणगी, शाक्य द्रभक्षु आदरणीय आचायण ॱॱॱॱॱॱ सेन ॱॱॱॱॱॱ याने द्रदलेली आहे. 
 

या लेखाचे वाचन बजेसने केलेले नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

२७. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील ात्राच्या डाव्या बाजूला असलेल्या आठव्या खाांबावर 
आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, पृ. ८९, नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––लेख तुटक असून बजेसने वाचलेला नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

२८. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील नवव्या खाांबावर डाव्या बाजूला बुद्धमूतीच्या खाली 
द्रचद्रत्रत केलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां.,  १८३३, खण्ड ४, पृ. १३७, नां. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––‘शाक्य द्रभक्षु भद्रसेन याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे’. 
 
व्यप्क्तनामे.––भद्रसेन–शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

२९. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ च्या मागच्या कभतीवर चैत्याकृतीच्या खाली द्रचद्रत्रत केलेला 
आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खण्ड ४, पृ. १३७, नां. ४; (२) याजदानी व 
चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, प.ृ ८९, नां. ८. 
 
र्ाषा व णलपी.––बजेसच्या मते पाली ककवा अशुद्ध सांस्कृत; चक्रवतीच्या मते अशुद्ध सांस्कृत; इ. स. ५ 
व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. अक्षरे या शलैगृहात आढळणाऱ्या इतर लेखाांपेक्षा मोठी आहेत. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख अपूणण आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

३०. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील उजव्या बाजूच्या द्रतसऱ्या खाांबावर आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, पृ. ९०, नां. ११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––लेखातील मजकूर असा–‘देयधमोयां शाक्यद्रभक्षो’. या लेखाचे वाचन बजेसने केलेले नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

३१. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील बसलेली बदु्धमूती असलेल्या खाांबाच्या अधोभागावर 
कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खण्ड ४, पृ. १३७, नां. ३; (२) याजदानी व चक्रवती, अ. 
टे., १९५५, खण्ड ४, पृ. १०, नां. १२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––‘आदरणीय धमणसेन याची पुण्यकारक देणगी.’ 
 
व्यप्क्तनामे.––धमणसेन—दात्याचे नाव. 
 



 अनुक्रमणिका 

३२. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील नवव्या खाांबावर, उभ्या बदु्धमतूीच्या खाली, उजव्या 
बाजूला आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती अ. टे.,  खण्ड ३, पृ. ९०, नां. १०. 
 
र्ाषा व णलपी.––द्रनद्रित साांगता येत नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वाचन झालेले नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

३३. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. ९ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. ९ मधील उजव्या बाजूला नवव्या खाांबाजवळ असलेल्या, 
मागच्या बाजूच्या पद्रहल्या खाांबावर आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खण्ड ३, पृ. ९०, नां. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––स्पि उल्लखे नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––लेख त्रोटक आहे, आद्रण फक्त काही अक्षरेच द्रदसतात. वाचन केलेले नाही 
 



 अनुक्रमणिका 

३४. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील डाव्या बाजूच्या कभतीवर हा लेख आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) भाऊ दाजी, जे. बी. बी. आर्. ए. ए्., १८६५, खांड ७, पृ. ६३; (२) बजेस व इांद्रजी, इां. 
के. टे. व.े इां., नां. १, पृ. ६७; (३) बुल्हर व बजेस, अ. स. वे. इां., १८८३, खांड ४, पृ. ११६, नां. १; (४) 
फ्रड क, झेड्. िी. एम्. जी., १८९६, खांड १०, पृ. ५९७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; अक्षराांचे वळण फार पूवीपासून पद्रिम भारतातील शलैगृहातील लेखाांमध्ये 
आढळते त्याप्रमाणे. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे हा लेख इ. स. पूवण दुसऱ्या शतकाच्या प्रथमाधातील असावा असे वाटते. 
 
साराांि.––हा लेख असा—“वाद्रसठीपतुस कटहाद्रदनो घरमुख दान.” वाद्रसष्ठीपुत्राने शलैगृहाच्या दशणनी 
भागाचे व जाळीचे दान द्रदले. 
 
व्यप्क्तनामे.––वाद्रसठीपतु (वाद्रसष्ठीपुत्र) दात्याचे नाव. 
 



 अनुक्रमणिका 

३५. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील द्रतसऱ्या स्तांभाच्या द्रवरुद्ध द्रदशलेा असलेल्या डाव्या कभतीवर 
हा लेख आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., नां. १४, पृ. ८४; (२) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., 
१८८३, खांड ४, पृ. १३७, नां. ६; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, नां. १, प. ९०–९१. 
 
भाषा व द्रलपी.––प्राकृत. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचा अथण बरोबर लागत नसला तरी तो बुद्धाला अनुलक्षनू आहे असे वाटते. पाली भाषेत 
‘पुवदेव’ या शब्दाचा अथण प्राचीन देवता असा होतो. हा शब्द असुराांसांबांधी वापरताना अनेकवचनी असतो. हा 
लेख नवसात्मक (Votive) स्वरूपाचा नाही. या लेखाचा उदे्दश द्रचत्रातील दृश्याचे, जे कदाद्रचत बदु्धाच्या 
जीवनातील प्रसांग असतील त्याांचे, स्पिीकरण करण्याचा आहे. लेख त्रोटक आहे. “भगवस यद्रतपुवदे (व) 
ॱॱॱॱ तयद्रतपद्रतस यसॱॱॱॱ”. 
 



 अनुक्रमणिका 

३६. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील डाव्या बाजूच्या १० व्या खाांबावर बुद्धमूतीच्या वर 
असलेल्या ात्रीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८५, नां. २१; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३७, नां. १२; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे.,  खांड ३, पृ. ९२, नां. ७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“शाक्य द्रभक्षु सांघगुप्त याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे.” 
 
व्यप्क्तनामे.––सांघगुप्त–शाक्य द्रभक्षु. 
 



 अनुक्रमणिका 

३७. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील १७ व्या खाांबावर डाव्या बाजूला, बसलेल्या 
बुद्धमूतीच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८६, नां. २, २४; (२) याजदानी व चक्रवती,  
अ. टे., खांड ३, पृ. ९२, नां. ८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाच्या पद्रहल्या दोन ओळी तुटक आहेत. त्यामध्ये बदु्धमूती तयार करण्यामुळे द्रमळणाऱ्या 
पुण्याचे वा गुणाांचे वणणन केले आहे. शवेटच्या ओळीत शाक्य द्रभक्षू बदु्धसेन याने ही देणगी द्रदल्याचा उल्लेख 
आहे. असाच श्लोक शलैगृह क्र. २२ मध्येही आढळतो. 
 
व्यप्क्तनामे.––बुद्धसेन–शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

३८. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील अठराव्या खाांबावर, बदु्धमूतीच्या खालच्या बाजूला 
आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८६, नां. २४ (शवेटचा पद्ररच्ाेद, ओळ 
पद्रहली); (२) याजदानी व चक्रवती, अ. टे. खांड ३, पृ. ९२, नां. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. चे अांदाजे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“आदरणीय गुरु बदु्धसोम याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे.” 
हा लेख तुटक असून बजेस व इांद्रजी याांनी याचे वाचन केलेले नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––बुद्धसोम–दान देणारा आदरणीय गुरु. 
 



 अनुक्रमणिका 

३९. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील १२ व्या खाांबावर उजव्या बाजूला ात्रीच्या वर आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती,  अ. टे., खण्ड ३, पृ. ९२, नां. १०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख द्रझजला असल्यामुळे नीट वाचता येत नाही. बहुधा बदु्धसोम याची देणगी. 
 



 अनुक्रमणिका 

४०. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील १२ व्या खाांबावर उजव्या बाजूला बदु्धमूतीच्या 
पायाजवळ आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां.,  १८८१, पृ. ८६, नां. २३; (२) याजदानी व चक्रवती,  अ. 
टे., खांड ३, पृ. ९२–९३, नां. ११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“आदरणीय शाक्य द्रभक्षू केशव याने माता, द्रपता व सवांच्या 
कल्याणाकद्ररता द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे.” 
 
व्यप्क्तनामे.––केशव–शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

४१. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील १० व्या खाांबावर उजव्या बाजूला बदु्धमूतीच्या 
पायापाशी आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९३. नां. १२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ.स. चे अांदाजे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख तुटक आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

४२. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील २० व्या तुळईखाली उजवीकडील कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी; इां. के. टे. वे. इां., १८८१, पृ. ८६, नां. २४, शवेटचा पद्ररच्ाेद, द्रतसरी ओळ; 
(२) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९३, नां. १३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“ही शाक्य द्रभक्षू बुद्धनाग याची पुण्यकारक देणगी आहे.” या 
तुटक लेखात फक्त एकच ओळ आहे. बजेस व इांद्रजी याांनी याचे वाचन केलेले नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––बुद्धनाग–शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

४३. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील ७ व्या खाांबावर उजव्या बाजूला, उभ्या बदु्धमूतीच्या 
खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८५, नां. १७; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३७, नां. ९; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९३, नां. १४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––चक्रवती याांच्या मते लेखाचे भाषाांतर असे–“पूणणत्वास पोचलेला (द्रवपद्रश्यन्), चेद्रतय 
सांप्रदायाचा पद्ररक याची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––पद्ररक–देणगी देणारा. 
 



 अनुक्रमणिका 

४४. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये उजव्या बाजूला, ६ व्या खाांबावर, उभ्या बुद्धमतूीच्या 
पायजवळ आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी,इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८४, नां. १६; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १२७, नां. ८; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९३, नां. १५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“आदरणीय शाक्य द्रभक्षू द्राढधमण याने द्रदलेली ही पुण्यकारक 
देणगी आहे.” 
 
व्यप्क्तनामे.––द्राढधमण–शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

४५. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये उजव्या बाजूला पाचव्या खाांबावर, बदु्धमूतीच्या 
खाली पाांढऱ्या रांगात आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९४, नां. १६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“आदरणीय शाक्य द्रभक्षू द्रोणवमणन् याने द्रदलेली ही पुण्यकारक 
देणगी आहे.” 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रोणवमणन्–शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

४६. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये उजव्या बाजूच्या दुसऱ्या खाांबावर, बुद्धमूतीच्या खाली 
आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९४, नां. १७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. अांदाजे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा तुटक लेख बजेस व इांद्रजी याांच्या नजरेस आलेला नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

४७. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये डाव्या बाजूला आठव्या खाांबावर, उभ्या बुद्धमतूीच्या 
पायाांखाली असलेल्या कमळावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८५, नां. १९; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व. 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३७, नां. १०; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९४, नां. १८(१). 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“आदरणीय सुदत्ताचे․․․” हा लेख आता सापडत नाही. 
 
व्यन्सक्तनामे.––सुदत्त. 
 



 अनुक्रमणिका 

४८. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील आठव्या खाांबावर, बुद्धमतूीच्या खाली असलेल्या 
कमळावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८५, नां. २०; (२) बुल्हर व बजेस,अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३७, नां. ११; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९४, नां. १८(२) 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख असा–“(भद)्त सुदत्तस्य”; बजेसच्या मते हा लेख द्रझजला आहे. आता खाांब 
तुटल्यामुळे हा सापडत नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––सुदत्त–द्रभक्ष(ूॽ) 
 



 अनुक्रमणिका 

४९. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील उजवीकडील ५ व्या खाांबावर, उभ्या बदु्धमूतीच्या 
खाली होता. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८६, नां. २२; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३८, नां. १३; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९४, नां. १८(४). 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“आदरणीय शीलभद्र याने आपल्या माता-द्रपत्याांच्या स्मानाथण 
द्रदलेली ही पुण्याकारक देणगी आहे.” हा लेख सध्या सापडत नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––शीलभद्र–दान देणारा. 
 



 अनुक्रमणिका 

५०. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्रप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील पाचव्या व सहाव्या खाांबामध्ये असलेल्या जागेच्या 
द्रवरुद्ध बाजूला असलेल्या डाव्या बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी,इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८४, नां. १५; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३७, नां. ७; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९१, नां. २. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“सद्रचव याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे. यापासून द्रमळणारे 
पुण्य सवण सजीव व्यन्सक्तमात्राांचे दुुःख दूर करण्यास उपयोगी पडो.” हा लेख त्रोटक आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––सद्रचव–शाक्य आचायण. 
 



 अनुक्रमणिका 

५१. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये डाव्या बाजूस नवव्या खाांबावर, बुद्धाच्या डोक्यावर असलेल्या 
ात्रावर हा लेख आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती,  अ. टे., खांड ३, पृ. ९१, नां. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––लेख त्रोटक असून बजेसने वाचलेला नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

५२. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मधील नवव्या खाांबावर बदु्धमूतीखाली आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९१, नां. ४. 
 
भाषा व द्रलपी.––स्पि नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख फारच पुसट असून वाचता येत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

५३. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये नवव्या खाांबावर हा लेख आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८५, नां. १८; (२) याजदानी व चक्रवती, अ. 
टे., खांड ३, पृ. ९१, नां. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखातील फक्त “तस्यैव” हा शब्द वाचता येतो. 
 



 अनुक्रमणिका 

५४. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये नवव्या खाांबावर, बदु्धमूतीच्या खालच्या बाजूला आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९१, नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––द्रनद्रित केलेली नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––लेख फार पुसट झाला असून वाचता येत नाही. हा लेख बजेसच्या वाचनात आलेला नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

५५. अजांठा येथील दोन प्रचीन ब्राह्मी लेख, िैलगृह क्र. १० (लेख अ) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० च्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––घोष, ए., इ. आय्. १९६८, खांड ३७, भाग ६, प.ृ २४१–२४४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख अद्रतशय त्रोटक आहे. बाहडचा रद्रहवासी क्हक याने कभत दान द्रदल्याचे यात नमूद 
केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––क्हक–दान देणारा. 
 
ग्रामनामे.––बाहड–ओळख पटत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

५६. अजांठा येथील दोन प्राचीन ब्राह्मी लेख, िैलगृह क्र. १० (लेख ब) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १० मध्ये पद्रहल्या व दुसऱ्या कमानीमध्ये ातावर कोरलेला 
आहे. 
 
सांदर्ण.––घोष, ए., इ. आय्., १९६८, खांड ३७, भाग ६, पृ. २४१– २४४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात प्रव्रद्रजत धमदेव याच्या प्रसाददानाचा उल्लेख आलेला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––धमदेव–दान देणारा प्रव्रद्रजत. 
 
ग्रामनामे.––उल्लखे नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

५७. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १२ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १२ मधील उजव्या टोकाला असलेल्या दरवाजाच्या डाव्या 
बाजूला मागच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) भाऊ दाजी, जे. बी. बी. आर्. ए. ए्., १८६५, खांड ७, पृ. ६३; (२) बजेस व इांद्रजी, इां. 
के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ६८; (३) बुल्हर व बजेस, अ. स. वे. इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ११६, नां. २; (४) 
फ्रड क, झेड्. िी. एम्. जी., १८९६, खांड ५०, पृ. ५९७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“घनामदड या व्यापाऱ्याने मध्यवती दालन असलेले व दालनाच्या 
सवण बाजूांनी खोल्या असलेले लेणे दान द्रदले”. 
 
व्यप्क्तनामे.––घनामदड–दान देणारा व्यापारी. 
 



 अनुक्रमणिका 

५८. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १६ मध्ये, खालच्या ओळीत बसलेल्या क्र. एक व दोन या 
बुद्धमूतींच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी,इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८७, नां. २६; (२) बुल्हर व बजेस, 
अ.स.वे.इां.,१८८३, खांड ४, पृ. १३८, नां. १५; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९५, नां. १. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“शाक्य द्रभक्षू आदरणीय धमणदत्त याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी 
आहे. या दानामुळे द्रमळणारे पुण्य त्याचे माता, द्रपता व सवण सजीव व्यन्सक्तमात्राांना सवोच्च ज्ञान द्रमळण्यास 
उपयोगी पडो.” 
 
व्यप्क्तनामे.––धमणदत्त– शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

५९. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १६ मध्ये खालच्या ओळीतील द्रतसऱ्या व चौथ्या बदु्धमूतीच्या 
खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इ. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८७, नां. २७; (२) बुल्हर व बजेस, अ.स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३८, नां. १५; (३) याजदानी व चक्रवती,  अ. टे., खांड ३, पृ. ९५, नां. २. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––“शाक्य द्रभक्षू आदरणीय धमणदत्त याची ही पुण्यकारक देणगी आहे. या दानामुळे प्राप्त होणारे 
पुण्य त्याचे माता, द्रपता व सवण सजीव व्यन्सक्तमात्राांना सवोत्तम ज्ञान द्रमळण्यास उपयोगी पडो.” 
 
व्यप्क्तनामे.––धमणदत्त– शाक्य द्रभक्ष ू
 



 अनुक्रमणिका 

६०. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठाशलैगृह क्र. १६ मध्ये वरच्या ओळीतील द्रतसऱ्या बुद्धमूतीच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८७, नां. २५; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३८, नां. १४; (३) याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९५, नां. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“शाक्य द्रभक्षू आदरणीय दा(बा)पकु याने द्रदलेली ही पुण्यकारक 
देणगी आहे.” 
 
व्यप्क्तनामे.––दापुक–(बापुक)–शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

६१. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख शलैगृह क्र. १६ मधील डाव्या बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९५, नां. ४–५. 
 
र्ाषा व णलपी.––नोंदलेली नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख खराब झाला असल्याने त्याचे सुसांगत वाचन करता येत नाही. बजेसने हा लेख 
वाचलेला नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

६२. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १६ च्या प्रवशेद्वाराच्या उजव्या बाजूला असलेल्या व्हराांड्याच्या 
मागच्या कभतीवर आहे. येथील काही द्रचत्राांवर नाव ेद्रलद्रहलेली आहेत. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., खांड ३, पृ. ९६, नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखातील “वैि्तर”, “इांद्र” ही नाव ेस्पि द्रदसतात. द्रतसऱ्या नावातील फक्त “यु” हे 
अक्षर वाचता येते. कदाद्रचत पाली जातकात उल्लदे्रखलेल्या वैि्तर याला, त्याचा पुत्र व क्या गुलाम 
म्हणून मागण्याकद्ररता आलेल्या “युजक” या ब्राह्मणाचे हे नाव असाव े(पाली जातककथेतील जूजक). 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) वैि्तर–बोद्रधसत्त्व; (२) इांद्र–देव; (३) युजक (जूजक)–बहुधा ब्राह्मणाचे नाव. 
 



 अनुक्रमणिका 

६३. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १६ च्या व्हराांड्याच्या अगदी टोकाला डाव्या बाजूच्या कभतीवर 
आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ६९, नां. ३; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., वा. नृ. 
का., १९५७, पृ. ३४१; (३) द्रमराशी, वा. द्रव., कॉ. इां. इां., १९६३, खांड ५, पृ. १०१–१११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य पेद्रटकाशीषणक प्रकारची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती हद्ररषेण. 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही; हा लेख अांदाजे इ. स. च्या ५ व्या शतकातील शवेटच्या चतुथणकातील 
असावा. 
 
साराांि.––हा लेख वाकाटक नृपती हद्ररषेण याचा अमात्य वराहदेव याचा आहे. याचा उदे्दश वराहदेवाने 
स्तांभ, द्रचत्रावली व द्रशल्पाकृती इत्यादींनी द्रवभदू्रषत केलेले वशे्म (द्रवहार) बौद्धसांघाला दान द्रदले हे नमूद 
करण्याचा होता. या लेखाचे दोन भाग पडतात. पद्रहल्या भागात पद्रहले वीस श्लोक येतात. त्यात तत्कालीन 
नृपती हद्ररषेण याची कवध्यशक्तीपासून वांशावळ द्रदलेली असून आनुषांद्रगक रीतीने देवसेन व हद्ररषेण या 
नृपतींचे अमात्य हन्सस्तभोज व त्याचा पुत्र वराहदेव याांचेही वणणन आहे. दुसऱ्या भागात वराहदेवाने ज्यात 
चैत्य मांद्रदर (बदु्ध देवालय) व द्रवहार आहेत असे लेणे कोरवनू ते माता-द्रपत्याांना पुण्यलाभ व्हावा म्हणनू 
बौद्ध सांघाला अपणण केले त्याचे वणणन आहे. 
 

वरील लेखात हद्ररषेणाने कजकून घेतलेल्या प्रदेशामध्ये पढुील प्राांतनामे आहेत :— 
 
प्राांतनामे.––(१) कुां तल––भीमा व वदेवती या नद्याांमधील सातारा, सोलापूर, म्हैसूर व जु्या मद्रास 
राज्याांतील काही द्रजल्याांचा समावेश होत असलेला प्रदेश; (२) अवांती–पद्रिम माळवा; (३) ककलग––
महानदी व गोदावरी या नद्याांच्या मधला पूवण द्रकनाऱ्यालगतचा प्रदेश; (४) कोसल––आधुद्रनक ात्तीसगड 
व ओद्ररसा प्राांताला लागून असलेला प्रदेश; (५) द्रत्रकूट––नाद्रशकच्या पद्रिम द्रदशसे असलेला डोंगरी 
भाग; (६)लाट––मही व तापी या नद्याांमधील मध्य व दद्रक्षण गुजरातचा प्रदेश; (७) आांध्र––गोदावरी 
नदीच्या दद्रक्षणेकडील तेलुगभूाषीय प्रदेश. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कवध्यशन्सक्त––वाकाटक घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) प्रवरसेन––वाकाटक नृपती, 
कवध्यशक्तीचा पतु्र; (३) ॱॱॱॱसेन––वाकाटक नृपती (ॽ); (४) कवध्यसेन––वाकाटक नृपती; (५) 
देवसेन––वाकाटक नृपती; (६) हद्ररषेण––वाकाटक नृपती; (७) वराहदेव––दान देणारा हद्ररषेणाचा 
अमात्य; (८) हन्सस्तभोज––वराहदेवाचा द्रपता. 
 



 अनुक्रमणिका 

६४. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १७ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १७ मधील व्हराांड्याच्या डाव्या बाजूला असलेल्या यक्ष 
(मद्रणभद्र) मतूीच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८७, नां. २८; (२) याजदानी व चक्रवती,  अ. 
टे., खांड ३, पृ. ९६, नां. १. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात “मद्रणभद्र” हे नाव वाचता येते. 
 
व्यप्क्तनामे.––मद्रणभद्र––यक्ष. 
 



 अनुक्रमणिका 

६५. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. १७ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १७ मध्ये समोरच्या दालनाच्या उजव्या बाजूला द्रशद्रब 
जातककथा साांगणाऱ्या दृश्यामधील द्रचत्रकृतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ८७, नां. २९; (२) याजदानी व चक्रवती,  अ. 
टे., खांड ३, पृ. ९६, नां. २. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात फक्त द्रशद्रब राजाचे नाव तीन द्रठकाणी व इांद्राचे नाव दोन द्रठकाणी आलेले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रशद्रब––राजा; (२) इांद्र––देव. 
 



 अनुक्रमणिका 

६६. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. १७ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. १७ च्या व्हराांड्याच्या बाजूच्या कभतीवर कोरला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा. द्रव., कॉ. इां. इां., १९६३, खांड ५, पृ. १२०–१२९; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., वा. 
मृ. का., १९५७, पृ. ३७१–३८८; (३) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, पृ. ८३, नां. ४. 
 
र्ाषा व णलपी.––भाषा सांस्कृत असून द्रलपी पेद्रटकाशीषणक प्रकारची आहे. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख वाकाटक नृपती हद्ररषेण याच्या खानदेश प्राांतावर राज्य करीत असलेल्या 
माांडद्रलक राजाचा आहे. 
 
वषण व णतथी.––या लेखात वषण व द्रतथीचा उल्लखे नाही. परांतु हा लेख इ. स. ४७५–५०० या काळातील 
असावा. 
 
साराांि.––हा लेख ज्या राजाने कोरद्रवला त्याचे नाव नि झाले आहे. पण तो वाकाटक नृपती हद्ररषेण 
याचा माांडद्रलक असून खानदेशावर राज्य करीत असावा. या लेखाचा उदे्दश या राजाने द्रवहार १७ व १९ 
क्रमाांकाचे गांधकुटी नामक शलैगृह खोदद्रवले हे साांगण्याचा होता. या लेखात या माांडद्रलक राजाची वांशावळ 
द्रदलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) हद्ररषेण––वाकाटक नृपती असावा; (२) धृतराष्ट्र––लेणे कोरवणाऱ्या राजपुरुषाचा 
पूवणज; (३) हद्ररसाांब––धृतराष्ट्राचा पुत्र (ॽ); (४) शौद्ररसाांब––हद्ररसाांब याचा पुत्र; (५) उपेंद्रगुप्त––
शौद्ररसाांबाचा पुत्र (ॽ); (६) काच (प्रथम)––उपेंद्रगुप्ताचा पुत्र; (७) द्रभक्षुदास––काच (प्रथम) चा पुत्र 
(ॽ); (८) नीलदास––द्रभक्षुदासाचा पुत्र; (९) काच (द्रद्वतीय)––नीलदासाचा पतु्र (ॽ); (१०) 
कृष्ट्णदास––काच (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (११) अद्रतचांद्रा––कृष्ट्णदासाची पत्नी; (१२) रद्रवसाांब––
कृष्ट्णदासाचा पुत्र, दान देणाऱ्या राजपुरुषाचा धाकटा भाऊ. 
 
प्राांतनामे.––अश्मक––हा गोदावरीचा प्रदेश असून त्यात सध्याच्या अहमदनगर व बीड द्रजल्याांच्या काही 
भागाचा समावशे होत असावा. 
 



 अनुक्रमणिका 

६७. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २० 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २० मध्ये अधणस्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ७६–७७, नां. ५; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. 
वे. इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३२, नां. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही 
 
साराांि.––बुल्हरच्या भाषाांतराप्रमाणे हा लेख उपेंद्र अथवा उपेंद्र (गुप्त)–ज्याच्या द्रपत्याचे नाव कृष्ट्ण व 
द्रपतामहाचे नाव कृष्ट्णदास होते–त्याने दालन (मांडप) दान द्रदले हे जाहीर करण्याकद्ररता द्रलद्रहलेला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) उपेंद्र––दान देणारा; (२) कृष्ट्ण— उपेंद्राचा द्रपता; (३) कृष्ट्णदास––उपेंद्राचा 
द्रपतामह. 
 



 अनुक्रमणिका 

६८. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २१ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २१ मध्ये व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर आहे. याच्या डाव्या 
बाजूला काही मोठी अक्षरे द्रचद्रत्रत केलेली आहेत. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., १९५५, खांड ४, पृ. १११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखातील “दसरथ मांडण” ही अक्षरेच फक्त वाचता येतात. चक्रवती याांच्या मतानुसार या 
लेखाचा सांबांध दशरथ जातकाशी असावा. 
 



 अनुक्रमणिका 

६९. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २२ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २२ मध्ये मांद्रदराच्या डाव्या बाजूच्या कभतीवर एका ओळीत 
बोधीवृक्षाखाली द्रचद्रत्रत केलेल्या आठ बदु्धमूतींच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., १९५५, खांड ४, पृ. १११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखात सात सवणज्ञ बुद्ध व भावी मतेै्रय बदु्ध याांची नाव ेत्या त्या बदु्धमूतीच्या खाली द्रदलेली 
आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवपिी; (२) द्रशखी; (३) द्रविभ;ू (४) क्रकुच्ाांद; (५) कनक–मुद्रन; (६) काश्यप; 
(७) शाक्य मुद्रन; (८) मतेै्रय. 
 



 अनुक्रमणिका 

७० अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २२ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा दोन ओळींचा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २२ मध्ये बसलेल्या आठ बुद्धमूतींच्या खाली 
आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., १९५५, खांड ४, पृ. ११२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित उल्लखे नाही. 
 
साराांि.––या तुटक लेखाचे भाषाांतर असे– सवण प्रद्रणमात्राांना सवोच्च ज्ञान प्राप्त व्हाव ेया उदे्दशाने महायान 
पांथीय शाक्य द्रभक्षू याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे. जो कोणी बदु्धमुती तयार करद्रवतो त्याला 
सौंदयण, सद भाव, सद गुण, बदु्रद्धमत्ता आद्रण पूणण ज्ञान प्राप्त होते व ती व्यक्ती दशणनीय होते. 
 



 अनुक्रमणिका 

७१. अजांठा णचणित णिलालेख, िैलगृह क्र. २२ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २२ मध्ये द्रचद्रत्रत केलेल्या आठ मूतींच्या वर असलेल्या बोधी 
वृक्षाांच्या वर त्या त्या वृक्षाांची नाव ेसाांगणारा आहे. 
 
सांदर्ण.––याजदानी व चक्रवती, अ. टे., १९५५, खांड ४, पृ. १११–११२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ५ व–े६ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख तुटक आहे. फक्त चार बोधीवृक्षाांची नाव ेवाचता येतात; (१) पुांडरीक (द्रशखी); (२) 
द्रशरीष (क्रकुच्ाांद); (३) उदुांबर (कनकमुनी); (४) ्यग्रो (ध) (काश्यप). 
 



 अनुक्रमणिका 

७२. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २६ मध्ये उजव्या बाजूला असलेल्या दरवाजावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ७७–७९, नां. ६; (२) बुल्हर व बजेस, 
अ.स.वे.इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३२–१३५, क्र. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; या लेखातील अक्षराांचे वळण पूवणचालुक्य आद्रण वलभी राजवांशाच्या 
ताम्रपटाांवरील अक्षराांप्रमाणे आहे. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख बहुधा अश्मक प्रदेशावर राज्य करणाऱ्या राजाच्या मांत्र्याचा असावा. 
 
वषण व णतथी.––हा लेख बहुधा इ. स. च्या ६ व्या शतकाच्या उत्तराधातील अथवा ७ व्या शतकाच्या 
सुरवातीचा असावा. 
 
साराांि.––या लेखाची सुरुवात बौद्ध पद्धतीप्रमाणे असून त्यामध्ये ज्या शलैगृहात हा लेख आहे, ते शलैगृह 
खोदल्याचे नमूद केले आहे. ज्या व्यक्तीने हे शलैगृह खोदण्याचा हुकूम द्रदला व या कामासाठी पैसा 
पुरवला त्या व्यक्तीचे नाव बुद्धभद्र असे होते. या लेखात अश्मक प्रदेशावर राज्य करणाऱ्या राजाचा उल्लखे 
आहे व त्याच्या दोन मांत्र्याांची भद्रवराज व त्याचा पुत्र देवराज ही नाव ेद्रदलेली आहेत. याद्रशवाय या लेखात 
स्थद्रवराचल मुनींनी लेणे खोदल्याचा उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) बदु्धभद्र––दान देणारा; (२) भन्सव्वराज––मांत्री; (३) देवराज––मांत्री, भद्रवराजाचा 
पुत्र; (४) स्थद्रवर अचल––मुनी; (५) धमणदत्त––द्रभक्ष;ू (६) भद्रबांधु––द्रभक्ष.ू 
 



 अनुक्रमणिका 

७३. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २६ च्या बाहेरच्या बाजूला असलेल्या मूतीच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां. १८८३, खांड ४, पृ. १३६, नां. ७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“शाक्य द्रभक्षू गुणकर याने द्रदलेली ही पुण्यकारक देणगी आहे. 
यापासून द्रमळणारे पुण्य त्याचे माता-द्रपता व सवण सजीव प्राद्रणमात्राांना सवोत्तम ज्ञान द्रमळद्रवण्यास उपयोगी 
पडो”.  
 
व्यप्क्तनामे.––गुणकर––शाक्य द्रभक्षू. 
 



 अनुक्रमणिका 

७४. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २६ मध्ये बाहेरच्या बाजूस असलेल्या मूतीच्या खाली (आधीच्या 
लेखात वर्थणलेल्या मूतीच्या बाजूस) कोरला आहे. 
 
सांदर्ण.––बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३६, नां. ८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––पुण्यकारक देणगी. लेख त्रोटक आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

७५. अजांठा णिलालेख, िैलगृह क्र. २६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठा शलैगृह क्र. २६ मध्ये उजव्या बाजूला असलेल्या लहान मूतीच्या खाली 
कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. १३६, नां. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“शाक्य द्रभक्षु सांघद्रमत्र याने द्रदलेली पुण्यकारक देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––सांघद्रमत्र-दान देणारा. 
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७५ अ. अप्रणसद्ध ताम्रपट, धु्रवसेन (प्रथम) 
 
द्रजल्हा––उल्लेख नाही तालुका––उल्लेख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––डॉ. बेलवलकर, डेक्कन कॉलेज, पुणे, याांनी प्रस्तुत ताम्रपट अर्थकऑलॉद्रजकल सव्हे ऑफ 
इांद्रडया, वसे्टनण सकण लचे सुपकरटेंडेंट श्री. भाांडारकर याांना द्रदला. 
 
सांदर्ण.––वत्स, मा. स्व., इ. आय्., १९२७–२८, खांड १९, पृ. ३०२–३०४ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; गुजणर. 
 
राजवांि व राजा.––मतै्रक नृपती धु्रवसेन (प्रथम) 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश राजाने हस्तवप्राहरणीमधील कलहाटक हे गाव भारद्वाज गोत्री 
द्रविदत्त व वसुदत्त नामक ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. या प्रसांगी प्रतीहार मम्मक हा दूतक 
होता व द्रकक्कक याने हे शासन द्रलद्रहले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भटक्क––मतै्रक नृपती; (२)धरसेन––मतै्रक नृपती भटक्क याचा पुत्र; (३) 
द्रोणकसह––मतै्रक नृपती, धरसेनाचा धाकटा भाऊ; (४) धु्रवसेन––दान देणारा मतै्रक नृपती, 
द्रोणकसहाचा धाकटा भाऊ; (५) द्रविदत्त––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (६) वसुदत्त––
दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (७) मम्मक––प्रतीहार दूतक; (८) द्रकक्कक––लेखक. 
 
ग्रामनामे.––(१) हस्तवप्र–हल्लीचे भावनगर जवळचे हाथब; (२) कलहाटक–हल्लीचे कोद्रलआक. 
 



 अनुक्रमणिका 

७६. अमिापूर णिलालेख, यादव ससघि, िके ११३२ 
 
द्रजल्हा––बुलढाणा तालुका––णचखली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अमडापूर (प्रचीन अांबडापूर) येथील अांद्रबकेिराच्या (द्रशव) मांद्रदरात गभणगृहाच्या 
द्वाराच्या वर बसद्रवलेल्या द्रशळेवर आहे. अमडापूर हे द्रठकाण द्रवदभात बलुढाण्यापासून २८ मलैाांवर आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव.,इ. आय्., खांड २१, पृ. १२७–१२८, १३१–१३२. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत; नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव वांशीय नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११३३, गेलेले वषण, प्रजापती सांवत्सर इ. स. १२११–१२१२. 
 
साराांि.––शके ११३३ मध्ये श्रीमत् प्रताप चक्रवती कसघणदेव याच्या प्रभावी कारकीदीत देउनायक हा 
अमडापूरच्या सभोवतालच्या प्रदेशाचा राज्यपाल होता. या वषी, प्रजापती सांवत्सर असताना 
अमडापूरद्रनवासी पदुमन (प्रदु्यम्न) सेठी याने बाांधलेल्या मांद्रदरात (कीतणन) भाईदेवपतु्र मांगल या व्यक्तीने 
तोरण (ॽ) बाांधले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघणदेव––यादव नृपती; (२) देउनायक––प्रादेद्रशक अद्रधकारी; (३) प्रदु्यम्न 
सेठी––व्यापारी; (४) मांगल––दान देणारा; (५) भाईदेव––मांगलचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––अम्बडापूर––बुलढाणा द्रजल्यातील हल्लीचे अमडापूर. 
 
णविेष महत्त्व.––हा वऱ्हाड प्राांतात सापडलेला यादवाांचा पद्रहला द्रशलालेख आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

७७. अरांिेश्वर णिलालेख 
 
द्रजल्हा––परर्िी 
 
प्राप्ततस्थळ.––द्रदलेले नाही. (एरांडेिर असेही वाचतात) 
 
सांदभण.––इां. अ. द्रर., १९६९–७०, पृ. ४८. 
 
भाषा व द्रलपी.––मराठी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके ११२१; इ. स. ११९९. 
 
साराांि.––या लेखात महानायक व महासेन रामचांद्राचा उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––रामचांद्र––महानायक; महासेन. 
 



 अनुक्रमणिका 

७८. अर्धापूर लेख 
 
द्रजल्हा––नाांदेि 
 
प्राप्ततस्थळ.––नमूद केलेले नाही. (आधापूर असेही वाचतात.) 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६४–६५, पृ. २–११, नां. ४६. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रवरोधकृत सांवत्सर, शके १११३. 
 
साराांि.––या लेखात यादवाांच्या स्थाद्रनक अद्रधकाऱ्याचा उल्लखे आहे. पण सद्रवस्तर माद्रहती नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

७९. अर्धापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अधापूर येथील पोद्रलस पाटील श्री रामचांद्र राव याांच्या शतेात सापडलेल्या द्रशळेवर 
आढळला. 
 
सांदर्ण.––सरकार व भट्टाचायण,इ. आय्., १९६३–६४, खांड ३५, पृ. १६८–१७०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १२ व्या–१३ व्या शतकातील दाद्रक्षणात्य नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख कोणी रट्ट वांशीय हांसपाल या अधापूरच्या आसपासच्या प्रदेशावर राज्य 
करणाऱ्या राजाचा आहे. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे १२ व ेककवा १३ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखाचा खालचा अधा भाग हरवल्यामुळे या लेखाचा उदे्दश द्रनद्रित साांगता येत नाही. 
उपलब्ध भागावरून असे द्रदसते की, एखाद्या रट्ट प्रमुखाने अधापूर येथील द्रशव देवालयाला द्रदलेल्या 
देणग्या या लेखात नमूद केल्या असाव्यात. या लेखात हांसपाल याचा पुत्र व नातू याांचीही नाव ेआलेली 
आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) हांसपाल––रट्टवांशीय राजा; (२) द्रवक्रमाकण ––हांसपालाचा पुत्र; (३) बल्लाल— 
द्रवक्रमाकण  याचा पुत्र व हांसपालाचा नातू. 
 
ग्रामनामे.––अधापूर––नाांदेड द्रजल्यातील अधापूर. 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखामुळे अधापूरच्या आसपासच्या प्रदेशावर कोणत्या तरी मोठ्या राजाच्या 
आद्रधपत्याखाली शासन करणाऱ्या रट्ट ककवा राष्ट्रकूट शाखेबद्दल प्रथम माद्रहती द्रमळाली. 
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८०. अवणळें , णिवसलग णिलालेख 
 
गोवा राज्य तालुका––णबचोली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अवणळें  येथे पाांडव लेणे क्र. २ मधील द्रशवकलगावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रपसुलेकर, पी. ए्., जां. बॉ. णह. सो., १९३०, खांड ४, पृ. २–४; (२) गुणे टी. व्ही., ए. 
आर. जी., १९६६, नां. ७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. चे ७ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात ‘साम्बलूरवासी रद्रवुः’ असे शद्ब आहेत. 
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८१. अवणळें  णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अवणळें  शलैगृह क्र. ३ मध्ये बसद्रवलेल्या द्रशळवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६५–६६, पृ. २. नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ६ व्या शतकातील दद्रक्षणी पद्धतीची द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––साम्बलूरवासी रद्रव. 
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८२. अवणळें  (गोवा) गुहेतील स्तांर्लेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अवणळे. (हरवळे) येथील नां. ३ च्या गुहेतील मांद्रदराच्या द्रतसऱ्या स्तांभावर कोरला 
होता. 
 
सांदर्ण.––रमेश, के. व्ही., इ. आय्., १९६८, खांड ३७, भाग ६, पृ. २८२–२८३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; पेद्रटकाशीषणक ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही. द्रलपीवरून अांदाजे इ. स. चे ५ व ेशतक. 
 
साराांि.––साांबलूर येथील रद्रहवाशी रवी एवढेच या लेखात म्हटले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––रवी (बहुधा सूयासाठी असाव.े) 
 
ग्रामनामे.––साांबलूर––हे बहुधा हल्लीचे हरवळे असाव.े 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखावरून व स्तांभाच्या सूयासारख्या गोलाकार आकारावरून इ. स. च्या ५ व्या 
शतकात गोव्यामध्ये सूयाची उपासना चालू होती असे म्हणता येईल. 
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८३. अळते रामसलग मांणदर, स्तांर् णिलालेख 
 
द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––अळते 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अळते रामकलग मांद्रदरातील ईशा्येकडील कोपऱ्यातील स्तांभावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, के. जी., इां. नॉ. क. को., नां. ४१, प.ृ १२३,१८६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––क्रोधी सांवत्सर, भाद्र, शु. पणु्णत्र्या, शुक्रवार, सोमग्रहणदल्ली, शके ११६६, शुक्रवार, १९ 
ऑगस्ट १२४४ (चांद्रग्रहण). 
 
साराांि.––क्रोधी सांवत्सरात, भाद्रपद पोर्थणमा, शुक्रवार, चांद्रग्रहणाच्या द्रदवशी. हा लेख तुटक आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

८४. अळते रामसलग मांणदर, स्तांर् णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अळते रामकलग मांद्रदरात ईशा्येकडील कोपऱ्यातील स्तांभावर पद्रिमेकडील 
बाजूला आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, के. जी., इां. नॉ. क. की., नां.,४२ पृ. १२३, १८६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख फार द्रझजला आहे. त्यातील काही मजकूर तो असा–“करापासून द्रमळणारे सवण उत्पन्न 
(परमेिर) केशव याला नम्रभाव ेदान द्रदले.” 
 



 अनुक्रमणिका 

८५. अळते रामसलग मांणदर, स्तांर् णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अळते रामकलग मांद्रदराच्या मांडपात ईशा्येकडील कोपऱ्यातील स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, के. जी., इां. नॉ. क. को., नां. ४३, प.ृ १२३, १८६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित समजत नाही. 
 
साराांि.––हा लेख फार द्रझजला आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

८६. अळस ताम्रपट, राष्ट्रकूट युवराज गोसवद (णितीय), िक सांवत् ६९२ 
 
द्रजल्हा—कोल्हापूर तालुका—णिरोळ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट अळस येथील जु्या अवशषेाांच्या उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर, डी. आर्., इ. आय्., १९००–१९०१, खांड ६, पृ. २०८–२१३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दद्रक्षणात्य द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूटवांशीय राजपतु्र दुसरा गोकवद याच्या कारकीदीतील हा लेख आहे. 
 
वषण व णतथी.––आषाढ शुद्ध सप्तमी, सौम्य सांवत्सर, शके ६९२, इ. स. ७६९–७७०. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूटनृपती कृष्ट्णराज (प्रथम) याचा पुत्र राजपुत्र गोकवदराज याने वेंगीच्या 
राजाचा पराभव केल्यानांतर कृष्ट्णवणेा व मुसी याांच्या सांगमावर असलेल्या आपल्या तळावरून द्रदलेला आहे. 
राजपुत्र गोकवदराज याने अलक्तक द्रवषयातील हद्ररयद्रगरीच्या दद्रक्षण बाजूला असलेल्या प्रसाद्रदनी नदीच्या 
तीरावर असलेले उत्तरई खेडे अरद्रसयवाड खेड्यातील वनासद्रहत, मानवलोक रत्नवषण या द्रबरुदाने ख्यात 
असलेल्या धु्रवराज याचा नातू व दन्स्तवमणन् याचा पुत्र द्रवजयाद्रदत्य याच्या द्रवनांतीनुसार भारद्वाज गोत्री 
ब्राह्मण श्रीधर याचा पुत्र व केशव याचा नातू जग्गु यास दान द्रदल्याचा उल्लखे या लेखात आहे. या लेखात 
दान द्रदलेल्या खेडेगावाच्या सीमा साांद्रगतलेल्या असून शापात्मक वचनाांच्या शवेटी हा लेख श्रीसेन याने 
द्रलद्रहला असल्याचा उल्लखे आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती; (२) गोकवदराज (प्रथम)––
रािकूट नृपती; (३) कक्कराज––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (प्रथम) चा पुत्र; (४) इांद्रराज (द्रद्वतीय)––
राष्ट्रकूट नृपती, कक्कराजाचा पुत्र; (५) दन्स्तवमणन् (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज (द्रद्वतीय) चा 
पुत्र; (६) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, कक्कराजाचा पुत्र, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा द्रपता; (७) 
द्रवजयाद्रदत्य––दानाची द्रवनांती करणारा; (८) दन्स्तवमणन्––द्रवजयाद्रदत्याचा द्रपता; (९) धु्रवराज––
द्रवजयाद्रदत्याचा द्रपतामह; (१०) जग्गु––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (११) श्रीधर––
जग्गुचा द्रपता; (१२) केशव––जग्गुचा द्रपतामह; (१३) श्रीसेन––लेखकता. 
 
स्थलनामे.––(१) अलक्तक––आधुद्रनक कोल्हापूर द्रजल्यातील आळते द्रवभाग; (२) अरद्रसयवाड––
या नावाच्या पद्रहल्या तीन अक्षराांवरून ज्या द्रठकाणी ताम्रपट सापडला ते अळस हे स्थळ असाव ेअसे वाटते; 
(३) उत्तरई––ओळख पटत नाही; (४) परचुरगे––ओळख पटत नाही; (५) नीवीवाड––ओळख पटत 
नाही; (६) मन्सज्झम— ओळख पटत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

८७. अक्षी णिलालेख 
 
द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––अणलबाग 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख अक्षी या खेड्यात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) तुळपुळे, शां. गो. प्रा. म. को. ले., १९६३, पृ. १–९, नां. १; पुिे णवद्यापीठ पणिका (यमू)ॅ, 
नां. ७, पृ. १–१३; मराठी सांिोर्धन पणिका, १९५७, वषण ४ थे, अांक ३,  मराठी सांिोर्धन पणिका, वषण ५ व,े 
अांक १ ला, पृ. १–२०; महाराष्ट्र साणहत्य पणिका,  वषण ६, अांक २ रा; (२) राईस, बी. एल्., इन्स् 
श्रविबेंलगोला, नां. ७५; (३) पोतदार, द. वा., महाराष्ट्र साणहत्य पणिका, वषण १५ (ॽ), अांक ३ रा; (४) 
दीद्रक्षत, मो. ग., सुषमा, जुलै १९५९, वषण ११, अांक ९–१०, पृ. २९–३१; महाराष्ट्र साणहत्य पणिका, वषण ९, 
अांक २, पृ. १९–२०; (५) गुणे, पाां. दा., र्ा. इ. सां. मां., ८ वे अणर्धवेिन, पृ. २३–५०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी सांद्रमश्र भाषा; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कोकणचा द्रशलाहारवांशीय नृपती केद्रशदेवराय. 
 
वषण व णतथी.––शके ९३४, प्रधावी सांवत्सर, अद्रधक मास (ज्येष्ठ), सुके्र = शुक्रवार, १६ मे इ. स. १०१२, 
डॉ. मो. ग. दीद्रक्षत याांच्या मते शके ११३२, प्रभवा सांवत्सर.  
 
साराांि.––हा लेख कोकणचा राजा चक्रवती केशीदेवराय याच्या कारकीदीतील असून या लेखाचा उदे्दश 
चक्रवती केशीदेवराय याचा महाप्रधान भइजुण सेणुई याने गावातील नऊ कवद्रल धा्य देवीसाठी दान द्रदले हे 
नमूद करण्याचा आहे. या लेखाचा शवेट शापात्मक वचनाांनी झाला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) केशीदेवराय––कोकण द्रशलाहार नृपती; (२) भइजुण सेणुई––महाप्रधान; (३) 
लुनया––लेख कोरणारा. 
 
णविेष महत्त्व.––मराठी भाषेतील उपलब्ध लेखातील हा पद्रहला द्रशलालेख होय असे तुळपुळयाांचे मत 
आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

८८. अक्षी णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशला अक्षी या खेडेगावात द्रमळाली. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. ४१, पृ. २१७–२१९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी द्रमश्र भाषा; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––देवद्रगरीचा यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२१३ (गत वषण), खर सांवत्सर, चतै्र शुद्ध ८, शुक्रवार, ९ माचण १२९१. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश यादव नृपती रामचांद्रदेव याचा माांडद्रलक जाइदेव याचा पुत्र ईिरदेव क्षद्रत्रय 
याने वर द्रदलेल्या द्रतथीला देवीला एक गद्याण दान द्रदले हे नमूद करण्याचा आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) जाइदेव––यादव नृपतीचा माांडद्रलक; (३) 
ईिरदेव क्षद्रत्रय— जाइदेवाचा, दान देणारा पतु्र. 
 



 अनुक्रमणिका 

८९. अांजनवती ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (तृतीय) 
 
द्रजल्हा––अमरावती तालुका––चाांदुर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट अांजनवती खेड्याजवळचे रद्रहवासी श्री. एन. टी. पाांडे याांच्याजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी व कुळकणी,इ. आय्., १९३५–३६, खांड २३, पृ. ८–१८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी गोकवद (तृतीय) याच्या पैठण ताम्रपटाप्रमाणे नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) याच्या कारकीदीतील हा लेख आहे. 
 
वषण व णतथी.––गेलेल्या शके ७२२ या वषीचे सूयणग्रहण, गुरुवार, २५ जून, इ. स. ८००. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) याने आपल्या मयूरकखडी या राजधानीहून 
सूयणग्रहणाचे द्रदवशी “तुला परुुष” द्रनद्रमत्ताने अांजनवांती हे खेडे १३ ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे नमूद करण्याचा 
होता. हे दान घेणारे ब्राह्मण द्रनरद्रनराळया गोत्राांचे होते. त्याांपैकी नऊजणाांची नाव ेव गोते्र द्रदलेली आहेत : 
(१) वद्रसष्ठ, (२) क्रमइत्त, (३) कुद्रतमाष, (४) हाद्ररद्र, (५) मोग्गल, (६) भारद्वाज, (७) काश्यप, (८) 
वाजसनेय, (९) सीगुली (साांगलीॽ). या खेड्याच्या उत्पन्नाचे १८ समान भाग केले असून त्याांपकैी पाच 
भाग दीद्रक्षत रुद्दप्प याला, दोन भाग देवदत्त याला व बाकीच्या ब्राह्मणाांना प्रत्येकी एक भाग द्रमळणार होता. 
हा लेख साम्त गौत याचा पतु्र, युद्ध व शाांतता मांत्री कुकै्कक याने नृपती गोकवद (तुतीय) ची महाराज्ञी 
महादेवी द्रहच्या सांमतीनुसार द्रदलेल्या आजे्ञवरून द्रलद्रहला आहे. यावळेी चाद्रक्कराज हा दूतक होता. 
 

या लेखात राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (प्रथम) पासून वांशावळ द्रदलेली आहे : 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवद (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कक्क (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवद 
(प्रथम) चा पुत्र; (३) इांद्र (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कक्क (प्रथम) चा पुत्र; (४) दन्स्तदुगण––राष्ट्रकूट 
नृपती, इांद्र (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (५) कृष्ट्ण––राष्ट्रकूट नृपती, दन्स्तदुगाचा चलुता, कक्क (प्रथम) चा पुत्र; 
(६) राहप्प––कृष्ट्णाने कजकलेला राजा; (७) गोकवद (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णाचा पुत्र; (८) 
धु्रव––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवद (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (९) गोकवद (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
धु्रवाचा पुत्र; (१०) हषण––दन्स्तदुगाने कजकलेल्या राजाचे नाव; (११) रुद्दप्प दीद्रक्षत––दान स्वीकारणारा 
वद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण; (१२) गोव्वैक भट्ट––रुद्दप्प दीद्रक्षताचा द्रपता; (१३) दुगणप्प––दान स्वीकारणारा 
क्रमइत्त गोत्री ब्राह्मण; (१४) देवदत्त––दान स्वीकारणारा हाद्ररद्र गोत्री ब्राह्मण; (१५) नारायण––दान 
स्वीकारणारा कुद्रतमाष (कुल्माषॽ) गोत्री ब्राह्मण; (१६) मांगप्प––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१७) 
वोप्पण––दान स्वीकारणारा हाद्ररद्र गोत्री ब्राह्मण; (१८) ऐयद्रन––दान स्वीकारणारा मोग्गल गोत्री 
ब्राह्मण; (१९) गांद्रतयम्म––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२०) लव्वैय––दान स्वीकारणारा 
ब्राह्मण; (२१) कसमण––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (२२) ाद्रठकुमर––दान 
स्वीकारणारा वाजसनेय गोत्री ब्राह्मण; (२३) नारौक––दान स्वीकारणारा सीगुली गोत्री ब्राह्मण; (२४) 
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वाद्रद––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (२५) चाद्रक्कराज––दूतक; (२६) कुकै्कक––लेख द्रलद्रहणारा युद्ध व 
शाांतता मांत्री; (२७) गौत––सामांत, कुकै्कक याचा द्रपता. 
 

ग्रामनामे.––(१) मयूरखांडी––चाांदा द्रजल्यातील माकंडी; (२) अांजनवती––दान द्रदलेले खेडे, 
येथे ताम्रपट सापडला; (३) अचलपूर––अमरावती द्रजल्यातील अचलपूर तालुक्याचे द्रठकाण 
(एद्रलचपूर); (४) गोहसोद्वा––अांजनवतीच्या दद्रक्षणेस दीड मलैाांवरील गव्हा; (५) सल्लैमाल––
अांजनवतीच्या पद्रिमेस अडीच मलैाांवरील सलोरा व नैऋण त्येस असलेले अमला ही दोन खेडी द्रमळून बहुधा 
हे गाव बनले असाव;े (६) कुरे––अांजनवतीच्या वायव्येस तीन मलैाांवर कुरहा; (७) वटपूर––कुरहाच्या 
पूवेस १ मलैावरील वडुर; (८) रांगलन्सच्ा––ओळख पटत नाही; (९) वयेघन––अांजनवतीच्या दद्रक्षणेस 
तीन मलैाांवरील वईगाव; (१०) तलेवाटक––अांजनवतीच्या नैऋण त्येस १० मलैावरील तळेगाव. 
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९०. अांजनेरी ताम्रपट, जयर्ट तृतीय, कलचुरी वषण ४६१ 
 
द्रजल्हा––नाणिक तालुका––नाणिक 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट नाद्रशक द्रजल्यात कत्रबकजवळ असलेल्या अांजनेरी या खेड्यात द्रशद 
या कुटुांबाजवळ द्रमळाला. 
 

सांदर्ण.––(१) वत्स व द्रडस्कळकर, इ. आय., १९३९–४०, खांड २५, पृ. २९२–२९६, (२) 
द्रमराशी, वा. द्रव., कॉ. इां. इां., १९५५, खांड ४, पृ. ९०–९६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य द्रलपीचा पद्रिमेकडील प्रकार. 
 
राजवांि व राजा.––गुजणरवांशीय जयभट (तृतीय) याने हा ताम्रपट द्रदला आहे. 
 
वषण व णतथी.––तुला सांक्राांद्रत, आद्रिन वद्य एकादशी, ४६१ (बहुतेक कलचुरी सांवत्), गेलेले वषण म्हणजेच 
मांगळवार, २३ सप्टेंबर इ. स. ७१०. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा उदे्दश जयभट (तृतीय) याने नाांदीपूर द्रवषयातील तौरणक खेड्यातील ६० 
द्रनवतणने भरत असलेल्या तीन जद्रमनी बद्रल, चरु, वैिदेव व इतर धार्थमक कृत्ये करण्याकद्ररता, ाांदोगच्या 
(सामवदे) कौथुम शाखेचा शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण चिस्वाद्रमन् याचा ब्रह्मपुरीस राहणारा पुत्र नारायण याला 
दान द्रदल्या हे नमूद करण्याचा होता. हा ताम्रपट जयभटाने भरुकच्ा येथून द्रदला होता. यात दद्द(द्रद्वतीय) 
पासून वांशावळ द्रदलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कणण––गुजणर नृपती; (२) दद्द (द्रद्वतीय)––गुजणर नृपती; (३) जयभट (द्रद्वतीय)––
गुजणर नृपती, दद्द (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (४) दद्द (तृतीय)––गुजणर नृपती, जयभट (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (५) 
जयभट (तृतीय)––दान देणारा गुजणर नृपती, दद्द(तृतीय) चा पतु्र; (६) नारायण––दान स्वीकारणारा 
ब्राह्मण; (७) वसुस्वाद्रमन्––नारायणाचा द्रपता, डाद्रभल्य गोत्री ब्राह्मण (वत्स व द्रडस्कळकर); (८) 
चिस्वाद्रमन्––नारायणाचा द्रपता, शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण (द्रमराशी) ; (९) सहभट––लेख द्रलद्रहणारा 
बलाद्रधकृत्; (१०) दुगणभट––सहभटाचा द्रपता, बलाद्रधकृत्; (११) बावुल्ल––दूतक, बलाद्रधकृत. 
 
ग्रामनामे.––(१) भरुकच्ा––भडोच; (२) नाांदीपूर––भडोच द्रजल्यातील राजद्रपपला द्रवभागातील 
नाांदोद; (३) तोरणक––नाांदोदच्या उत्तरेस दोन मलैाांवर असलेले तोरण ककवा तोरणमाळ; (४) जयपूर–
–ओळख पटत नाही; (५) भदू्रतशोही––कजणन नदीच्या पद्रिम द्रकनाऱ्यावर तोरणपासून दीड मलैावर 
असलेले भाूाड; (६) द्रवदे्वरेक––ओळख पटत नाही; (७) ब्रह्मपुरी––नाांदोदच्या नैऋण त्येस नऊ मलैावर 
असलेले बामनफद्रलआ. 
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९१. अांजनेरी ताम्रपट, र्ोगिप्क्त (प्रथम सांच) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट नाद्रशक द्रजल्यात कत्रबकजवळ अांजनेरी खेड्यात द्रशद कुटुांबाजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) वत्स व द्रडस्कळकर, इ. आय्., १९३९–४०, खांड २५, पृ. २२५–२३८; (२) द्रमराशी, वा. 
द्रव., कॉ. इां. इां., १९५५, खांड ४, भाग १, पृ. १४६–१५४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य द्रलपीचा दद्रक्षणेकडील प्रकार. 
 
राजवांि व राजा.––हद्ररिांद्रवांशीय राजा भोगशन्सक्त. 
 
वषण व णतथी.––४६१ (बहुदा कलचुरी सांवत्)–इ. स. ७०९–१० (चालू वषण) ककवा इ. स. ७१०–११ 
(गेलेले वषण) सांवत्सरशतचतुिये एकषि् यद्रधके ४००,६१, शासनां द्रलद्रखतां. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट हद्ररिांद्रवांशीय नृपती भोगशन्सक्त याने द्रदलेला असून त्यामध्ये भोगशक्तीचा द्रपता 
कसहवमणराज व द्रपतामह स्वाद्रमचांद्र ही नाव ेआलेली आहेत. हा ताम्रपट गोपराि, पूवण द्रत्रकूट, आम्रराजी, 
मदै्ररका, पूवण व पद्रिम महाद्रगरीहार, पल्लुसूढाम्बक राष्ट्राांच्या रद्रहवाश्याांना उदे्दशून आहे. या ताम्रपटाचा मुख्य 
उदे्दश जयपूर शहरातील भोगेिर मांद्रदरात पूजाअचेसाठी साद्रहत्य पुरद्रवणे, इतर धार्थमक द्रवधी करणे 
इत्यादींसाठी आठ खेडी–जयग्राम, अांबे अवांगण, पद्रलत्तपाटक, कोद्रकलाक्षक, कलहक, मुद गाद्रहतक, 
के्षमद्रगरक, आन्नग्रामदान द्रदली हे नमूद करणे हो आहे. 
 

ताम्रपटात पुढे देवालयाचे हक्क, अद्रधकार व उत्पन्न नमूद केले आहेत. या देवालयाची व्यवस्था 
व्यापारीवगाकडे सोपवली होती आद्रण या व्यापाऱ्याांना त्याच्या मोबदल्यात जकात नाका, सरकारी 
अद्रधकाऱ्याांची राहण्याची सोय करणे, वगैरेसारख्या सेवतूेन मुक्त केले होते. शहरातील व्यापारीवगाने 
द्रनवडलेल्या पाच ककवा दहा व्यापारी प्रद्रतद्रनधींनी मांद्रदरातील चालू प्रथेप्रमाणे दरवषी मागणशीषण मद्रह्यात 
पांधरा द्रदवस यात्रोत्सव करावा, दान द्रदलेल्या आठ खेड्यातील लोकाांनाही द्रवद्रशि हक्क प्राप्त झाले होते 
असे साांद्रगतले आहे. हा ताम्रपट कद्रल्लवनवासी भरतस्वाद्रमन् याने द्रलद्रहला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवक्रमाद्रदत्य–चालुक्य नृपती; (२) भोगशन्सक्त–दानकता हद्ररिांद्रवांशीय राजा; (३) 
कसहवमणराज–भोगशक्तीचा द्रपता; (४) स्वाद्रमचांद्र–भोगशक्तीचा द्रपतामह; (५) भरतस्वाद्रमन्–ताम्रपट 
द्रलद्रहणारा; (६) तेजवमणन्–दान देणारा राजा. 
 
ग्रामनामे.––(१) पुरीकोंकण–हे घारापुरी ककवा कुलाबा द्रजल्यातील राजापुरी असाव;े (२) गोपराष्ट्र–
इगतपुरीच्या सभोवतालचा प्रदेश; (३) द्रत्रकूट–यामध्ये बहुदा नाद्रशक द्रजल्यातील पद्रिम प्रदेशाचा 
समावशे होत असावा; (४) जयग्राम–जयखेरा, कदडोरी तालुका; (५) अांबे अवांगण–जयखेऱ्याच्या 
नैऋण त्येस ३ मलैाांवरील आांबगेाव; (६) कोद्रकलाक्षक–जयखेऱ्याच्या ईशा्येस ३ मलैाांवरील कोकर; (७) 
कलहक–जयखेऱ्याच्या पूवेस २ मलैाांवरील कळसगाव; (८) मुद गाद्रहतक–जयखेऱ्याच्या वायव्येस ५ 
मलैाांवरील मगनपारा; (९) कद्रल्लवन–कळवण, नाद्रशक द्रजल्हा; (१०) जयपूर–अांजनेरीच्या नैऋण त्येस ९ 
मलैाांवर असलेले जऱ्हार बदुु्रक. पुढील गावाांची ओळख पटत नाही. (११) आम्रराजी; (१२) मेद्ररका; (१३) 
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पूवण महाद्रगरीहार; (१४) पद्रिम महाद्रगरीहार, (१५) पल्लुसूढाम्बक; (१६) के्षमद्रगरक; (१७) आन्नग्राम; (१८) 
पाद्रलत्तपाटक. 
 
णविेष महत्त्व.––या ताम्रपटात “कृष्ट्णराजरूपक” या कलचुरींच्या नाण्याचा उल्लखे आहे. 
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९२. अांजनेरी ताम्रपट, र्ोगिप्क्त (णितीय सांच) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट नाद्रशक द्रजल्यात कत्रबकजवळ अांजनेरी येथे द्रशद कुटुांबाजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––१) वत्स व द्रडस्कळकर, इ. आय्., १९३९–४०, खांड २५, पृ. २२५–२३८; (२) द्रमराशी, वा. 
द्रव., कॉ. इां. इां., १९५५, खांड ४, भाग १, पृ. १५४–१६९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ७ व्या शतकातील दाद्रक्षणात्य द्रलपीचा पद्रिमेकडील प्रकार. 
 
राजवांि व राजा.––हद्ररिांद्रवांशीय राजा पदृ्रथवीचांद्र भोगशन्सक्त याने हा लेख द्रदलेला आहे. 
 
वषण व णतथी.––द्रतथी व वषण द्रदलेले नाही. अांदाजे इ. स. च्या आठव्या शतकाच्या प्रथमाधातील हा लेख 
असावा. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश समद्रगरी या शहराचे व्यापारी व रद्रहवासी याांचे हक्क, अद्रधकार व सवलती, 
तसेच या लोकाांनी काही द्रवद्रशि गु्हे वा अपराध केले असल्यास त्याांना द्यावा लागणारा दांड नमूद 
करण्याचा होता. हा लेख तेजवमणराज याने द्रलद्रहला होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवक्रमाद्रदत्य–चालुक्य नृपती; (२) पृद्रथवीचांद्र भोगशन्सक्त–हद्ररिांद्रवांशीय, दान देणारा 
नृपती; (३) कसहराज–भोगशक्तीचा द्रपता; (४) स्वाद्रमचांद्र–भोगशक्तीचा द्रपतामह, हद्ररिांद्र घराण्याचा मूळ 
पुरुष, (५) एलेश्रेष्ठी––दान स्वीकारणारा ग्रामप्रमुख; (६) करपुटश्रेष्ठी––दान स्वीकारणारा ग्रामप्रमुख; 
(७) तेजवमणराज––लेख घोद्रषत करणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) समद्रगरीपट्टन––ओळख पटत नाही; (२) चांद्रपुरी––बहुधा अांजनेरीच्या नैऋण त्येस 
असलेले चांद्राची मेट असाव;े (३) सवाणेयपद्रल्लका––चांद्राची मेटच्या ईशा्येस ५ मलैाांवर असलेले 
सामुन्सण्ड; (४) कां साद्ररपद्रल्लका–चांद्राची मेटच्या ईशा्येस ६ मलैाांवरील क्होली; (५) मौरेयपद्रल्लका––
नाद्रशकच्या नैऋत्येस ३ मलैाांवरील मोरवाडी; (६) अांबेयपद्रल्लका––ओळख पटत नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––चालुक्याांच्या अद्रधपत्याखाली इ. स. ७ व्या ८ व्या शतकात पुरीकोकण व नाद्रशकच्या 
पद्ररसरात राज्य करणारे हद्ररिांद्रवांशीय राजे नव्याने माहीत झाले. 
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९३. अांजनेरी णिलालेख, महासामांत सेउिदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अांजनेरी येथील पडक्या देवालयातील मांडपाच्या कभतीमध्ये बसद्रवलेल्या द्रशळेवर 
कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––इांद्रजी,इां. ॲ., १८८३, खांड १२, पृ. १२६–१२९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत भाषा; नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्वारावतीचा राजा यादववांशीय महासामांत श्री सेउणदेव. 
 
वषण व णतथी.––ज्येष्ठ शुद्ध पौर्थणमा, दुांदुद्रभ सांवत्सर, सोमवार, शके १०६३. 
 
साराांि.––या लेखात यादववांशीय महासामांत सेउणचांद्र, द्वारावतीचा राजा याचा उल्लेख आहे. या लेखाचा 
उदे्दश आठवा तीथंकर चांद्रप्रभ याच्या मांद्रदराची व्यवस्था ठेवण्याकद्ररता राजाने शहरातील तीन दुकाने द्रदली 
हे नमूद करण्याचा होता. शहरातील श्रीमांत व्यापारी वत्सराज याने लाहड व दशरथ या दोन व्यापाऱ्याांसह 
याच उदे्दशाने दुकान व घर दान द्रदल्याचा उल्लखे या लेखात आहे. शापात्मक वचनानांतर हा लेख प्रद्रसद्ध 
द्रदवाकर पांद्रडत याने द्रशलेवर कोरला असे साांद्रगतले आहे. द्रदवाकर पांद्रडत हा कोलिर पांद्रडताचा पुत्र होय. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सेउणचांद्र––महासामांत; (२) द्रदवाकर पांद्रडत––लेख कोरणारा; (३) कोलिर 
पांद्रडत––द्रदवाकर पांद्रडताचा द्रपता; (४) पाणुमडउरी––महामहत्तम; (५) वत्सराज––दान देणारा श्रीमांत 
व्यापारी; (६) लाहड––दान देणारा व्यापारी; (७) दशरथ––दान देणारा व्यापारी. 
 
णविेष महत्त्व.––प्रचद्रलत नाणे द्रम्म उल्लेद्रखले आहे. 
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९४. अांदुरा ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (चतुथण) 
 
द्रजल्हा––अकोला तालुका––बाळापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––सध्या नागपूर येथील मध्यवती सांग्रहालयात असलेला हा ताम्रपट अांदुरा येथे जुलै १९६३ 
मध्ये गढी खोदताना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) इां. अ. णर., १९६२–६३, पृ. ५१, नां. ३; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय्., १९६६, खांड ३६, 
पृ. २५७–२७२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (चतुथण) याांच्या कारकीदीतील आहे. 
 
वषण व णतथी.––बुधवार, पौष वद्य पांचमी, शके ८५१, द्रवकृत सांवत्सर, उत्तरा फल्गुनी, महापवण, उत्तरायण, 
२३ द्रडसेंबर इ. स. ९२९. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश वडनेर ३०० या भागात असलेल्या एलौरी या खेड्याची देणगी आठ 
ब्राह्मणाांना द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवद (चतुथण)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) द्रनत्यवषणदेव––रािकूट नृपती इांद्र 
(तुतीय); (३) भाद्रगयव्वा––गोकवद (चतुथण) ची राणी; (४) गुणगक––भाद्रगयव्वाचा द्रपता; (५) 
रेवकव्वा––भाद्रगयव्वाची माता; (६) तैलप्प––भाद्रगयव्वाचा द्रपतामह; (७) भीमराज––तैलप्पाचा द्रपता, 
चालुक्य राजा; (८) सण्वैभट्ट––दान घेणारा भारद्वाज गोत्री, ऋग्वदेी ब्राह्मण; (९) मधुवपय्यभट्ट––
सण्वैभट्टाचा द्रपता; (१०) वावण––दान स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री, तैद्रत्तरीय शाखेचा ब्राह्मण; (११) 
द्रतक्कपय्य––वावण याचा द्रपता; (१२) केशव––दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री, तैद्रत्तरीय शाखेचा ब्राह्मण; 
(१३) माधवैय्य––केशवाचा द्रपता; (१४) प्रभाकरभट्ट––दान स्वीकारणारा, कौद्रशक गोत्री ऋग्वदेी 
ब्राह्मण; (१५) वचुभट्ट––प्रभाकरभट्टाचा द्रपता; (१६) श्रीधरभट्ट––दान स्वीकारणारा, हारीत गोत्री 
तैद्रत्तरीय शाखेचा ब्राह्मण; (१७) रेवणैभट्ट––श्रीधरभट्टाचा द्रपता; (१८) द्रतके्कभट्ट––दान स्वीकारणारा, 
भारद्वाज गोत्री ऋग्वदेी ब्राह्मण; (१९) द्रवडपयै––द्रतके्कभट्टाचा द्रपता; (२०) जनै्नभट्ट––दान स्वीकारणारा, 
गाग्यण गोत्री तैद्रत्तरीय शाखेचा ब्राह्मण; (२१) द्रवद्धपैय––जनै्नभट्टाचा द्रपता; (२२) वावणैय्य––दान 
स्वीकारणारा, भारद्वाज गोत्री, ऋग्वदेी ब्राह्मण; (२३) द्ररद्रसयण्ण––वावणैय्याचा द्रपता. या ताम्रपटात 
दन्स्तदुगापासून गोकवद (चतुथण) पयंत राष्ट्रकूट वांशावळ द्रदलेली आहे. 
 
ग्रामनामे.––(१) एलौरी––बहुधा पूणा नदीच्या दद्रक्षण काठावर असलेले येरली असाव.े हे बलुढाणा 
द्रजल्यात नाांदुऱ्याच्या उत्तरेस सुमारे ६ मलैाांवर आहे; (२) कनबग्राम––आधुद्रनक द्रनमगाव, बलुढाणा 
द्रजल्हा; (३) दन्स्तग्राम––बुलढाणा द्रजल्यातील दादगाव; (४) कोट्टउरी––ओळख पटत नाही. बहुधा 
आधुद्रनक आलमपूर हे खेडे असाव;े (५) वडनेर––नाांदुऱ्याच्या पद्रिमेस ९ मलैाांवर असलेले वडनेर; (६) 
चांद्रपुर––नागपूर-भसुावळ रेल्व ेलाईनवरील चाांदूर; (७) धमणसेल्लुक––नाांदुऱ्याच्या नैऋण त्येस सहा 
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मलैाांवरील सेलगाव; (८) सीसव–े–अकोला द्रजल्यातील मूर्थतजापूर तालुक्यातील द्रसरसो; (९) पुरी––
कुलाबा द्रजल्यातील जांद्रजरा द्रवभागातील राजपुरी असाव;े (१०) द्रचखली––नाांदुऱ्यापासून चार मलैाांवर 
असलेले द्रचखली खेडे. यात उल्लेद्रखलेल्या इतर ग्रामाांची ओळख पटत नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––व्यन्सक्तनामात सामा्यतुः द्रबरुदे घेतलेली नाहीत. प्रस्तुत लेखात इांद्र (तृतीय) चा उल्लखे 
‘द्रनत्यवषणदेव’ या नावाने केलेला असल्याने ते व्यन्सक्तनामात नमूद केले आहे. 
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९५. (कल्याि) अांबरनाथ देवालय णिलालेख, महामांिलेश्वर महम्वाणिराजदेव 
 
द्रजल्हा––ठािे  तालुका––कल्याि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अांबरनाथ येथील देवालयात श्री टेररी याांना आढळला. 
 
सांदर्ण.––भाऊ दाजी, जां. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६९–७०, खांड ९, पृ. २१९–२२१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; तत्कालीन देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर महम्वाद्रणराजदेव. या राजाच्या घराण्याचा उल्लखे नाही. 
 
वषण व णतथी.––ज्येष्ठ शुद्ध ९, सांपादकाच्या मते शक सांवत् ७८२. कीलहॉनणच्या मते शक सांवत् ९८२. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेख महामांडलेिर महम्वाद्रणराजदेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश 
महामांडलेिराने आपल्या अद्रधकाऱ्याांच्या साहाय्याने अांबरनाथ येथील देवालय दगडाांनी बाांधून काढले हे 
नमूद करण्याचा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) महम्वाद्रणराजदेव––महामांडलेिर. सांपादकाच्या मते हा यादववांशीय राजा असावा; 
(२) द्रवगपय––महामांत्री; (३) नागणयै––महाप्रजन; (४) धेक धेय––लेखा-साांद्रधद्रवग्रद्रहक; (५) 
जागलैय––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (६) सपद्रमसेन––भाण्डागार प्रमुख; (७) महादेव––दुय्यम भाांडागार 
प्रमुख; (८) खमभाइलेय––मांत्री; (९) महाराज गुरु––व्यन्सक्तनाम; (१०) भाल्लघराज गुरु––
व्यन्सक्तनाम; (११) द्रवकल्लद्रसदभस्मक––व्यन्सक्तनाम. 
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९६. अांणबवले िैलगृह, णिलालेख 
द्रजल्हा––ठािे तालुका––कजणत 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अांद्रबवले खेड्यापासून सुमारे दीड मलैावर असलेल्या शलैगृहामध्ये मध्यभागी 
असलेल्या स्तांभजोडीवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, पृ. ६६, नोंद १. 
 
भाषा व द्रलपी.––पाद्रल; द्रलपीॽ 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे वाचन झालेले नाही. यातील अक्षरे स्पि नाहीत. 
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९७. अांबे णिलालेख, उदयाणदत्य, िके १०६६ 
 
द्रजल्हा––बीि तालुका––मोद्रमनाबाद 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अांबजेोगाई (आांबे) या खेड्यामध्ये जोगाईचे माहेर म्हणून प्रद्रसद्ध असलेल्या 
हत्तीखाना लेण्यात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) तुळपुळे, शां. गो., महा. साणह. पणिका, १९५१–५२, वषण २४, अांक ९९, पृ. २–८, प्रा. म. 
को. ले., १९६३, नां. ५, पृ. २८–३६; (२) दीद्रक्षत, मो. ग., द. म. इ. सा., १९५१, खांड ४, पृ. ५७–६१; 
(३) कुळकणी, भा. र., सांिोर्धक, वषण १९, भाग ३–४, पृ. १८७–१९२; वषण २०, भाग १–४, पृ. २१५–
२१६; (४) खरे, ग. ह., सह्याणद्र, खांड ३५, अां. ५, पृ. २५३–२५४; द. म. इ. सा., खांड १, पृ. ५५–७८; 
(५) रामपुरकर, वा. वै., प्रणतष्ठान, वषण १ ले, अां. २, पृ. ३९—४०; (६) मास्टर, ए., बु. स्कू. ओ. अ. 
स्ट.,खांड २०, पृ. ४२४–४२५. 
 
र्ाषा व णलपी.––अधणमराठी अधणसांस्कृत अशी सांद्रमश्र; इ. स. ११ व्या–१२ व्या शतकातील दाद्रक्षणात्य 
वळणाची नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख गांग(ॽ) वांशीय उदयाद्रदत्य राजाच्या कारद्रकदीतील आहे. 
 
वषण व णतथी.––शके १०६६, रक्ताक्ष सांवत्सर, अद्रिन शुद्ध १ (चालू वषण) गुरुद्रदने; ३१ ऑगस्ट इ. स. 
११४४ 
 
साराांि.––हा लेख महामांडलेिर उदयाद्रदत्य याच्या कारद्रकदीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश श्रीभचूरनाथ 
मांद्रदरातील धार्थमक कृत्ये करण्याकद्ररता व इतर व्यवस्था ठेवण्याकद्ररता नृपतीने पुढील देणग्या द्रदल्या हे 
नमूद करण्याचा होता––(१) सेलुग्रामातील २० गद्याणाांची जमीन; (२) कामाख्यग्रामातील १२ गद्याणाांची 
जमीन; (३) राडी खेड्यातील साद्रलवण (शाद्रलवाहन) दाांड्याप्रमाणे ३ द्रनवतणने जमीन. या लेखात इतर 
खेड्याांमधून गद्याणाच्या स्वरूपात द्रमळालेल्या देणग्याांचाही उल्लखे आहे. याचा शवेट शापात्मक वचनाांनी 
होतो. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रत्नदेव––द्रशवभक्त; (२) उदयाद्रदत्य––दान देणारा नृपती; (३)कसघणदेव––
व्यन्सक्तनाम. 
 
ग्रामनामे.––(१) अांबा––आधुद्रनक अांबजेोगाई; (२) सेलुग्राम––अांबेजोगाईपासून ५ मलैाांवर असलेले 
हल्लीचे सेलू; (३) कामाख्यग्राम––अांबेजोगाईपासून ६ ककवा ७ मलैाांवर असलेले कामखेड; (४) राडी––
सेलुच्या दद्रक्षणेस २ मलैाांवर असलेले आधुद्रनक राडी; (५) जवलग्राम––अांबेजोगाईपासून आग्नेयेस ६ 
ककवा ७ मलैाांवर असेलेले आधुद्रनक जवळगाव; (६) कुां भपैली ककवा कुां भपैल––राडीच्या पद्रिमेस ३ 
मलैाांवर, अांबेजोगाईच्या आग्नेयेस साडेचार मलैाांवर असलेले कुां भेफळ. 
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९८. अांबे णिलालेख, ससघिदेव (कलचुणर) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अांबजेोगाई येथील सांगीत मशीदमध्ये कभतीत बसद्रवलेल्या द्रशलाखांडावर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. ६७, पृ. ३५१–३५४. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर कसघणदेव कलचदु्रर याच्या कारद्रकदीतील हा लेख आहे. 
 
वषण व णतथी.––श्री. तुळपुळयाांच्या मतानुसार अांदाजे शके १११०, इ. स. ११८८. 
 
साराांि.––या लेखात कसघणदेव याचा महाप्रधान दांडनायक दोचरस याचा पुत्र व महामांडलेिर 
कसघणदेव याचा मुख्य मांत्री दावरस याने देऊळ (कीतणन), आवाराची कभत (पौळी), पट्टशाळा (पडशाळा) व 
भोगाद्रदत्यदेवाचा मढ (देऊळ) बाांधले असे नमूद केले आहे. तसेच १० गद्याण उत्पन्न असलेली जमीन 
देवालयातील पूजेसाठी दान द्रदल्याचाही उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघणदेव––कलचुरी नृपती; (२) दोचरस––महाप्रधान दांडनायक; (३) दावरस–
–दोचरस याचा पुत्र, मुख्य मांत्री. 
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९९. अांबे णिलालेख, खोलेश्वर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अांबजेोगाई येथे ब्सीलाल मारवाडी याच्या घरी द्रमळाला. प्रथम हा लेख असलेली 
द्रशला येथील सकळेिर मांद्रदरात असावी. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३०, खांड १, पृ. ५५–७८; (२) दीद्रक्षत, मो. गां.,र्ा. इ. सां. मां., 
तै्रमाद्रसक, वषण ३०, अां. १–२, पद्ररद्रशि, पृ. ५; म. सां. पां., वषण ९, भाग २, पृ. २३–३०; (३) तुळपुळे, शां. 
गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. २३, पृ. ११८–१२३. 
 
र्ाषा व णलपी.––३५ ओळी सांस्कृतमध्ये आहेत. बाकीचा भाग अधणवट सांस्कृत, अधणवट मराठीत असून, 
द्रलपी देवनागरी आहे. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११५०, सवणधाद्ररद्रण सांवत्सरे, इ. स. १२२८–२९. 
 
साराांि.––हा लेख दोन भागात आहे. पद्रहला भाग सांस्कृत असून त्यात यादव नृपती कसघण याचा सरदार 
खोलेिर याच्या मातृद्रपतृकुलाांची वांशावळ द्रदलेली आहे. या लेखात पुढे कसघण नृपतीच्या पराक्रमाची 
माद्रहती द्रदलेली आहे. कसघणाने तेलां गच्या राजाला मारले, गुजणर, केसी होयसळ, चोळ, गौड या राजाांचा 
पराभव केला, तुकांना हुसकावनू लावले, सुभटाला ठार मारले इत्यादी. या लेखात पढेु खोलेिर या 
सरदाराच्या पराक्रमी कृत्याांची यादी द्रदलेली आहे. या लेखातील मराठी भागात खोलेिराने द्रदलेल्या 
दानाचे वणणन आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघण––यादव नृपती; (२) खोलेिर––कसघणाचा सरदार; (३) द्रत्रद्रवक्रम––
खोलेिराचा द्रपता, मुदगल गोत्र; (४) चांद्रा––खोलेिराची माता; (५) स्वाद्रमदेव––खोलेिराचा 
द्रपतामह; (६) भाईदेव––खोलेिराचा प्रद्रपतामह; (७) कनबदेव––चांद्राचा द्रपता, काश्यप गोत्र; (८) 
वासुदेव––चांद्राचा द्रपतामह; (९) गोकवद––चांद्राचा प्रद्रपतामह; (१०) भोजदेव––चाहांदचा राजा; (११) 
हेमाडी––द्रनकुां भवांशीय राजा (ॽ); (१२) रामपाल––काशीचा राजा; (१३) नागण––हा कोण हे 
समजत नाही; (१४) लक्ष्मीदेव––भांभाद्रगरीचा आभीर राजा; (१५) माडकलग––युवराज, लक्ष्मीदेवाचा 
नातू; (१६) सीहडी––गुजणर प्रमुख; (१७) देवपाल––धाराचा नृपती; (१८) रट्टपद्रत करूवमे––
काांचीच्या चोळाांपकैी असावा; (१९) श्रीकरणां पांद्रडतसुत––लेखक; (२०) नाएक––लेख कोरण्याचा खचण 
देणारा; (२१) सवेश––नाएकाचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––(१) अचलपूर––उमरावती द्रजल्यातील हल्लीचे एद्रलचपूर; (२) खोल्लपूर––उमरावतीच्या 
पद्रिमेस सुमारे ८–१० मलैाांवर असलेले हल्लीचे खोलापूर; (३) चाहांद––हल्लीचे चाांदा ककवा वधा नदीच्या 
काठचे चाहांद हे गाव असाव;े (४) काशी––ओळख पटत नाही; (५) भगुृकच्ा––भडोच; (६) वाराणसी–
–ओळख पटत नाही; (७) धारा––ओळख पटत नाही; (८) भांभाद्रगरी––हे बहुधा यवतमाळ द्रजल्यातील 
राजाची भाम हे खेडे असाव ेककवा अहमदनगर द्रजल्यातील वाांभोरी हे गाव असाव;े (९) बाउची––
अांबेजोगाईपासून १६ मलैावर असलेले हल्लीचे बाउची, तालुका मोद्रमनाबाद, द्रजल्हा बीड; (१०) केज––
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अांबेजोगाईपासून २२ मलैाांवर असलेले हल्लीचे केज, द्रजल्हा बीड; (११) औस––अांबेजोगाईच्या दद्रक्षणेस 
३४ मलैाांवर असलेले आधुद्रनक औसा; (१२) उदद्रगरी––उस्मानाबाद द्रजल्यातील उदगीर हे तालुक्याचे 
द्रठकाण; (१३) जवलग्राम––तालुका मोद्रमनाबाद, द्रजल्हा बीडमधील हल्लीचे जवळगाव; (१४) चाटुसी–
–अांबेजोगाईच्या दद्रक्षणेस ३३ मलैाांवर असलेले आधुद्रनक चाट हे गाव; (१५) आडसी––अांबेजोगाईच्या 
पद्रिमेस असलेले आधुद्रनक आडस. या लेखात द्रदलेल्या इतर स्थळाांची ओळख पटत नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखामुळे इ.स. १२ व्या शतकातील वऱ्हाडबद्दल महत्त्वपूणण भौगोद्रलक माद्रहती द्रमळते. 
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१००. अांबे णिलालेख, खोलेश्वरकन्सया लक्ष्मी, िके ११६२ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख आांबेजोगाई खेड्याच्या पद्रिमेस असलेल्या खोलेिर मठामध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस, अ. स. वे. इां., खांड ३, पृ. ४९, ८५–९३; (२) खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३०, 
खांड १, पृ. ७६–७८; (३) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. २५, पृ. १२९-१३२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत २६ ओळी, मराठी २ ओळी; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघण. 
 
वषण व णतथी.––शके ११६२ (गतवषण). शावणद्रर सांवत्सर, कार्थतक शुद्ध दशमी (१०); शद्रनवार २७ ऑक्टोबर, 
इ. स. १२४०. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती कसघण याच्या कारद्रकदीतील असून त्यामध्ये कसघणाचे दोन सरदार 
खोलेिर व रामदेव याांची स्तुती केली आहे. खोलेिराने गुजणर, मालव, आभीर राजाांचा पराभव केला. व 
रामदेव याने नमणदा नदी ओलाांडून गुजणराांचा पराभव केला. रामदेवाची भद्रगनी लक्ष्मी द्रहने त्याच्या 
स्मृतीप्रीत्यथण ब्रह्मपुरी येथे रामनारायणाचे मांद्रदर बाांधले. या लेखामध्ये दानाबद्दल सद्रवस्तर माद्रहती द्रदलेली 
आहे. ही प्रशस्ती वाग्देवभट्ट याने रद्रचली असून नोवरे या गावचा रद्रहवासी रेमेय याचा पुत्र जोईया याने 
कोरली. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघण––यादव नृपती; (२) खोलेिर––कसघणाचा मांत्री; (३) लक्ष्मी––दान 
देणारी खोलेिराची क्या; (४) रामदेव––खोलेिराचा पुत्र, कसघणाचा मांत्री; (५) वाग्देवभट्ट––प्रशस्ती 
द्रलद्रहणारा; (६) जोईया––प्रशस्ती कोरणारा; (७) रेमेय––जोईयाचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––(१) ब्रह्मपुरी; (२) नोवरे. 
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१०१. अांबे णिलालेख, यादव नृपणत ससघि व त्याचा मांिी खोलेश्वर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख आांबे येथे चौभारा म्हणनू ख्यात असलेल्या द्रठकाणी कभतीत बसवलेल्या द्रशळेवर 
द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३०, खांड १, पृ. ६८–७६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही. अांदाजे इ. स. चे १३ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात सकलेिर व इतर देवालये बाांधल्याचा, तसेच खोलेिराने योगेिरीच्या मांद्रदराला 
द्रदलेल्या सुवणण, रत्ने, तेलाणी गाव इत्यादी देणग्याांचा उल्लेख आहे.त्याच्या काही पराक्रमी कृत्याांची नोंद या 
लेखात केली आहे  .हा लेख द्रवष्ट्णुवृद्ध गोत्रीय धनेिरपुत्र माधव याने तयार केला असून द्रत्रलोचन याने 
द्रलद्रहला आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघण––यादव नृपद्रत; (२) खोलेिर––दान देणारा कसघणाचा मांत्री; (३)माधव–
–लेख तयार करणारा; (४) धनेिर––माधवाचा द्रपता; (५) द्रत्रलोचन––लेख कोरणारा 
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१०२. अांबे णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख आांबे येथे योगेिरी (जोगाई) मांद्रदराच्या पद्रिमेस मायामोचन तीथाच्या द्रठकाणी 
असलेल्या सासकुां डाच्या दद्रक्षणेस असलेल्या मांद्रदराजवळच्या कभतीत बसद्रवलेल्या द्रशळेवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३०, खांड १, पृ. ५५(१). 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख फार द्रझजला आहे. 
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१०३. आगािी णिलालेख, हणरपालदेव 
 
द्रजल्हा––ठािे  तालुका––वसई  
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशला आगाशी या खेड्याजवळ सापडली. 
 
सांदर्ण.––(१) साांकद्रलया व उपाध्याय, इ. आय्., १९३५–३६, खांड २३, पृ. २७३–२७४; (२) तुळपुळे, शां. 
गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. ८, पृ. ४८–५०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी; तत्कालीन देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार वांशाचा नृपती हद्ररपालदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १०७२, प्रमोद सांवत्सर, मागणशीषण शुद्ध प्रथमा ककवा २२ नोव्हेंबर, इ. स. ११५० 
 
साराांि.––हा लेख द्रशलाहार राजा हद्ररपालदेव याचा आहे. यामध्ये राजाच्या मांत्रीमांडळाच्या सभासदाांची 
नाव ेआहेत. ती याप्रकारे––श्री. वसुे पडवल––महाप्रधान, श्री. लक्ष्मण प्रभ–ु–महाप्रधान. पदम-द्रसव-
राउल–महाप्रधान व प्रधान वासुद्रग नायक. हे मांत्री असताना सुपारक भागातील वट्टार या खेड्याचा स्वामी 
महाप्रधान श्रीआहवमल्लदेव याने (पटकील) राजानक पाटलाच्या स्वाद्रमत्वाखाली असलेल्या आनेवाडी या 
खेड्याचे उत्पन्न उपाध्याय द्रदवाकरभट्ट याचा पुत्र व गोवन्नभट्ट याचा नातू ब्रह्मदेवभट्ट याला सांक्राांतीच्या 
उत्तरायण प्रसांगी दान द्रदले. या दानास वट्टारग्राम प्रमुख द्ररद्रस म्हतारा (महत्तर), नागुद्रज म्हतारा 
अनांतनायक आद्रण चाांगदेव म्हतारा हे साक्षीदार होते. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) हद्ररपालदेव––द्रशलाहार नृपती; (२) वसुे पडवल––मांद्रत्रमांडळाचा प्रमुख; (३) 
पदमद्रसव राउल––महाप्रधान; (४) लक्ष्मण प्रभ–ु–महाप्रधान; (५) वासुद्रग नायक––प्रधान; (६) 
आहवमल्लदेव––महाप्रधान; (७) राजानक––आनेवडीचा पटकील (पाटील); (८) ब्रह्मदेवभट्ट––दान 
स्वीकारणारा उपाध्याय; (९) द्रदवाकर भट्ट––ब्रह्मदेवभट्टाचा द्रपता; (१०) गोवन्नभट्ट (गोवधणननभट्टॽ)––
ब्रह्मदेवभट्टाचा द्रपतामह; (११) द्ररद्रस म्हतारा (महत्तर)––ग्रामप्रमुख साक्षीदार; (१२) नागुजी म्हतारा––
ग्रामप्रमुख साक्षीदार; (१३) अनांतनायक––ग्रामप्रमुख साक्षीदार; (१४) चाांगदेव म्हतारा––ग्रामप्रमुख 
साक्षीदार. 
 
ग्रामनामे.––(१) सूपारक––हल्लीचे सोपारा अथवा नालासोपारा (द्रज. ठाणे); (२) वट्टार––
सोपाऱ्याच्या वायव्येस सुमारे ६ मलैाांवर असलेले वटारखेडे असाव;े (३) आनेवाडी––ओळख पटत नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––म्हतारा हे उपनाम उल्लखेनीय आहे. 
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१०४. आपेगाव णिलालेख 
 
द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––पैठि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख आपेगाव येथील द्रवज्ञानेिराचे मांद्रदरात गाभाऱ्याच्या उांबरठ्याच्या द्रशळेवर आतील 
बाजूने कोरलेला आढळला. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. ७४, पृ. ३७६–३७८. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; इ. स. १२ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––श्री तुळपुळयाांच्या मतानुसार इ. स. ११०० च्या आसपास. 
 
साराांि.––वांकनाथदेवाच्या (द्रशवाच्या) भक्तीचे माहात्म साांद्रगतले आहे. कायस्थ धारू पांद्रडताच्या 
वांशातील पांद्रडत पद मण याचा पुत्र षेईदेव (खेईदेव) याने भगवानाची भक्ती केली. त्याचा हा महाप्रसाद 
होय. वांकदेवाची भक्ती ज्मोज्मी करावी. जो करणार नाही त्याला द्रगद्ररजा देवीची शपथ आहे. जो कोणी 
भक्ती करील त्याला उत्तम फळ द्रमळेल. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) धारु पांद्रडत; (२) पांद्रडत पद मण; (३) षेईदेव (खेईदेव)––देऊळ बाधणारा पद मण 
पांद्रडताचा पुत्र. 
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१०५. आर्ोिे ताम्रपट, कटचुरी िांकरगि 
 
द्रजल्हा––नाणिक तालुका––कळवि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट आभोणे येथील एका राजपूत कुटुांबाच्या घरी सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) पाठक, के. बी., इ. आय्., १९०७–८, खांड ९, पृ. २९६(१); (२) द्रमराशी, वा. द्रव. सी. 
आय्. आय्., १९५५, खांड ४, पृ. ३८–४४. 
 
र्ाषा व णलपी.––या लेखाची भाषा सांस्कृत असून अक्षराांचे वळण दाद्रक्षणात्य द्रलपीच्या पद्रिमी पद्धतीचे 
आहे. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख कटचुरी वांशाच्या शांकरगण या राजाचा आहे. 
 
वषण व णतथी.––कटचुरी सांवत् ३४७ व्या वषाची श्रावण मद्रह्याची शुक्ल पक्षातील पौर्थणमा ककवा ३ ऑगस्ट 
इ. स. ५९७ (गेलेले वषण). 
 
साराांि.––हा ताम्रपट कटचुरी शांकरगण याचा असून त्याने हा त्याच्या उज्जद्रयनी येथील तळावरून 
द्रदलेला आहे. या ताम्रपटाचा उदे्दश कटचुरी राजा शांकरगण याने भोगवधणन द्रवषयातील वद्रल्लसीका या 
खेड्यातील दो्ही बाजूने ४० दांड भरत असलेली १०० द्रनवतणने जमीन तैद्रत्तरीय शाखेच्या गौतम गोत्रीय 
ब्राह्मणास द्रदली हे नमूद करण्याचा आहे. हा ब्राह्मण कद्रल्लवन (कळवण) गावाचा रद्रहवासी आहे. हे दान 
गोग्गा याच्या द्रवनांतीनुसार केलेले असून बद्रल, चरु, वैिदेव, अन्सग्नहोत्र आद्रण इतर द्रवधी करणे हा या 
दानाचा उदे्दश आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) शांकरगण––कटचुरी नृपती; (२) कृष्ट्णराज; (३) गोग्गा––दानासाठी द्रवनांती 
करणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) उज्जद्रयनी––आधुद्रनक उज्जद्रयनी; (२) कद्रल्लवण––कळवन, द्रजल्हा नाद्रशक; (३) 
भोगवधणन––हे बहुधा औरांगाबाद द्रजल्यातील भोकरदन असाव.े या द्रठकाणी ब्राह्मणी धमाची शलैोत्कीणण 
मांद्रदरे सापडली आहेत; (४) वद्रल्लसीका––हे बहुधा भोकरदनच्या दद्रक्षणेस सात मलैाांवर असलेले हल्लीचे 
वळस असाव.े 
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१०६. आळांदी, स्मारक णिलालेख, िके ११३९ 
 
द्रजल्हा––पुिे तालुका––खेि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख आळांदी येथील हद्ररहरेंद्र स्वामींच्या मठाजवळ असलेल्या समाधीवर कोरलेला 
आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) राजवाडे, द्रव. का., णवश्ववृत्त, वषण २, अांक ९, माचण १९०८; (२) खरे, ग. ह., श्रीके्षि 
आळांदी, शके १८५३, पृ. ११–१३; (३) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. २२, पृ. ११४–११७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी द्रमश्र भाषा; जु्या वळणाची देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––चैत्र शुद्ध पांचमी (५), भौमवार, ईिरनाम सांवत्सर, शके ११३९; मांगळवार १४ माचण, इ. स. 
१२१७. 
 
साराांि.––या लेखात ही समाधी रत्ना व द्रतचा पती कृष्ट्ण याांची आहे हे नमूद केलेले आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रत्ना; (२) कृष्ट्ण––रत्नाचा पती. 
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१०७. आश्वी ताम्रपट, यादव ऐरमदेव 
 
द्रजल्हा––अहमदनगर तालुका––सांगमनेर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट आिी येथील एका शतेात सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) पटवधणन, पा. न.र्ा. इ. सां. मां., १९२२–२३, पृष्ठ १–५; (२) द्रडस्कळकर, डी. बी., बॉ. ब्र.ॅ 
रॉ.ए. सो., १९२७, खांड ३, पृ. १८९–१९०; (३) गै., जी. ए्., इ. आय्. १९६५–६६, खांड ३६, पृ. २४९–
२५६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ११ व्या शतकातील नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––पद्रिमेकडील चालुक्य द्रत्रभवुनमल्ल पेमाद्रडदेव (द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा) याचा माांडद्रलक 
यादव वांशाचा ऐरमदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १०२०, बहुधा्य सांवत्सर, वैशाख अमावस्या; सोमवार, ३ मे, इ. स. १०९८. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात महामांडलेिर ऐरमदेव याने पाच प्रधानाांच्या अनुमतीने कोंकणे हे सांगमनेर ८४, 
श्रीनगर २,५०० मधील सेऊण देशातील खेडे कूकल नावाचा पांद्रडत व इतर ३० ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे 
नमूद केले आहे. कूकल पांद्रडत हा काश्यप गोत्री व शाकल शाखेचा असून तो नागण क्रमद्रवत् याचा पणतू, 
सुदनभट टाचा नातू व गोपद्रतभट टाचा पुत्र होता. तो करहाटकाहून आला होता. या ब्राह्मणाांनी काही द्राम 
कर म्हणून राजाला द्याव.े हे शासन हद्ररिांद्राने द्रलद्रहले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दृढप्रहार–यादव वांशातील पद्रहला नृपती; (२) सेउणचांद्र (प्रथम) यादव नृपती; 
दृढप्रहार याचा पुत्र, (३) धाद्रडयप्प–यादव नृपती––सेउणचांद्र (प्रथम) चा पुत्र; (४) बृहद द्रभल्लम ककवा 
द्रभल्लम (प्रथम)–यादव नृपती, धाद्रडयप्पाचा पुत्र; (५) राजयादव नृपती, द्रभल्लम (प्रथम) चा पुत्र; (६) 
वद्रिग–यादव नृपती, राजाचा पुत्र; (७) द्रभल्लम (द्रद्वतीय)–यादव नृपती, वड गाचा पुत्र; (८) लन्सच्ायव्वा–
–द्रभल्लम (द्रद्वतीय) ची पत्नी, राष्ट्रकूट वांशाची राजक्या; (९) झांजराज––राष्ट्रकूट नृपती, 
लन्सच्ायव्वाचा द्रपता; (१०) वसूेक––यादव नृपती, द्रभल्लम (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (११) द्रभल्लम (तृतीय)––
यादव नृपती, वसूेकाचा पुत्र; (१२) वाडुगी––यादव नृपती, द्रभल्लम (तृतीय) चा पुत्र; (१३) वसुेद्रग––
यादव नृपती, वाडुगीचा भाऊ; (१४) द्रभल्लम (चतुथण)––वसुेगीनांतरचा यादव राज्यकता––सेउणचांद्र 
(द्रद्वतीय); (१५) ऐरमदेव––दान देणारा यादव नृपती, सेउणचांद्र (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१६) सोमेिर 
(द्रद्वतीय)––ऐरमदेवाने कजकलेला चालुक्य राजा; (१७) पेमाद्रडदेव (द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा)–चालुक्य नृपती; 
(१८) योगल्ला––ऐरमदेवाची पत्नी; (१९) कूकल पांद्रडत––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री, शाकल 
शाखेचा ब्राह्मण; (२०) गोपद्रतभट्ट––कूकल पांद्रडताचा द्रपता; (२१) सुदनभट्ट––कूकल पांद्रडताचा 
द्रपतामह; (२२) नागण क्रमद्रवत्––कूकल पांद्रडताचा द्रपतामह. 
 
ग्रामनामे.––(१) द्वारावती पट्टन––द्वारका (गुजरात) ; (२) च्द्राद्रदत्यपूर––नाद्रशकच्या शा्येस ४० 
मलैाांवर असलेले चाांदोर ककवा चाांदवडॅ असाव े; (३) कसहनेर––नाद्रशकच्या आग्नेयेस १७ मलैाांवर 
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असलेले हल्लीचे द्रसन्नर. यालाच श्रीनगर असेही म्हणतात; (४) करहाटक—सातारा द्रजल्यातील हल्लीचे 
कऱ्हाड; (५) सेउणदेश––नाद्रशकच्या भोवतालचा प्रदेश; (६) सांगमनेर––अहमदनगरच्या वायव्येस ५० 
मलैाांवर असलेले सांगमनेर; (७) कोंकणेग्राम––सांगमनेरच्या पूवेस ७।। मलैाांवर असलेले कोकणगाव; (८) 
कोनची––सांगमनेरच्या पूवेस १० मलैाांवर असलेले हल्लीचे कोंची; (९) मद्रणयवली––सांगमनेरच्या पूवेस 
८ मलैाांवर असलेले मनोली; (१०) जुांयरव–े–सांगमनेरच्या पूवेस ५ मलैाांवर प्रवरेच्या उत्तरेस असलेले 
हल्लीचे जोवे; (११) वडगव ग्राम––सांगमनेरच्या पूवेस ५ मलैाांवर असलेले हल्लीचे वडगाव; (१२) 
कपथकग्राम––सांगमनेरच्या उत्तरेस १० मलैाांवर असलेले हल्लीचे कवठे कमळेिर असाव;े (१३) मेशी––
पाणीय (मेषी-पानीय)––हे एखाद्या जलप्रवाहाचे नाव असाव ेककवा मेंढवण; (१४) नमणदापुर––द्रनद्रित 
ओळख पटत नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––आतापयंत ज्ञात असलेल्या यादवाांच्या ताम्रपटात ऐरमदेवाचा ताम्रपट द्रनथमच उजेडात 
आला आहे. 
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१०८. इस्लामपूर ताम्रपट, गांग नृपती णवजयाणदत्य 
 
द्रजल्हा––सातारा तालुका––वाळवे 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट इस्लामपूर येथील मुधळे या गृहस्थाजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––पाठक, व कोनोव, इ. आय्., १९१३–१४, खांड १२, पृ. ४८–५५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी दाद्रक्षणात्य वळणाची असून गांग घराण्याच्या इतर लेखाांप्रमाणे आहे. 
 
राजवांि व राजा.––गांग वांशीय नृपती द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––शासन वषण ३० व े. 
 
साराांि.––हा लेख गांग नृपती द्रवजयाद्रदत्य याच्या ३० व्या शासन वषातील आहे. त्याने सत्प्रसादाच्या 
जवळ असलेल्या तळयाच्या उत्तरेकडील कोपऱ्याच्या वायव्येस व दद्रक्षणेकडील कोपऱ्याच्या बाजूस 
असलेली ताांदुळाची शतेे व घर वठुेवलु येथे रहात असलेल्या हाद्ररतु गोत्री नागशमणन् याचा पुत्र सोमशमणन् 
याला दान द्रदले असा उल्लेख या लेखात आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कोंगद्रणवमणन्––जाह्नवये कुलातील गांग वांशीय राजा; (२) माधव (प्रथम)––गांग 
राजा, कोंगद्रणवमणन् याचा पतु्र; (३) हद्ररवमणन्––गांग नृपती, माधव (प्रथम) चा पुत्र; (४) द्रवष्ट्णुगोप––गांग 
नृपती, हद्ररवमणन् याचा पतु्र; (५) माधव (द्रद्वतीय)––गांग नृपती, द्रवष्ट्णुगोपाचा पुत्र; (६) कोंगद्रण अद्रवनीत–
–गांगनृपती, माधव (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (७) कृष्ट्णवमणन्––कदांब, नृपती, कोंगद्रण अद्रवनीत याचा मामा; (८) 
कोंगद्रण दुर्थवनीत––गांग नृपती, कोंगद्रण अद्रवनीत याचा पतु्र; (९) कोंगद्रण मुष्ट्कर––गांग नृपती, कोंगद्रण 
दुर्थवनीत याचा पुत्र; (१०) कोंगद्रण श्रीद्रवक्रम––गांग नृपती, कोंगद्रण मुष्ट्कराचा पुत्र; (११) कसधुराज––
कोंगद्रण श्रीद्रवक्रमाचा मातामह; (१२) कोंगद्रण भदू्रवक्रम––गांग नृपती, कोंगद्रण श्रीद्रवक्रमाचा पतु्र; (१३) 
श्रीवल्लभ––कोंगद्रण भदू्रवक्रम(ॽ) (१४) नवकाम––गांग नृपती, श्रीवल्लभाचा धाकटा भाऊ; (१५) कोंगद्रण 
द्रशवमार––गांग नृपती; (१६) श्री पुरुष––गांग नृपती, कोंगद्रण द्रशवमाराचा नातू; (१७) द्रवजयमहादेवी––
पृद्रथवी कोंगद्रण श्रीपुरुष याची पत्नी, चालुक्य राजक्या; (१८) द्रवजयाद्रदत्य––गांग नृपती, पदृ्रथवी कोंगद्रण 
श्रीपुरुष याचा पुत्र; (१९) सोमशमणन्––दान स्वीकारणारा हाद्ररती गोत्री ब्राह्मण; (२०) नागशमणन्––
सोमशमणन् याचा द्रपता; (२१) धमणशमणन्––सोमशमणन् याचा द्रपतामह. 
 
ग्रामनामे.––(१) आस्दी––कडूर द्रजल्यातील कडूर तालुक्यातील हल्लीचे आसांदी हे खेडे असाव.े 
पुढील गावाांची ओळख पटत नाही; (२) वथुेवुलु; (३) अ्दद्रर; (४) आलत्तुर; (५) पोरुलरे; (६) पेळनगर; 
(७) वळेांद. 
 



 अनुक्रमणिका 

१०९. उखळद जैन णिलालेख 
 
द्रजल्हा––परर्िी 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर. १९५८–५९, पृ. ६०, नां. २१. 
 
भाषा व द्रलपी.––द्रदलेली नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––(१) द्रव.सां. १२९६ – इ. स. १२३८; (२) द्रव. सां. १६६९ –इ. स. १६११. 
 
साराांि.––शके १५०६ ते १६८६ (इ. स. १५८४ ते १७६४) व द्रवक्रम सां. १२९६ ते १६६९ (इ. स. १२३८ ते 
१६११) या काळात द्रलद्रहलेले सुमारे ७० जैन द्रशलालेख आहेत. 
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११०. उन्सहकदेव णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 
द्रजल्हा––अद्रदलाबाद तालुका––णकनवट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अद्रदलाबाद द्रजल्यात, द्रकनवट तालुक्यात उ्हकदेव येथील मुख्य देवालयाच्या 
दद्रक्षणेकडील दरवाजाच्या डाव्या बाजूला कभतीत बसवलेल्या द्रशळेवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां.गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. ३७, पृ. १९८–२०५. 
 
र्ाषा व णलपी.––पद्रहल्या तीन ओळी सोडल्यास लेख मराठी भाषेत यादवकालीन देवनागरी द्रलपीमध्ये 
कोरलेला आहे. 
 
राजवांि व राजा.––यादववांशीय नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२०१, द्रवक्रम सांवत्सर, इ.स. १२७९. 
 
साराांि.––या लेखावरून शके १२०१ मध्ये श्री रामचांद्रदेव यादव राज्य करीत होता असे द्रदसते त्याचा 
हाथीसाहाणी भावकदेव व प्रधान हेमाद्रड पांद्रडत होता. त्याचा दुय्यम अद्रधकारी कायस्थ सोमदेव पांद्रडत हा 
होता. शके १२०१ मध्ये माहूर गावचा रद्रहवासी व सरणु नायकाचा पुत्र कण्व शाखीय, कौंद्रडण्य गोत्री 
मेघदेव याने उ्हकदेवाचा प्रासाद बाांधला. या शासनपत्रात तत्कालीन नीतीस अनुसरून, ग्रामदेवतेसाठी, 
राजमागातील ब्राह्मणाांसाठी, काही भांगलेली स्थाने पु् हा रचण्यासाठी देणग्या नमूद केल्या आहेत. 
त्याचप्रमाणे उ्हकदेव व राम याांच्यासाठी देणग्या द्रदलेल्या आहेत. पांद्रडत लाक रावोता हा या शासनाचा 
लेखक होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) भावकदेव––हाद्रथसाहाणी; (३) सोमदेव पांद्रडत— 
कायस्थ मुताद्रलक; (४) हेमाद्रड पांद्रडत––प्रधान; (५) मेघदेव––उ्हकदेवाचा प्रासाद बाांधणारा कण्व 
शाखीय, कौंद्रडण्य गोत्री; (६) सरणु नायक––मेघदेवाचा द्रपता; (७) पांद्रडत लाक रावोता––लेखक. 
 
ग्रामनामे.––(१) अुबरे––उ्हकदेवाच्या पद्रिमेस ३ मलैाांवरील अुांबरी; (२)ओघाली —उ्हकदेवाच्या 
ईशा्येस १४ मलैाांवरील वघारी; (३) करांद्रद––उ्हकदेवाच्या पूवेस ५ मलैाांवरील करांजी; (४) काप––
उ्हकदेवाच्या वायव्येस १० मलैाांवर असलेले काप; (५) कुवणली––उ्हकदेवाच्या उत्तरेस ५ मलैाांवरील 
कुरली; (६) गुढा––उ्हकदेवाच्या वायव्येस ८ मलैाांवरील गुढे; (७) कचचवली––उ्हकदेवाच्या 
पद्रिमेस ५ मलैाांवरील कचचखेड; (८) द्रजरवद्रल––उ्हकदेवाच्या दद्रक्षणेस ६ मलैाांवरील जवरली; (९) 
तलेषल––ओळख पटत नाही; (१०) पटवदे––उ्हकदेवाच्या दद्रक्षणेस ५ मलैाांवरील पाटोदे; (११) 
कपपलसेंडा ककवा पीपलसेंडा––उ्हकदेवाच्या पूवेस ३ मलैाांवरील कपपळशेंडा; (१२) कपपलजै––
उ्हकदेवाच्या आग्नेयेस ९ मलैाांवरील कपपळजे; (१३) बोथी ककवा बोंथी––उ्हकदेवाच्या पद्रिमेस २ 
मलैाांवरील बोथ; (१४) मातापूर––उ्हकदेवाच्या पद्रिमेस २४ मलैाांवरील माहूर; (१५) कलग––
उ्हकदेवाच्या आग्नेयेस २ मलैाांवरील कलगी; (१६) षापर––उ्हकदेवाच्या उत्तरेस २५ मलैाांवरील 
खापरी; (१७) सकारगवा––उ्हकदेवाच्या ईशा्येस १० मलैाांवरील साखरगाव (ॽ); (१८) साांगवी––
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उ्हकदेवाच्या ईशा्येस ७ मलैाांवरील साांगवी; (१९) सावरेे––उ्हकदेवाच्या वायव्येस ३ मलैाांवरील 
सावळी. 
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१११. उमरािी णिलालेख 
 
द्रजल्हा––साांगली तालुका––जत सांस्थान 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख उमरणी येथील हेमकलग देवालयाच्या आतील बाजूस असलेल्या एका द्रशळेवर 
कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर्. ए्., कनाटक इन्सस., १९५२, खांड २, पृ. ५१–५९. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––पद्रिमी चालुक्य नृपती द्रत्रभवुनमल्लदेव द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा. 
 
वषण व णतथी.––(अ) शके १०४४, शुभकृत् सांवत्सर, माघ अमावस्या, सोमवार, सूयणग्रहण (लेखात द्रदलेली 
द्रतथी या वषी सोमवारऐवजी बुधवारी आलेली होती असे आढळते परांतु शके १०४५, शोभन सांवत्सरामध्ये 
मात्र ही द्रतथी बरोबर आलेली द्रदसते.) सोमवार, जानेवारी २२, इ. स. ११२३, (ब) शके १०६४, दुांदुद्रभ 
सांवत्सर, चतै्र पौर्थणमा, मेष सांक्राांत (या द्रतथीचासुद्धा मेळ जमत नाही.) 
 
साराांि.––हा लेख द्रत्रभवुनमल्लदेव याच्या कारद्रकदीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश द्रत्रभवुनमल्लदेवाचा 
माांडद्रलक महामांडलेिर हेम्माद्रददेव याने आपली पत्नी पट्टमहादेवी चांदलदेवी व पुत्रासह हेम्मेिर 
देवालयाला जमीन व इतर काही देणग्या द्रदल्या हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) तैल (द्रद्वतीय)––चालुक्य राजा; (२) द्रत्रभवुनमल्लदेव––चालुक्य राजा; (३) 
हेम्माद्रददेव––बहुतेक द्रशलाहार राजा; (४) चांदलदेवी––हेम्माद्रददेवाची राणी; (५) दोलरसदेव––
द्रशलाहार राजपुत्र; (६) वनकसहदेव––द्रशलाहार राजपतु्र; (७) चांद्रभरन पांद्रडतदेव––मांद्रदराचा आचायण. 
 
ग्रामनामे.––(१) उांबरवनी; (२) कोपणपूर––हल्लीचे कोपबाळ. 
 



 अनुक्रमणिका 

११२. उमरािी णिलालेख, कलचुरी र्ुजबलमल्लदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख उमराणी येथील हेमकलग देवालयाच्या आतल्या बाजूस उजवीकडे असलेल्या 
द्रशळेवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर्. ए्., कनाटक इन्सस., १९५२, खांड २, पृ. ९५–९९. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––कलचरुी वांशीय नृपती भजुबलमल्लदेव (द्रबज्जल) व त्याचा माांडद्रलक महाप्रधान 
मधुवनय्य मद्रल्लदेव. 
 
वषण व णतथी.––(अ) शके १०८९, सवणद्रजत् सांवत्सर, वैशाख अमावस्या, सोमवार, सूयणग्रहण (या द्रतथीचा 
मेळ जमत नाही); (ब) शके १०९६, द्रवजय सांवत्सर, जेष्ठ अमावस्या, सूयणग्रहण, मांगळवार (सोमवार) १२ 
जून, इ. स. ११७३. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश (१) मधुवनय्य, इतर अद्रधकारी व महामांडलेिर हेम्माद्रददेवरस याांनी 
हेम्मेिर व चांदलेिर या देवालयाांच्या दुरुस्तीचे नव ेबाांधकाम व अखांड दीप लावण्यासाठी भजुबलमल्लदेव 
याच्या सूचनेवरून द्रहद्ररयोक्कोलु प्रमाणानुसार ५५ मत्तर जमीन व तेलघाणे दान द्रदले हे नमूद करणे हा 
होता. (२) कप्पदेव गोपद्रतदांडनायक याच्या नेतृत्वाखाली काही अद्रधकाऱ्याांनी हेम्मेिर मांद्रदराची दुरुस्ती, 
बाांधकाम, सा्ं याशाांना भोजन घालण्यासाठी उमरावतीच्या द्रहद्ररयोक्कोलु प्रमाणानुसार १२ मत्तर जमीन 
चांदलदेवीच्या इच्ाेनुसार व रायमुराद्रर भजुबलमल्लदेव सोद्रयदेवरस याच्या सूचनेनुसार दान द्रदली असाही 
उल्लेख या लेखात आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जोगम––कलचदु्रर नृपती; (२) हेम्माद्रददेव––कलचदु्रर नृपती; (३) द्रबज्जल 
भजुबलमल्लदेव––कलचदु्रर नृपती; (४) मधुवनय्य मद्रल्लदेव––महाप्रधान; (५) मधुवरस-देवरस––
महाप्रधानाच्या कुळातील व्यक्ती; (६) वसुदेव––महाप्रधानाच्या कुळातील व्यक्ती; (७) मधुसूदन––
वसुदेवाचा पुत्र; (८) चामाांद्रबका––मधुसूदनाची पत्नी; (९) मधुसूदन––वसुदेवाच्या कुळातील 
दांडनायक; (१०) मद्रल्लदेव द्रवभ–ु–दांडनायक मधुसूदन याचा सहमांत्री; (११) हेम्मभपू––मांडलेिर; (१२) 
हेम्माद्रद देवरस––महामांडलेिर; (१३) कप्पदेव––गोपद्रत दांडनायक; (१४) चांदलदेवी––पट्टमहादेवी; 
(१५) रायमुराद्रर भजुबलमल्ल सोद्रयदेवरस––दानाची सूचना करणारा. 
 



 अनुक्रमणिका 

११३. ऋद्धपूर ताम्रपट, प्रर्ावती गुतता 
 
द्रजल्हा––अमरावती तालुका––मोिी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ऋद्धपूर येथे महानुभाव पांथी महांत दत्तराज याांच्याजवळ द्रमळाला. सध्या हा 
ताम्रपट पुणे येथील भारत इद्रतहास सांशोधन मांडळात आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., कॉ. इां. इां., १९६३, खांड ५, पृ. ३३–३७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––महादेवी प्रभावती गुप्ता––वाकाटक महाराज रुद्रसेन याची पत्नी व दामोदरसेन––
प्रवरसेन याांची माता. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक शुद्ध १२, प्रवरसेन (द्रद्वतीय) चे १९ व ेशासन वषण. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश प्रभावती गुप्ता द्रहने कोद्रशक द्रवभागातील अित्थ नगरातील शते, 
एक घर व शतेकऱ्याांच्या चार झोपड्या याांच्यासह तैद्रत्तरीय शाखेच्या पराशर गोत्री ब्राह्मणाला दान द्रदले हे 
नमूद करण्याचा होता. या दान प्रसांगी देवनांद स्वाद्रमन् हा दूतक होता व लेख द्रलद्रहण्याचे काम प्रभकुसह 
याने केले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) घटोत्कच––गुप्त नृपती; (२) चांद्रगुप्त (प्रथम)––गुप्त नृपती, घटोत्कचाचा पुत्र; 
(३) कुमारदेवी––चांद्रगुप्त (प्रथम) ची पत्नी, द्रलच्ावी राजक्या; (४) समुद्रगुप्त––गुप्त नृपती, 
चांद्रगुप्त (प्रथम) चा पतु्र; (५) दत्तदेवी––समुद्रगुप्ताची पत्नी; (६) चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय)––गुप्त नृपती, 
समुद्रगुप्ताचा पुत्र; (७) कुबेरनागा––चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय) ची पत्नी, प्रभावतीगुप्ताची माता; (८) 
प्रभावतीगुप्ता––चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय) ची क्या, वाकाटक नृपतीरुद्रसेन याची अग्रमद्रहषी; (९) रुद्रसेन––
वाकाटक नृपती; (१०) दामोदरसेन––वाकाटक नृपती, रुद्रसेनाचा पुत्र; (११) प्रवरसेन (द्रद्वतीय)––
वाकाटक नृपती, रुद्रसेनाचा पुत्र; (१२) देवनांद––स्वाद्रमन्; (१३) प्रभकुसह––लेख द्रलहणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) रामद्रगरी––हल्लीचे रामटेक; (२) अित्थनगर––अमरावती द्रजल्यात अचलपूर 
तालुक्यातील असदपुर; (३) कौद्रशक––ओळख पटत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

११४. ऋद्धपूर ताम्रपट, र्वत्तवमणन् 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ऋद्धपूर येथे महांत दत्तराज याांच्याजवळ द्रमळाला. सध्या हा ताम्रपट पुणे येथे 
भारत इद्रतहास सांशोधन मांडळात आहे. 
 
सांदर्ण.––गुप्ते, वाय्, आर्., इ. आय्., १९२७–२८, खांड १९, पृ. १००–१०४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कार्थतक वद्य ७, भवत्तवमणन् याचे ११ व ेशासन वषण. सांपादकाच्या मते हा ताम्रपट इ. 
स. ५ व्या शतकातील ककवा ६ व्या शतकाच्या सुरवातीचा असावा. 
 
साराांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने पाराशर गोत्री ब्राह्मण मात्राढ्यायण व त्याचे आठ पुत्राांना 
कदांबद्रगद्ररग्राम दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन राजाजे्ञनुसार चलु्ल याने द्रलद्रहले व पद्योपाध्याय 
याांचा नातू बोप्पदेव याने कोरले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भवत्तवमणन्––नलवांशीय नृपती; (२) मात्राढ्यायण––दान स्वीकारणारा पाराशर गोत्री 
ब्राह्मण; (३) देवायण; (४) देवदत्तायण; (५) कुमारदत्तायण; (६) वीरदत्तायण; (७) वसुदत्तायण; (८) गो (गौ) 
द्ररदत्तायण; (९) धु्रवदत्तायण; (१०) दुगणत्थायण; (३) ते (१०) दान स्वीकारणारे, मात्राढ्यायाचे पतु्र, पाराशर 
गोत्री ब्राह्मण; (११) चलु्ल––शासन द्रलद्रहणारा; (१२) बोप्पदेव––शासन कोरणारा; (१३) पद्योपाध्याय–
–बोप्पदेवाचा द्रपतामह. 
 
ग्रामनामे.––(१) नांद्रदवधणन––नागपूरजवळचे नगरधन ककवा यवतमाळ द्रजल्यातील नाांदूर असाव;े 
(२)कदांबद्रगद्ररग्राम––कळांब; (३) प्रयाग––गांगा-यमुना सांगमावर असलेले प्रयाग; (४) मालुक द्रवरक–
–ओळख पटत नाही; (५) मधुकलद्रतका––ओळख पटत नाही; (६)बकसामलक––ओळख पटत नाही; 
(७) द्रत्रम्दरद्रवरक––ओळख पटत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

११५. एलापूर ताम्रपट, पणिम चालुक्य नृपती णवजयाणदत्य, िके ६२६ 
 
द्रजल्हा––सातारा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट चकलधर, एच. सी. याांना भाांडारकर, डी. आर. याांच्यकडून द्रमळाला. हा 
ताम्रपट सातारा द्रजल्यात सापडला परांतु द्रठकाणाचे द्रनद्रित नाव साांगता येत नाही. 
 
सांदर्ण.––चकलधर, एच. सी., इां. णह. क्वॉ. १९२८, खांड ४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी दाद्रक्षणात्य वळणाची असून याच राजाच्या रायगड ताम्रपटाप्रमाणे आहे. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––शासन वषण ९, पौष पौर्थणमा, शके सांवत् ६२६ (गत वषण), इ. स. ७०६. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट एलापूर येथून देण्यात आलेला आहे. सांपादकाच्या मते या ताम्रपटात या राजाच्या 
इतर लेखाांवरून द्रमळते त्यापेक्षा ऐद्रतहाद्रसकदृष्ट्ट्या महत्त्वपूणण अशी माद्रहती जास्त द्रमळत नाही. या लेखाचा 
उदे्दश बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य याने एलापूर येथे तळ असताना कोल्लद्रगररद्रहवासी, भारद्वाज 
गोत्री पाद्रलस्वाद्रमन् याचा पुत्र कैशवस्वाद्रमन् याला अलकुल द्रवषयातील तद्रट्टयग्राम व तांबदरग्रामजवळ 
असलेले ब्राह्मणवाट ही खेडी दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. त्याचप्रमाणे पूवी काश्यप गोत्री दुगणशमणन् 
याला ५० द्रनवतणने जमीन देणगीदाखल द्रदल्याची नोंदही या लेखात केली आहे. हे दानपत्र 
महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक द्रनरवद्यपणु्यवल्लभ याने द्रलद्रहले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पलुकेद्रश वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, पलुकेद्रश 
वल्लभाचा पुत्र; (३) श्रीहषणवधणन––उत्तरापथेिर; (४) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन् याचा पुत्र; 
(५) द्रवक्रमाद्रदत्य सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (६) द्रवनयाद्रदत्य सत्याश्रय––चालुक्य 
नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (७) द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय––दान देणारा चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा 
पुत्र; (८) केशवस्वाद्रमन्––गावाचे दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (९) पाद्रलस्वाद्रमन्––
केशवस्वाद्रमन् याचा द्रपता; (१०) दामस्वाद्रमन्––केशवस्वाद्रमन् याचा द्रपतामह; (११) दुगणशमणन्––
जद्रमनीचे दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (१२) द्रनरवद्यपणु्यवल्लभ––लेख द्रलद्रहणारा 
महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक. 
 
ग्रामनामे.––(१) ब्राह्मणवाट––दान द्रदलेले गाव, ओळख पटत नाही; (२) तांबदरग्राम––ओळख पटत 
नाही; (३) तद्रट्टयग्राम––ओळख पटत नाही; (४) कोल्लद्रगर––केशवस्वाद्रमन् याचे वास्तव्य स्थान, 
ओळख पटत नाही; (५) एलापूर––हल्लीचे एलोरा असाव.े 
 



 अनुक्रमणिका 

११६. एलोरा ताम्रपट, राष्ट्रकूट दांणतदुगण 
 
द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––खुल्दाबाद  
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पुरातत्त्व द्रवभागाने श्रीमती प्लां केट याांच्याकडून द्रवकत घेतला. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, एस. के., इ. आय्., १९३९–४०, खांड २५, पृ. २५–३१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तरेकडील द्रलपीप्रमाणे अक्षराांचे वळण. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण. 
 
वषण व णतथी.––सोमवार, अद्रिन शुद्ध त्रयोदशी, (शके) सांवत् ६६३ ही द्रतथी बरोर वाटत नाही. परांतु या 
द्रतथीचे वणणन शके ६६४ (गत वषण) या वषाशी बरोबर जुळते. १७ सप्टेंबर, इ. स. ७४२. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण याच्या कारद्रकदीतील आहे. या द्रठकाणी द्रदलेल्या 
वांशावळीत ककण राज व इांद्रराज ही दोन नाव ेनवीन आहेत. दांद्रतदुगाला उदे्दशून असलेल्या पदव्याांमुळे तो 
स्वतांत्र राजा नव्हता हे स्पि होते. या दानपत्राचा मुख्य उदे्दश नवसाद्ररका येथील एका ब्राह्मणाला 
इांद्रराजपुत्र दांद्रतदुगाने चांदनपुरी ८४ या द्रवषयातील द्रपप्पलाल हे खेडे दान द्रदले हे जाहीर करण्याचा होता. 
हे दानपत्र दांद्रतदुगाने बदद्ररका या गावातील तळावरून अन्सग्नहोत्र व इतर धमणकृत्ये करण्यासाठी द्रदले आहे. 
हे दानपत्र कुकु्कर याने द्रलद्रहले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––दान देणारा रािकूट नृपती; (२) इांद्रराज––दांद्रतदुगाचा द्रपता; (३) 
ककण राज––दांद्रतदुगाचा द्रपतामह; (४) कुक्कर––दानपत्र द्रलद्रहणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) बदद्ररका––द्रनद्रित ओळख पटत नाही, दद्रक्षण गुजरातमध्ये कुठेतरी असाव;े (२) 
नवसाद्ररका––हल्लीचे नौसारी (बडोदे); (३) एलापूर––प्रद्रसद्ध एलोरा हे द्रठकाण; (४) गुहेिरद्रतथण––
एलोरा येथील घृणेिर असाव;े (५)चांदनपुरी––हे द्रगरणा नदीच्या तीरावरील मालेगावच्या नैऋण त्येस ३ 
मलैाांवर व एलोऱ्यापासून ४५ मलैाांवर असलेले हल्लीचे चांदनपुरी असाव;े (६) कपप्पलाल––चांदनपुरीच्या 
आग्नेयेस १२ मलैाांवर व एलोरापासून ३३ मलैाांवर असलेले हल्लीचे पीम्प्रळ. 
 



 अनुक्रमणिका 

११७. एलोरा णिलालेख, दिावतार िैलगृह 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख एलोरा शलैगृहाच्या समोर असलेल्या मांडपाच्या पद्रिमेकडील बाजूवर कोरलेला 
आहे. 
 
सांदर्ण.––बजेस व इांद्रजी, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५, पृ. ८७–८९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. आठव्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ८ व ेशतक. 
 
साराांि.––हा त्रोटक द्रशलालेख राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण याच्या कारद्रकदीतला असून यामध्ये दांद्रतवमणन् व 
इांद्रराज या गोकवद (प्रथम) च्या पूवीच्या नृपतींची नाव ेआली आहेत. नांतर या लेखात गोकवद, ककण , इांद्र ही 
नाव ेआलेली आहेत. दांद्रतदुगण फार पराक्रमी होता. त्याने त्याच्या शत्रूांचा पराभव केला आद्रण श्रीवल्लभ हे नाव 
धारण केले. महाराज शवण याची या लेखात स्तुद्रत केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतवमणन्––रािकूट नृपती; (२) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती; (३)गोकवदराज 
(प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र (ॽ); (४) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती; (५) इांद्रराज 
(द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (६) दांद्रतदुगणराज––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज(द्रद्वतीय) 
चा पुत्र; (७) शवण––दांद्रतदुगाशी सांबांद्रधत राजाचे नाव; (८) वल्लभराज––चालुक्य नृपती कीर्थतवमणन् 
(द्रद्वतीय). 
 
ग्रामनामे.––एलापूर––द्रनद्रित ओळख पटत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

११८. एलोरा जैन मूतीवरील णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख एलोरा येथील पािणनाथ तीथंकराच्या मूतीच्या द्रगरदीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, पृ. ९९–१००. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके ११५६, जय सांवत्सर, फाल्गुन शुद्ध तृतीया, बधुवार, इ. स. १२३४–३५. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“शके ११५६ या वषी जय सांवत्सर असताना श्रीवधणनापूर येथे 
राणुद्रग याचा ज्म झाला. त्याचा पुत्र म्हालुद्रग व सून स्वणा हे जगात द्रप्रय होते. या दोघाांना चार पुत्र झाले. 
त्याांमध्ये चके्रिर सद गुण व औदायण या दृिीने श्रेष्ठ होता. याने चारणाांच्या टेकडीवर (ककवा डोंगरावर) 
पािणनाथाचे स्मारक केले. त्याने जैन तीथणकराांच्या बऱ्याच मूती बनवनू चारणाद्रद्र या द्रठकाणाला तीथाचे 
स्वरूप प्राप्त करून द्रदले. आपल्या शुद्धाचरणाने, दृढ द्रनियी स्वभावामुळे, पत्नीशी असलेल्या 
एकद्रनष्ठतेमुळे व औदायामुळे चके्रिर–शुद्ध धमाचा सांरक्षक–पाचवा वासुदेव बनला.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) राणुद्रग––श्रीवधणनापूर येथील रद्रहवासी; (२) म्हालुद्रग––राणुद्रगचा पुत्र; (३) 
स्वणा––म्हालुद्रगची पत्नी; (४) चके्रिर––म्हालुद्रग व स्वणा याांचा पुत्र. 
 
ग्रामनामे.––श्रीवधणनापूर––ओळख पटत नाही. 
 



 अनुक्रमणिका 

११९. औरांगाबाद णिलालेख, यादव ससघि 
 
द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––औरांगाबाद 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख औरांगाबाद येथे द्रमळाला. 
 
सांदभण.––इां. अ. द्रर., १९५४–५५, पृ. २९. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––साराांश द्रदलेला नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––कसघण––यादव नृपती. 
 



 अनुक्रमणिका 

१२०. औांढे (आवांढे) णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 
द्रजल्हा––परर्िी तालुका––कहगोली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशला औांढेपासून १ मलैावर असलेल्या कनकेिरी मांद्रदराच्या बाहेरच्या 
बाजूस असलेल्या कट्ट्ट्यात उपयोगात आणलेली होती. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले.,  १९६३, नां. ३५, पृ. १९१–१९२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी द्रमश्र; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––देवद्रगरीचा यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२००, बहुधा्य सांवत्सर, श्रावण वद्रद ७, गुरुवार, ११ ऑगस्ट, इ. स. १२७८. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती रामचांद्रदेव याचा आहे. या लेखाचा उदे्दश वर द्रदलेल्या द्रतथीस राजा 
रामचांद्रदेव हा औांढे येथे होता हे नमूद करणे हा द्रदसतो. या लेखात द्रसवदेव पांद्रडत याचाही उल्लखे आहे. 
याने बहुधा हा लेख द्रलद्रहला असावा. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) द्रसवदेव पांद्रडत––लेख द्रलद्रहणारा. 
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१२१. करांजगाव णिलालेख 
 
द्रजल्हा––ठािे तालुका––वसई 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख करांजगाव येथे सापडला. (करांजोण) 
 
सांदर्ण.––बॉ. गॅ., खांड १, भाग २, पृ. १९, ओळ ११, नां. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––नोंदलेली नाही. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर हद्ररपालदेव या नावाचा या लेखात उल्लेख आहे. परांतु वांश, घराणे 
वगैरेंचा उल्लखे नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––हा लेख हद्ररपालदेव याचा आहे. या लेखामध्ये १२ ओळी आहेत. व हा लेख पूणण वाचता येत 
नाही. द्रतसऱ्या व चौथ्या ओळीत महामांडलेिर हद्ररपालदेव ही अक्षरे वाचता येतात. 
 
व्यप्क्तनामे.––हद्ररपालदेव––महामांडलेिर 
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१२२. कऱ्हाि बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
द्रजल्हा––सातारा तालुका––कऱ्हाि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कऱ्हाड शलैगृहात कोरलेला आढळला. 
 
सांदर्ण.––बुल्हर व बजेस, अ.स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ८९, नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात गोपालपुत्र सांघद्रमत्र याने लेण्याची देणगी द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सांघद्रमत्र––दान देणारा; (२) गोपाल––सांघद्रमत्राचा द्रपता. 
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१२३. कऱ्हाि ताम्रपट, राष्ट्रकूट कृष्ट्ि (तृतीय) अकालवषण 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कऱ्हाड येथे एका जु्या घराचा पाया खोदत असताना सापडला. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर, आर्. जी., इ. आय्., १८९६–९७, खांड ४, पृ. २७८–२९०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; प्राचीन नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––बुधवार, फाल्गुन वद्य १३, कालयुक्त सांवत्सर, शक सांवत् ८८० (गत वषण), 

बुधवार, ९ माचण, इ. स. ९५९. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात अकालवषण, वल्लभ, याही नावाांनी सांबोद्रधलेल्या कृष्ट्णराज या राष्ट्रकूट 

राजाने करहाट द्रवषयातील काांके हे गाव दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. दान घेणारा गगनद्रशव हा 
करांजखेटचा ईशानद्रशव याचा द्रशष्ट्य होता आद्रण हे दान करहाट येथे राहणाऱ्या द्रभक्षूांचा चद्ररताथण 
चालद्रवण्यसाठी द्रदले होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रट्ट––राष्ट्रकूट घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) राष्ट्रकूट––रट्टाचा पुत्र; (३) 

दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (४) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा चलुता; (५) 
गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पतु्र; (६) द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––राष्ट्रकूट 
नृपती, गोकवदराज (प्रथम) चा धाकटा भाऊ; (७) जगत्तुांग (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; 
(८) नृपतुांगदेव––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (प्रथम) चा पुत्र; (९) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
नृपतुांगाचा पुत्र; (१०) जगत्तुांग (द्रद्वतीय)––कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (११) इांद्रराज––राष्ट्रकूट 
नृपती, जगत्तुांग (द्रद्वतीय) ची पुत्र; (१२) अमोघवषण (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (१३) 
गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (प्रथम) चा धाकटा भाऊ; (१४) अमोघवषण 
(द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (१५) कृष्ट्णराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
अमोघवषण (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (१६) दांद्रतग––कृष्ट्णराज (तृतीय) चा पराभतू शत्रू; (१७) वप्पुग––
कृष्ट्णराज (तृतीय) चा पराभतू शत्र;ू (१८) अन्सण्णग––पल्लव राजा; (१९) गगनद्रशव––दान स्वीकारणारा 
मुनी; (२०) ईशानद्रशव––गगनद्रशवाचा गुरु; (२१) योस्यग्म––लेख द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) काांके––हल्लीचे द्रमरज सांस्थानातील कां की गाव; (२) पे्दुरे––कां की गावाच्या 

दद्रक्षणेला असलेले पांदूर; (३) आढे––कां कीच्या पद्रिमेस असलेले आढी; (४) करहाट––हल्लीचे कऱ्हाड; 
(५) कल्ली––ओळख पटत नाही; (६) करांजखेट––ओळख पटत नाही. 
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१२४. कलमर्ोम णिलालेख 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––वसई 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख कलमभोम गावाजवळ सापडला. 
 
सांदर्ण.––बॉ. गॅ., खांड १, भाग २, पृ. २०, नां. २. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्य. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––अपराद्रदत्य––द्रशलाहार नृपती.  
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१२५. कवठे ताम्रपट, चालुक्य णवक्रमाणदत्य ५ वा 
 
 
द्रजल्हा —साांगली तालुका— णमरज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कवठे येथील आनांद खाडे याांच्याजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––फ्लीट, इां. ॲ., १८८७, खांड १६, पृ. १५–२४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य ५ वा. 
 
वषण व णतथी.––पौर्थणमा, चांद्रग्रहण, सौम्य सांवत्सर, शके ९३० (गत वषण); इ. स. १००९–१०. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य ५ वा याच्या अमदानातील आहे. या लेखात 

पद्रिमी चालुक्य वांशाची द्रवक्रमाद्रदत्य ५ वा याच्यापयंतची वांशावळ द्रदलेली आहे. या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश 
आते्रय गोत्री ब्राह्मणाला कूण्डी देशातील अळतेज ७०० मधील कोद्दसी हे गाव द्रवक्रमाद्रदत्य ५ वा याने दान 
द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे दान त्याने कोल्हापूर या गावाहून द्रदले आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जयद्रसहां वल्लभ—चालुक्य राजा; (२) रणराग—चालुक्य नृपती, जयकसहाचा 

पुत्र; (३) पुलकेशी (प्रथम) —चालुक्य नृपती, रणरागाचा पुत्र; (४) कीर्थतवमणन् (प्रथम) —चालुक्य नृपती, 
पुलकेशी (प्रथम) चा पतु्र; (५) मांगलीश—चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन् (प्रथम) याचा धाकटा भाऊ; (६) 
सत्याश्रय (प्रथम) —चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन् (प्रथम) याचा पुत्र; (७) नेडमद्रर—चालुक्य नृपती, 
सत्याश्रय (प्रथम) चा पुत्र; (८) आद्रदत्यवमणन्—चालुक्य नृपती, नेडमद्ररचा पतु्र; (९) द्रवक्रमाद्रदत्य 
(प्रथम)—चालुक्य नृपती, आद्रदत्यवमणन् याचा पुत्र; (१०) युद्धमल्ल—चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (प्रथम) 
चा पुत्र; (११) द्रवजयाद्रदत्य—चालुक्य नृपती, युद्धमल्लाचा पुत्र; (१२) द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय)—चालुक्य 
नृपती, द्रवजयाद्रदत्याचा पुत्र; (१३) कीर्थतवमणन (द्रद्वतीय) चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय) चा पुत्र; 
(१४) कीर्थतवमणन् (तृतीय)—चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय) च्या भावाचा पुत्र; (१५) तैल 
(प्रथम)—चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन् (तृतीय) चा पुत्र; (१६) द्रवक्रमाद्रदत्य (तृतीय)—चालुक्य नृपती, 
तैल (प्रथम) चा पुत्र; (१७) भीम—चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (तृतीय) चा पुत्र; (१८) अय्यण (प्रथम)—
चालुक्य नृपती, भीमाचा पुत्र; (१९) द्रवक्रमाद्रदत्य (चतुथण)—चालुक्य नृपती, अय्यण (प्रथम) चा पुत्र; (२०) 
कृष्ट्ण—राष्ट्रकूट नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (चतुथण) चा मातामह; (२१) बोंथादेवी—द्रवक्रमाद्रदत्य (चतुथण) ची 
पत्नी, चेद्रद राजक्या; (२२) लक्ष्मण—चेद्रद नृपती, बोंथादेवीचा द्रपता; (२३) तैल (द्रद्वतीय)—चालुक्य 
नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (चतुथण) चा पुत्र; (२४) जाकव्व—तैल (द्रद्वतीय) ची पत्नी, राष्ट्रकूट राजक्या; (२५) 
भम्मह—राष्ट्रकूट नृपती, जाकव्वाचा द्रपता; (२६) सत्याश्रय (द्रद्वतीय)—चालुक्य नृपती, तैल (द्रद्वतीय) चा 
पुत्र; (२७) यशोवमणन्—सत्याश्रय (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (२८) भाग्यवती—यशोवमणन् याची पत्नी; (२९) 
द्रवक्रमाद्रदत्य (पाचवा)—दान देणारा चालुक्य नृपती, यशोवमणन् याचा पुत्र; (३०) देववेीसोत्तर भट्ट—दान 
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स्वीकारणारा आते्रय गोत्री, यजुवेदी ब्राह्मण; (३१) दोणेक्रमद्रयत भट्ट—देववेीसोत्तरभट्टाचा द्रपता; (३२) 
देवणक्रमद्रयत भट्ट—देववेीसोत्तर भट्टाचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––(१) कोल्लापूर—हल्लीचे कोल्हापूर; (२) अळतगे—कोल्हापूरच्या ईशा्येस १३ 

मलैाांवरचे अळते; (३) कोद्दसी—अळतेच्या उत्तरेस साडेसहा मलैाांवर असलेले कुद्रच ककवा कोची; (४) 
वट्टार—वणा नदीच्या उजव्या तीरावरील कोचीपासून १॥ मलैाांवर असलेले वाठार अथवा वटार; (५) 
भेडवाड—कोचीच्या नैऋण त्येस २ मलैाांवर असलेले भेंडवाडे; (६) वांगी—कोचीजवळ असलेले वागणी; (७) 
दुध्धीग्राम—कोचीच्या ईशा्येस २ मलैाांवर असलेले दुधगाव. 
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१२६. कवलापूर णिलालेख, यादव कृष्ट्िदेव 
 
 

द्रजल्हा —साांगली तालुका— साांगली 
 

 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख कवलापूर येथे द्रवजेचे खाांब रोवण्यासाठी जमीन खोदत असताना 

द्रमळाला. सध्या हा द्रशलालेख साांगली येथे द्रजल्हा द्रवकास मांडळात आहे. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां.गो.,प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. ३०, प.ृ १४८–१५०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी द्रमश्र, इ. स. १२ व्या–१३ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी.  
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कृष्ट्णदेव (का्हरदेव). 
 
वषण व णतथी.––माघ शुद्ध, गुरौ, नल (अनल) सांवत्सर, शके ११७८ (गत वषण); १८ ककवा २५ 

जानेवारी, इ. स. १२५७. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये वर उल्लेद्रखलेल्या द्रतथीला यादव नृपती कृष्ट्णदेव याने कावलपूर येथील 

मांद्रदराला मालघव या गावातील तीन द्रनवतणने जमीन दान द्रदली असे नमूद केले आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––का्हरदेव—यादव नृपती. 
 
ग्रामनामे.— (१) कावलापूर—सध्याचे कवलापूर, द्रजल्हा साांगली; (२) मालघव—

कवलापूरपासून सुमारे १० मलैाांवर असलेले सध्याचे मालगाव. 
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१२७. किेळी ताम्रपट, जाखि व रामिस माांिणलक 
 
 
द्रजल्हा—रत्नाद्रगरी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कशळेी येथील कनकाद्रदत्य मांद्रदराच्या जामदारखा्यामध्ये सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) राजवाडे, र्ा. इ. सां. मां., शके १८३५, पृ. २२०–२२६; (२) ग्रडट व टेलर, रान्सस. 

णलट. सोसा. बाँ., खांड ३, पृ. ३९१–३९७; (३) दीद्रक्षत, मो.ग., म. सां. प., वषण ६, अांक ४, प.ृ १४–१६; 
(४) मास्टर, बु. स्कू. ओ. अ. स्ट., खांड २०, पृ. ४३२–४३३; (५) तुळपुळे, शां.गो., प्रा. म. को. ले., 
१९६३, नां. ३६, पृ. १९३–१९७; (६) खरे, ग.ह., द. म. इ. सा., खांड १, पृ. ९३–९४. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत (५८ ओळी) मराठी (१६ ओळी), इ. स. १२ व्या शतकातील देवनागरी 

द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार राजे भोज व हद्ररपालदेव; (२) रामणस व जाखण माांडद्रलक. 
 
वषण व णतथी.––(सांस्कृत भाग)-आषाढ शुद्ध ४, गुरुवार शके १११३, द्रवरोद्रधकृत सांवत्सर, 

शुक्रवार २७ जून इ. स. ११९१. (मराठी भाग)-बुधवार, भाद्रपद वद्य ८, शके १२०१, प्रमाद्रथ सांवत्सर, ३० 
ऑगस्ट, इ. स. १२७९. द्रतथी, वार याांचा मेळ जमत नाही. 

 
साराांि.––या लेखाच्या सांस्कृत द्रवभागात द्रशलाहार नृपती भोज (द्रद्वतीय) याची वांशावळ द्रदलेली 

आहे. या लेखाचा उदे्दश भोज राजाने पद्मनाल द्रकल्ल्यावर वास्तव्य असताना राजपुत्र गांडराद्रदत्य याच्या 
द्रवनांतीवरून ब्राह्मण गोकवदभट्ट यास १२ ब्राह्मणाांना रोज भोजन घालण्यासाठी कसेद्रल या खेड्याचे उत्पन्न 
दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हा भाग ब्राह्मण बद्रमयन याने कोरलेला आहे. 

 
या लेखाच्या मराठी र्ागात णिलाहार राजा हणरपालदेव िासन करीत असताना त्याचे सेवक रामिस 
माांिणलक व जाखि माांिणलक याांनी कनकेश्वराचे मांणदराचा जीिोद्धार केल्याचे व काही देिग्या णदल्याचे 
नमूद केले आहे. ताम्रपटाचा हा र्ाग सेिवी हणरदेव याने णलणहला व कोंतापुरीच्या वज्यन या सुविणकाराने 
कोरला आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जद्रतग—द्रशलाहार नृपती; (२) नाद्रयम—द्रशलाहार नृपती, जद्रतग याचा पुत्र; 

(३) चांद्रराज—द्रशलाहार नृपती, नाद्रयमाचा पुत्र; (४) जद्रतग (द्रद्वतीय)—द्रशलाहार नृपती, चांद्रराजाचा 
पुत्र; (४) गोंकल—द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (५) गूवल (प्रथम)—द्रशलाहार नृपती, 
गोंकलचा धाकटा भाऊ; (६) कीर्थतराज—द्रशलाहार नृपती, गूवल (प्रथम) चा धाकटा भाऊ; (७) 
चांद्राद्रदत्य—द्रशलाहार नृपती, कीर्थतराजाचा धाकटा भाऊ; (८) मारकसह—द्रशलाहार नृपती, गोंकल याचा 
पुत्र; (९) गूवल (द्रद्वतीय)—द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (१०) भोज (प्रथम)—द्रशलाहार नृपती, 
गूवल (द्रद्वतीय) याचा धाकटा भाऊ; (११) बल्लाळ—द्रशलाहार नृपती, भोज (प्रथम) चा धाकटा भाऊ; 
(१२) गांडराद्रदत्य (प्रथम)—द्रशलाहार नृपती, बल्लाळाचा धाकटा भाऊ; (१३) द्रवजयाद्रदत्य—द्रशलाहार 
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नृपती, गांडराद्रदत्य (प्रथम) चा पुत्र; (१४) भोज (द्रद्वतीय)—दान देणारा द्रशलाहार नृपती, द्रवजयाद्रदत्याचा 
पुत्र; (१५) गांडराद्रदत्य (द्रद्वतीय)—दानाची द्रवनांती करणारा, भोज (द्रद्वतीय) याचा पुत्र; (१६) 
गोकवदभट्ट—दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१७) हद्ररपालदेव—द्रशलाहार नृपती; (१८) रमणस माांडद्रलक—
दानकता; (१९) वैजुनायक—रमणसाचा द्रपता; (२०) नारायण माांडद्रलक—रमणसाचा द्रपतामह; (२१) 
जाष (ख)ण माांडद्रलक—दानकता महामांडलेिर; (२२) काांदेव (कामदेव)—जाखण माांडद्रलकाचा द्रपता; 
(२३) सेणवी हद्ररदेव—मराठी लेख द्रलद्रहणारा; (२४) वज्यन—मराठी लेख कोरणारा सुवणणकार; (२५) 
माधवभट—दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (२६) बद्रमयन—सांस्कृत लेख द्रलद्रहणारा; (२७) द्रबम्मयराय—
द्रशलाहार नृपती (राजवाडे). 

 
ग्रामनामे.— (१) अट्टद्रवरे—हल्लीचे आद्रडवरे; (२) कसेद्रल—जेथे ताम्रपट सापडला ते कशळेी 

गाव; (३) कोंतापुर—आद्रडवरेजवळ असलेले हल्लीचे कोंतापूर; (४) अांबेवदे्ररक—आजचे आांबेवरे ककवा 
आांबेरुख. 
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१२८. कळवि ताम्रपट, र्ोजदेव, यिोवमणन् 
 
द्रजल्हा —नाणिक तालुका— कळवि 
 
प्राप्ततस्थळ.––सध्या मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स सांग्रहालयात असलेला हा ताम्रपट कळवण या 

गावाजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––बॅनजी, आर्.डी., इ. आय्., १९२७–२८, खांड १९, पृ. ६९–७५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तरेकडील इ. स. ११ व्या शतकातील वळणाची नागरी द्रलपी.  
 
राजवांि व राजा.––धारा येथील परमार नृपती भोजदेव आद्रण त्याचा माांडद्रलक यशोवमणन्.  
 
वषण व णतथी.––चैत्र अमावस्या, सूयणग्रहण. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट यशोवमणन् या माांडद्रलक राजाच्या कारद्रकदीतील आहे. भोजदेवाने याला 

सेलुक या शहराचा अधा भाग दान द्रदला होता. तसेच त्याच्या ताब्यात १,५०७ खेडी होती असाही उल्लेख या 
ताम्रपटात आहे. प्रस्तुत ताम्रपट जैन धमातील िेताांबर पांथाचा आहे. या ताम्रपटाचा उदे्दश राणक अम्म या 
गांगवांशीय राजाने व इतर व्यक्तींनी औद्रहाद्रद द्रवषयातील मुक्तापद्रल या गावी असताना चैत्री अमावस्या, 
सूयणग्रहण या प्रसांगी मद्रहषबदु्रद्धका येथील कालकालेिर या तीथाच्या द्रठकाणी काही जमीन दान द्रदली हे 
नमूद करणे हा होता. दान द्रदलेल्या जद्रमनीपकैी काही जमीन ४० द्रनवतणने, काही २५ द्रनवतणने व काही दोन 
द्रनवतणने अशी होती. याद्रशवाय जैन पांथीय द्रभक्षू मुनी सुव्रत देव याला दोन तेलघाण्या, १४ द्रकराणा दुकाने, 
१४ द्रम्म नाणी िेतपाद प्रदेशातील जैन देवालयातील धार्थमक द्रवधी करण्यासाठी दान द्रदले. हे दानपत्र 
राज्याचे अद्रधकारी व त्या प्रदेशाचे रद्रहवासी याांना उदे्दशून काढलेले आहे. या लेखात उल्लेद्रखलेले अद्रधकारी 
असे– (१) देद्रशलक; (२) ग्रामटक; (३) गोकुद्रलक; (४) चौद्ररक; (५) शौलद्रकक; (६) दांडपाद्रशक; (७) 
प्राद्रतरान्सज्यक; (८) महत्तम इत्यादी.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) भोजदेव—परमारवांशीय नृपती; (२) कसधुराजदेव—परमारवांशीय नृपती; (३) 

वाक्पद्रतराजदेव—परमारवांशीय नृपती; (४) सीयकदेव—परमारवांशीय नृपती; (५) यशोवमणन्—भोजदेवाचा 
माांडद्रलक; (६) राणक अम्म—गांग नृपती; (७) कक्कप—ैपूवीचा दानकता राजा; (८) वक्कगल—पूवीचा 
दानकता; (९) अम्मदेव—िेताबांर जन आचायण; (१०) ाच्ााई—राणक अम्माची राणी, चालुक्य 
राजक्या; (११) सुव्रतदेव—दान स्वीकारणारा जैन मुनी; (१२) जोगेिर—दानपत्र द्रलद्रहणारा 
साांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.— (१) धारा—सध्याचे धार शहर; (२) मद्रहषबुद्रद्धक; (३) औद्रहाद्रड; (४) माहुडला; 

(५) हथावाडा; (६) ककड; (७) सांगामनगर; (८) मुक्तापद्रल; (२) ते (८) या गावाांची ओळख पटत नाही; 
(९) कालकालेिर—नाद्रशक द्रजल्यात कळवणच्या पद्रिमेस १० मलैाांवर असलेले कलकलेिराांचे 
देवालय असाव.े 
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१२९. कां दलगाव ताम्रपट 
 
द्रजल्हा —रत्नाद्रगरी तालुका— मालवि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट काांदलगाव येथे सापडला.  
 
सांदर्ण.––तेलां ग, के.टी., इां.ॲ., खांड १४, प.ृ ३३०, खांड ३०, पृ. २१७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती पलुकेशी द्रद्वतीय. 
 
वषण व णतथी.––शासनवषण ५, इ. स. ६१५–१६. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश महानदीच्या उत्तर तीरावरील रेवतीद्वीपातील द्रपद्ररद्रगप 

हे खेडे द्रद्रवड ब्राह्मण नारायणस्वामी याला बद्रल, चरु, वैिदेव इत्यादींसाठी दान द्रदले हे नमूद करण्याचा 
होता. हे दानपत्र गुांडपदेव याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती; (२) नारायणस्वामी—दान 

स्वीकारणारा द्रद्रवड ब्राह्मण; (३) गुांडपदेव—लेख द्रलद्रहणारा. 
 
ग्रामनामे.––द्रपद्ररद्रगप—ओळख पटत नाही. 
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१३०. कां र्धार णिलालेख, राष्ट्रकूट कृष्ट्ि (तृतीय) 
 
द्रजल्हा—

नाांदेि 
तालुका—कां र्धार 

 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशळा कां धार शहरापासून १ मलैावर असलेल्या बहादुरपूर या 

द्रठकाणी असलेल्या खासबाग द्रवद्रहरीजवळ आहे.  
 
सांदर्ण.––सरकार व भट्टाचायण, इ. आय्., १९६३–६४, खांड ३५, पृ. १०५–११४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, उत्तरेकडील इ. स. १० व्या शतकातील वळणाची द्रलपी.  
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––द्रतथी द्रदलेली नाही. अांदाजे इ. स. ९३९–६७. 
 
साराांि.––हा लेख स्तांभाच्या तीन बाजूांवर असल्यामुळे तीन भागात द्रवभागला गेला आहे. या 

लेखाच्या अ द्रवभागात राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण व कृष्ट्णराज याांची नाव े आलेली आहेत. पुढचा भाग नि 
झाला आहे. ब द्रवभागात बहुधा कृष्ट्ण (तृतीय) याच्या औदायणपूणण कृत्याांची नोंद केली आहे व परमेिराची 
स्तुती करणाऱ्या पद्रवत्र ग्रांथाचे द्रदवसातून ४ वळेा पठण करणाऱ्याांना व इतर भाटाांना अनुक्रमे २०० द्रम्म 
नाणी व १ कपड्याची जोडी, १०० द्रम्म व १ कपड्याची जोडी व ५० द्रम्म व एक कपड्याची जोडी दर वषी 
द्रमळेल असे नमूद केले आहे. या लेखाच्या क द्रवभागात के्षत्रपाल देवाच्या जवळ बाांधलेल्या सवणलोकाश्रय 
मांडप, पाणी वाटण्याची पाच कें दे्र व पाच द्रठकाणच्या अन्सग्नस्थानाांची नाव ेयाांची नोंद केली आहे. याचा खचण 
चालवण्यासाठी दररोज ५० द्रम्म नाणी नेमून द्रदली होती.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण—राष्ट्रकूट नृपती; (२) कृष्ट्ण (प्रथम)—राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगाचा 

चुलता; (३) कालमेघ या लेखातील अनेक नाव ेनि झाली आहेत.  
 
ग्रामनामे.––नाांदी—हल्लीचे नाांदेड. 
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१३१. कान्सहेगाव णिलालेख, यादव कृष्ट्िदेव 
 
द्रजल्हा—उस्मानाबाद तालुका— उदगीर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख का्हेगाव येथे सापडला.  
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां.गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, नां. ३१, प.ृ १५१–१५५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी द्रमश्र; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती का्हरदेव (कृष्ट्णदेव). 
 
वषण व णतथी.––शके ११८०, कालयुक्त सांवत्सर, मागणशीषण शुद्ध १०, गुरुवार; ७ द्रडसेंबर, 

इ.स.१२५८.  
 
साराांि.––हा लेख का्हरदेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखामध्ये का्हरदेवाचा माांडद्रलक 

राठोड वांशीय सोमवांश कुलातील गोपालदेवाचाही उल्लखे आहे. गोपालदेवाने स्वकीयाांच्या कल्याणासाठी 
केलेल्या १ लक्ष होमाांचा उल्लेख असून या होमाांची पूतणता व्हावी म्हणनू काही गाव ेदान द्रदल्याची नोंद या 
लेखात केली आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) का्हरदेव—यादव नृपती; (२) गोपालदेव—का्हरदेवाचा माांडद्रलक; (३) 

थोरनारायण श्रीपादाचायण—गोपालदेवाचा पूवणज. 
 
ग्रामनामे.––(१) लत्तनौर—उस्मानाबाद द्रजल्यातील हल्लीचे लातूर; (२) तुरें––हेर स्टेशनच्या 

पूवेस सुमारे २५ मलैाांवर असलेले सध्याचे तुरुरी; (३) सखवल––का्हेगावच्या पूवेस ३ मलैाांवर असलेले 
सध्याचे साकोळे गाव; (४) खांधार––हेर स्टेशनच्या पूवेस सुमारे ३० मलैाांवरील खांधार. १३ व्या शतकात 
देशनाम म्हणनू प्रद्रसद्ध असाव;े (५) उजलां—हेर स्टेशनच्या पद्रिमेस सुमारे ४ मलैाांवरील हल्लीचे उजळांब; 
(६) कखरणे—हेर स्टेशनच्या उत्तरेस ६ मलैाांवर असलेले काखनाळ; (७) उदयद्रगरी—सध्याचे उदगीर; 
(८) कोणे—ओळख पटत नाही.  
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१३२. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
द्रजल्हा––ठािे तालुका––बोद्ररवली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७ मध्ये नां. ५२ मध्ये वर्थणलेल्या द्रशलालेखाच्या जवळ 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, पृ. ५६, नां. १२; (२) न्सस्टव्ह्सन, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., 

खांड ४, पृ. १३३, नां. २; (३) वसे्ट ज. बॉ.ब्र.ॅरॉ. ए. सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ५, नां. १३; (४) बुल्हर, अ. स. 
व.े इां., १८८३, खांड ५, प.ृ ७८, नां. १३; (५) ल्युडसण, अपेंणिक््, इ. आय्., १०, पृ. १०४, नां. ९९६.  

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी, आांध्र वळणाची.  
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––नाणेघाट द्रशलालेखात उल्लदे्रखलेला सातकर्थण (प्रथम) व गौतमीपुत्र सातकर्थण या 

सातवाहन नृपतींच्या मधला काळ. 
 
साराांि.––चेमुल येथील सुवणणकार रोहद्रणद्रमत (रोद्रहणीद्रमत्र) याचा पुत्र सुलसदत (सुलसदत्त) 

याची कुां डाची देणगी.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सुलसदत (सुलसदत्त)—देणगी देणारा; (२) रोहद्रणद्रमत (रोद्रहणीद्रमत्र)––

सुवणणकार, खद्रजनदार, सुलसदत्त याचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––चेमुल—कुलाबा द्रजल्यातील हल्लीचे चौल. 

  



 अनुक्रमणिका 

१३३. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी येथील टेकडीच्या मागावर असलेल्या टाके नां. ५ च्या वरच्या 

मोकळया जागेत कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४१, ८; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, प.ृ १४, नां. २; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ४, नां. ११; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७८, नां. ११; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०३, 
नां. ९९४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती वाद्रसष्ठीपुत्र सातकर्थण. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही.  
 
साराांि.––प्रधान सतेरक याची पाण्याच्या कुां डाची देणगी. याद्रशवाय या लेखात सातवाहन नृपती 

वाद्रसष्ठीपुत्र सातकर्थण याची राणी, कादणमकवांशीय महाक्षत्रप रुद्र याची क्या असा उल्लेख आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) वाद्रसष्ठीपुत्र सातकर्थण—सातवाहन नृपती; (२) रुद्र ․ ․ ․·महाक्षत्रप; (३) 

सतेरक—अमात्य. 
  



 अनुक्रमणिका 

१३४. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी येथील शलैगृह क्र. ८१ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस डाव्या 

बाजूला असलेल्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, प्ले. ४४, १४; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, पृ. २३, नां. ११; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. १०, नां. ४४; (४) इांद्रजी 
(उल्लेख केला आहे.) ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८८३, खांड १५, प.ृ ३१२; (५) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, 
खांड ५, पृ. ७९, नां. १५; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०८, नां. १०२४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; आांध्र वळणाची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती गौतमीपुत्र यज्ञ सातकर्थण. 
 
वषण व णतथी.––यज्ञ सातकर्थण याचे १६ व े शासन वषण, ग्रीष्ट्म ऋतूतील पद्रहल्या पांधरवड्यातील 

पाचवा द्रदवस. 
 
साराांि.––या लेखात कृष्ट्णशलै पवणतावर लेणे व मांडप दान द्रदल्याची नोंद केली आहे. दानकता 

आनांदपतु्र उपासक अपरेण ु हा कल्याणचा रद्रहवासी असून त्याने एक लेणे व मांडप चतुुःद्रदशाांच्या 
द्रभक्षसुांघाच्या उपयोगासाठी दान द्रदले. याद्रशवाय काही द्रव्य व मांगलस्थान खेड्यातील काही शतेीही कायम 
स्वरूपात दान द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गौतमीपुत्र यज्ञ सातकर्थण—सातवाहन नृपती; (२) अपरेणु—दान देणारा 

उपासक; (३) आनांद—अपरेणूचा द्रपता; (४) जुवाद्ररद्रणका—आनांदची माता; (५) धमणदेवी. 
 
ग्रामनामे.––(१) कल्याण—हल्लीचे कल्याण; (२) मांगलस्थान—का्हेरी गुांफाांच्या जवळ 

असलेले हल्लीचे मगठाण. 
  



 अनुक्रमणिका 

१३५. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी येथील चैत्य लेणे क्र. ३ च्या समोर असलेल्या प्रवशेद्वाराच्या 

उजव्या हाताच्या स्तांभावर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४२; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, 

खांड ५, पृ. २५, नां. १२; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६९, खांड ६, प.ृ ३, नां. ४; (४) इांद्रजी (उल्लखे 
केला आहे.) ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८८३, खांड १५, पृ. ३१२; (५) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, प.ृ 
७५–७६, नां. ४; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०२, नां. ९८७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती गौतमीपुत्र यज्ञ सातकर्थण. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित लागत नाही. ग्रीष्ट्म कालातील पाचवा पांधरवडा. 
 
साराांि.––हा लेख सातवाहन नृपती गौतमीपुत्र यज्ञ सातकर्थण याच्या कारद्रकदीतील आहे या 

लेखात क्षद्रत्रय बांधू गजसेन व गजद्रमत (गजद्रमत्र) याांनी भदायनीय पांथाच्या आचायांच्या नावाने आपल्या 
नातलगाांच्या कल्याणाथण चैत्य लेणे बाांधल्याचे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गजसेन––दान देणारा क्षद्रत्रय, गजद्रमत याचा बांधू; (२) गजद्रमत (गजद्रमत्र) 

––दान देणारा क्षद्रत्रय, गजसेनाचा बांधू; (३) अचल––भदांत; (४) गहल (गृहल) ––भदांत; (५) 
द्रवजयद्रमत (द्रवजयद्रमत्र) ––भदांत; (६) बोद्रधक––लेणे खोदण्याच्या कामावर देखरेख करणारा भदांत, 
सेउांल भदांत याचा द्रशष्ट्य; (७) धमपाल (धमणपाल) ––भदांत; (८) सेऊम्ल––भदांत बोद्रधकाचा गुरु; (९) 
अपरेनुक––व्यापारी उपासक; (१०) आनांद––अपरेनुक याचा द्रपता; (११) खदरद्रक (स्क्दरद्रक) ––
कभत गुळगुळीत करणारा; (१२) गौतमीपुत्र यज्ञ सातकर्थण––सातवाहन नृपती. 
  



 अनुक्रमणिका 

१३६. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ३६ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूला कोरलेला 

आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ६, नां. १९; (२) इांद्रजी, 

ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८७७, खांड १२ प.ृ ४०७–४०९; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.वे.इां., १८८१. पृ. ६०, 
नां. २; (४) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७९–८०, नां. १४; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. १०४, नां. १००१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––नृपती माढद्ररपुत्र स्वाद्रम सकसेन. 
 
वषण व णतथी.––नृपती माढद्ररपुत्र स्वाद्रम सकसेन याचे ८ व ेशासनवषण. 
 
साराांि.––हा लेख माढद्ररपतु्र स्वाद्रम सकसेन याच्या कारद्रकदीतील आहे. या लेखात कल्याणचा 

व्यापारी वणे्हुनांद्रद याच्या व्यापारी गृहपती पतु्राची, द्रपता वणे्हुनांद्रद (द्रवष्ट्णुनांदी), माता भद्रधसमा ककवा 
बोद्रधसमा, बांधू हन्सस्तन् व इतर नातलग याांच्यासह द्रदलेली लेण्याची देणगी नमूद केली आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) वणे्हुनांद्रद (द्रवष्ट्णुनांदी)––दान देणाऱ्याचा द्रपता; (२) भद्रधसमा ककवा 

बोद्रधसमा––दान देणाऱ्याची माता; (३) हन्सस्तन्––दान देणाऱ्याचा भाऊ; (४) माढद्ररपुत्र स्वाद्रम 
सकसेन––तत्कालीन राजा. 

 
ग्रामनामे.––कल्याण––हल्लीचे कल्याण. 

  



 अनुक्रमणिका 

१३७. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ३६ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूला कोरलेला 

आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ७, नां. २०; (२) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., 

१८८३, खांड ५, पृ. ८२, नां. १९; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०५, नां. १००२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; आांध्र वळणाची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––नृपती माढद्ररपुत्र स्वाद्रम सक (सेन). 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित उल्लखे नाही.  
 
साराांि.––या लेखात लेण्याच्या दानाची नोंद केली आहे. यातील काही नाव ेवाचता, येतात ती 

अशी.––वणे्हुनांद्रदन, हालद्रणका, धामा, बुद्धकय.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) वणे्हुनांद्रदन (द्रवष्ट्णुनांदी); (२) आय्यक; (३) हालद्रणका; (४) धामा; (५) 

बुद्धकय;–– (६) माढद्ररपुत्र स्वाद्रमसकसेन––तत्काद्रलन राजा.  
  



 अनुक्रमणिका 

१३८. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७९ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस उजव्या 

हाताच्या कभतीवर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४७, २६; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, 

पृ. १०, नां. ४०; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ८६, नां. २९; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. 
आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०७, नां. १०२१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––स.सव. ९ (१), हेम., १० वा द्रदवस. 
 
साराांि.––या लेखात महाराज, महाभोजी याांची क्या, महारद्रठणी, खांदनागसातक 

(स्कां दनागशातक) याची माता, महाभोज अद्रहज (?) धेणसेण याची भद्रगनी नागमुलद्रनका (नागमूला) 
द्रहची द्रभक्षुसांघाला द्रदलेली लेण्याची देणगी नमूद केली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) नागमुलद्रनका––दान देणारी स्त्री; (२) खांदनागसातक (स्कां दनागशातक)–

–दान देणाऱ्या स्त्रीचा पुत्र; (३) अद्रहज (?) धेणसेण––नागमुलद्रनका द्रहचा भाऊ.  
  



 अनुक्रमणिका 

१३९. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. २ मध्ये असलेल्या दगोबाच्या मागे असलेल्या 

मोकळया जागेतील बदु्ध मूतीच्या खाली कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४०, २; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, 

पृ. ३, नां. १; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., खांड ५, पृ. ७४, नां. १; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, 
१९०९–१०, प.ृ १०१, नां. ९८४. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी, इ. स. ४ थ्या ककवा ५ व्या शतकातील पद्रिमेकडील वळणाची  
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ४ थे–५ व ेशतक.  
 
साराांि.––या लेखामध्ये काही नाव ेनमूद केली आहेत.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नण्ण––वैद्य; (२) राणी ककवा राण (?); (३) भास्कर; (४) भारद्रव; (५) 

चेल्लदेव; (६) बोपई (बोपदेव); (७) भट्ट खसु. 
  



 अनुक्रमणिका 

१४०. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी चतै्य लेणे नां. ३ च्या व्हराांड्यात असलेल्या बदु्ध मतूीच्या खाली 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४१, ६; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, प.ृ १४, नां. १; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ३, नां. ६; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७७, नां. ६; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०३, 
९८९. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी, इ. स. ४ थ्या–५ व्या शतकातील पद्रिमेकडील वळणाची . 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ४ थे–५ व ेशतक.  
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे–“बुद्ध भगवांताच्या धमाचे पालन करणारा, द्रत्रद्रपटकाचा 

द्रशक्षक धमणवत्स याचा द्रशष्ट्य गांधकुटीचा पालक, शाक्य द्रभक्ष ूबुद्धघोष याची भगवांतमतूीची देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) धमणवत्स––द्रत्रद्रपटकाचा द्रशक्षक; (२) बुद्धघोष––देणगी देणारा शाक्य 

द्रभक्ष,ू धमणवत्साचा द्रशष्ट्य. 
  



 अनुक्रमणिका 

१४१. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी चतै्य लेणे नां. ३ च्या व्हराांड्यातील एका बदु्धमतूीच्या खाली 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५३, खांड ५, पृ. १६, नां. ३; (२) वसे्ट, 

ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ४, नां. ७; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७७, नां. ७; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०३, नां. ९९०. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी, इ. स. ४ थ्या–५ व्या शतकातील पद्रिमेकडील वळणाची  
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ४ थे–५ व ेशतक. 
 
साराांि.––ही शाक्य द्रभक्षू धमणगुप्त याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––धमणगुप्त––देणगी देणारा शाक्य द्रभक्षू. 

  



 अनुक्रमणिका 

१४२. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ३ मधील व्हराांड्यातील लहान दगोबा द्रशल्पावर 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर. १८४७, प्ले. ४०, ४; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, पृ. १७, नां. ४; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ४, नां. ८; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, प.ृ ७७, नां. ८; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०३, 
नां. ९९१. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ४ थे–५व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात बौद्ध धमाच्या प्रारांभाची नोंद केलेली आहे. 

  



 अनुक्रमणिका 

१४३. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह चतै्य लेणे क्र. ३ च्या प्रवशेद्वाराच्या डाव्या बाजूला 

असलेल्या लहान खोलीमध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४०, ५; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, 

पृ. ४, नां. ९; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७७, नां. ९; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. १०३, नां. ९९२. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ४ थे–५व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात बदु्धरद्रक्षत याच्या देणगीची नोंद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––बुद्धरद्रक्षत––दान देणारा आचायण. 

  



 अनुक्रमणिका 

१४४. कान्सहेरी लेण्यातील पुल्लिक्तीचा लेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७८ च्या व्हराांड्याच्या गणेशपट्टीवर कोरला आहे. हा 

लेख डॉ. वसे्ट याने प्रथम प्रकाशात आणला.  
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा. द्रव., सां. मु., १९६६, सर. ५, पृ. १५१–१५७; (२) वसे्ट, 

ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. १; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां. १८८१, पृ. ६१–६२; (४) 
कीलहॉनण, इ. ॲ., १८८४, खांड १३, पृ. १३६–१३७; (५) इांद्रजी, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८८४, खांड १३, पृ. 
११. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार पुल्लशक्ती. 
 
वषण व णतथी.––सांवत् ७६५, इ. स. ८४३–८४४. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा आशय असा––“महाराजाद्रधराज परमेिर पृथ्वीवल्लभ अमोघवषण 

याच्या कारद्रकदीत त्याच्या कृपेने ज्याला कोंकणचे राज्य द्रमळाले होते त्या महासामांत कोकणवल्लभ 
श्रीकपदीच्या पायाांचे कचतन करणारा श्रीपुल्लशक्ती पुरी आद्रदकरून समग्र कोकणावर राज्य करीत असता 
त्याचा सेवक व सवाध्यक्ष श्रीपूणणहद्रर याचा पुत्र पुरातन अमात्य सच्चद्ररत्र श्रीद्रवष्ट्णगुुप्त याने श्रीकृष्ट्णद्रगरी 
येथील पूज्य आचायणसांघाला नमन करून मोठ्या कृपेने खालील दान द्रदले–भगवान (बुद्ध) याला प्रसन्न. 
करण्यासाठी २० द्रम्म, द्रवहाराच्या दुरुस्तीकद्ररता ३ द्रम्म, आयण सांघातील (द्रभक्षूांच्या) वस्त्राकद्ररता ५ द्रम्म 
आद्रण त्याांच्या पुस्तकाांकद्ररता १ द्रम्म; या (२९ द्रम्माांच्या) व्याजाकरता त्याने ४०, ४०, आद्रण १२० द्रम्माांची 
अक्षयनीद्रव (कायम स्वरूपाची ठेव) ठेवली आहे. या द्रम्म (दानाचे) पद्ररपालन स्वतुःच्या स्त्रीपुत्राांप्रमाणे 
(काळजीपूवणक) कराव”े. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कपदी––द्रशलाहार नृपती; (३) 

पुल्लशक्ती––द्रशलाहार नृपती, कपदीचा पुत्र; (४) पूणणहद्रर––पुल्लशक्तीचा सेवक व सवाध्यक्ष; (५) 
द्रवष्ट्णुगुप्त––दान देणारा; पलु्लशक्तीचा अमात्य, पूणणहरीचा पुत्र. 

 
ग्रामनामे.––(१) कोंकण––हल्लीचे कोकण; (२) कृष्ट्णद्रगरी––का्हेरीचे प्राचीन नाव; (३) 

पुरी––उत्तर कोकणची राजधानी, ही कोणती याद्रवषी मतभेद आहे––(अ) एलेफां टा लेण्याांची घारापुरी 
असावी; (ब) जांद्रजऱ्याजवळ असलेली राजापुरी असावी. 
  



 अनुक्रमणिका 

१४५. कान्सहेरी णिलालेख, अमोघवषण (प्रथम) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशळा का्हेरी येथे सापडली.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, नां.१५; (२) इांद्रजी, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

खांड १३, पृ. ११; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां. १८८१, पृ. ६१–६२; (४) बजेस, अ.स.व.ेइां. १८८३, 
खांड ५, पृ. ६४, १०५ व पृ. ७०, १, ३; (५) कीलहॉनण, इ.ॲ., १८८४, खांड १३, प.ृ १३३. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण. 
 
वषण व णतथी.––अद्रिन वद्रद २, प्रजापद्रत सांवत्सर, बुधवार शके ७७५; १६ सप्टेंबर, इ. स. ८५४. 
 
साराांि.––हा लेख राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण (प्रथम) याच्या कारद्रकदीतील असून यामध्ये त्याचा 

माांडद्रलक कपर्थदन् हा कोकणचा अद्रधपद्रत असल्याचा उल्लेख आहे. गौड प्रदेशातून आलेल्या, सुगताचा 
भक्त असलेल्या गौद्रमन अद्रवघ्नाकर या व्यक्तीने ध्यानधारणेस योग्य असे दालन कृष्ट्ण पवणतावर बाांधल्याचे 
व द्रभक्षूांना वसे्त्र पुरद्रवण्यासाठी १०० द्रम्माांची कायम देणगी द्रदल्याचे या लेखात नमूद केले आहे. याद्रशवाय 
या लेखात राष्ट्रकूटाांच्या काही राजाांची नाव ेद्रदली आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जगत्तुांग––राष्ट्रकूट नृपती; (२) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती; (३) 

कपर्थदन्––द्रशलाहार राजा; (४) पुल्लशन्सक्त––द्रशलाहार राजा, कपर्थदन् याचा पुत्र; (५) गौद्रमन 
अद्रवघ्नाकर––दानकता; (६) पाद्रत्तयाणक योग––साक्षीदार. 

 
ग्रामनामे.––द्रचख्यल्लपद्रल्लका––ओळख पटत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१४६. कान्सहेरी णिलालेख, अमोघवषण 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी येथे सापडला.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, नां. ४५अ; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां. १८८१, प.ृ ६१–६२; (३) बजेस, अ.स.वे.इां. १८८३, खांड ५, प.ृ ६४, १०५ व पृ. ७०, १, ३; 
(५) कीलहॉनण, इां.ॲ., १८८४, खांड १३, पृ. १३३. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––शके ७९९ (गतवषण), इ. स. ८७७–८७८. 
 
साराांि.––हा लेख राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण (प्रथम) याच्या अमदानीतील आहे. या वळेेस 

त्याचा माांडद्रलक कपर्थदन् हा कोकणचा शासक होता. द्रवष्ट्णू नामक व्यक्तीने कृष्ट्ण पवणतावरील मठात 
राहणाऱ्या द्रभक्षूांना १०० द्रम्माांची देणगी द्रदली, ध्यानधारणेसाठी दालन बाांधले असे या लेखामध्ये नमूद केले 
आहे. धमाकरद्रमत्र, गौम्यद्रवघ्नाकर व पद्रत्तयाणक योग हे या कृत्याला साक्षीदार होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कपर्थदन्––कोकण शासक; (३) 

धमाकरद्रमत्र––साक्षीदार; (४) गौम्यद्रवघ्नाकर––साक्षीदार; (६) पद्रत्तयाणक योग––साक्षीदार; (६) 
द्रवष्ट्ण–ु–दानकता. 
  



 अनुक्रमणिका 

१४७. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. २ मधील टाक्याजवळ कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४०, ३; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, पृ. १५; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ३, नां. ३; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७५, नां. ३; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०२, 
नां. ९८६. 

 
र्ाषा व णलपी.––पाली; आांध्र वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“द्रभक्षसुांघ व उपासक याांच्या सहवासात असलेल्या 

कल्याणचा सुवणणकार स्वाद्रमदत्ताची कुां डाची पुण्यकारक देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––साद्रमदत––सुवणणकार. 
 
ग्रामनामे.––कद्रलयन––हल्लीचे कल्याण. 

  



 अनुक्रमणिका 

१४८. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. २ मधील बाकाच्या मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४०, १; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, प.ृ १५, नां. २; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ३, नां. २; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७५, नां. २; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०२, 
नां. ९८५. 

 
र्ाषा व णलपी.––पाली; आांध्र वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“नाद्रशकद्रनवासी नाकणक याची आसनाची (Seat) 

पुण्यकारक देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––नागणक (नाकणक)––दानकता. 
 
ग्रामनामे.––नाद्रसक––हल्लीचे नाद्रशक. 

  



 अनुक्रमणिका 

१४९. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी चतै्य लेणे क्र. ३ च्या प्रवशेद्वाराच्या डाव्या बाजूच्या स्तांभावर 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४२, १०; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, प.ृ २७, नां. १३; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ३, नां. ५; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, प.ृ ७६–७७, नां. ५; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ 
१०२, नां. ९८८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; आांध्र वळणाची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात सोपारक, कल्याण (अांबाद्रलकाद्रवहार) व पैठण येथे काही लेण्याांना 

केलेल्या दानाांची नोंद केली आहे. 
 
ग्रामनामे.––(१) सोपारकाहार–सोपारा; (२) काद्रलअण––हल्लीचे कल्याण; (३) पद्रतठाण–

हल्लीचे पैठण; (४) राजतलाक (?). 
  



 अनुक्रमणिका 

१५०. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला लहान चौकोनी द्रशलाखांड का्हेरी चतै्य लेणे क्र. ३ जवळ 

सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ११, नां. ४९; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०८, नां. १०२९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वाचन झालेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१५१. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––ही लेखद्रशळा का्हेरी शलैगृह क्र. ३ च्या सज्ज्याजवळ सापडली. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. १२, नां. ५८; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०९, नां. १०३४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वाचता येत नाही.  

  



 अनुक्रमणिका 

१५२. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी चतै्य लेण्याच्या उत्तरेस असलेल्या खोली नां. ४ मध्ये कोरलेला 

आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४१, ७; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, प.ृ ३०, नां. १७; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ५, नां. १२; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ७८, नां. १२; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०३, 
नां. ९९५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी, गौतमीपुत्र सातकर्थण याच्या काळची. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––“सोपारग येथील उपासक, व्यापारी सद्रमक याची कुां डाची देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––सद्रमक (स्वाद्रमक)––देणगी देणारा उपासक. 
 
ग्रामनामे.––सोपारग (शूपारक)––सोपारा. 

  



 अनुक्रमणिका 

१५३. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७ च्या द्रवरुद्ध द्रदशसे असलेल्या एका बाकाच्या 

मागच्या बाजूवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ११, नां. ५०; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०८, नां. १०३०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख अधणवट आहे. वाचन झालेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१५४. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. १० च्या व्हराांड्याच्या बाहेर डाव्या बाजूला असलेल्या 

कभतीवर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ५, नां. १४; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०४, नां. ९९७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे अजून वाचन झालेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१५५. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. १० च्या पोचणच्या डाव्या बाजूच्या कभतीवर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४६, २३; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, 

पृ. ६, नां. १७; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, प.ृ ८१, नां. १७; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. १०४, नां. ९९९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सातकर्थण याच्या काळची आांध्र वळणाची ब्राह्मी 

द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“आदरणीय आचायण, भदांत अतर (अांतर) याचा भाऊ 

द्रभक्ष ूआनांद याची सांघाला द्रदलेली लेण्याची पुण्यकारक देणगी”. याद्रशवाय काही द्रव्य कायम स्वरूपात 
दान द्रदल्याचाही उल्लेख या लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) आणद––दान देणारा द्रभक्षू; (२) अतर (अांतर)––भदांत आचायण आनांदचा 

भाऊ. 
  



 अनुक्रमणिका 

१५६. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. १२ च्या व्हराांड्यात बाहेरच्या बाजूला डाव्या बाजूच्या 

कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, ४७, २४; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५३, 

खांड ५, प.ृ २१, नां. ९, १०; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ६, नां. १६; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ८०, नां. १६; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०४, 
नां. ९९८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; आांध्र वळणाची, गौतमीपतु्र श्री यज्ञ सातकर्थण याच्या वळेची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित उल्लखे नाही. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये कल्याणचा द्रसवद्रमत (द्रशवद्रमत्र) याचा पुत्र, व्यापारी, धम (धमण) व बुधक 

याांनी त्याांच्या सवण कुटुांद्रबयाांसह चतुुःद्रदशाांच्या द्रभक्षू सांघाला लेणे, पाण्याचे कुां ड, बाक, खुच्या व पथ 
(चकम-चांकम) याांची द्रदलेली देणगी नमूद केली आहे. याद्रशवाय कल्याण गांधाद्ररका भमूीतील दोन खोल्या 
असलेले घर व भोजनचातुसाला कायम स्वरूपात दान द्रदल्याचा उल्लेख आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) धम (धमण)––दानकता व्यापारी; (२) द्रसवद्रमत (द्रशवद्रमत्र)––धम (धमण) 

याचा द्रपता; (३) बुधक (बुद्धक)––दान देणारा. 
 
ग्रामनामे.––काद्रलयण––हल्लीचे कल्याण. २) मुकुडद्रसवद्रयवा (?) 

  



 अनुक्रमणिका 

१५७. कान्सहेरी बौद्ध िेलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. १४ व १५ याांच्यामध्ये असलेल्या सुट्या द्रशलाखांडावर 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ १२, नां. ५३; (२) बुल्हर, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, प.ृ ८६, नां. ३०; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ 
१०८, क्र. १०३२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“पथ ही कल्याणच्या नांद नामक लोहाराची पुण्यकारक 

देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––नांद––दानकता (कमार). 
 
ग्रामनामे.––कद्रलयण––हल्लीचे कल्याण. 

  



 अनुक्रमणिका 

१५८. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७७ च्या प्रवशेद्वाराच्या डाव्या बाजूला असलेल्या 

टाक्यावर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ १०, नां. ४१; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०७, नां. १०२२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.–– उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––हा लेख फार अस्पि झाला आहे. त्यामुळे वाचन करता येत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१५९. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७८ च्या आतल्या बाजूस असलेल्या अांधाऱ्या खोलीत 

असलेल्या बसलेल्या मूतीच्या समोरच्या बठैकीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ १०, नां. ४२; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०७, नां. १०२३. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही.  
 
साराांि.––हा लेखाचे नीट वाचन करता येत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१६०. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ८२ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस उजव्या 

हाताच्या कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ १०, नां. ४५; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०८, नां. १०२५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––हा लेख फार द्रझजला आहे. यात पाचपेक्षा जास्त ओळी असाव्यात. वाचन केलेले 

नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 

१६१. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ८४ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस उजव्या 

बाजूच्या कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ११, नां. ४६; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०८, नां. १०२६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––हा लेख ज्या द्रशलेवर आहे ती खडबडीत झालेली आहे. वाचन झालेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१६२. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ९६ च्या व्हराांड्याच्या डाव्या बाजूला टोकाला 

असलेल्या बाकाच्या वर असलेल्या मोकळया जागेत कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ११, नां. ४७; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०८, नां. १०२७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वाचन झालेले नाही. या लेखात दोन ओळी असाव्यात. पद्रहल्या ओळीची सुरवात 

‘द्रसद्धम् उच्चकस्स व्यद्रमतपुतस द्रनगमस’ या शब्दाांनी आहे व शवेटी ‘देयधम चेत द्रदना अख्या/द्रनकव’ हे शब्द 
आहेत. 
  



 अनुक्रमणिका 

१६३. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशला का्हेरी शलैगृह क्र. ३ च्या चतै्य लेण्यासमोर झाडाखाली 

असलेल्या ओट्यावर पडलेली आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ११, नां. ४८; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०८, नां. १०२८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––वाचन झालेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१६४. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. २१ व २२ याांच्यामध्ये असलेल्या खडकापासून 

काढलेल्या लहानशा द्रशळेवर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ११, नां. ५२; (२) बडण, णह. णर., 

१८४७, प्ले. ४६, २२; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०८, नां. १०३१. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वाचन झालेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१६५. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. २४ च्या व्हराांड्याच्या आतील बाजूच्या कभतीवर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, पृ. ५७, नां. १५; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, पृ. १७, नां. ५; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ६, नां. १८; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ८१, नां. १८; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. 
१०४, नां. १०००. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; आांध्र वळणाची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“ही कल्याणचा व्यापारी गोलणक याचा पुत्र इद्रसपाल 

याची त्याच्या कुटुांद्रबयाांसह त्याच्या माताद्रपत्याांच्या स्मानाथण द्रदलेली लेणे व कुां ड याांची देणगी”. याद्रशवाय 
सफाऊ खेड्यातील शतेाचे, द्रभक्षूांना वसे्त्र वगैरे देण्यासाठी व मांडप व इतर दुरुस्त्या करण्यासाठी कायम 
दान द्रदल्याचाही उल्लेख या लेखात आलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) ऋद्रषपाल––दान देणारा व्यापारी; (२) गोलणक––ऋद्रषपाल याचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––(१) कद्रलअण––हल्लीचे कल्याण; (२) सफाऊ––ओळख पटत नाही.  

  



 अनुक्रमणिका 

१६६. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ३७ च्या व्हराांड्याच्या डाव्या बाजूला असलेल्या 

कभतीवर, टाक्याच्या वरच्या बाजूला असलेल्या मोकळया जागेत कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ७, नां. २१; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०५, नां. १००३. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वसे्टच्या मते या लेखामध्ये कल्याणच्या कोणातरी उपासक व्यापारी, रद्रहवाश्याने लेणे 

व पाण्याचे टाके (पाणी द्रपण्यासाठी व स्नानासाठी) दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. दात्याचे नाव वाचता 
येत नाही.  

 
ग्रामनामे.––कद्रलयण––हल्लीचे कल्याण. 

  



 अनुक्रमणिका 

१६७. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ३८ च्या सज्ज्याच्या प्रवशेद्वाराजवळ पडलेल्या 

द्रशळेवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ७, नां. २२; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १००४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखातील “पद्ररगद्रहत” (पद्ररगृहीत) एवढाच शब्द वाचता येतो. 

  



 अनुक्रमणिका 

१६८. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ३९ च्या मोकळया सज्जाच्या मागच्या कभतीवर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प.ृ ५८, नां. १६; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड 

६, पृ. ७, नां. २३; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, प.ृ ८२, नां. २०; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. 
आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०५, नां. १००५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“शूपारक येथील नागपाद्रलत नामक जवाद्रहऱ्याची, 

लेण्याची पुण्यकारक देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––नागपाद्रलत––दान देणारा जवाद्रहऱ्या (मद्रनकर). 
 
ग्रामनामे.––सोपारय––हल्लीचे सोपारा. 

  



 अनुक्रमणिका 

१६९. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ४३ च्या प्रवशेद्वाराच्या जवळ असलेल्या टाक्यावर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ७, नां. २४; (२) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., 

१८८३, खांड ५, पृ. ८३, नां. २१; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०५, नां. १००६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी, गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सातकर्थण याच्या काळची. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“थेर भदांत घोष याची द्रशष्ट्या द्रभक्षणुी पोणद्रकअसणा द्रहची 

आपल्या भद्रगनीसह चतुुःद्रदशाांच्या द्रभक्षुसांघाला द्रदलेली ही कुां ड व लेण्याची देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) घोष––भदांत थेर; (२) पोणद्रकअसणा––दान देणारी द्रभक्षणुी. 

  



 अनुक्रमणिका 

१७०. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ४८ च्या व्हराांड्यात डावीकडील कभतीवर कोरला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ७, नां. २५; (२) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., 

१८८३, खांड ५, पृ. ८३, नां. २२; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०५, नां. १००७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––“ही लेणे, कुां ड व मांडप याांची कण्ह (कृष्ट्ण) याने द्रदलेली 

पुण्यकारक देणगी. आदरणीय थेर हालक”. याद्रशवाय द्रभक्षसुांघाला कायम देणगी द्रदल्याचाही उल्लेख या 
लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कण्ह (कृष्ट्ण)––दान देणारा; (२) हालक––थेर. 

  



 अनुक्रमणिका 

१७१. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ४९ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूला डाव्या 

हाताच्या कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ८, नां. २६; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०६, नां. १००८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख अधणवट व अस्पि असल्यामुळे नीट वाचन करता येत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१७२. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ५२ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूला उजव्या 

हाताच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४५, १७; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, 

पृ. ८, नां. २७; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०६, नां. १००९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख द्रझजला आहे. वाचन झालेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१७३. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ५३ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूला उजव्या 

हाताच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ८, नां. २८; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०६, नां. १०१०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख द्रझजला आहे. 

  



 अनुक्रमणिका 

१७४. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ५६ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस डाव्या 

बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४६, १९; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, 

पृ. ८, नां. २९; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०६, नां. १०११. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये ११ ओळी आहेत. मधला भाग द्रझजला आहे. वाचन केलेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१७५. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ५८ च्या व्हराांड्याच्या आतल्या बाजूच्या कभतीवर 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ. २९, नां. १६; (२) 

वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६१, खांड ६, प.ृ ८, नां. ३१; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५, पृ. 
८३, नां. २३; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०६, नां. १०१२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख असा––“भदांत द्रमतभदू्रत याचे लेणे सागरपलोगन याची पुण्यकारक देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रमत्रभदू्रत––भदांत; (२) सागरपलोगन (?)––दानकता. 

  



 अनुक्रमणिका 

१७६. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ५९ च्या मधील टाक्याच्या वर असलेल्या मोकळया 

जागेवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४६, २१; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, प.ृ २९, नां. १५; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५, प.ृ ८४, नां. २४; (४) ल्युडसण, 
अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०६, नां. १०१३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेख असा––“अपराांताची मूळ रद्रहवासी असलेली कल्याण द्रनवासी दाद्रमला 

(भोइद्रग) द्रहची लेणे व कुां ड याांची देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––दाद्रमला––दान देणारी स्त्री. 
 
ग्रामनामे.––कद्रलअण––हल्लीचे कल्याण.  

  



 अनुक्रमणिका 

१७७. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ५९ च्या व्हराांड्याच्या आतल्या बाजूच्या कभतीवर 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४७, २७; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, पृ. २९, नां. १४; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ८, नां. ३३; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ८४, नां. २५; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०६, 
नां. १०१४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी, पुलुमाद्रव याच्या काळची आांध्र वळणाची. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख असा––“कल्याणद्रनवासी द्रभक्षुणी दाद्रमला द्रहची लेणे व कुां डाची देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––दाद्रमला––दान देणारी द्रभक्षुणी. 
 
ग्रामनामे.––कालीद्रयण––हल्लीचे कल्याण.  

  



 अनुक्रमणिका 

१७८. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ६४ च्या प्रवशेद्वाराच्या उजव्या बाजूस असलेल्या 

टाक्याच्या वर असलेल्या जागेत कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ९, नां. ३४; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०६, नां. १०१५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये ६ ओळी असाव्यात. परांतु हा लेख अस्पि झाला आहे. काही ओळी नि 

झाल्या आहेत. वसे्टच्या मते या लेखात पाण्याच्या कुां डाच्या देणगीचा उल्लखे आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 

१७९. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ६८ मधील व्हराांड्याच्या बाजूस डाव्या बाजूच्या 

कभतीवर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४६, २०; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, पृ. ३१, नां. १८; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ९, नां. ३५; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ८४, नां. २६; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०६, 
नां. १०१६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी, पुलुमाद्रव याच्या काळची. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख अधणवट आहे. याचे भाषाांतर असे––“·․ ․ ․ पाल याचा द्रशष्ट्य द्रभक्ष·ु․ ․ ․ 

द्रमतणक याची चतुुःद्रदशाांच्या द्रभक्षसुांघाला लेणे व कुां ड याांची देणगी”. 
  



 अनुक्रमणिका 

१८०. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७० च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस डाव्या 

बाजूच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४७, २५; (२) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, 

पृ. ९, नां. ३७; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, प.ृ ८५, नां. २७; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. १०७, नां. १०१८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी, आांध्र वळणाची. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख तुटक आहे. या लेखात भद्रायणीय पांथाला द्रदलेल्या लेणे व पाण्याच्या कुां डाची 

देणगी नमूद केली आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नांद्रदद्रणका––दान देणाऱ्याची माता; (२) दाद्रमला––दान देणाऱ्याची पत्नी 

व एक लेणे दान देणारी; (३) आयणघोष––दान देणाऱ्याचा पुतण्या; (४) सांघदेवद्रनका––दान देणाऱ्याची 
क्या. 
  



 अनुक्रमणिका 

१८१. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७५ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस उजवीकडील 

कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ९, नां. ३८; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०७, नां. १०१९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख पूणण द्रझजला आहे. शवेटून दुसऱ्या ओळीतील “देयां धम लेण पाद्रणय” एवढे 

शब्दच वाचता येतात व शवेटच्या ओळीत “द्रभखस” हा शब्द आढळतो.  
  



 अनुक्रमणिका 

१८२. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ७६ मधील व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस उजव्या 

हाताकडील कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ४५, १८; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५३, खांड ५, पृ. २०, नां. ८; (३) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ९, नां. ३९; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ५, पृ. ८५, नां. २८; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. 
१०७, नां. १०२०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखात भदांत बोद्रधक याची द्रशष्ट्या, धेनुकाकटद्रनवासी उपासक कुलद्रपय धमणक 

याची क्या, द्रभक्षुणी सापा (सपा) द्रहची चतुुःद्रदशाांच्या द्रभक्षुसांघाला देलेली लेणे व कुां ड याांची देणगी नमूद 
केली आहे. ही देणगी द्रतने आपली भद्रगनी रद्रतद्रनका आद्रण इतर नातलगाांसह द्रदलेली आहे. याद्रशवाय 
द्रभक्षसुांघाला द्रदलेल्या कायम देणगीचाही या लेखात उल्लखे केलेला आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कुलद्रप्रय धमणक (धमण)––उपासक दान देणाऱ्या द्रभक्षणुीचा द्रपता; (२) 

बोद्रधक––थेर भदांत; (३) सापा (सपा)––दान देणारी द्रभक्षणुी, बोद्रधकाची द्रशष्ट्या; (४) रद्रतद्रनका––
सापाची बहीण. 

 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––ओळख पटवलेली नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१८३. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ९५ च्या जरा वर असलेल्या पायऱ्याांच्या बाजूला 

असलेल्या ठेंगण्या बाकाच्या मागच्या बाजूवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, प.ृ १२, नां. ५७; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १०९, नां. १०३३. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख असा––“चेमुलद्रनवासी खद्रजनदार रोहद्रणद्रमत (रोद्रहणीद्रमत्र) याचा पुत्र 

धमणक (धमण) याची देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) धमणक (धमण)––दान देणारा; (२) रोहद्रणद्रमत (रोद्रहणीद्रमत्र)––

धमणकाचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––चेमुल––हल्लीचे चौल?. 

  



 अनुक्रमणिका 

१८४. कान्सहेरी बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख का्हेरी शलैगृह क्र. ९९ च्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या बाजूस डाव्या 

बाजूच्या कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८६१, खांड ६, पृ. ९, नां. ३६; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०७, नां. १०१७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये ६ ओळी आहेत. लेख फार अस्पि आहे. ३ ऱ्या ओळीतील “लेन देयधम” 

ही अक्षरे फक्त वाचता येतात. 
  



 अनुक्रमणिका 

१८५. कामठी, कलचुरी णिलालेख 
 
द्रजल्हा––सोलापूर 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––उल्लखे नाही.  
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६४–६५, पृ. ६०, नां. ५४.  
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––कलचरुी वांशीय नृपती द्रबज्जलदेव. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––या लेखात काही जमीन दान द्रदल्याचा उल्लखे आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रबज्जलदेव––कलचुरी नृपती. 

  



 अनुक्रमणिका 

१८६. काले िैलगृह णिलालेख 
 
द्रजल्हा–

–पुणे 
तालुका––वडगाव 

 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्याच्या मध्यांद्वाराच्या उजव्या बाजूला असलेल्या द्रशल्पाच्या 

वर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५३, खांड ५, पृ. १५९, नां. ४; (२) बजेस 

व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ३३, नां. १३; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०१, नां. ६; 
(४) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ५७, नां. १३; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–
१०, पृ. ११८, नां. १०९९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––क्षत्रप नहपान. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये वलूरक शलैगृहात वषा ऋतूत राहाणाऱ्या द्रभक्षसुांघाला करद्रजक हे खेडे 

द्रदद्रनकपुत्र ऋषभदत्त याने दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. ऋषभदत्त हा क्षत्रप नहपान याचा जावई 
असल्याचाही उल्लेख या लेखात आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) उसभदात––दान देणारा; (२) द्रदद्रनक––ऋषभदत्ताचा द्रपता; (३) 

नहपान––क्षत्रप राजा. 
 
ग्रामनामे.––(१) वलूरक; (२) करद्रजक. 

  



 अनुक्रमणिका 

१८७. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्याचे मध्यद्वार व उजव्या हाताचे द्वार याांच्या मध्ये 

असलेल्या बदु्ध मूतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन, ज.बां.ए.सो., १८३४, खांड ३, पृ. ४९८, नां. C व D; (२) द्रप्र्सेप, 

ज.बां.ए.सो., १८३७, खांड ६, पृ. १०४८, नां. ७; (३) बडण, णह.णर., १८४७, पृ. ६०, नां. २३; (४) न्सस्टव्ह्सन 
व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५४, नां. ७, ५, ६; (५) बजस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., 
१८८१, प.ृ ३६, नां. १९, १; (६) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ११२, नां. २०; (७) हुल्श, इ. 
आय्., १९०१, खांड ६, प.ृ ३१९, नोंद १, २, ३, ५, ७; (८) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ६४, नां. 
१९; (९) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११९, नां. ११०५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती गौतमीपुत्र सादकद्रण. 
 
वषण व णतथी.––वषा ऋतूांतील ४ थ्या पांधरवड्यातील प्रथम द्रदवस. 
 
साराांि.––या लेखात मामाड येथील अद्रधकारी पद्ररगुत याला द्रदलेल्या हुकुमाची नोंद केलेली 

आहे. हा हुकुम मामाड्या द्रजल्यातील करजक हे गाव वालुरक लेण्यामध्ये रहात असलेल्या महासाांद्रघक 
पांथाच्या द्रभक्षू व पवद्रजत (Mandicant) याांना दान देण्यासांबांधीचा आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पद्ररगुत––मामाड येथील अद्रधकारी; (२) द्रसवखडगुत––लेख द्रलद्रहणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) करजक; (२) वालुरक. 

  



 अनुक्रमणिका 

१८८. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्याच्या मध्यद्वाराच्या डाव्या बाजूला वरती कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प.ृ ५८, नां. १८; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५४, खांड ५, प.ृ १५३, नां. ३; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३४, नां. १४; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०७, न. १७; (५) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ६१, नां. १४; (६) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११८, नां. ११००. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती वाद्रसष्ठीपुत्र स्वामी श्री पुळुमाद्रव. 
 
वषण व णतथी.––शासन वषण ७, ग्रीष्ट्म कालातील ५ व्या पांधरवड्यातील प्रथम द्रदवस. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश वलुरक येथील लेण्यामध्ये राहणाऱ्या सांघाला ओखळकीय जातीचा 

महारथी कौद्रशकीपुत्र द्रमत्रदेव याचा पुत्र महारथी वाद्रसष्ठीपुत्र सोमदेव याने एक खेडे दान द्रदले हे नमदू 
करण्याचा होता.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोमदेव––दान देणारा महारथी; (२) द्रमतदेव––महारथी, सोमदेवाचा 

द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––वलुरक. 

  



 अनुक्रमणिका 

१८९. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले येथे अगदी उत्तरेकडे असलेल्या अगदी वरच्या शलैगृहामध्ये 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प.ृ ५४, नां. ७; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५४, खांड ५, प.ृ १५८, न. १८; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३६, नां. २०; (४) बुल्हर, 
अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ११३, नां. २१; (५) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ७१, नां. २०; (६) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११९, नां. ११०६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती, वाद्रसष्ठीपुत्र श्री पळुुमाद्रव. 
 
वषण व णतथी.––शासन वषण २४, हेमांत ऋतूतील द्रतसऱ्या पांधरवड्यातील दुसरा द्रदवस. 
 
साराांि.––हा लेख नृपती पुळुमाद्रव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश 

अांबुलामाद्रनवासी सोवसक सेतफरण याचा पुत्र हरफरण याने चतुुःद्रदशाांच्या महासाांद्रघक सांघाला नऊ 
खोल्याांनी युक्त असलेला मांडप दान द्रदला हे नमूद करण्याचा होता. हा मांडप महासाांद्रघक पांथाला (खास 
सांपत्तीप्रमाणे) द्रदला होता. याद्रशवाय या लेखात बधुरद्रखत (बुद्धरद्रक्षत) व त्याची माता याांचा उल्लखे आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) हरफरण––दानकता; (२) सेतफरण––हरफरणचा द्रपता; (३) बुधरद्रखत 

(बुद्धरद्रक्षत). 
 
ग्रामनामे.––अबलुामा––ओळख पटत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

१९०. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले शलैगृह क्र. १३ च्या टोकाला असलेल्या पाण्याच्या कुां डाच्या वर 

असलेल्या मोकळया जागेत कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५८, न. १६; (२) 

बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.वे.इां., १८८१, प.ृ ३७, नां. २१; (३) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९२, 
नां. १८; (४) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ७३, नां. २१; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, 
१९०९–१०, प.ृ १२०, नां. ११०७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––हेमांत पक्ष, ५ व ेवषण. 
 
साराांि.––भदांतच्या उसभा या स्त्री द्रशष्ट्येने लेणे दान द्रदले व द्रतची बहीण श्राद्रवका द्रहने 

द्रभक्षसुांघाला कुां डदान द्रदले. हा लेख बराच द्रझजला आहे त्यामुळे सुसांगत अथण लावता येत नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) उसभा (ऋषमा)––द्रभक्षणुी; (२) श्राद्रवका (?)––कुां ड दान देणारी स्त्री, 

उसभाची बहीण. 
  



 अनुक्रमणिका 

१९१. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्याच्या व्हराांड्यात डाव्या टोकाला वर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बां.ए.सो., १८३४, खांड ३, प.ृ ४९८, नां. ए; (२) बडण, णह.णर., 

१८४७, पृ. ६०, नां. २२; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५२, नां. २; (४) 
बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ २८, नां. १; (५) बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९०, नां. 
१; (६) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ४८, नां. १; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–
१०, पृ. ११६, नां. १०८७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वैजयांती येथील श्रेष्ठी भतूपाल याने जम्बदू्वीपात उत्कृि ठरेल असे शलैगृह स्थापन 

केले. 
 
व्यप्क्तनामे.––भतूपाल––दान देणारा श्रेष्ठी. 
 
ग्रामनामे.––वजेयांती––कानरा द्रजल्यातील वनवासी हे प्राचीन वैजयांती असाव.े 

  



 अनुक्रमणिका 

१९२. काले बौद्ध ससहस्तम्र् णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले शलैगृहासमोर असलेल्या कसहस्तांभावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रवल्फोडण, ए.णर., १७९९, खांड ५, पृ. १३९, नां. ४; (२) न्सस्टव्ह्सन, ज.बां.ए.सो., 

१८३४, खांड ३, पृ. ४९८, नां. ३; (३) द्रप्र्सेप, ज.बां.ए.सो., १८३७, खांड ६, पृ. ४६८, नां. १; (४) बडण व 
द्रवल्सन, णह.णर., १८४७, प.ृ ५१, नां. २; (५) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. 
१५२, नां. १; (६) न्सस्टव्ह्सन, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५६, खांड ५, पृ. ४२६; (७) बजेस व इांद्रजी, 
इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. २८, नां. २; (८) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ९०, नां. २; (९) 
सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ४९, नां. २; (१०) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ 
११६, नां. १०८८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––गोद्रतपतु्र महारथी अन्सग्नद्रमत्रणक याची कसहस्तांभाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) अद्रगद्रमत्रणक (अन्सग्नद्रमत्र)––दान देणारा महारथी; (२) गोद्रत (गौप्ती)––

अन्सग्नद्रमत्रणक याची माता. 
  



 अनुक्रमणिका 

१९३. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले लेण्यातील व्हराांड्याच्या उजव्या टोकाला असलेल्या तीन हत्तींच्या 

पायाखाली कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.वे.इां., १८८१, पृ. २९, नां. ३; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९०, नां. ३; (३) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ५१, नां. ३; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११६, नां. १०८९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––दोन हत्ती व हत्तींच्या वर व खाली असलेल्या वदे्रदकाांची भदांत इांद्रदेव याने द्रदलेली ही 

देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––इांददेव––देणगी देणारा भदांत. 

  



 अनुक्रमणिका 

१९४. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले येथील चैत्य लेण्याच्या उजव्या बाजूच्या दरवाज्याच्या वर कोरलेला 

आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) द्रवलफोडण, ए.णर., १७९९, खांड ५, पृ. १३९, नां. ३; (२) बडण व द्रवल्सन, णह.णर., 

१८४७, पृ. ५४, नां. २; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५७, नां. १५; (४) 
बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३२, नां. ९; (५) बुल्हर व बजेस, अ.स.वे.इां., १८८३, खांड ४, पृ. 
९१; (६) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ५५, नां. ९; (७) युिसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–
१०, पृ. ११७, नां. १०९५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात धेंनुकाकट येथील कसहदत्त याने शलैगृहाच्या द्वाराची द्रदलेली देणगी नमदू 

केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––कसहदत––दानकता, (गांद्रधक). 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट 

  



 अनुक्रमणिका 

१९५. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले शलैगृहाच्या व्हराांड्याच्या समोर असलेल्या स्तांभावर (Pillar of the 

open screen) कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण व द्रवल्सन, णह.णर., १८४७, पृ. ५९, नां. २०; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, 

ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १५६, नां. १२; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३०, 
नां. ५; (४) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९०, नां. ५; (५) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड 
७, प.ृ ५२, नां. ५; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११६, नां. १०९१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––गृहस्थ महादेवगण याची माता भाद्रयला द्रहची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भाद्रयला––दान देणारी स्त्री; (२) महादेवणक––भाद्रयलाचा पतु्र, गृहस्थ. 

  



 अनुक्रमणिका 

१९६. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले शलैगृहाच्या व्हराांड्याच्या समोर असलेल्या स्तांभावर (Pillar of the 

open screen) खालच्या बाजूला कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५८, नां. १७ (फक्त 

उल्लेख केला आहे); (२) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ३०, नां. ६; (३) सेनाटण, इ. आय्., 
१९०२, खांड ७, प.ृ ५३, नां. ६; (४) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ९०, नां. ६; (५) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११७, नां. १०९२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––धेनुकाकटचा सुतार वणेुवासपुत्र साद्रमक (स्वाद्रमक) याची प्रवशेद्वार (doorway) व 

वरच्या द्वाराची देणगी.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) साद्रमक (स्वाद्रमक)––दान देणारा सुतार; (२) वणेुवास––साद्रमकाचा 

द्रपता.  
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––कृष्ट्णा नदीच्या तीरावरील धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

१९७. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील चवथ्या स्तांभावर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प.ृ ५५, नां. ८; (२) द्रवल्सन, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५३, खांड 

४, प.ृ ३७२; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५६, नां. १४; (४) बजेस व 
इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३१, नां. ७; (५) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९०, नां. 
७; (६) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ५३, नां. ७; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–
१०, पृ. ११७, नां. १०९३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––धेनुकाकटचा यवन कसहधय (कसहध्वज) याची स्तांभाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––कसहधय (कसहध्वज)––दान देणारा यवन. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––कृष्ट्णा नदीच्या तीरावरील हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

१९८. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील पाचव्या स्तांभावर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ३१, नां. ८; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९१, नां. ८; (३) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ५४, नां. ८; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११७, नां. १०९४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––सोपारक येथील धमोत्तरीय भदांत याचा द्रशष्ट्य व नांदा याचा पुत्र धमोपदेशक साद्रतद्रमत 

याची स्तांभाची देणगी.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) साद्रतद्रमत––दान देणारा धमोपदेशक; (२) नांदा––साद्रतद्रमताचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––सोपारक (शूपारक)––वसईजवळचे सोपारा. 

  



 अनुक्रमणिका 

१९९. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्यातील डाव्या ओळीतील चौथ्या स्तांभावर आधी वर्थणलेल्या 

लेखाच्या खाली कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) द्रवलफोडण, ए.णर., १७९९, खांड ५, पृ. १३९, नां. ३; (२) बडण व द्रवल्सन, णह.णर., 

१८४७, पृ. ५४, नां. २; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५७, नां. १५; (४) 
बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३२, नां. ९; (५) बुल्हर व बजेस, अ.स.वे.इां., १८८३, खांड ४, पृ. 
९१, नां. ९; (६) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ५५, नां. ९; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, 
१९०९–१०, प.ृ ११७, नां. १०९५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––सोपारा येथील धमोत्तरीय भदांताच्या बद्रहणीचा पुत्र धमोपदेशक साद्रतद्रमत 

(स्वाद्रतद्रमत्र) याची अवशषेयुक्त (with relic) स्तांभाची देणगी.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) साद्रतद्रमत (स्वाद्रतद्रमत्र)––दान देणारा धमोपदेशक. 
 
ग्रामनामे.––सोपारक (शूपारक)––सोपारा. 

  



 अनुक्रमणिका 

२००. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील द्रतसऱ्या स्तांभावर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३२, नां. १०; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ९१, नां. १०; (३) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ५५, नां. १०; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११७, नां. १०९६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––धेनुकाकटच्या धम्मयवनाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––धांम (धमण)––दानकता यवन. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––कृष्ट्णा नदीवरील धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२०१. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या सातव्या स्तांभावर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, पृ. ५५, नां. ११; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५४, खांड ५, प.ृ १५६, नां. ११; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ३२, नां. ११; (४) बुल्हर 
व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९१, नां. ११; (५) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ५६, नां. 
११; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११७, नां. १०९७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––धेनुकाकट येथील ऋषभदत्त याचा पतु्र द्रमत्रदेव याची स्तांभाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रमतदेवणक (द्रमत्रदेव)––दान देणारा; (२) उसभदत (ऋषभदत्त)––

द्रमत्रदेवाचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––कृष्ट्णा नदीच्या तीरावरील धरणीकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२०२. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले येथील मोठ्या कमानीच्या खालच्या पट्ट्ट्यावर (forming base) 

आतील बाजूस आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३३, नां. १२; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ९१, नां. १२; (३) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ५६, नां. १२; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११८, नां. १०९८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––द्रभक्षुणी असाढद्रमता (आषाढद्रमत्रा) द्रहची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––असाढद्रमता––दान देणारी द्रभक्षुणी. 

  



 अनुक्रमणिका 

२०३. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्यातील व्हराांड्यात असलेल्या दोन मूतींच्या जोडीच्या वर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्ले. ३८, नां. ९; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८५४, खांड ५, प.ृ १५५, नां. ८; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ३५, नां. १५; (४) बुल्हर व 
बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ९१, नां. १३; (५) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ६३, नां. १५; 
(६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११८, नां. ११०१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––द्रभक्षू भद्रशमणन् याची मतूीच्या जोडीची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––भदसम (भद्रशमणन्)––दान देणारा द्रभक्षू. 

  



 अनुक्रमणिका 

२०४. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्यातील व्हराांड्याच्या उजव्या बाजूला असलेल्या जाळीच्या 

(Screen) आतील बाजूस कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५५, नां. ९; (२) बजेस 

व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ३५, नां. १६; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ९२, 
नां. १४; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११८, नां. ११०२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––मूतीच्या जोडीची द्रभक्षु भदसम (भद्रशमणन्) याने द्रदलेली देणगी.  
 
व्यप्क्तनामे.––भदसम (भद्रशमणन्)––दानकता द्रभक्ष.ु 

  



 अनुक्रमणिका 

२०५. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्याच्या मध्य द्वाराच्या उजव्या बाजूला कभतीवर 

(कठड्याच्या द्रचत्राला लागनू) कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३५, नां. १७; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ९१, नां. १५; (३) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ६३, नां. १७; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११९, नां. ११०३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.–– उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––समणाच्या मातेने द्रदलेली वदे्रदकाांची (कठडा) देणगी या लेखात नमूद केली आहे. 

  



 अनुक्रमणिका 

२०६. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्याच्या मध्य द्वाराच्या बाजूला खालच्या भागात कोरलेला 

आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, प.ृ ३५, नां. १८; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९१, नां. १६; (३) सेनाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, पृ. ६४, नां. १८; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११९, नां. ११०४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––नांद्रदक याने तयार केलेल्या वदे्रदकाांची घुद्रणकमाता कोडी द्रभक्षुणी द्रहने द्रदलेली देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नांद्रदक––वदे्रदका तयार करणारा; (२) कोडी––दान देणारी द्रभक्षुणी; (३) 

घुद्रणक––कोडी द्रभक्षणुीचा पुत्र. 
  



 अनुक्रमणिका 

२०७. काले बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले शलैगृह क्र. ३ मध्ये असलेल्या चतै्याच्या दद्रक्षणेला कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५६, खांड ५, प.ृ ४२७; (२) बजेस व 

इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ३७, नां. २२; (४) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. 
९२, नां. १७; (४) सेनॅाटण, इ. आय्., १९०२, खांड ७, प.ृ ७४, नां. २२; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. १२०, नां. ११०८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––या लेखात द्रभक्षू बुधरद्रखत (बुद्धरद्रक्षत) याची देणगी असे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) बुधरद्रखत––दान देणारा द्रभक्ष.ू 

  



 अनुक्रमणिका 

२०८. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यामध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन, ज. बां. ए. सो., १८३४, खांड ३, पृ. ४९८, नां. बी; (२) बडण, णह.णर., 

१८४७, पृ. ३८; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, पृ. १५६, नां. १८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या द्रठकाणी फक्त द्रसधम् हा शब्द कोरलेला आढळतो. 

  



 अनुक्रमणिका 

२०९. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्यातील उजव्या बाजूच्या ओळीतील पाचव्या स्तांभावर 

आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६, खांड १८, पृ. ३२५–२६, नां. १. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा स्तांभ उमेहनाकट येथील यवन द्रवटसांगत याची देणगी आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रवटसांगत––दान देणारा यवन. 
 
ग्रामनामे.––उमेहनाकट––ओळख पटत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१०. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्यातील उजव्या बाजूच्या ओळीतील आठव्या स्तांभावर 

आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६, खांड १८, पृ. ३२६, नां. २. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा स्तांभ गोणेकाक येथील उपासक धमुल याची देणगी आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––धमुल––देणगी देणारा उपासक. 
 
ग्रामनामे.––गोणेकाक––ओळख पटत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

२११. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चतै्य लेण्यातील उजव्या बाजूच्या ओळीतील अकराव्या स्तांभावर 

आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६, खांड १८, पृ. ३२६, नां. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––हा स्तांभ धेनुकाकटच्या व्यापारी सांघाने दान द्रदला आहे.  
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––कृष्ट्णा नदीच्या तीरावरील धरणीकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१२. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील उजव्या बाजूच्या ओळीतील तेराव्या स्तांभावर 

आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६, खांड १८, पृ. ३२६, नां. ४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा स्तांभ धेनुकाकटचा यवन धमधय याने दान द्रदला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––धमधय (धमणध्वज)––दान देणारा यवन. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––कृष्ट्णा नदीच्या तीरावरील धरणीकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१३. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यामध्ये उजव्या बाजूच्या ओळीतील १४ व्या स्तांभावर आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६, खांड १८, पृ. ३२६–२७, नां. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––हा स्तम्भ धेनुकाकटच्या रोहद्रमताने चुलपेतु येथील अद्रगल नामक व्यक्तीसाठी 

करद्रवला. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रोहद्रमत; (२) अद्रगल. 
 
ग्रामनामे.––(१) धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट; (२) चुलपेतु––ओळख पटत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१४. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यामध्ये उजव्या बाजूच्या ओळीतील पांधराव्या स्तांभावर 

आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६, खांड १८, पृ. ३२७, नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा स्तांभ धेनुकाकटचा यवन चलुयख याची देणगी आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––चुलयख––दान देणारा यवन. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१५. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील चौथ्या स्तांभावर आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६ , खांड १८, प.ृ ३२७, नां. ७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––हा स्तांभ धेनुकाकटचा यवन द्रसहधय याची देणगी आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रसहधय (कसहध्वज)––दान देणारा यवन. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१६. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील सहाव्या स्तांभावर आहे.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६ , खांड १८, प.ृ ३२७, नां. ८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––धेनुकाकटच्या सोद्रमलनक याची या स्तांभाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––सोद्रमलनक––दान देणारा. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१७. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील आठव्या स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६ , खांड १८, प.ृ ३२७–३२८, नां. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––धेनुकाकटच्या गोलनामक व्यापाऱ्याच्या इसलक नामक पुत्राची या स्तांभाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोल––व्यापारी; (२) इसलक––दान देणारा, गोल व्यापाऱ्याचा पुत्र 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१८. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील नवव्या स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६ , खांड १८, प.ृ ३२८, नां. १०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा स्तांभ धेनुकाकटचा यवन यसवधन याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––यसवधन (यशवधणन)––दान देणारा यवन. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२१९. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील दहाव्या स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६ , खांड १८, प.ृ ३२८, नां. ११. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––लेख बराच खराब झाला आहे. या लेखात धेनुकाकटच्या महमता स्त्रीचे नाव नमूद 

केले आहे. द्रतच्या पतीचे नाव लागत नाही.  
 
व्यन्सक्तनामे.––महमता. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२२०. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख काले चैत्य लेण्यातील डाव्या बाजूच्या ओळीतील तेराव्या स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६ , खांड १८, प.ृ ३२८, नां. १२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––हा स्तांभ धेनुकाकटचा गृहपद्रत आसेक याची नातलग धमणदेवी द्रहने दान द्रदला आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आसेक––गृहपती; (२) धमदेवी––दान देणारी स्त्री. 
 
ग्रामनामे.––धेनुकाकट––हल्लीचे धरद्रणकोट. 

  



 अनुक्रमणिका 

२२१. काले िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशला काले लेण्याजवळ सापडली.  
 
सांदर्ण.––वत्स, इ. आय्., १९२५–२६ , खांड १८, प.ृ ३२९, नां. १३. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख नीट वाचता येत नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

२२२. कालवार णिलालेख, यादल रामचांद्रदेव 
 
द्रजल्हा––

ठािे 
तालुका––णर्वांिी 

 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख कालवार या गावी एका शतेात सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो. गां., म. प्रा. ता. णि., १९४७, पृ. १०३–१०५; (२) तुळपुळे, शां.गो., 

प्रा. म. को. ले., १९६३, प.ृ २१२–२१६. नां. ४०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी द्रमश्रण; इ. स. १२ व्या ककवा १३ व्या शतकातील देवनागरी 

द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––भौमवार, माघ शुद्ध २, सवणधारी सांवत्सर शके १२१०, २५ जानेवारी, इ. स. १२८९.  
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती रामचांद्रदेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखात रामचांद्रदेवाचा 

माांडद्रलक श्रीजाईदेव व कोकणचा सवाद्रधकारी का्हरदेव याांचाही उल्लखे आहे. प्रस्तुत लेखाचा मुख्य उदे्दश 
का्हरदेवाने काही जमीन एका देवालयास दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. दान द्रदलेल्या भमूीच्या 
चतुुःसीमाही यात साांद्रगतल्या आहेत. हा लेख राम याने कोरला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) जाईदेव––यादव नृपतीचा माांडद्रलक; 

(३) का्हरदेव––दान देणारा कोकणचा सवाद्रधकारी; (४) राम––लेख कोरणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) कालवाहार––द्रभवांडी तालुक्यातील सध्याचे कालवार; (२) कावषेांड 

(कावखेांड?)––ओळख पटत नाही (३) द्रमद्ररदेस. 
  



 अनुक्रमणिका 

२२३. कासार णिरसी सकवा जमळगाम ताम्रपट, णवजयाणदत्य 
 
द्रजल्हा––

उस्मानाबाद 
तालुका––णनलांगा 

 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कासार द्रशरसी येथील पोलीस पाटील श्री. द्रदनकरराव बाळाजीराव 

याांच्याजवळ द्रमळाला.  
 
सांदर्ण.––(१) नागराजराव, इ. आय्., खांड ३६, प.ृ ३१३–३१६; (२) कोलते, द्रव. द्रभ., 

ना.णव.सां.मां., जुलै १९६६, पृ. १७–३६; ना.णव.प., एद्रप्रल १९६७, खांड १७, पृ. १४३–१४९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सस्कृत; द्रलपी दाद्रक्षणात्य वळणाची व पद्रिमी चालुक्य नृपतींच्या इतर 

शासनातील द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––वैशाख पौर्थणमा, शके ६१९ (गत वषण), इ. स. ६९६–६९७, प्रथम शासनवषण. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य याच्या अमदानीतील आहे. या ताम्रपटाचा 

मुख्य उदे्दश ाल्लुांकी देशातील मोरखांडीच्या पद्रिमेस असलेली मुगुद्रळ व पुल्लवादद्रल या गावाांच्या मध्ये 
असलेले जमळगाम हे गाव भारद्वाज गोत्री प्रभाकर व कौद्रशक गोत्री कोद्रत्तशमणन् या ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे 
नमूद करण्याचा होता. महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक श्री. रामपुण्यवल्लभ याने हा लेख द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, 

पुलकेशी वल्लभाचा पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन् याचा पुत्र; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य––
चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (६) 
द्रवजयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; (७) कोद्रत्तशमणन्––दान स्वीकारणारा, 
गृहीतसाहस्त्र, कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण; (८) प्रभाकर––दान स्वीकारणारा, गृहीतसाहस्त्र, भारद्वाज गोत्री 
ब्राह्मण; (९) प्रभाकर––दान स्वीकारणारा षडांगद्रवद, भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (१०) नरेंद्राद्रदत्य––
दानाची द्रवनांती करणारा; (११) श्रीहषण––उत्तरापथेिर; (१२) रामपुण्यवल्लभ––ताम्रपट द्रलद्रहणारा 
महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.––(१) मोरखांडी––कासार द्रशरसीच्या आग्नेयेस आठ मलैाांवर असलेले म्हैसूर 

राज्यातील, बीड द्रजल्यातील, हुमणाबाद तालुक्यातील मोरखांडी; (२) रासेनपुर––अहमदनगर 
द्रजल्यातील राद्रशन असावे; (३) जमळग्राम––मोरखांडीच्या पद्रिमेस १२ मलैाांवर जाजन मुगळी असून 
त्याच्या वायव्येस १५ मलैाांवर बेट जवळग आहे. हे प्रस्तुत ताम्रपटातील जवळग्राम असाव;े (४) मुगुद्रळ––
कासार द्रशरसीच्या ईशा्येस १५ मलैाांवर कल–मुगुद्रल व मोरखांडच्या पद्रिमेला १२ मलैाांवर जाजन–
मुगुली ही गाव ेआहेत; (५) पुल्ल्ववादद्रल––ओळख पटत नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 

२२४. कासारे ताम्रपट, अल्लिप्क्त, कलचुणर सांवत् ४०४ 
 

द्रजल्हा–– साक्री  तालुका–– रु्धळे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट धुळे द्रजल्यामध्ये कासारे या द्रठकाणी सापडला. सध्या हा ताम्रपट पणेु 

येथील भारत इद्रतहास सांशोधन मांडळात आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., खांड ३, प.ृ ६६; इ. आय्., १९४९–५०, खांड २८, प.ृ 

१९७–२०५; (२) द्रमराशी, वा.द्रव., कॉ.इां.इां., १९५५, खांड ४, भाग १, पृ. ११०–११६; (३) चाांदोरकर, 
इणतहास आणि ऐणतहाणसक, वषण ३, नां. २६, प.ृ ४४. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी दाद्रक्षणात्य वळणाची, पद्रिमेकडील प्रकारची. 
 
राजवांि व राजा.––सेंद्रक नृपती अल्लशन्सक्त. 
 
वषण व णतथी.––सूयणग्रहण, आषाढ, वषण ४०४ (कलचदु्रर), १ जून, इ. स. ६५३. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट सेंद्रक नृपती अल्लशन्सक्त याने द्रदलेला आहे. या शासनाचा उदे्दश शुक्ल 

यजुवेदीय माध्यांद्रदन शाखेच्या कृष्ट्णाते्रय गोत्री बालप्रवद्रसत नामक ब्राह्मणाला पणण् धद्रद नदीच्या दद्रक्षणेला 
असलेल्या द्रपप्पलखेट गावातील ५० द्रनवतणने जमीन दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. हा लेख 
महाबलाद्रधकृत श्रीवासव याच्या आजे्ञवरून देवद्रदन्न याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रनकुां भ––सेंद्रक नृपती; (२) आद्रदत्यराज––सेंद्रक नृपती, द्रनकुां भाचा पतु्र; 

(३) अल्लशन्सक्त––सेंद्रक नृपती, आद्रदत्यराजाचा पुत्र; (४) बालप्रवद्रसत––दान स्वीकारणारा कृष्ट्णाते्रय 
गोत्री ब्राह्मण; (५) वासव––ताम्रपट द्रलद्रहण्याची आज्ञा देणारा महाबलाद्रधकृत; (६) देवद्रदन्न––लेख 
द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––द्रपप्पलखेट––कासारेच्या पद्रिमेस ९ मलैाांवर असलेले कपपळनेर (?). 

  



 अनुक्रमणिका 

२२५. काळेगाव ताम्रपट, यादव महादेव 
 

द्रजल्हा––अहमदनगर तालुका––नेवासे 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट काळेगाव येथे एका दगडी पेटीत सापडला. 
 
सांदर्ण.––कोपरकर, डी.जी. इ. आय्., १९५७–५८, खांड ३२, पृ. ३१–४४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती महादेव. 
 
वषण व णतथी.––दुमणद्रत (चालू), सोमवार, भाद्रपद शुद्ध २, शक सांवत् ११८२; २९ ऑगस्ट इ. स. 

१२६१. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट नृपती महादेव याच्या राज्याद्रभषेकप्रसांगी द्रदलेला आहे. या ताम्रपटामध्ये या 

प्रसांगी ५२ ब्राह्मणाांना कालुगाव दान द्रदल्याचा उल्लेख आहे. या दान द्रदलेल्या गावाचे नाव बदलून 
पट्टवधणनपूर असे करण्यात आले. या गावाचे दान घेणारे ५२ ब्राह्मण २२ गोत्राांचे होते. ५२ पैकी ३० ऋग्वदेी, 
२१ यजुवेदी व एक सामवदेी ब्राह्मण होता.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पोद्रत––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (२) 

माधव––पोतीचा द्रपता; (३) लक्ष्मीधर––दान स्वीकारणारा शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (४) 
जोगदेव––लक्ष्मीधराचा द्रपता; (५) प्रभाकर––दान स्वीकारणारा शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; 
(६) जोगदेव––प्रभाकराचा द्रपता; (७) नारायण––दान स्वीकारणारा कौन्सण्ड्य गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय 
शाखा; (८) महादेव––नारायणाचा द्रपता; (९) कृष्ट्ण––दान स्वीकारणारा कौन्सण्ड्य गोत्री ब्राह्मण, 
तैद्रत्तरीय शाखा; (१०) गोकवद––कृष्ट्णाचा द्रपता; (११) जनादणन––दान स्वीकारणारा मुद्गल गोत्री 
ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (१२) देवतण––जनादणनाचा द्रपता; (१३) द्रवष्ट्णु––दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री 
ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (१४) शारांग––द्रवष्ट्णूचा द्रपता; (१५) दामोदर––दान स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री 
ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (१६) सोमनाथ––दामोदराचा द्रपता; (१७) बोपदेव––दान स्वीकारणारा 
शान्सण्डल्य गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (१८) जाकदेव––बोपदेवाचा द्रपता; (१९) जनादणन––दान 
स्वीकारणारा जामदग््य वत्स गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (२०) पुरुषोत्तम––जनादणनाचा द्रपता; (२१) 
चाांगदेव––दान स्वीकारणारा पराशर गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (२२) देवण––चाांगदेवाचा द्रपता; 
(२३) दामोदर––दान स्वीकारणारा कौन्सण्ड्य गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (२४) श्रीवत्स––दामोदराचा 
द्रपता; (२५) मरैाल––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (२६) द्रवष्ट्णु––मरैालाचा 
द्रपता; (२७) द्रवष्ट्णु––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (२८) कूद्रथ––द्रवष्ट्णूचा 
द्रपता; (२९) नारायण––दान स्वीकारणारा जामदग््यवत्स गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (३०) वामन––
नारायणाचा द्रपता; (३१) द्रवद्याधर––दान स्वीकारणारा वद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण, बहवृच शाखा; (३२) 
रेवदास––द्रवद्याधराचा द्रपता; (३३) सोमनाथ––दान स्वीकारणारा बादरायण गोत्री ब्राह्मण, बह वृच 
शाखा; (३४) राघव––सोमनाथाचा द्रपता; (३५) द्रवष्ट्णु––दान स्वीकारणारा शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण, 
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बह वृच शाखा; (३६) ताांमण––द्रवष्ट्णुचा द्रपता; (३७) आपदेव––दान स्वीकारणारा गाग्यण गोत्री ब्राह्मण, 
बह वृच शाखा; (३८) वामन––आपदेवाचा द्रपता; (३९) आपदेव––दान स्वीकारणारा जामदग््यवत्स 
गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (४०) मरैाल––आपदेवाचा द्रपता; (४१) अण्णम––दान स्वीकारणारा वद्रसष्ठ 
गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (४२) आपदेव––अण्णमाचा द्रपता; (४३) लोकनाथ––दान स्वीकारणारा 
कद्रप गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (४४) पुरुषोत्तम––लोकनाथाचा द्रपता; (४५) रामदेव––दान 
स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (४६) आपदेव––रामदेवाचा द्रपता; (४७) कोमण––
दान स्वीकारणारा आते्रय गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (४८) श्रीधर––कोमणाचा द्रपता; (४९) द्रवष्ट्णु––
दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (५०) तीकमपेद्रद––द्रवष्ट्णुचा द्रपता; (५१) आपदेव–
दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (५२) चांद्र–आपदेवाचा द्रपता; (५३) पद्मनाभ––
दान स्वीकारणारा वाभ्ऱ्यि गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (५४) पुरुषोत्तम––पद्मनाभाचा द्रपता; (५५) 
वासुदेव––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (५६) माधव––वासुदेवाचा द्रपता; 
(५७) कमलदेव––दान स्वीकारणारा भागणव गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (५८) चाांगदेव––कमलदेवाचा 
द्रपता; (५९) हद्रर––दान स्वीकारणारा हारीत गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (६०) काद्रलदास––हरीचा 
द्रपता; (६१) द्रवनायक––दान स्वीकारणारा द्रम(त्र) युव गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (६२) बोपदेव––
द्रवनायकाचा द्रपता; (६३) लक्ष्मीधर––दान स्वीकारणारा लोद्रहत गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (६४) 
पद्मनाभ––लक्ष्मीधराचा द्रपता; (६५) महादेव––दान स्वीकारणारा वाभ्ऱ्यि गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय 
शाखा; (६६) पद्मनाभ––महादेवाचा द्रपता; (६७) वासुदेव––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, 
तैद्रत्तरीय शाखा; (६८) हद्ररहर––वासुदेवाचा द्रपता; (६९) पोद्रत––दान स्वीकारणारा देवरात गोत्री 
ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (७०) मरैाल––पोद्रतचा द्रपता; (७१) वासुदेव––दान स्वीकारणारा देवरात गोत्री 
ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (७२) नारायण–वासुदेवाचा द्रपता; (७३) पद्मनाभ––दान स्वीकारणारा वत्स 
गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (७४) नागदेव––पद्मनाभाचा द्रपता; (७५) मद्रलदेव––दान स्वीकारणारा 
कौन्सण्ड्य गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (७६) जद्रक्कपेद्रद––मद्रलदेवाचा द्रपता; (७७) जोगदेव––दान 
स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (७८) वामन––जोगदेवाचा द्रपता; (७९) दामोदर––
दान स्वीकारणारा वाद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (८०) वासुदेव––दामोदराचा द्रपता; (८१) 
गोकवद––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (८२) एकम––गोकवदाचा द्रपता; 
(८३) गोकवद––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, ाांदोग शाखा; (८४) लक्ष्मीधर–गोकवदाचा 
द्रपता; (८५) चक्रपाणी––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण बह वृच शाखा; (८६) माधव––
चक्रपाणीचा द्रपता; (८७) कृष्ट्ण––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (८८) वामन–
–कृष्ट्णाचा द्रपता; (८९) द्रविनाथ––दान स्वीकारणारा कौन्सण्ड्य गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (९०) 
राघव––द्रविनाथाचा द्रपता; (९१) ऋद्रष––दान स्वीकारणारा कौन्सण्ड्य गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; 
(९२) राघव––ऋषीचा द्रपता; (९३) माांद्रदेव––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय 
शाखा; (९४) देवण-माांद्रदेवाचा द्रपता; (९५) केशव––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय 
शाखा; (९६) मधुसूदन––केशवाचा द्रपता; (९७) नारायण––दान स्वीकारणारा वाद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण, 
बह वृच शाखा; (९८) दामोदर––नारायणाचा द्रपता; (९९) गांगाधर––दान स्वीकारणारा 
द्रविाद्रमत्राघमषणण कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (१००) अण्णम––गांगाधराचा द्रपता; (१०१) 
नीलकां ठ––दान स्वीकारणारा द्रविाद्रमत्राघमषणण कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (१०२) 
सोमनाथ––नीलकां ठाचा द्रपता; (१०३) हद्रर––दान स्वीकारणारा जामदग््यवत्स गोत्री ब्राह्मण, बह वृच 
शाखा; (१०४) शाांगण (शाङगण)––हद्ररचा द्रपता; (१०५) कसघण साहसाांक––यादव नृपती; (१०६) 
मल्लुद्रग––यादव नृपती, साहसाांकाचा पुत्र; (१०७) द्रभल्लम––यादव नृपती; (१०८) जैतुद्रग––यादव 
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नृपती, द्रभल्लमाचा पुत्र; (१०९) कसघणदेव––यादव नृपती, जैतुद्रगचा पुत्र; (११०) कृष्ट्णदेव (का्हरदेव)–
–यादव नृपती, जैतुद्रगचा पतु्र; (१११) महादेव––दान देणारा यादव नृपती, का्हरदेवाचा धाकटा भाऊ; 
(११२) वीसल––गुजणर नृपती. 

 
ग्रामनामे.––(१) कालुगाांव––जेथे ताम्रपट सापडला ते काळेगाव; (२) नींबरवी––

काळेगावच्या पूवेस असलेले कलबारी ककवा कनबारी; (३) दहींगौं––काळेगावच्या दद्रक्षणेस ४ मलैाांवरील 
दहीगाव; (४) राांजणगौं––काळेगावच्या दद्रक्षणेस ४ मलैाांवरील राांजणगाव; (५) खाांभगौ––काळेगावच्या 
पद्रिमेस तीन मलैाांवरील खामगाव; (६) नाईगौं––सांपादकाांच्या मते काळेगावच्या पद्रिमेस ४ मलैाांवर 
असलेले वरखेड असाव.े द्रनद्रित ओळख पटत नाही. (७) सेउणदेश 
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२२६. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा–– कुलाबा तालुका––मानगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––कुडा शलैगृह क्र. १ मध्ये असलेल्या खोलीच्या द्वाराच्या डाव्या बाजूला असलेल्या 

कभतीवर आहे. (कभतीच्या पडलेल्या भागावर दोन तीन अक्षरे आहेत.) 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १७१, नां. ५; (२) 

याकोबी, इां.ॲ., १८७३, खांड ७, प.ृ २५३, नां. १; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ४, नां. १; 
(४) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८४, नां. १; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, 
१९०९–१०, प.ृ १०९, नां. १०३७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––महाभोज माांदव स्कां दपाद्रलत, महाभोजी सडगेरी द्रवजया. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात महाभोजी द्रवजया द्रहचा पुत्र महाभोज माांदव स्कां दपाद्रलत याचा लेखक 

सुलसदत्त व उत्तरदत्ता याांचा पुत्र द्रशवभतूी याची, त्याची पत्नी नांदा द्रहच्यासह द्रदलेली देणगी नमूद केली 
आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसवभतूी––दान देणारा; (२) नांदा––द्रशवभतूीची पत्नी; (३) सुलसदत–

–द्रशवभतूीचा द्रपता; (४) उतरदता––द्रशवभतूीची माता; (५) मांदव खांदपाद्रलत––महाभोज; (६) सडगेद्रर 
द्रवजया––महाभोजी, माांदव स्कां दपाद्रलत याची माता. 
  



 अनुक्रमणिका 

२२७. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १३ मध्ये कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १७०, नां. ३; (२) बजेस 

व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १५, नां. १९; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८७, 
नां. १७; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १११, नां. १०५४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––महाभोज साडकर सुदशणन. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––महाभोज साडकर सुदशणन याची क्या द्रवजयेद्रनका द्रहची लेण्याची देणगी या लेखात 

नमदू केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) साडकर सुदांसण––महाभोज; (२) द्रवजयद्रनका––दान देणारी महाभोज 

साडकर सुदशणन याची क्या. 
  



 अनुक्रमणिका 

२२८. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृहात कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, प.ृ २५६, नां. ८; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १७, नां. २३; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८७, नां. २०; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११२, नां. १०५८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––मा्दव कोन्सच्ापतु महाभोज वदे्रलदत्त. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––माांदव कोन्सच्ापतु वदे्रलदत्त हा महाभोज असताना अद्रहलपुत्र रामदत्त अधणगच्ाक याने 

चेद्रतयघर व लेणे आद्रण त्याची पत्नी वदे्रलदत्ता द्रहने एक लेणे अशी देणगी द्रदली असे या लेखात नमूद केले 
आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामदत––दान देणारा; (२) वदे्रलदता––दान देणारी, रामदत्त याची पत्नी; 

(३) अद्रहल––रामदत्ताचा द्रपता; (४) मांदव कोन्सच्ापतु वदे्रलदत––महाभोज; (५) कोन्सच्ा––वदे्रलदत्ताची 
माता. 
  



 अनुक्रमणिका 

२२९. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ३ मध्ये डाव्या बाजूच्या कभतीवर बाहेरच्या बाजूवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ५, नां. २; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८४, नां. २; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०९, 
नां. १०३८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––या लेखात भदू्रत या शद्वाने शवेट होणारे नाव असणाऱ्या व्यक्तीची लेण्याची देणगी 

नमूद केली आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 

२३०. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ५ मध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ५, नां. ३; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८४, नां. ३; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०९, 
नां. १०३९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––दोन कुां डाांची (पोढी) देणगी. 

  



 अनुक्रमणिका 

२३१. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ५ मध्ये उजव्या बाजूच्या कभतीवर मध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ६, नां. ४; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८४, नां. ४; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १०९, 
नां. १०४०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात भदांत द्रसवदत (द्रशवदत्त) व साद्रतद्रमता (स्वाद्रतद्रमत्रा) याांच्या द्रशष्ट्याने 

द्रदलेली लेण्याची देणगी नमदू केली आहे. देणगी देणाऱ्याांचे नाव नि झाले आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसवदत (द्रशवदत्त); (२) साद्रतद्रमता (स्वाद्रतद्रमत्रा).  

  



 अनुक्रमणिका 

२३२. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ५ च्या व्हराांड्याच्या डाव्या बाजूच्या कभतीवर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १७३, नां. ८; (२) 

याकोबी, इां. ॲ., १८७८, खांड ७, प.ृ २५४, नां. २; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ६, नां. ५; 
(४) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८५, नां. ५; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, 
१९०९–१०, प.ृ १०९–११०, नां. १०४१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––भदांत पाद्रतद्रमत व भदांत आद्रगद्रमत याांच्या बद्रहणीची मुलगी द्रभक्षुणी नागदू्रनका द्रहची 

मुलगी पदुमद्रनका द्रहची, द्रतची द्रशष्ट्या बोधी व द्रतची द्रशष्ट्या असाल्हद्रमता याांच्यासह द्रदलेली लेणे व कुां डाची 
देणगी या लेखात नमूद केली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पाद्रतद्रमत (स्वाद्रतद्रमत्र?)––भदांत; (२) आद्रगद्रमत (अन्सग्नद्रमत्र)––भदांत; 

(३) नागद्रनका––द्रभक्षणुी; (४) पदुमद्रनका (पद्मद्रनका)––दान देणारी द्रभक्षुणी, नागद्रनकेची क्या; (५) 
बोधी––पदुमद्रनकेची द्रशष्ट्या; (६) असाल्हद्रमता (अषाढद्रमत्रा)––बोधीची द्रशष्ट्या. 
  



 अनुक्रमणिका 

२३३. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ६ मधील व्हराांड्याच्या डाव्या टोकाला कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, पृ. २५४, नां. ३; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, 

ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १७३, नां. ९; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. 
८५, नां. ६; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११०, नां. १०४५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––महाभोज मांदव स्कां दपाद्रलत. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––सुलसदत्त व उत्तरदत्ता याांचा पुत्र द्रशवम व त्याची पत्नी द्रवजया याांची लेण्याची देणगी, 

द्रशवाय द्रशवमचे पुत्र द्रशवपाद्रलत, द्रशवदत्त व सर्थपल याांची कोरण्याची (Stone–carving) देणगी व त्याच्या 
क्या सपा, द्रशवपाद्रलता, द्रशवदत्ता व सुलसदत्ता याांची स्तांभाांची देणगीही या लेखात नमूद केली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) माांदव खांदपाद्रलत––महाभोज; (२) साडगेद्रर ककवा साडगेया द्रवजया––

महाभोजी; (३) द्रसवम––लेणे दान देणारा; (४) द्रवजया––द्रशवमची पत्नी; (५) सुलसदत––द्रशवमचा 
द्रपता; (६) उतरदता––द्रशवमची माता; (७) द्रसवपाद्रलत––कोरण्याची (सेलरूपकम्) देणगी देणारा 
द्रसवमचा पुत्र; (८) द्रसवदत्त––देणगी देणारा द्रशवमचा पुत्र; (९) सद्रपल––देणगी देणारा द्रशवमचा पुत्र; 
(१०) सापा (सपा); (११) द्रसवपाद्रलता; (१२) द्रसवदत्ता; (१३) सुलसदता; (१०) ते (१३) स्तांभाांचे दान 
देणाऱ्या द्रशवमच्या क्या; (१४) द्रसवभदू्रत––द्रशवमचा मोठा भाऊ. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२३४. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ६ मध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.वे.इां., १८८१, पृ. ८, नां. ६; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. 

आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११०, नां. १०४२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांद्रमश्र भाषा, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात कोणातरी सांघोपासक व्यक्तीची देणगी नमूद केली आहे. लेख तुटक आहे, 

वाचता येत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२३५. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ६ मध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ८, नां. ७; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८५, नां. ७; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११०, 
नां. १०४३. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत (द्रमश्र भाषा), ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––शाक्योपाद्रसका व्याघ्रका द्रहची पुण्यकारक देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––व्याघ्रका––उपाद्रसका. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२३६. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ६ मध्ये व्हराांड्यातील उजव्या बाजूच्या लहान स्तांभाच्या 

खालच्या अधणवतुणळाकार भागावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११०, नां. १०४२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत (बजेस), द्रमश्र भाषा (ल्युडसण), ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––द्रपता, माता व पूणण जगास सवोच्च ज्ञान प्राप्त व्हाव े या उदे्दशाने एका शाक्य द्रभक्षूने 

द्रदलेली देणगी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२३७. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ६ मध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १७२, नां. ७; (२) बजेस 

व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ११, नां. १०; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८६, 
नां. ९; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११०, नां. १०४६. 

 
र्ाषा व णलपी.––द्रमश्र भाषा, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––शाक्य द्रभक्षु बदु्धकसघ (बुद्धकसह) याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––बुद्धकसघ (बुद्धकसह)––शाक्य द्रभक्ष.ु 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२३८. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ६ मध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ११, नां. ११ व १२; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८६, नां. १०; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११०, 
नां. १०४७. 

 
र्ाषा व णलपी.––द्रमश्र भाषा, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––शाक्य द्रभक्षु सांघदेव याची मूर्थत व द्रदवा लावण्यासाठी चेंद्रडन शते याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––सांघदेव––शाक्य द्रभक्ष.ु 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२३९. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ७ मध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १७२, नां. ६; (२) 

याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, पृ. २५५, नां. ४; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १२, नां. 
१३; (४) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८६, नां. ११; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. १११, नां. १०४८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––मामकवदे्रजय वैद्य, उपासक इद्रसरद्रखत (ऋद्रषरद्रक्षत) याचा पुत्र सोमदेव वैद्य व त्याचे 

पुत्र नाग, इद्रसरद्रखत, द्रसवघोस व क्या इद्रसपाद्रलता, पुसा, धांमा व सपा याांची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोमदेव––देणगी देणारा वैद्य; (२) इद्रसरद्रखत (ऋद्रषरद्रक्षत)––

मामकवदे्रजय वैद्य, सोमदेवाचा द्रपता; (३) नाग––सोमदेवाचा पुत्र; (४) इद्रसरद्रखत (ऋद्रषरद्रक्षत)––
सोमदेवाचा पुत्र; (५) सोवघोस (द्रशवघोष)––सोमदेवाचा पुत्र; (६) इद्रसपाद्रलता (ऋद्रषपाद्रलता)––
सोमदेवाची क्या; (७) पुसा (पुष्ट्या)––सोमदेवाची क्या; (८) धांमा (धमा)––सोमदेवाची क्या; (९) 
सपा (सपा)––सोमदेवाची क्या. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२४०. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ७ मधील फुटक्या कुां डाच्या वर असलेल्या मोकळया 

जागेत आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १३, नां. १४; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८६, नां. १२; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १११, 
नां. १०४९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––मांडवप्रमुख द्रशवम याचा पुत्र कुमार मांडव याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसवम––मांडवप्रमुख; (२) कुमार मडव––देणगी देणारा द्रशवमचा पुत्र. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४१. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ९ च्या व्हराांड्याच्या उजवीकडील बाजूला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १७०, नां. १; (२) बजेस 

व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १४, नां. १५; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८६, 
नां. १३; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १११, नां. १०५०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––ब्राह्मण उपासक अद्रयद्रतलु याची पत्नी भद्रयला द्रहची चेद्रतय घराची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) अद्रयद्रतलु (आयणद्रतलु)––ब्राह्मण उपासक; (२) भद्रयला––दान देणारी 

ब्राह्मणी, अद्रयद्रतलुची पत्नी (भ्राद्रजला). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४२. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १० च्या प्राांगणाच्या उजव्या बाजूला असलेल्या 

द्रखडकीच्या वर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १७०, नां. २; (२) बजेस 

व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १४, नां. १६; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८६, 
नां. १४; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १११, नां. १०५१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वधुक नामक माळयाचा पतु्र माळी द्रसवद्रपद्ररत याची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) वधुक––माळी; (२) द्रसवद्रपद्ररत (द्रशवप्रीत अथवा द्रशवपाद्रलत)––दान 

देणारा माळी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४३. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. ११ च्या व्हराांड्याच्या उजव्या बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १४, नां. १७; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८६, नां. १५; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १११, 
नां. १०५२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात एका महाभोजाच्या मुलीची देणगी नमूद केलेली असावी. लेख अधणवट 

आहे, वाचता येत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४४. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १२ मध्ये उजव्या बाजूला असलेल्या बाकाच्या वरच्या 

मोकळया जागेत आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. १५, नां. १८; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, पृ. ८७, नां. १६; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १११, नां. 
१०५३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––राजमांत्री हाल याची क्या गोयांमा द्रहची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) हाल––राज्यमांत्री; (२) गोयांमा––दान देणारी हालाची क्या. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४५. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १४ च्या डाव्या बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १७१, नां. ४; (२) 

याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, पृ. २५६, नां. ७; (३) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १६, नां. 
२०; (४) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८७, नां. १८; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. ११२, नां. १०५५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––करहाटकचा लोहवद्रणज मद्रहक याची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––मद्रहक––देणगी देणारा लोहवद्रणज. 
 
ग्रामनामे.––करहाकड––सातारा द्रजल्यातील कऱ्हाड. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४६. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १४ मध्ये असलेल्या टाक्यावर आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १६, नां. २१; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, पृ. ८७, नां. १९; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११२, नां. 
१०५६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––गृहपती वसुल या सावकाराची (श्रेष्ठी) स्नानाच्या टाक्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––वसुल––दान देणारा श्रेष्ठी गृहपती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४७. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १४ जवळ असलेल्या, मातीत दबलेल्या टाक्यावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १६, नां. २२; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८७, नां. २०; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११२, 
नां. १०५७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचे वाचन केलेले नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४८. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १६ मध्ये असलेल्या पाण्याच्या टाक्यावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. १८, नां. २४; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८७, नां. २१; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११२, 
नां. १०५९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही.  
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखातील पद्रहली ओळ नि झाली आहे. दुसऱ्या ओळीत स्त्री द्रशष्ट्या बोधी द्रहचे नाव 

आहे.  
 
व्यन्सक्तनामे.––बोधी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२४९. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १६ मध्ये असलेल्या खोलीचे दार व द्रखडकी याांच्यामध्ये 

असलेल्या मोकळया जागेत आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, प.ृ २५६, नां. ९; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १८, नां. २५; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८७, नां. २२; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११२, नां. १०६०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––भदांत द्रवजय याची द्रशष्ट्या द्रभक्षुणी सद्रपला (सर्थपला) द्रहची, लोद्रहता, वणे्हुया व सर्थपला 

द्रहची बोद्रध नामक द्रशष्ट्या याांच्यासह द्रदलेली लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवजय––भदांत; (२) सद्रपला (सर्थपला)––द्रभक्षुणी; (३) लोद्रहता––

द्रभक्षुणी; (४) वणे्हुया––द्रभक्षुणी; (५) बोद्रध––द्रभक्षुणी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५०. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १६ मधील एका टाक्यावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, पृ. २५६, नां. १०; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. १८, नां. २६; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८८, नां. २३; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११२, नां. १०६१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––मुगुदा-माळयाची कुां डाची देणगी. देणगी देणाऱ्याचे नाव पूणण वाटत नाही. ल्युडसणच्या 

मते ते मृगदास असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५१. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १७ मध्ये समोरच्या खोलीच्या दाराच्या डाव्या बाजूला 

मागच्या कभतीवर अगदी ाताजवळ कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, पृ. २५७, नां. ११; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १९, नां. २७; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८८, नां. २४; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११३, नां. १०६२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही.  
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––स्वामीपुत्र नाग, व्यापारी व गृहपती, याची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नाग––व्यापारी गृहपती, देणगी देणारा; (२) स्वामी––नागाचा द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५२. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. १८ मधील डाव्या बाजूला असलेल्या व्हराांड्याच्या 

मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) याकोबी, इां. अ.ँ, १८७८, खांड ७, पृ. २५७, नां. १२; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. १९, नां. २८; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८८, नां. २५; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११३, नां. १०६३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही.  
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही.  
 
साराांि.––व्यापारी वसुलणक याची लेण्याची पुण्यकारक देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––वसुलणक––दान देणारा व्यापारी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५३. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. २१ च्या दाराच्या डाव्या बाजूला असलेल्या टाक्यावर 

आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ २०, नां. २९; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८८, नां. २६; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. 
११३, नां. १०६४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––वसुलणक श्रेष्ठीची कुां डाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––वसुलणक––देणगी देणारा श्रेष्ठी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५४. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. २३ मध्ये डाव्या बाजूला असलेल्या द्रखडकीच्या वर 

कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ २०, नां. ३०; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८८, नां. २७; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. 
११३, नां. १०६५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––पुसणकची माता व बेहद्रमत व्यापाऱ्याची पत्नी द्रसवदता द्रहची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसवदता (द्रशवदत्ता)––देणगी देणारी स्त्री; (२) पुसणक (पुष्ट्य)-द्रसवदताचा 

पुत्र; (३) बेहद्रमत (वदेद्रमत्र)––साथणवाह, द्रसवदताचा पती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५५. कुिा बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुडा शलैगृह क्र. २४ च्या द्वाराच्या उजव्या बाजूला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ २१, नां. ३१; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८८, नां. २८; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. 
११३, नां. १०६६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––अचलदास नामक व्यापाऱ्याचा पुत्र असाळद्रमत याची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) असाळद्रमत (आषाढद्रमत्र)––देणगी देणारा; (२) अचलदास––व्यापारी 

साथणवाह, असाळद्रमताचा द्रपता 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५६. कुिाळ णिलालेख 
 
द्रजल्हा––सोलापूर 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६०–६१, पृ. ४६, नां. ३८ (Ⅲ). 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघण. 
 
वषण व णतथी.––१६ व ेशासन वषण. 
 
साराांि.––महापसयत जैतय साहनी याने द्रदलेल्या जद्रमनीच्या देणगीचा या लेखात उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––जैतय साहनी––दान देणारा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५७. कुिाळ णिलालेख 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कुिाळ येथे र्ीमा नदीच्या काठावरील सांगमेश्वर मांदीरात एका तुटक्या णिळेवर 
कोरलेला आहे. 

 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६०–६१, पृ. ४६, नां. ३८ (Ⅰ). 

 
र्ाषा व णलपी.––णदलेली नाही. 

 
राजवांि व राजा.––कलचुणर नृपती सांकामदेव. 

 
वषण व णतथी.––उले्लख नाही. 

 
साराांि.––या लेखात हणरिांद्राने बाांर्धलेल्या मांणदराला काही जमीन दान णदल्याचे नमूद केले आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––हणरिांद्र––मांणदर बाांर्धिारा. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२५८. कुिाळ णिलालेख 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६०–६१, पृ. ४६, नां. ३८ (Ⅱ). 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार राजा दाकरस. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेले नाही. 
 
साराांि.––द्रदलेला नाही 
 
व्यप्क्तनामे.––दाकरस––द्रशलाहार राजा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२५९. कुिी णिलालेख 
 

गोवा––राज्य तालुका––फोंिा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशळा कुडी येथे एका प्राचीन मांद्रदराजवळ सापडली. 
 
सांदर्ण.––गुणे, टी. व्ही., ए.आर.्जी., १९६६, नां. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. १० व्या शतकातील देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––राजा षष्ठ. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. चे १० व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक असून यात फक्त पदव्या द्रदलेल्या आहेत व षष्ठनामक व्यक्तींचा 

उल्लेख आलेला आहे. 
 
व्यन्सक्तनामे.––षष्ठ. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२६०. केरी णिलालेख 
 

गोवा––राज्य तालुका––फोंडा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख केरी येथे नारायण मांद्रदरातील मतूीच्या डाव्या बाजूला कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––गुणे, टी. व्ही., ए. आर.् जी., १९६६, नां. १६. 
 
भाषा व द्रलपी.––नागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे १३ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखातील “द्रसद्ररवडव” एवढीच अक्षरे वाचता येतात. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२६१. कें दुर ताम्रपट, चालुक्य कीर्ततवमणन् (णितीय) 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––खेि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कें दुर येथे राजपाठक याांच्याजवळ होता. सांपादकाला हा ताम्रपट 

कभगारकर याांच्याकडून द्रमळाला.  
 
सांदर्ण.––पाठक, इ. आय्., १९०७–८, खांड ९, पृ. २००–२०६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती कीर्थतवमणन् (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––वैशाख, पौर्थणमा, चांद्रग्रहण, शके ६७२ (गत वषण), ६ व ेशासन वषण. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट नृपती कीर्थतवमणन् (द्रद्वतीय) याच्या कारकीदीतील असून यामध्ये पुलकेशी 

(प्रथम) पासून कीर्थतवमणन् (द्रद्वतीय) पयंतची वांशावळ द्रदलेली आहे. हा ताम्रपट रक्तपूरहून द्रदलेला असून 
याचा मुख्य उदे्दश वळेवोला द्रजल्यातील पेरबद्रि्ळ, सुि् ळम, द्रकसुमांगलम व पेण्बस्सरु या गावाांच्यामध्ये 
असलेल्या बेपट्टी या गावाचे द्रदलेले दान नमूद करणे, हा होता. हे दान राज्ञीच्या द्रवनांतीवरून द्रदले होते. 
दान स्वीकारणारा ब्राह्मण वाजपेयी काश्यप गोत्री माकय याचा पुत्र रामशमणन् हा होता. हा ताम्रपट धनांजय 
पुण्यवल्लभ याने द्रलद्रहला.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पोलेकेद्रशवल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन् (प्रथम)––चालुक्य 

नृपती पोलेकेशीचा पुत्र; (३) सत्याश्रय (पोलेकेशी द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य 
(प्रथम)––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) हषणवधणन––उत्तरापथेिर; (६) द्रवनयाद्रदत्य––
चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (प्रथम)चा पुत्र; (७) द्रवजयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; 
(८) द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती. द्रवजयाद्रदत्याचा पुत्र; (९) नांद्रदपोतवमणन्––पल्लव नृपती; 
(१०) नरकसहपोतवमणन्––काांचीचा पल्लव नृपती; (११) वत्सराज; (१२) कीर्थतवमणन् (द्रद्वतीय)––दान 
देणारा चालुक्य नृपती; द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (१३) रामशमणन्––दान स्वीकारणारा काश्यप 
गोत्री ब्राह्मण; (१४) माकय––रामशम्याचा द्रपता, वाजपेय यज्ञ करणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (१५) 
वाजप्पशमणन्––रामशम्याचा द्रपतामह; (१६) धनांजय पुण्यवल्लभ––लेख द्रलद्रहणारा.  

 
ग्रामनामे.––(१) रक्तपूर––धारवाड द्रजल्यातील लक्ष्मेिर; (२) बेपट्टी––धारवाड 

द्रजल्यातील बेहट्टी; (३) पेणबसअरू––धारवाड द्रजल्यातील हेबसुर (४) द्रकसुमांगलम्––धारवाड 
द्रजल्यातील कुसुगल्ल; (५) सुि् ळम्––धारवाड द्रजल्यातील सुि् ळ; (६) पेरब्बळी––धारवाड 
द्रजल्यातील हेब्बळी; (७) वेळवोल––बेळवल. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२६२. कोचरे ताम्रपट, णवजयमहादेवी 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––वेंगुला पेटा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कोचरे येथील वासुदेव रामकृष्ट्ण तेंगसे याांच्याजवळ होता.  
 
सांदर्ण.––(१) जेकॉब, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., खांड ३, भाग २, प.ृ २११; (३) फ्लीट, इां. अ.ँ, १८७९, 

खांड ८, प.ृ ४४–४७.  
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, द्रलपी प्रारांभीच्या पद्रिमी चालुक्य वांशीय द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती चांद्राद्रदत्य व त्याची राणी द्रवजयमहादेवी. 
 
वषण व णतथी.––वैशाख शुद्ध १२. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश द्रवजयमहादेवी द्रहने वत्सगोत्री .. गोलस्वामी यास कोचु्चरक 

गावी मशागत करण्यास योग्य अशी जमीन दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेद्रशवल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती; (३) 

सत्याश्रय––चालुक्य नृपती; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य––चालुक्य नृपती; (५) चांद्राद्रदत्य––चालुक्य नृपती; 
(६) द्रवजयमहादेवी––दान देणारी चांद्राद्रदत्याची पत्नी; (७) गोलस्वामी––दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री 
ब्राह्मण. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२६३. कोपराि णिलालेख, यादव रामचांद्र 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––वसई 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख मुांबई येथील एद्रशयाद्रटक सोसायटीचे तेव्हाचे ग्रांथपाल श्री. ना. अ 

गोरे याांना कोपराड येथे द्रमळाला. सध्या हा द्रशलालेख मुांबई येथील द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो.गां., म. सां. प., वषण ९, अां. २–३, प.ृ ३०–३३; (२) तुळपुळे, शां.गो., 

प्रा. म. को. ले., १९६३, प.ृ २२२–२२६, नां. ४३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी सांद्रमश्र भाषा. द्रलपी देवनागरी असून द्रतचे वळण यादव 

कालीन महाराष्ट्रातील नागरीच्या रूढ वळणाशी जुळते.  
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शाद्रलवाहन शके १२१९ (गतवषण), हेमलांब सांवत्सर, फाल्गुन वद्य १, शुक्रवार; २८ 

फेबु्रवारी, इ. स. १२९८.  
 
साराांि.––यादव नृपती रामचांद्रदेव याचा महामांडलेिर श्रीका्हरदेव व त्याचा मुताद्रलक 

अद्रधकारी मुहुमद प्रोस्त्राद्रह याांनी कशाच्या तरी द्रनर्थमतीप्रीत्यथण करटी गावाच्या भागाने प्रद्रतबद्ध असलेल्या 
कोपराड भागातील वाद्रटकाांपैकी जवलपे येथील वृत्ती, तसेच म्हैसव्वणे येथील वृत्ती करून देऊन उभय 
वृत्तीतील १९ द्राम उत्पन्न व अगास येथील मद्रशदीने प्रद्रतबद्ध असलेल्या वसेाज (= आगर, शते) मधील 
नारळ १७, सुक्ती (एक माप आहे), याप्रमाणे नेमणूक करून द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) का्हरदेव––महामांडलेिर; (३) मुहुमद 

प्रोस्त्राही––का्हरदेवाचा मुताद्रलक. 
 
ग्रामनामे.––(१) करद्रट (कद्रर)––ठाणे द्रजल्यात वसई तालुक्यात पद्रिम द्रकनाऱ्यावर वसईच्या 

उत्तरेस ५–७ मलैाांवरील कराडी; (२) कोपराठ––हल्लीचे कोपराड, द्रजल्हा ठाणे, तालुका वसई; (३) 
जवलप––कोपराडच्या उत्तरेस ५–६ मलैाांवरील जवलपे; (४) म्हैसव्वणे––कोपराडपासून ५ मलैाांवरील 
म्हैसवणे; (५) अगास––वसई तालुक्याच्या वायव्य कोणातील आगाशी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२६४. कोरोची, कानिी ताम्रपट 
 
द्रजल्हा––कोल्हापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––सन १९२८ च्या सुमारास प्रस्तुत दानपत्र कोल्हापूरच्या कोरोची नामक खेड्यात 

सापडले. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा.द्रव., सां. मु., १९६६, सर ५, प.ृ १३३–१४२. 
 
र्ाषा व णलपी.––कानडी, जुनी कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––(डॉ. कृष्ट्णाांच्या मते राष्ट्रकूट) सबणरस. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश कन्नवाड, गांगवाड, बद्रळयवाड, रेनादाळ व द्रसयळार या गावाांचा 

मालक सबणरस याने आरुां बाद्रळगे यासह कशतगे हे गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––सबणरस––डॉ. कृष्ट्णाांच्या मते राष्ट्रकूट सम्राट शवण ककवा पद्रहला अमोघवषण डॉ. 

द्रमराशींच्या मते हा सबणरस कोल्हापूरजवळच्या काही खेड्याांचा मालक ककवा इनामदार होता.  
 
ग्रामनामे.––(२) कन्नवाड––डॉ. कृष्ट्णाांच्या मते कन्नदेश. यात सोलापूरजवळचा प्रदेश अांतभूणत 

होता. डॉ. द्रमराशींच्या मते द्रशरोळ तालुक्यातील कनवाड; (२) गांगवाड––डॉ. कृष्ट्णाांच्या मते 
म्हैसूरजवळचा गांगाांचा प्रदेश डॉ. द्रमराशी याांच्या मते हे करवीर तालुक्यातील घालवडे; (३) बळयवाड––
डॉ. कृष्ट्णाांच्या मते नाद्रशकजवळचे बेळगाव तऱ्हाळे ककवा तुांगभदे्रच्या काठचा प्रदेश. डॉ. द्रमराशींच्या मते 
कागल तालुक्यातील बेळेवाडी; (४) रेनाडाळ––डॉ. कृष्ट्णाांच्या मते कोल्हापूरजवळचे रेंदाळ. डॉ. 
द्रमराशींच्या मते हातकणांगले तालुक्यातील रेंदाळ; (५) द्रसयळार––डॉ. कृष्ट्णाांच्या मते द्रशलाहाराांचा 
कोल्हापूरजवळचा प्रदेश डॉ. द्रमराशींच्या मते शाहुवाडी तालुक्यातील द्रशराळे; (६) आरुां बाद्रळगे––हे 
करवीर तालुक्यातील बाकलगे असाव;े (७) कशतग–े–हे शाहुवाडी तालुक्यातील द्रशतूर असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२६५. कोल बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––महाि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल येथील लेण्यामध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, पृ. ३; (२) बुल्हर व बजेस, अ. स. वे. 

इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८९, नां. ३; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११४, नां. 
१०७५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––गृहपद्रतपुत्र श्रेष्ठी सांघरद्रक्षत याने या लेण्याची देणगी द्रदली. 
 
व्यप्क्तनामे.––सघरद्रखत (सांघरद्रक्षत)––दान देणारा श्रेष्ठी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२६६. कोल बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल येथील लेण्यामध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८९, नां. ४; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११४, नां. १०७६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––धमणश्री द्रहची या लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) धमद्रसरी––दान देणारी स्त्री; (२) द्रसवदत––धमणश्रीचा पती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२६७. कोल बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल येथील लेण्यामध्ये कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८९, नां. ५; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११४, नां. १०७७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही.  
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––आघाअकस गावचा द्रशवदत्त याची या लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रसवदत–दान देणारा 
 
ग्रामनामे.––आघाअकस––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२६८. कोल्हापूर बौद्धस्मारक पेणटका णिलालेख 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––कोल्हापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर येथे सापडलेल्या एका स्तूपामधील स्मारक पेद्रटकेच्या 

झाकणावर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ३९, नां. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; द्रलपी मौयण अथवा अशोकाच्या काळातील ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही. अांदाजे इ. स. पू. ३ रे शतक. 
 
साराांि.––धमगुत (धमणगुप्त) याने तयार केलेली बम्ह (ब्रह्म) याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) धमगुत (धमणगुप्त)––पेद्रटका तयार करणारा; (२) बम्ह (ब्रह्म)–दान 

देणारा. 
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२६९. कोल्हापूर ताम्रपट, णवनयाणदत्य सत्याश्रय 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सध्या कोल्हापूर येथील आयर्थवन शतेकी सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदभण.––पांचमुखी, डायजेस्ट ऑफ ए. आर्. ऑन.कन्नड द्ररसचण इन बॉम्बे प्रॉन्सव्ह्स, १९४१; 

कनाटक इ््., १९५२, खांड २, प.ृ ६–११, नां. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, प्राचीन कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवनयाद्रदत्य सत्याश्रय.  
 
वषण व णतथी.––माघ पौर्थणमा, १३ व ेशासन वषण, शके ६१५ (गतवषण), इ. स. ६९३. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट चालुक्य नृपती द्रवनयाद्रदत्य याच्या कारकीदीतील असून त्याने हा त्याच्या 

द्रसन्ना नदीवरील लष्ट्करी तळावरून द्रदलेला आहे. या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश नृपतीने ककलगेती 
(ककलगपती) याच्या द्रवनांतीवरून भारद्वाजगोत्री दशगुणशमणन् याला उांडमडुवुळ व उरुद्रवगे या खेड्याांचे 
करमुक्त उत्पन्न व दो्ही खेड्यातील ५०,५० द्रनवतणने जमीन दान द्रदली हे नमदू करण्याचा होता. या 
ताम्रपटात द्रवनयाद्रदत्य याची वांशावळ द्रदलेली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवनयाद्रदत्य––दान देणारा चालुक्य नृपती; (२) द्रवक्रमाद्रदत्य (प्रथम)–

चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा द्रपता; (३) सत्याश्रय (पुलकेशी द्रद्वतीय)–चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य 
(प्रथम) चा द्रपता; (४) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा द्रपता; (५) पुलकेद्रशवल्लभ––चालुक्य 
नृपती, कीर्थतवमणन् याचा द्रपता, (६) दशगुणशमणन्––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (७) 
हषणवधणन––सत्याश्रयाने कजकलेला नृपती. 

 
ग्रामनामे.––(१) उांडमडुवुळ––ओळख पटत नाही; (२) उरुद्रवगे––ओळख पटत नाही. 
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२७०. कोल्हापूर, अांबाबाई देवालय णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख कोल्हापूरच्या अांबाबाईच्या देवालयात आहे.  
 
सांदर्ण.––गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, प.ृ ३३४ व ४७९–८०, नां. २३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, बाळबोध द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती सोमदेव. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख चालुक्य नृपती सोमदेव याच्या अमदानीतील आहे. सोमदेव महालक्ष्मीच्या 

मध्या्ह पूजेला आला असताना उपाध्यायाच्या व इतर ब्राह्मणाांच्या द्रवनांतीवरून त्याने कां भरगी हे खेडे दान 
द्रदले असा उल्लेख या लेखात आहे. हा लेख द्रवद्याधर पांद्रडत याने द्रलद्रहला आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कणणदेव––चालुक्य नृपती; (२) नृद्रस्व (नृकसह)––चालुक्य नृपती; (३) 

वतुेद्रग––चालुक्य नृपती, नृद्रस्वाचा पुत्र; (४) सोमेिर––चालुक्य नृपती, वतुेद्रगचा पुत्र; (५) सोमदेव–
–दान देणारा चालुक्य नृपती, सोमेिाराचा धाकटा भाऊ; (६) द्रवद्याधर पांद्रडत––लेख द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) कां भरगी––हल्लीचे कां भरगाव. 
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२७१. कोल्हापूर, आयर्तवन िेतकी सांग्रहालय णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख सध्या आयर्थवन शतेकी सांग्रहालय, कोल्हापूर येथे आहे.  
 
सांदर्ण.––कुां दनदर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. ३८–४१ व ९९–१०१, नां. ११. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणाचा चालुक्य नृपती तै्रलोक्यमल्लदेव सत्याश्रय. 
 
वषण व णतथी.––सोमवार, १४ वा द्रदवस. 
 
साराांि.––हा लेख बराच द्रझजला असल्यामुळे बरोबर वाचता येत नाही. तुटक वाटतो.या लेखात 

सांकेिर मांद्रदर बाांधल्याचा उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जयकसहदेव; (२) तै्रलोक्यमल्ल; (3) जगदेकमल्लदेव; (४) शांकरदेव; (५) 

गोकवद; (६) द्रवष्ट्णुदेव; (७) अैरावण; (८) अय्य शांकर; (९) काद्रलदास––सेनापती; (१०) द्रबज्जल; (११) 
रामसेद्रट्ट; (१२) रामचांद्र; (१३) सोवलदेवी. 

 
ग्रामनामे.––कल्याणपुर––कल्याण. 
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२७२. कोल्हापूर णिलालेख, चालुक्य णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर येथील टाऊन हॅालच्या बगीच्यात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर. १९६४–६५, पृ. ५९, नां.४५. 
 
र्ाषा व णलपी.––कन्नड, इ. स. १२ व्या शतकातील. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती आहवमल्लदेव. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखात सांत नेद्रल्लयदेव याची स्तुती केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आहवमल्लदेव––चालुक्य नृपती; (२) सांत नेद्रल्लयदेव. 
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२७३. कोल्हापूर णिलालेख, चालुक्य आहवमल्लदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला स्तांभ सव्या कोल्हापूर येथील हॅालमध्ये ठेवलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. १–४ व ६१–६३. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती आहवमल्लदेव. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेख स्तांभाच्या चारही बाजूवर कोरलेला आहे. स्तांभाच्या पद्रिमेकडील बाजूवर 

काही भौगोद्रलक माद्रहती द्रदलेली आहे. उत्तरेकडील बाजूवर शारदादेवीचे वणणन केलेले आहे. 
दद्रक्षणेकडील बाजूवर काही व्रताांचा उल्लेख केलेला आहे. हा लेख अधणवट आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) आहवमल्लदेव––चालुक्य नृपती. 
 
ग्रामनामे––अयोध्या.  
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२७४. कोल्हापूर ताम्रपट, राष्ट्रकूट अकालवषणदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कोल्हापूर येथील ताांद्रत्रक द्रवद्यालयाचे सुपकरटेंडेट श्री. डी. आर्. 

महाद्रडके याांच्याकडून आयर्थवन शतेकी सांग्रहालयाला द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १९३४, खांड १०, (्य.ू द्रस.), पृ. २१–३७ व ६१–

६३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती अकालवषणदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ८८२, बुधवार, वैशाख शुद्ध ३, रुद्र सांवत्सर; इ. स. ९६०. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती अकालवषणदेव याांच्या अमदानीतील आहे. अकालवषणदेव 

याचा मेलपाद्रट येथे तळ असताना त्याने करहाटक प्राांतातील कुरेग्रामचा रद्रहवासी आते्रयसगोत्री देवभट्टाचा 
पुत्र गोकवदभट्ट याला अलतगे ७०० मधील द्ररक्कटी हे खेडे दान द्रदले हे जाहीर करणे हा या शासनाचा मुख्य 
उदे्दश आहे. या ताम्रपटात अकालवषणदेव याची वांशावळ द्रदलेली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रट्ट––तुांग कुलातील राष्ट्रकूट घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) राष्ट्रकूट–

राष्ट्रकूट नृपती, रट्ट राजाचा पुत्र; (३) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (४) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती, 
दांद्रतदुगाचा चुलता; (५) गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (६) द्रनरुपम––राष्ट्रकूट 
नृपती, गोकवदराजाचा धाकटा भाऊ; (७) जगत्तुांग––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (८) नृपतुांगदेव–
–राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांगाचा पुत्र; (९) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, नृपतुांगदेवाचा पुत्र; (१०) 
जगत्तुांग––(द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट राजपतु्र, कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (११) इांद्रराज––राष्ट्रकूट 
नृपती, जगत्तुांग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१२) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजाचा पतु्र; (१३) गोकवदराज 
(द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषाचा धाकटा भाऊ; (१४) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग 
(द्रद्वतीय) चा पुत्र, उपरोक्त अमोघवषाचा चुलता; (१५) कृष्ट्णराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
अमोघवषाचा पुत्र, अकालवषणदेव; (१६) दन्स्तग––कृष्ट्णराज (तृतीय)ने पराभतू केलेला राजा; (१७) 
वप्पुक––कृष्ट्णराज (तृतीय) ने पराभतू केलेला राजा; (१८) रथ्यामल्ल––कृष्ट्णराज (तृतीय) ने पराभतू 
केलेला गांगपाटीचा राजा; (१९) भतूायण––कृष्ट्णराज (तृतीय) ने गांगपाटीला प्रस्थाद्रपत केलेला राजा; 
(२०) अन्सण्णग––पल्लव राजा; (२१) गोकवदभट्ट––दान स्वीकारणारा आते्रयसगोत्री ब्राह्मण; (२२) 
देवभट्ट––गोकवदभट्टाचा द्रपता; (२३) यौतुभट्ट––गोकवदभट्टाचा द्रपतामह; (२४) रामदेवभट्ट––
गोकवदभट्टाचा प्रद्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––(१) अलतगे––कोल्हापूरच्या ईशा्येस सुमारे १७ मलैाांवर असलेले अळते; (२) 

द्ररक्कटी––अळतेच्या आग्नेयेस सुमारे ५ मलैाांवर असलेले हल्लीचे रूकडी; (३) द्रसरेग्राम––हल्लीचे साजणी 
गाव असाव.े द्रनद्रित ओळख पटत नाही; (४) माद्रलग्राम–साजणीजवळ रूकडीच्या अन्सग्नयेस असलेले 
हल्लीचे माणगाव; (५) कोडवद्रल–रूकडीच्या दद्रक्षणेस तीन मलैाांवर असलेले हल्लीचे पट्टण–कडोली; (६) 
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येरूरगे–रूकडीच्या वायव्येस दोन मलैाांवरील हेले गाव; (७) मुडकसगे–हेलेच्या जवळ रूकडीच्या उत्तरेस 
दोन मलैावर हल्लीचे मुडकसगे; (८) कचचवाट–रूकडीच्या पद्रिमेस असलेले हल्लीचे कचचवाड; (९) चोके–
रूकडीच्या वायव्येस असलेले चोकाक; (१०) कुरेग्राम–कोरेगाव. 
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२७५. कोल्हापूर ताम्रपट, यादव बल्लाळराय 
 
प्राप्ततस्थळ.––या ताम्रपटाचे प्रान्सप्तस्थळ. द्रनद्रित साांगता येत नाही. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, के.जी., इ.नॉ.क.को., १९३९, प.ृ १७९–१८२, नां. ३७. 
 
र्ाषा व णलपी.––कन्नड देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती बल्लाळराय (देवद्रगरी). 
 
वषण व णतथी.––गुरुवार, माघ १५, सवणधारी सांवत्सर, शके ९२५; इ. स. १००३. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश बल्लाळराय द्रतगेरे येथे आला असता त्याने द्रदलेल्या अनेक 

देणग्या नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) बल्लाळराय.––दान देणारा यादव नृपती; (२) बोम्मेयसाहद्रण; (३) 

आसीम्यवांतन; (४) बोल्लय; (५) मूलस्थानदेव; (६) बलदेव––आचायण; (७) श्रीकां ठदेव––द्रसद्धा्ती 
आचायण (८) मलजी––आचायण; (९) बलद्रद––दान घेणारी व्यक्ती; (१०) मलेयर पाद्ररसय–दान घेणारी 
व्यक्ती; (११) बादुमय––दान घेणारी व्यक्ती; (१२) मार–नायक––दान घेणारा खेड्याचा पहारेकरी; 
(१३) लखुमय्य––दान घेणारा धोबी; (१४) चौडय्य नायक द्रहट्टकारे––दान घेणारी व्यक्ती; (१५) 
द्रहलोज––दान घेणारा सुतार; (१६) देवोज––दान घेणारा लोहार; (१७) पाद्ररसोज––दान घेणारा 
सोनार; (१८) केत––दान घेणारा ्हावी; (१९)बाद्रगल मारबोव––दान घेणारी व्यक्ती; (२०) कलचाद्रय 
बादेय––दान घेणारी व्यक्ती; (२३) सोसन कोव–े–दान घेणारी व्यक्ती; (२४) देवजी––दान 
स्वीकारणारा अरविेरदेवाचा आचायण; (२५) कोलतूर बोम्मजी––दान स्वीकारणारा आचायण; (२६) 
सेनबोव गोपाळदेव––दान घेणारी व्यक्ती; (२७) मोदल–मदव–सोय–कलेय––दान घेणारी व्यक्ती; 
(२८) केत–मांडली–राय––व्यक्तीनाम; (२९) बमयै्य नायक––एक प्रद्रसद्ध व्यक्ती. 

 
ग्रामनामे.––(१) मण्टूरु; (२) कोलमुरुहु; (३) मड डेय–केरे; (४) आडुबल्ल; (५) द्रकसुगल्ल 

(कुसुगल्ल)ु; (६) येकलकोव;े (७) इांगुलगे; (८) द्रशरगुप्पे; (९) कोलनमुरु; (१०) सुत्तुगुन्सण्ड; (११) 
कुां दुगल (कुां दगोळ); (१२) द्रकसुवगल; (१३) हुबळी; (१४) नम्मूरु; (१५) मेलडद्रव; (१६) कातद्ररके. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२७६. कोल्हापूर णिलालेख, यादव ससघि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर येथील अांबाबाईच्या मांद्रदराच्या आवारातील गणेश मांद्रदराच्या 

पायऱ्याांच्या उजव्या बाजूला असलेल्या स्तांभावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग.ह., द.म.इ.सा., १९४९, खांड ३, पृष्ठ १७–१९, नां. १. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. ११ व्या ककवा १२ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११४०, बौधायन सांवत्सर; इ.स.१२१८. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती कसघणदेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश तैलण 

नामक व्यक्तीने महालक्ष्मी मांद्रदराचे समोर तोरण बाांधले हे नमूद करण्याचा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रभल्लम––यादव नृपती; (२) जैत्रपाल––यादव नृपती, द्रभल्लमाचा पुत्र; (३) 

कसहण (कसघण)––यादव नृपती, जैत्रपालाचा पुत्र; (४) तैलण––देवीपुढे तोरण बाांधणारा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२७७. कोल्हापूर णिलालेख, यादव ससघि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर येथील रवणेिर तळयाच्या जवळ असलेल्या रामेिर 

मांद्रदराच्या दद्रक्षणेकडील कभतीत बसद्रवलेल्या द्रशलाखांडावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, नां. १२ पृष्ठ ३३० व ४२६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत प्राचीन बाळबोध द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––देवद्रगरीचा यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––म्मथ सांवत्सर, गुरुवार ३०, श्रावण वद्रद, शके ११५७; इ.स.१२३५. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात महालक्ष्मीदेवीची स्तुती केली असून कसघणदेवाची भरभराट होवो अशी 

इच्ाा व्यक्त केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––कसघणदेव––यादव नृपती. 
 
ग्रामनामे.––कोल्लापूर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२७८. कोल्हापूर णिलालेख, यादव जयणसल व ससघिदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड कोल्हापूर महालक्ष्मी मांद्रदराच्या पद्रिम द्वारासमोर 

असलेल्या पायऱ्याांसमोर सापडला. 
 
सांदर्ण.––गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, नां. १३, पृष्ठ ३३० व ४२६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, प्राचीन बालबोध द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती जयद्रसल व कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––सोमवार, माघ शुद्ध १५, दुमूणखी सांवत्सर, शके ११५८, इ. स. १२३६. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा उदे्दश जयद्रसल याने चांद्रग्रहण प्रसांगी, सौवणण जटेिराला धूप, दीप, 

नैवदे्य दाखद्रवण्यासाठी काही सरकारी उत्पन्न दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जयद्रसल––यादव नृपती; (२) कसघणदेव––यादव नृपती; (३) 

लुच्ाुद्रयदेव––महामांत्री; (४) जेनू नाईक––लुच्ाुद्रयदेवाचा द्रपता; (५) दरु––नाईक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२७९. कोल्हापूर णिलालेख, यादव कान्सहेरदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड कोल्हापूरच्या राजवाड्यात ठेवलेला होता. 
 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४ नां. १४, पृष्ठ ३३० व ४३७, (२) शास्त्री ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., खांड २, पृष्ठ २६४, नां. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत बालबोध द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती क्हरदेव. 
 
वषण व णतथी.––शुक्रवार, वैशाख वद्रद ३०, सौम्य सांवत्सर, शके ११७२, इ. स; १२५०. 
 
साराांि.––हा लेख क्हरदेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखामध्ये कुदण या खेड्यातून 

द्रमळणारे सवण कराांचे उत्पन्न गौतमरी केशवदेव याची पत्नी अांद्रबका द्रहच्या समृद्धीसाठी तेथील महाजनाांच्या 
हाती सोपद्रवल्याचा उल्लेख आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) का्हरदेव––यादव नृपती; (२) कामय नाईक––मांत्री; (३) जैतमल 

राऊत; (४) वुनुय––कर वसूल करणारा; (५) अांद्रबका––दान स्वीकारणारी स्त्री; (६) गौतमरी 
केशवदेव––अांद्रबकेचा पती. 

 
ग्रामनामे.––कुदण––दान द्रदलेले गाव. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२८०. कोल्हापूर णिलालेख, यादव नृपती महादेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख सध्या कोल्हापूर येथील आयर्थवन शतेकी सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, के.जी., इ. नॉ. क. को. १९३९, पृ. ९०–९१ व १५४–५५, नां. १९. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी–सांस्कृत द्रमश्र.देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती महादेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११८३, दुमणद्रत सांवत्सर, इ. स. १२६१. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती महादेव याच्या अमदानीतील आहे. महामांडलेिर जल्लणदेव 

याने अैद्रणदाल येथील कद्रल्लनाथ व मद्रल्लकाजुणनदेव मांद्रदराला ५० आद्रण १०० योन करमुक्त जमीन पूजा, 
नैवैद्य व दीप यासाठी दान द्रदल्याचा उल्लेख आहे. महादेव नृपतीनेही काही देणग्या या दैवताांच्या प्रीत्यथण 
द्रदल्याचा उल्लखे या लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) महादेव––यादव नृपती; (२) जल्लणदेव––महामांडलेिर. 
 
ग्रामनामे.––ऐद्रणदाल––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२८१. कोल्हापूर णिलालेख, यादव नृपती महादेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––कोल्हापूर येथील अांबाबाई देवालयाच्या आवारात असलेल्या नवग्रह मांद्रदराच्या 

रांगमांडपाच्या स्तांभावर हा लेख कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) ख, ग. रे ह., द. म. इ. सा., १९४७, खांड ३, प.ृ २१–२२; (२) शास्त्री. ज. बॉ, ब्र.ॅ 

रॉ. ए. सो. खांड २, प.ृ २६४, नां. ४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १३ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती महादेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११८७, क्रोधन सांवत्सर, माघ शुद्ध पौर्थणमा; शुक्रवार, २२ जानेवारी, इ. स. 

१२६६ (शास्त्री, ११७८=१२५६ इ.) 
 
साराांि.––हा लेख देवद्रगरीचा यादव नृपती महादेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा मुख्य 

उदे्दश पांद्रडत कनकचांद्र आद्रण हेगडे बसवदेव याांनी ईिरकेशव व नरकसह याांना नेमादेवी वसतीची व्यवस्था 
ठेवण्यासाठी काही जमीन देणगीदाखल द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसह (कसघणदेव)––यादव नृपती; (२) जैत्र––यादव नृपती, कसघणदेवाचा 

पुत्र; (३) क हरदेव––यादव नृपती, जैत्राचा पुत्र; (४) महादेव––यादव नृपती क्हरदेवाचा धाकटा 
्भाऊ; (५) पांद्रडत कनकचांद्र––दान देणारा; (६) हेगडे वसवदेव––दान देणारा; (७) ईिर केशव––
दान घेणारा; (८) नरकसह––दान घेणारा; (९) म्हाईदेव–महालक्ष्मीस्थानाचा रक्षक; (१०) अब्ज–
महादेव राजाचा मोठा भाऊ. 

 
ग्रामनामे.––(१) कोलापूर––हल्लीचे कोल्हापूर; (२) वरुलेखोल्ल––वरणा नदीचे वारुण–

खोरे; (३) बेट्टदद्रसद्रर––वरणा नदीच्या खोऱ्यातील द्रबलसी गाव. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२८२. कोल्हापूर णिलालेख, यादव नृपती रामदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड कोल्हापूरच्या वरुणतीथाचे द्रठकाणी असलेल्या 

तटबांदीच्या कभतीत बसद्रवलेला आढळला. 
 
सांदर्ण.––गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, प.ृ ३३२ व ४३७, नां. १५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; प्राचीन बाळबोध द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामदेव. 
 
वषण व णतथी.––माघ पौर्थणमा, चांद्रग्रहण, आांद्रगरस सांवत्सर, शके ११९४, इ. स. १२७२–७३. 
 
साराांि.––या लेखात यादव नृपती कसघण व रामदेव याांचा उल्लेख आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश 

रामदेवाने द्रविरूप नामक उपाध्यायाला ब्रहे्मिराच्या पांचामृतपूजा, अिाांगपूजा व मांत्रनैवदे्य यासाठी व 
ब्राह्मणभोजन घालण्यासाठी तुलमीघोलेमधील द्रगरीवली हे गाव सवण उत्पन्नासह दान द्रदले हे नमूद करणें 
हा होता. याद्रशवाय रामदेवाने भागणव गोत्री भटोपाध्याय गदाधर पांद्रडत याला व भारद्वाज गोत्री गोकवद 
नायकाचा पुत्र रेवुलदेव याला काही द्रनष्ट्क ककमतीची जमीन दान द्रदली. तसेच आणखी काही ब्राह्मणाांना 
त्याने द्रनरद्रनराळया ककमतीची जमीन दान द्रदल्याचा उल्लखे या लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघणदेव––यादव नृपती; (२) रामराजा––व्यन्सक्तनाम; (३) रामदेव–

यादव नृपती; (४) द्रविरूप––दान स्वीकारणारा आचायण; (५) रेवुलदेव––दान स्वीकारणारा भारद्वाज 
गोत्री ब्राह्मण; (६) गदाधर पांद्रडत––दान स्वीकारणारा भागणव गोत्री भटोपाध्याय; (७) गोकवदनायक––
रेवुलदेवाचा द्रपता; (८) जांब ेनाईक––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (९) वासुदेवभट––दान 
स्वीकारणारा वत्स गोत्री ब्राह्मण; (१०) मयनेबदेव नाईक––वासुदेवभटाचा द्रपता; (११) गांगाधरभट––
वासुदेवभटाचा द्रपतामह; (१२) केशवदेव––दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (१३) दामोदर 
द्रत्रवदेी––केशवदेवाचा द्रपता; (१४) वासुदेवभट––लेख द्रलद्रहणारा; (१५) गांगाधर भट––लेख 
द्रलद्रहणाऱ्या वासुदेव भटाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रगरीवली––ओळख पटत नाही; (२) तुलमीघोले––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२८३. कोल्हापूर ताम्रपट, णिलाहार गांिराणदत्य, िके १०३७ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट राजाराम कॅालेजचे सेवाद्रनवतृ्त प्राचायण श्री. आपटे याांच्याजवळ होता. 

सांपादकाने हा ताम्रपट पाठक याांच्यामाफण त द्रमळवला होता. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द.म.इ.सा. १९३०, खांड १,पृ.३३; इ. आय्., १९४७–४८, खांड २७, पृ. 

१७६–१८२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; कानडी द्रमश्रण, इ. स. १२ व्या शतकातील कानडी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कोल्हापूर द्रशलाहार नृपती गांडराद्रदत्यदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १०३७, म्मथ सांवत्सर, बुधवार, कार्थतक शुद्ध ८; २७ ऑक्टोबर. इ. स. 

१११५. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश गांडराद्रदत्य याने वळयवाड मुक्कामी असताना द्रनगुांब सामांत 

नोळांब याला अांकुलगोब व आपेयवाड ही गाव ेआदगे नामक गावाचा समावशे करून दान द्रदली हे नमूद 
करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जद्रतग (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती गोमांथदुगाद्रधप; (२) नाद्रयमाांक––

द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (प्रथम) चा पुत्र; (३) चांद्र––द्रशलाहार नृपती, नाद्रयमाांकाचा पुत्र; (४) जद्रतग 
(द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, चांद्राचा पुत्र; (५) गोंकल––द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; 
(६) गूवल (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (द्रद्वतीय)चा पुत्र; (७) मारकसह––द्रशलाहार नृपती, 
गोंकलाचा पुत्र; (८) गूवल (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (९) भोजदेव––द्रशलाहार 
नृपती, गूवल (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (१०) शाांतर––कदांब नृपती; (११) द्रवक्रमाद्रदत्य–चालुक्य 
नृपती; (१२) कोंगज–भोजदेवाने कजकलेला राजा; (१३) द्रबज्जण––भोजदेवाने कजकलेला कळचुयण 
नृपती; (१४) कोक्कल–भोजदेवाने कजकलेला राजा; (१५) गोकवद–भोजदेवाने कजकलेला राजा 
(मौयणवांशीय अथवा द्रनकुां भवांशीय); (१६) द्रभल्लम––भोजदेवाने कजकलेला कोंकण नृपती; (१७) 
बल्लाळदेव–द्रशलाहार नृपती, भोजदेवाचा धाकटा भाऊ; (१८) गांडराद्रदत्यदेव––द्रशलाहार नृपती, 
बल्लाळदेवाचा धाकटा भाऊ; (१९) दांडब्रह्म––कुां द्रडदेशचा राजा; (२०) हाद्ररम––द्रनगुांबवांशीय व्यन्सक्तनाम; 
(२१) बीरण––द्रनगुांब हाद्ररमाचा पुत्र; (२२) अद्ररकेसरी––द्रनगुांब, बीरणाचा धाकटा भाऊ; (२३) 
कुां दाद्रत––द्रनगुांब, बीरणाचा पुत्र; (२४) नाद्रयम––द्रनगुांब, कुां दाद्रतचा धाकटा भाऊ; (२५) नोळब––द्रनगुांब 
सामांत, नाद्रयमाचा पुत्र; (२६) पेमानद्रड––गांग नृपती, बुटुग याचा द्रद्वतीय पुत्र. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रमकरज देश–द्रमरज; (२) अांकुलगोबी––तासगाव तालुका, सातारा द्रजल्हा 

यातील अक्कलखोप असाव;े (३) आप्पेयवाड––आांबेवाडी; (४) वळयवाड––कोल्हापूरच्या पूवेस २ ते ३ 
मलैाांवरील वळेवाड ; (५) वणेुग्राम––बेळगाव; (६) तगर––उस्मानाबाद द्रजल्हातील हल्लीचे तेर; (७) 
गोमांथ–हल्लीचे गोव े असाव;े (८) अदगो––ओळख पटत नाही; (९) कुां द्रडदेश––द्रनद्रित ओळख पटत 
नाही.  



 अनुक्रमणिका 

२८४. कोल्हापूर ताम्रपट, णिलाहार गांिाराणदत्य, िके १०४८ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कोल्हापूर येथील खासबाग मदैानात काही काम चालू असताना 

द्रमळाला. सध्या हा ताम्रपट कोल्हापूर राजाराम कॅालेजच्या सांग्रहालयात आहे.  
 
सांदर्ण.––उपाध्याय, इ. आय्. १९३५–३६, खांड २३, पृ. २८–३४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती गांडराद्रदत्य, महामांडलेिर. 
 
वषण व णतथी.––पराभव सांवत्सर, शके १०४८, शद्रनवार, आषाढ शुक्ल ४; २६ जून, इ. स.११२६. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश गांडराद्रदत्याने आपला मांत्री मलैपय्य याच्या द्रवनांतीवरून 

ब्रह्मपुरी येथील खेडाद्रदत्य मांद्रदराच्या दुरुस्तीसाठी, आठ ब्राह्मणाांना त्याांचा चद्ररताथण चालवण्यासाठी द्रमरज 
द्रजल्यातील कोडवद्रल्ल भागातील कोंद्रनजवाड येथील जमीन दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. हे शासन 
गांडराद्रदत्य याने वल्लवाडग्राम येथून द्रदले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जद्रतग (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (२) नाद्रयम्म––द्रशलाहार नृपती, 

जद्रतग (प्रथम) चा पुत्र; (३) चांद्रराज––द्रशलाहार नृपती, नाद्रयम्माचा पुत्र; (४) जद्रतग (द्रद्वतीय)––
द्रशलाहार नृपती, चांद्रराजाचा पुत्र; (५) गोंकल्ल––द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (६) गूहल 
(प्रथम)––द्रशलाहार नृपती गोंकल्लाचा मोठा भाऊ; (७) कीर्थतराज––द्रशलाहार नृपती, गोंकल्लाचा 
धाकटा भाऊ; (८) चांद्राद्रदत्य––द्रशलाहार नृपती, गोंकल्लाचा धाकटा भाऊ; (९) मारकसह––द्रशलाहार 
नृपती, गोंकल्लाचा पुत्र; (१०) गूहल (द्रद्वतीय) द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (११) भोजदेव––
द्रशलाहार नृपती, गूहल (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (१२) गांडराद्रदत्य––द्रशलाहार नृपती, भोजदेवाचा धाकटा 
भाऊ; (१३) मलैपय्य––गांडराद्रदत्याचा मांत्री; (१४) राजय––नारगावुांड; (१५) सेनय––नारगावुांड; 
(१६) गांगाधर––चतुवेदी भट टोपाध्याय, गौतम गोत्री ब्राह्मण; (१७) गोकवद––भारद्वाज गोत्री क्रमद्रवत 
ब्राह्मण; (१८) भास्कर–अद्रत्रगोत्री, चतुवेदी ब्राह्मण; (१९) नारायणभट्ट––जामदग््यवत्स गोत्री ब्राह्मण; 
(२०) माधव––भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२१) वामन––काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (२२) द्रवष्ट्णुभट्ट––धनांजय 
गोत्री ब्राह्मण; (२३) वामन––भारद्वाज गोत्रीब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) तगरपूर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील हल्लीचे तेर; (२) वल्लवाड––

कोल्हापूरच्या नैऋण त्येस २७ मलैाांवर असलेले राधानगरी असाव;े (३) कोल्लापूर––हल्लीचे कोल्हापूर; (४) 
ब्रह्मपुरी––कोल्हापूरचा काही भाग; (५) द्रमकरज––द्रमरज; (६) कोडवद्रल्ल––कोल्हापूरच्या पूवेस सुमारे 
७ मलैाांवरील कोडोली असाव;े (७) कोंद्रनजवाड––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२८५. कोल्हापूर णिलालेख, णिलाहार गांिराणदत्य, िके १०५८ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर येथील शुक्रवार दरवाजाजवळच्या पािणनाथ मांद्रदराच्या उजव्या 

बाजूला असलेल्या द्रशळेवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, पृष्ठ ३५७, नां. ३; (२) शास्त्री, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., खांड २, 

पृ.२६६; (३) बानेट, इ. आय्., १९२७–२८, खांड १९, पृ. ३०–३५. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महामांडलेिर गांडराद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––शके १०५८, राक्षस सांवत्सर, कार्थतक वद्रद ५, सोमवार; २९ ऑक्टोबर, इ. स. 

११३६. 
 
साराांि.––हा लेख गांडराद्रदत्य याच्या अमदानीतील आहे. गांडराद्रदत्याचा महासामांत कनबदेवरस 

याने तोंडइचा पराभव केल्यावर कवडेगोल्ल येथे जैन मांद्रदर बाांधल्याचा उल्लेख या लेखात आहे. वीर बणनांज 
सांघाने कोल्लापूर येथील रूपनारायणाच्या मांद्रदराचा उपाध्याय श्रुतकीर्थत याला कवडेगोल्ल मांद्रदरासाठी काही 
रक्कम (उत्पन्न Revenue) दान द्रदली असाही उल्लेख या लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गांडराद्रदत्य––द्रशलाहार महामांडलेिर; (२) कनबदेवरस––गांडराद्रदत्याचा 

महासामांत; (३) द्रबल्हण (?) सेद्रट्ट––कोल्हापूरचा व्यापारी; (४) गोकवद सेद्रट्ट––कोल्हापूरचा व्यापारी; 
(५) कुां भार अण्णमय्य––द्रमरजेचा व्यापारी; (६) द्रबज्जसेद्रट्ट––द्रमरजेचा व्यापारी; (७) बोन्सप्पसेद्रट्ट––
द्रमरजेचा व्यापारी; (८) वसेपय्यसेद्रट्ट––गांडराद्रदत्य देवाचा राजव्यापारी; (९) बन्सम्मसेद्रट्ट––मांडलेिराच्या 
कुटुांबाचा वाणी; (१०) रावसेद्रट्ट––ग्रामणी, कुां डी गावातील सूयणमांद्रदरातील नोंदणी अद्रधकारी 
(Recorder); (११) चौधोरे बोन्सप्पसेद्रट्ट––व्यापारी; (१२) कन्नपय्यसेद्रट्ट––तोरांबगे येथील प्रमुख; (१३) 
चौधारे गोरद्रवसेद्रट्ट––मद्रयद्रसगे येथील अध्यक्ष; (१४) शाांद्रतसेद्रट्ट––बळेयवट्टण येथील व्यापारी ; (१५) 
हाद्रलयसेद्रट्ट––अय्यवोळे येथील ५०० व्यापाऱ्याांचा प्रमुख; (१६) खप्परय्य––कवडेगोल्ल येथील प्रमुख; 
(१७) श्रुतकीर्थत तै्रद्रवद्यदेव––रूपनारायण वसतीचा आचायण. 

 
ग्रामनामे.––(१) तगर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील हल्लीचे तेर; (२) वळेवाड––द्रनद्रित ओळख 

पटत नाही; (३) अय्यवोळे––द्रवजापूर द्रजल्यातील हल्लीचे ऐहोळे असाव;े (४) द्रमकरजे––द्रमरज; (५) 
कोल्लापूर––कोल्हापूर; (६) तोरांबगे––कोल्हापूर द्रजल्यात गारगोटीजवळ असलेले हल्लीचे तेरांब;े (७) 
बळेयवट्टण––मलबार द्रजल्यातील बद्रलपट्टम ककवा बलपट्टम्; (८) कवडेगोल्ल––ओळख पटत नाही; 
(९) कुां द्रडपट्टम्––ओळख पटत नाही; (१०) मद्रयद्रसगे––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२८६. कोल्हापूर िेषिायी देवालय णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर येथील अांबाबाई देवालयाच्या आवारात असलेल्या शषेशायी 

मांद्रदराच्या उत्तरेकडील बाजूला असलेल्या द्रशलेवर आहे. 
 
सांदर्ण.––गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, प.ृ ३३२ व ४६५, नां. २०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राचीन कानडी, सांस्कृत द्रमश्रण, प्राचीन कानडी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महामांडलेिर गांडराद्रदत्य. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखात गांडराद्रदत्याांचे सद्गुण, शौयण, सौंदयण वगैरेची स्तुती केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––गांडराद्रदत्य––द्रशलाहार महामांडलेिर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२८७. कोल्हापूर णिलालेख, णिलाहार णवजयाणदत्य 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर येथील शुक्रवार दरवाजाच्याजवळ असलेल्या जैन मांद्रदराच्या 

समोर द्रशळेवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर १८५४ प.ृ ३५८, (२) द्रकलहॉनण, इ. आय्., १८९४–९५, खांड ३, 

पृ. २०७–२१०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत प्राचीन कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महामांडलेिर द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––चांद्रग्रहण, सोमवार, माघ पौर्थणमा, दुांदुद्रभ सांवत्सर, शके १०६५, सोमवार १ 

फेबु्रवारी, इ. स. ११४३. 
 
साराांि.––हा द्रशलालेख द्रशलाहार नृपती द्रवजयाद्रदत्य याच्या अमदानीतील आहे. द्रवजयाद्रदत्य 

याने वळवाड येथे मुक्काम असताना क्षुल्लकपूर येथील रूपनारायण या जैन मांद्रदराच्या उपाध्याय व मलू 
सांघाच्या देशीय गणाच्या पुस्तकगच्ा द्रवभागाचा प्रमुख माघनांद्रदद्रसद्धाांतदेव याचा द्रशष्ट्य व सामांत कामदेव 
याचा सेवक वासुदेव याने हाद्रवनहद्ररलगे येथे बाांधलेल्या मांद्रदरातील पािणनाथ देवाच्या अिभोगासाठी, 
मांद्रदराच्या व्यवस्थेसाठी साधूांना भोजन घालण्यासाठी आद्रजरगेखोल्ल द्रजल्यातील हाद्रवनहद्ररलगे गावातील 
पाच द्रनवतणने जमीन व १२ हस्त लाांबी रुां दीचे घर दान द्रदले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जद्रतग––द्रशलाहार नृपती; (२) गोंकल––द्रशलाहार राजपतु्र, जद्रतगाचा 

पुत्र; (३) गूवल (प्रथम)––द्रशलाहार राजपतु्र, जद्रतगाचा पुत्र; (४) कीर्थतराज––द्रशलाहार राजपुत्र, 
जजद्रतगाचा पुत्र; (५) चांद्राद्रदत्य––द्रशलाहार राजपुत्र, जद्रतगाचा पुत्र; (६) मारकसह––द्रशलाहार नृपती, 
गोंकल याचा पुत्र; (७) गूवल (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (८) गांगदेव––द्रशलाहार 
नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (९) बल्लाळदेव––द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (१०) भोजदेव––
द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (११) गांडराद्रदत्यदेव––द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (१२) 
द्रवजयाद्रदत्य––द्रशलाहार नृपती, गांडराद्रदत्याचा पुत्र; (१३) वासुदेव––पािणनाथदेवाची वसद्रत बाांधणारा, 
सामांत कामदेवाचा सेवक; (१४) कामदेव––सामांत; (१५) माघनांद्रदद्रसद्धाांतदेव––वासुदेवाचा गुरु; (१६) 
माद्रणक्यनांद्रदपांद्रडत––दान स्वीकारणारा पािणनाथ वसतीचा प्रमुख, माघनांद्रदद्रसद्धाांतदेवाचा द्रशष्ट्य. 

 
ग्रामनामे.––(१) वळवाड––कोल्हापूरच्या दद्रक्षणेस १६ मलैाांवर हल्लीचे वाळव े गाव; (२) 

क्षुल्लकपूर––हल्लीचे कोल्हापूर असाव;े (३) हाद्रवनहद्ररलगे––ओळख पटत नाही; (४) आद्रजरगेखोल्ल––
ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२८८. कोल्हापूर णिलालेख, र्ोजदेव (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोल्हापूर कोद्रटतीथण टाक्यावर काठावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, नां. ६, पृष्ठ ३८२; (२) द्रकलहॉनण, इां. स. इां., पृष्ठ ५८, नां. 

३२४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राचीन कानडी, कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––वळवाड येथे रहाणारा महामांडेलिर भोजदेव. 
 
वषण व णतथी.––द्रवलांब सांवत्सर, दद्रक्षणायन सांक्रमण, आषाढ शुद्ध १०, शके ११०१ इ. स. ११७९. 
 
साराांि.––भोजदेव याने कोटेिर मांद्रदर बाांधले व मूतीच्या अिभोग पूजेसाठी काही देणग्या 

द्रदल्या असे या लेखात नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भोजदेव––द्रशलाहार नृपती; (२) नारायण––श्रेष्ठी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२८९. कोल्हापूर णिलालेख, णिलाहार र्ोज (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशळा कोल्हापूर येथील महालक्ष्मीच्या मांद्रदराच्या आवारात 

असलेल्या हद्ररहरेिराच्या मांद्रदराच्या कभतीमध्ये बसद्रवलेली आहे. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. ग., मां. प्रा. ता. णि.,१९४७, पृष्ठ ७३–८०; इ. आय्., १९५१–५२, खांड २९, 

पृष्ठ १३–१८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ.स.च्या १२ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहारवांशीय भोज (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ११०४, शुभकृत् सांवत्सर, पौष शुद्ध ४, मांगळवार, उत्तरायण सांक्राांत, १ 

द्रडसेंबर इ. स. ११८२. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात द्रशलाहार महामांडलेिर श्री भोजराजाने श्रीमहालक्ष्मी देवळाच्या पद्रिम 

दरवाजाजवळ असलेल्या, सहवासी ब्राह्मण लोकण नायक याने बाांधद्रवलेल्या मठातील उमामहेिराच्या 
मूतीचे पूजन करण्यासाठी, तसेच तो मठ सुन्सस्थतीत ठेवण्यासाठी मठाचे नैऋत्येकडील घरात राहणाऱ्या 
आद्रदत्यभट्ट, जनादणनभट्ट, प्रभाकर घैसास, वाद्रसयण घैसास या ब्राह्मणाांना चार घरे, देवाच्या पूजेसाठी एक 
पुष्ट्पवाद्रटका व पांचोपचार पूजा, ब्राह्मणभोजन वगैरेसाठी पणवुकमेगोल्लामधील सेल्लेयवाड गावाच्या 
सीमेमधील एक राज․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ व त्याच गावात बारा हात लाांबी-रुां दीचे एक घर असे सवण हक्कासद्रहत दान 
द्रदल्याचा उल्लखे आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जीमतूवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा प्रवतणक द्रवद्याधर; (२) जद्रतग 

(प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (३) नाकयम (नाद्रयम्म)––द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
चांद्रराज––द्रशलाहार नृपती, नाकयमाचा पुत्र; (५) जद्रतग (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, चांद्रराजाचा पुत्र; 
(६) गोंकल्ल––द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (७) मारकसह––द्रशलाहार नृपती, गोंकल्लाचा 
पुत्र; (८) गूवल––द्रशलाहार नृपती मारकसहाचा पुत्र; (९) भोजदेव (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, गूवलाचा 
भाऊ; (१०) गोकवद –(भोजदेवाने कजकलेला राजा); (११) कोंगज––(भोजदेवाने कजकलेला राजा ); 
(१२) बल्लाळदेव––द्रशलाहार नृपती, भोजदेव (प्रथम) चा धाकटा भाऊ; (१३) गांडराद्रदत्य द्रशलाहार 
नृपती, बल्लाळदेवाचा धाकटा भाऊ; (१४) द्रवजयाक्कण देव (द्रवजयाद्रदत्य)––द्रशलाहार नृपती, 
गांडराद्रदत्याचा पुत्र; (१५) भोजदेव (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, द्रवजयाद्रदत्याचा पुत्र; (१६) 
लोकणनायक––उमामहेिराांचा मठ बाांधणारा; (१७) आद्रदत्यभट्ट––दान स्वीकारणारा सहवासी ब्राह्मण; 
(१८) जनादणन भट्ट––दान स्वीकारणारा सहवासी ब्राह्मण; (१९) प्रभाकर घैसास––दान स्वीकारणारा 
(करहाटकचा?) ब्राह्मण; (२०) वाद्रसयण घैसास––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (२१) नेमण––दान 
स्वीकारणारा काश्यपसगोत्री ब्राह्मण; (२२) लक्ष्मण––दान स्वीकारणारा काश्यपसगोत्री ब्राह्मण; (२३) 
माधवायण––महत्तर नेमण–लक्ष्मण याांचा द्रपता; (२४) उद्धवायण––नेमण लक्ष्मणाांचा द्रपतामह. 

 



 अनुक्रमणिका 

ग्रामनामे.––(१) तगरपूर––उस्मानबाद द्रजल्यातील आधुद्रनक तेर; (२) वलवाड––कोल्हापूर 
जवळील हल्लीची राधानगरी असावी; (३) कोल्लापूर––हल्लीचे कोल्हापूर; (४) पणतुरगे––कोल्हापूरच्या 
नैऋत्येस १४ मलैाांवरील पणुत्रा; (५) सेल्लयेवाड––पणुत्राच्या नैऋत्येस ७.५ मलैाांवरील आधुद्रनक 
शळेोशी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२९०. कोल्हापूर ताम्रपट, र्ोजदेव (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख सध्या कोल्हापूर राजाच्या सांग्रही आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, नां. ७, पृष्ठ ३९७; (२) द्रकलहॉनण, इां. स. इां. पृष्ठ ५८, नां. 

३२५. 
 
र्ाषा व णलपी.––कानडी, प्राचीन कानडी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––जीमतूवाहनाच्या वांशातील नृपती भोजदेव (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––भाद्रपद, वद्रद, ३०, शुक्रवार शके ११०९, प्लवांग सांवत्सर इ. स. ११८७. 
 
साराांि.––भोजराजाने एकनागवीर येथील जैन मांद्रदरातील शाांद्रतदेवाच्या मूतीच्या अिाांग 

पूजेसाठी, तेथे रहाणाऱ्या साधूांना भोजन देण्यासाठी कुमारकीर्थत नामक जैन द्रभक्षूला द्रमरज प्रदेशातील 
कोरम्बी हे गाव दान द्रदले असा उल्लेख या लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) भोजदेव––जीमूतवाहनाच्या वांशातील नृपती; (२) कुमारकीर्थत––दान 

स्वीकारणारा जैन पांद्रडत; (३) इांद्रकीर्थत––कुमारकीतीचा गुरु; (४) नागभद्र––इांद्रकीतीचा भाऊ; (५) 
मुद्रनचांद्र––साद्रहत्यद्रवद्यापती, कुमारकीतीचा भाऊ ; (६) द्रवमलें दु––मुद्रनचांद्राचा द्रपता; (७) शाांतधीर––
द्रवमलें दूचा भाऊ; (८) बालचांद्र मुद्रन––भोजराजाच्या समकालीन जैन मुनी; (९) कसघणराजा––
भोजदेवाच्या समकालीन राजा; (१०) द्रत्रभवुनचांद्र स्वामी––कोल्हापूरच्या जैन वसतीवर कुमारकीतीची 
द्रनयुक्ती करणारा; (११) सांघय––एकाांगवीर येथे देऊळ बाांधणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) कोरांबी––दान द्रदलेले गाव; (२) कुरुां बी––कोरांबीच्या आग्नेयेस असलेले 

खेडे; (३) कुां बीनूर––कोरांबीच्या वायव्येस असलेले गाव; (४) द्रतकल्लद्रदल्ली––कुबीनूरच्या वायव्येस 
असलेले गाव; (५) एकाांगवीर ककवा एकनागवीर––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२९१. कोल्हापूर णिलालेख, र्ोज (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत लेख असलेली द्रशळा अांबाबाईच्या मांद्रदराच्या आवारात रहाणाऱ्या 

अण्णाचायण पांद्रडत याांच्या घराच्या कभतीत बसवलेली होती. सध्या हा द्रशलालेख कोल्हापूरच्या टाऊन 
हॅालमध्ये ठेवलेला आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, नां. ८, प.ृ ३९८; (२) द्रकलहॉनण, इ. आय्.१८९४–९५, 

खांड ३, पृ. २१३–२१६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महामांडलेिर भोजदेव ( द्रद्वतीय ). 
 
वषण व णतथी.––(१) मांगळवार, पौष वद्य १२, साधारण सांवत्सर, उत्तरायण सांक्राांत, शके १११२ 

(गत वषण), मांगळवार, २५ द्रडसेंबर, इ. स. ११९०; (२) या द्रशलालेखातील दुसऱ्या भागाची द्रतथी–
शुक्रवार, अद्रिन शुक्लपक्ष १, पद्ररधावी सांवत्सर, शके १११४ (गत वषण), बुधवार, ९ सप्टेंबर, इ. स. ११९२; 
(३) द्रतसऱ्या भागाची द्रतथी––शुक्रवार, फाल्गुन शुक्ल ५, प्रमाद्रद सांवत्सर, शुक्रवार २८ फेबु्रवारी, इ. स. 
११९४. 

 
साराांि.––हा लेख तीन भागात आहे.– (१) भोजदेवाने प्रणालक मुक्कामी असताना कोल्हापूरच्या 

महालक्ष्मी देवळाच्या पद्रिम दरवाजाजवळ लोकण नायक याने स्थापन केलेल्या मठात रहाणाऱ्या 
आद्रदत्यभट्ट, लक्ष्मीधरभट्ट, प्रभाकर घैसास, वाद्रसयण घैसास या ब्राह्मणाांना, उमामहेिराचे पूजनासाठी 
मठात राहण्याऱ्या ब्राह्मणाांना भोजन देण्यासाठी, महालक्ष्मीला द्रत्रकाळ नैवैद्य दाखद्रवण्यासाठी व मठ 
सुन्सस्थतत ठेवण्यासाठी एडेनाड द्रवभागातील कोप्परवाड या गावातील ५५० वप्यक जमीन दान द्रदली. 
त्याचबरोबर १२ हात लाांबी-रुां दी असलेले एक घर व खडवलक हेही दान द्रदले; (२) लोकण नायकाचा 
पुत्र नायक काद्रलयण याने पौव गावातील तालुरगेखोल्ल भागातील जमीन त्याची माता पोमाकौवा द्रहने 
स्थापलेल्या सत्रामध्ये ब्राह्मण भोजन घालण्यासाठी वर उल्लेद्रखलेल्या ब्राह्मणाांना दान द्रदली; (३) नायक 
काद्रलयण याने सोमेिरभट्टाच्या मुलीच्या मुलीकडून द्रवकत घेतलेली जमीन तेथे स्थाद्रपलेल्या शाळेत 
वदेाध्ययन करणाऱ्या द्रवद्याथ्यांना भोजन घालण्यासाठी वर उल्लदे्रखलेल्या चार ब्राह्मणाांना दान द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) भोजदेव––दानदेणारा महामांडलेिर, द्रशलाहार नृपती; (२) आद्रदत्यभट्ट–

–दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (३) लक्ष्मीधरभट्ट––दान स्वाकारणारा ब्राह्मण (४) प्रभाकर घैसास––दान 
स्वीकारणारा ब्राह्मण ; (५) वाद्रसयण घैसास––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (६) नायक लोकण––मठ 
सांस्थापक; (७) नायक काद्रलयण––दान देणारा, नायक लोकण याचा पुत्र; (८) लखुमण घैसास––
काद्रलयण याने दान द्रदलेल्या एका जद्रमनीचा मूळ मालक; (९) पोमाकौवा––दानशाला बाांधणारी 
काद्रलयण याची माता; (१०) माकयकौवा––दान द्रदलेल्या एका जद्रमनीची मूळ मालकीण, सोमेिरभट्टाच्या 
मुलीची मूलगी; (११) सोमेिर भट्ट–सामवदेाध्यायी ब्राह्मण. 

 



 अनुक्रमणिका 

ग्रामनामे.––(१) पन्नालेदुगण––कोल्हापुरच्या वावव्येस ११ मलैाांवर असलेला प्हाळा द्रकल्ला; 
(२) एडेनाड––द्रनिीत ओळख पटत नाही; (३) कोप्परवाड––कोल्हापूर द्रजल्यातील बीरच्या ईशा्येस 
असलेले कोपुदण असाव.े द्रनद्रित ओळख पटत नाही; (४) द्रतरवाडबीड––कोल्हापूरच्या नैऋत्येस असलेले 
द्रबर ककवा बीड हे गाव असाव;े (५) पौव––ओळख पटत नाही; (६) तालुरगेखोल्ल––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२९२. कोल्हापूर ताम्रपट, र्ोज पृणथणवमल्लवमणन्  
 
प्रान्सप्तस्थळ.––माद्रहती नाही. 
 
सांदभण.––इां. अ. द्रर., १९७०–७१, पृ. ४९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, ६ व्या शतकातील दद्रक्षणेकडील द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––भोज, पृथ्वीमल्लवमणन्. 
 
वषण व णतथी.––पृथ्वीमल्लवम्याचे ३१ व ेशासन वषण. 
 
साराांि.––हे शासन पृथ्वीमल्लवम्याच्या ३१ व्या शासन वषी पृद्रथद्रवपवणताहून द्रदले आहे. यात 

द्रशबायण या कौन्सण्डण्य गोत्री ब्राह्मणाला जमीन दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. हे शासन भोजक द्रनद्रधवर याने 
अांमलात आणले आद्रण श्रीदाम याने द्रलद्रहले.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) भोज पृद्रथद्रवमल्लवमणन्; (२) द्रशवायण––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री 

ब्राह्मण; (३) द्रनद्रधवर––शासन अांमलात आणणारा भोजक; (४) श्रीदाम––ताम्रपट द्रलद्रहणारा हा 
आद्रदरहद्रसय अथवा रहद्रसक कुलातील असल्याचा उल्लखे आहे. 

 
ग्रामनामे.––पृद्रथद्रवपवणत––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२९३. कोंिािे चैत्यगृह णिलालेख 
 
द्रजल्हा––ठािे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कोंडाणे चैत्य लेण्याच्या प्रवशेद्वाराच्या डाव्या बाजूला भव्य मूतीच्या 

उजव्या बाजूला असलेल्या द्रशळेवर कोरला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट , ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो. १८६१, खांड ६, पृ. १४, नां. ६४; (२) बुल्हेर व बजेस 

अ. स. व.े इां. १८८३, खांड ४, पृ. ९ व ८३; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १९०९–१०, पृ. ११४, नां. 
१०७१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, मौयण काळातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात कण्हचा द्रशष्ट्य बलुक याने द्रदलेली देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कण्ह (कृष्ट्ण); (२) बलुक (बलक)––दान देणारा कण्हाचा द्रशष्ट्य. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२९४. कोंणिवटे ब्राम्ही णिलालेख 
 
द्रजल्हा.––मुांबई उपनगर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बोद्ररवलीजवळ कोंडवाईत येथे सापडला. 
 
सांदभण.––इां. अ. द्रर. १९५४–५५, पृ. २७. 
 
र्ाषा व णलपी.––ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––ब्राह्मणाने द्रवहार लेण्याला द्रदलेली देणगी या लेखात नमूद केली आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

२९५. खरिे ताम्रपट, राष्ट्रकूट कक्कराज (णितीय ?) 
 

द्रजल्हा.––रु्धळे तालुका––तळोदे 
 
प्राप्ततस्थळ.––कुडा ककवा खरडा येथे सापडलेला हा ताम्रपट मुांबई येथील रॉयल एद्रशयाद्रटक 

सोसायटीच्या ऑद्रफसमध्ये होता. 
 
सांदर्ण.––(१) वाथेन, व्ही. एम्. ज. रॉ. ए. सो., (ओ. ए्), खांड २, पृ. ३७९ व खांड ३, प.ृ ९४; 

(२) न्सफ्लट, इां. ॲ. १८८३, खांड १२, प.ृ २६३–२७०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, प्राचीन नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कक्क (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––चांद्रग्रहण, बुधवार, आियुज, शके ८९४, आांद्रगरस सांवत्सर, इ. स. ९७२–७३. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती कक्क (द्रद्वतीय) याच्या आमदानीतील असून मा्यखेटहून 

द्रदलेला आहे. या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश गेजररावीच्या भारद्वाजगोत्री भट्टच्ान्नपयै याला उप्पद्रलका ३०० 
द्रवभागातील वव्वलुतल्ल १२ या उपद्रवभागातील पांगद्ररका हे गाव तेथील वृक्ष व इतर सवण उत्पन्नासह दान 
द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन नृपतीने राष्ट्रपती, द्रवषयपती, महत्तर, आयुक्त, उप आयुक्त आद्रण 
अद्रधकाद्ररक याांना उदे्दशून काढले होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, 

दांद्रतदुगाचा चुलता; (३) गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम)चा पुत्र; (४) द्रनरुपम––
राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराजाचा धाकटा भाऊ; (५) जगत्तुांग (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; 
(६) अमोघवषण (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (प्रथम) चा पुत्र; (७) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) 
अकालवषण––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (प्रथम) चा पुत्र; (८) लक्ष्मी––कृष्ट्ण अकालवषण याची पत्नी, 
चेद्रद राजक्या, कोंक्कल याची क्या; (९) कोक्कलचेद्रद देशचा हैहय राजा, लक्ष्मीचा द्रपता; (१०) शांकुक–
–लक्ष्मीचा मोठा भाऊ; (११) जगतु्तांग (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्ण (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१२) 
लक्ष्मी––जगत्तुांग (द्रद्वताय) ची पत्नी, शांकरगणाची क्या; (१३) शांकरगण––चेद्रद देशचा राजा, जगत्तुांग 
(द्रद्वतीय) चा मामा, लक्ष्मीचा द्रपता; (१४) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (द्रद्वतीय) याचा पुत्र; (१५) 
गोकवदाम्बा-जगत्तुांग (द्रद्वतीय) ची पत्नी, शांकरगणाची क्या; (१६) अमोघवषण (द्रद्वतीय)–राष्ट्रकूट नृपती, 
गोकवदाम्बा द्रहला झालेला जगत्तुांग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१७) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)–राष्ट्रकूट नृपती, 
अमोघवषण (द्रद्वतीय)चा मोठा, भाऊ; (१८) कुां दकदेवी––अमोघवषण (द्रद्वतीय)ची पत्नी, युवराजाची क्या; 
(१९) युवराज––कुां दकदेवीचा द्रपता; (२०) खोद्रट्टगदेव––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (द्रद्वतीय) चा पुत्र; 
(२१) द्रनरुपम––राष्ट्रकूट खोद्रट्टगदेवाचा धाकटा भाऊ; (२२) कक्कराज––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा 
पुत्र; (२३) भट्ट ान्नपैय––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (२४) सांगमयै––
ान्नपैयाचा द्रपता; (२५) शांकरैय––ान्नपैयाचा द्रपतामह; (२६) पुन्नाय––लेख द्रलद्रहणारा कायस्थ; (२७) 
योगमायण––पुन्नायाचा द्रपता; (२८) अांबायण––पुन्नायाचा द्रपतामह. 



 अनुक्रमणिका 

ग्रामनामे.––(१) मा्यखेट––हल्लीचे मालखेड; (२) पाांगाद्ररका; (३) वव्वुलतल्ल; (४) 
उप्पद्रलका; (५) रोद्रहतल्ल; (६) द्रसलहरे; (७) द्रकद्रणही; (८) अांतरवल्ली; (९) गेजररावी याांपकैी कोणत्याच 
गावाची ओळख सांपादकाांनी पटवलेली नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२९६. खाकुिी ताम्रपट, राष्ट्रकूट दांणतदुगण, िके ९७८ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख खाकुडी येथून डॉ. ग .वा. तांगारे याांच्या प्रयत्नाांनी द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो.ग., द.म.इ.सा. १९५१, खांड ४ प.ृ २०–२७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक वद्रद ३०, सूयणग्रहण, तारण सांवत्सर, शके ९७८. ही द्रतथी सुसांगत वाटत 

नाही. सूयणग्रहण २२ नोव्हेंबर १०५४ ला होते. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण याच्या अमदानीतील आहे. या लेखात माध्यांद्रदन 

शाखेचा कोंमदेव याचा पुत्र गोकवद याला शोम्मवाट अथवा खोग्गवाट गावातील अठरा वृत्ती दान द्रदल्याचे 
नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती, 

ककण राजाचा पुत्र; (३) दांद्रतदुगण––दान देणारा राष्ट्रकृट नृपती, अमोघवषाचा पुत्र; (४) गोकवदभट्ट––दान 
स्वीकारणारा पाराशर गोत्री तै्रद्रवद्य ब्राह्मण, माध्यांद्रदन शाखा; (५) कोंमदेव––गोकवदभट्टाचा द्रपता; (६) 
दद्दपै––गोकवदभट्टाचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––(१) मानखेट––राष्ट्रकूटाांची राजधानी, हैद्राबाद सांस्थानातील मालखेड; (२) 

खोग्गवाट–हल्लीचे खाकुरडी; (३) मोहरखेटक––खाकुरडीच्या आग्नेयेस चार मलैाांवरील मोर-गव्हाण; 
(४) कचचाखेटक––ओळख पटत नाही; (५) उड वाटी––ओळख पटत नाही; (६) वांद्रवलपाटक––
खाकुरडीच्या नैऋण त्येस पाच मलैाांवरील वाांयगाव असाव;े (७) भोजपूर––द्रसन्नरपासून पाच मलैाांवरील 
भोजापूर असाव;े (८) मोद्रसद्रण नदी––हल्लीची मोसम. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२९७. खानापूर ताम्रपट, मार्धववमणन् 
 

द्रजल्हा.––सातारा तालुका.––खानापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट खानापूर येथे श्री. दादासाहेब माने याांच्याजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––(१) गुप्ते, क्वा.र्ा.इ.सां.मां, १९२७ खांड ८ पृ. १६३, पुणे; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., 

द.म.इ.सा. १९५१, खांड ४,पृ. ९–१४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रवष्ट्णकुुां द्रडन् वांशीय नृपती माधववमणन्. 
 
वषण व णतथी.––वैशाख, पौर्थणमा. (कोणताही सांवत् वा शासन वषण द्रदलेले नाही.) 
 
साराांि.––हा ताम्रपट द्रवष्ट्णु कुां द्रडन् माधववमणन् या नृपतीच्या अमदानीतील आहे. या ताम्रपटाचा 

उदे्दश माधववमन् याने महावैशाखीच्या प्रसांगी शालां कायन गोत्री बोलस्वामी व भारद्वाज गोत्री केशवस्वामी 
याांना रेट टुरक हे गाव बांकतीथण, तांबतीथण (स्तांभतीथण), कदांबतीथण या घाटाांसह व बेलवाद्रटका, 
कोद्रलकाद्रटका व वट्टद्ररका या तीन वाड्याांसह दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे शासन कायस्थ 
श्रीपाल याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) माधववमणन्––दान देणारा नृपती; (२) बोलस्वामी––दान स्वीकारणारा 

शालांकायन गोत्री ब्राह्मण; (३) केशवस्वामी––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (४) श्रीपाल––
लेख द्रलद्रहणारा कायस्थ. 

 
ग्रामनामे.––(१) रेट टुरक––कृष्ट्णा-बेण्णा नदीच्या आग्नेयेस असलेले हल्लीचे रेठरे बुदु्रक; (२) 

तांबतीथण––रेठऱ्याच्या दद्रक्षणेस २।। मलैाांवरील ताांबव;े (३) कदांबतीथण––ओळख पटत नाही; (४) 
बेलवाद्रटका––रेठरेच्या पद्रिमेस तीन मलैाांवरील बेलवडे; (५) कोद्रलकावाद्रटका––रेठरेच्या आग्नेयेस 
दोन मलैाांवरील कोळे-खुबी; (६) वट्टद्ररका––रेठरेच्या पद्रिमेस १।।–२ मलाांवरील वाठार. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२९८ खामखेि सकवा खामगाांव ताम्रपट, प्रतापिील 
 

द्रजल्हा––बुलढािा तालुका––मेहकर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख खामगाव येथील शतेकऱ्याला आपल्या घराच्या कभतीखाली खोदत 

असताना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी वा.द्रव. इ. आय्. १९३३–३४ खांड २२, प.ृ ९३–९६. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत; उत्तर कहदुस्थानी नागरी. 
 
राजवांि व राजा. – राजा प्रतापशील (घराण्याचा उल्लखे केलेला नाही.) 
 
वषण व णतथी.––द्रदलेली नाही. (अांदाजे इ. स. चे ८ व ेशतक असाव.े) 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश पर्थणखेटच्या आग्नेयेस ४ मलैाांवर असलेले नांदपुर हे गाव 

प्रतापशील राजाचा बांधु उतरगण याचा पुत्र दवन दु्रहट याने सूयणग्रहणप्रसांगी शमणन् सोमस्वामी, षद्रष्ठकुमार, 
नागशमणन्, आद्रदत्यशमणन् आद्रण इतर ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रतापशील––तत्कालीन राजा, दवनदु्रहटाचा चुलता; (२) दवनदु्रहट––

दान देणारा; (३) उतरगण––दवनदु्रहटाचा द्रपता; (४) सोमस्वामी––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (५) 
षष्ठीकुमार––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (६) नागशमणन्––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (७) 
आद्रदत्यशमणन्––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (८) ईिरभट्ट––पुरोद्रहत; (९) नागम्मभट्ट––पुरोद्रहत; 
(१०) गोकवद––भोद्रगक; (११) गोलम्म––श्रेष्ठी; (१२) दुगणहद्रर––लेख द्रलद्रहणारा सेनापती. 

 
ग्रामनामे.––(१) नांदपुर––हल्लीचे खामखेड असाव;े (२) पर्थणखेट––खामखेडच्या वायव्येस 

दीड मलैाांवरील पाांगारखेड असाव;े (३) व्याघ्रद्रवरक––खामखेडच्या ईशा्येस सुमारे एक मलैाांवरील 
वाघोर असाव;े (४) ब्रह्मशक––ओळख पटत नाही; (५) च्ाोबद्रवरक––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

२९९. खारेपाटि ताम्रपट, णिलाहार माांिणलक रट्टराज 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––देवगि 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट खारेपाटण येथील एका ब्राह्मणाला सापडला. 
 
सांदर्ण.––शास्त्री बा. गां. ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. खांड १, पृ. २०९; (२) द्रकलहॉनण, इ. आय्.,१८९४–

९५, खांड ३, पृ. २९२–३०२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती रट्टराज. 
 
वषण व णतथी.––ज्येष्ठ पौर्थणमा, द्रकलक, शके ९३०, सोमवार २२ मे, इ. स. १००८–९. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट द्रशलाहार नृपती रट्टराज याने द्रदलेला आहे. हा ताम्रपट दोन भागात 

द्रवभागला गेला आहे पद्रहल्या भागात रट्टराज, राष्ट्रकूट व पद्रिमी चालुक्य नृपती याांची वांशावळ द्रदलेली 
आहे. आद्रण दुसऱ्या भागात द्रवद्रवध देणग्या नमूद केल्या आहेत. दुसऱ्या भागाचा मुख्य उदे्दश राजाने 
मत्तमयूर पांथाच्या ककण रोणी शाखेचे उपदेशक आते्रय व अभोजशांभ ु याांना अव्विेर देवाच्या पूजेसाठी व 
मांद्रदराच्या व्यवस्थेसाठी कूष्ट्माांडी, असनवीर, वडद्गुल ही गाव ेदान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा 

चुलता; (३) गोकवदराज–राष्ट्रकूट नृपद्रत, कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (४) द्रनरुपम––राष्ट्रकूट नृपती 
गोकवदराजाचा धाकटा भाऊ; (५) जगत्तुांग––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (६) अमोघवषण––
राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांगाचा पुत्र; (७) अकालवषण––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषाचा पुत्र; (८) इांद्रराज––
राष्ट्रकूट नृपती, अकालवषाचा नातू; (९) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती,इांद्रराजाचा पुत्र; (१०) 
गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषाचा धाकटा भाऊ; (११) वद्रड डग––राष्ट्रकूट गोकवदराज याचा 
चुलता, जगत्तुांगाचा पुत्र; (१२) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती, वद्रड डगाचा पुत्र; (१३) खोद्रटक––
कृष्ट्णराजाचा भाऊ; (१४) कक्कल––खोद्रटक याचा पुतण्या; (१५) तैलप–राष्ट्रकूट कक्कलाला कजकणारा 
चालुक्य नृपती; (१६) सत्याश्रय–चालुक्य नृपती तैलपाचा पुत्र; (१७) सणफुल्ल––द्रशलाहार राजा, 
राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (प्रथम) याचा अांद्रकत; (१८) धन्सम्मयर––द्रशलाहार राजा, सणफुल्लाचा पुत्र; (१९) 
ऐयपराज––द्रशलाहार राजा, धन्सम्मयरचा पुत्र; (२०) अवसर (प्रथम)––द्रशलाहार राजा ऐयपराज याचा 
पुत्र; (२१) आद्रदत्यवमणन्––द्रशलाहार राजा, अवसर (प्रथम)चा पुत्र; (२२) अवसर (द्रद्वतीय)–द्रशलाहार 
राजा, आद्रदत्यवम्याचा पुत्र; (२३) इांद्रराज–द्रशलाहार राजा, अवसर (द्रद्वतीय)चा पुत्र; (२४) भीम–
द्रशलाहार राजा, इांद्रराजाचा पुत्र; (२५) अवसर (तृतीय)–द्रशलाहार राजा; भीमाचा पुत्र; (२६) रट्ट––
दान देणारा द्रशलाहार राजा, अवसर (तृतीय) चा पुत्र; (२७) आते्रय–दान स्वीकारणारा मत्तमयूरा्वयाचा 
उपदेशक ब्राह्मण; (२८) अांभोजशांभ–ु–आते्रयाचा गुरु; (२९) लोकपायण––लेख द्रलद्रहणारा; (३०) 
देवपाल––लोकपायाचा द्रपता, साांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 



 अनुक्रमणिका 

ग्रामनामे.––(१) कूष्ट्माांडी; (२) मद्रणग्राम; (३) वापरवट; (४) सच्ााांदलकद्रपत्थ; (५) असनद्रवर; 
(६) कारपणी; (७) गवहण; (८) वडग्दुल; (९) अखडद; (१०) पटसडां; (११) स्तामान; (१२) देवलक्ष्मी; 
(१३) व्यद्गरूल; (१४) सय्यापली; (१५) कां दलमलूीय; (१६) चांद्रपूर यापैकी कोणत्याच गावाची ओळख 
सांपादकाांनी पटवलेली नाही; (१७) चेमूल्य––हल्लीचे चौल. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३००. खारेपाटि ताम्रपट, णिलाहार अनांतपाल 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट श्री.रामचांद्र द्रशवराम देसाई याांना खारेपाटण येथे जद्रमनीत पुरलेला 

सापडला. सांपादकाला हा ताम्रपट रावसाहेब भाटवडेकर याांच्यामाफण त द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––तेलां ग, का. कत्र. इां. ॲ. १८८०, खांड ९, पृ. ३३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अनांतपाल. 
 
वषण व णतथी.––शके. १०१७ माघ शुद्ध प्रद्रतपदा, भाव सांवत्सर. 
 
साराांि.––या शासना्वये अनांतपालदेवाने दुगणश्रेष्ठीचा पुत्र भाभण श्रेष्ठी व त्याचा भाऊ धणम श्रेष्ठी 

याांच्या श्रीस्थानक, सुपद्ररक, चेमुली व कोंकण १४०० मधील इतर बांदरात येणाऱ्या व जाणाऱ्या मालाच्या 
गाड्याांवरील आयात व द्रनयात कर रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कपदी (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (२) पुलसन्सक्त (पुल्लशन्सक्त)––

द्रशलाहार नृपती, कपदी (प्रथम) चा पुत्र; (३) कपदी (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, पुल्लशक्तीचा पुत्र; 
(४) वत्पुवन्न––द्रशलाहार नृपती, कपदी (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (५) झांझ; द्रशलाहार नृपती, वत्पुवन्नाचा पुत्र; 
(६) गोन्सग्गराज––द्रशलाहार नृपती; झांझाचा भाऊ– (७) वज्जडदेव (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, 
गोन्सग्गराजाचा पुत्र; (८) अपराद्रजत––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (प्रथम)चा पुत्र; (९) वज्जडदेव (द्रद्वतीय) 
––द्रशलाहार नृपती, अपराद्रजताचा पुत्र; (१०) अद्ररकेसरी––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय)चा 
भाऊ; (११) न्सच्ात्तराज––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय)चा पुत्र; (१२) नागाजुणन––द्रशलाहार 
नृपती, द्रात्तराजाचा धाकटा भाऊ; (१३) मुम्मुद्रण––द्रशलाहार नृपती, नागाजुणनाचा धाकटा भाऊ; (१४) 
अनांतपाल––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, नागाजुणनाचा पुत्र; (१५) नौद्रवद्रतक वासैद––महामात्य; (१६) 
द्ररद्रषभट्ट––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (१७) महादेवैय प्रभ–ु–भाांडागार प्रथमच्ाेपाद्रदसेन महाप्रधान; (१८) 
सोमणयै प्रभ–ु–द्रद्वतीयच्ाेपाद्रदसेन प्रधान; (१९) भाभणश्रेष्ठी––कर माफ झालेला महाप्रधान; (२०) 
दुगणश्रेष्ठी––भाभण श्रेष्ठीचा द्रपता, महाप्रधान; (२१) धणम––कर माफ झालेला महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक, भाभण 
श्रेष्ठीचा भाऊ; (२२) पाणम––कर माफ झालेला श्रेष्ठी; (२३) कुडुकल––कर माफ झालेला श्रेष्ठी; (२४) 
मालैय––कर माफ झालेला श्रेष्ठी; (२५) श्रीधर पांद्रडत––दानपत्र द्रमळवणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) तगरपूर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील तेर; (२) श्रीस्थानक––हल्लीचे ठाणे; 

(३) पुरी––ओळख पटत नाही; (४) हांजमण––ओळख पटत नाही; (५) रायवार––ओळख पटत नाही; 
(६) नागपूर––अद्रलबाग जवळील नागाव असाव े ककवा नागोठणे असाव;े (७) स(सू)पारक––हल्लीचे 
सोपारा; (८) चेमुली––हल्लीचे चौल; (९) सोमेिर––सोमनाथ. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३०१. णखद्रापूर णिलालेख, यादव ससघिदेव 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––णिरोळ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोप्पेिरदेव मांद्रदराच्या दद्रक्षणेकडील प्रवशेद्वाराच्या 

उजव्या हाताला असलेल्या द्रशलाखडावर (Stone table) कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––न्सफ्लट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८७६, खांड १२, पृ.१–२ व ७–१०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––देवद्रगरीचा यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११३६, श्रीमुख सांवत्सर, चैत्र, सूयणपवण, सोमवार, इ. स. १२१४–१५. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश यादव नृपती कसघणदेव याने द्रमकरद्रज द्रजल्यातील कूडल, 

कृष्ट्णवणेी व भेणसी या नद्याांच्या सांगमावर वसलेले कूडलादामवाड हे गाव तेथील वृक्ष व या गावाच्या कके्षत 
येणारी, कृष्ट्णवणेी व कुवणेी या नद्याांच्या सांगमापयंत पसरलेली जमीन व इतर सांपद्रत्त. . . . . . . . 
कोप्पेिरदेव मांद्रदराला अांगभोग, रांगभोग व इतर धार्थमक कृत्याांसाठी दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. 
याद्रशवाय कसघणदेवाने जूगुल व द्रसद्ररगुप्प ही दोन गाव ेया मांद्रदराला दान द्रदल्याचा उल्लेख केलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––कसघणदेव––यादव नृपती. 
 
ग्रामनामे.––(१) द्वारावतीपूर––म्हैसूर सांस्थानातील हल्लीचे हळेबीड; (२) द्रसद्ररगुप्प––ओळख 

पटत नाही; (३) जूगुल––ओळख पटत नाही; (४) कूडलदामवाड––ओळख पटत नाही. (५) द्रमकरद्रज–
–द्रमरज. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३०२. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरात द्रवरगळवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को.नां. ३५, प.ृ १७९. 
 
र्ाषा व णलपी.––कन्नड. कन्नड द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर भोजदेव (बहुधा हा द्रशलाहार राजा असावा). 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये महामांडलेिर भोजदेव याचा उल्लेख असून सांगम कखडीमध्ये झालेल्या 

युद्धात द्रनधन पावलेला बम्मेश याचाही उल्लखे आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भोजदेव––महामांडलेिर; (२) बम्मेश––युद्धात मृत्यु पावलेला वीर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३०३. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदराच्या बाहेरच्या कभतीवर हस्त (bracket) 

मूतीच्या खाली कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को. १९३९, पृ. १७५, नां. २५. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात द्रवजयाद्रदत्याचा सेवक बप्पण दांडनायक याच्या शोयाची प्रशांसा केलेली 

आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवजयाद्रदत्य; (२) बप्पण––द्रवजयाद्रदत्याचा सेवक, दांडनायक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३०४. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरातील मूतीच्या खाली कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को. १९३९, पृ. १७५, नां. २६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये बप्पण दांडनायक याची स्तुती केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––बप्पण––दांडनायक. 
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३०४ अ. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरातील मूतीच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को. १९३९, पृ. १७५, नां. २७. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात सेनापती द्रशद्ररग याचे सद्गुण वणणन करणे सहस्त्रशीषण व दोन सहस्त्र द्रजव्हा 

असणाऱ्या शषेासही अशक्य आहे असे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रशद्ररग––सेनापती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३०५. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरातील मूतीच्या खाली आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को.,१९३९, पृ.१७६, नां.२८. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात बोप्पण नामक सरसेनापतीची, त्याने आपल्या राजाच्या एकात्राखाली सवण 

प्रदेश आणून लोकाांना सुखी केल्याबद्दल प्रशांसा केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––बोप्पण––सरसेनापती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३०६. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरात हस्ताकार मूतीच्या खाली आहे. (नां. 

६.) 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. १७६, नां. २९. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात बप्पण दांडनायक याच्या द्रठकाणी पाच पाांडवाांचे सद्गुण एकवटले आहेत 

असे द्रलद्रहले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––बप्पण––दांडनायक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३०७. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरात हस्ताकर मूतीच्या खाली आहे. (नां. 

७.) 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. १७६, नां. ३०. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखात बोप्पणाच्या शौयाची प्रशांसा केलेली आहे. 
 
व्यन्सक्तनामे.––बोप्पण. 
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३०८. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरात हस्ताकार मूतीच्या खाली कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. १७७, नां. ३१. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. सुसांगत अथण लागत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३०९. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरात हस्ताकार मूतीच्या खाली कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. १७७, नां. ३२. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही  
 
साराांि.––या लेखात ज्या व्यक्तीच्या शौयाची स्तुती केलेली आहे त्या व्यक्तीचे नाव द्रदलेले 

नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३१०. णखद्रापूर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रखद्रापूर येथील कोपेिर मांद्रदरात हस्ताकार मूतीच्या खाली कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. १७७, नां. ३३. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही 
 
साराांि.––या लेखात द्रसद्ररयण याची स्तुती केलेली आहे. 
 
व्यन्सक्तनामे.––द्रसद्ररयण 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३११. गिेिवािी णिलालेख, चालुक्य णवक्रमाणदत्य ६ वा 
 

द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––णनलांगा 
 
प्राप्ततस्थळ.––सांपादकाला या लेखाचे ठसे महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व पुराद्रभलेख द्रवभागाचे 

सांचालक मो. गां. दीद्रक्षत, याांच्याकडून द्रमळाले. हा लेख तीन द्रवभागात असून गणेशवाडी येथील 
केशवभारती याांच्या समाधीजवळील द्रशळेवर डाव्या बाजूस कोरलेला आहे. (द्रवभाग पद्रहला) 

 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ., णव. सां. मां. वा., १९६९. प.ृ ३६–४६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––२४ व े शासनवषण, शके १०२१, प्रमाथी सांवत्सर, मागणशीषण पौर्थणमा, सोमवार, 

चांद्रग्रहण, बुधवार, ३० नोव्हेंबर इ. स. १०९९. 
 
साराांि.––चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य याच्याकडून त्याचा महाप्रधान दांडनायक भीमनाथ याने 

द्रपप्पलग्राम हे गाव द्रमळद्रवले व तेथे भीमसमुद्र सरोवराच्या काठावर ब्रह्मा, द्रवष्ट्णु, महेिरादी देवताांची 
देवालये बाांधली. त्याांच्या पूजा-अचेसाठी व तेथील सरस्वती मांडपातील तपस्वी आद्रण द्रवद्याथी याांच्या 
अन्नधा्यसांवधणनासाठी द्रपप्पलग्राम येथील ५०० द्रनवतणने भमूी तत्पुरुष पांद्रडताला दान द्रदली. त्याचप्रमाणे 
भीमेिर देवाच्या ‘पुरुद्रवधानाथण’ गावात रहाण्यासाठी जागा द्रदली हे नमूद करणे हा या लेखाचा मुख्य उदे्दश 
आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रभवुनमल्लदेव (द्रवक्रमाद्रदत्य)––चालुक्य नृपती; (२) भीमनाथ––दान 

देणारा महाप्रधान दांडनायक; (३) तत्पुरुष पांद्रडत––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (४) द्रक्रयाशन्सक्त पांद्रडत–
–तत्पुरुष पांद्रडताचा गुरु; (५) वाद्रदरुद्र पांद्रडत––द्रक्रयाशन्सक्त पांद्रडताचा गुरु. 

 
ग्रामनामे.––(१) कल्याणपूर––कनाटक राज्यात द्रबदर द्रजल्यातील सध्याचे कल्याणी; (२) 

द्रपप्पलग्राम––उस्मानबाद द्रजल्यात द्रनलां गा तालुक्यातील द्रहप्पळगाव; (३) द्रशलाकरग्राम–
द्रहप्पळगावच्या ककद्रचत नैऋत्येला ४ मलाांवर असलेले सध्याचे सलगर हे गाव असाव;े (४) शुष्ट्कग्राम––
द्रहप्पळ गाव जवळील सूगाव असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३१२. गिेिवािी णिलालेख, चालुक्य णवक्रमाणदत्य ६ वा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख तीन द्रवभागात असून गणेशवाडी येथील केशव भारती समाधीजवळच्या 

द्रशळेवर कोरलेला आहे. (द्रवभाग दुसरा) 
 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ. णव. सां. मां. वा. १९६९, प.ृ ४६–५५ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, आजच्या देवनागरी वळणाला जुळणारी नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा. 
 
वषण व णतथी.––२४ व ेशासन वषण, शके १०२१, प्रमाथी सांवत्सर, मागणशीषण पौर्थणमा, सोमवार; ३० 

नोव्हेंबर, इ. स. १०९९, बुधवार. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात महाप्रधान भीमसेन याची प्रशांसा केलेली असून त्याच्या धमणकृत्याचे 

वणणन केलेले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रभवुनमल्लदेव (द्रवक्रमाद्रदत्य)––चालुक्य नृपती; (२) भीमनाथ––आते्रय 

गोत्री ब्राह्मण, महाप्रधान; (३) वल्लभट्ट––भीमनाथाचा द्रपता; (४) शीयुभट्ट––वल्लभट्टाचा द्रपता; (५) 
आद्रदत्यभट्ट––शीयुभट्टाचा द्रपता; (६) जयावती––वल्लभट्टाची पत्नी, भीमनाथाची माता; (७) जोगलदेवी 
ककवा जोगवा––भीमनाथाची पत्नी; (८) काद्रलदास––दांडनायक, प्रशस्तीचा लेखक, भीमनाथाचा पुत्र. 

 
ग्रामनामे.––(१) मेघांकर––बुलढाणा द्रजल्यातील आजचे मेहकर; (२) द्रपप्पद्ररकखेट––

मेहकरच्या नैऋत्येस असलेले आजचे कपपरखेड असाव;े (३) नाांदीतट––आजचे नाांदेड; (४) वान्सग्घका–
–नाांदेडच्या पद्रिमेस ६ द्रकलोमीटर अांतरावर असलेले हल्लीचे वाघी; (५) भवुनाचल––द्रनद्रित ओळख 
पटत नाही; (६) द्रशवपुर––गोदावरी व कौम नदीच्या उत्तरेस सहा मलैाांवरील द्रशवपुर ककवा नाांदेड 
द्रजल्यातील द्रशवपुर हे गाव असाव;े (७) मुरांद्रबका––उस्मानाबाद द्रजल्यात उमरगा तालुक्यातील मुरुम 
ककवा नाांदेड द्रजल्यात कां धार तालुक्यातील मुरांबी हे गाव असाव;े (८) कल्याणपुरी––द्रबदर द्रजल्यातील 
हुमणाबाद तालुक्यातील कल्याणी; (९) कल्लुांबर––नाांदेड द्रजल्यात कां धार तालुक्यातील आजचे कलां बर 
हे गाव असाव;े (१०) द्रपप्पलग्राम––उस्मानाबाद द्रजल्यात द्रनलां गा तालुक्यातील द्रहप्पळगाव असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३१३. गिेिवािी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख तीन द्रवभागात असून गणेशवाडी येथील केशव भारती समाधीजवळच्या 

द्रशळेवर कोरलेला आहे. (द्रवभाग द्रतसरा).  
 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ. द्रव., णव. सां. मां. वा., १९६९, पृ. ५५–६६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत नागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात द्रशवकलगी सांतानातील काही आचायांची वणणने आली आहेत. या लेखाचा 

मुख्य द्रवषय द्रपप्पलग्राम येथे भीमनाथाने बाांधून द्रदलेल्या देवळातील आचायण तत्पुरुष पांद्रडत याची गुरुपरांपरा 
वणणन करण्याचा आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) वाद्रदरुद्र––द्रशवकलगी सांतानातील सवणश्रेष्ठ; (२) द्रक्रयाशन्सक्त पांद्रडत––

वाद्रदरुद्राचा द्रशष्ट्य; (३) द्रत्रलोचनायण पांद्रडत––द्रक्रयाशन्सक्त पांद्रडताचा धाकटा भाऊ; (४) तत्पुरुष पांद्रडत–
–द्रक्रयाशील पांद्रडताचा दुसरा भाऊ व द्रशष्ट्य; (५) श्रीकां ठमुनी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३१४. गुळवािा णिलालेख, वराहदेव 
 

द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––सोयेगाव (द्रसल्लोद) 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख अजांठ्याच्या पणिमेस ११ मैलाांवर असलेल्या गुळवािा येथील घटोत्कच 
लेण्यातील व्हराांड्यात मागच्या सर्तीवर िाव्या बाजूला टोकाला कोरलेला आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृष्ठ ४४; (२) बुल्हर, अ. स. व.े इां 

१८८३, खांड ५, पृष्ठ १३८; (३) द्रमराशी, वा. द्रव., कॉ. इां. इां., १९६३, खांड ५, पृष्ठ ११२–११३ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ.स.च्या ५ व्या शतकाच्या शवेटच्या २५ वषातील असावा. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश वाकाटकाांच्या मांत्र्याने (नाव नि झाले आहे. परांतु हे नाव 

वराहदेव असाव ेअसे श्री. द्रमराशी याांचे मत आहे) द्रवहार लेणे खोदले हे जाहीर करण्याचा होता. वराहदेव 
हा हन्सस्तभोजाचा पुत्र होता. या लेखात या मांत्र्याची वांशावळ द्रदलेली आहे. हे घराणे वल्लूरचे होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) यज्ञपद्रत––वल्लूर घराण्याचा आद्य पुरुष; (२) देव––यज्ञपतीचा पुत्र; (३) 

सोम––देवाचा पुत्र; (४) रद्रव––सोमाचा पुत्र; (५) प्रवर––रवीचा पुत्र; (६) श्रीराम––प्रवराचा पुत्र; 
(७) कीर्थत––श्रीरामाचा पुत्र; (८) हन्सस्तभोज––कीर्थतचा पुत्र; (९) वराहदेव (?)––हन्सस्तभोजाचा पुत्र, 
वाकाटकाांचा मांत्री; (१०) देवसेन––वाकाटक नृपती; (११) हद्ररषेण––वाकाटक नृपती. 

 
ग्रामनामे.––वल्लूर––जु्या हैदराबाद सांस्थानातील करीमनगर द्रजल्यातील वलूेर असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३१५. गोिची ताम्रपट, कणत्त अरस, वषण १२ 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––तोरगल 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट गोडची येथील वीरशवै मठाच्या स्वामीजवळ होता. बागलकोट येथील 

बसविेर महाद्रवद्यालयाचे प्राचायण नांद्रदमठ, एन्.सी. याांना १९२७ मध्ये या ताम्रपटाचा शोध लागला. 
 
सांदर्ण.––(१) नांद्रदमठ एन्. सी. ज. य. बॅ., जानेवारी १९३७, खांड ५, पृष्ठ १६५, नां. ४; प्रबुध्द 

कनाटक खांि २३, पृष्ठ २५, नां. १; (२) देसाई, पी.बी, इ. आय्, १९४९–५०, खांड २८; पृष्ठ ५९–६२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत इ. स.च्या ६ व्या शतकात कन्नड प्रदेशात प्रचद्रलत असलेली दाद्रक्षणात्य 

वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––नृपती कद्रत्त अरस (बदामीचा चालुक्य कीर्थतवमणन् थम (प्रथम) असावा.) 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक १५, १२ व ेशासन वषण–इ. स. ५७८. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाच्या प्रारांभी पद्रिम चालुक्य वांशाची स्तुती केलेली असून कद्रत्त अरस हा 

रणद्रवक्रम महाराजाांचा पुत्र असल्याचे साांद्रगतले आहे. या राजाने व्याघ्रस्वामीच्या द्रवनांतीवरून कौंद्रडण्य 
गोत्री कृष्ट्णस्वामी या द्रवद्वान ब्राह्मणाला शासनाच्या १२ व्या वषी जमीन दान द्रदली. दान द्रदलेली जमीन 
पाच द्रनवतणने असून ती नुळगाल या खेड्यात होती. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रणद्रवक्रम––चालुक्य नृपती, पलुकेशी (प्रथम); (२) कद्रत्त अरस––

चालुक्य नृपती कीर्थतवमणन् (प्रथम), रणद्रवक्रमाचा पुत्र; (३) व्याघ्रस्वामी––दानासाठी द्रवनांती करणारा 
ब्राह्मण; (४) कृष्ट्णस्वामी––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––नुळगाल––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३१६. गोवा ताम्रपट, सत्याश्रय धू्रवराज इांद्रवमणन् 
 
गोवा राज्य 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट गोव्यामध्ये रहाणाऱ्या एका पोतुणगीज गृहस्थाजवळ होता. तेलां ग याांना 

या ताम्रपटाची नक्कल त्याांचा द्रमत्र. एन्.एम्. परमानम्द याांच्याकडून द्रमळाली. 
 
सांदर्ण.––तेलां ग, के. टी., ज, बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८७१–७४, खांड १०,पृष्ठ ३४८–३६७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, चालुक्य कालातील लेखाप्रमाणे दद्रक्षणी पद्धतीची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––पृथवीवल्लभ महाराज व त्याचा बप्पूर वांशीय माांडद्रलक सत्याश्रय धु्रवराज 

इांद्रवमणन्. 
 
वषण व णतथी.––माघ पौर्थणमा शासन वषण २०, शके ५३२. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासन पृथवीवल्लभ महाराजाांच्या अमदानीतील आहे. याचा मुख्य उदे्दश चार 

द्रवषय मांडलाचा अद्रधपती असलेल्या सत्याश्रय धु्रवराज इांद्रवमणन् याने राजाच्या परवानगीने खेटाहारातील 
कारेद्रल्लका हे गाव गाग्यण घराण्यातील द्रशवायाला दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन द्रकल्ल्याचा 
शासक द्रवजयराज याने तयार केले, दुगणनाग याने द्रलद्रहले व शांकरपुत्राने कोरले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पृथवीवल्लभ––द्रवद्वानाांच्या मते हा बदामीचा कोणीतरी चालुक्य राजा 

असावा; (२) सत्याश्रय धु्रवराज इांद्रवमणन्––बप्पूर वांशीय माांडद्रलक राजा; (३) द्रशवायण––दान 
स्वीकारणारा गाग्यण गोत्री ब्राह्मण; (४) द्रवजयराज––शासन तयार करणारा दुगणपाल; (५) दुगणनाग––
लेख द्रलद्रहणारा; (६) शांकर––लेख कोरणाऱ्याचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) खेटाहार––रत्नाद्रगरी द्रजल्यातील सध्याचे खेड; (२) रेवतीद्वीप––रत्नाद्रगरी 

द्रजल्यातील रेड डी; (३) कारेद्रल्लका––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३१७. गोवा ताम्रपट, र्ोज पृणथवीमल्लवमणन् 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट गोव्यामध्ये द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) गै. जी. ए्., इ. आय्. १९५९–६०, खांड ३३ प.ृ ६१–६३, (भाग-अ); (२) गुणे, 

टी.व्ही., ए. आर. जी., १९६६, नां.२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दद्रक्षणी पद्धतीची कीलक शीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––भोज नृपती पृद्रथवीमल्लवमणन्. 
 
वषण व णतथी.––ज्येष्ठ शुक्ल १३, १ ले शासन वषण. द्रलपीच्या आधारे अांदाजे इ. स. चे ६ व ेककवा ७ 

व ेशतक. 
 
साराांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश कुपल (प)कटाहार देशातील भागलपद्रल्लका खेड्यातील 

शते अन्सग्नवशे्य गोत्री माधवायण याला दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन भारद्वाज गोत्री 
देवशमाचायण याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पृद्रथवीमल्लवमणन्––भोज राजा; (२) चेतसादेवी––पृद्रथवीमल्लवम्याची माता; 

(३) शत्रदुमन––पृद्रथवीमल्लवम्याचा भाऊ; (४) नेद्रल्लक; (५) देवशमाचायण––शासनाचा लेखक; (६) 
माधवायण––दान स्वीकारणारा अन्सग्नवशे्य गोत्री ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) वृषद्रभद्रणखेट––ओळख पटत नाही; (२) कुपला (प) कटाहार––ओांळख 

पटत नाही; (३) भागलपद्रल्लका––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३१८. गोवा ताम्रपट, र्ोज पृणथवीमल्लवमणन् 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट गोव्यात कुठेतरी द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––गाय, इ. आय्. १९५९–६०, खांड ३३, प.ृ ६३–६४ (भाग ब). 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दद्रक्षणी पद्धतीची कीलकशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––भोज नृपती पृद्रथवीमल्लवमणन्. 
 
वषण व णतथी.––श्रावण शुक्ल १५, २५ व ेशासन वषण. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासन पृद्रथवीपवणत येथील द्रवजयी तळावरून द्रदलेले आहे. याचा उदे्दश 

कुपलाकट देशातील मलार गावातील कपोद्रतखज्जन नामक शते राजाने भारद्वाज गोत्री (अन्सग्नवशे्य) दामायण 
याला दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन कां बोज गोत्री बुद्धदास याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पृद्रथवीमल्लवमणन्––भोज राजा; (२) दामायण––दान घेणारा, भारद्वाज गोत्री 

ब्राह्मण; (३) बुद्धदास––लेखक; (४) द्रनद्रधवर––शासन अमलात आणणारा आज्ञन्सप्त (Executor). 
 
ग्रामनामे.––(१) पृद्रथवीपवणत––ओळख पटत नाही; (२) कुपलाकटदेश––ओळख पटत नाही; 

(३) मलार––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३१९. गोवा ताम्रपट, जयकेिी (प्रथम) 
 
प्राप्ततस्थळ.––मूळ ताम्रपट इ. स. १७२७ मध्ये द्रलस्बन येथे पाठद्रवण्यात आला. या ताम्रपटाचे 

पोतुणगीज भाषाांतर पणजी येथील गोवा अकाइव्हज मध्ये आहे. या ताम्रपटाची नागरी द्रलपीतील नक्कल श्री. 
वाघ याांच्याकडे द्रमळाली. 

 
सांदर्ण.––(१) द्रपसुलेकर, ओ. पी. पी., २२, प.ृ ३८७–९१; (२) द. म. इ. सा (उल्लेख आहे), 

खांड ४, पृ. ९९; (३) गुणे, टी. व्ही., ए. आर. जी १९६६, नां. ११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब नृपती जयकेशी (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––शके ९७५, इ. स. १०५३. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासन गोव्याचा कदांब राजा जयकेशी (पद्रहला) याच्या अमदानीतील आहे. या 

शासनात ादम नामक अरब व्यक्तीला गोपक द्वीपात मशीद बाांधणे व मद्रशदीची व्यवस्था ठेवण्यासाठी 
द्रदलेल्या सवलतींचा उल्लेख केलेला आहे. याद्रशवाय अरबाने कदांब राजा षष्ठ याचे प्राण वाचद्रवल्याचाही 
उल्लेख आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जयकेशी (प्रथम)––कदांब राजा; (२) ादम––अरब व्यापारी; (३) षष्ठ–

–कदांब राजा; (४) आद्रलया––ादमाचा द्रपता; (५) मधुमद––ादमाचा आजा. 
 
ग्रामनामे.––(१) गोपक द्वीप––गोवा; (२) चेमुल्य–हल्लीचे चौल असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३२०. गोवा णिलालेख, कदांब जयकेिी (प्रथम) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख जु्या गोव्यातील फॅ्रन्स्सस ऑफ अन्सस्सद्रस याांच्या आश्रमातील 

प्राांगणात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––रमेश, के. व्ही. इ. आय्.,१९६८, खांड ३७, भाग ६; पृ. २८४–२८७. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब जयकेद्रशन् (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––शके ९७ (६), वैशाख शुद्ध प्रद्रतपदा, सोमवार, २५ एद्रप्रल, इ. स. १९५४. 
 
साराांि.––या द्रशलालेखात जयकेद्रशन् (प्रथम) याच उल्लेख बीरवमणदेव (वीरवमणदेव) असा आला 

आहे. याचा मांत्री अण्णय्य हा अत्यांत मुत्सद्दी व धोरणी असून जयकेशीचा उजवा हात आहे. त्याने अनेक 
लढाया कजकल्या आहेत. तो पांजणखणी येथील धमणमांत्री होता. त्याने चांद्रापूर कजकले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) वीरवमणदेव––कदांब नृपती जयकेद्रशन् (प्रथम); (२) अण्णय्य––जयकेद्रशन् 

(प्रथम) चा धमणमांत्री; (३) अण्णल्लदेव––अण्णयने कजकलेला राजा; (४) अरकय्य––अण्णय्य याांचा वद्ररष्ठ 
अद्रधकारी. 

 
ग्रामनामे.––(१) पांजणखणी––हल्लीचे पणजी, गोव्याची राजधानी; (२) चांद्रापूर––हल्लीचे 

चाांदोर, तालुका मडगाव. 
 
णविेष महत्त्व.––अण्णयच्या धमणमांत्री या अद्रधकारावरून अशोककालीन धमणमहामात्र आठवतात. 
 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३२१. गोवा णिलालेख, णिर्ुवनमल्लदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख गोव्यात कोठेतरी सापडला. या लेखाचे पोतुणगीज भाषाांतर इ. स. १७३१ 

मध्ये द्रलस्बन येथे पाठद्रवण्यात आले. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रपसुलेकर, ओ. पी. पी., २२, पृ. ४००–४०४; (२) गुणे, टी.व्ही., ए. आर.् जी., 

१९६६, नां. १४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब राजा द्रत्रभवुनमल्लदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १०२१, इ. स. १०९९. 
 
साराांि.––या लेखात द्रपरोलच्या नागेिराला १० द्रनष्ट्क दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. नाग 

देवायण याने या दानाचा स्वीकार केला. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रभवुनमल्लदेव––कदांब राजा; (२) नाग देवायण––दान स्वीकारणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) अांतु्रज––हल्लीचे फोंडा; (२) द्रपरोल. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३२२. गोवा ताम्रपट, कदांब णिवणचत्त षष्ठ (दुसरा) व त्याचा िालक कामदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट गोव्यामध्ये कोठेतरी सापडला. हल्ली हा ताम्रपट मुांबईच्या बॉ. ब्र.ॅ रॉ. 

ए. सो. च्या ग्रांथालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सफ्लट, इां. ॲ. १८८५, खांड १४, प.ृ २८८–२८९; (२) गुणे टी. व्ही., ए. आर. 

जी.,१९६६, नां. १६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नाांगरी. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब राजा षष्ठदेव (द्रद्वतीय) व त्याचा मेव्हणा कामदेव. 
 
वषण व णतथी.––कद्रलयुग ४३४८, शासन वषण ५ शके ११७२ (७३), साधारण सांवत्सर, बुधवार 

अद्रिन वद्य १. 
 
साराांि.––या शासनात राजाने, गुरु, राजगुरु व दीद्रक्षत ज्येष्ठ गाग्यण गोत्री द्रवष्ट्णुशमणन् याला 

भातशतेी दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. हे शासन सोमनाथपुत्र चट्यणायण याने तयार केले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) गूहल्ल––कदांब राजा; (२) षष्ठदेव (प्रथम)––कदांब नृपती; (३) जयकेद्रशन् 

(प्रथम)––कदांब नृपती, षष्ठदेव (प्रथम) चा पुत्र; (४) द्रवजयाकण ––कदांब नृपती, जयकेद्रशन् (प्रथम) चा 
पुत्र; (५) जयकेद्रशन् (द्रद्वतीय)––कदांब नृपती, द्रवजयाकाचा पुत्र; (६) मलैल महादेवी––जयकेद्रशन् 
(द्रद्वतीय) ची पत्नी, चालुक्य राजक्या; (७) पेमाद्रडदेव––चालुक्य नृपती, मलैल महादेवीचा द्रपता; (८) 
पेमाद्रड––जयकेद्रशन् (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (९) द्रवजय––कदांब नृपती,जयकेद्रशन् (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१०) 
जयकेद्रशन् (तृतीय)––कदांब नृपती द्रवजयचा पुत्र; (११) महादेवी––जयकेद्रशन् (तृतीय) ची पत्नी; 
(१२) द्रत्रभवुनमल्ल––कदांब नृपती, जयकेद्रशन् (तृतीय) चा पुत्र; (१३) माद्रणकदेवी––द्रत्रभवुनमल्लाची 
पत्नी; (१४) षष्ठदेव (द्रद्वतीय)––द्रत्रभवुनमल्लाचा पुत्र द्रशवद्रचत्त, कदांब नृपती; (१५) कामदेव ककवा 
कावण––षष्ठदेव (द्रद्वतीय) चा मेव्हणा; (१६) लक्ष्मीदेव––कामदेवाचा द्रपता; (१७) लक्ष्मी––
कामदेवाची माता; (१८) चट्यणायण––शासन तयार करणारा; (१९) सोमनाथ––चट्यणायाचा द्रपता; 
(२०) नारायण––शासनाचा लेखक; (२१) दुगणण–नारायणाचा द्रपता; (२२) ज्येष्ठ द्रवष्ट्णुशमणन्––दान 
स्वीकारणारा गाग्यण गोत्री ब्राह्मण, राजगुरु. 

 
ग्रामनामे.––(१) शालीभट्टी––हल्लीचे बेतीम; (२) गोपकपुरी. 
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३२३. गोवा म्युणझयम णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख गोवा येथे म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) हेरास, ज.गो.णह.सो., १९३१, खांड ४, प.ृ १७९; (२) गुणे, टी. व्ही., ए.आर.्जी., 

१९६६, नां. २०. 
 
भाषा व द्रलपी.––हाळे कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर वीरवमणन् (वांशाचा उल्लेख नाही.) 
 
वषण व णतथी.––वषण व द्रतथी द्रदलेला भाग द्रझजला आहे. सोमवार, जय. . . .शक सांवत् असे काही 

शब्द वाचता येतात. फादर हेरासच्या मते हा लेख इ. स. १२५४ ककवा १३५४ मधील असावा. 
 
साराांि.––हा लेख असलेली द्रशळा महामांडलेिर वीरवमणन् याच्या स्मृद्रतप्रीत्यथण बसद्रवण्यात 

आली असा उल्लेख या लेखात आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––वीरवमणन्––महामांडलेिर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३२४. चम्मक ताम्रपट, वाकाटक प्रवरसेन (णितीय) 
 

द्रजल्हा––अमरावती तालुका––अचलपूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट १८६८ साली चम्मक येथे शते नाांगरत असताना सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, अ.स.व.ेइां., १८७९. पृ. ५४, नां. ९; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ.स.व.ेइां. १८८३, खांड ४,पृ. ११६; (३) न्सफ्लट, कॉ. इां. इां., खांड ३,प.ृ २३५–२४३; (४) द्रमराशी, वा.द्रव. 
कॉ. इां. इां., १९६३, खांड ५, पृ. २२–२७. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दद्रक्षणेकडील पेद्रटकाशीषणक प्रकारची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती प्रवरसेन (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शासन वषण १८, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा उदे्दश द्रद्वतीय प्रवरसेनाने भोजकट द्रवभागातील मधुनदीच्या तीरावरील 

चमांक नामक ग्राम हजार ब्राह्मणाांना दान द्रदले, हे नमूद करण्याचा होता. या गावाचा द्रवस्तार राजमानाने 
आठ हजार द्रनवतणने इतका होता. हे दान शत्रुघ्न राजाचा पुत्र कोंडराज याच्या द्रवनांतीवरून केले होते. 
द्रचत्रवमा हा यावळेी सेनापती होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवरसेन(द्रद्वतीय)––दान देणारा वाकाटक नृपती; (२) प्रभावती गुप्ता––

प्रवरसेन (द्रद्वतीय) ची माता; (३) देवगुप्त (चांद्रगुप्त द्रद्वतीय)––प्रभावती गुप्ताचा द्रपता, गुप्त सम्राट; (४) 
रुद्रसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक नृपती, प्रवरसेन (द्रद्वतीय) चा द्रपता, पृद्रथवीसेनाचा पुत्र; (५) प्रवरसेन 
(प्रथम)––वाकाटक नृपती; (६) गौतमीपुत्र––वाकाटक नृपती, प्रवरसेन (प्रथम) चा पुत्र; (७) रुद्रसेन 
(प्रथम)––वाकाटक नृपती, गौतमीपुत्राचा पुत्र; (८) भवनाग भारद्रशव––रुद्रसेन (प्रथम) चा मातामह; 
(९) पृद्रथवीसेन––वाकाटक नृपती, रुद्रसेन (प्रथम) चा पुत्र; (१०) कोंडराज––दानासाठी द्रवनांती 
करणारा; (११) शत्रुघ्नराज––कोंडराजाचा द्रपता; (१२) गणायण––दान स्वीकारणारा शाट्यायन गोत्री 
ब्राह्मण; (१३) देवायण––दान स्वीकारणारा वात्स्य गोत्री ब्राह्मण; (१४) कुमारशमायण––दान स्वीकारणारा 
भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (१५) मातृशमणन्––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; (१६) वरशमणन्––
दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; (१७) गोंडशमणन्––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; 
(१८) नागशमणन्––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; (१९) शाांद्रतशमणन्––दान स्वीकारणारा 
भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२०) रुद्रशमणन्––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२१) भोजकदेवायण–
– दान स्वीकारणारा वत्स्य गोत्री ब्राह्मण; (२२) मघशमणन्––दान स्वीकारणारा वत्स्य गोत्री ब्राह्मण; (२३) 
देवशमणन्––दान स्वीकारणारा वत्स्य गोत्री ब्राह्मण; (२४) मोक्षशमणन्––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री 
ब्राह्मण; (२५) नागशमणन्––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२६) रेवतीशमणन्––दान 
स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२७) धमायण.––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२८) 
शमायण––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२९) नांदनायण––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री 
ब्राह्मण; (३०) मूलशमणन्––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (३१) ईिरशमणन्––दान 
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स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (३२) वरशमणन––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (३३) 
स्कां दायण––दान स्वीकारणारा वात्स्य गोत्री ब्राह्मण; (३४) बप्पायण––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री 
ब्राह्मण; (३५) स्कां दायण––दान स्वीकारणारा आते्रय गोत्री ब्राह्मण; (३६) सोमशमायण––दान स्वीकारणारा 
गौतम गोत्री ब्राह्मण; (३७) भतृणशमायण––दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (३८) रुद्रशमायण––दान 
स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (३९) मघायण––दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (४०) 
मातृशमायण––दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (४१) ईिरशमायण––दान स्वीकारणारा गौतम 
गोत्री ब्राह्मण; (४२) देवशमायण––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; (४३) वरशमायण––दान 
स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; (४४) रोहायण––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; (४५) 
स्वाद्रमदेवायण––दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (४६) रेवतीशमायण––दान स्वीकारणारा गौतम 
गोत्री ब्राह्मण; (४७) ज्येष्ठशमायण––दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (४८) कुमारशमायण––दान 
स्वीकारणारा शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण; (४९) स्वाद्रतशमायण––दान स्वीकारणारा शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण; 
(५०) कोंडायण––दान स्वीकारणारा शाट्यायन गोत्री ब्राह्मण; (५१) गुहशमणन––दान स्वीकारणारा 
पाराशयण गोत्री ब्राह्मण; (५२) देवायण––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (५३) महेिर––दान 
स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (५४) मात्रायण––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (५५) 
रुदायण––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण; (५६) हद्ररशमायण––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री 
ब्राह्मण; (५७) द्रचत्रवमणन्––सेनापती. 

 
ग्रामनामे.––(१) प्रवरपूर––वध्यापासून ६ मलैाांवरील हल्लीचे पवनार; (२) चमांक––जेथे 

ताम्रपट सापडला ते चम्मक; (३) भोजकट––भातुकली नावाचे अमरावतीपासून ८ मलैाांवर असलेले खेडे. 
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३२५. चारठािे णिलालेख 
 

द्रजल्हा––परर्िी तालुका––सजतूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख चारठाणे येथील नरकसह तीथाजवळ असलेल्या हेमाडपांती मांद्रदरातील 

एका स्तांभावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां.गो., प्रा.म.को.ले. १९६३, प ृ३७९–३८०, नां. ७५. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––दुांदुद्रभ सांवत्सर. भाषा व द्रलपीच्या आधारे हा लेख इ. स. च्या १३ व्या शतकातील 

असावा असे द्रदसते. दुदुभी सांवत्सर हे शके ११२४ व ११८४ या दोन वषी होते. श्री. तुळपुळयाांच्या मतानुसार 
हा लेख शके ११२४ मधील असावा. हा काल मा्य केल्यास या लेखाचे इ. स. प्रमाणे वषण इ. स. १२०२ येते. 

 
साराांि.––हा लेख अद्रतशय त्रोटक असल्यामुळे त्याचा अथण स्पि व्यक्त होत नाही. 
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३२६. चाांजें णिलालेख, णिलाहार अपराणदत्य 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––उरि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड चाांजें येथे द्रमळाला. सध्या हा द्रशलालेख द्रप्र्स ऑफ 

वले्स म्युद्रझयम, मुांबई येथे आहे. 
 
सांदर्ण.––साांकद्रलया व उपाध्याय, इ. आय्., १९३५–३६, खांड २३,पृ. २७०–२७२. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्यदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १०६०, माघ शुद्ध प्रद्रतपदा, गुरुवार, १३ जानेवारी ११३९. 
 
साराांि.––हा लेख द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्यदेव याच्या कालातील आहे.या लेखाचा उदे्दश 

राजमाता लीलादेवी द्रहच्या कल्याणाथण नागुम या खेड्यातील आांबराई श्रीधर याला दान द्रदली, तसेच नृपती 
अपराद्रदत्य याने चद्रडज येथील काही जमीन सूयणग्रहणाच्या द्रदवशी दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अपराद्रदत्यदेव––द्रशलाहार नृपती; (२) लीलादेवी––अपराद्रदत्यदेवाची 

माता; (३) सोढनायकु––महामात्य; (४) लक्ष्मणैयप्रभ–ु–महाप्रधान; (५) श्रीधर––क्रम जाणणारा, दान 
स्वीकारणारा ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) नागुम––उरणच्या नैऋण त्येस २ मलैाांवरील नागाव; (२) चद्रडज––उरणच्या 

पद्रिमेस २ मलैाांवरील चाांजें. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३२७. चाांजें णिलालेख, णिलाहार सोमेश्वर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख उरणजवळ चाांजें या गावी द्रमळाला. सध्या हा द्रशलालेख मुांबई येथे 

द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साांकद्रलया व उपाध्याय, इ. आय्., १९३५–३६, खांड २३, पृ. २७९–२८१; (२) 

तुळपुळे, शां.गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ.१६१–१६४, नां.३३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत––मराठी द्रमश्र; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती सोमेिरदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११८२, रौद्र सांवत्सर, चैत्र वद्रद १५, सोमवार, सूयणग्रहण; सोमवार, एद्रप्रल 

१२, इ. स. १२६०. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात कोकणाद्रधपती सोमेिरदेव याने उरण द्रवभागातील चाांद्रडजे गावातील 

कोंथलेवाडीपैकी भमूी व १६२ पोरुत्थ द्राम सूयणग्रहणप्रसांगी श्रीस्थानक येथील उत्तरेिर देवाप्रीत्यथण दान 
द्रदले हे जाहीर केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोमेिरदेवराय––द्रशलाहार नृपती; (२) झाांपडप्रभ–ु–महामात्य; (३) 

माइनाकु––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (४) बेबलप्रभ–ु–मांत्री; (५) पोमदेपांद्रडत––मांत्री; (६) गोवेंनाकु––
कोशाध्यक्ष; (७) सानु ठाकुर––जमीन मालक; (८) द्रवष्ट्णुका्ह––जमीन मालक. 

 
ग्रामनामे.––(१) उरुण––हल्लीचे उरण; (२) श्रीस्थानक––हल्लीचे ठाणे; (३) चाांद्रडजे––

हल्लीचे चाांजे; (४) कोंथले––उरणच्या उत्तरेस असलेले कलधोंड. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३२८. णचकुिे ताम्रपट, चालुक्य जनमेजय 
 
द्रजल्हा––साांगली. 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट द्रचकुडे खेड्यात एका धनगर स्त्रीजवळ होता. श्री. द्रव. का. 

राजवाडे याांना हा ताम्रपट श्री. अप्पासाहेब देशपाांडे द्रचकुडेकर याांच्यामाफण त पहावयास दोन द्रदवसाांसाठी 
द्रमळाला. 

 
सांदर्ण.––(१)राजवाडे द्रव. का. णवश्ववृत्त, वषण १,भाग १०, पृ. १–३४, जानेवारी १९०७; (२) गुणे, 

पाां. दा. र्ा.इ.सां.मां., ६ व ेसांमेलनवृत्त, पृ. ३२–३४; णवणवर्ध ज्ञानणवस्तार, ५३, ४५६; (३) तुळपुळे, शां. गो. 
पुिे णवद्यापीठ णनयतकाणलक (युम)ॅ, नां ७, पृ. १–१३; प्रा. म. को. ले. १९६३, नां. ६१, पृ. ३१९–३२६. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी सांद्रमश्र; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––पाांडव कुलातील सोमवांशी नृपती चक्रवती जनमेजय (चालुक्य वांश). 
 
वषण व णतथी.––वैशाख, कृष्ट्ण पक्ष, भाव सांवत्सर, सोमवार, अिमी, अांदाजे शके १०७६, इ. स. 

११५४.  
 
साराांि.––हा लेख चालुक्य नृपती जनमेजय याच्याां कारकीदीतील आहे. चक्रवती जनमेजयाने 

दद्रक्षणेकडे द्रवजय सांपादन केल्यानांतर आपल्या करहाट कां बलेिरदेव येथील तळावरून करहाट ४५०० 
द्रवभागातील बद्रलयवाड व द्रचकलवाड या गावाांची मूळ जमीन करमुक्त करून राम गावुांडा याला द्रदली असा 
उल्लेख आहे. नांतर कोणकोणत्या जद्रमनी व वस्तू दानादाखल द्रदल्या याचा तपशील द्रदलेला आहे. 
त्याचप्रमाणे कोणाची द्रकती जमीन आहे. याचाही तपशील द्रदलेला आहे. या खेड्याच्या सीमामयादाही 
साांद्रगतल्या आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जनमेजय––चालुक्य नृपती; (२) परीद्रक्षसतानीक––जनमेयाचा द्रपता; (३) 

रामगावुांडा––दान घेणारा. 
 
ग्रामनामे.––(१) करहाट––ओळख पटत नाही; (२) बद्रलयवाड––ओळख पटत नाही; (३) 

देवुलग्राम––ओळख पटत नाही; (४) स्ताणपग्राम––ओळख पटत नाही; (५) आमलक ग्राम––ओळख 
पटत नाही; (६) द्रचकलवाड––हल्लीचे द्रचकुडे; (७) आद्रयतग्राम––सध्याचे आयतवडे. 
  



 अनुक्रमणिका 

३२९. णचपळूि ताम्रपट, चालुक्य नृपती सत्याश्रय पुलकेणिन् 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––द्रचपळूण 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रचपळूण येथील शतेकऱ्याकडून द्रमळद्रवला. सध्या हा ताम्रपट मुांबई 

येथील रॉयल एद्रशयाद्रटक सोसायटी वाचनालयाच्या ऑद्रफसमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––न्सफ्लट, इ. आय्., १८९४––९५, खांड ३, पृ.५०–५३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य प्रकारची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती सत्याश्रय (पुलकेशी द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––द्रतथी द्रदलेली नाही. अांदाजे हा ताम्रपट इ.स.६०९ ते ६४२ यामधल्या काळातील 

असावा. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट पद्रिमी चालुक्य नृपती सत्याश्रय पुलकेशी (द्रद्वतीय) याच्या अमदानीती 

असून याचा उदे्दश पुलकेशीचा मामा सेंद्रक श्रीवल्लभ सेनानांदराज याने आते्रय गोत्री कृष्ट्णस्वामी याचा पुत्र 
ब्राम्हण महेिर याला अवरेद्रटका द्रवषयातील आम्रवटवक आद्रण वारुबेन्ना नदी तीरावरील अवांचपली 
खेड्यातील २० भाग दान द्रदले हे नमूद करण्याचा आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कीर्थतवमणन् (प्रथम) चालुक्य नृपती; (२) सत्याश्रय पलुकेशी; (द्रद्वतीय) 

चालुक्य नृपती कीर्थतवमणन्, (प्रथम) चा पुत्र; (३) श्रीवल्लभ सेनानांदराज––सेंद्रक कुलातील सत्याश्रयाचा 
मामा; (४) महेिर––दान स्वीकीरणारा आते्रय गोत्री ब्राह्मण; (५) कृष्ट्णस्वामी––महेिराचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) आम्रवटवक––ओळख पटत नाही; (२) अवांचपली––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३३०. णचपळूि णिलालेख, मणल्लकाजुणन 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत लेख असलेला स्तांभावशषे इ. स. १८८० मध्ये द्रचपळूण येथील एका घरात 

द्रमळाला. हल्ली हा लेख मुांबई येथील द्रप्र्स ऑफ वले्स मुद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., खांड १४, पृ.३५; (२) बॉ. गॅ. खांड १, भाग २, पृ. २०, नोंद १; 

(३) अळतेकर आय. सी., खांड २, प.ृ ४१५; (४) दीद्रक्षत, मो.गां., ज.बॉ.यु., खांड १३, भाग १, पृ. ६०–६४; 
(५) मास्टर, ए. बु. स्कू. ओ. अ. स्ट., खांड २०, पृ. ४२६; (६) तुळपुळे, शां.गो. प्रा. म. को. ले.,१९६३ नां 
१०, ५३–५८. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांद्रमश्र सांस्कृत व मराठी, इ. स. ११ व्या, १२ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महामांडलेिर मद्रल्लकाजुणन. 
 
वषण व णतथी.––वैशाख शुद्ध अक्षय तृतीया, युगाद्रद पवण, भौमवार, मृगशीषण नक्षत्र, शके १०७८, 

धाता सांवत्सर, २४ एद्रप्रल, इ. स. ११५६. 
 
साराांि.––शके १०७८ मध्ये महामांडलेिराद्रधपती मद्रल्लकाजुणन शासन करीत असताना नारण 

नायक प्रभ ु व लक्ष्मणैप्रभसुुत अनांतुद्रग हे अनुक्रमे महाप्रधान व महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक असताना गांगाखेड येथे 
लखुमादेवी व द्रतलमाांडेिर याांच्या मतूीची स्थापना झाल्याचा उल्लखे या द्रशलालेखात केलेला आहे. यावळेी 
प्रणालक देशाच्या सांरक्षणासाठी सूपया याची दांडाद्रधपती म्हणून नेमणकू झाली होती. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मद्रल्लकाजुणन––कशलाहार नृपती, महामांडलेिराद्रधपती; (२) नारण नायक–

–महाप्रधान; (३) अनांतुद्रगप्रभ–ु–महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (४) लक्ष्मणैप्रभ–ु–अनांतुद्रग प्रभचुा द्रपता; (५) 
सूपया––प्रनालक देशाचा दांडाद्रधपती; (६) परशराम प्रभ–ु–साहाय्यक श्रीकरण (मांद्रत्रमांडळातील); (७) 
वतेपै प्रभ–ु–परशराम प्रभचूा द्रपता; (८) अनांतुद्रग (?) प्रभ–ु–साहाय्यक श्रीकरण; (९) तारूपै प्रभ–ु–
अनांतुद्रग (?) प्रभचूा द्रपता; (१०) न्सच्ाांतुम ैप्रभ–ु–साहाय्यक श्रीकरण; (११) जोइपै प्रभ–ु–न्सच्ाांतुम ैप्रभचूा 
द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) प्रनालक देश ककवा पनला––(Ⅰ) हल्लीचे पनवले असाव,े (तुळपुळे), (Ⅱ) 

कोल्हापूरजवळील प्हाळयाचा प्रदेश (मो. ग. दीद्रक्षत); (२) गांगाखेड––नक्की ओळख पटत नाही; 
कोकणातील गांगाकुां ड ककवा गांगापुरी असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३३१. सचचनी ताम्रपट, राष्ट्रकूट इांद्र (तृतीय), िके ८४८ 
 

द्रजल्हा––ठाणे  तालुका––डहाणू 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कचचनी येथे एका शतेकाऱ्याला शते नाांगरीत असताना द्रमळाला. सध्या 

हा ताम्रपट मुांबई येथे डायरेक्टर ऑफ अकाइव्हजच्या ऑद्रफसमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––सरकार, डी. सी. इ. आय्., १९५७–५८, खांड ३२, प.ृ४५–५५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १० व्या शतकातील उत्तरेकडील द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती इांद्र (तृतीय). 
 
वषण व णतथी––वैशाख शुद्ध ३, अक्षय तृतीया, सोमवार, व्यय सांवत्सर, शके ८४८; १७ एद्रप्रल इ. 

स. ९२६. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेख राष्ट्रकूट नृपती इांद्र (तृतीय) याच्या अमदानीतील आहे. लेखाच्या प्रारांभी 

प्रस्तावनेनांतर राष्ट्रकूट नृपती गोकवदराज (प्रथम) पासून वांशावळ द्रदलेली आहे. इांद्र (तृतीय) चा माांडद्रलक 
राजा ताद्रजक जातीचा (अरब) मधुमद्रत याला कृष्ट्णराज याने सांयान हे पूणण मांडल द्रदले असल्याचाही उल्लखे 
या ताम्रपटात आहे. मधुमती सुगद्रतप याचा मांत्री पुव्वैय, त्याचा द्रमत्र भारद्वाज गोत्री नारायणभट्ट याचा पुत्र व 
द्रनत्यवषण (इांद्र तृतीय) याचा नोकर अनै्नय याांनी मद्रठका बाांधली. अनै्नय याच्या द्रवनांतीवरून मधुमद्रत सुगद्रतप 
याने इांद्र नृपतीची परवानगी घेऊन सांयान मांडलातील कोद्रलमहार द्रवषयातील देवीहार खेड्यातील अधा 
धुर जमीन व सांयान मांडलातील कणाडुक खेडे दशमी देवीला नैवदे्य व पांचगौडीय महापद्ररषदेशी सांबद्ध ९ 
व्यक्तींना भोजन देण्यासाठी दान द्रदल्याचा उल्लखे या ताम्रपटात आहे. ही दशमी देवी मद्रठकेतील असावी. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कक्कराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट 

नृपती, गोकवदराज (प्रथम) चा पुत्र; (३) इांद्र (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कक्कराज (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
दांद्रतदुगण (दांद्रतवमणन् द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज (प्रथम)––
राष्ट्रकूट नृपती, इांद्र (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (६) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज 
(प्रथम) चा पुत्र; (७) धु्रवराज––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (८) जगत्तुांग 
(गोकवद तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, धु्रवराजाचा पुत्र; (९) अमोघवषण (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, 
जगत्तुांगाचा पुत्र; (१०) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (प्रथम) चा पुत्र; (११) जगत्तुांग 
(द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१२) इांद्रराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग 
(द्रद्वतीय) चा पुत्र, कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) चा वारस, द्रनत्यवषण; (१३) मधुमद्रत सुगद्रतप––ताद्रजक (अरब) 
जातीचा नृपती; (१४) सद्रहयारहार (द्रहयारहार ककवा यारहार)––मधुमद्रत सुगद्रतप याचा द्रपता; (१५) 
पुव्वैय––मधुमद्रत सुगद्रतप याचा मांत्री; (१६) अनै्नय (अन्नमयै)––दानासाठी द्रवनांती करणारा पुव्वैय याचा 
द्रमत्र; (१७) नारायणभट्ट––अन्नमयै याचा द्रपता, भारद्वाज गोत्री ब्राम्हण; (१८) वासुदेव––अन्नमयै याचा 
द्रपतामह; (१९) रेवण––देऊळ बाांधण्याच्या कामी अन्नमयै याचा सहकारी; (२०) कौतुक––देऊळ 
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बाांधण्याच्या कामी अन्नमयै याचा सहकारी; (२१) सुगत––लेख द्रलद्रहणारा; (२२) अद्रजत––सुगताचा 
द्रपता, धु्रवराजाच्याकालीन साांद्रधद्रवग्रद्रहक; (२३) वाथैय––लेखाला अनुमती देणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) सांयान––आधुद्रनक सांजान ठाणे द्रजल्हा; (२) काणाडुक––दान द्रदलेले खेडे; 

(३) कोद्रलमहार––सांजानच्या उत्तरेस १५ मलैाांवरील कोलइ (?); (४)सेंबक––काणाडुकच्या दद्रक्षणेस 
असलेले गाव, ओळख पटत नाही; (५) कल्लग्राम––काणाडुकच्या जवळील गाव, ओळख पटत नाही; 
(६) देवीहार––ओळख पटत नाही; (७) कहगुवार––ओळख पटत नाही. (८) चवशा––ओळख पटत 
नाही; (९) वाघवास––ओळख पटत नाही; (१०) द्रचनानु–– ओळख पटत नाही. 

 
*णविेष––या लेखात अनेक कराांचा व हक्काांचा उल्लखे आहे. 
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३३२. सचचनी ताम्रपट, राष्ट्रकूट कृष्ट्ि (तृतीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट कचचनी येथे एका शतेकाऱ्याला शते नाांगरीत असताना द्रमळाला. 

सध्या हा लेख मुांबई येथे डायरेक्टर ऑफ अकाइव्हजच्या ऑद्रफसमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––सरकार, डी. सी., इ. आय्., १९५७–५८, खांड ३२, पृ.५५–६०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी उत्तरेकडील इ. स. १० व्या शतकातील द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––द्रतथी द्रदलेली नाही. अांदाजे इ. स. चे १० व ेशतक. 
 
साराांि.––हा लेख राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (तृतीय) याच्या अमदानीतला असून यामध्ये 

नेहमीप्रमाणे कृष्ट्ण (तृतीय) पयंत वांशावळ द्रदलेली आहे. कृष्ट्ण (तृतीय) याला शरण आलेल्या राजाांची 
यादीही या लेखात द्रदलेली आहे. हा ताम्रपट जेथून द्रदला त्या गावाचे नाव द्रनद्रित द्रदलेले नाही. कौतुक 
याने एक मद्रठका बाांधल्याची नोंद या द्रठकाणी केलेली आहे. ही प्रशस्ती कायस्थ अांवैप याचा पतु्र शांभदेुव 
याने द्रलद्रहली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; 

(३) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (४) द्रनरुपम (धु्रव)––राष्ट्रकूट नृपती; (५) जगत्तुांग 
(गोकवद तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (६) अमोघवषण (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (७) अकालवषण (कृष्ट्ण 
द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (प्रथम) चा पुत्र; (८) इांद्रराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (९) 
अमोघवषण (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (१०) गोकवदराज (चतुथण) सुवणणवषण––राष्ट्रकूट नृपती; (११) 
अमोघवषण (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (१२) कृष्ट्णराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (तृतीय) 
चा पुत्र; (१३) कौतुक––अांद्रबकेची मद्रठका बाांधणारा; (१४) गांभवुक––सांयानचा श्रषे्ठी; (१५) शांभदेुव––
लेख द्रलद्रहणारा कायस्थ; (१६) अांवैप––शांभदेुवाचा द्रपता; (१७) जोग्गपैय––शांभदेुवाचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––(१) सांयान––ठाणे द्रजल्यातील सध्याचे सांजान; (२) द्रभल्लमाल––जोधपूरच्या 

नैऋण त्येस १०० मलैाांवर असलेले द्रभनमाल. 
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३३३. सचचनी ताम्रपट, चामुांिराज, िके ९५६ 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट कचचनी येथे एका शतेकाऱ्याला शते नाांगरीत असताना द्रमळाला. 

सध्या हा लेख मुांबई येथे डायरेक्टर ऑफ अकाइव्हजच्या ऑद्रफसमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––सरकार, डी. सी., इ. आय्., १९५७–५८, खांड ३२, पृ.६१–६८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; तत्कालीन द्रशलाहार नृपतीच्या लेखाप्रमाणे व इ. स. १० व्या 

शतकातील उत्तरेकडील द्रलपीप्रमाणे द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––उत्तर कोकणातील द्रशलाहार नृपती द्रा्तुराज (द्रात्तराज) व त्याचा 

माांडद्रलक सांयानचा चामुांडराज. 
 
वषण व णतथी.––भाद्रपद वद्रद १५, भाव सांवत्सर, शके ९५६ (गत वषण), १५ सप्टेंबर, इ.स.१०३४. 
 
साराांि.––हा लेख द्रशलाहार नृपती कातुराज अथवा द्रात्तराज याच्या कारकीदीतला आहे. या 

लेखात महामात्य नागणयै व साांद्रधद्रवग्रद्रहक नाऊपैय याांचाही उल्लेख आहे. यावळेेस चामुांडाराज हा सांयान 
द्रवषयाचा शासक होता. या लेखाचा मुख्य उदे्दश चामुांडराजाने भगवतीसमोर दीप लावण्यासाठी तेलघाणी 
(घाणक) कौतुक मद्रठकेला दान द्रदली याची नोंद करणे हा आहे. हे दानपत्र धु्रव याने द्रलद्रहले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कातुराज (द्रात्तराज)––द्रशलाहार नृपती; (२) चामुांडराज––सांयान 

पट्टनाचा शासक, द्रात्तराजाचा माांडद्रलक; (३) द्रवज्जराणक––चामुांडराजाचा द्रपता; (४) धु्रव मम्मलैय––
राजकर वसूल करणारा अद्रधकारी, हे शासन द्रलद्रहणारा; (५) नागणैय––महामात्य; (६) नाऊपैय––
महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (७) अद्रल्लय––परकीय (अरब?) अद्रधकारी; (८) महर––परकीय (अरब?) 
अद्रधकारी; (९) मधुमत––परकीय (अरब?) अद्रधकारी; (१०) केसद्ररन्––सांयानमधील ग्रामप्रमुख श्रेष्ठी; 
(११) सुवणण––सांयानमधील ग्रामप्रमुख श्रेष्ठी; (१२) कक्कल––सांयानमधील ग्रामप्रमुख श्रेष्ठी; (१३) उव–
–व्यापारी; (१४) सुवणण––व्यापारी; (१५) सोमयै––व्यापारी; (१६) वथेणलैय––द्रजल्हाद्रधकारी; (१७) 
याद्रज्ञकर––शालास्थान प्रमुख; (१८) द्रक्षत––द्रजल्यातील अद्रधकारी (१९) कलबैय––द्रजल्यातील 
अद्रधकारी; (२०) वलैेय––द्रजल्यातील अद्रधकारी; (२१) केसवैय––द्रजल्यातील अद्रधकारी; (२२) 
अगन्सस्त; (२३) गवी; (२४) सीलुव; (२५) भास्कर; (२६) अजुणन; (२७) द्रदनकर; (२८) देदे; (२९) आयण; 
(३०) कसदूर; (३१) आद्रदत्यवणण; (२२) ते (३१) महापद्ररषदेचे सभासद; (३२) चीहड––दान 
स्वीकारणारा स्वाध्याद्रयक; (३३) कौतुक––अांद्रबकेचे देऊळ (मद्रठका) बाांधणारा. 

 
ग्रामनामे––(१) तगरपूर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील तेर; (२) सांयान––ठाणा द्रजल्यातील 

हल्लीचे सांजान 
 
णविेष महत्त्व––या लेखामुळे सांधानपट्टनाचा शासक चामुांडराज हा द्रशलाहार द्रात्तराजाचा 

माांडद्रलक होता हे द्रनदशणनास आले आहे. 
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३३४. सचचनी ताम्रपट, णवज्जल 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कचचनी येथे एका शतेकाऱ्याला शते नाांगरीत असताना द्रमळाला. सध्या 

हा लेख मुांबई येथे डायरेक्टर ऑफ अकाइव्हजच्या ऑद्रफसमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––सरकार, डी.सी. इ. आय्., १९५७–५८, खांड ३२, पृ. ६८–७१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी उत्तरेकडील इ. स.१० व्या शतकातील द्रलपीप्रमाणे व 

चामुांडराजाच्या दानपत्रातील द्रलद्रपप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––मोढवांशीय महामांडलेिर द्रवज्ज्लदेव. 
 
वषण व णतथी.––माघ सांक्राांती, शके ९६९, २२ जानेवारी, इ. स.१०४८. 
 
साराांि.––हा लेख द्रवजयपूरहून राज्य करणाऱ्या महामांडलेिर द्रवज्जलदेव याच्या अमदानीतील 

आहे. या लेखाचा उदे्दश कौतुक मद्रठकेच्या शासनाखाली असलेल्या काणािग्रामचा द्रसकरद्रडका कर बहुधर, 
काांकुअ (गृहस्थाश्रमी), महादेव व लक्ष्मीधर या द्रवद्वानाांना दान द्रदला हे नमूद करणे हा होता. हे दान 
वद्ररष्ठक मुम्मरक व ठकु्कर डोंबलैय याांच्या अनुमतीने व मयूखमाद्रलन् देवतेची पूजा करून द्रदलेले आहे. हे 
दानपत्र कायम स्वरूपाचे असून ते कलबाद्रदत्य याने द्रलद्रहलेले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवज्जल––मोढ कुलातील नृपती; (२) बहुधर––दान स्वीकारणारा गृहस्थ; 

(३) काांकुअ––दान स्वीकारणारा गृहस्थ; (४) महादेव––दान स्वीकारणारा स्वाध्याद्रयक; (५) 
लक्ष्मीधर––दान स्वीकारणारा स्वाध्याद्रयक; (६) साधार––द्रवज्जलाने कजकलेला राजा; (७) सेल्ल––
द्रवज्जल याने कजकलेला राजा; (८) सहस्त्रबाहु––द्रवज्जलाने कजकलेला राजा; (९) मुम्मरक––वद्ररष्ठक; 
(१०) डोंबलैय––मांत्री; (११) कलबाद्रदत्य––लेख द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे––(१) द्रवजयपूर––सांयान शहराचा एक भाग असावा; (२) काणाड डग्राम––

काणाडुक (?), ओळख पटत नाही; (३) सांयान––ठाणे द्रजल्यातील सांजान. 
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३३५. सचचनी ताम्रपट, णवज्जलदेव, िके ९७५ 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट कचचनी येथे एका शतेकऱ्याला शते नाांगरीत असताना द्रमळाला. हा 

लेख सध्या मुांबई येथे डायरेक्टर ऑफ अकाइव्हजच्या ऑद्रफसमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––सरकार, डी. सी. इ. आय्., १९५७–५८, खांड ३२, प.ृ७१–७६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी उत्तर भारतीय द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––मोढ महामांडलेिर द्रवज्जलदेव. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक वद्रद १५, सूयणग्रहण, द्रवजय सांवत्सर, शके ९७५ (गत वषण), १३ नोव्हेंबर, 

इ.स.१०५३. 
 
साराांि.––या लेखात मोढ द्रवज्जलदेव याचा उल्लेख आहे. त्याने त्याच्या दुय्यम अद्रधकाऱ्याांना 

उदे्दशून हे दानपत्र द्रदलेले आहे. कौतुक मद्रठकेच्या शासनाखाली असलेल्या केणसाग्रामाहून द्रसद्ररद्रडका 
म्हणून द्रमळालेल्या ३ द्रम्म रकमेतून कौतुक मद्रठकेशी सांबांद्रधत असलेल्या गृहस्थाश्रमी व्यक्ती व द्रवद्वान 
पांद्रडताांना, दररोज २५ ब्राह्मणाांना भोजन देण्यासाठी कायम स्वरूपात (भोजन आक्षयणी-अक्षयनीद्रव) दान 
द्रदल्याची नोंद या ताम्रपटात केली आहे. हे दानपत्र धु्रव मम्मलैय याने दो्ही पक्षाांच्या द्रवनांतीवरून 
मांडलेिर वीजराणक याने द्रदलेल्या आजे्ञनुसार द्रलद्रहले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) वीजराणक––मोढ कुलातील नृपती द्रवज्जल; (२) वीजल––मोढ नृपती 

द्रवज्जल; (३) वीज––मोढ नृपती द्रवज्जल; (४) द्रवज्ज––मोढ नृपती द्रवज्जल; (५) ऐगल––वीजराणकाचा 
द्रपता; (६) दीमराक––द्रवजराणकाचा द्रपतामह; (७) मुम्मुरक––वद्ररष्ठक महामात्य; (८) डोंबलैय––
महाठकु्कर; (९) बुद्धपैय––महाप्रधान; (१०) मम्मलैय––लेख द्रलद्रहणारा धु्रवाद्रधकारी. 

 
ग्रामनामे.––(१) सांयान––ठाणे द्रजल्यातील सांजान; (२) आकाद्रशका–– ओळख पटत नाही; 

(३) केणसाग्राम–– ओळख पटत नाही. 
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३३६. सचचाळा णिलालेख 
 
द्रजल्हा––बीि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख बीड द्रजल्यात कचचाळा येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर,१९६९–७०, पृ.४८. 
 
भाषा व द्रलपी.––सांस्कृत. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके १२७२, इ. स. १३५० 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात रघुदेव नामक व्यक्तीने कुमार चाांगदेव व द्रचक्कदेव या देवाांना जमीन 

दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––रघुदेव––दानकता. 
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३३७. सचतकामांत ताम्रपट, सोमेि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––नरकसहस्वामी, एच. के. व कृष्ट्णन्, के. जी., इ. आय., १९६७, खांड ३७, भाग ४ , 

पृ.१७५–१८४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व तामीळ, ग्रांथ. 
 
राजवांि व राजा.––कलुकडपुर प्रमुख सोमेश. 
 
वषण व णतथी.––द्रवरोधी, मकर सांक्रमण, शुक्रवार, एकादशी, २३ द्रडसेंबर, १२८९. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात सोमेश याची वांशावळ द्रदलेली आहे. आद्रण अल्ल-ुगांग-चोळ या सूयणवांशी 

राजाने कचतकामांत हे गाव पेरुमाळ सोमयाद्रजयार याला दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. कचतकामांत या 
गावाला त्याचे मामा राद्रयदेव महाराजा याांच्या नावावरून रायरपुरम् हे दुसरे नाव देण्यात आले होते. दान 
द्रदलेल्या गावाचे ३६ भाग करून ते अनेक ब्राह्मणाांना दान द्रदले. ‘देवदान’ आद्रण ‘ब्रम्हपुरी’ जद्रमनी या 
दानातून वगळल्या आहेत. दानपत्राच्या शवेटी ‘स्वदत्तम्’ असे द्रलद्रहले आहे. सोमेश याच्या आद्रधकाराखाली 
हे दान द्रदले गेले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) भवुनाद्रधप––सोमवांशी नृपती, कलुकडपूरचा पद्रहला प्रमुख; (२) आहव–

मल्ल––भवुनाद्रधपाच्या वांशातील नृपती; (३) गांग (प्रथम)––आहवमल्लाचा पुत्र; (४) सोद्रमदेव––गांग 
(प्रथम) चा पुत्र; (५) गांग (द्रद्वतीय)––सोद्रमदेवाचा पुत्र; (६) राद्रयदेव––गांग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (७) गांग 
(तृतीय)––राद्रयदेवाचा पतु्र; (८) केशव––राद्रयदेवाचा पुत्र; (९)सोमेश––राद्रयदेवाचा पुत्र; 
(१०)द्रसद्ध––राद्रयदेवाचा पुत्र; (११) अल्ल-ुगांग––दान देणारा सूयणवांशीय चोळ नृपती; (१२) पेरुमाळ 
सोमयाद्रजयार––दान स्वीकारणारा हारीत गोत्री, कोमपुरम् चा रद्रहवासी; (१३) राद्रयदेव––अल्ल-ुगांग 
याचा मामा; (१४) गांडदेव––आण्डप्पूरचा नृपती, वैदुांब वांश; (१५) द्रविेिर सोमयाद्रजयार––दान 
स्वीकारणारा पेरुमाळ सोमयाद्रजयारचा पुत्र; (१६) वि् ळन्सप्पि् ळान् भट्टर––दान स्वीकारणारा पेरुमाळचा 
पुत्र; (१७) द्रतरुवरांगन्सच्ाद्ररयान् भट्टर––दान स्वीकारणारा पेरुमाळचा पुत्र; (१८) आण्डद्रपि् ळै चोट्टन––
दान स्वीकारणारा पेरुमाळचा पुत्र; (१९) गोकवद अप्पन् भट्टर––दान स्वीकारणारा पेरुमाळचा पुत्र; (२०) 
बालें दुमौद्रल उपाध्यायर्––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री गोमठम् चा रद्रहवासी; (२१) पेद्ररयाि् वान 
भट्टर–्–दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री एट टुकूरुचा रद्रहवासी; (२२) यज्ञमूर्थत भट्टर्––दान 
स्वीकारणारा कण्व गोत्री द्रचरुपुदूरचा रद्रहवासी; (२३) वणे्णैकू्कत्त भट्टर–्–दान स्वीकारणारा शाांद्रडल्य 
गोत्री कुरवशरेीचा रद्रहवासी; (२४) वामनभट्टर––दान स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री, उद्रवयूरचा रद्रहवासी; 
(२५) द्रपि् ळान् भट्टर––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री रायूरचा रद्रहवासी; (२६) कचगप्पेरुमाद्रळ भट्टर–्
–दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२७) पेद्रद्द भटे्टर्––दान स्वीकारणारा उपम्यु––वद्रसष्ठ 
गोत्री ब्राह्मण; (२८) ए्मरुगन् केशवन्––दान स्वीकारणारा उपम्यु-वद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण; (२९) 
राद्रयदेव––दान स्वीकारणारा अद्रत्र गोत्री ब्राह्मण; (३०) अल्लाळपेद्रद्द––दान स्वीकारणारा श्रीवत्स गोत्री 
ब्राह्मण; (३१) कोमद्रर पेद्रद्द––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (३२) मधुरा्तक भट्टर्––दान 
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स्वीकारणारा एट टुकूरचा ब्राह्मण; (३३) पेरुमाळ आच्ाान् भट्टर–्–दान स्वीकारणारा रायूरचा ब्राह्मण; 
(३४) द्रतरुवरांगन––दान स्वीकारणारा रायूरचा ब्राह्मण; (३५) वर्तरुवान्––दान स्वीकारणारा रायूरचा 
ब्राह्मण; 

 
ग्रामनामे.––(१) आण्डप्पूर––गांडदेवाची राजधानी, हल्लीचे आडुपूरु, तालुका राजमपेट; (२) 

कचतकामांत––यालाच पु् हा रायरपुरम् हे नाव द्रदले. याची ओळख पटत नाही. तीत्तुरालघट टु, नुरांगल––
कणवाय, अमटगुट टैगळ या द्रचतकामांतच्या सीमा साांद्रगतल्या आहेत. ही बहुधा गावाांची नाव ेनसावीत; (३) 
कोमपुरम; (४) एट टकूरु; (५) द्रचरुपुदूर; (६) गोमठम्; (७) कुरवशरेी; (८) उद्रवयरू; (९) रायूर; (३) ते 
(९) या गावाांची ओळख पटवलेली नाही. 
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३३८. चेउल णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––अणलबाग 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत लेख चेउलच्या उत्तरेस मोडकवाडी म्हणून प्रद्रसद्ध असलेल्या भागात 

द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, प.ृ २२७–२२८, नां.४४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी द्रमश्र; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––देवनागरीचा यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२२०, द्रवलां ब सांवत्सर, चैत्र शुद्ध ११, सोमवार; २४ माचण, इ. स. १२९८. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती रामचांद्रदेव याच्या कालातील आहे. या लेखाचा अथण सुसांगतपणे 

लावता येत नाही कारण या लेखात फक्त सुरवातीच्या दोन शवेटच्या दोन ओळी वाचता येतात. शवेटच्या 
ओळीत शापात्मक वचन आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––रामचांद्रदेव––यादव नृपती. 
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३३९. जमळगाव ताम्रपट, चालुक्य णवजयाणदत्य 
 
द्रजल्हा––नाद्रशक 
 
प्रप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट केसर द्रसरसीचे (द्रज. उस्मानाबाद, ता. द्रनलां गा) पोलीस पाटील, श्री. 

द्रदनकरराव बालाजीराव याांच्याजवळ होता. या ताम्रपटाचा नक्की मालक कोण होता ते माहीत नाही. 
 
सांदर्ण.––नागराजराव, एम्. ए्., इ. आय., १९६५–६६, खांड ३६, पृ.३१३–३१६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दद्रक्षणेकडील ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––शके ६१९, वैशाख पोर्थणमा, १ ले शासन वषण, इ. स. ६९६–९७. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य याने रासेनपुरला असताना जमळगाम हे 

गाव कोद्रत्तशमणन् आद्रण प्रभाकर या ब्राह्मणाांना दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. इतर ताम्रपटाांप्रमाणे यातही 
चालुक्य वांशावळ द्रदलेली आहे. हे दानपत्र नरेंद्राद्रदत्याच्या द्रवनांतीवरून देण्यात आले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, पुलकेशीचा 

पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा पुत्र; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, 
सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्याचा पतु्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य––
चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; (७) नरेंद्राद्रदत्य––हा नक्की कोण होता हे माहीत नाही. परांतु याच्या 
द्रवनांतीवरून हे दान पत्र देण्यात आले; (८) कोद्रत्तशमणन्–– दान स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्राचा 
गृहीतसाहस्त्र ब्राह्मण; (९) प्रभाकर––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्राचा गृहीतसाहस्त्र ब्राह्मण; (१०) 
प्रभाकर––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्राचा षडांगद्रवत् ब्राह्मण; (११) रामपणु्यवल्लभ––ताम्रपट 
द्रलद्रहणारा महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.––(१) रासेनपुर––हल्लीचे राद्रसन, द्रज. अहमदनगर, ता.कजणत; (२) मोरखांडी––

नाद्रशक द्रजल्यातील मोरखांडी ककवा मारककड; (३) जमळगाम––द्रनद्रित ओळख पटत नाही पण नाद्रशक 
द्रजल्यात असाव;े (४) चाल्लुांद्रक देश––द्रनद्रित ओळख पटत नाही पण मयूरखांडीच्या आसपासचा प्रदेश 
असावा; (५) पुल्लवादद्रल––द्रनद्रित ओळख पटत नाही परांतु नाद्रशकच्या जवळच असाव;े (६) मुगुळी––
द्रनिीत ओळख पटत नाही. 

 
णविेष महत्त्व.––द्रवजयाद्रदत्याच्या पद्रहल्या शासनवषाचा प्रथमच हा ताम्रपट द्रमळाला आहे. 

यापूवी त्याच्या द्रतसऱ्या व चवथ्या शासनवषांचे ताम्रपट उपलब्ध झालेले आहेत. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४०. जवखेि ताम्रपट, अमोघवषण (प्रथम), िके ७४२ 
 

द्रजल्हा––धुळे (पद्रिम खानदेश) तालुका––शहादे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट जवखेड येथे रस्ता दुरुस्तीचे काम चालू असताना खोदताना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––भट, डी. आर्., इ. आय., १९५७–५८, खांड ३२, प.ृ१२९–१३४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी राष्ट्रकूटाांच्या नवव्या शतकातील ताम्रपटाप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––शुक्रवार, आषाढ शुद्ध ८, शक सांवत् ७४२ (गत वषण), २२ जून, इ. स. ८२०. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपटात राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण याने श्रीद्रनस्वपुरक येथे राहत असताना 

एकाशय द्रवषयातील बोद्रयपद्रक हे खेडे कौंद्रडण्य गोत्री खेड डीभट्ट याचा पुत्र जोगड डी भट्ट याला दान 
द्रदल्याची नोंद केली आहे. हे दान भट्टाद्ररका असगव्वा द्रहच्या द्रवनांतीवरून केलेले आहे. हे दानपत्र 
शांकरगणपुत्र रुद्र याने द्रलद्रहले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––राष्ट्रकूट नृपती, 

कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (३) गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पतु्र; (४) मारशवण––गोकवदराजाने 
कजकलेला राजा; (५) शवण अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराजाचा पतु्र; (६) जोगद्रड डभट्ट––दान 
स्वीकारणारा काांचीद्रनवासी कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (७) रेवद्रड भट्ट––जोगद्रड डभट्टाचा 
द्रपता; (८) भट्टाद्ररका असगव्वा––दानासाठी द्रवनांती करणारी स्त्री; (९) रुद्र––लेख द्रलद्रहणारा; (१०) 
शांकरगण––रुद्राचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) श्रीद्रनस्वपुरक––मध्यभारतात कुद्रक्षजवळ असलेले द्रनसारपुर असाव;े (२) 

काांची; (३) वोद्रयपद्रक; (४) लघु मोइपद्रक; (५) ऊां बरोद्रपकाग्राम. या गावाांची ओळख द्रदलेली नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४१. जालगाव ताम्रपट, जैि सामांत, िके ११२४ 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––दापोली 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट दापोलीजवळ असलेल्या जालगाव या द्रठकाणी श्री. बवे याांच्या 

सांग्रही होता. सध्या हा मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो.ग., द.म.इ.सा., खांड ३, पृ. ६१–६४; (२) मास्टर, बु.स्कू.ओ.अ.स्ट., 

खांड २०, पृ. ४२८–४३०; (३) तुळपुळे शां.गो., प्रा.म.को.ले., नां.१८, प.ृ ९३–९७. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––जैत्र सामांत. 
 
वषण व णतथी.––चैत्र शुद्ध प्रद्रतपदा, आद्रदत्यवार,दुांदुद्रभ सांवत्सर, शके ११२४; रद्रववार, २४ 

फेबु्रवारी, इ.स.१२०२. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट आठगाव द्रवभागावर जैत्र सामांत हा राज्य करीत असताना, त्याने आठगाव 

वदे्रळतातील अग्रहार घोणसद्रवरी येथील प्रभतु्व, ३०० पोफळी याांच्यासद्रहत आद्रदयक्षपालाकडून ३५० दामाांस 
घेऊन जगदेव सामांताचा उपपुत्र (?) जैत्र सामांत याने केशव प्रभ ु व त्याचे पुत्र, गोत्र याांच्या अनुमतीने 
मुद गल गोत्री नारायण घैसासाचा पुत्र गोकवद कद्रव यास द्रदले हे जाहीर करण्यासाठी द्रदलेला आहे. जैत्र 
सामांत, त्याचा भाऊ लखुद्रमदेवकुवर, प्रधान देऊद्रगनायक व गावचे महाजन हे या प्रभतु्वाचे रक्षक होते 
(प्रद्रतपालक). याद्रशवाय सत्येिरदेवाच्या प्रीत्यथण केलेल्या दानाची व इतर दानाची या लेखात नोंद 
केलेली आहे. हे शासन द्रदवाकर ज्योद्रतषी याने द्रलद्रहले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जैत्र सामांत––दीद्रक्षताांच्या मते हे सामांत द्रशलाहाराांचे माांडद्रलक म्हणून 

कोकणात राज्य करीत असावते; (२) जगदेव सामांत––जैत्र सामांताचा द्रपता; (३) आद्रदयक्षपाल, (४) 
केशव प्रभ–ु–दानास अनुमती देणारा; (५) गोकवदकद्रव––दान स्वीकारणारा मुद गल गोत्री ब्राह्मण; (६) 
नारायण घैसास––गोकवदकवीचा द्रपता; (७) लखुद्रमदेवकुवर––जैत्र सामांताचा भाऊ; (८) 
देउद्रगनायक––प्रधान; (९) पद्मलनायक––ऊां बरलीचा ग्रामप्रमुख; (१०) द्रदवाकर ज्योद्रतषी––लेख 
द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) आठगाव; (२) घोणसद्रवरी; (३) दुगी; (४) द्रसरवली; (५) कुद्रद्रद्रक; (६) 

उांबरयली. या गावाांची ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४२. जाांब कोथुरक ताम्रपट, वाकाटक प्रवरसेन (णितीय) 
 

द्रजल्हा––वर्धा तालुका––सहगिघाट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट जाांब येथील मोकासदार अठोळे याांच्याजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय्., १९४१–४२, खांड २६, प.ृ १५५–१६१; कॉ.इां.इां., १९६३, 

खांड ५, पृ.१०–१५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दद्रक्षणेकडील पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती प्रवरसेन (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––२ रे शासनवषण, अद्रिन शुद्ध १२. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात वाकाटकाांची वांशावळ द्रदलेली आहे. या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश द्रद्वतीय 

प्रवरसेनाने सुप्रद्रतष्ठ आहारातील कोथुरक गाव दान द्रदला हे नमूद करणे हा होता. हा दान तैद्रत्तरीय शाखीय 
कौंद्रडण्य गोत्री कालुट्टक नामक गणयाजी ब्राह्मणास द्रदले होते. हा लेख नागवमणन् याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवरसेन (प्रथम)––द्रवष्ट्णुवृद्ध गोत्रातील वाकाटक सम्राट; (२) गौतमीपुत्र–

–वाकाटक नृपती प्रवरसेन (प्रथम) याचा पुत्र; (३) भगवान––भारद्रशव राजा, गौतमीपुत्राचा सासरा; (४) 
रुद्रसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती, गौतमीपुत्राता पतु्र; (५) पृद्रथवीसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती, 
रुद्रसेन (प्रथम) चा पुत्र; (६) रुद्रसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक नृपती, पृद्रथवीसेन (प्रथम) चा पुत्र; (७) 
प्रभावती गुप्ता––रुद्रसेन (द्रद्वतीय) ची पत्नी, गुप्त राजक्या; (८) देवगुप्त––गुप्त नृपती चांद्रगुप्त 
(द्रद्वतीय), प्रभावती गुप्ताचा द्रपता; (९) प्रवरसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक नृपती, रुद्रसेन (द्रद्वतीय) चा दान 
देणारा पुत्र; (१०) कालुट्टक––दान स्वीकारणारा कौकडण्य गोत्री ब्राम्हण, कृष्ट्ण यजुवेद, तैद्रत्तरीय शाखा; 
(११) चक्रदेव––दूतक; (१२) नागवमणन्––लेखक. 

 
ग्रामनामे.––(१) नांद्रदवधणन––नागपूर द्रजल्यातील नगरधन; (२) कोथुरक––ओळख पटत 

नाही. वुन्ना नदीवरील हल्लीचे माणगाव असाव;े (३) कचचापल्ली––माणगावच्या दद्रक्षणेस अध्या मलैावरील 
कचचोली; (४) बोंद्रथकवाटक––माणगावच्या वायव्येस ३॥ मलैाांवरील बोथाड; (५) मांडुकीग्राम––
माणगावच्या उत्तरेस दोन मलैाांवरील माांडगाव; (६) सुप्रद्रतष्ठ आहार––कहगणघाट तालुका. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३४३. जाांबगाव तामप्रट, राष्ट्रकूट इांद्र (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––गांगापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट जाांबगाव या गावी द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) पोहनेरकर, व. श.े, म.यु.ज., १९६१, खांड १, नां. १, पृ. ७–११; १९६२, खांड २, 

नां. २, प.ृ ४९; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय., १९६६, खांड ३६, पृ. २२३–२३८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती इांद्र (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––फाल्गुन शुद्ध ७, बुधवार, मृगशीषण, युव सांवत्सर, शक सांवत् ८३६ (गत वषण); 

बुधवार, २४ फेबु्रवारी, इ. स. ९१५. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती इांद्र (तृतीय) याच्या अमदानीतील आहे. मा्यखेट मा 

राजधानीहून कुरुां दक गावी आपल्या पट्टबांधोत्सवाच्या प्रसांगी गेला असताना तुलापुरुष यहादानाद्रनद्रमत्त 
राजाने हे दान द्रदलेले आहे. या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश राजाने पैठणजवळ असलेले खइरोंढी हे खेडे दान 
द्रदले हे नमूद करणे हा होता. याद्रशवाय कुरुदांक, आणखी काही खेडी व पाच लाख द्राम्म दान द्रदले. ही 
प्रशस्ती नेमाद्रदत्यपुत्र द्रत्रद्रवक्रमभट्ट याने द्रलद्रहली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट घराण्याचा सांस्थापक; (२) कृष्ट्णराज (प्रथम)––

राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा चुलता; (३) द्रनरुपम––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
जगत्तुांग (प्रथम) ––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (५) श्रीवल्लभ––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (प्रथम) 
चा पुत्र; (६) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, श्रीवल्लभाचा पुत्र; (७) जगत्तुांग (द्रद्वतीय)––
राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (८) लक्ष्मी––जगत्तुांग (द्रद्वतीय) ची पत्नी, हैहय राजक्या; 
(९) रणद्रवग्रह––लक्ष्मीचा द्रपता, चेद्रद देशचा हैहय नृपती; (१०) कोक्कल––लक्ष्मीचा द्रपतामह; (११) 
इांद्रराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (द्रद्वतीय) व लक्ष्मी याांचा पुत्र; (१२) द्रत्रद्रवक्रमभट्ट––लेख 
द्रलद्रहणारा; (१३) नेमाद्रदत्य––द्रत्रद्रवक्रमभट्टाचा द्रपता; (१४) दामोदरभट्ट––दान स्वीकारणारा भारद्वाज 
गोत्री ब्राह्मण, वाजसनेय शाखा; (१५) भीमाशीतभट्ट––दामोदरभट्टाचा द्रपता; (१६) मेरु––बाणवांशीय 
राजा. 

 
ग्रामनामे.––(१) पइठ्ठाण––गोदावरी तीरावरील पठैण; (२) खइरोंढी––पैठणच्या वायव्येस 

चार मलैाांवरील द्रखरई; (३) नांदौरकग्राम––गोदावरीच्या दद्रक्षण तीरावरील आगर नाांदूर असाव े
(द्रमराशी); (४) द्रपप्पलग्राम––गोदावरीच्या उत्तर तीरावर आगर नाांदूरच्या पूवेस १॥ मलैाांवरील 
द्रपप्पलवाडी असाव े(द्रमराशी); (५) कुरुां दक––(i) तापी नदीवरील कडोदा (आर्. जी. भाांडारकर), (ii) 
कृष्ट्णा व पांचगांगा याांच्या सांगमावरील कुरुां दवाड (जॅक्सन), (iii) प्रवरा-सांगमावरील कईगाव (द्रमराशी); 
(६) मा्यखेट––हल्लीचे मालखेड; (७) द्रसद्ररद्रसका; (८) सेद्रडआले––ओळख पटत नाही.  



 अनुक्रमणिका 

३४४. जाांबगाव णिलालेख 
 
द्रजल्हा––सोलापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख जाांबगाव येथे हनुमान मांद्रदरात आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६४–६५, पृ. १३, नां. ५३. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती जतुद्रग (पद्रहला). 
 
वषण व णतथी.––शके १११७, इ. स. ११९५. 
 
साराांि.––या लेखात काश्मीर देशाहून आलेल्या सेनापतीचा पुत्र दांडनायक पद्मनाभ याने 

सोन्नकलगे येथील कद्रपल–द्रसद्ध–मद्रल्लकाजुणन देवालयातील पूजा, नैवदे्यासाठी जांबगुव ेहे गाव दान द्रदल्याचे 
नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जैतुद्रग––यादव नृपती; (२) पद्मनाभ––दांडनायक. 
 
ग्रामनामे.––(१) सोन्नकलगे; (२) जांबुगव–े–ओळख द्रदलेली नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४५. सजतूर, जैन मूर्ततलेख 
 
द्रजल्हा––परर्िी 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदभण.––इां. अ. द्रर., १९६९–७०, पृ. ४८. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके ११४०; इ. स. १२१८. 
 
साराांि.––या लेखात कजतूर हे ग्रामनाम आलेले असून देवेंद्रकीतीच्या वांशजाचा प्रणाम नमदू 

केला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––देवेंद्रकीर्थत. 
 
ग्रामनामे.––कजतूर––ओळख द्रदलेली नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४६. जुगल णिलालेख 
 
द्रजल्हा––कोल्हापूर 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––माहीत नाही. 
 
सांदभण.––कुां दनगर, इां. नॉ. क. को., पृ. १७४, नां. २४. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नपृती द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख अपूणण आहे. वळवाड राजधानीहून राज्य करणारा द्रशलाहार नपृती 

द्रवजयाद्रदत्य याच्या आमदानीतील हा लेख आहे. यात द्रवजयाद्रदत्याची स्तुती केलेली आहे. त्याच्यावर 
महालक्ष्मी देवीचा वरदहस्त असल्याचाही उल्लेख आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––द्रवजयाद्रदत्य––द्रशलाहार नपृती. 
 
ग्रामनामे.––(१) वळवाड––द्रशलाहार राजधानी; (२) तगरपूर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील 

हल्लीचे तेर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४७. जुन्नर, प्राकृत णिलालेख 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––जुन्नर 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६०–१९६१, पृ. ४६, नां. ३७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, द्रिस्तपूवण १ ल्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रिस्तपूवण १ ले शतक. 
 
साराांि.––या लेखात कुमीच्या मलूस्वामीची पत्नी पोद्रपना द्रहने लेणे खोदल्याचा उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पोद्रपना––दान देणारी स्त्री; (२) मूलस्वाद्रमन्––पोद्रपनाचा पती. 
 
ग्रामनामे.––कुमी––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४८. जुन्नर, बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील मानमोडी टेकड्याांच्या पूवण बाजूला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १६९, नां. २६; (२) 

बजेस, आय्. ए., १८७७, खांड ६, प.ृ ३५, नां. ८; (३) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ५१, नां. 
२५; (४) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०३, नां. ३५. (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. 
आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३४, नां. ११७४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––महाक्षत्रप स्वामी नहपान. 
 
वषण व द्रतथी.––वषण ४६. 
 
साराांि.––या लेखात नहपानाचा उल्लखे असून त्याचा मांत्री वत्सगोत्री अयम याने मांडप व कुां ड 

दान द्रदल्याचे नमूद केला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नहपान––महाक्षत्रप; (२) अयम––वत्सगोत्री, दान देणारा, नहपानाचा 

अमात्य. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३४९. जुन्नर, िैलगृह कुां ि णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील मानमोडी गटातील शलैगृह क्र. ३७ च्या डाव्या बाजूला 

असलेल्या द्रतसऱ्या कुां डावर आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६२–६३, पृ. ५२, नां. ३६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे १ ले शतक. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये कुां डाच्या देणगीची नोंद केली आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५०. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील लेण्याच्या पडक्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ४१–४२, नां. १; (२) बुल्हर व 

बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९२, नां. १. (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, 
पृ. १३०, नां. ११५०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––या लेखात भदू्रतनक नामक व्यक्तीने कुां ड व (बहुधा) लेणे दान केल्याचा उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––भदू्रतनक––दानकता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५१. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––जुन्नर येथील शलैगृहामध्ये हा लेख कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ४१–४२, नां. २; (२) बुल्हर व 

बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९२–९३, नां. २; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–
१०, पृ. १३०, नां. ११५१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––ही स्वागतकक्षाची पुण्यकारक देणगी मधुद्रकय मल व 

गोद्रलद्रकय आनांद याांनी द्रदली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आनांद––दान देणारा (२) मल (मल्ल)––दान देणारा 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५२. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहामध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८९, नां. ६; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, 

ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १६३, नां. ८, ९; (३) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, 
पृ. ४२, नां. ३; (४) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९३, नां. ३; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 
इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३०, नां. ११५२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––या लेखाचे भाषाांतर असे––कुां ड व लेणे ही अपगुद्ररय सवद्रगद्ररयास याचा पुत्र 

पतीबधक द्रगद्ररभदू्रत सखुयारू याची पुण्यकारक देणगी आहे. या लेखात त्याने गावातील धम्मुतद्ररयाांच्या 
मठाला काषापणाच्या रूपात कायम देणगी द्रदल्याचाही उल्लेख आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रगद्ररभदू्रत सखुयारु––दान देणारा; (२) सवद्रगद्ररयास––द्रगद्ररभतूीचा द्रपता; 

(३) द्रशवपाद्रलतद्रनका––द्रगद्ररभतूीची पत्नी.  
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५३. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील चतै्य लेण्यात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८९, नां. ७; (२) द्रप्र्सेप, ज. बां. ए. 

सो., १८३७, खांड ६, पृ. १०४५, नां. ३; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट नॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ १६३, नां. 
७; (४) न्सस्टव्ह्सन, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५., खांड ५, पृ. ४२८; (५) बजेस, आय. ए., १८७७, खांड 
६, पृ. ३९. १२; (६) बजेस व इांद्रजी, जके. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ४२, नां. ४; (७) बुल्हर व बजेस, अ. स. 
व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९३ इां.६४; (८) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३१, नां. 
११५३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––“वीरसेणक याची सवण जगाच्या कल्याणाथण ही चैत्यगृहाची पणु्यकारक देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––वीरसेणक––दान देणारा गृहपद्रतप्रमुख व व्यापारी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५४. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ४३, नां. ५; (२) बुल्हर व बजेस, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९३, नां. ५; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३१, नां. 
११५४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––“गत देशचा यवन इद्ररल याची दोन कुां डाांची पुण्यकारक देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––इद्ररल––दान देणारा गतण देशातील यवन. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५५. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, प.ृ २८९, नां. ८; (२) बजेस व इांद्रजी, इां. 

के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ४३, नां. ६; (३) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९३, नां.६; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३१, नां. ११५५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––“अपगुद्ररय सवद्रगद्ररयास याचा पुत्र पद्रतबधक द्रगद्ररभदू्रत याची पत्नी द्रसवपाद्रलद्रनका 

द्रहच्यासह द्रदलेली लेणे व कुां ड याांची देणगी.” ही देणगी कायम स्वरूपाची आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पद्रतबधक द्रगद्ररभदू्रत––दान देणारा; (२) सवद्रगद्ररयास––द्रगद्ररभतूीचा द्रपता; 

(३) द्रसवपाद्रलद्रनका––द्रगद्ररभतूीची पत्नी. 
 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५६. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहाच्या दरवाज्याच्या डाव्या बाजूला कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, खांड ४, पृ. ५५, नां. ३२; (२) बुल्हर व 

बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९४, नां.७; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, 
पृ. १३६, नां. ११८१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––“उगाहपुत्र इद्रसपाद्रलत याची त्याच्या पुत्राांसह देणगी.”  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) इद्रसपाद्रलत (ऋद्रषपाद्रलत)––दान देणारा; (२) उगाह (उग्राह)––

इद्रसपाद्रलत याचा द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५७. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील खुल्या लेण्यात डाव्या बाजूच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 

(लेणे नां. ६७, द्रशवनेरी डोंगर). 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, प.ृ ५५, नां. ३३; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९४, नां.८; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३६, 
नां. ११८२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––“गत देशाचा रद्रहवासी यवन द्रचट (चैत्र) याची सांघाला भोजन मांडपाची देणगी.”  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रचट (चैत्र)––दान देणारा गतण देशातील यवन. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५८. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील चतै्य लेण्याच्या उजव्या बाजूला कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१, प.ृ ५५, नां. ३४; (२) बुल्हर व बजेस, 

अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९४, नां.९; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३६, 
नां. ११८३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––“उगाहपुत्र इद्रसपाद्रलत याची त्याच्या कुटुांद्रबयाांसह चैत्य लेण्याची देणगी.”  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) इद्रसपाद्रलत (ऋद्रषपाद्रलत)––दान देणारा; (२) उगाह (उग्राह)––

इद्रसपाद्रलत याचा द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३५९. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहाच्या व्हराांड्यातील डाव्या बाजूच्या द्रखडकीवर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८९, नां. ९; (२) कप्र्सेप, ज. बां. ए. 

सो., १८३७, खांड ६, पृ. १०४४, नां. २; (३) बडण, णह. णर., १८४७, पृ. ५५, नां. १०; (४) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, 
ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४., खांड ५, प.ृ १६०, नां. १; (५) बजेस, इां. ॲ., १८७७, खांड ६, पृ. ३४. नां. २; 
(६) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ५४, नां. ३१; (७) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, 
खांड ४, पृ. ९४, नां.१०; (८) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३५, नां. ११८०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५० ते २००. 
 
साराांि.––“धा्यद्रवके्रत्या श्रेणीची सात लेणी व कुां डाची पुण्यकारक देणगी.” 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६०. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहातील व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर (इांद्रजी), 

गणेश लेण्यातील चैत्याच्या दरवाज्याच्या वर (बुल्हर) कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, प.ृ २८९, नां. १०; (२) द्रप्र्सेप, ज. बां. 

ए. सो., १८३७, खांड ६, प.ृ १०४५, नां. ४; (३) बडण, णह. णर., १८४७, पृ. ५६, नां. १३; (४) न्सस्टव्ह्सन व 
बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६१, नां. २; (५) कनण, इां. सु., १८७६, खांड १४, प.ृ ३९६, 
नां. १; (६) बजेस, इां. ॲ., १८७७, खांड ६, प.ृ ३३, नां. १; (७) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, 
पृ. ५४, नां. ३०; (८) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९४, नां.११; (९) ल्युडसण, 
अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३५, नां. ११७९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“कल्याणचा हेरद्रणक याचा पुत्र सुलसदत याची चतै्य लेण्याची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सुलसदत (सुलसदत्त)––दान देणारा; (२) हेरणक––सुलदताचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––कल्याण. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६१. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहाच्या दरवाजाच्या डाव्या बाजूला असलेल्या व्हराांड्याच्या 

मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. र., १८४७, पृ. ५९, नां. १०; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., १८५४, खांड ५, पृ १६१, नां. ३; (३) बजेस, इां. ॲ., १८७७., खांड ६, प.ृ ३५, नां. ३; (४) कनण, इां. ॲ., 
१८७७, खांड ६, पृ. ४०; (५) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ५३, नां. २९; (६) बुल्हर व 
बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९४, नां. १२; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, 
पृ. १३५, नां. ११७८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“उपासक तापस याचा पुत्र, उपासक कद्रपल याचा नातू आनद (आनांद) याची चतै्य 

लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आनद (आनांद)––दान देणारा; (२) तापस––आनांदाचा द्रपता, उपासक; 

(३) कद्रपल––आनांदाचा द्रपतामह, उपासक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६२. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहातील कुां डाच्या वर असलेल्या मोकळया जागेत कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, प.ृ २८९, नां. १२; (२) द्रप्र्सेप, ज. बां. 

ए. सो., १८३७, खांड ६, प.ृ १०४६, नां. ५; (३) बडण, णह. णर., १८४७, पृ. ५७, नां. १४; (४) न्सस्टव्ह्सन व 
बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६१, नां. ४; (५) कनण, इां. सु., १८७६, खांड १४, प.ृ ३९६, 
नां. ४; (६) बजेस, इां. ॲ., १८७७, खांड ६, प.ृ ३५, नां. ४; (७) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, 
पृ. ५३, नां. २८; (८) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९४, नां.१३; (९) ल्युडसण, 
अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३५, नां. ११७७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“कल्याणद्रनवासी कुद्रळर (कुलीर) याचा सुवणणकार पुत्र सघक (सांघक) याची कुां डाची 

देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सधक (सांधक)––दान देणारा सुवणणकार; (२) कुलीर (कुद्रडर)––

सधकचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––कद्रलनांक––कल्याण. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६३. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहातील टाक्याच्या वर असलेल्या कोनाड्याच्या मागच्या 

कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, प.ृ २८९, नां. ११; (२) न्सस्टव्ह्सन व 

बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६२, नां. ५; (३) बजेस, इां. ॲ., १८७७, खांड ६, पृ. ३५, 
नां. ५; (४) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ५२, नां. २७; (५) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., 
१८८३, खांड ४, पृ. ९४, नां.१४; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३५, नां. ११७६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“नाडक तोद्ररक याची पत्नी लन्सच्ाद्रनका व इद्रसमूलसामी याची पत्नी नडबाद्रलका 

याांनी द्रदलेली कुां डाची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) लन्सच्ाद्रनका (लक्ष्मीद्रनका)––कुां डाची देणगी देणारी स्त्री; (२) नदबाद्रलका 

(नांदबाद्रलका)––कुां डाची देणगी देणारी स्त्री; (३) तोद्ररक––लन्सच्ाद्रनकाचा पती, (४) इद्रसमूलसाद्रम 
(ऋद्रषमूलस्वाद्रमन्)––नदबाद्रलकेचा पती. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३६४. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहातील खुल्या व्हराांड्याच्या मागच्या द्रभतीत कोरलेल्या 

बाकाच्या वर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, प.ृ २८९, नां. १३; (२) द्रप्र्सेप, ज. बां. 

ए. सो., १८३७, खांड ६, पृ. १०४६, नां. ६; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, 
पृ. १६२, नां. ६; (४) बजेस, इां. ॲ., १८७७, खांड ६, पृ. ३५, नां. ६; (५) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., 
१८८१, पृ. ५२, नां. २६; (६) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९५, नां.१५; (७) सेनाटण, इ. 
आय., १९०५, खांड ८, पृ. ७५; (८) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३४, नां. ११७५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“सामड (श्यामल) या उपासकाचा पुत्र द्रसवभदू्रत याची कद्रपद्रचत सांघाला लेण्याची 

देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसवभदू्रत––दान देणारा; (२) सामड (श्यामल)––द्रसवभतूीचा द्रपता 

उपासक. 
 
ग्रामनामे.––(१) कद्रपद्रचत––लेण्याद्रद्रवरील बौद्ध द्रवहाराचे जुने नाव असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६५. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील मानमोडी टेकडीवर असलेल्या चैत्य लेण्याच्या प्रवशेद्वारावर 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, पृ. ४३, नां. ७; (२) बुल्हर व बजेस, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९५, नां.१६; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३१, 
नां. ११५६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“यवन चांद याची गभणद्वाराची पुण्यकारक देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––चांद (चांद्र)––देणगी देणारा यवन. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६६. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहामध्ये असलेल्या शवेटच्या व्हराांड्याच्या बाहेरच्या 

बाजूला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, प.ृ ५२, नां. ४; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., 

१८५४, खांड ५, पृ १६४, नां. १०; (३) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ५०, नां. २२; (४) बुल्हर 
व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९५, नां. १७; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–
१०, पृ. १३४, नां. ११७१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––या लेखात देणगीची नोंद केलेली असून द्रत्रद्रपटक जाणणाऱ्या गणाचायण सुलस याचा 

द्रवद्याथी थेर भदांत चेद्रतयस व कोणत्यातरी गृहपतीचा नातू नदणक याांचा उल्लखे केलेला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सुलस––गणाचायण; (२) चेद्रतयस––सुलसचा द्रशष्ट्य; (३) नदणक––

गृहपती ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․चा नातू. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६७. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहातील दोन खोल्याांच्या दाराांच्या मध्ये असलेल्या 

जागेत कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, प्लेट नां. ४९. २; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., १८५४, खांड ५, पृ १६४, नां. १२; (३) कनण, इां. ॲ., १८७७, खांड ६, पृ. ४०, नां. १०; (४) बजेस व 
इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ५०, नां. २१; (५) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, पृ. ९५, नां. 
१८; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३३, नां. ११७०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“गहपती सद्रयती याचा पतु्र गहपती द्रसवदास याची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसवदास––दान देणारा गहपद्रत (गृहपती); (२) सद्रयती––द्रसवदासाचा 

द्रपता, गहपती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६८. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील अपूणण चैत्य लेण्याच्या उजव्या बाजूला असलेल्या दोन 

खोल्याांच्या दरवाजाच्या मध्ये असलेल्या मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, पृ. ५१, नां. ३; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६५, नां. १२; (३) बजेस, इां. अॅ., १८७७, खांड ६, प.ृ ३६, नां. ९; (४) कनण, इां. 
अॅ., १८७७, खांड ६, प.ृ ४०, नां. ९; (५) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ४९, नां. २०; (६) 
बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ९६, नां. १९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“भरुकच्ावासी अिशम्याचे पुत्र लां कुद्रडय बधुद्रमत व बुधरद्रखत या बांधूांनी द्रदलेली दोन 

खोल्याांच्या शलैगृहाची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) बुधद्रमत––दान देणारा; (२) बुधरद्रखत––दान देणारा; (३) अससम 

(अिशमा)––बुधद्रमत व बुधरद्रखत याांचा द्रपता.  
 
ग्रामनामे.––भरुकच्ा ––हल्लीचे भडोच. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३६९. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहामध्ये असलेल्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर डावीकडे 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह.णर., १८४७, प्लेट ६; (२) बजेस व इांग्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ४४, 

नां. ९; (३) न्सस्टन्सव्ह्सन व बे्रट, जां.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. १८५४, खांड ५, पृ. १६८, नां. २२; (४) बुल्हर व बजेस, 
अ.स.व.ेइां. १८८३, खांड ४, प.ृ ९६, नां. २०; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्. १०, १९०९–१०, पृ. १३१, 
नां. ११५८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“पलप याने पवुानद खेड्यातील १५ द्रनवतणने जमीन दान द्रदली. ही देणगी त्याने 

अपद्रजत पांथाच्या उपयोगासाठी ठेवली.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पलप––दान देणारा; (२) पयोगोक––दान स्वीकारणारा अपराद्रजत 

पांथीय. 
 
ग्रामनामे.––पुवानद––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७०. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील चतै्य लेण्याच्या समोर असलेल्या अिकोनी स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक््, ज.रॉ.ए.सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८, नां. ३; (२) बिण, णह.णर., १८४७, 

प्लेट ४९५; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६५, नां. १५; (४) बजेस व 
इद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ४५, नां. १०; (५) बुल्हर व बजेस, अ.स.वे.इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९६, 
नां. २१; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्.,१०, १९०९–१०, पृ. १३१, नां. ११५९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––या लेखाचा सुसांगत अथण लागत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७१. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहातील कमानीयुक्त द्रखडकीच्या डाव्या बाजूला आहे, 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६७, नां. १९, २०; ज. 

बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए.सो., १८५६, खांड ५, पृ. ४२८; (२) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ४६, नां. १४; 
(३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८६, खांड ४, पृ. ९५, नां. २५; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, 
१९०९–१०, प.ृ १३२, नां. ११६३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––महावजे गावातील २६ द्रनवतणने शते जांबू वृक्षाांची लागवड करण्यासाठी, मानमुकड 

टेकडीजवळ दुसरे एक शते ताड वृक्ष लावण्यासाठी, तसेच गावाच्या सीमेच्या आतील द्रतसरे एक शते शाल 
वृक्षाांच्या लागवडीसाठी अपराद्रजत सांघाच्या द्रसद्धगणाांच्या स्वाधीन केले. 

 
ग्रामनामे.––महावजे––ओळख पटत नाही.  
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७२. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहाच्या द्रखडकीच्या समोरच्या कमानीच्या डाव्या 

बाजूला कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८५४, खांड ,५, प.ृ १६६, नां. १८; (२) 

बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ ४५, नां. १५; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, 
पृ. ९७, नां. २१; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३२, नां. ११६४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“वाहत वचेडुक याची आम्रवृक्षाांची लागवड करण्यासाठी द्रदलेली दोन द्रनवतणने 

जद्रमनीची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––वाहत वचेडुक––दान देणारा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७३. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहात कमानीच्या उजव्या बाजूला कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो.,१८५४, खांड ५, पृ. १६६, नां. १७; (२) 

बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां.,१८८१, पृ. ४७, नां. १६; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां.,१८८३, खांड ४, 
पृ. ९७, नां. २७; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १३२, नां.११६५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––वसकर आद्रण कासाकर याांच्या सांघाजवळ (श्रेणी) ठेव ठेवली. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७४. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहाच्या द्रखडकीच्या उजव्या बाजूला असलेल्या 

मोकळया जागेत कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १६५, नां. १६; (२) 

बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां.,१८८१, पृ. ४८, नां. १८; (३) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड 
४, प.ृ ९७, नां. २८; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३३, नां. ११६६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––वलाहक व सेउरक या गावातील शतेे करांज वृक्षाांच्या लागवडीसाठी. 
 
ग्रामनामे.––(१) वलाहक; (२) सेउरक––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७५. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहामधील द्रशलालेख क्र.३७१ च्या उजव्या बाजूला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां.,१८८१, प.ृ ४८, नां. १८; (२) बुल्हर व बजेस, अ. 

स. व.े इां.,१८८३, खांड ४, पृ. ९७, नां. २९; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३३, 
नां.११६७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––हा लेख तुटक आहे. त्यामुळे सुसांगत अथण लावता येत नाही. वाचता येण्याजोग्या 

मजकुराचे भाषाांतर असे––“वसद्ररखडकाच्या पद्रिमेस एक शते; जांबु वृक्षाांच्या लागवडीसाठी एक शते. 
कोडक खेड्यातील एक शते.” 

 
ग्रामनामे.––कोडक––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७६. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहामध्ये दरवाजाच्या वर असलेल्या वतुणळाकार 

भागावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६८, नां. २३, २४; 

(२) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां.,१८८१, पृ. ४९, नां. १९; (३) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां.,१८८३, 
खांड ४, पृ. ९८, नां. ३०; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३३, नां. १६८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––या लेखामध्ये बऱ्याच देणग्या नमूद केल्या आहेत. परांतु त्याबद्दल सद्रवस्तर माद्रहती 

द्रदलेली नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७७. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहामध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, पृ. ४; (२) बजेस व इांद्रजी, इां. के.टे.व.ेइां.,१८८१, पृ. ४४, 

नां. ८; (३) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां.,१८८३, खांड ४, पृ. ९८, नां. ३१; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. 
आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१३१, नां. ११५७.  

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी.  
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“गृहपतीचे पुत्र व बांधु याांची ५ खोल्याांची (पचगभ) पुण्यकारक देणगी.” 

  



 अनुक्रमणिका 

३७८. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहातील मोठ्या कोनाड्याच्या मागच्या कभतीवर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, पृ. ४; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., 

१८५४, खांड ५, पृ. १६९, नां. २५; (३) कनण, इां. अॅ., १८७७, खांड ६, प.ृ ४०, नां. ७; (४) बजेस व इांद्रजी, इां. 
के. टे. व.े इां.,१८८१, पृ. ५१, नां. २४; (५) बुल्हर व बजेस, अ.स.व.ेइां.,१८८३, खांड ४, प.ृ ९८, नां. ३३; 
(६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१३४, नां. ११७३.  

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––“द्रसवसम याचा पुत्र द्रसवभदू्रत याची कुां डाची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––१) द्रसवभदू्रत (द्रशवभदू्रत)–दान देणारा; २) द्रसवसम (द्रशवशमा)–द्रसवभतीचा 

द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३७९. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील शलैगृहातील व्हराांड्याच्या बाहेर अिकोनी लहान स्तांभ व 

दरवाजा याांच्या मधल्या उजव्या बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां.,१८८१, पृ. ५१, नां. २३; (२) बुल्हर व बजेस, अ. 

स. व.े इां.,१८८३, खांड ४, प.ृ ९८, नां. ३४; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१३४, 
नां. ११७२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––१) सतमल; २) वीरभतूी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३८०. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील टेकडीच्या पायथ्याशी असलेल्या अपूणण चतै्य लेण्यासमोर 

असलेल्या अिकोनी स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८८, नां. १; (२) बडण, णह. णर., 

१८४७, प्ले.नां. ४९ डी; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, पृ. १६५, नां. १३; 
(४) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां.,१८८१, पृ. ४५, नां. ११; (५) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां.,१८८३, 
खांड ४, पृ. ९६, नां. २२; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३२, नां. ११६०.  

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–२००. 
 
साराांि.––या लेखाचा सुसांगत अथण लावता येत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३८१. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर येथील अधणवट राद्रहलेल्या चतै्य लेण्यासमोर असलेल्या अिकोनी 

स्तांभाच्या आतल्या बाजूच्या जवळ कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रसकस, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८८, नां. २; (२) बडण, णह. णर., 

१८४७, प्ले.नां. ४९·५; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १६५, नां. १४; 
(४) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां.,१८८१, पृ. ४५, नां. १२; (५) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां.,१८८३, 
खांड ४, पृ. ९६, नां. २३; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३२, नां. ११६१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. १५० ते इ. स. १५०–३००. 
 
साराांि.––हा लेख नीट वाचता येत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३८२. जुन्नर बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जुन्नर शलैगृहातील दरवाजावर असलेल्या मोकळया जागेत डाव्या 

कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, प.ृ १६७, नां. २१; (२) 

बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१, प.ृ ४५, नां. १३; (३) बुल्हर व बजेस, अ. स. व.े इां.,१८८३, खांड 
४, प.ृ ९६, नां. २४; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३२, नां. ११६२.  

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––कोणाद्रचक श्रेणीत उपासक आडुथूम शक याने वडाद्रलका गावात करांज वृक्षासाठी २० 

द्रनवतणने व कटपतुक गावात वटवृक्षासाठी नऊ द्रनवतणने जमीन द्रदली. 
 
व्यप्क्तनामे.––आडुथूम––शक उपासक. 
 
ग्रामनामे.––(१) वडाद्रलका––जुन्नरपासून उत्तरेस ६ मलैाांवरील वराड असाव;े (२) कटपुतक 

––जुन्नरच्या नैऋत्येस ५ मलैाांवर असलेले कतुर असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३८३. जेजुरी ताम्रपट, णवनयाणदत्य 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––सासवि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट जेजुरी येंथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर, डी.आर्., इ. आय्., १९२७–२८, खांड १९, पृ. ६२–६५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवनयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––शके ६०९ (गत वषण), ९ व ेशासन वषण, इ. स. ६८७. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपट पद्रिम चालुक्य नृपती द्रवनयाद्रदत्य याच्या कारकीदीतील आहे व त्याने 

हा पळट्ठानजवळ असलेल्या भाडली या खेड्यात तळ असताना द्रदलेला आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश 
राजाने पळयट्ठान द्रवषयातील साद्रतमाळ भोग प्रदेशाांतील नीरा नदीच्या तीरावरील कलहट्ठान, पराांद्रचक व 
हद्ररणद्रयग या गावाांच्या मध्ये वसलेले वीर नामक खेडे कौंद्रडण्य गोत्री पाांचालशमणन् याचा पुत्र अल्लशमणन् 
याला दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती 

पुलकेशीचा पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा पुत्र; (४) हषणवधणन––सत्याश्रयाने 
कजकलेला उत्तरापथेिर; (५) द्रवक्रमाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (६) द्रवनयाद्रदत्य––
दान देणारा चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (७) अल्लशमणन––दान स्वीकारणारा कौंद्रडण्य गोत्री 
ब्राह्मण; (८) पाांचालशमणन्––अल्लशम्याचा द्रपता; (९) दुगणशमणन्––अल्लशम्याचा द्रपतामह; (१०) 
भम्मणराज––दानासाठी द्रवनांती करणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) पळयट्ठान––हल्लीचे फलटण; (२) भाडली––फलटणच्या आग्नेयेस ५ 

मलैाांवर असलेले भाडळी बदुु्रक; (३) वीर––नीरा नदीच्या उत्तरेस दीड मलैावर असलेले हल्लीचे वीर 
गाव; (४) कलहट्ठान––ओळख पटत नाही; (५) हद्ररणद्रयग––वीरच्या ईशा्येस अडीच मलैाांवर 
असलेले हल्लीचे हरणी; (६) पराांद्रचक––वीरच्या आग्नेयेस ३ मलैाांवर असलेले पकरचे. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३८४. जोगेश्वरी िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––सालसेट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख जोगेिरी येथील शलैगृहातील स्तांभयुक्त व्हराांड्यात उजव्या 

टोकाला असलेल्या आसनाच्या पाठीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६१, खांड ६, प.ृ १४, नां. ६३; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१०९, नां. १०३६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखातील ‘गहपद्रट्टकराज’ ही अक्षरे फक्त वाचता येतात. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

३८५. झणरका ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (तृतीय), िके ७२५ 
 

द्रजल्हा––अकोला तालुका––मूर्थतजापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रसरस येथे अ.ॅ गुलाबराव देशमुख याांना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव.द्रभ., इ. आय्., १९५७–५८, खांड ३२, पृ. १५७–१६४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, प्राचीन देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ७२५ (गत वषण), कार्थतक पौर्थणमा, चांद्रग्रहण; २ नोव्हेंबर, इ. स. ८०३. 
 
साराांि.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) याने हे दानपत्र तुांगभद्रा नदीच्या काठावर असलेल्या 

अलमपुरजवळील त्याच्या द्रवजयी तळावरून द्रदले आहे. हे दान धाराद्रशवद्रनवासी काश्यप गोत्री द्ररद्रसयप 
भट्ट याला द्रदले आहे. दान द्रदलेल्या खेड्याचे नाव झद्ररका असे होते. हे दानपत्र राजाच्या उपन्सस्थतीत 
देवय्य नामक अद्रधकारी व सेनापती गौड याचा पतु्र कुक्काय्य याांनी द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती 

गोकवदराज (प्रथम) चा पुत्र; (३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (४) दांद्रतदुगणराज––
राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (६) राहप्प––
कृष्ट्णराजाने पराभतू केलेला राजा; (७) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (८) 
धु्रवराज द्रनरूपम––राष्ट्रकूट नृपती गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (९) गोकवदराज (तृतीय)––
राष्ट्रकूट नृपती, धु्रवराज द्रनरुपम याचा पुत्र; (१०) भट्ट द्ररद्रसयप––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री तै्रद्रवद्य 
ब्राह्मण. बह वृच शाखा; (११) भट्ट अन्नस्वामी––भट्ट द्ररद्रसयप याचा द्रपता; (१२) कुक्काय्य––लेख 
द्रलद्रहणारा; (१३) गौड––बलाद्रधकृत, कुक्काय्य याचा द्रपता; (१४) देवय्य––महाक्षपटलाद्रधप. 

 
ग्रामनामे.––(१) झद्ररका––यवतमाळ द्रजल्यातील केळापुर तालुक्यातील हल्लीचे झरी; (२) 

अलमपुर––अलमपुर रोड रेल्व े स्टेशनजवळ असलेले हल्लीचे अलमपुर; (३) पोण––वधा द्रजल्यातील 
कहगणघाट तालुक्यात वधा नदीच्या तीरावरील हल्लीचे पोहना; (४) तलुती––झरीच्या पूवेस ३ मलैाांवर 
असलेले तरोडी; (५) द्रवदुराम्र––झरीच्या दद्रक्षणेस ४ मलैाांवर असलेले उांबरी; (६) मारग्राम––झरीच्या 
उत्तरेस ५ मलैाांवर असलेले मारेगाांव; (७) तलभी––ओळख पटत नाही; (८) धाराद्रशव. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

३८६. ठािे ताम्रपट णिलाहार अणरकेसरी 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––ठािे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ठाणे येथील द्रकल्ल्यामध्ये काही खोदकाम चालू असताना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) कारनाक व रामलोचन पांद्रडत, एणियाणटक णरसचेस, १८०१, खांड १, पृ. ३५६–

३६७; (२) द्रकलहॉनण, इां. स. इां., पृ. ५५, नां. ३०६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी.  
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अद्ररकेसरी.  
 
वषण व णतथी.––चैत्र शुद्ध १५, कपगल सांवत्सर, शके ९४०, इ. स. १०१८. 
 
साराांि.––हे शासन द्रशलाहार नृपती अद्ररकेसरी याच्या अमदानीतील आहे. याचा उदे्दश काद्रवनार 

हे गाव कचतपैय्याचा पुत्र द्रतक्कपैय्य याला यज्ञकमे करण्यासाठी दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन 
नागलैवच्या भावाचा पुत्र जोउब याने द्रलद्रहले व वदेपैय्यपतु्र मान भारपैय्य याने कोरले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कपर्थदन् (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (२) पुल्लशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती; 

(३) कपर्थदन् (द्रद्वतीय) द्रशलाहार नृपती, पुल्लशक्तीचा पुत्र; (४) वप्पुवन्न––द्रशलाहार नृपती; (५) झांझ–
–द्रशलाहार नृपती, वप्पुवन्नाचा पतु्र; (६) गोन्सग्गराज––द्रशलाहार नृपती, झांझाचा भाऊ; (७) वज्जड 
(प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, गोन्सग्गराजाचा पुत्र; (८) अपराद्रजत––द्रशलाहार नृपती, वज्जड (प्रथम) चा 
पुत्र; (९) वज्जड (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, अपराद्रजताचा पतु्र; (१०) अद्ररकेसरी––द्रशलाहार नृपती, 
वज्जड (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (११) द्रतक्कपैय्य––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१२) कचतपैय्य––द्रतक्कपैय्याचा 
द्रपता; (१३) जोउब––लेख द्रलद्रहणारा; (१४) नागलैव––जोउबाचा चलुता; (१५) मान भारपय्य––
लेख कोरणारा; (१६) वदेपैय्य––मान भारपैय्य याचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे––काद्रवनार––ओळख पटत नाही. 
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३८७. ठािे ताम्रपट णिलाहार नागाजुणन 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ठाणे शहराच्या सीमेवर पांच-पाखाडी नावाच्या वस्तीत एद्रप्रल १९६५ 

मध्ये द्रमळाला. ‘मेससण शन्सक्त कप्रकटग अडड डाईांग वक्सण प्रा. द्रलद्रमटेड’ याांच्या मालकीच्या तलावात हा 
ताम्रपट पडला होता. 

 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो.गां., इ. आय्; १९६८, खांड ३७, भाग ६, पृ. २४७–२५६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नागाजुणन. 
 
वषण व णतथी.––शके ९६१, प्रमाथी सांवत्सर, बुधवार, श्रावण कृष्ट्ण १५, सूयणग्रहण; २७ ऑगस्ट, 

१०३९. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात नागाजुणन याने गोकणण पांद्रडताचा पुत्र माधव पांद्रडत या पाराशर गोत्री 

आद्रण यजुवेद शाखेच्या ब्राह्मणास कोद्ररयल १२ मधील मुांजवली येथील काही जमीन दान द्रदली असल्याचे 
नमूद केले आहे. हे दान त्याने स्वकल्याणाथण केले. त्याचा द्रवद्रनयोग रोजच्या व इतर धार्थमक कायासाठी 
आद्रण त्याच्या कुटुांबासाठी व्हावा असे साांद्रगतले आहे. हे दान घेण्यासाठी माधव पांद्रडत मध्यदेशातील 
हन्सस्तग्रामहून आला होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जीमतूवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष, जीमतूकेतूचा पुत्र; (२) 

कपर्थदन् (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (३) पुल्लशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती; कपर्थदन् (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
कपर्थदन् (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, पुल्लशक्तीचा पतु्र; (५) वप्पुवन्न––द्रशलाहार नृपती, कपर्थदन् 
(द्रद्वतीय) चा पुत्र; (६) झांझराज––द्रशलवहा नृपती, वप्पुवन्नाचा पुत्र; (७) गोन्सग्गराज––द्रशलाहार नृपती, 
झांझराजाचा भाऊ; (८) वज्जडदेर (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, गोन्सग्गराजाचा पुत्र; (९) अपराद्रजत––
द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (प्रथम) चा पुत्र; (१०) वज्जडदेव (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, अपराद्रजताचा 
पुत्र; (११) अद्ररकेसरी––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (१२) द्रात्तराज––द्रशलाहार 
नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१३) नागाजुणन––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, द्रात्तराजाचा धाकटा 
भाऊ; (१४) दद्धपैय––महामात्य; (१५) सोढलैय––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (१६) नागलैय––महाकद्रव, 
भाांडागारसेन; (१७) जोगपयै––लेख द्रलद्रहणारा भाांडागारसेन नागलैयाचा पुतण्या; (१८) माधव पांद्रडत–
–दान स्वीकारणारा पाराशर. गोत्री ब्राह्मण, यजुवेद शाखा; (१९) गोकणण पांद्रडत––माधव पांद्रडताचा द्रपता; 
(२०) गोम्म––अपराद्रजताने आश्रय द्रदलेला; (२१) ऐयपदेव––अपराद्रजताने मदत केलेला राजा; (२२) 
द्रभल्लम––अपराद्रजताने अभय द्रदलेला राजा; (२३) अम्मण––अपराद्रजताने अभय द्रदलेला राजा; (२४) 
मम्बुव––अपराद्रजताने अभय द्रदलेला राजा. 

 
ग्रामनामे.––(१) हन्सस्तग्राम––ओळख पटत नाही; (२) मध्यदेश––हल्ली चामध्य प्रदेश; (३) 

वैंगणी––मुांबई-पुणे रेल्व े लाईनवरील वाांगनी हे स्टेशन; (४) मुांजवली––वाांगनी गावाच्या उत्तरेस २ 
मलैाांवर असलेला ओसाड प्रदेश; (५) दोणा––मुांजवलीच्या पूवेस दीड मलैाांवरील हल्लीचे दोणा; (६) 
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धवला––मुांजवलीच्या पूवेस १ मलैावरील धवला; (७) कुद्रडसवरा––मुांजवलीच्या उत्तरेस २ मलैाांवरील 
खेडे; (८) कोद्ररयल १२– ओळख पटत नाही. हे बहुधा वाांगनीच्या पद्रिमेस २ मलैाांवरील हल्लीचे गोरेला 
ककवा गोद्ररयली असाव.े 

 
णविेष महत्त्व.––आतापयंतच्या द्रशलाहार द्रशलालेखात नागाजुणन राजाचा उल्लेख द्रमळत असे. 

परांतु त्याचा स्वतुःचा लेख द्रमळालेला नव्हता. तो या ताम्रपटाने उपलब्ध झाला. 
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३८८. ठािे ताम्रपट णिलाहार मुम्मुणिराज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ठाणे येथे चचण आद्रण द्रजल्हा ऑद्रफस याांच्यामध्ये खणत असताना १९५६ 

साली द्रमळाला. हा सध्या द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयम, मुांबई येथे आहे.  
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा.द्रव., इ. आय्; १९६९, खांड ३८, भाग ४, पृ. १४५–१६४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी.  
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार मुम्मुद्रणराज.  
 
वषण व णतथी.––फाल्गुन शुद्ध पौर्थणमा, शके ९७०, सौर वषण सवणधारी, २० फेबु्रवारी, इ. स. १०४९. 
 
साराांि.––या दानपत्राचा उदे्दश द्रशलाहार नृपती मुम्मुद्रणराज याने महाराणी पद्म ैद्रहच्या धार्थमक 

कल्याणासाठी दान द्रदले हे नमूद करण्याचा आहे. करहाटक, एकसाल, भतूवली, वडवली, आसलग्राम, 
अांबरवल्ली या द्रठकाणाहून आलेल्या १४ ब्राह्मणाांना बरेद्रटका द्रवषयातील खेड्याांचा महसूल प्रत्येक घराला 
एक द्रम्म आद्रण एक कुमार गद्याणक याप्रमाणे दान द्रदला. याद्रशवाय अभ्यांतर षट्ट्षद्रि द्रवषयातील मूलां ड 
बोद्ररयाली आद्रण शूपारक षट्ट्षद्रि द्रवषयातील बृहद-आडद्रनका, लघु-आडद्रनका, खानुवडा, पेढाल आद्रण 
वीरार या पाच खेड्याांचा महसूल द्रम्म आद्रण धा्याच्या स्वरूपात मध्य प्रदेश, करहाट आद्रण पुरी या 
द्रठकाणाांहून आलेल्या ७ ब्राह्मणाांना दान केल्याचा उल्लखे आहे. या दानाचा द्रवद्रनयोग या ब्राह्मणाांनी पांच 
महायज्ञ, इतर यज्ञ आद्रण स्वतुःच्या कुटुांबाच्या उदरद्रनवाहासाठी करावा. हा लेख भाांडागारसेन जो उपैय 
प्रधान याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जीमतूवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष, जीमतूकेतूचा पुत्र; (२) 

कपर्थदन् (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (३) पुल्लशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती; कपर्थदन् (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
लघु कपर्थदन् (कपर्थदन् द्रद्वतीय)––द्रशलाहार––नृपती, पुल्लशक्तीचा पुत्र; (५) वप्पुवन्न––द्रशलाहार 
नृपती, लघुकपदीचा पुत्र; (६) झांझराज––द्रशलाहार नृपती; वप्पुवन्नाचा पुत्र; (७) गोन्सग्गराज––
द्रशलाहार नृपती, झांझराजाचा भाऊ; (८) वज्जडदेव (प्रथम) ––द्रशलाहार नृपती, गोन्सग्गराजाचा पुत्र; (९) 
अपराद्रजत––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (प्रथम) चा पतु्र; (१०) वज्जडदेव (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, 
अपराद्रजताचा पुत्र; (११) अद्ररकेसरी––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (१२) द्रात्तराज–
–द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१३) नागाजुणन––द्रशलाहार नृपती, द्रात्तराजाचा धाकटा 
भाऊ; (१४) मुम्मुद्रणराज––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, द्रात्तराजाचा धाकटा भाऊ; (१५) पद्म–ै–
पट्टमहाराणी. 
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दान स्वीकारणाऱ्या ऋग्वदेशाखीय 
ब्राह्मणाचे नाव 

वद्रडलाांचे नाव गोत्र मूळ गाव 

(१६) नारायण पांद्रडत (१७) द्रतक्कपयै जमदन्सग्न-वत्स  
(१८) राांब पांद्रडत 

(नारायण पांद्रडताचा भाऊ) 
 द्रतक्कपयै जमदन्सग्न-वत्स  

(१९) लक्ष्मीधर पांद्रडत   द्रतक्कपयै जमदन्सग्न-वत्स  
(२०) गोपद्रत पांद्रडत  राांब पांद्रडत जमदन्सग्न-वत्स  
(२१) केशवभट्ट (कणाट)  . . . ···  
(२२) धारेिरभट्ट (२३) माधवभट्ट जमदन्सग्न-वत्स  
(२४) नारायणभट्ट (२५) गोवधणनभट्ट गाग्यण  
(२६) चक्रपाद्रणभट्ट (२७) द्रोणभट्ट कद्रप  
(२८) माधव (ज्योद्रतर्थवद) (२९) दाांउपैय्य आते्रय  
(३०) वाांबदेवभट्ट (३१) द्ररद्रसयपभट्ट आते्रय  
(३२) वाम्बण (३३) तीकपयै आते्रय  
(३४) वावलैय (३५) दाांउपैय काश्यप  
(३६) जनादणनभट्ट (३७) ववे्वल (षडांगद्रवत्) काश्यप  
(३८) द्रदवाकरैय (३९) द्रसद्धपैय भारद्वाज  
(४०) दद्दपैय (४१) ब्रह्मनायक गाग्यण (मध्यप्रदेश) 
(४२) वाप्यैय (४३) धालन (षडांगद्रवत्) वाद्रसष्ठ (करहाट) 
(४४) दाांउपैय (४५) द्ररद्रसयपैय काश्यप (करहाट) 
(४६) नागदेवय   काश्यप (करहाट) 
(४७) लोकपैय (४८) वावणय काश्यप (करहाट) 
(४९) गोकवदैय (५०) मद्रहधरैय जमदन्सग्न-वत्स (करहाट) 
(५१) नन्नपैय (५२) मधुवलैय भारद्वाज पुरी 
(५३) जोउपयै––प्रशस्ती द्रलद्रहणारा; भाांडागारसेन वागलैय याच्या भावाचा पुत्र. 

 
ग्रामनामे.––(१) वरेद्रटका द्रवषय––कुलाबा द्रजल्यातील कजणत तालुका असावा; (२) 

एकसाल––सेंरल रेल्वचे्या द्रभवपुरी रोड रेल्व े स्टेशनच्या उत्तरेस १–१॥ मलैाांवरील एकसाल; (३) 
वडवली––एकसालच्या दद्रक्षणेस १ मलैावरील वडवली; (४) भतूवली––वडवलीच्या नैऋत्येस १ 
मलैावरील भतूवली; (५) आसल––भतूवलीच्या उत्तरेस एका फलांगावरील आसल; (६) द्रवकराल––
आसलच्या उत्तरेस २ फलांगावरील असलेले सध्याचे बेकरे; (७) ऊां बरवली––द्रभवपुरी रोड स्टेशनच्या 
दद्रक्षणेस एका मलैावरील उमरोली; (८) आभ्यांतर षट्ट्षद्रि द्रवषय––ठाणे आद्रण वसईच्या खाड्याांमधील 
भाग; (९) शूपारक षट्ट्षद्रि द्रवषय––सध्याचा सोपाऱ्या जवळचा भाग; (१०) मूलांड––सध्याचे मुलुां ड; 
(११) वोद्ररयली––सध्याचे ठाणे द्रजल्यातील बोद्ररवली; (१२) काढेवली पद्रल्लका––ठाण्याच्या पद्रिमेस ६ 
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मलैावरील काांद्रडवली असावे; (१३) मानेग्राम––बोद्ररवली जवळचे मनोरी असावे; (१४) खानुवडा––
मानेग्रामच्या पूवेस असलेले खाद्रनवडे असाव;े (१५) बृहद आडद्रनका व लघु आडद्रनका––सध्याचे आडणे. 
द्रवरारच्या पूवेस ८॥ मलैाांवर व सोपाऱ्याच्या उत्तरेस ५ मलैाांवर एका ाोट्या प्रवाहामुळे याचे दोन भाग झाले 
आहेत; (१६) वीरार––सध्याचे द्रवरार; (१७) पेढाल––वसईच्या ईशा्येस ८ मलैाांवरील पेल्हार; (१८) 
पुरी––द्रशलाहार राजाांची पूवीची राजधानी. जांद्रजऱ्याजवळची राजापुरी असावे. 
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३८९. ठािे णिलालेख, णिलाहार अपराणदत्य (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख कोठे सापडला हे द्रनद्रित साांगता येत नाही. सध्या हा द्रशलालेख 

द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयम, मुांबई येथे आहे. 
 
सांदर्ण.––इांद्रजी, बॉ. गॅ., खांड १, भाग २, प.ृ २०, नोंद २; (२) द्रडसकळकर, द. बा. अ. र्ा. ओ. 

णर. इां., खांड ५, प.ृ १६९–७०; (३) साांकद्रलया व उपाध्याय, इ. आय., १९३५–३६, खांड २३, पृ. २७७–
७८, नां. ४३; (४) तुळपुळे, शां. गो. प्रा. म. को. ले., १९६३, प.ृ ७७–७९, नां. १५. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी द्रमश्र, इ. स. १२ व्या शतकातील देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––रद्रववार, चैत्र शुद्ध १५, द्रविावसु सांवत्सर, शके ११०७; १७ माचण, इ. स. ११८५. 
 
साराांि.––हा लेख अपराद्रदत्य याच्या अमदानीतील असून महामात्य भास्कर नायकाचा पतु्र 

लक्ष्मण नायक याने काही द्रवद्रशि काळाकरता स्थानकीय पाटन येथील शतेाचे उत्पन्नातील ४ द्रम्म व 
परमेिर सोमनाथाचे पूजेसाठी भाताच्या शतेाच्या उत्पन्नातील २८ द्रम्म देणगी द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
चाहडदेव याने हे दान घेतले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अपराद्रदत्यदेव––द्रशलाहार नृपती; (२) लक्ष्मण नायक––दान देणारा; 

(३) भास्कर नायक––लक्ष्मण नायकाचा द्रपता, महामात्य; (४) चाहडदेव––दान स्वीकारणारा. 
 
ग्रामनामे.––स्थानकीय पाटन––सध्याचे ठाणे. 
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३९०. ठािे ताम्रपट, यादव नृपती रामचांद्रदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ठाणे येथील कबरस्तानात कबर तयार करीत असताना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) वाथेन, ज. रॉ. ए. सो., (First Series), खांड २, पृ. ३८८, ज. रॉ. ए. सो., खांड 

५, प.ृ १८३, नां. १०; (२) बानेट, एल.् डी., इ. आय्., १९१५–१६, खांड १३, प.ृ १९८–२०६.  
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, तत्कालीन नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––अद्रिन शुद्ध ५, रद्रववार, अांद्रगरस सांवत्सर, शके ११९४. फ्लीटच्या मते तारीख 

चुकीची ठरते. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट देवद्रगरीचा यादव राजा रामचांद्रदेव याच्या अमदानीतील आहे. या 

शासनाचा मुख्य उदे्दश कोकणचा अद्रधकारी अच्युत नायक याने वउल हे गाव ३२ ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे 
नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रभल्लम––यादव नृपती; (२) जैत्रपाल––यादव नृपती; (३) कसघण––

यादव नृपती, जैत्रपालाचा पुत्र; (४) कृष्ट्ण––यादव नृपती; (५) महादेव––यादव नृपती, कृष्ट्णाचा 
धाकटा भाऊ; (६) रामचांद्र––यादव नृपती, कृष्ट्णाचा पुत्र; (७) हेमाद्रद्र––मुख्य मांत्री; (८) जल्हण––
गौतम गोत्री, हेमाद्रीचा पूवणज (मोठा भाऊ?); (९) अच्युत नायक––दान देणारा कोकणचा अद्रधपती; 
(१०) मूधुद्रग––अच्युत नायकाचा द्रपता. 

 
दान स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणाचे नाव वद्रडलाांचे नाव गोत्र 
(११) द्रवष्ट्णु दीद्रक्षत (१२) भानु गाग्यण 
(१३) आअुप्रभ ु (१४) द्रवष्ट्णुप्रभ ु जामदग््य-वत्स 
(१५) बाच्ाूनायक (१६) राघव नायक अद्रत्र 
(१७) वासुदेवभट्ट ू (१८) मारकसह पांद्रडत जामदग््य-वत्स 
(१९) खेतमाचायण (२०) कृष्ट्णाचायण वद्रसष्ठ 
(२१) नागदेभट्ट (२२) माधवभट्ट जामदग््य-वत्स 
(२३) अअुभट्ट (२४) सोमनाथ घैसास गौतम 
(२५) नागदेभट्ट (२६) पुरुषोत्तमभट्ट भारद्वाज 
(२७) का्हुपाध्ये (२८) दामोदर उपाध्याय चांद्राते्रय 
(२९) द्रत्रद्रवक्रम घैसास (३०) वासुदे घैसास काश्यप 
(३१) रामेिरभट्ट (३२) सोमदेभट्ट भारद्वाज 
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ग्रामनामे.––(१) सासद्रट–हल्लीचे सालसेट, द्रजल्हा ठाणे; (२) वअुल––ठाण्याच्या वायव्येस ५ 
मलैाांवरील वअलु; (३) कामेिर-वअुलच्या आग्नेयेस १ मलैावर असलेले कविेर; (४) द्वारवती––
ओळख पटत नाही.  
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३९१. ठािे ताम्रपट, यादव रामचांद्रदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ठाण्याजवळ सापडला. 
 
सांदर्ण.––वाथेन, ज. रॉ. ए. सो. (ओ.द्रस.), खांड ५, पृ. १७८–१८३ (१८३९). 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––वैशाख शुद्ध १५, पौर्थणमा, भौमवार, द्रवरोधी सांवत्सर, शाद्रलवाहन शके १२१२ 
 
साराांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश कोकणचा अद्रधपती कृष्ट्णदेव याने वदेपठन करणाऱ्या 

ब्राह्मणाांना अांजारे हे गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे शासन माधव पांद्रडत याने द्रलद्रहले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रभल्लम––यादव नृपती; (२) जैत्रपाल––यादव नृपती; (३) कसघण––

यादव नृपती, जैत्रपालाचा पतु्र; (४) जैत्रपाल (द्रद्वतीय)––यादव नृपती; (५) कृष्ट्ण––यादव नृपती; (६) 
महादेव––यादव नृपती, कृष्ट्णाचा धाकटा भाऊ; (७) रामचांद्र––यादव नृपती, कृष्ट्णाचा पतु्र, (८) एकदेव 
पांद्रडत––महामात्य; (९) कृष्ट्णदेव ––दान देणारा कोकणाद्रधपती; (१०) बद्रमदेव––कृष्ट्णदेवाचा द्रपता, 
(११) पद्मनाभ––कृष्ट्णदेवाचा द्रपतामह, भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (१२) माधव पांद्रडत––लेख द्रलद्रहणारा; 
(१३) कां करदेव––दानपत्र द्रलद्रहण्याची आज्ञा देणारा. 

 
ग्रामनामे.––अांजारे––ओळख पटत नाही. 
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३९२. ठािेगाव णिलालेख 
 

द्रजल्हा––वर्धा तालुका––आवी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख ठाणेगाव येथील देवीच्या मांद्रदरात कोरलेला आहे. 
 
सांदभण.––(१) कद्रझ्स, अॅ. द्रर. सी. पी. अडड बी., पृ. ११; (२) द्रहरालाल, इां. सी. पी. अडड बी. पृ. 

१०, नां. ११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, देवनागरी (?). 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शाद्रलवाहन सांवत्, ११४५, इ. स. १२२३. 
 
साराांि.––यामध्ये तत्कालीन अद्रधकाऱ्याांची नाव ेद्रदलेली आहेत. 
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३९३. िोंगरगाांव णिलालेख, परमार जगदे्दव 
 

द्रजल्हा––यवतमाळ तालुका––पुसद 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख डोंगरगाव येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा.द्रव., इ. आय्., १९४१–४२, खांड २६, पृ. १७७–१८५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––परमार नृपती जगदे्दव. 
 
वषण व णतथी.––चैत्र १५, शके १०३४, नांदन सांवत्सर, शुक्रवार, १५ माचण, इ. स. १११२. 
 
साराांि.––हा द्रशलालेख परमार नृपती जगदे्दव याच्या कालातील आहे. या लेखाचा उदे्दश जगदे्दव 

याने श्रीद्रनवास या ब्राह्मणाला डोंगरगाव दान द्रदले, या गावी त्या ब्राह्मणाने एक देवालय बाांधले व आपला 
द्रपता श्रीद्रनद्रध याला पुण्यप्राप्ती व्हावी या उदे्दशाने त्या देवालयात द्रशवाची स्थापना केली हे साांगण्याचा 
होता. हा लेख द्रविस्वामी याने द्रलद्रहला. या लेखात परमार जगदे्दव याची वांशावळही साांद्रगतली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) परमार––परमार घराण्याचा मुळ पुरुष; (२) भोज––परमार नृपती; (३) 

उदयाद्रदत्य––परमार नृपती, भोजाचा भाऊ; (४) जगदे्दव––दान देणारा परमार नृपती, उदयाद्रदत्याचा 
पुत्र; (५) श्रीद्रनवास––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (६) श्रीद्रनद्रध––श्रीद्रनवासाचा द्रपता; (७) द्रविस्वामी–
–लेख द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) डोंगरग्राम––ज्या द्रठकाणी लेख सापडला ते पसुदजवळील डोंगरगाव. 
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३९४. तिखेळ णिलालेख, चालुक्य सोमेश्वर (प्रथम) 
 

द्रजल्हा––नाांदेि तालुका––देगलूर 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेला नाही. 
 
सांदर्ण.––इ. अां. णर., १९५८–५९, पृ. ६०, नां. २० (१). 
 
र्ाषा व णलपी.––द्रदलेली नाही. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती तै्रलोक्यमल्ल सोमेिर (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––शके ९६९, इ. स. १०४७. 
 
साराांि.––हा लेख तै्रलोक्यमल्ल सोमेिराच्या अमदानीतील असून यामध्ये नागवमणन् व 

काद्रलमय्य या वाजी कुलातील सरदाराांची नाव ेआलेली आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) तै्रलोक्यमल्ल सोमेिर (प्रथम)––चालुक्य नृपती; (२) नागवमणन्––वाजी 

कुलातील सरदार; (३) काद्रलमय्य (कद्रलमय्य)––वाजी कुलातील सरदार. 
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३९५. तिखेळ णिलालेख, चालुक्य सोमेश्वर (णितीय) 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इ. अां. णर., १९५८–५९, पृ. ६०, नां. २० (२). 
 
र्ाषा व णलपी.––द्रदलेली नाही. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती भवुनैकमल्ल सोमेिर (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ९९३, इ. स. १०७०. 
 
साराांि.––या लेखात नागवमणन् व काद्रलमय्य या सरदाराांची नाव ेआली आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भवुनैकमल्ल सोमेिर (दुसरा)––चालुक्य नृपती; (२) नागवमणन्––वाजी 

कुलातील सरदार; (३) काद्रलमय्य––वजी कुलातील सरदार. 
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३९६. तिखेळ णिलालेख, यादव कन्सहरदेव 
 

द्रजल्हा––सोलापूर तालुका––अक्कलकोट सांस्थान 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड तडवळ येथील मद्रल्लकाजुणनाच्या देवालयात पडलेला 

होता. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी, आर.् ए्., कनाटक इन्सस. १९५३, खांड २, पृ. १४१–१४४. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती क्हरदेव. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे १३ व ेशतक. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेख दोन भागात आहे.–– (१) या भागात श्री द्रसद्धनाथ हे नाव आलेले आहे; 

(२) या भागात क्हरदेवाचा उल्लेख आलेला असून सोन्नद्रलगे येथील कद्रपलद्रसद्ध मद्रल्लकाजुणनाच्या 
देवालयाला द्रदलेल्या काही देणग्या नमूद केल्या आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) क्हरदेव––यादव नृपती; (२) चेटरस––क्हरदेवाचा अद्रधकारी; (३) 

कुचरस––क्हरदेवाचा अद्रधकारी. 
 
ग्रामनामे.––सोन्नद्रलगे––हल्लीच्या सोलापूर शहराचे उपनगर. 
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३९७. तळाले ताम्रपट, णिलाहार गांिराणदत्य 
 
द्रजल्हा––कोल्हापूर  
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट तळाले येथील शतेात रामचांद्र अप्पाजी नामक गृहस्थाला सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) इांद्रजी, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८७७–७८, खांड १३, प.ृ १–१७; (२) द्रकलहॉनण, 

इां. स. इां., पृ. ५७, नां. ३१७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती गांडराद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––(१) मांगळवार, माघ शुद्ध १०, द्रवरोंधी सांवत्सर, शके १०३२; १ फेबु्रवारी; इ. स. 

१११०; (२) वैशाख पौर्थणमा, द्रवकृत सांवत्सर, शके १०३३, चांद्रग्रहण, गुरूवार, ५ मे इ. स. १११०. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनात राजाने १६ द्रभन्न गोत्रीय ब्राह्मणाांना क्यादान केले व या प्रसांगी 

ब्राह्मणाांना काही जमीन वृद्रत्त द्रदल्याचे नमूद केले आहे. नांतर दुसऱ्या वषी, द्रवकृत सांवत्सर असताना त्याने 
आणखी दोन वृद्रत्त द्रदल्या, आपण स्थापन केलेली मांद्रदरे, जद्रमनी द्रदल्या व गूडालय या गावच्या 
वांशपरांपरागत असलेल्या अद्रधकाऱ्यासही काही देणग्या द्रदल्याचे या लेखात नमूद केले आहे. हे शासन 
दामोदर याने तयार केले व अद्रपओज याने कोरले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जद्रतग (प्रथम) ––द्रशलाहार नृपती; (२) नद्रयवमणन्––द्रशलाहार नृपती, 

जद्रतग (प्रथम) चा पुत्र; (३) चांद्रराज––द्रशलाहार नृपती, नद्रयवम्याचा पुत्र; (४) जद्रतग (द्रद्वतीय)––
द्रशलाहार नृपती, चांद्रराजाचा पुत्र; (५) गोंकराज––द्रशलाहार नृपती, जद्रतग (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (६) 
गूवल––द्रशलाहार नृपती, गोंकराजाचा भाऊ; (७) कीर्थतराज––द्रशलाहार नृपती, गोंकराजाचा भाऊ; 
(८) मारकसह––द्रशलाहार नृपती, गोंकराजाचा पुत्र; (९) गूवल (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, 
मारकसहाचा पुत्र; (१०) भोजदेव––द्रशलाहार नृपती, गूवल (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (११) बल्लाळ––
द्रशलाहार नृपती, गूवल (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (१२) गांडराद्रदत्य––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, 
गूवल (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (१३) दामोदर––शासन द्रलद्रहणारा; (१४) अप्प्योज्ज––शासन 
कोरणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रमकरज––साांगली द्रजल्यातील हल्लीचे द्रमरज; (२) प्रयाग––हल्लीचे 

अलाहाबाद असाव.े पुढील गावाांची ओळख पटत नाही; (३) सप्तखोल्ल; (४) खोल्ल; (५) गुडयग्राम; (६) 
वांकवन; (७) गालगदू्रत्तसजयापल्ली; (८) गूडलय; (९) इरुकुडी; (१०) पनुतरगेखोल्ल; (११) मयूरवपण; 
(१२) मद्रनयवर्थप; (१३) एडनाड; (१४) द्रतरवाड; (१५) तगरपूर––हल्लीचे तेर. 

 
वैणिष्ट्य.––महादेव, बुद्ध आद्रण अहणत् या देवाांनाही देणग्या द्रदल्या. 
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३९८. तळेगाांव ताम्रपट, राष्ट्रकूट कृष्ट्िराज (प्रथम) 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––णसरूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट तळेगाव ढमढेरे येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––स्टेन कोनो, इ. आय., १९१५–१६, खांड १३, प.ृ २७५–२८२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्णराज (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––वैशाख अमावस्या, सूयणग्रहण, प्लवांग सांवत्सर, शके ६९० (गत वषण). बुधवार २३ 

माचण, इ. स. ७६८. 
 
साराांि.––हे शासन कृष्ट्णराज (प्रथम) याच्या अमदानीतील आहे. हा ताम्रपट मण्णनगर येथील 

तळावरून द्रदलेला आहे. या शासनाचा मुख्य उदे्दश पूनक द्रवषयातील कुमाद्ररग्राम, भमरोपरा, अरलुव, 
कसदीग्राम व तडवले ही गाव ेकरहाटक, १००० द्रवषयातील ब्राह्मणाांना दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता, 
या दानाचे दोन भाग वासुदेव भट्टासाठी राखून ठेवले होते. हे शासन इांद्र याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज (प्रथम)––राष्ट्रकूट 

नृपती, गोकवदराज (प्रथम) चा पतु्र; (३) इांद्रराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राज (प्रथम) चा पुत्र; 
(४) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (५) श्रीहषण––दांद्रतदुगाने कजकलेला नृपती; 
(६) वज्रट––दांद्रतदुगाने कजकलेला नृपती; (७) वल्ल्भ कीर्थतवमणन्––दांद्रतदुगाने कजकलेला चालुक्य 
नृपती; (८) कृष्ट्णराज (प्रथम)––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा चलुता, ककण राज (प्रथम) चा 
पुत्र; (९) प्रभतुुांग गोकवदराज––राष्ट्रकूट राजपुत्र, कृष्ट्णराज, (प्रथम) चा पतु्र; (१०) वाद्रसष्ठ श्रीकुां मार–
–दानासाठी द्रवनांती करणारा; (११) जैव्ती पाणैय––दानासाठी द्रवनांती करणारा; (१२) भट्ट वासुदेव––
दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१३) इांद्र––शासन द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(२) करहाट १,०००––सातारा द्रजल्यातील कऱ्हाडभोवतालचा प्रदेश; (२) 

मण्णनगर––बांगलोर द्रजल्यात द्रनलमांगल तालुक्यातील हल्लीचे मण्णे असावे; (३) कुमाद्ररग्राम––
कऱ्हेगाव; (४) भमरोपरा––भोवरपूर; (५) अरलुव––उरुळी; (६) कसदीग्राम––सींदवणे; (७) 
तडवले––तुरुली; (८) पूनक––हल्लीचे पुणे; (९) खांबग्राम––खामगाव; (१०) वोद्ररमग्राम––बोरी; 
(११) दाद्रडमग्राम––दलींब; (१२) अलां द्रदय––पुण्यापासून १५ मलैाांवरील चोराची आळांदी; (१३) 
द्रथअुरग्राम––थेऊर. 
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३९९. ताम्रपट कदांब णिर्ुवनमल्ल 
 

द्रजल्हा––उल्लेख नाही तालुका––उल्लेख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––श्री. खरे, ग. ह. याांना या ताम्रपटाते फोटो त्याांच्या एका द्रमत्राकडून द्रमळाले. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९५१, खांड ४, प.ृ ४५–५६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी ११ व्या शतकातील दद्रक्षणी पद्धतीची. 
 
वषण व णतथी.––गुरुवार, फाल्गुन शुद्ध १३, व्यय सांवत्सर, शके १०२८ (गत वषण), ७ फेबु्रवारी इ. 

स. ११०७. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट कदांब नृपती द्रत्रभवुनमल्ल याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा उदे्दश 

द्रत्रभवुनमल्लाच्या गांडगोपाल ऊफण  केद्रलम नामक चाकराांने जमीन् व मळे बारा द्रभन्न गोत्रीय ब्राह्मणाांना दान 
द्रदले हे नमूद करणे हा होता. त्याने एक सरस्वतीचे मांद्रदर उभारले. मठग्रामातील शोलेघ्री नामक शते 
खरेदी करून लावनू द्रदले. तसेच लेखक आचायण व सरस्वतीचा पूजक याांना तीन घरे बाांधून द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) षष्ठ––कदांब नृपती; (२) जयकेशी––कदांब नृपती, षष्ठाचा पुत्र; (३) 

द्रत्रभवुनमल्ल––कदांब नृपती, जयकेशीचा पुत्र; (४) कालपाां––षष्ठाचा चाकर; (५) नागान (नागण)––
कालपाांचा पतु्र; (६) गांडगोपाल केद्रलम––दान देणाऱ्या नागणाचा पुत्र. 

 
दान स्वीकारिाऱ्या ब्राह्मिाांची नावे पुढीलप्रमािे. 

 
ब्राह्मणाचे नाव द्रपत्याचे नाव द्रपतामहाचे नाव गोत्र व्यवसाय 
(७) सोमायण (८) पोम्मणायणक (९) अण्णय्यभट्ट शांख मुख्य अथवणन् 

शाांद्रतकपौद्रित 
(१०) जयांतभट्ट (११) रेवदास (१२) माधवायण भालां दन 

(उपयुणक्ताच्या 
शाखेचे) 

राजाचे पौराद्रणक 

(१३) मय्याल (१४) शाांत (१५) साद्रवणायण भारद्वाज राज ज्योद्रतषी 
(१६) ईिरायण द्रद्ववदेी (१७) म्हालय्य 

दीद्रक्षत 
(१८) सोमभट्ट कौद्रशक राजाचे धमाद्रधकारी 

(१९) केशवायण + 
सोमायण 

(२०) नारायणभट्ट (२१) परमेिर कौद्रशक राजाचे गुरू 

(२२) वामनभट्ट (२३) नाग (२४) अज्जमायण भारद्वाज राजाचे अिवैद्य 
(२५) अज्जमभट्ट (२६) वामनायण (२७) द्रतक्कय्य वत्स राजाचे पुरोद्रहत 
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घैसास 
(२८) म्हालय्य (२९) नारायणायण (३०) म्हालपायण शाांद्रडल्य राजाचे द्रवद्यागुरु 
(३१) नारायणायण (३२) द्रत्रद्रवक्रमभट्ट (३३) म्हालपायण शाांद्रडल्य राजाचे धमाद्रधकारी 
(३४) अज्जल घैसास (३५) वातय्य (३६) वासलायण वत्स वदेातील पट्टवधणन 
(३७) गोकवद क्रमद्रवद (३८) पत्तय्य (३९) शाांद्रतभट्ट कौद्रशक याजकातील 

पट्टवधणन 
(४०) गोकवद द्रद्ववदेी (४१) द्रवष्ट्णु पांद्रडत (४२) गोकवद द्रद्ववदेी अद्रत्र याद्रज्ञकाांतील श्रेष्ठ 

 
ग्रामनामे.––(१) गाली––गोवा राज्यातील हल्लीचे गाली; (२) पुःजद्रण खली––हल्लीचे पणजी; 

(३) गोपक (खली)––हल्लीचे गोव े व बेट; (४) आम्रवण––फोंड्याच्या उत्तरेस १० मलैावरील हल्लीचे 
आमोणे; (५) वरे––फोंड्याच्या उत्तरेस ६ मलैाांवरील वरेे; (६) द्रपद्ररयल––फोंड्याच्या उत्तरेस ३ 
मलैाांवरील हल्लीचे द्रप्रयोळ; (७) कुलत्थाली––फोंड्याच्या ७ मलै पद्रिमेस हल्लीचे कुट्ठाळ; (८) कद्रपलक–
–फोंड्याच्या पद्रिमेस २ ते ४ मलैाांवर हल्लीचे कवळे; (९) नेऊर––फोंड्याच्या वायव्येस ८ मलै हल्लीचे 
नेवरे; (१०) पल––फोंड्याच्या वायव्येस १६ मलैाांवरील पालये; (११) अांतुरज––हल्लीचे अांत्रजू, फोंडे 
महालाच्या आसपासचा भाग; (१२) मडक––फोंड्याच्या पद्रिमेस ५ मलैाांवरील हल्लीचे मडकई; (१३) 
शतक ककवा शांताक––हल्लीचे सातक; (१४) वले्लोर––हल्लीचे बलेोर; (१५) मन्सज्झखांड––हल्लीचे 
माजीखांड; (१६) करुःजाली––हल्लीचे कजाली; (१७) होड ड खज्जणक––हल्लीचे होडखाजन; (१८) 
षट्ट्षद्रि––गोव्यातील प्रमुख द्रवभाग सालसेट ककवा सािी; (१९) कुत्तडरी––मडगावच्या पूवेस ५ मलै व 
फोंड्याच्या दद्रक्षणेस ८ मलै, हल्लीचे कुडतोरी; (२०) राइग्राम––फोंड्याच्या दद्रक्षणेस ६ मलै, हल्लीचे राय; 
(२१) मठग्राम––फोंड्याच्या दद्रक्षणेस ९ मलैाांवरील हल्लीचे मडगाव पढुील गावाांची ओळख पटत नाही :– 
(२२) ब्रह्मपुरी; (२३) द्रकसूर; (२४) असौली; (२५) कचचखांद्रड; (२६) द्रसरूर; (२७) कोंढलक; (२८) 
पय्यावद्य. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४००. ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––उल्लेख नाही तालुका––उल्लेख नाही 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––द्रडसकळकर, द्रद.ब., ज.. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १९२८, खांड ३ (्य.ूद्रस.), क्र. ४, पृ. 

१८७–१८८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, राष्ट्रकूटाांच्या इतर लेखाांप्रमाणे द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––वैशाख महापवणणीं, शके ७३३, इ. स. ८११. 
 
साराांि.––हें शासन राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) याच्या अमदानीतील आहे. शासनाचा मुख्य 

उदे्दश धांकद्रपप्पल भनु्सक्तमधील नांदपूर हे गाव हद्ररद्र गोत्री ब्राह्मण श्रीधरभट्टाचा पुत्र कपगकुल यास राजाने 
दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवद––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती; (२) कपगकुल––दान स्वीकारणारा 

हद्ररद्र गोत्री ब्राह्मण; (३) श्रीधरभट्ट––कपगकुलाचा द्रपता; (४) अरुणाद्रदत्य––लेखक; (५) वत्सराज––
अरुणाद्रदत्याचा द्रपता; (६) नागभट्ट––दूतक. 

 
ग्रामनामे.––(१) नांदपुर; (२) धांक; (३) काांडद्ररका; (४) वडग्राम; (५) वचु्चद्रलका; (६) 

दद्रहयद्रपप्पल; (७) पद्ररयली; (८) मयूरखांडी. यापकैी कोणत्याच गावाची ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४०१. तासगाव ताम्रपट, यादव कृष्ट्ि 
 

द्रजल्हा––साांगली तालुका––तासगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट तासगाव येथील श्री. जोग व द्रलमये याांच्याजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग.ह., द. म. इ. सा., खांड ३, पृ. ९–१६ व ६५–६६; इ. आय्., १९४७, ४८, 

खांड २७, पृ. २०८–२१६; (२) तुळपुळे, श.गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, पृ. १३५–१३९, नां. २७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी द्रमश्रण, १२ व्या–१३ व्या शतकातील देवनागरी.  
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कृष्ट्ण. 
 
वषण व णतथी.––शके ११७२, साधारण सांवत्सर, माघ वद्य १४, महाद्रशवरात्र; सोमवार २० 

फेबु्रवारी, १२५१. (तुळपुळे) 
 
साराांि.––हे शासन यादव नृपती कृष्ट्ण याच्या अमदानीतील आहे. याचा उदे्दश यादव माांडद्रलक 

चांद्र व केशव याांनी द्रशवालय बाांधले व मांजरवाटक हे गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. या गावाचे 
अधे उत्पन्न देवाच्या अिाांगपूजेसाठी व अधे उत्पन्न २५ ब्राह्मणाांना भोजन घालण्यासाठी उपयोगात 
आणावयाचे होते. हे शासन म्हाांइदेव याने तयार केले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रभल्लम––यादव नृपती; (२) जैत्र (प्रथम)––यादव नृपती, द्रभल्लम याचा 

पुत्र; (३) कसह––यादव नृपती, जत्र (प्रथम) चा पुत्र; (४) जैत्र (द्रद्वतीय)––यादव नृपती, कसहाचा पतु्र; 
(५) कृष्ट्ण––यादव नृपती, जैत्र (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (६) चांद्रदेव––दान देणारा, यादव कृष्ट्ण याचा 
माांडद्रलक; (७) केशव––दान देणारा, चांद्रदेवाचा धाकटा क्षाऊ भाऊ; (८) जल्हण पांद्रडत––चांद्रदेवाचा 
द्रपता; (९) द्रश्रयानांद––चांद्रदेवाचा द्रपतामह; (१०) कुमारदेवी––चांद्रदेवाची माता; प्रभाद्रदत्याची क्या; 
(११) प्रभाद्रदत्य––कुमारदेवीचा द्रपता, द्रविावसु गोत्री ब्राह्मण; (१२) शतानांद––जल्हणपांद्रडताचा 
द्रपतामह, कृष्ट्णाते्रय गोत्री गुजणर ब्राह्मण; (१३) म्हाांइदेव––शासनाचा लेखक. या धमणकायाची कचता 
वाहणारे ब्राह्मण; (१४) काांतबाहु; (१५) नरकसघभट्ट; (१६) अण्णांभट्ट; (१७) गांगाधरभट्ट; (१८) 
महादेवभट्ट; (१९) गोकवदभट्ट; (२०) द्रवष्ट्णुभट्ट; (२१) चाांचरसु लाखणभट्ट. 

 
ग्रामनामे.––(१) मांजरवाटक––तासगावच्या ईशा्येस ९ मलैाांवरील माांजडे; (२) गोवरू––

माांजडेच्या पूवेस २ मलैाांवरील गोवरगाव ककवा घोगाव; (३) वालगवाड––माांजडेच्या दद्रक्षणेस २ 
मलैाांवरील वलगवडे; (४) हद्रधनौर––माांजडेच्या पद्रिमेस ३॥ मलैाांवरील हतनूर; (५) पेढ––माांजडेच्या 
उत्तरेस ३॥ मलैाांवरील पेड; (६) सुरद्रगद्रर––दौलताबाद; (७) श्रीपणणखेट––(अ) पद्रिम खानदेशच्या 
नैऋत्य कोणातील पालखेड ककवा पानखेड असाव े(श्री. खरे) (ब) हेमाद्रद्रने व्रतखांडात उल्लदे्रखलेले गाव. 
वऱ्हाडमधील बाशी टाकळीच्या नैऋत्येस असलेले पातखेड (श्री. द्रमराशी). द्रनद्रित ओळख पटत नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 

४०२. तेर णिलालेख, जोगमरस 
 

द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––उस्मानाबाद 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख तेर येथील द्रत्रद्रवक्रम मांद्रदरातील काळया दगडी कसहासनाच्या दशणनी 
पट्टीवर (Pedestal) कोरलेला आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग.ह., द. म. इ. सा., १९३४, खांड २, प.ृ ७४–८०. 
 
र्ाषा व णलपी.––कानडी, इ. स. ११ व्या शतकातील कानडी द्रलपी. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे शके १०००. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर जोगमरस. 
 
साराांि.––हा लेख असा––“महामांडलेिर जोगमरसाच्या द्रवद्यावांत वाद्ररमल्लोजाचा पुत्र हे 

द्रबरुद असलेल्या वाद्ररस्थळीच्या कालभरैवाची कृद्रत.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जोगमरस––महामांडलेिर, कलचरुी राजा; (२) कालभरैव––द्रशल्पी; (३) 

वाद्ररमल्लोज––कालभरैवाचा द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४०३. तेर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख तेरच्या पूवेस असलेल्या मारुतीच्या देवळाच्या पाराच्या पद्रिम बाजूस 

टेकून असलेल्या द्रशलेवर कोरलेला आहे.  
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३४, खांड २, पृ. ८०–८२; (२) तुळपुळे, श.गो., 

प्रा. म. को. ले., १९६३, पृ. ६३–६७, नां. १२. 
 
र्ाषा व णलपी.––जुनी मराठी, देवनागरी (इ. स. ११ व ेशतक). 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––सुभानु सांवत्सर, वैशाख शुद्ध १३, शके १०८६, गुरुवार, १८ एद्रप्रल, इ. स. ११६३. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश या मांद्रदराशी सांबांद्रधत असलेल्या महाजनाांनी काही दाने द्रदली 

हे नमूद करण्याचा होता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४०४. तेरवि ताम्रपट 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––राजापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट तेरवण येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) वाथेन, ज. रॉ. ए. सो., खांड ५, पृ. १७७; (२) जेकब, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो. 

१८५२, खांड ४, प.ृ १०५–१०६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, तत्कालीन नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याण चालुक्याांचा माांडद्रलक मांडलेिर काण्वदेवराय. 
 
वषण व णतथी.––शद्रनवार, पौष वद्य ७, रौद्र सांवत्सर, शाद्रलवाहन सांवत् ११८२; इ. स. १२६१. 
 
साराांि.––या शासनात चालुक्य राजाचा माांडद्रलक काण्वदेव याचा मांत्री केशव महाजनी याने 

तेरवाटक हे गाव सवण उत्पन्न व सवण अद्रधकाराांसह केशव प्रभ ुयास दान द्रदले हे नमूद केले आहे. याद्रशवाय 
द्रवमलेिर देवाला व १९ ब्राह्मणाांना काही दाने द्रदल्याचे व जाल्हुन पुत्र गोई राऊल याला दानपत्र (edict) 
द्रदल्याचे या ताम्रपटात नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) काण्वदेवराय––चालुक्य राजाचा माांडद्रलक; (२) केशव महाजनी––दान 

देणारा काण्वदेवाचा मांत्री; (३) गोकवद––शासन द्रलद्रहणारा; (४) केशव प्रभ–ु–दान स्वीकारणारा 
भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (५) माधवदेव––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (६) नागदे क्रमतै––
दान स्वीकारणारा भागणव गोत्री ब्राह्मण; (७) द्रवठ्ठल पशैास (?)––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री 
ब्राह्मण; (८) द्रवठ्ठल पैशास (?)––दान स्वीकारणारा भागणव गोत्री ब्राह्मण; (९) उकल पैशास (?)––
दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (१०) गोकवद भट––दान स्वीकारणारा गाग्यण गोत्री ब्राह्मण; 
(११) सोमदे भट––दान स्वीकारणारा अद्रत्र गोत्री ब्राह्मण; (१२) सोमदे क्रमतै––दान स्वीकारणारा 
वद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण; (१३) केशव भट––दान स्वीकारणारा वद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण; (१४) माधव भट––दान 
स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (१५) वासुदेव भट––दान स्वीकारणारा मुद्गल गोत्री ब्राह्मण; (१६) 
पदुमन भट––दान स्वीकारणारा वद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण; (१७) माधवभट––दान स्वीकारणारा गाग्यण गोत्री 
ब्राह्मण; (१८) अच्युत भट––दान स्वीकारणारा अद्रत्र गोत्री ब्राह्मण; (१९) वामन भट––दान 
स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (२०) नारायण भट––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; 
(२१) नारायण ठाकूर––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; गावचा चौधरी व सांरक्षक; (२२) 
मद्ररदेव भट––दाने स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (२३) द्रतकल भट––दान स्वीकारणारा भागणव 
गोत्री ब्राह्मण; (२४) गोई राऊल––याला दानपत्र (edict) द्रदले; (२५) जाल्हुन राऊल––गोई राऊलचा 
द्रपता. 
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ग्रामनामे.––(१) कल्याण––हे ठाणे द्रजल्यातील कल्याण ककवा चालुक्याांची राजधानी कल्याणी 
असाव;े (२) करहाटक––सातारा द्रजल्यातील कऱ्हाड असाव,े द्रनद्रित ओळख पटत नाही; (३) 
तेरवाटक––राजापूर तालुक्यातील तेरवण. 
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४०५. तोरखेिे ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवदराज 
 

द्रजल्हा––रु्धळे तालुका––िहादा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट तोरखेडे येथील जहागीरदार श्री. दे. ब. कदमबाांडे याांच्याजवळ 

द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––न्सफ्लट, इ. आय्., १८९४–९५, खांड ३, पृ. ५३–५८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवदराज (तृतीय) व त्याचा पुतण्या गुजराथचा शासक 

असलेला माांडद्रलक गोकवदराज. 
 
वषण व णतथी.––पौष शुद्ध ७, नांदन सांवत्सर, शके ७३५; १४ द्रडसेंबर, इ. स. ८१२. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश गोकवदराजाचा महासामांत याने आपल्या सांपत्तीतील 

गोवहण नामक गाव दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हा लेख नन्नपुत्र कृष्ट्ण याने द्रलद्रहला. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रभतूवषण गोकवदराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) इांद्रराज––राष्ट्रकूट 

नृपती, गोकवदराज (तृतीय) चा भाऊ; (३)ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजचा पुत्र; (४) गोकवदराज 
(चतुथण)––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा धाकटा भाऊ; (५) बुद्धवरस––दान देणारा शलुद्रकक वांशीय 
महासामांत; (६) मद्रणनाग––बुद्धवरसाचा द्रपतामह; (७) राजाद्रदत्य––मद्रणनागाचा द्रपता; (८) कृष्ट्ण-
लेख द्रलद्रहणारा; (९) नन्न––कृष्ट्णाचा द्रपता; (१०) पासून (५९) पयंत दान स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणाांची 
नाव–े–(१०) सोम––लावायन गोत्र, वाजसनेय माध्यांद्रदन शाखा; (११) सवणदेव––सोमाचा द्रपता; (१२) 
नाहर––गौतम गोत्र; (१३) महेिर––नाहराचा द्रपता; (१४) द्रोण––वाष्ट्णेय गोत्र; (१५) शमणन––
द्रोणाचा द्रपता; (१६) सोम––कात्यायन गोत्र; (१७) बप्पुक––सोमाचा द्रपता; (१८) लकुद्रट––आग्नेय् 
गोत्र (आग्नेय म्हणजे अगस्त्य. हे गोत्र अगस्त्य असाव ेकाय ?); (१९) सवणदेव––लकुद्रटचा द्रपता; (२०) 
सवणदेव––मुद्गल गोत्र; (२१) गोव––वत्स गोत्र; (२२) नेव––वत्स गोत्र, गोवचा द्रपता; (२३) भाअुल्ल–
–वत्स गोत्र; (२४) गोवशमणन्––गौतम गोत्र; (२५) अणहाद्रदत्य––गौतम गोत्र; (२६) नासेन––गौतम 
गोत्र; (२७) गोव––गौतम गोत्र; (२८) द्रोण––गोवचा द्रपता; (२९) आद्रदत्य––पाराशर गोत्र; (३०) 
कलबाद्रदत्य––आग्नेय् गोत्र (अगस्त्य गोत्र ?); (३१) योग––शाांद्रडल्य गोत्र; (३२) अन्सग्नशमणन––
मुद्गल गोत्र; (३३) नेवरेव––मुद्गल गोत्र; (३४) नाग––माधर गोत्र; (३५) नाणसर––यौगन गोत्र; 
(३६) रेवसम––यौगन गोत्र; (३७) भाअलु्ल––योगन गोत्र; (३८) नेवाद्रदत्य––भारद्वाज गोत्र; (३९) 
ईिर––कौश गोत्र; (४०) बप्पस्वाद्रमन्––वाष्ट्णेय गोत्र; (४१) गोवशमणन्––वाष्ट्णेय गोत्र; (४२) 
द्रशवाद्रदत्य––लावायन गोत्र; (४३) देवहट––लावायन गोत्र; (४४) सींह––लावायन गोत्र; (४५) नन्न–
–कात्यायन गोत्र; (४६) मातृशूर––कात्यायन गोत्र; (४७) महेिर––आग्नेय् गोत्र (अगस्त्य गोत्र ?); 
(४८) नैन––महेिराच्या मुलीचा मुलगा; (४९) लल्ल––भारद्वाज गोत्र; (५०) जन्नकु––भारद्वाज गोत्र; 
(५१) दत्त––सौदान गोत्र; (५२) अन्सग्नशमणन्––आग्नेय् गोत्र (अगस्त्य गोत्र ?); (५३) नेवाद्रदत्य––
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कौश गोत्र; (५४) सांबऊर (सांबौर ?)––कौश गोत्र; (५५) जज्जुक––वाष्ट्णेय गोत्र; (५६) आद्रदत्य––
गौतम गोत्र; (५७) आद्रदत्यचीहल्लक––मुद्गल गोत्र; (५८) सोम––आद्रदत्यचीहल्लकाचा द्रपता; (५९) 
रेव––आग्नेय् गोत्र (अगस्त्य गोत्र ?) 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रसहरखी––बडोद्याजवळ असलेले सेरखी; (२) गोवट्टण––ओळख पटत 

नाही; (३) मेशुवद्रल्लका––ओळख पटत नाही; (४) बदरद्रसद्रद्ध––ओळख पटत नाही. 
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४०६. तोरगल, कानिी णिलालेख 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––तोरगल 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख तोरगल येथे गन्सच्ान्न द्रहरेमठाच्या प्रवशेद्वाराच्या डाव्या बाजूला कभतीला 
लागनू असलेल्या द्रशलेवर कोरलेला आहे. 

 
सांदर्ण.––पाठक, के. बी., इां. अॅ., १८३३, खांड १२, पृ. ९५–९९. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर बमण. 
 
वषण व णतथी.––प्लवांग सांवत्सर, बुधवार, पौष वद्य १०, व्यद्रतपात शके १११०, इ. स. ११८७–८८. 
 
साराांि.––या लेखात बमण याने द्रमळवलेले प्रदेश नमूद केले आहेत. त्याचप्रमाणे त्याच्या 

सुग्गलदेवी नामक राणीने सुग्गलेिराला द्रदलेली दाने नमूद केली आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आहवमल्ल भतेूयदेव––गेणुकार प्रमुख; (२) दावरमल्ल (प्रथम)––

भतेूयदेवाचा पुत्र; (३) चट्ट (प्रथम) दावरमल्ल––(प्रथम) चा पुत्र; (४) दावरमल्ल (द्रद्वतीय)––चट्ट 
(प्रथम) चा पुत्र; (५) चट्ट (द्रद्वतीय)––दावरमल्ल (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (६) भतू (भतेूयदेव ?)––
महामांडलेिर चट्ट (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (७) नूमणद्रड तैल––ाोट्या राजाांचा प्रमुख; (८) बमण––भतेूयदेवाचा 
पुत्र, महामांडलेिर; (९) सुग्गलदेवी––दान देणारी, बमणची राणी; (१०) हेगडे मल्लय्य––जद्रमनीचा 
मालक; (११) हेगणडे चावुांडमय्यनायक––हेगणडेमल्लय याचा द्रपता.  

 
ग्रामनामे.––(१) लोकापूर; (२) होळलुगुांद; (३) दोड डवाड; (४) नद्रवलुगुांद; (५) कोळेनुरु; 

(६) तोरगले; (७) हाळहोळे; (८) कुां बारगेरे; (९) बद्रन्नवरूू; (१०) बेलकुप्पे; (११) सुरुगन––हाळू. या 
गावाांची ओळख पटवलेली नाही. 
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४०७. थाळनेर ताम्रपट, र्ानुषेि (सांच अ) 
 

द्रजल्हा––रु्धळे तालुका––णिरपुर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हे ताम्रपट जानेवारी १९६७ मध्ये थाळनेरमधील एका ताांबटाकडे श्री. पी. पी. 

वैशांपायन याांना द्रमळाले. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. गां., इ. आय्., १९६९, खांड ३८, भाग २, प.ृ ६९–७५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दद्रक्षणेकडील वळणाची पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कुां भकणण, भानुषेण. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक शुद्ध सप्तमी, ३० व ेशासन वषण. अक्षराांच्या वळणावरून इ. स. चे ६ व–े७ 

व ेशतक. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात भानुषेणाने वद्रपीधर या स्थलीनगर द्रजल्यातील द्रवषयभोग गावातली 

काही जमीन भद्रट्टशूराचा पतु्र नागवसु या गौतम गोत्री, यजुवेदाच्या वाजसनेयी शाखीय, चार वदेाांचा 
अभ्यास करणाऱ्या ब्राह्मणास दान द्रदली असल्याचे नमूद केले आहे. लेखाच्या प्रारांभी कुां भकणण वांशाची 
वांशावळ द्रदलेली आहे व शवेटी शापात्मक वचने आलेली आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जयराज––कुां भकणण वांशातील आद्य नृपती; (२) आढ्यराज––कुां भकणण 

नृपती, जयराजाचा पुत्र; (३) भट्टारकराज––कुां भकणण नृपती, आढ्यराजाचा पुत्र! (४) स्वाद्रमकराज––
कुां भकणण नृपती, भट्टारकराजाचा पुत्र; (५) भानुषेण––दान देणारा. कुां भकणण नृपती, स्वाद्रमकराजाचा पुत्र; 
(६) नागवसु––दान स्वीकारणारा––चतुवेदी ब्राह्मण गौतम गोत्र, वाजसनेयी शाखा; (७) भद्रट्टशूर––
नागवसूचा द्रपता; (८) नागदास प्रतीहार––दूतक; (९) देव––ताम्रपट द्रलद्रहणारा; (१०) पृथ्वीदेव––
देवाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) स्थालकनगर––तापी नदीच्या उत्तर द्रकनाऱ्यावरील थाळनेर; (२) वद्रपीधर–

–तापी नदीच्या प्रवाहाच्या द्रवरुद्ध द्रदशलेा ७ मलैाांवर थाळनेरच्या पूवेस असलेले द्रपळोदे असाव.े  
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४०८. थाळनेर ताम्रपट, र्ानुषेि (सांच ब) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हे ताम्रपट जानेवारी १९६७ मध्ये थाळनेर मधील एका ताांबटाकडे श्री. पी. पी. 

वैशांपायन याांना द्रमळाले. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. गां., इ. आय्., १९६९, खांड ३८, भाग २, प.ृ ६९–७५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दद्रक्षणेकडील वळणाची पेद्रटका शीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कुां भकणण, भानुषेण. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक शुद्ध सप्तमी, ३० व ेशासन वषण. अक्षराांच्या वळणावरून इ. स. चे ६ व–े७ 

व ेशतक. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा उदे्दश भानुषेणाने स्वतुःच्या व द्रपतराांच्या कल्याणासाठी बरूाद्रव नदीच्या 

काठी टक्काद्ररखेटक गावातील ‘पणाशा’ आद्रण ‘पांचाशा’ ही जमीन नागवसु ब्राह्मणाला दान द्रदली हे नमदू 
करण्याचा आहे. यावळेी नागदास याने दूतकाचे काम केले. लेखाच्या शवेटी शापात्मक वचने आलेली 
आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––सांच (अ) मधील व्यन्सक्तनामे. 
 
ग्रामनामे.––(१) स्थालकनगर––हल्लीचे थाळनेर; (२) टक्काद्ररखेटक––अमळनेरपासून पूवेस 

६ मलैाांवर असलेले टाकरखेड; (३) बूराद्रव––बोरी नदी; (४) द्रपप्पद्ररमांडलक––धुळयाच्या दद्रक्षणेस ४ 
मलैाांवरील सध्याचे कपपरी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४०९. णदवे–आगर ताम्रपट 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––श्रीवधणन 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रदव-ेआगर येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६२–६३, पृ. ५२, नां. ३४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. ५ व्या शतकातील दाद्रक्षणात्य वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––गांग नृपती दुर्थवनीत. 
 
वषण व णतथी.––दुर्थवनीत नृपतीचे २४ व ेशासन वषण. 
 
साराांि.––या लेखात राजाने सेनशमणन् नामक ब्राह्मणाला चरुूरमधील शतेी व कोवलल 

द्रवषयातील टाके (Tank) दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दुर्थवनीत––गांग नृपती; (२) सेनशमणन्––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण. 
 
ग्रामनामे.––चुरूर––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४१०. णदवे–आगर ताम्रपट, जयाश्रय मांगलरस 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रदव-ेआगर येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६२–६३, पृ. ५२, नां. ३४. (२). 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––गुजराथचा चालुक्य नृपती जयाश्रय मांगलरस. 
 
वषण व णतथी.––शके ६४९; इ. स. ७२७–२८. 
 
साराांि.––या लेखात राजपुत्र धराश्रय जयकसह याने कडद्रोहो-वोद्रटनेर येथील टाक्यावर 

(देवद्रोद्रण) असलेल्या कात्यायनी देवीला पद्रथक द्रवषयातील तलवद्रल्लका हे गाव दान द्रदल्याचा उल्लखे 
आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) धराश्रय जयकसह––दान देणारा राजपुत्र; (२) जयाश्रय मांगलरस––

गुजराथेतील चालुक्य नृपती. 
 
ग्रामनामे.––(१) कडद्रोहो वोद्रटनेर––ओळख पटत नाही; (२) तलवद्रल्लका––ओळख पटत 

नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४११. णदवे–आगर ताम्रपट, णिलाहार णित्तपराज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रदव-ेआगर येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६२–६३, पृ. ५२, नां. ३४. (३). 
 
भाषा व द्रलपी.–– ––नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती द्रात्तपराज. 
 
वषण व णतथी.––शके ९४९; इ. स. १०२७–२८. 
 
साराांि.––या लेखात दांडनायक नागवमणन् याने दीपकगरच्या गोकवद ब्राह्मणाला द्रदलेल्या 

बगीच्याची व्यवस्था ठेवण्याकरता राजाने त्याला २० द्रम्म देणगी द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रात्तराज––द्रशलाहार नृपती; (२) नागवमणन्––दांडनायक; (३) गोकवद–

–दान स्वीकारणारा ब्राह्मण. 
 
ग्रामनामे.––दीपकगर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४१२. णदवे–आगर ताम्रपट  
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रदव-ेआगर येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६२–६३, पृ. ५२, नां. ३४. (४). 
 
भाषा व द्रलपी.––नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती मुम्मुद्रणराज. 
 
वषण व णतथी.––शके ९७५; इ. स. १०५३–५४. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट म्हणजे दीपकगर व इतर खेड्यातून द्रमळणाऱ्या कराबद्दलचे पद्मलदेवीने 

द्रदलेले व द्रशलाहार नृपती मुम्मुद्रणराज याने नवीन करून द्रदलेले व्यवस्थापत्र होय. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पद्मलदेवी––द्रशलाहार राणी; (२) मुम्मुद्रणराज––द्रशलाहार नृपती. 
 
ग्रामनामे.––दीपकगर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४१३. णदवे–आगर ताम्रपट  
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट श्री. मो. ग. दीद्रक्षत याांनी द्रदव-ेआगर येथील श्री. पटवधणन याांच्या 

माफण त द्रमळद्रवला. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो. ग. सह्याद्री, वषण १५, अांक ६; द. म. इ. सा., खांड ४, पृ. ४०; इ. 

आय्., १९४९–५०, खांड २८, पृ. १२१; (२) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. २, प.ृ १०–१४; 
(३) मास्टर, ए. बु. स्कू. ओ. अ. स्ट., खांड २०, पृ. ४२२–४२३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राचीन मराठी, अकराव्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शक सांवत् ९८२ (गतवषण), शावणरी सांवत्सर, मागणशीषण पौर्थणमा, शुक्रवार १० 

नोव्हेंबर, १०६०. 
 
साराांि.––द्रदव ेगावातील वासुदेव भट्ट या ब्राह्मणाने बहुशुः त्याच्याजवळ असलेले न्सस्थद्रतपुरी या 

गावासांबांधीचे दोन ताम्रपट (शासने) द्ररद्रसयप्प घैसास, सीवु षडांगद्रवद हे प्रमुख असलेल्या मुख्य सभेत 
(स्थान) मावलभट्ट या इसमाजवळ ठेवले. सो्याची १२७ गद्याणक नाणी सभेचा योगके्षम नीट चालावा 
म्हणून दामोदर नावाच्या इसमास द्रदली. हे सवण द्रदव ेगावच्या द्ररद्रसयप, पौंवदेव षडांगद्रवद, द्रतकै षडांगद्रवद, 
जीवण,ै नागरुद्र भट्ट, मधुवै षडांगद्रवद व मधुवय देवल याांना ठाऊक आहे. तसेच जी सुवणाची नाणी 
द्रलद्रहली ती सवण एका कां ठ्यात ओवलेली आहेत. असा मजकूर या ताम्रपटात आलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) वासुदेवभट्ट––द्रविस्ताांसमोर शासने ठेव म्हणून ठेवणारा ब्राह्मण; (२) 

मावलभट्ट––ठेव स्वीकारणारा ब्राह्मण; (३) दामोदर––गद्याण स्वीकारणारा; (४) द्ररद्रसयप घैसास––
द्रविस्त षडांगद्रवद ब्राह्मण; (५) सीव–ू–द्रविस्त असलेला षडांगद्रवद ब्राह्मण; (६) द्ररद्रसयप–ै–साक्षीदार 
ब्राह्मण; (७) पौंवदेव––साक्षीदार ब्राह्मण; (८) द्रतकै––साक्षीदार, षडांगद्रवद ब्राह्मण; (९) जीवण–ै–
साक्षीदार, षडांगद्रवद ब्राह्मण; (१०) नागरुद्र भट्ट––साक्षीदार ब्राह्मण; (११) मधुवै––साक्षीदार, षडांगद्रवद 
ब्राह्मण; (१२) मधुवय देवल––साक्षीदार, षडांगद्रवद ब्राह्मण; वासुदेवभट्टवाांये षडांगद्रव याचे वाचन करताना 
श्री. दीद्रक्षत दोन व्यन्सक्तनामे स्वीकारतात, (१) वासुदेवभट्ट, (१अ) वाांये––द्रविस्त असलेला षडांगद्रवद 
ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रदव–े–प्रस्तुत ताम्रपट सापडला ते द्रदव-ेआगर; (२) न्सस्थद्रतपरुी––द्रनद्रित 

ओळख पटत नाही परांतु द्रदव्यापासून उत्तरेस ३ मलैाांवर “न्सस्थत” नावाचे द्रठकाण सव्हे ऑफ इांद्रडयाच्या 
नकाशात द्रदसते तेज बहुधा असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४१४. णदवे–आगर णिलालेख  
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशला द्रदव-ेआगर येथील श्री. यशवांतराव जोशी याांच्या वाडीत 

खोदकाम चालू असताना द्रमळाली. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो.ग., णस. इ. म., १९४७, प.ृ ८५–८८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार (?) महामांडलेिराद्रधपद्रत अनांतदेव. 
 
वषण व णतथी.––आषाढ वद्रद ८, आनांद सांवत्सर, शके ११७६, २४ जून, इ. स. १२५४. 
 
साराांि.––हा लेख बहुतेक द्रशलाहार महामांडलेिराद्रधपद्रत अनांतदेव याच्या अमदानीतील आहे. 

या लेखात गणपद्रत नायक याला दीपक ग्रामातील एक वाद्रटका मांडद्रलक राम याने दान द्रदल्याची नोंद 
केली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अनांतदेव––महामांडलेिराद्रधपती; (२) राम मांडद्रलक––दान देणारा 

द्रदव–ेआगर येथील अनांतदेवाचा अद्रधकारी; (३) श्रीधर––दान केलेल्या वाद्रटकेच्या उत्तरेस याची वृद्रत्त 
असल्याचा उल्लखे आहे; (४) गणपद्रत नायक––दान स्वीकारणारा. 

 
ग्रामनामे.––दीपकग्राम––द्रदव–े–आगर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४१५. देऊळगाांव–राजे णिलालेख 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––दौंि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख देऊळगाव येथील जु्या देवालयाच्या प्रवशेद्वाराशी असलेल्या द्रशळेवर 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) पोतदार, डी. व्ही., र्ा. इ. सां. मां., ७ वे सांमेलन, प.ृ १६१–१६२; (२) तुळपुळे शां. 

गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, नां. ७१, प.ृ ३७०–३७२. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी, देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. १२ व–े–१३ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात जो कोणी हे देवालय वा देणगी चालू ठेवणार नाही त्याला उदे्दशून 

शापात्मक वचन आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४१६. देवटेक णिलालेख, रुद्रसेन (प्रथम) 
 

द्रजल्हा––चाांदा तालुका––ब्रह्मपुरी 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशला देवटेक येथे सापडली. सध्या हा द्रशलालेख नागपूर 
येथील सांग्रहालयात आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) ककनगहॅम, कॉ. इां. इां., खांड १ (प्रथमावृद्रत्त) प.ृ २८–२९; (२) द्रमराशी वा.द्रव., प्रो 

रा. इ. ओ. कॉ., १९३५, पृ. ६३; कॉ. इां. इां., १९६३, खांड ५, नां. १, पृ. १–४. 
 
र्ाषा व णलपी.––(१) प्रारांभीच्या काळातील प्राकृत, द्रगरनार लेखाांप्रमाणे ब्राह्मी; (२) सांस्कृत, 

दद्रक्षणेकडील पेद्रटकाशीषणक ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––(१) मौयण अशोक; (२) वाकाटक नृपती रुद्रसेन. 
 
वषण व णतथी.––(१) वषण १४. हे बहुधा शासन वषण असावे. द्रतथी द्रदलेली नाही; (२) अक्षराांच्या 

वळणावरून इ. स. चे ४ थे शतक असाव.े  
 
साराांि.––हा लेख दोन भागात आहे. पद्रहल्या भागात लेखाचा उदे्दश कोणी अद्रधकाऱ्याने (सामी) 

पकडणे आद्रण कत्तल करणे (बहुधा जनावराांची) यावर द्रचक्कां बुरी येथे घातलेल्या बांदीची नोंद करणे हा 
आहे. हा द्रनयम मोडणाऱ्याांना द्रशक्षा पण साांद्रगतल्या आहेत. द्रतसऱ्या ओळीत हा द्रनयम अांमलात आणणाऱ्या 
कायणकारी अद्रधकाऱ्याांची नोंद केलेली आहे. शवेटच्या ओळीत १४ हे वषण द्रदले आहे. हे बहुतेक शासन वषण 
असाव.े या वषी हा द्रनयम लागू करण्यात आला असावा. द्रमराशींच्या मते या लेखातील भाषा द्रलपी व 
अशोकाच्या द्रगरनार लेखाप्रमाणे आहे. हा हुकूम धमणमहामात्राने अशोकाच्या राज्याद्रभषेकानांतर १४ व्या वषी 
द्रदला असावा. दुसऱ्या भागातील लेखाचा उदे्दश नृपती रुदसेन याने द्रचक्कां बुरी येथे धमणस्थान ककवा देवालय 
बाांधले हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवर––वाकाटक नृपती; (२) रुद्रसेन––वाकाटक नृपती.  
 
ग्रामनामे.––द्रचक्कां बुरी––हे गाव देवटेकजवळचे हल्लीचे द्रचकमारा. 
 
णविेष महत्त्व.––प्रस्तुत लेख वाकाटकाांच्या सवण ज्ञात कोरीव लेखाांमध्ये कालक्रमाने पद्रहला आहे. 
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४१७. देवळाली ताम्रपट, यादव णर्ल्लम (तृतीय) (सांच अ) 
 

द्रजल्हा––अहमदनगर तालुका––राहुरी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट अहमदनगर द्रजल्यातील देवळाली या खेड्यात द्रमळाले. सध्या हे 

पुण्याच्या भारत इद्रतहास सांशोधक मांडळामध्ये आहेत. 
 
सांदर्ण.––(१) शांकरनारायणन्, इ. आय्., १९६७, खांड ३७, भाग २, पृ. ७४–८४; (२) ााब्रा, बी. 

ाा., अॅ. णर. इां. ए., १९५७–५८; (३) खरे, ग. ह., प्रो. रा. इां. ओ. कॉ., १९५५, १८ वा सेशन, प.ृ ३४४–
३४६. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, ११ व्या शतकातील नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––देवद्रगरीचा यादव नृपती द्रभल्लम (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––पौष शुक्ल १५, चांद्रग्रहण, शके ९७४; ८ द्रडसेंबर, इ.स.१०५२. 
 
साराांि.––या दानपत्राचा मुख्य हेतु देवद्रगरीचा यादव नृपती द्रभल्लम (तृतीय) याने श्रीधर या 

श्रीवत्स गोत्री ब्राह्मणास कोणांथा, रूयी, द्रपप्पलत्था आद्रण जुमरहर ही गाव ेदान द्रदली हे नमूद करण्याचा 
आहे. यावळेी बीज, महेिर, गुद्रणगु आद्रण भारथैव हे अद्रधकारी उपन्सस्थत होते. तसेच श्रीपती आद्रण मांख हे 
सामांतही उपन्सस्थत होते. यापुढे येणारे राजे या चारही गावाांचे चाांगले रक्षण करोत अशी प्राथणना केली आहे. 
हे दानपत्र तैकतैय याने तयार केले आद्रण सोहनैयपुत्र भ्रत्त ककवा भरथ याने द्रलद्रहले. या दानपत्रात यादव 
राजाांची वांशावळ द्रदलेली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दृढप्रहार––यादव नृपती; (२) सेऊणचांद्र (प्रथम)––यादव नृपती, 

दृढप्रहाराचा पुत्र; (३) धाद्रडयप्प––यादव नृपती, सेऊणचांद्र (प्रथम) चा पुत्र; (४) बृहद द्रभल्लम ककवा 
द्रभल्लम (प्रथम)––यादव नृपती, धाद्रडयप्पाचा पतु्र; (५) राज––यादव नृपती, द्रभल्लम (प्रथम) चा पुत्र; 
(६) वद्रद्दग––यादव नृपती, राज याचा पुत्र; (७) द्रभल्लम (द्रद्वतीय)––यादव नृपती, वद्रद्दगाचा पतु्र; (८) 
लन्सच्ायव्वा––द्रभल्लम (द्रद्वतीय) ची पत्नी, राष्ट्रकूट नृपती झांझ याची क्या; (९) झांझ––राष्ट्रकूट नृपती, 
लन्सच्ायव्वाचा द्रपता; (१०) वसुेक––यादव नृपती, लन्सच्ायव्वाचा पुत्र (?); (११) नायीयलदेवी––
वसुेकाची पत्नी, गोगीराजाची क्या; (१२) द्रभल्लम (तृतीय)––दान देणारा यादव नृपती, वसुेकाचा पुत्र; 
(१३) अव्वल्लदेवी––द्रभल्लम (तृतीय) ची राणी, चालुक्य राजा जयकसह याची क्या, आहवमल्लाची भद्रगनी; 
(१४) जयकसह––चालुक्य नृपती, अव्वल्लदेवीचा द्रपता; (१५) आहवमल्ल चालुक्य नृपती––अव्वल्लदेवीचा 
भाऊ; (१६) द्रसल्लण––ओयारीचा रद्रहवासी, श्रीवत्स गोत्री ब्राह्मण, माध्यांद्रदन शाखा; (१७) वैद्ररकसह––
धारा येथील परमार नृपती; (१८) पव्वण––द्रसल्लणचा पुत्र; (१९) द्रवष्ट्ण–ु–पव्वणाचा पतु्र; (२०) श्रीधर–
–परमाराांचा दांडनायक, द्रवष्ट्णूचा पुत्र, दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (२१) भोज––माळव्यातील परमार 
नृपती; (२२) तैकतैय––दानपत्र तयार करणारा कायस्थ; (२३) द्रवजयैय––तैकतैयाचा द्रपता; (२४) 
श्रीबीज ककवा बीज––द्रभल्लम (तृतीय) चा अद्रधकारी, साक्षीदार; (२५) महेिर––द्रभल्लम (तृतीय) चा 
अद्रधकारी, साक्षीदार; (२६) गुद्रणगु––द्रभल्लम (तृतीय) चा अद्रधकारी, साक्षीदार; (२७) भरथैय––द्रभल्लम 
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(तृतीय) चा अद्रधकारी, साक्षीदार; (२८) श्रीपती––साक्षीदार सामांत; (२९) मांख––साक्षीदार सामांत; 
(३०) भ्रत्त ककवा भरथ––दानपत्र द्रलद्रहणारा; (३१) सोहनैय––भरथाचा द्रपता.  

 
ग्रामनामे.––(१) रूयी––हल्लीचे रुई, द्रजल्हा औरांगाबाद; (२) द्रपप्पलत्था––सध्याचे 

द्रपपलेगाव, द्रजल्हा औरांगाबाद; (३) कोणांथा––औरांगाबाद द्रजल्यातील गाव, द्रनद्रित ओळख पटत नाही; 
(४) जुमरहर––औरांगाबाद द्रजल्यात वरील गावाांच्या आसपास असावे; (५) वासीम––कोणांथाच्या पूवेस 
असलेले खेडे––द्रनद्रित ओळख पटत नाही. यापुढील गावाांची द्रनद्रित ओळख पटत नाही; (६) आड––
कोणांथाच्या दद्रक्षणेस असलेले खेडे; (७) धोधुांबर––कोणांथाच्या पद्रिमेस असलेले खेडे; (८) मेणेवधे––
कोणांथाच्या उत्तरेस असलेली टेकडी; (९) कसघणग्राम––रूयीग्रामच्या पूवेचे खेडे; (१०) सावल––
रूयीग्रामच्या दद्रक्षणेचे खेडे; (११) द्रवहरी––रूयीग्रामच्या पद्रिमेकडचे खेडे; (१२) कोक्कमस्थान––
रूयीग्रामच्या उत्तरेकडचे खेडे; (१३) ध्वजग्राम––द्रपप्पलत्थाच्या पूवेकडील खेडे; (१४) कसघेखडक––
द्रपप्पलत्थाच्या दद्रक्षणेकडील खेडे; (१५) दद्रधग्राम––द्रपप्पलत्थाच्या पद्रिमेकडील खेडे; (१६) 
गजेरहतग्राम––द्रपप्पलत्थाच्या उत्तरेकडील खेडे; (१७) कडेद्रह––जुमरहरच्या पूवेकडचे खेडे; (१८) 
पे्रहरा––जुमरहरच्या दद्रक्षणेकडचे खेडे; (१९) पथरक––जुमरहरच्या पद्रिमेकडील खेडे; (२०) 
करकल्लीशा––जुमरहरच्या उत्तरेकडचे खेडे. 
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४१८. देवळाली ताम्रपट, यादव सेउिचांद्र (णितीय) (सांच ब) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हे ताम्रपट अहमदनगर द्रजल्यातील देवळाली या खेड्यात द्रमळाले. सध्या हे 

पुण्याच्या भारत इद्रतहास सांशोधक मांडळात आहेत. 
 
सांदर्ण.––(१) शांकरनारायणन्, इ. आय्., १९६७, खांड ३७, भाग १, पृ. ७४–८४; (२) ााब्रा, 

बी.ाा., अॅ. णर. इां. ए., १९५७–५८; (३) खरे, ग. ह., प्रो. रा. इां. ओ. कॉ., १९५५, १८ वा सेशन, पृ. 
३४४–३४६. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, ११ व्या शतकातील नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती सेउणचांद्र (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही. अांदाजे इ. स. १०७६ १०९८. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश यादव नृपती सेउणचांद्र (द्रद्वतीय) याने कुमरहरऐवजी 

देउलवली हें गाव श्रीधर यास दान द्रदले हे नमूद करण्याचा आहे. याद्रशवाय सेउणचांद्र (द्रद्वतीय) याने 
स्वतुःचे राज्य शत्रूांपासून वाचद्रवले, चालुक्य राजा द्रवक्रमाद्रदत्य (सहावा) याला शत्रूांशी मुकाबला करण्यात 
मदत केली आद्रण कल्याण राज्यात त्याची नेमणूक केली, तसेच त्याने कोकणच्या राजालाही मदत केली हे 
नमूद केले आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सेऊणचांद्र (द्रद्वतीय)––यादव नृपती; (२) द्रभल्लम (तृतीय)––यादव नृपती; 

(३) श्रीधर––दान स्वीकारणारा दांडाद्रधपती; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा)––चालुक्य नृपती. 
 
ग्रामनामे.––(१) कुमरहर––सांच (अ) मधील जुमरहर असाव;े (२) देउलवली––अहमदनगर 

द्रजल्यातील देवळाली. पुढील गावाांची द्रनद्रित ओळख पटत नाही; (३) टकलीग्राम––देऊलवलीच्या 
पूवेकडचे खेडे; (४) कचचवहेर––देऊलवलीच्या दद्रक्षणेकडील खेडे; (५) सोहव––देउलवलीच्या 
पद्रिमेस असलेले खेडे; (६) अांवी––देउलवलीच्या उत्तरेकडचे खेडे. 
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४१९. देवळी ताम्रपट, राष्ट्रकूट कृष्ट्ि (तृतीय)  
 

द्रजल्हा––वर्धा तालुका––वर्धा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट देवळी येथील एका द्रवद्रहरीत सापडला. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर, आर्. जी., ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., खांड १८, पृ. २३९–२५३; इ. आय्., 

१८८८–८९, खांड ५, पृ. १८८–१९७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––शक वषण ८६२ (गत वषण), वैशाख वद्य ५, शवणरी सांवत्सर, इ. स. ९४०–४१. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपटाचा उदे्दश नागपुर-नांद्रदवधणन द्रजल्यातील तालपुरुां षक हे खेडे भारद्वाज 

गोत्री, वदे्रदक वाजी-काण्व शाखीय ब्राह्मणाला दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे दान राष्ट्रकूट नृपती 
कृष्ट्ण (तृतीय) उफण  अकालवषण याने आपला बांधु जगत्तुांग याच्या नावाने आपली राजधानी मा्यखेट येथे 
रहात असताना वर द्रनदेद्रशलेल्या द्रतथीस द्रदले. या दानपत्रात राष्ट्रकूटाांची पूणण वांशावळ द्रदलेली आहे. हा 
ताम्रपट योग्राष्ट्ट्य याने कोरला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रट्ट––राष्ट्रकूट घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; 

(३) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा चुलता; (४) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट 
नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पुत्र; (५) द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा 
धाकटा भाऊ; (६) जगत्तुांग (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय), द्रनरुपमाचा पुत्र; (७) 
नृपतुांगदेव––राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण, जगत्तुांग (प्रथम) चा पुत्र; (८) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट 
नृपती अकालवषण, नृपतुांगदेवाचा पुत्र; (९) जगत्तुांग (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) चा 
पुत्र; (१०) इांद्र (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (११) अमोघवषण (१ ला)––
राष्ट्रकूट नृपती, इांद्र (तृतीय) चा भाऊ; (१२) अमोघवषण (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्र (तृतीय) चा 
पुत्र; (१३) गोकवद (चतुथण)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (१४) कृष्ट्णराज 
(तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (१ ला)चा पुत्र; (१५) दांद्रतग––कृष्ट्णराज (तृतीय)ने कजकलेला 
राजा; (१६) वप्पुक––कृष्ट्णराज (तृतीय) ने कजकलेला राजा; (१७) रच््यामल्ल––कृष्ट्णराज (तृतीय) ने 
कजकलेला गाांग प्रदेशाचा राजा; (१८) भतूायण––गाांग प्रदेशावर कृष्ट्णराज (तृतीय) ने स्थाद्रपलेला राजा; 
(१) राजाद्रदत्य––कृष्ट्णराज (तृतीय) ने कजकलेला चोळ राजा; (२०) अन्सण्णग––कृष्ट्णराज (तृतीय) ने 
कजकलेला पल्लव राजा; (२१) जगत्तुांग (तृतीय)––राष्ट्रकूट राजपतु्र, कृष्ट्णराज (तृतीय) चा धाकटा 
भाऊ; (२२) द्ररद्रषअप्प––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, वाजी––काण्व शाखा; (२३) 
योग्राष्ट्ट्य––लेख कोरणारा; (२४) चेवान्वरे––योग्राष्ट्ट्य याचा भाऊ; (२५) भाइल्ल––द्ररद्रषयप्प याचा 
द्रपता. 

 



 अनुक्रमणिका 

ग्रामनामे––(१) तालपुरुां षक––दान द्रदलेले खेडे, ओळख पटत नाही; (२) मादाटकढढर––
ओळख पटत नाही, दान द्रदलेल्या खेड्याच्या पूवेकडील गाव; (३) मोहमग्राम––नागपूरच्या वायव्येस ५० 
मलैाांवर असलेले मोहगाव, कादवाडा द्रजल्हा; (४) वध्रीर––नागपूर शहराचा बडी हा भाग; (५) 
नांद्रदवधणन––नागपूर द्रजल्यातील हल्लीचे नगरधन. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४२०. दौलताबाद ताम्रपट, राष्ट्रकूट िांकरगि 
 

णजल्हा––औरांगाबाद  तालुका––खुल्लाबाद 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट दौलताबाद येथील भाऊ देवराम भट या टाांगेवाल्याच्या घरी होता. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर. डी. आर्., इ. आय्., १९०७–१९०८, खांड ९, पृ. १९३–१९८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, उत्तरेकडील द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कद्रलवल्लभ नरेंद्र (धु्रव द्रनरुपम) व त्याचा माांडद्रलक 

शांकरगण, राष्ट्रकूट नन्नचा पुत्र. 
 
वषण व णतथी.––शके ७१५, इ. स. ७९३. 
 
साराांि.––हा लेख राष्ट्रकूट नृपती धु्रव याच्या कारकीदीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश त्याचा 

माांडद्रलक राष्ट्रकूट शांकरगण याने द्रदलेल्या दानाची नोंद करणे हा आहे. प्रस्तुत लेखात नेहमीप्रमाणेच 
राष्ट्रकूटाांची धु्रव द्रनरुपम पयंत वांशावळ द्रदलेली आहे. दान घेणाऱ्या व्यक्तीचे व दान द्रदलेल्या खेड्याचे नाव 
अस्पि झाले आहे. दान घेणाऱ्याबद्दल इतकेच साांगता येईल की, ती व्यक्ती तेनवीहून आलेली होती आद्रण 
‘तत्पादपूजाथण गुरुदद्रक्षणा’ या शब्दावरून ती व्यक्ती शांकरगणाचा गुरु असावी असे वाटते. हे दानपत्र 
चांदद्रयक याने नृपती धु्रव द्रनरुपम याच्या आजे्ञवरून द्रलद्रहले. दुसरे दान स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचे नावही 
वाचता येत नाही. परांतु तो भारद्वाज गोत्री असावा असे द्रदसते. दान द्रदलेल्या खेड्याचे नाव ‘साद्रमरा’ 
असाव.े 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कक्कराज––राष्ट्रकूट नृपती, 

गोकवदराज (प्रथम) चा पुत्र; (३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, कक्कराजाचा पुत्र; (४) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट 
नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, कक्कराजाचा पुत्र, दांद्रतदुगाचा चुलता; 
(६) गोकवदराज (द्रद्वतीय) राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पुत्र; (७) पाद्ररजात––गोकवद (द्रद्वतीय) 
ने कजकलेला राजा; (८) गोवधणन––गोकवद (द्रद्वतीय) ने मदत देऊ केलेला राजा; (९) द्रनरुपम––
राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (१०) नन्न––द्रनरुपमाचा चुलता, कक्कराजाचा 
पुत्र; (११) समरावलोक शांकरगण––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती, नन्न याांचा पुत्र; (१२) चांदद्रयक––लेख 
द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) तेनवी––ओळख पटत नाही; (२) सद्रमरा––ओळख पटत नाही; (३) 

कचचग्राम––ओळख पटत नाही; (४) कनबग्राम––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४२१. र्धमणपुरी णिलालेख, चालुक्य जगदेकमल्ल (णितीय) 
 

द्रजल्हा––बीि तालुका––मोद्रमनाबाद 
 
प्राप्ततस्थळ.––महाराष्ट्र राज्य पुरातत्त्व द्रवभागाच्या डेप्युटी डायरेक्टरकडून या लेखाचाचे ठसे 

द्रमळाले. 
 
सांदर्ण.––ॲ. णर. इां. ए., १९६१–६२, पृ. ९३, नां. ४५९. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती जगदेकमल्ल (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शासन वषण २ रे, द्रसद्धाथी सांवत्सर, कार्थतक शुद्ध १५, रद्रववार. (अद्रनयद्रमत). 
 
साराांि.––या लेखात मुकुटीचा मने्नय मुांजराणेयाचा पतु्र देमरस याने काळेिर देवाला द्रदलेली 

देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) देमरस––दानकता; (२) मुांजराणेय––देमरसाचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––(१) लोद्रक्कगुन्सण्ड––ओळख पटत नाही; (२) मुकुटी (?). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४२२. र्धमणपुरी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––महाराष्ट्र राज्य पुरातत्त्व द्रवभागाच्या डेप्युटी डायरेक्टरकडून या लेखाचे ठसे 

द्रमळाले. 
 
सांदभण.––ॲ. द्रर. इां. ए., १९६१–६२, पृ.९३, नां.४६०. 
 
र्ाषा व णलपी.––कन्नड, इ. स. ११ व्या शतकातील द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ११ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात यापनीय सांघाचा जैन उल्लेख असून ईिर भट्ट हा लेखक आहे असे नमूद 

केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––ईिरभट्ट––लेख द्रलद्रहणारा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४२३. र्धमणपुरी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––महाराष्ट्र राज्य पुरातत्त्व द्रवभागाच्या डेप्युटी डायरेक्टरकडून या लेखाचे ठसे 

द्रमळाले. 
 
सांदर्ण.––ॲ. णर. इां. ए., १९६१–६२, प.ृ९३, नां.४६२. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ११ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात काही देणगी नमूद केली आहे. लेख त्रोटक आहे. 
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४२४. र्धमणपुरी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख धमणपुरी येथील हेमाडपांती देवालयाच्या कभतीच्या बाहेरच्या बाजूवर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––ॲ. णर. इां. ए., १९६१–६२, प.ृ९४, नां.४६३. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. ११ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात एका व्यक्तीची स्तुती केली आहे. त्या व्यक्तीचे नाव बहुदा द्रवक्रमाांक 

असाव.े 
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४२५. र्धमणपुरी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––महाराष्ट्र राज्य पुरातत्त्व द्रवभागाच्या डेप्युटी डायरेक्टरकडून या लेखाचे ठसे 

द्रमळाले. 
 
सांदर्ण.––ॲ. णर. इां. ए., १९६१–६२, प.ृ९३, नां.४६१. 
 
र्ाषा व णलपी.––कन्नड, इ. स. ११ व्या शतकातील. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात पोट्टलकेरे, कां चगार व तेलुां गनगर येथील पांच पट्टनाांनी द्रनरद्रनराळया कराांचे 

उत्पन्न देवपूजा व सां्याशाांना भोजन घालण्यासाठी दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. ही देणगी धमणपूर येथील 
सेद्रट्टय बसतीचा आचायण वांद्रडयूरगण व यापनीय सांघाचा महावीर पांद्रडत याांच्या स्वाधीन केली होती. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) महावीर पांद्रडत––दान स्वीकारणारा यापनीय सांघ प्रमुख; (२) वांद्रडयूरगण–

–दान स्वीकारणारा सेद्रट्टय बसतीचा आचायण. 
 
ग्रामनामे.––(१) पोट्टलकेरे; (२) कां चगार; (३) तेलुां गनगर, या गावाांची ओळख पटवलेली नाही. 
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४२६. र्धाबदेव णिलालेख, यादव मेलुणगदेव 
 

द्रजल्हा––रु्धळे तालुका––णिरपूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बोर खेड्यापासून ६ मलैाांवर धाबादेव येथे जांगलात सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) भट, द. रा., सांिोर्धक, वषण २६, भाग १-४, पृ. ७८–८०; (२) तुळपुळे शां. गो., प्रा. 

म. को. ले., १९६३, न. ६४, प.ृ ३४१–४३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी द्रमश्र, प्राचीन देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती मेल्लदु्रगदेव. 
 
वषण व णतथी.––नवद्रसकावद्रर सांवस्तर, अांदाजे इ. स. ११२८. तुळपुळयाांच्या मते मेलुद्रगदेव शके 

१०५० मध्ये शासनकता होता. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात नवद्रसकावद्रर सांवस्तर असताना कसघणदेवाचा पुत्र मेलुद्रग याने 

कोंडेव्वाचे (देवीचे) देऊळ, मठ व द्रवहीर बाांधली असा उल्लेख आहे.नांतर कसघणदेव पुत्र मेलुद्रगदेव याने हा 
लेख स्वतुःच्या हाताने द्रलहीला असा उल्लखे आहे. लेख त्रोटक आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघणदेव––यादव नृपती; (२) मेलुद्रगदेव––देऊळ बाांधणारा, कसघणाचा 

पुत्र. 
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४२७. र्धारूर ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––बीि तालुका––केज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट धारूर येथील बापूराव भाऊराव महाजन याांच्याजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा.द्रव., व गोरे, एन्. ए., इ. आय्., १९६५–६६, खांड ३६, प.ृ २८५––

२९६; (२) गोरे एन्. ए. म., म. यु. ज., ३, पृ., ७६ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके (७) २८, ज्येष्ठ अमावस्या, सूयणग्रहण (अद्रनयद्रमत). 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) हा मयूरखांडी येथे 

असताना सूयणग्रहणाच्या वळेी अणहे हे धारूर द्रजल्यातील खेडे दुग्गैय या वत्स गोत्राच्या ब्राह्मणास दान 
द्रदले हे नमूद करण्याचा आहे. हा ताम्रपट अरुणाद्रदत्याने द्रलद्रहला. देवैय्य राणक हा दूतक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––राष्ट्रकूट नृपती, 

कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (३) गोकवदराज (तृतीय) राष्ट्रकूट नृपती ––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (४) 
दुग्गैय भट्ट––दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री ब्राह्मण, बह् वृच शाखा; (५) चांदैय––क्रमद्रवद ब्राह्मण, 
दुग्गैयभट्टाचा द्रपता; (६) द्रवजाद्रड भट्ट––दुग्गैयभट्टाचा द्रपतामह; (७) अरुणाद्रदत्य––या ताम्रपटाचा 
लेखक; (८) वत्सराज––अरुणाद्रदत्याचा द्रपता; (९) देवैय्य राणक––दूतक. 

 
ग्रामनामे.––(१) मयूरखांडी; (२) श्रीभवन––गुजराथेतील हल्लीचे सारभोण; (३) धारअुर––

हल्लीचे धारूर; (४) अणेह––धारूरच्या आग्नेयेस १४ मलैाांवरील हल्लीचे अणेगाव; (५) अइवच्ाग्राम––
अणेगावच्या पूवेस १¼ मलैाांवरील आवसगाव; (६) धणीग्राम––अणेगावच्या दद्रक्षणेस २ मलैाांवरील 
धणेगाव; (७) वाउजीग्राम––अणेगावच्या पद्रिमेस १ मलैावरील बावाची कैज; (८) अणांतग्राम––
अणेगावच्या उत्तरेस ४ मलैाांवरील आनांदगाव. 
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४२८. रु्धळे णिलालेख, राष्ट्रकूट ककण राज 
 

द्रजल्हा––धुळे  तालुका––धुळे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट धुळे येथे कलेक्टर ऑद्रफसच्या रेकॉडणरूममध्ये ठेवला होता. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर, डी. आर्., इ. आय्., १९०५–१९०६,खांड ८, पृ.१८२–१८७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोद्रवदराज व त्याचा माांडद्रलक राष्ट्रकूट ककण राज. 
 
वषण व णतथी.––पौष शुक्ल १०, शके ७०१, इ. स. ७७९. 
 
साराांि.––या दानपत्राचा उदे्दश ककण राजाने कसदीनगर येथे असताना सांक्राांतीच्या प्रसांगी नाद्रसक 

द्रवषयातील रक्खुल्लग्राम हे खेडे कौद्रशक गोत्री चांद्राद्रदत्य भट्ट याचा पुत्र ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․․ ․याला दान द्रदले हे 
जाहीर करण्याचा आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१)गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज (प्रथम)––राष्ट्रकूट 

नृपती, गोकवदराज (प्रथम) चा पुत्र; (३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राज (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
दांद्रतदुगणराज––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राज 
(प्रथम) चा पुत्र; (६) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पुत्र; (७) धु्रवराज–
–राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (८) ककण राज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
धु्रवराजाचा पुत्र; (९) भट्ट चांद्राद्रदत्य––कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण, दान स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणाचा द्रपता; (१०) 
दुग्गद्रड––लेख द्रलद्रहणाऱ्याचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) रक्खुलग्राम––नाद्रशक द्रजल्यातील हल्लीचे लाखलगाव; (२) कसदीनगर––

हल्लीचे द्रसन्नर; (३) चेभद्रटका––लाखलगावच्या पूवेस असलेले चेहद्रड; (४) वटमुख––लाखलगावच्या 
पद्रिमेकडील ओढे; (५) वटपुर––लाखलगावच्या उत्तरेकडील गाव. ओळख पटत नाही; (६) नाद्रसक्क 
द्रवषय––हल्लीचा नाद्रशक द्रवभाग. 

 
णविेष महत्त्व.––या लेखामुळे गोकवद (द्रद्वतीय) याचा नक्की काळ समजतो. 
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४२९. नगरर्धन ताम्रपट, स्वाणमराज 
 

द्रजल्हा––नागपूर तालुका––रामटेक 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट रामटेकजवळ नगरधन येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय्., १९४९–५०, खांड २८, पृ.१–११, कॉ. इां. इां., १९५५, खांड 

४, प.ृ ६११–६१७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. इां.सनाचे ६ व ेशतक. 
 
राजवांि व राजा.––नृपती स्वाद्रमराज (बहुदा प्रारांभीचा राष्ट्रकूट राजा). 
 
वषण व णतथी.––(१) आषाढ सांवत्सर, चैत्र अमावस्या; (२) वषण ३२२, कार्थतक, शुद्ध ५. 
 
साराांि.––हे शासन स्वाद्रमराज याच्या राजवटीत त्याचा भाऊ नन्नराज याने नांद्रदवधणन येथून 

द्रदलेले आहे. या शासनाचा मुख्य उदे्दश पुढील दोन देणग्या नमूद करण्याचा होता. (१) कचचपद्रट्टका येथील 
१२ द्रनवतणने जमीन महामात्र गणाच्या कायणकारी सद्रमतीच्या सभासदाांच्या व अध्यक्षाांच्या द्रवनांतीवरून दान 
द्रदली, (२) चटुकवट जवळ असलेले अांकोद्रल्लका हे गाव सूयणग्रहण प्रसांगी दान द्रदले. हे दान स्वीकारणारे 
काही ब्राह्मण शुक्ल यजुवेदी, काही कृष्ट्ण यजुवेदी व काही सामवदेी होते. लेखाच्या शवेटी उपरोक्त (२) 
नांबरची द्रतथी द्रदलेली आहे. हा लेख क्षद्रत्रय चांद्रपुत्र दुगाद्रदत्य याने द्रलद्रहला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) स्वाद्रमराज––दान देणारा नृपती; (२) नन्नराज––स्वाद्रमराजाचा भाऊ, दान 

नोंदवणारा नृपती; (३) ककलग––दानासाठी द्रवनांती करणाऱ्या महामात्र गणाचा स्थद्रवर; (४) ते (१०) 
महामात्रगणाच्या कायणकारी सद्रमतीचे सभासद; (४) केटभ (५) रोलदेव; (६) प्रदीप्तभट; (७) द्रशवदेवभट; 
(८) मातृस्वामी; (९) गणदेव; (१०) कोंकभट; (११) सामस्वामी––हन्सस्तवैद्य; (१२) असांगत; (१३) 
प्रभाकर––महामात्रगणाचे सभासद; (१४) माल्लाद्रयक––पीलुपती; (१५) द्रदवाकर––दान स्वीकारणारा 
उपम्यु गोत्री ब्राह्मण, वाजसनेय शाखा; (१६) देवस्वामी––दान स्वीकारणारा मौद्गल्य गोत्री ब्राह्मण; 
(१७) शांकर––दान स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण; (१८) आद्रदत्य––दान स्वीकारणारा भारद्वाज 
गोत्री ब्राह्मण; (१९) दामोदर––दान स्वीकारणारा उपम्यु गोत्री ब्राह्मण; (२०) गण; (२१) सोम; (२२) 
वत्स; (२३) चांद्रड; (२४) कुमार; (२०) ते (२४) दान स्वीकारणारे तैद्रत्तरीय शाखेचे ब्राह्मण; (२५) ईशान 
दान स्वीकारणारा सामवदेी ब्राह्मण; (२६) रद्रवच्द्र––दान स्वीकारणारा कौंद्रडन गोत्र ब्राह्मण, काण्व 
शाखा; (२७) रद्रवगण––दान स्वीकारणारा कौंद्रडन गोत्री, ब्राह्मण, काण्व शाखा; (२८) ककण स्वामी––
दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री ब्राह्मण; (२९) सुप्रभ––दान स्वीकारणारा तैद्रत्तरीय शाखेचा ब्राह्मण; (३०) 
दुगाद्रदत्य––लेख द्रलद्रहणारा क्षद्रत्रय; (३१) चांद्र–दुगाद्रदत्याचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) नाांदीवर्धणन––हल्लीचे नगरर्धन; (२) अचलपूर––अमरावती णजल्ह्यातील अचलापूर 
(एणलचपूर); (३) अांकोणल्लका––नगरर्धनाच्या आग्नेयेस सुमारे ८ मैलाांवर असलेले आरोली हे गाव, सूर 
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नदीचा पूवण तीर; (४) सचचपणट्टका––नगरर्धनाच्या ईिान्सयेस दीि मैलाांवरील सचचाल; (५) श्रीपर्तिका–
–ओळख पटत नाही. रामटेकच्या आसपास असाव.े 
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४३०. नरवि ताम्रपट, पणिमी चालुक्य नृपती णवक्रमाणदत्य 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––णचपळूि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट नरवण येथे श्री. डी. एच्. जोशी याांना सापडला. सध्या हा ताम्रपट पुणे 

येथे भारत इद्रतहास सांशोधन मांडळात आहे. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह. र्ा. इ. सां. मां., िैमाणसक पुणे, खांड १०, क्र. १, पृ. ९–१६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, चालुक्य नृपती कीर्थतवमणन् (दुसरा) याच्या कें दूर व वक्कलेद्रर येथे 

सापडलेल्या ताम्रपटाांप्रमाणे द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ६६४ (गत वषण), आठव ेशासनवषण, २१द्रडसेंबर, इ. स. ७४१–४२. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेख पद्रिमी चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय) याच्या राजवटीतील असून 

त्याने आद्रदत्यवाड या लष्ट्करी तळावरून राष्ट्रकूट गोकवदराज याच्या द्रवनांतीवरून द्रभन्न गोत्री ब्राह्मणाांना 
नरवण हे गाव कचद्रमाडासह दान द्रदल्याचे या लेखात नमूद केले आहे. हा लेख महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक 
अद्रनवाद्रत (अद्रनवाद्ररत) पुण्यवल्लभ याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पोलकेद्रश (प्रथम)––चालुक्य नृपद्रत; (२) कीर्थतवमणन् (प्रथम) ––चालुक्य 

नृपती, पोलकेद्रश (प्रथम) चा पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन् (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
द्रवक्रमाद्रदत्य (प्रथम)––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, 
द्रवक्रमाद्रदत्य (प्रथम) चा पुत्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; (७) द्रवक्रमाद्रदत्य 
(द्रद्वतीय)––दान देणारा चालुक्य नृपती, द्रवजयाद्रदत्याचा पुत्र; (८) गोकवदराज––राष्ट्रकूट वांशातील 
व्यन्सक्त; (९) द्रशवराज––राष्ट्रकूट गोकवदराजाचा द्रपता; (१०) देग्गुद्रलस्वामी––दान स्वीकारणारा 
कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण; (११) दुगणनागस्वामी––देग्गुद्रलस्वामीचा द्रपता; (१२) नागद्रड दीद्रक्षत––दान 
स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण; (१३) टोणस्वामी––नागद्रड दीद्रक्षताचा द्रपता; (१४) नारायण 
नन्नस्वामी––कुां तलदेशीय दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१५) देवु––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१६) 
धनांजयदुग्गु––दान स्वीकारणारा भभूूण गोत्री ब्राह्मण; (१७) अद्रनवाद्रत––(अद्रनवाद्ररत) पुण्यवल्लभ––
लेख द्रलद्रहणारा महासांद्रधद्रवग्रह. 

 
ग्रामनामे.––(१) आद्रदत्यवाड––सातारा द्रजल्यातील वाळव े तालुक्यात असलेल्या ऐतवडे 

नामक दोन गावाांपैकी एक असाव;े (२) द्रचप्ररूलन––हल्लीचे द्रचपळूण; (३) नरवण––रत्नाद्रगरी 
द्रजल्यातील हल्लीचे नरवण; (४) कचद्रमाड––नरवणच्या ईशा्येस ४ मलैाांवर असलेले कचद्रावळ असाव;े 
(५) अांबाड––ओळख पटत नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 

४३१. नांदे णिलालेख, सीहराज 
 
राज्य––गोवा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नांदे (नुांदे, नुने) येथील महामाया मांद्रदराजवळ पडलेल्या द्रशळेवर 

कोरलेला आढळला. 
 
सांदर्ण.––(१) इां. अ. णर., १८६५–६६, पृ. ६१–६२. नां ७; (२) गुणे, टी.व्ही., ए. आर. जी., 

१९६६, नां. ८; (३) रमेश, के. व्ही., इ. आय्., १९६८, खांड ३७ भाग ६, प.ृ २८३–२८४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. ५ व्या–६ व्या शतकातील दद्रक्षणी वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––नृपती सीहराज. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात सीहराजाने पावणतीस्वामीच्या मांद्रदराला व एलस्वामीच्या मांद्रदराला द्वार व 

जमीन दान केल्याचा उल्लखे आहे. 
 
व्यन्सक्तनामे.––सीहराज 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४३२. नागद ताम्रपट, णनकुां र्ाल्लिप्क्त 
 

द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––कन्नि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट नागद येथील जी. डी. पाटील याांच्याजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह. इ. आय्., १९४९–५०, खांड २८, प.ृ १९५–१९७ व २०१–२०२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, प्राचीन कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––सेंद्रक नृपती द्रनकुां भाल्लशन्सक्त. 
 
वषण व णतथी.––शक वषण ५७७, आनांद सांवत्सर, माघ शुद्ध ३, १५ जानेवारी, इ. स. ६५५. 
 
साराांि.––कायावतार येथील तळयाजवळ आपला तळ ठोकला असताना द्रनकुां भाल्लशन्सक्त याने 

पुण्योपाजणनासाठी नाांदीपुरद्वाद्रर द्रजल्यातील सुद्रिरारवोली हे गाव प्राक्तांगरा येथील रद्रहवासी, आते्रय गोत्री 
ब्राह्मण नन्नस्वामी याचा पुत्र भोद्रगक याला दोन द्रदले असे या शासनात नमूद केले आहे. हे शासन मातृदत्त 
याने सेनापती वासव याच्या आजे्ञवरून व साांद्रधद्रवग्रद्रहक देवद्रदन्न याच्या अनुमतीनुसार द्रलद्रहले होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रनकुां भाल्लशन्सक्त––दान देणारा सेंद्रक नृपती; (२) आद्रदत्यशन्सक्त––सेंद्रक 

नृपती, द्रनकुां भाल्लशक्तीचा द्रपता; (३) भानुशक्ती––सेंद्रक नृपती, द्रनकुां भाल्लशक्तीचा द्रपतामह; (४) 
भोद्रगक––दान स्वीकारणारा आते्रय गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (५) नन्नस्वामी––भोद्रगकाचा द्रपता; 
(६) मातृदत्त––लेख द्रलद्रहणारा; (७) वासव––लेख द्रलद्रहण्याची आज्ञा करणारा महाबलाद्रधकृत; (८) 
देवद्रदन्न––लेखाला सांमती देणारा साांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.––(१) कायावतार––डभोईजवळील हल्लीचे कारवण असाव;े (२) नाांद्रदपुरद्वारी––

(अ) वध्याजवळील नाांदोरा (द्रहरालाल), (ब) खानदेशातील नांदुरबार असाव े(खरे); (३) सुद्रिराखोली–
–ओळख पटत नाही; (४) प्राक्तांगरा––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४३३. नागपूर म्युणझयम ताम्रपट, जनमेजय महार्वगुतत 
 

द्रजल्हा––नागपूर तालुका––नागपूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सध्या नागपूर येथील सेंरल म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––हुल्त्झ, इ. आय्., १९०५, खांड ८, पृ. १३८–१४३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत. 
 
राजवांि व राजा.––द्रत्रककलगाद्रधपती सोमकुलातील जनमेजय नृपती महाभवगुप्त. 
 
वषण व णतथी.––८व ेशासन वषण, कार्थतक १२. 
 
साराांि.––या शासनाचा उदे्दश महाभवगुप्त याने ओड्रदेशातील पुरुषमांडपहून आलेल्या गौतम 

गोत्री धृद्रतकर याचा पुत्र भट्ट साांथकर याला कशलोडा द्रवषयाांतगणत सतल्लमा गाव दान द्रदले हे नमूद करणे 
हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) महाभवगुप्त––दान देणारा जयमेजय कुलातील सोमवांशीय नृपती; (२) 

द्रशवगुप्त––महाभवगुप्ताचा द्रपता; (३) साांथकर––दान स्वीकारणारा गौतम गोत्री ब्राह्मण; (४) 
धृद्रतकर––साांथकरचा द्रपता; (५) साधारण––महामहत्तम, दूतक; (६) शोभन––साधारणाचा द्रपता; 
(७) मल्लादत्त––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (८) धारदत्त––मल्लादत्ताचा द्रपता; (९) आल्लव––लेख द्रलद्रहणारा 
कायस्थ; (१०) कैलास––आल्लवाचा द्रपता; (११) सांग्राम––लेख कोरणारा; (१२) रयणओज्झा––
सांग्रामाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) सतल्लमा––दान द्रदलेले गाव; (२) पुरुषमांडप––ओड्रदेशातील (ओद्ररसा) 

गाव; (३) मुरुजुांग––साांथकर ब्राह्मणाचे वास्तव्यस्थान. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४३४. नागपूर म्युणझयम णिलालेख. चालुक्य णवक्रमाणदत्य (६ वा) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला स्तांभ नागपूरच्या सीताबडी द्रवभागात द्रमळाला. सध्या हा 

द्रशलालेख नागपूरच्या सेंरल मयुद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रकलहॉनण, इ. आय्., १८९४–९५, खांड ३, पृ. ३०४–३०६. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत, नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा पद्रिमी चालुक्य नृपती द्रत्रभवुनमल्लदेव द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा) 
 
वषण व णतथी.––शक सांवत् १००८, शुक्रवार, वैशाख शुद्ध ३, प्रभव सांवस्तर, ८ एद्रप्रल इ. स. १०८७ 

(सांपादकाांच्या मते). 
 
साराांि.––हा लेख द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा) याच्या राजवटीतील आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश 

द्रवक्रमाद्रदत्याच्या महाराष्ट्रकूट वांशीय माांडद्रलक महासामांत धाद्रडभांडक याचा लत्तलौर द्रनवासी दांडनायक 
वत्सगोत्री पद्मनाभभट्टाचा पुत्र वासुदेव याने द्रदलेल्या दानाची नोंद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रभवुनमल्लदेव द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा)––कल्याणीचा चालुक्य नृपती; (२) 

धाद्रडभांडक––महाराष्ट्रकूट वांशीय महासामांत; (३) राणक धाद्रडदेव––धाद्रडभांडक; (४) वासुदेव––दान 
देणारा वत्स गोत्री, काण्वशाखेचा दांडनायक; (५) भट्ट पद्मनाभ––वासुदेवाचा द्रपता; (६) भट्ट बोपप–ै–
वासुदेवाचा द्रपतामह; (७) भट्ट वीठप–ै–वासुदेवाचा प्रद्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––लत्तलौर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील लातूर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४३५. नागपूर म्युणझयम णिलालेख, परमार नरवमण देव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड सध्या नागपूर येथील सेंरल म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––२५९; (१) द्रकलहॉनण, इ. आय्., १८९४ खांड २, प.ृ १८०–१९५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. च्या १२ व्या शतकाच्या प्रारांभीची नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––परमार नृपती नरवमणदेव. 
 
वषण व णतथी.––द्रवक्रम सांवत् ११६१, इ. स. ११०४–११०५. 
 
साराांि.––या प्रशस्तीचा मुख्य उदे्दश लक्ष्मणदेव व नरवमणदेव याांनी अनुक्रमे व्यापरुमांडलातील 

दोन गाव ेव मोखलपाटक हे गाव दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––वैद्ररकसह––परमार नृपती; (२) सीयक––परमार नृपती, वैद्ररकसहाचा पुत्र; (३) 

मुांजराज––परमार नृपती, सीयकाचा पुत्र; (४) कसधुराज––परमार नृपती, मुांजराजाचा धाकटा भाऊ; 
(५) भोजदेव––परमार नृपती, कसधुराजाचा पुत्र; (६) उदयाद्रदत्य––परमार नृपती; (७) कणण––चेद्रद 
नृपती; (८) लक्ष्मदेव––परमार नृपती, उदयाद्रदत्याचा पुत्र; (९) नरवमणदेव––परमार नृपती, लक्ष्मदेवाचा 
पुत्र; (१०) लक्ष्मीधर––देऊळ बाांधणारा द्रशल्पकार. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रत्रपुरी––जबलपूरजवळ असलेले सध्याचे तेवर गाव असाव;े (२) 

व्यापुरमांडल––ओळख पटत नाही; (३) मोखलपाटक––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४३६. नािसुर बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––सुर्धागि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाडसुर येथील शलैगृहात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) हुल्त्झ अ. क. न.क., १८९१, प.ृ ६; (२) बुल्हर––प्व्हएन्ना ओ. ज. १८९१ खांड ५, 

पृ. २३१; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय. १०, १९०९–१०, पृ. ११३ नां. १०६७ 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात द्रशवगणकपुत्र गोदत्त याची देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोदत (गोदत्त)––देणगी देणारा; (२) द्रसवगनक (द्रशवगणक)––

गोदत्ताचा द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४३७. नािसुर बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाडसुर येथील शलैगृहात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) हुल् त्झ अ. क. न.क., १८९१, प.ृ ७; (२) बुल्हर, प्व्हएन्ना, ओ.ज., १८९१ खांड ५, 

पृ. २३२; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११३, नां. १०६८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख तुटक आहे. यामध्ये द्रमत (द्रमत्र) नामक व्यक्तीची देणगी नमूद केलेली 

आढळते. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रमत (द्रमत्र)––दान देणारा; (२) सघरद्रखत (सांघरद्रक्षत)––दान देणारा; 

(३) थूपसख (स्तूपसख)––दान देणारा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४३८. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––ठािे  तालुका––मुरबाि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट शलैगृहात मागच्या कभतीवर कोरलेल्या मूतीच्या डोक्याच्यावर, 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८८, क्र, ४; (२) इांद्रजी, ज. बॉ. ब्र.ॅ 

रॉ. ए. सो., १८७८, खांड १३, पृ ३११, क्र.१; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५ प.ृ६४, क्र. ३; (४) 
इांद्रजी, बॉ. गॅ. १८८३, खांड १६, प.ृ ६११; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १२१, 
क्र. १११३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, प्राचीन ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती द्रसमुक. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही 
 
साराांि.––राजा द्रसमुक सातवाहन द्रसद्ररमत्. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रसमुक––सातवाहन नृपती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४३९. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट येथील शलैगृहाच्या मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, प.ृ २८८; (२) इांद्रजी, ज. बॉ., ब्र,ॅ रॉ. 

ए. सो., १८७७, खांड १२, प.ृ ४०४; ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८७८, खांड १३, पृ. ३११, क्र. २, बॉ. गॅ. 
१८८३, खांड १६, पृ. ६११; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५ पृ. ६४, क्र. ४; (४) ल्युडसण, 
अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२१, क्र. १११४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती सातकर्थण 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––राणी नागद्रनका, राजा सातकर्थण (याांच्या मूती). 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसद्ररसातकद्रण––सातवाहन नृपती; (२) नायद्रनका––सातवाहन राणी, 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४०. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट शलैगृहात मागच्या कभतीवर कोरलेल्या लेखाचा एक भाग आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४ प.ृ २८८, क्र ४; (२) इांद्रजी, ज, बॉ. ब्र.ॅ 

रॉ. ए. सो., १८७८, खांड १३, प.ृ ३११, क्र ४; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५, पृ ६४, क्र, ६; 
(४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२१, क्र. १११६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––महारद्रठ त्रनकद्रयर (याची प्रद्रतमा). 
 
व्यप्क्तनामे.––त्रणकद्रयर––महारथी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४१. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट शलैगृहात मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक्स ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८८, क्र. ४; (२) इांद्रजी, ज. बॉ. ब्र.ॅ 

रॉ. ए. सो., १८७८, खांड १३, पृ. ३११, क्र. ५; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५, पृ.६४, क्र. ७; 
(४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ६११; (५) ल्युडसण अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ 
१२१, क्र. १११७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन राजपतु्र हकुश्री. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही 
 
साराांि.––राजपुत्र हकुश्री (याची प्रद्रतमा). 
 
व्यप्क्तनामे.––हकुद्रसद्रर (शन्सक्तश्री)––सातवाहन राजपुत्र. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४२. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट शलैगृहात मागच्या कभतीवरील प्रद्रतमेच्या डोक्याच्या जरा वर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८८, क्र. ४; (२) इांद्रजी, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. 

ए. सो., १८७८, खांड १३, पृ.३११; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५, प.ृ ६४, क्र. ८, (४) इांद्रजी, 
बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ६११; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १२२, नां. 
१११८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन राजपतु्र सातवाहन. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––राजपुत्र सातवाहन (याची प्रद्रतमा). 
 
व्यप्क्तनामे.––सातवाहन––सातवाहन राजपुत्र. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४३. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट शलैगृहात मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८८, क्र. ४; (२) इांद्रजी, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. 

ए. सो., १८७८, खांड १३, प.ृ३११, क्र. ३; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५, प.ृ ६४, क्र. ५, (४) 
इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ६११; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १२१, 
नां. १११५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन राजपतु्र भाय. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––राजपुत्र भाय(याची प्रद्रतमा). 
 
व्यप्क्तनामे.––भाय––सातवाहन राजपुत्र. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४४. नािेघाट कुां ि णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट कुां डावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) इांद्रजी, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८८३, खांड १५, प.ृ३१३; (३) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२२, क्र. ११२०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, आांध्र वळणाची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती वाद्रसष्ठीपुत्र. 
 
वषण व णतथी.––सांवत्सर तर १३ हेमांत पक्ष पांचमी १०. 
 
साराांि.––हा लेख वाद्रसष्ठीपुत्र सातकणी याच्या अांमलातील असून यामध्ये कामवनद्रनवासी 

गृहपती दमघोस (दमघोष) याने द्रदलेली द्रवद्रहरीची (पद्रनयपुवा) देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दमघास (दमघोष)––दानकता; (२) चतरपण सतकद्रण, वसद्रठ–पुत––

सातवाहन नृपती. 
 
ग्रामनामे.––कमवन––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४५. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट येथील शलैगृहात उजव्या व डाव्या बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साइक््, ज. रॉ. ए. सो., १८३७, खांड ४, पृ. २८८, क्र.४; (२) द्रप्र्सेप, ज. ए. 

सो., १८३८, खांड ७, प.ृ ५६५; (३) न्सस्टव्ह्सन, ज. बॉ., ब्र,ॅ रॉ. ए. सो., १८५४, खांड ५, पृ. १७४; ज. बॉ. 
ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५६, खांड ५, प.ृ ४२८; (४) इांद्रजी, ज. बॉ., ब्र,ॅ रॉ. ए. सो., १८७७, खांड १२, प.ृ ४०४, 
१८७८, खांड १३, पृ. ३१०; (५) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५ प.ृ ६०, क्र. १, २; (६) ल्युडसण, 
अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२१, क्र. १११२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––सातवाहन नृपती  
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. त्यामुळे सुसांगत अथण लावता येत नाही. अांगीय घराण्याचा वांशज 

महारथी कळलाय याांची क्या, द्रसद्रर याची पत्नी, वदे्रदद्रसद्रर व सती द्रसद्ररमत (शन्सक्त श्रीमत्) याांची माता. 
प्रारांभी धमण, इांद्र, सांकषणण, वासुदेव, यम, वरुण, कुबेर, वासव याांना अद्रभवादन. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) वदे्रदद्रसद्रर (वदेश्री); (२) सद्रत द्रसद्ररमत् (शन्सक्त श्रीमत्); कळलाय––

महारथी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४६. नािेघाट िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाणेघाट येथील शलैगृहाच्या जवळ असलेल्या कुां डावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ५ प.ृ ६४, क्र. ९; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. 

आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२२, क्र. १११९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––सातवाहन नृपती  
 
वषण व णतथी.––बुल्हरच्या मताप्रमाणे हा लेख गौतमीपुत्र सातकणी ककवा पुलुमायीच्या वळेचा 

असावा. 
 
साराांि.––सोपाद्ररयक (सोपाऱ्याचा) गोकवददास याने द्रदलेली कुां डाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––गोकवददास––दानकता. 
 
ग्रामनामे.––सोपारय––ठाणे द्रजल्यातील सोपारा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४७. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––नाणिक तालुका––नाणिक 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. १९ मध्ये उजव्या बाजूच्या द्रखडकीच्या वरच्या बाजूला 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४८, नां. ६; (२) भाांडारकर 

रान्सझा. दुसरी ओणरएण्टल काँगे्रस, लांिन, १८७६, पृ. ३३८, नां. ६; (३) बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, 
खांड ४ पृ. ९८, नां.१; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ. नां. १, १८८३, प.ृ ५९१, क्र. २१७; (५) सेनॉटण, इ. आय्., १९०५, 
खांड ८, प.ृ ९३, क्र.२२; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १२९, क्र. ११४४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती कण्ह (कृष्ट्ण) 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––सातवाहन नृपती कृष्ट्ण याच्या कारकीदीत हे शलैगृह नाद्रशक येथील श्रमणाांची 

व्यवस्था पहाणाऱ्या अद्रधकाऱ्याने (महामात) खोदले असे या लेखात नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––कण्ह (कृष्ट्ण)––सातवाहन नृपती. 
 
ग्रामनामे.––नाद्रसक––हल्लीचे नाद्रशक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४४८. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. १०च्या व्हराांड्यात मागच्या कभतीवर ाताखाली 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, प.ृ ६, क्र. २४; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., १८५३, खांड ५, प.ृ ४९, क्र. ४; (३) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.५०, क्र. १७, 
१९; (४) भाांडारकर रॅन्सझ.२ री लांिन ओणरएण्टल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३२६, क्र. १७; (५) बुल्हर व बजेस, 
अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४ प.ृ ९९, क्र. ५; (६) होनणले, इां. ॲ., १८८३, खांड १२, पृ. २७; (७) 
भाांडारकर, इ. ॲ., १८८३, खांड १२, पृ. १३९ ;( ८) इांद्रजी, बॉ. गॅ. १८८३, खांड १६, पृ. ५७९, क्र. १०; 
(९) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२५, क्र. ११३१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––क्षहरात क्षत्रप नहपान. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात उषवदाताने द्रनरद्रनराळया द्रठकाणी द्रदलेल्या देणग्या नमूद केल्या आहेत 

त्याने गोवधणन येथील द्रत्ररश्मी टेकडीवरील लेणे व कुां ड याांची देणगी द्रदली. याद्रशवाय देव, ब्राह्मण व 
चतुुःद्रदशाांच्या द्रभक्षुसांघाला तीथांच्या द्रठकाणी देणग्या द्रदल्या होत्या. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) उषवदात (ऋषभदत्त)––देणगी देणारा; (२) नहपान––उषवदाताचा 

सासरा, क्षहरात क्षत्रप; (३) दीनीक––उषवदाताचा द्रपता; (४) अद्रिभदू्रत––शतेाचा ब्राह्मण मालक; (५) 
वाराही––अद्रिभतूीची माता. 

 
ग्रामनामे.––(१) प्रभास––कोठेवाडातील हल्लीचे प्रभास ककवा सोमनाथपट्टन; (२) भरुका––

हल्लीचे भडोच; (३) दशपुर––मध्यप्रदेशातील मांदसोर हे द्रजल्याचे द्रठकाण; (४) गोवधणन––नाद्रशकच्या 
पद्रिमेस ६ मलावर असलेले गोवधणन गांगापुर हे याते्रचे द्रठकाण असाव;े (५) शोपारग––हल्लीचे सोपारा; 
(६) पुष्ट्कर––राजस्थानमध्ये अजमेरच्या उत्तरेस सात मलैाांवर असलेले हल्लीचे पोखर ककवा पुष्ट्कर हे 
तीथाचे द्रठकाण.; (७) नानांगोल––ठाणे द्रजल्यातील, नारगोल असाव.े नद्या––तापी, दमण 
(दमणगांगा), दाहनुका, पारादा, बारणासा (बनास), इबा, करबेणा. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४४९. नाणिक िैलगृह णिलालेख, वाणसठीपुत पुळुमाणय 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. २ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट व वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ५२, क्र. २७; (२) 

भाांडारकर रान्सझ.२ री लांिन ओणरएण्टल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३३८, क्र. २७; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. 
व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. १०७, क्र.१६; (४) सेनाटण, इ. आय्., १९०५, खांड ८, पृ.५९, क्र. १; (५) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १२२, क्र. ११२२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती वाद्रसष्ठीपुत्र पुळुमाद्रय. 
 
वषण व णतथी.––६ व े शासन वषण, ग्रीष्ट्म ऋतूतील पाचवा पांधरवडा. (सांवत्सरे ाठे ६, द्रगम्हपखे 

पचमे ५, द्रदवसे . . . . .) 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. द्रतथीद्रशवाय काही मजकूर लागत नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––पुलुमाद्रय––सातवाहन नृपती; (२) वाद्रसठी (वाद्रसष्ठी)––पुलुमाद्रयची माता;  
 

  



 अनुक्रमणिका 

४५०. नाणिक िैलगृह णिलालेख,गोतमीपुत णसणरसदकणि 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ३ च्या व्हराांड्याच्या पूवेकडील कभतीवर ाताला 

लागनूच कोरलेला आहे. 
 
साराांि.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, प.ृ४६, क्र. २ (पद्रहला 

भाग); (२) वसे्ट व वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ५१, क्र. २५; (३) भाांडारकर रान्सझ.२ 
री लांिन ओणरएण्टल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३१९, क्र. २५; (पद्रहला भाग); (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०४, क्र.१३; (५) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५५८, क्र. ४ ;( ६) सेनाटण, 
इ. आय्., १९०५, खांड ८, प.ृ७१, क्र. ४; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२३–
१२४, क्र. ११२५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती गौतमीपुत्र सातकद्रण. 
 
वषण व णतथी.––१८ व ेशासन वषण, वषा ऋतूच्या दुसऱ्या पांधरवड्यातील पद्रहला द्रदवस. (सांवस्तरे 

वासपखे २, द्रदवसे १). 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात नृपती गौतमीपुत्र सातकद्रण याने गोवधनाच्या वैजयांतीहून द्रवष्ट्णुपाद्रलत 

नामक अद्रधकाऱ्याला उदे्दशून काढलेला हुकूम नमूद करण्यात आला आहे. या हुकुमा्वये पद्रिम कखडी 
गावातील पूवी उसभदात याच्याकडे असलेली २०० द्रनवतणने जमीन तेद्रकरसी येथील सां्याशाांना देण्यात 
आली. हा हुकूम महासांघाने द्रनयुक्त केलेल्या द्रसवगुत नामक अद्रधकाऱ्याने द्रलद्रहला होता आद्रण हा लेख 
तापास याने तयार केला. 

 
व्यप्क्तनामे.––गोतमीपतु द्रसद्ररसदकद्रण (गौतमीपुत्र श्रीसातकद्रण)––सातवाहन नृपती; (२) 

द्रवण्हुपाद्रलत––गोवधनाचा अमच (अमात्य); (३) द्रसवगुत (द्रशवगुप्त)––अमच (अमात्य) (४) तापस–
–लेख तयार करणारा; (५) उसभदात (ऋषभदत्त) शतेाचा पूवीचा मालक. 

 
ग्रामनामे––(१) वैजयांती––म्हैसूर सांस्थानाांतील द्रशमोगा द्रजल्यातील वनवासी; (२) 

बेणाकटक; (३) अपरकखडी––ओळख पटत नाही; (४) गोवधन (गोवधणन–नाद्रशकच्या पद्रिमेस ६ 
मलैावर असलेले हल्लीचे गोवधणन गांगापूर असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४५१. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख, राजन गोतमीपुत सातकणि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ३ मधील व्हराांड्याच्या पूवेकडील कभतीवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ. ४६, क्र. २; (दुसरा 

भाग) (२) वसे्ट व वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ५१, क्र. २५ (खालचा भाग); (३) 
भाांडारकर रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३१९, क्र. २५; (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. वे. 
इां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०५, क्र.१४; (५) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५६०, क्र. ५; (६) हुल्श, इ. 
आय्. १९०१ खांड ६, पृ. ३१९, नोंद २,३; (७) सेनाटण, इ. आय्., १९०५, खांड ८, प.ृ७३, क्र. ५; (७) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१२४, क्र. ११२६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती गौतमीपुत्र सातकणी. 
 
वषण व णतथी.––(१) वषा ऋतूच्या ४ थ्या पांधरवड्यातील ५ वा द्रदवस, २४ व ेशासनवषण (सांवत्सरे 

२०, ४, वासान पखे ४, द्रदवस पचमे ५); (२) ग्रीष्ट्म ऋतूतील दुसऱ्या पांधरवड्यातील १० वा द्रदवस, २४ व े
शासन वषण. (सांवत्सरे २०, ४, द्रगम्हाण पखे २, द्रदवसे १०). 

 
साराांि.––या लेखात नृपती गौतमीपुत्र व राज्ञी माता याांनी गोवधणन येथील सामक नावाच्या 

अद्रधकाऱ्यास उदे्दशून काढलेला आदेश नमूद केला आला आहे. या आदेशा्वये पूवी कखद्रड गावातील 
द्रदलेल्या जद्रमनीऐवजी गोवधणनच्या हद्दीत असलेली जमीन तेरण्हुक लेण्यामधील द्रभक्षूांना दान द्रदली होती. 
या लेखाचे लेखन द्वारपाल लोटा द्रहने केले आद्रण सुजीवी याने हा आदेश तयार केला. 

 
व्यप्क्तनामे.––गौतमीपुत्र सातकद्रण (गौतमीपुत्र सातकर्थण)––सातवाहन नृपती; (२) सामक 

(श्यामक)––गोवधणनाचा अमच (अमात्य); (३) लोटा––महादेवीची मुख्य दासी (पद्रटहारखी); (४) 
सुजीवी––लेख द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे––(१) गोवधणन––नाद्रशकच्या पद्रिमेस ६ मलैावर असलेले हल्लीचे गोवधणन गांगापूर 

असाव;े (२) कखद्रड––ओळख पटत नाही; (३) द्रतरण्हु––सध्याची लेण्याांची टेकडी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४५२. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ३ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर दाराच्या वर 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ.४५, क्र. १; (दुसरा 

भाग); (२) वसे्ट व वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ११, क्र. २६ (खालचा भाग); (३) 
भाांडारकर रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३१४, क्र. २६; (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. वे. 
इां., १८८३, खांड ४ प.ृ ११०, क्र.१९; (५) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५५५, क्र. ३; (६) हुल्श, इ. 
आय्. १९०१ खांड ६, पृ. ३१९, नोंद २, ३; (७) सेनाटण, इ. आय्., १९०५, खांड ८, प.ृ७५, क्र. ३; (७) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१२३, क्र. ११२४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती वाद्रसठीपुत पुळुमाद्रय. 
 
वषण व णतथी.––(१) १९ व ेशासनवषण, ग्रीष्ट्म ऋतूतील दुसऱ्या पांधरवड्यातील १३ वा द्रदवस; (२) 

२२ व ेशासन वषण. ग्रीष्ट्म ऋतूतील ७ वा द्रदवस. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात सुद्रदसन व सामद्रलपद या गावाांच्या देणगीबद्दल द्रदलेला आदेश नमूद 

केला आहे. हा आदेश गोवधणनचा अद्रधकारी द्रसवखद्रदल याला उदे्दशून काढला आहे. या आदेशा्वये 
सुद्रदसन व सामद्रलपद ही दोन गाव ेभदायद्रनय द्रभक्षूांना (राणीने दान द्रदलेल्या लेण्यात [देद्रवलेण] रहात 
असलेले) दान द्रदली होती. हा लेख महासेनापती मेधुन याने द्रलद्रहला होता. द्रतरण्हु (द्रत्रशणमी) 
टोकाडावरील लेण्यात धनकट येथील द्रभक्षूही रहात होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुळुमाद्रव वाद्रसष्ठीपुत्र––सातवाहन नृपती; (२) द्रसवखद्रदल 

(द्रशवस्कां द्रदल)––गोवधणनचा अमच (अमात्य); (३) मेधुन––लेख मांजूर करणारा महासेनापती; (४) 
द्रवण्हुपाल (द्रवष्ट्णुपाल)––गोवधणनातील अद्रधकारी. 

 
ग्रामनामे.––(१) सामद्रलपद––नाद्रशक द्रजल्यात असाव,े ओळख पटत नाही; (२) गोवधणन––

नाद्रशकच्या पद्रिमेस ६ मलैावर असलेले गोवधणन गांगापुर असाव;े (३) सुद्रदसन––डॉ. बुल्हरच्या मते 
द्रपसाद्रजपदक हेच प्राचीन सुद्रदसन असाव.े  

 
  



 अनुक्रमणिका 

४५३. नाणिक िैलगृह णिलालेख, गोमती बलणसरी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ३ मधील व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर वर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ.४१, क्र. १; (२) 

वसे्ट व वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.५१, क्र. २६ (वरचा भाग); (३) भाांडारकर 
रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३०७, क्र. २६; (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., 
१८८३, खांड ४ प.ृ १०८, क्र.१८; (५) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५५०, क्र. २; (६) सेटणना, इ. 
आय्. १९०५ खांड ८, प.ृ ६०., क्र २; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२२, क्र. 
११२३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन; नृपती वाद्रसठीपुत द्रसद्रर पुळुमाद्रय. 
 
वषण व णतथी.––१९ व ेशासन वषण, ग्रीष्ट्म ऋतूच्या दुसऱ्या पांधरवड्यातील १३ वा द्रदवस (सद्रवच्ारे 

एकुनवीसे १०, ९, द्रगम्हाण पखे द्रबतीये २, द्रदवसे तेरसे १३) 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा मुख्य उदे्दश गौतमीपुत्र सातकर्थण याची माता गौतमी बलश्री द्रहने 

भदायनीय द्रभक्षुसांघाला द्रतरण्हु टेकडीवरील लेणे दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. या लेण्याची व्यवस्था 
ठेवण्यासाठी राणीच्या नातवाने द्रपसाद्रजपदक खेडे दान द्रदल्याचाही उल्लखे या लेखात आहे. या लेखात 
पुळुमायीचा उल्लेख अद्रसक, असक, मुळक, सुरठ, कुकुर, अपरांत, अनुप, द्रवदभ, आकरावद्रत या प्रदेशाांचा 
राजा; द्रवज्झ, अच्ावत, पाद्ररवात, सय कण्हद्रगद्रर, चकोर पवणताांचा अद्रधपद्रत; सक, यवन, पल्हव व 
खखरात याांचा द्रनुःपात करणारा, असा आला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुळुमाद्रव वाद्रसष्ठीपुत्र––सातवाहन नृपती; (२) सातकद्रण (सातकर्थण) 

गौतमीपुत्र––सातवाहन नृपती, वाद्रसष्ठीपुत्र पुळुमायीचा द्रपता; (३) बलद्रसरी गौतमी––गौतमीपतु्र 
सातकणीची माता; (४) वाद्रसष्ठी––पुळुमायीची माता. 

 
ग्रामनामे––द्रपसाद्रजपदक––डॉ. बुल्हर याांच्या मते हे प्राचीन सुद्रदसन असाव.े  
 

  



 अनुक्रमणिका 

४५४. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ६ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर. १८४७, प्ले. ५२, पृ. ५; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., १८६५, खांड ७, प.ृ५१, क्र. २४; (३) भाांडारकर रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. 
३४७, क्र. २४; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५६४, क्र. ६; (५) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., 
१८८३, खांड ४, प.ृ ११६, क्र. ८; (६) सेनाटण, इ. आय्., १९०५ खांड ८, प.ृ ७५, क्र ६; (७) ल्युडसण, 
अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२४, क्र. ११२७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––गृहपद्रत, व्यापारी वीर याने त्याची पत्नी नांदद्रसरी व क्या पुद्ररसदता याांनी दान 

द्रदलेल्या लेण्याांसह हे चार खोल्याांचे लेणे दान द्रदल्याचा उल्लेख या लेखात केलेला आहे.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवर––दान देणारा व्यापारी गृहपद्रत; (२) नांदद्रसरी (नांदश्री)––अांतगृणहाचे 

दान देणारी वीरची पत्नी; (३) पुद्ररसदता (पुरुषदत्ता)––अांतगृणहाचे दान देणारी वीरची क्या. 
 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४५५. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.७ च्या द्वाराच्या डाव्या बाजूला मागच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ५१, क्र. २३; (२) इांद्रजी, बॉ. गॅ., 

१८८३, खांड १६, पृ. ५६५, क्र. ७; (३) सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, प.ृ ७६., क्र ७; (७) ल्युडसण, 
अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२५, क्र. ११२८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––चारी द्रदशातील द्रभक्षसुांघाच्या उपयोगासाठी आदरणीय सवस याची द्रशष्ट्या द्रभक्षुणी 

तापद्रसनी द्रहची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) तापद्रसनी––दान देणारी द्रभक्षुणी; (२) सवस––तापद्रसनीचा गुरु.  
 

  



 अनुक्रमणिका 

४५६. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
ग्रामनामे.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ८ मध्ये उजव्या बाजूच्या पाचव्या आद्रण सहाव्या 

स्तांभावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, प्ले. ५२, प.ृ ९; (२) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, 

खांड ५, पृ.४८, क्र. १० व ९; (३) भाांडारकर रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३४३, क्र.९ व 
१०; (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४ प.ृ ९९, क्र.४; (५) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड 
१६, पृ. ५८९, क्र.१९; (५) (६) सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, पृ. ९१., क्र १९; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 
इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१२८, क्र. ११४१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––कपणणक याची माता, राज्याद्रधकारी अद्रगयतणक याची पत्नी, राजामात्य अरहलय 

याची क्या, महाहकुद्रसरीची नात, भटपाद्रलका द्रहने द्रतरण्हु पवणतावरील हे चैत्यघर बाांधले असे या लेखात 
नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) भटपाद्रलका––दान देणारी स्त्री; (२) महाहकुद्रसद्रर––भटपाद्रलकेचा आजा; 

(३) अरहलय––भटपाद्रलकेचा द्रपता, राजामात्य; (४) अद्रगयतणक (अन्सग्नतनय)––भाांडागाद्ररक, 
भटपाद्रलकेचा पती; (५) कपणणक––भटपाद्रलकेचा पुत्र. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४५७. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ८ च्या व्हराांड्याच्या दरवाज्याच्या डाव्या बाजूला 

मागच्या कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर. १८४७, प्लेट. ५२·६; (२) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड 

७, पृ.५०, क्र. २१; (३) भाांडारकर रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३४६, क्र.२१; (४) 
बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४ प.ृ ११५, क्र.६; (५) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. 
५६६, क्र. ९; (६) सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, पृ. ७७., क्र ९; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, 
१९०९–१०, प.ृ१२५, क्र. ११३०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––चेद्रतक सांघाच्या मुगूदासाने या शलैगृहाची देणगी द्रदली असे या लेखात नमूद केले 

आहे. याद्रशवाय उपासक बोद्रधगुत याचा पुत्र धमनांद्रदन याने या शलैगृहात वास्तव्य करीत असलेल्या द्रभक्षूांना 
वसे्त्र पुरद्रवण्यासाठी कण्हद्रहनीतील एका शतेाचे उत्पन्न लावनू द्रदले होते असेही या लेखात नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मुगूदास––देणगी देणारा चेद्रतक उपासक; (२) धमनन्स्दन (धमणन्दी)––

दान देणारा उपासक,; ( ३) बोद्रधगुत (बोद्रधगुप्त)––धमनांद्रदनचा द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४५८. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र. ८ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर दरवाजाच्या 

उजव्या बाजूला कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.५०, क्र. २२; (२) भाांडारकर 

रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३४७, क्र.२२; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, 
खांड ४, पृ. ११५, क्र.७; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५६५, क्र. ८; (५) सेनाटण, इ. आय्. 
१९०५ खांड ८, पृ. ७६, क्र. ८, (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१२५, क्र. ११२९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––मुगूदास नामक कोळयाने द्रदलेली लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) मुगूदास––दान देणारा कोळी (दासक). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४५९. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख, दखणमता 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१० च्या व्हराांड्यातील उजव्या बाजूच्या खोलीच्या 

दरवाज्याच्या वर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ.५४, क्र. ७; (२) 

वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ५०, क्र. २०; (३) बजेस व बुल्हेर, अ. स. व.े इ., १८८३, 
खांड ४, प.ृ १०३, क्र.१०; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५७५, क्र.१३; (५) सेनाटण, इ. आय्. 
१९०५, खांड ८, प.ृ ८५., क्र १३; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१२६, क्र. ११३४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––क्षहरात क्षत्रप नहपान व त्याचा जावई उषवदात. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––क्षहरात क्षत्रप नहपान याची क्या, दीनीकपुत्र उषवदात याांची पत्नी दखद्रमत्रा द्रहची 

या खोलीची (ओवरक) देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नहपान–क्षत्रप नृपती; (२) उषवदात (ऋषभदत्त)––नहपानाचा जावई; 

(३) दीनीक–उषवदाताचा द्रपता; (४) दखद्रमता (दक्षद्रमत्रा)–देणगी देणारी स्त्री, उषवदाताची पत्नी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४६०. नाणिक िैलगृह णिलालेख, उषवदात 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१० च्या आवाराच्या उजव्या बाजूच्या कभतीवर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट व वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ. ४९. क्र. १४. (वरचा 

भाग) (२) भाांडारकर रान्सझ २ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३३६, क्र.१४; (३) बजेस व बुल्हर, 
अ. स. व.े इां. १८८३, खांड ४, पृ. १०१, क्र.७; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५७६, क्र.१४; (५) 
सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, प.ृ ८५., क्र १४; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, ई. आय्., १०, १९०९–१०, 
पृ.१२७, क्र. ११३५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––क्षहरात क्षत्रप नहपान व त्याचा जावई उषवदात. 
 
वषण व णतथी.––चैत्र शुद्ध १५. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. या लेखाचा उदे्दश नहपानाचा जावई उषवदात याने द्रनरद्रनराळया 

द्रठकाणच्या देवताांना लव व ब्राह्मणाांना द्रदलेल्या देणग्या नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नहपान––क्षत्रप नृपती; (२) उषवदात––नहपानाचा जावई; (३) 

दीनीक––उषवदाताचा द्रपता.  
 
ग्रामनामे.––(१) चेकचत्र––ओळख पटत नाही; (२) दाहनूकानगर––ठाणे द्रजल्यातील हल्लीचे 

डहाण ू असाव;े (३) उजेनी––हल्लीचे उजै्जन; (४) केकापुर––ओळख पटत नाही; (५) अनुगाद्रम––
ओळख पटत नाही; (६) साखा––ओळख पटत नाही; (७) शोपकरग––हल्लीचे सोपारा; (८) भरुकच्ा–
–सुरत द्रजल्यातील हल्लीचे भडोच. (९) बणासा नदी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४६१. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख, दखणमता 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१० च्या व्हराांड्यात डाव्या बाजूच्या खोलीच्या 

दरवाज्याच्या वर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर. १८४७, पृ. ५२, क्र. ५; (२) न्सस्स्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., १८५३, खांड ५, प.ृ५२, क्र.६; (३) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.५०, क्र. १६; (४) 
भाांडारकर रान्सझ २ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३३४, क्र. १६; (५) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०३, क्र.१०; (६) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५७२, क्र. ११; (७) सेनाटण 
इ. आय्., १९०५, खांड ८, पृ. ८१, क्र. ११; (८) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२६, 
क्र. ११३२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––क्षहरात क्षत्रप नहपान व त्याचा जावई उषवदात. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या खोलीची देणगी उषवदात याची पत्नी दखद्रमत्रा द्रहने द्रदलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दखद्रमता (दक्षद्रमत्रा)––दान देणारी नहपानाची क्या; (२) नहपान–

क्षहरात क्षत्रप नृपती; (३) उषवदात (ऋषभदत्त)––दीनीकपुत्र, नहपानाच जावई, दखद्रमताचा पती; (३) 
दीनीक––उषवदाताचा द्रपता.  

 
  



 अनुक्रमणिका 

४६२. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख, ईश्वरसेन 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१० च्या अांगणाच्या डाव्या बाजूच्या कभतीवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४९, क्र. १५; (२) भाांडारकर 

रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३४१, क्र. १५; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., 
१८८३, खांड ४, पृ. १०३, क्र.१२; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५७९, क्र. १५; (५) सेनाटण, इ. 
आय्. १९०५ खांड ८, पृ. ८८, क्र १५; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१२७, क्र. 
११३७. 

 
र्ाषा व णलपी.––द्रमश्र भाषा; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––आभीर द्रशवदत्त याचा पुत्र नृपती माढरीपुत्र ईिरसेन. 
 
वषण व णतथी.––९ व ेशासन वषण, ग्रीष्ट्म ऋतूतील ४ थ्या पांधरवड्यातील १३ द्रदवस. 
 
साराांि.––या लेखात द्रवष्ट्णुदता शकद्रनका द्रहने द्रत्ररश्मी टेकडीवरील द्रवहारात वास्तव्य 

करणाऱ्या चतुर्थदशाांच्या द्रभक्षसुांघाला कायम स्वरूपात काही द्रव्य देणगी द्रदल्याचे नमदू केले आहे. हे द्रव्य 
द्रतने काही श्रेणीमध्ये गुांतद्रवले होते. कुलद्ररक (कुां भार), द्रतलद्रपषक (तेली) व ओदयांद्रत्रक (जलयांत्री) या 
त्या श्रेणी. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) ईिरसेन, माढरीपुत्र––आभीर नृपती; (२) द्रशवदत्त––ईिर सेनाचा द्रपता; 

(३) माढरी––ईिरसेनाची माता; (४) द्रवष्ट्णुदत्ता––दान देणारी शकद्रनका स्त्री उपाद्रसका; (५) 
अन्सग्नवमणन्––द्रवष्ट्णुदत्ताचा द्रपता; (६) रेद्रभल––गणपक, द्रवष्ट्णुदत्ताचा पद्रत; (७) द्रविवमणन्––गणपक, 
द्रवष्ट्णुदत्ताचा पुत्र. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४६३. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख, उषवदात 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१० च्या व्हराांड्यात उजव्या बाजूच्या खोलीच्या 

दरवाजावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर. १८४७, प.ृ ५९, क्र. २१; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. 

सो., १८५३, खांड ५, पृ.५२, क्र.६; (३) वसे्ट, व वसे्ट ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.५०, क्र. 
१६,१८; (४) भाांडारकर रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३३१, क्र. १८, पृ. ३३४, क्र. १६; 
(५) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. १०२, क्र.९; (६) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, 
पृ. ५७३, क्र. १२; (७) सेनाटण, इ. आय्. १९०५, खांड ८, पृ. ८२., क्र १२; (८) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. 
आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२६, क्र. ११३३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––क्षहरात क्षत्रप नहपान व त्याचा जावई दीद्रनकपुत्र उषवदात. 
 
वषण व णतथी.––(१) ४२ व ेशासन वषण, वैशाख मास; (२) कार्थतक शुक्ल १५; (३) ४५ वे शासनवषण 

१५ वा (द्रदवस ककवा द्रतथी). 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश नहपानाचा जावई उषवदात याने चतुुःद्रदशाांच्या द्रभक्षसुांघाला लेणे, 

ब्राह्मणाांना काही द्रव्य व कापुर आहारातील द्रचखलपद्र गावातील नारळाची झाडे दान द्रदली हे नमूद 
करण्याचा होता. द्रव्य गोवधानाच्या द्रवणकराांच्या (कोलीकद्रनकाय) श्रेणीत गुांतद्रवले होते.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) नहपान––क्षहरात क्षत्रप नृपती; (२) उषवदात (ऋषभदत्त)–दान देणारा 

नहपानाचा जावई; (३) दीनीक––उषवदाताचा द्रपता.  
 
ग्रामनामे––(१) गोवधन––नाद्रशकच्या पद्रिमेस ६ मलैावर असलेले गोवधणन; (२) द्रचखलपद्र–

–सुरत द्रजल्यातील सौगाांध तालुक्यात असलेले द्रचखलोद. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४६४. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१० च्या अांगणाच्या उजव्या बाजूच्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४९, क्र. १४; (२) बजेस व बुल्हर, 

अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०२, क्र.८; (३) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५७६, क्र. १४; 
(४) सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, पृ. ८७, क्र १४ ब; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–
१०, पृ.१२७, क्र. ११३६. 

 
र्ाषा व णलपी.––द्रमश्र भाषा, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––चैत्र शुद्ध. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. या लेखात ब्राह्मणाांना द्रदलेल्या देणग्या नमूद केल्या आहेत. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४६५. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.११ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ४९, क्र. १३; (२) भाांडारकर, 

रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३४६, क्र. १३; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., 
१८८३, खांड ४, प.ृ ११५, क्र.५; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५८२, क्र. १६; (५) सेनाटण, इ. 
आय्. १९०५, खांड ८, पृ. ८९, क्र १६; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्; १०, १९०९–१०, पृ.१२८, क्र. 
११३८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––लेखक द्रसवद्रमत याचा पुत्र रामांणक याची लेण्याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामांणक––दान देणारा; (२) द्रसवद्रमत (द्रशवद्रमत्र)––रामणकाचा द्रपता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४६६. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१२ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ., ब्र,ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ. ५४ क्र.९; (२) 

वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४९, क्र. ११; (३) भाांडारकर, रान्सझ.२ री लांिन 
ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३४५, क्र. ११; (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ११४, 
क्र.३; (५) भाांडारकर, इां. ॲ., १८८३, खांड १२, पृ. १४७ ;( ६) इांद्रजी, बॉ. गॅ.., १८८३, खांड १६, पृ. 
५८६, क्र. १८; (७) सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, पृ. ९०, क्र १८; (८) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ.१२८, क्र. ११४०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––दताद्रमद्रतचा रद्रहवाशी व उत्तरेकडील यवन धांमदेवाचा पुत्र ईद्रान्सग्नदत याने द्रतरण्हु 

पवणतावर चैत्य लेणे व कुां ड यासद्रहत लेणे खोदल्याचा उल्लखे या लेखात केलेला आहे. त्याने हे लेणे आपला 
पुत्र धांमरद्रखत यासह चारी द्रदशातील द्रभक्षसुांघाला दान द्रदल्याचे या लेखात नमूद केले आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) ईद्राद्रगदत (इांद्रान्सग्नदत्त)––लेणे व चैत्यगृह खोदद्रवणारा यवन; (२) धम्मदेव 

(धमणदेव)––इांद्रान्सग्नदत्ताचा द्रपता; (३) धम्मरद्रखत (धमणरद्रक्षत)––इांद्रान्सग्नदत्ताचा पुत्र. 
 
ग्रामनामे––(१) द्ताद्रमती––(अ) दत्ताद्रमत्री, (भाांडारकर) (ब) दा्ताद्रमत्री (बुल्हर) 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४६७. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१२ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर. १८४७, पृ. ५८, क्र. १७; (२) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ., ब्र,ॅ रॉ. ए. 

सो., १८५३, खांड ५, पृ. ५४, क्र.८; (३) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ ४९, क्र. १२; 
(४) भाांडारकर, रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३४५, क्र. १२; (५) बजेस व बुल्हर, अ. 
स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ११५, क्र.४; (६) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ५८६, क्र. १७; (७) 
सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, प.ृ ९०, क्र. १७; (८) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, 
पृ.१२८, क्र. ११३९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात ााकलेपकच्या वदे्रल्लदत्ताचा पुत्र रामणक या व्यापाऱ्याने लेणे दान द्रदल्याचे 

नमूद केले आहे. याद्रशवाय या व्यापाऱ्याने काही काहापण द्रभक्षुसांघाला कायम देणगी म्हणून द्रदले होते. 
यातील काही भाग या लेण्यात वास करणाऱ्या द्रभक्षूांच्या वस्त्राांसाठी खचण करावयाचा होता.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामणक––दान देणारा व्यापारी; (२) वलेीदात––रामणकचा द्रपता 
 
ग्रामनामे–– (१) ााक (ग) लेप––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४६८. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१८ मध्ये असलेल्या यक्षमूतीच्या वर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ४८, क्र. ७; (२) बजेस व बुल्हर, 

अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ९९, क्र.३; (३) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५९१, क्र. २१; (४) 
सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, प.ृ ९३, क्र २१; (५) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, 
पृ.१२९, क्र. ११४३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––नदाद्रसद्ररया व आणखी एका व्यक्तीने (नाव द्रझजले आहे) कठडा व यक्षमूर्थत तयार 

करवनू घेतल्याचे या लेखात नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––नदाद्रसद्ररया (नांदाश्रीका)––दान देणारी स्त्री. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४६९. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रसक शलैगृह क्र.१८ च्या दरवाजावर असलेल्या कमानीच्या खाली 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो, १८६५, खांड ७, प.ृ४८, क्र. ८; (२) भाांडारकर, 

रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३४३, क्र. ८; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, 
खांड ४, पृ. ९८, क्र.२; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५९०, क्र. २०; (५) सेनाटण, इ. आय्. 
१९०५ खांड ८, पृ. ९२, क्र २०; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१२९, क्र. ११४२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––नाद्रशकच्या लोकाांनी द्रदलेली धांद्रभक गावाची देणगी या लेखात नमूद केली आहे. 
 
ग्रामनामे.––नाद्रसक––हल्लीचे नाद्रशक; (२) धांद्रभकग्राम––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७०. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख, (कण्ह) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.१९ मध्ये उजव्या बाजूच्या द्रखडकीच्या वरच्या बाजूला 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, प.ृ४८, क्र. ६; (२) भाांडारकर 

रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३३८, क्र. ६; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, 
खांड ४, पृ. ९८, क्र.१; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., खांड १, १८८३, खांड १, प.ृ ५९१, क्र. २१७; (५) सेनाटण, इ. 
आय्. १९०५ खांड ८, प.ृ ९३, क्र २२; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १९०९–१०, पृ.१२९, क्र. ११४४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती कण्ह (कृष्ट्ण) 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––सातवाहन नृपती कण्ह (कृष्ट्ण) याच्या कारकीदीत हे शलैगृह नाद्रसक येथील 

श्रमणाांची व्यवस्था पहाणाऱ्या अद्रधकाऱ्याने खोदले असे या लेखात नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कण्ह (कृष्ट्ण)–सातवाहन नृपती. (२) समण (श्रमण)–अद्रधकाऱ्याचे नाव? 
 
ग्रामनामे.––नाद्रसक––हल्लीचे नाद्रसक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७१. नाणिक िैलगृह णिलालेख, गौतमीपुि यज्ञ सातकणि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.२० मधील व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ., ब्र,ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ. ५६, क्र.१२; (२) 

वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४८, क्र. ४; (३) भाांडारकर रान्सझा २ री लांिन ओणरएांटल 
काँगे्रस, १८७६, पृ. ३३९, क्र. ४; (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ११४, क्र.२२; (५) 
इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५९६, क्र. २४; (६) सेनाटण, इ. आय्. १९०५, खांड ८, पृ. ९३, क्र २४; 
(७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२९, क्र. ११४६. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती गौतमीपुत्र स्वामी श्री यज्ञ सातकद्रण. 
 
वषण व णतथी.––७ व े शासन वषण, हेमांत ऋतूच्या द्रतसऱ्या पांधरवड्यातील १ ला द्रदवस (सांवारे 

सातमे ७, हेमताण पखे तद्रतये ३, द्रदवसे पठमे) 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात कौद्रशक गोत्री सरदार महासेनापती भवगोप याची पत्नी वासू द्रहने 

द्रभक्षसुांघाला लेणे दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. हे लेणे यद्रत बोपद्रक याांच्या देखरेखीखाली कोरण्यात 
आले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) यज्ञ सातकणी––सातवाहन नृपती; (२) वासू––दान देणारी 

महासेनापद्रतनी; (३) भवगोप––महासेनापद्रत, वासूचा पती; (४) बोपद्रक––बाांधकाम सुरू करणारा (?) 
यती. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४७२. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.२० मधील शवेटच्या खोलीच्या दरवाजावर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, ज. बॉ. ब्र,ॅ रॉ. ए. सो., १८५३, खांड ५, पृ. ५६ क्र.१३; (२) 

वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४८, क्र. ५; (३) भाांडारकर रान्सझा. २ री लांिन ओणरएांटल 
काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३४२, क्र. ५; (४) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, खांड ४, प.ृ ११६, क्र.९; (५) 
इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ५९६, प.ृ क्र. २३; (६) सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड ८, पृ. ९३., क्र 
२३; (७) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२९, क्र. ११४५. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––उपाद्रसका मम्मा द्रहने द्रदलेल्या लेण्याची देणगी या लेखात नमूद केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) मम्मा––(मद्रहमा?) ––देणगी देणारी उपाद्रसका. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७३. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख, वाणसठीपुत पुळुमावी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक येथे शलैगृह क्र.२३ च्या पद्रलकडे असलेल्या अपूणण शलैगृहाच्या 

कभतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट व वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४७, क्र. ३; (२) 

भाांडारकर रान्सझा. २ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, प.ृ ३३८, क्र. 3; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े 
इां., १८८३, खांड ४, प.ृ १०५, क्र.१५; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ६०३, क्र. २५; (५) सेनाटण, 
इ. आय्. १९०५ खांड ८, प.ृ ९४ क्र २५; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ१२९, क्र. 
११४७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––सातवाहन नृपती वाद्रसठीपुत साद्रम द्रसद्ररपुळुमाद्रव. 
 
वषण व णतथी.––शासनवषण २, हेमांत ऋतूतील ४ थ्या पांधरवड्यातील ६ वा ककवा ८ वा द्रदवस. 

(सांवारे २, हेमांतपखे ४, द्रदवसे ८ एद्रतय पुवाय). 
 
साराांि.––धणम नामक कुटुन्सम्बकाने हे लेणे खोदले असा उल्लेख या लेखात आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) धणम––लेणे खोदणारा कुटुन्सम्बक; (२) द्रसद्ररपुळुमाइ (वाद्रसष्ठीपुत्र श्री 

पुळुमाद्रव)––सातवाहन नृपती; (३) वाद्रसठी (वाद्रसष्ठी)––पुळुमावीची माता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७४. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.२४ च्या व्हराांड्याच्या मागच्या कभतीवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४७, क्र.१; (२) भाांडारकर रान्सझ. 

२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३४२, क्र.१; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. वे. इां., १८८३, खांड ४, 
पृ. ११४, क्र.१; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, प.ृ ६०५, क्र. २६; (५) सेनाटण, इ. आय्. १९०५ खांड 
८, पृ. ९५, क्र २७; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३०, क्र. ११४८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––दशपुरचा द्रवष्ट्णुदत याचा पुत्र, लेखक, शक दामद्रचक वुद्रधक याची दोन कुां डे व 

लेण्याची देणगी यात नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दामद्रचक वुद्रधक (वृद्रद्धक)––दान देणारा शक लेखक; (२) द्रवष्ट्णुदत्त 

(द्रवष्ट्णुदत्त)––दामद्रचक वुद्रधकचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे.––दशपुर––मध्यप्रदेशातील मांदसोर हे द्रजल्याचे द्रठकाण असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७५. नाणिक बौद्ध िलैगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाद्रशक शलैगृह क्र.२४ च्या उजव्या बाजूला असलेल्या दोन कुां डाांपैकी 

एका कुां डावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वसे्ट, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६५, खांड ७, पृ.४७, क्र.२; (२) भाांडारकर 

रान्सझ.२ री लांिन ओणरएांटल काँगे्रस, १८७६, पृ. ३४३, क्र.२; (३) बजेस व बुल्हर, अ. स. व.े इां., १८८३, 
खांड ४, पृ. ११४, क्र.३; (४) इांद्रजी, बॉ. गॅ., १८८३, खांड १६, पृ. ६०५, क्र. २७; (५) सेनाटण, इ. आय्. 
१९०५ खांड ८, पृ. ९५., क्र २७; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ.१३०, क्र. ११४९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––लेखक शक दामद्रचक वुद्रधक याची कुां डाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दामद्रचक वुद्रधक (वृद्रद्धक) ––दान देणारा शक लेखक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७६. नाणिक ताम्रपट, चालुक्य जयससह 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट श्री. बाबासाहेब देशपाांडे याांना त्याांच्या एका नातेवाईकाकडून द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३०, खांड १, पृ. ८–१५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, द्रलपी चालुक्याांच्या ६ व्या शतकातील इतर लेखातील द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––गुजरात व कोकणचा चालुक्य नृपती जयकसहवमणन्. 
 
वषण व णतथी.––शके ५८० (?), चैत्र शुद्ध दशमी. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपटाचा उदे्दश राजा जयकसहाने नाद्रसक द्रनवासी भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण 

प्रीद्रतशमणन् याचा पुत्र द्रत्रद्रवक्रम याला ढोण्ढकग्राम दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कीर्थतवमणराज––चालुक्य नृपती; (२) सत्याश्रय पुलकेशी––चालुक्य 

नृपती, कीर्थतवमणराजाचा पुत्र; (३) जयकसहवमणराज––दान देणारा चालुक्य नृपती, सत्याश्रय पुलकेशीचा 
पुत्र; (४) श्रीहषण––पुलकेशीने कजकलेला उत्तराद्रधपती; (५) वज्जड––जयकसहवमणराजाने कजकलेला मही 
व नमणदा याांच्यातील प्रदेशाचा राजा; (६) द्रशवभट्टारक––हरपावणतीय नाटकाचा कता, कद्रवश्रेष्ठ द्रभक्ष;ु (७) 
अद्रनवाद्ररत––जयकसहवमणराजाचा गुरु; (८) द्रत्रद्रवक्रम––दान स्वीकारणारा वाजसनेयी भारद्वाज गोत्री 
ब्राह्मण; (९) प्रीद्रतशमणन्––द्रत्रद्रवक्रमाचा द्रपता; (१०) मय––लेख द्रलद्रहणारा; (११) सोद्रवक––मयाचा 
द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) ढोंढकग्राम––नाद्रशक द्रजल्यातील कदडोरी तालुक्यातील हल्लीचे धोंडगाव. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७७. नाांदगाव ताम्रपट, चालुक्य नागवर्धणन 
 

द्रजल्हा––नाणिक तालुका––नाांदगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––उत्तर कोकणात नाांदगाव येथील एका ठाकुराच्या घरी हा ताम्रपट द्रमळाला, 
 
सांदर्ण.––(१) शास्त्री, बी. जी., ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८४४, खांड २, पृ. ४-१२. क्र. २; (२) 

भाांडारकर, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो.; १८७८–८०, खांड १४, पृ.१६; (३) न्सफ्लट, जे. एफ्., इां. ॲ.१८८०, 
खांड ९, पृ. १२३. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; गुप्तकालीन वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती नागवधणन 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात नागवधणनाने बल्लाम्म ठाकूर याच्या द्रवनांतीवरून गोपराष्ट्राच्या सीमेवर 

असलेल्या कपालेिराच्या धूपपूजेसाठी, सावणजद्रनक इमारतींच्या व्यवस्थेसाठी आद्रण सै्याच्या द्रनवासाच्या 
व्यवस्थेसाठी बलेग्राम हे गाव दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती; (२) पुलकेशीवल्लभ––चालुक्य नृपती, 

कीर्थतवम्याचा पुत्र; (३) श्रीहषण––पुलकेशीने कजकलेला उत्तरापथाद्रधपती; (४) जयकसहवमणन्––चालुक्य 
नृपती, पुलकेशीचा धाकटा भाऊ; (५) श्रीनागवधणन––पुलकेशीचा गुरु; (६) नागवधणन––चालुक्य नृपती, 
जयकसहवम्याचा पुत्र, दानकता; (७) बलाम्म ठाकूर––दानासाठी द्रवनांती करणारा. 

 
ग्रामनामे.––बलेग्राम––इगतपुरीच्या आग्नेयेस १२ मलैाांवरील बेलगाव तऱ्हाळा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७८. नाांदगाव खांिेश्वर देवालय णिलालेख 
 

द्रजल्हा–अमरावती तालुका–अमरावती 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नाांदगाव येथील खांडेिराच्या देवालयाच्या बाहेरच्या कभतीवर कोरलेला 
आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय.१९४७–४८, खांड २७, भाग १, पृ.९–११.; (२) 

तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले.१९६३, पृ.१४४–१४७, क्र. २९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत––मराठी द्रमश्र. यादवकालीन देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––(यादव) नृपती कान्स्हरदेव. 
 
वषण व णतथी.––श्री सकु ११७७, आनांद सांवत्सर, इ. स. १२५४–५५. या लेखात मास, पक्ष, द्रतथी 

ककवा नक्षत्र याांचा उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख कान्स्हरदेव याच्या अमदानीतील असून या लेखाचा उदे्दश नाांदगाव येथील 

खांडेिराच्या देवालयात फुलाांची लाखोली देवाला वाहण्यासाठी गद्याण नामक सो्याची नाणी कोणी व 
द्रकती द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कान्स्हरदेव––बहुदा यादव नृपती;(२) पाांचोद्रलद्रनबांधु––कान्स्हरदेवाचा 

सेवक; (३) सोमदेव––पाांचोद्रलद्रनबांधु याचा मुताद्रलक अद्रधकारी ‘वडवा’, दानकता; (४) धनांजय पांद्रडत–
–दानकता; (५) देसैनायक––दानकता; (६) असुद्रगनायक––दानकता; (७) ढोंढी––दानकता; (८) 
भोपद्रत नायक––दानकता; (९) धनैए––दानकता; (१०) नागएै––दानकता; (११) ढोहडदाउ––
दानकता. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रवतहवाडी––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४७९. नेऊरगाव णिलालेख, यादव रामचांद्र 
 

द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––उल्लेख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख नेऊरगाव येथील सांकटेिराचे मांद्रदरात आढळला. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. गां. म. प्रा. ता. णि., १९४७, पृ. ८९–१०३ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२००, प्रमाद्रथनी सांवत्सर, कार्थतक शुद्ध एकादशी, १७ ऑक्टोबर, इ. स. 

१२७९. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश यादव नृपती रामचांद्र याने द्रबल्वग्राम, द्रपपलग्राम व खेटक ही 

गाव े८७ ब्राह्मणाांना दान द्रदली हे नमूद करण्याचा होता. हे दान देतेवळेी रामचांद्राचा मुक्काम बहुधा नेऊरगाव 
येथे असावा. हा लेख लषुद्रमदेव याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसह––यादव नृपती; (२) जैत्रपाल––यादव नृपती, कसहाचा पुत्र; (३) 

कृष्ट्ण––यादव नृपती, जैत्रपालाचा पुत्र; (४) महादेव––यादव नृपती, कृष्ट्णाचा धाकटा भाऊ; (५) 
रामचांद्र––दान देणारा यादव नृपती; (६) नृकसहदेव––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण, याला १२ वृत्ती द्रदल्या; 
(७) हद्ररहर––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण, याला १० वृत्ती द्रदल्या; (८) द्रविनाथ––हद्ररहराचा द्रपता. 

 
 दानीचे नाव  द्रपत्याचे नाव गोत्र शाखा 
९) माहादेव १०) द्रवष्ट्ण ु वाद्रसष्ठ –– 
११) द्रत्रद्रवक्रम १२) वैजनाथ भारद्वाज –– 
१३) द्रवष्ट्ण १४) रेद्धदेव भारद्वाज –– 
 –– १५) वदे भारद्वाज –– 
१६) जोगदेव १७) पसुणराम भारद्वाज –– 
१८) रेद्धदेव १९) लक्ष्मीधर भारद्वाज –– 
२०) हद्रर २१) लक्ष्मीधर भारद्वाज –– 
२२) चाांगुबाई २३) लक्ष्मीधर भारद्वाज –– 
२४) लक्ष्मीधर २५) कृष्ट्ण भारद्वाज –– 
२६) माधव २७) पद्मनाभ भारद्वाज काण्व 
२८) जनादणन २९) द्रवष्ट्ण ु भारद्वाज काण्व 
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३०) मुकुां दगभण  –– काश्यप काण्व 
३१) वद्रसष्ठ ३२) हद्रर –– काण्व 
३३) नरकसह ३४) द्रत्रद्रवक्रम मतेै्रय काण्व 
३५) जगन्नाथ ३६) मुकुां द भारद्वाज –– 
 –– ३७) सुल्हण भारद्वाज –– 
३८) बाईदेव ३९) राम कौंद्रडण्य –– 
४०) शारांग ४१) हद्रर कौद्रडण्य –– 
४२) वासुदेव ४३) शनैिर गौतम –– 
 –– ४४) कृष्ट्ण –– –– 
४५) दांडपाणी  –– –– माध्यांद्रदन 
४६) भानपाठक ४७) लक्ष्मीधर शाांद्रडल्य माध्यांद्रदन 
४८) वासुदेव ४९) कृष्ट्ण गगण माध्यांद्रदन 
५०) माधव  –– मौनभागणव –– 
५१) लषुद्रमदेव  –– काण्व –– 
५२) रेद्धदेव ५३) रामेिर भारद्वाज –– 
५४) अद्रनरुद्धद्रमश्र ५५) अजुणनद्रमश्र भारद्वाज –– 
५६) जगन्नाथ ५५) चा पौत्र भारद्वाज –– 
५७) नारायण ५८) वामन भारद्वाज –– 
५९) भानो (भान?) ६०) मद्रल्लनाथ भारद्वाज –– 
६१) हद्रर ६२) गोकवद काश्यप –– 
६३) भानो (भान?) ६४) पद्मनाभ काश्यप –– 
६५) भागणव ६६) महादेव काश्यप –– 
६७) एकदेव ६८) लोकनाथ काश्यप –– 
६९) पुरुषो (पुरुष) ७०) द्रवष्ट्ण ु वाद्रसष्ठ –– 
७१) लक्ष्मीधर ७२) राम वाद्रसष्ठ –– 
७३) भास्कर ७४) लक्ष्मीधर वाद्रसष्ठ –– 
७५) रामेिर ७६) वईेदेव वाद्रसष्ठ –– 
७७) मातंड ७८) द्रवष्ट्ण  मुद्गल –– 
७९) आपदेव ८०) ऋद्रष मुद्गल –– 
८१) पांचानन ८२) नारायण अगस्त्य बहृवृच 
८३) राञो ८४) जानो पाथणि बहृवृच 
८५) कृष्ट्ण ८६) हद्रर वाद्रसष्ठकौंद्रड्य बहृवृच 
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८७) साांवळदेव ८८) लोद्रहभट्ट कौंद्रड्य बहृवृच 
८९) जोगदेव ९०) द्रवष्ट्ण हारीत बहृवृच 
९१) काद्रञदेव ९२) माहादेव काश्यप –– 
९३) चाांगदेव ९४) नरकसह काश्यप –– 
९५) मद्रिदेव ९६) नरकसह काश्यप –– 
९७) कृष्ट्ण ९८) चाांगदेव काश्यप –– 
९९) दामोदर १००) लक्ष्मीधर काश्यप –– 
१०१) वासुदेव १०२) सोमनाथ काश्यप –– 
१०३) वासुदेव १०४) पुरुषोत्तम वत्स –– 
१०५) गोकवद १०६) हद्रर वत्स –– 
१०७ अनांत १०८) माधव वत्स –– 
१०९) श्रीधर ११०) वासुदेव वत्स –– 
१११) गोवधणन ११२) माद्रञदेव कौद्रशक –– 
११३) कमलासन ११४) मुकुां द कौद्रशक –– 
११५) रेयो ११६) जसवांत कौद्रशक –– 
११७) कृष्ट्ण ११८) द्रवष्ट्ण माांडव्य –– 
११९) अनांत १२०) द्रवष्ट्ण ु माांडव्य –– 
१२१) म्हालू १२२) हद्रर कौंद्रडण्य –– 
१२३) माधव १२४) गोकवद कौंद्रडण्य –– 
१२५) गोकवद १२६) वदे्रञदेव गगण काण्व 
१२७) माधव १२८) भानु लौद्रहत काण्व 
१२९) अल्हदेव १३०) परसुराम भारद्वाज काण्व 
१३१) देवधर १३२) कृष्ट्ण धृतकौद्रशक काण्व 
१३३) रामभट १३४) पद्मनाभ आांद्रगरस काण्व 
१३५) घांञो १३६) गोकवद –– काण्व 
१३७) राम १३८) सारांग मतेै्रय काण्व 
१३९) माधव–(१३७) चा पौत्र  –– मतेै्रय काण्व 
१४०) वामन १४१) म्हलू –– काण्व 
१४२) वैद्यनाथ १४३) कृष्ट्ण वत्स काण्व 
१४४) राम १४५) लक्ष्मीधर वत्स –– 
१४६) साटुगी १४७) देवधर मुद्गल –– 
१४८) कृष्ट्ण १४९) देवधर मुद्गल –– 
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१५०) श्रीधर १५१) राम कौद्रशक माध्यांद्रदन 
१५२) जनाधणन १५३) देवधर गाम्यण  माध्यांद्रदन 
१५४) गांगाधर १५५) कृष्ट्ण कौद्रशक माध्यांद्रदन 
१५६) द्रदवाकर १५७) कृष्ट्ण –– माध्यांद्रदन 
१५८) महादेव १५९) धनेिर गौतम माध्यांद्रदन 
१६०) पद्मनाभ १६१) वदे पौण्ड माध्यांद्रदन 
१६२) प्रभाकर १६३) धरणीधर भारद्वाज माध्यांद्रदन 
१६४) जानी १६५) राम मतै्रकुद्रशक –– 
१६६)  आरुआर लषुद्रमदेव––लेख द्रलद्रहणारा 

 
ग्रामनामे.––(१) सेउणदेश––जळगाव, धुळे, औरांगाबाद व अहमदनगर द्रजल्याांचा काही भाग; 

(२) नूपुरग्राम––हल्लीचे नेऊरगाव असाव;े (३) द्रनद्रधवास खांपणक––नेवाशाचे प्राचीन नाव; 
(४)द्रनद्वासे––नेवासे; (५) सुद्ररएगाऊ––नेऊरगावजवळ गोदावरी नदीच्या काठावर असलेले हल्लीचे 
सुरेगाव; (६) पुनादेगाऊ––नेऊरगावच्या दद्रक्षणेस ६ मलैाांवर असलेले पुनदगाव; (७) पाचेगाव––
नेऊरच्या दद्रक्षणेस ६ मलैावर असलेले पाचेगाव; (८) टाकळी––नेऊरगावच्या पद्रिमेस ६ मलैाांवर 
असलेले टाकळीभान; (९) डोमेगाव––टाकळीच्या उत्तरेस १ मलैाांवर असलेले डोमेगाव; (१०) 
घोघरगाऊ––गोदावरी नदीच्या दद्रक्षण तीरावर असलेले घोगरगाव असाव;े (११) ईडलगाऊ––ओळख 
पटत नाही; (१२) द्रबल्वग्राम––नेऊरगावच्या दद्रक्षणेस १ मलैाांवर असलेले बेलपाांढरी; (१३) द्रपप्प 
(लग्राम)––नेऊरगावच्या दद्रक्षणेस ४ मलैाांवर असलेले बेलकपपळगाव. 

 
णविेष महत्त्व.––सांपादकाांनी नेऊरगावचा द्रजल्हा औरांगाबाद द्रदलेला आहे. ग्रामसूचीत 

नेऊरगाव, द्रजल्हा–नाद्रशक, तालुका–पेठ असा उल्लखे द्रमळतो. 
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४८०. नेरूर ताम्रपट, चालुक्य सत्याश्रय पुलकेिी 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––कुिाळ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट इतर ताम्रपटाांबरोबर नेरूर येथे १८४८ मध्ये द्रमळाला. सध्या हा ताम्रपट 

लां डनच्या इांद्रडया ऑद्रफस लायब्ररीमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) जेकब, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५१, खांड ३, भाग २, पृ. २१० क्र.६; (२) फ्लीट, 

इां. ॲ., १८७९, खांड ८, पृ. ४३–४४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, द्रलपी मांगल ताम्रपटाांप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती पुलकेशी (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––द्रदलेली नाही. अांदाजे इ. स. ६१० ते ६४२. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट त्रोटक आहे. याचा उदे्दश राजाने कुवळालहसु हे गाव ब्राह्मणाला दान द्रदले 

तसेच वत्सगोत्री…. राचायाला २५ द्रनवतणने असलेले शते दान द्रदले हे नमूद करण्याचा असावा. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कीर्थतराज––चालुक्य नृपती; (२) पोलेकेशी वल्लभ––दान देणारा चालुक्य 

नृपती कीर्थतराजाचा पुत्र. 
 
ग्रामनामे.––(१) वातापी––म्हैसूर सांस्थानात (कनाटकात) द्रवजापूरच्या दद्रक्षणेस ५ मलैाांवर 

असलेले हल्लीचे बदामी; (२) कुवळालहसु––ओळख पटत नाही. 
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४८१. नेरूर ताम्रपट, णवजयर्ट्टाणरका 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट नेरूर येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) जेकब, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५१, खांड ३, पृ.२०५– २०६ क्र.१; (२) फ्लीट, 

इां. ॲ., १८७८, खांड ७, पृ.१६३–१६४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, तत्कालीन चालुक्य वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती चांद्राद्रदत्य व राणी द्रवजयभट्टाद्ररका. 
 
वषण व णतथी.––अद्रिन वद्य २, अांदाजे इ. स. ६५० ते ६५५. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा प्रमुख उदे्दश द्रवजयभट्टाद्ररका द्रहने वत्सगोत्री स्वामी चतुवेदीचा पुत्र 

आयणस्वामी याला नरकागाहर गावची शतेी दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती, चांद्राद्रदत्याचा प्रद्रपतामह; (२) 

कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, पुलकेशी वल्लभाचा पुत्र, चांद्राद्रदत्याचा द्रपतामह; (३) सत्याश्रय––चालुक्य 
नृपती, कीर्थतवम्याचा पुत्र, चांद्राद्रदत्याचा द्रपता; (४) श्रीहषणवधणन––सत्याश्रयाने पराभतू केलेला राजा; (५) 
द्रवक्रमाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (६) चांद्राद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्याचा 
मोठा भाऊ; (७) द्रवजयभट्टाद्ररका––चांद्राद्रदत्याची राणी; (८) आयणस्वामी दीद्रक्षत––दान स्वीकारणारा 
वत्स गोत्री ब्राह्मण (९) स्वाद्रम–चतुवेदी––आयणस्वामी दीद्रक्षताचा द्रपता; (१०) गृहपद्रत––आयणस्वामी 
दीद्रक्षताचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––नरकागाहर––ओळख पटत नाही. 
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४८२. नेरूर ताम्रपट, चालुक्य णवजयाणदत्य 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट नेरूर येथे सापडला. सध्या हा ताम्रपट इांद्रडया ऑद्रफसच्या लायब्ररीत 

लां डन येथे आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) जेकब, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५१, खांड ३, भाग २, पृ.२१० क्र.५ व ७; (२) 

फ्लीट, इां. ॲ., १८८०, खांड ९, प.ृ१२५–१३० क्र.७७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, चालुक्य वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––पद्रिम चालुक्य नृपती द्रवजयद्रदत्य सत्याश्रय. 
 
वषण व णतथी.––आषाढ (१५) पौर्थणमा, शके ६२२, ४ थे शासन वषण इ. स. ७००-७०१. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश द्रवजयाद्रदत्य नृपतीने वत्स गोत्री जन्नस्वामी याचा पुत्र 

देवस्वामी याला बि् ळावि् ळी व सहम्यपुर या गावाांच्या मधे वसलेले नेरूर हे गाव दान द्रदले हे नमूद 
करण्याचा होता. हे शासन त्याने रासेननगरच्या तळावरून द्रदले होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, 

पुलकेशी वल्लभाचा पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा पुत्र; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य 
सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, 
द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय––दान देणारा चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; (७) 
देवस्वामी––दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री ब्राह्मण; (८) जन्नस्वामी––देवस्वामीचा द्रपता; (९) रेवस्वामी 
दीद्रक्षत––देवस्वामीचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––(१) नेरुर––हल्लीचे नेरूर; (२) बि् ळाहवि् ळीग्राम––नेरूरच्या पद्रिमेस ३ 

मलैाांवर असलेले वुल्लवुल असाव;े (३) सहम्यपुर––ओळख पटत नाही; (४) रासेन नगर––द्रनद्रित 
ओळख पटत नाही. कदाद्रचत अहमदनगर द्रजल्यातील राद्रशन असाव;े (५) इद्ररद्रदगे––ओळख पटत 
नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

४८३. नेरूर ताम्रपट, चालुक्य णवजयाणदत्य 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट इ. स. १८४८ मध्ये नेरूर येथे सापडला. हल्ली हा ताम्रपट लां डनला 

इांद्रडया ऑद्रफस लायब्ररीत आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) जेकब, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५१, खांड ३, भाग २, क्र. २; (२) फ्लीट, इां. 

अ.ँ, १८८०, खांड ९, पृ. १३०–१३३, क्र. ७८.  
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; पद्रिम चालुक्यकालीन द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय. 
 
वषण व णतथी.––१० व ेशासन वषण, शके ६२७, इ. स. ७०५–७०६. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा उदे्दश द्रवजयाद्रदत्याने द्रनरद्रनराळया गोत्राांच्या आठ ब्राह्मणाांना 

द्रहकुळांब ककवा द्रहकुळांभ हे महासप्तम द्रजल्यातील गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, 

पुलकेशी वल्लभाचा पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा पतु्र; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य 
सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, 
द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, दान देणारा, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; 
(७) उपेंद्र दानासाठी द्रवनांती करणारा; (८) द्रनखद्य पुण्यवल्लभ––शासन द्रलद्रहणारा महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; 
दान स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणाांची नाव े(९) देवस्वामी––भारद्वाज गोत्र; (१०) ककण स्वामी––कौद्रशक गोत्र; 
(११) यज्ञस्वामी––भारद्वाज गोत्र; (१२) नागम्मस्वामी––कौंद्रड्य गोत्र; (१३) देवस्वामी––मौद्गल्य 
गोत्र; (२४) गगणस्वामी––आते्रय गोत्र; (१५) रुद्रस्वामी––काश्यप गोत्र; (१६) दशवमणन्––वत्स गोत्र. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रहकुलां ब ककवा द्रहकुळांभ––ओळख पटत नाही; (२) महासप्तम––ओळख 

पटत नाही; (३) इद्ररद्रदगे––ओळख पटत नाही; (४) कुमार––ओळख पटत नाही.  
 

  



 अनुक्रमणिका 

४८४. नेरूर ताम्रपट, चालुक्य णवजयाणदत्य 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट इ. स. १८४८ नेरूर येथे सापडला. हल्ली हा ताम्रपट लांडनला इांद्रडया 

ऑद्रफस लायब्ररीमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) जेकब, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सी., १८५१, खांड ३, भाग २, प.ृ २१०, क्र.४; (२) 

फ्लीट, इां. ॲ., १८८०, खांड ९, प.ृ१३२–१३५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, पद्रिमी चालुक्य वळणाची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय. 
 
वषण व द्रतथी.––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय व त्याचा पुत्र द्रवक्रमाद्रदत्य (दुसरा) याांनी द्रमळून 

काढलेल्या हुकुमाची नोंद केलेली आहे. या शासना्वये कौंद्रडण्य गोत्री बम्मण्डस्वामीचा पुत्र सवाद्रदत्य 
दीद्रक्षत याला मळवरू हे गाव दान द्रदले.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, 

पुलकेशी वल्लभाचा पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा पुत्र; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य 
सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, 
द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय ––दान देणारा, चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; 
(७) द्रवक्रमाद्रदत्य सत्याश्रय (दुसरा)––दान देणारा चालुक्य नृपती, द्रवजयाद्रदत्याचा पुत्र; (८) सवाद्रदत्य 
दीद्रक्षत––दान स्वीकारणारा कौंद्रड्य गोत्री ब्राह्मण; (९) बम्मण्ड–स्वामी––सवाद्रदत्य दीद्रक्षताचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) मळवरू––ओळख पटत नाही;  
 

  



 अनुक्रमणिका 

४८५. नेरूर ताम्रपट, चालुक्य मांगलराज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट इ. स. १८४८ नेरूर येथे सापडला. सध्या हा ताम्रपट लांडनला इांद्रडया 

ऑद्रफस लायब्ररीमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) जेकब, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८५१, खांड ३, भाग २, प.ृ २०३, क्र.३; (२) 

फ्लीट, इां. ॲ., १८७८, खांड ७, प.ृ१६१–१६३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, ब्राह्मी 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती मांगल. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक मद्रह्याचा १२ वा द्रदवस, अांदाजे इ. स. ५९०–६२० 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश चालुक्य नृपती मांगल याने काश्यप गोत्री. सुमद्रतस्वामीचा पुत्र 

द्रप्रयस्वामी याला कोकणातील कुां द्रडवाटक हे गाव द्रदले हे नमूद करणे हा होता.  
 
व्यप्क्तनामे.––(१) वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) मांगल––दान देणारा चालुक्य नृपती, 

वल्लभाचा पुत्र; (३) बुधराज––मांगलने कजकलेला राजा; (४) शांकरगण––बुधराजाचा द्रपता; (५) 
स्वामी––‘चाद्रलक्य’ कुळातील मांगलाने नि केलेला राजा; (६) द्रप्रयस्वामी––दान स्वीकारणारा काश्यप 
गोत्री ब्राह्मण; (७) सुमद्रतस्वामी––द्रप्रयस्वामीचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) कुां द्रडवाटक––सांगमेिर तालुक्यातील कुां द्रड हे द्रठकाण. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४८६. नेवासे णिलालेख 
 

द्रजल्हा–– अहमदनगर तालुका––नेवासे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख नेवासे येथील मोद्रहनीराज देवालयाजवळ काण्णव देशपाांडे याांच्या 

वाड्यात सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह, द. म. इ. सा., (१९३४), खांड २, प.ृ ३–५. (२) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. 

म. को. ले. १९६३, प.ृ१२४–१२८, क्र २४.  
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी द्रमश्र, इ. स. १२ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––श्री. तुळपुळयाांच्या मते हा लेख यादव कसधण याच्या राजवटीतील असावा. 
 
वषण व णतथी.––शके ११६१, द्रवकारी सांवत्सर, इ. स. १२३९–४०. 
 
साराांि.––या लेखात श्री. सीलू पांद्रडत या पुराण साांगून चद्ररताथण चालद्रवणाऱ्या माध्यांद्रदन 

शाखेच्या शौनक गोत्री ब्राह्मणाने पाांपूवीहद्रर गावाच्या द्रशवारातील करमुक्त केलेली स्वतुःच्या वृत्तीतील १८ 
द्रनवतणने जमीन कणैरेिर देवालयाला दान द्रदल्याचा उल्लेख आहे. हीच जमीन देवपुरुषाने जीवण नामक 
व्यक्तीस दान द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सीलू पांद्रडत––कणैरेिर देवालयाचा जुना वृद्रत्तकार, शौनक गोत्री ब्राह्मण; 

(२) देवपुरुष––सीलू पांद्रडताची वृद्रत्त जीवणास देणारी व्यक्ती; (३) जीवण––कणरेैिर देवालयाची वृद्रत्त 
द्रमळालेली व्यक्ती. 

 
ग्रामनामे.––पाांपूवीहद्रर––द्रनद्रित ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४८७. नेसरी ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––गडकहग्लज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट बरीच वषे पाटण येथील सरदार नागोजीराव पाटणकर याांच्याजवळ 

होता. नांतर त्याांनी हा ताम्रपट श्री. मुरारजी देसाई याांना द्रदला. हल्ली हा मुांबई येथील द्रप्र्स ऑफ वले्स 
म्युद्रझयममध्ये आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह, द. म. इ. सा., १९३०, खांड १, पृ. १५; (२) गुप्ता पी. एल. इ. आय्, 

१९६१–६२, खांड ३४, प.ृ १२३–१३४; (३) सरकार, डी. सी. इां. आय्., १९६१–६२, खांड ३४, प.ृ १३५–
१४०. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी तत्कालीन दाद्रक्षणात्य वळणाची आहे. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––पौष, कृष्ट्ण पक्ष १३, सांक्राांत, तारण सांवत्सर, शके ७२७ (गत वषण), २१ द्रडसेंबर, 

इ. स. ८०५. 
 
साराांि.––हे शासन राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) याने शूगूदूरु येथील तळावरून द्रदले आहे. 

या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश राजाने इक्षुग्रामचा द्रत्रगोत्री––अांद्रगरस, बाहणस्पत्य, भारद्वाज––ब्राह्मण 
पद्ररवच्ार चतुवेदी याचा पुत्र द्रशवनागभट्ट याला चांदगड द्रवषयातील नेसद्ररका हे गाव द्रदले हे नमूद 
करण्याचा होता. हे शासन फणींद्र वांशीय बृहन्सच्ाद घराण्याचा राजा नागहन्सस्त याच्या द्रवनांतीवरून द्रदले 
आहे. हे शासन वत्सराजपुत्र अरुणाद्रदत्य याने द्रलद्रहले असून देवैय राणक हा दूतक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्ण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) धु्रव द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––राष्ट्रकूट नृपती, 

कृष्ट्णाचा पुत्र; (३) गांग––द्रनरुपमाने कजकलेला राजा; (४) वत्स––द्रनरुपमाने पळवनू लावलेला राजा; 
(५) गोकवदराज––दान देणारा द्रनरुपमाचा पुत्र; (६) माराशवण––गोकवदराजाला शरण आलेला राजा; 
(७) द्रशवनागभट्ट––इक्षुग्राम (उसगाव) द्रनवासी, द्रत्रवदेी, दान स्वीकारणारा ब्राह्मण, अांद्रगरस, बाहणस्पत्य, 
भारद्वाज सगोत्री, तैद्रत्तरीय शाखा; (८) पद्ररवच्ार चतुवेदी––द्रशवनागभट्टाचा द्रपता; (९) मोद्ररदास 
चतुवेदी––द्रशवनागभट्टाचा द्रपतामह; (१०) नागहस्ती––दानासाठी द्रवनांती करणारा फणींद्रवांशीय, 
बृहन्सच्ाद कुळातील राजा; (११) देवैय राणक––दूतक; (१२) अरुणाद्रदत्य––लेख द्रलद्रहणारा; (१३) 
वत्सराज––अरुणाद्रदत्याचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) चांदगड––बेळगाव द्रजल्यातील चांदगड पेट्याचे मुख्य गाव; (२) नेसद्ररका––

चांदगडपासून १० मलैाांवर असलेले हल्लीचे नेसरी गाव असाव.े हे हल्ली कोल्हापूर सांस्थानात आहे; (३) 
शुगूदूरु––हे गाव कनाटकात असाव;े (४) इक्षुग्राम (उसगाव)––ओळख पटत नाही. (५) तारा नदी––
नेसरीजवळचा तारहोळ ओढा. 
  



 अनुक्रमणिका 

४८८. पिजी ताम्रपट, जयकेिी (प्रथम) 
 
द्रजल्हा––पिजी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पणजी येथे एका शतेकऱ्याजवळ द्रमळाला. सध्या हा ताम्रपट मुांबई येथे 

सेंट झेद्रवयर कॉलेजमध्ये भारत इद्रतहास सांशोधन सांस्थेच्या सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो. गां., इांणिका, रौप्य महोत्सवी अांक, १९५३, पृ. ८९–९८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब नृपती जयकेशी (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––सोमवार, आषाढ वद्य ८, शक सांवत् ९८१ (गतवषण), द्रवकारी सांवत्सर, १५ जुलै, 

इ. स. १०५९ 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने गोपकद्वीपातील लघुमोरांद्रबक हे गाव दान द्रदले हे 

नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रलोचन कदांब––कदांब घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) गूहल्ल (प्रथम)––

कदांब नृपती; (३) षष्ठ (प्रथम)––कदांब नृपती, गूहल्ल (प्रथम) चा पुत्र; (४) जयकेशी (प्रथम)––कदांब 
नृपती, षष्ठ (प्रथम) चा पुत्र; (५) ादम––दान स्वीकारणारा अरब अद्रधकारी; (६) मधुमद––ादमचा 
द्रपता; (७) अद्रलयम––ादमचा द्रपतामह, ताद्रजय कुळातील नौद्रवद्रत्तक; (८) द्रविरूप––शासन रचणारा 
कवी 

 
ग्रामनामे.––(१) चेमुल्य––कुलाबा द्रजल्यातील हल्लीचे चौल; (२) गोपक द्वीप––सध्याचे गोव;े 

(३) मोरांद्रबक––सध्याचे मोरांबी. 
 
णविेष महत्त्व––भरैव म्हणून ओळखली जाणारी द्रनष्ट्क नाणी व गद्याणक नाणी याांचा या लेखात 

उल्लेख आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४८९. परर्िी ताम्रपट, चालुक्य अणरकेसणरन् (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––परर्िी तालुका––परर्िी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट परभणी येथील नानल वकील याांच्याजवळून श्री. स. न. जोशी याांनी 

द्रमळद्रवला. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह. व. जोशी, स. न. द. म. इ. सा., १९३४, खांड २, पृ. ३३–५५; (२) इां. 

अ. णर., १९६१–६२, पृ.४१, क्र. ३३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ९ व्या शतकातील कानडी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (तृतीय) व चालुक्य नृपती अद्ररकेसद्ररन् (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ८८८, क्षय सांवत्सर, वैशाख पौर्थणमा, बुधवार, ८ एद्रप्रल, इ. स. ९६६. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट चालुक्य नृपती अद्ररकेसरी याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा मुख्य 

उदे्दश अद्ररकेसरीने कद्रव सोमदेव याला लें बुळपाटक येथील जैन मांद्रदराच्या व्यवस्थेसाठी वद्रनकटुपलूु हे 
गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे शासन कवी पेद्दण याने द्रलद्रहले व रेव याने कोरले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) युद्धमल्ल (प्रथम)––चालुक्य नृपती; (२) अद्ररकेसद्ररन् (प्रथम)––चालुक्य 

नृपती, युद्धमल्ल (प्रथम) चा पुत्र; (३) नरकसह (प्रथम)––चालुक्य नृपती, अद्ररकेसद्ररन् (प्रथम) चा पुत्र; 
(४) भद्रदेव––अद्ररकेसद्ररन् (प्रथम) चा पुत्र; (५) युद्धमल्ल (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, नरकसह (प्रथम) 
चा पुत्र; (६) बद्रद्दग––चालुक्य नृपती, युद्धमल्ल (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (७) सांगम––बद्रद्दगाने कजकलेला 
राजा; (८) भीम––बद्रद्दगाने पाण्यातील युद्धात पकडलेला राजा; (९) युद्धमल्ल (तृतीय)––चालुक्य 
नृपती, बद्रद्दगाचा पुत्र; (१०) नरकसह (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, युद्धमल्ल (तृतीय) चा पुत्र; (११) 
अद्ररकेसद्ररन् (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, नरकसह (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१२) लोकाांद्रबका––अद्ररकेसद्ररन 
(द्रद्वतीय) ची पत्नी, राष्ट्रकूट राजक्या; (१३) भद्रदेव (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, अद्ररकेसद्ररन् 
(द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१४) अद्ररकेसद्ररन् (तृतीय)––दान देणारा चालुक्य नृपती, भद्रदेव (द्रद्वतीय) चा पुत्र; 
(१५) सोमदेव––दान स्वीकारणारा जैन सांघाचा मुद्रन; (१६) नेद्रमदेव––सोमदेवाचा गुरु; (१७) 
यशोदेव––नेद्रमदेवाचा गुरु; (१८) अमोघवषणदेव––राष्ट्रकूट नृपती; (१९) अकालवषण श्रीकृष्ट्णराजदेव–
–राष्ट्रकूट नृपती; (२०) पेद्दणभट्ट––दानपत्र रचणारा कवी; (२१) रेव––शासन कोरणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) लें बुळपाटक––हल्लीच्या करीमनगर द्रजल्यातील वमेलवाड, अद्ररकेसद्ररन् 

(तृतीय) याची राजधानी; (२) रेपाक––करीमनगर द्रजल्यातील रीपाक; (३) वद्रनकटुपलुु––हल्लीचे 
वोंतुडपलु्ल, दान द्रदलेले गाव; (४) दद्ररयूरु––वद्रनकटुपुलुच्या पूवेचे गाव, ओळख पटत नाही; (५) 
कट्टाकूरु––वद्रनकटुपुलुच्या उत्तरेचे गाव, हल्लीचे कटकूर; (६) विे् ळाळपट टु––वद्रनकटुपुलुच्या 
पद्रिमेचे हल्लीचे वल्लमपटुल; (७) इद्रळदीकुां ट––वद्रनकटुपुलुच्या दद्रक्षणेचे गाव, हल्लीचे इळांदकूां ट; (८) 
सन्सब्बदेश––ओळख पटत नाही.  



 अनुक्रमणिका 

४९०. परळ णिलालेख, महाराजाणर्धराज अपराणदत्यदेव 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––ठािे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख कुल्याजवळ माहवली या गावी सापडला. हा द्रशलालेख मुांबई येथे 

द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) इांद्रजी, ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८७६, खांड १२, पृ. ३३२–३३५; (२) तुळपुळे, शां. 

गो., प्रा. म. को. ले.१९६३, पृ.८०–८४, क्र १६.  
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी द्रमश्र, इ. स. १२ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––महाराजाद्रधराज अपराद्रदत्यदेव (बहुदा द्रशलाहार) 
 
वषण व णतथी.––पराभव सांवत्सर, माघ, शके ११०८, इ. स.११८७. 
 
साराांि.––या लेखात अपराद्रदत्यदेवाने वैद्यनाथ देवाचे पांचोपचार पूजेसाठी माहवली गावातील 

अनांत प ैप्रभ ूयाची वाद्रटका समस्त करद्रवमुक्त करून २४ द्रम्माांसह दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. हा लेख 
कायस्थ वाद्रलग पांद्रडताने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––अपराद्रदत्यदेव––बहुधा द्रशलाहार नृपती; (२) भोपा––श्री 

व्योमशांभरुाजकुलातील महामात्य; (३) अनांत प ैप्रभ–ु–महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (४) वाद्रलग पांद्रडत––लेखक. 
 
ग्रामनामे.––(१) कौंकण––हल्लीचे कोंकण; (२) दभणवती––बडोदे सांस्थानातील डभई; (३) 

षट्ट्षद्रि––सध्याचे सािी; (४) माहवद्रल––कुल्याजवळील सध्याचे माहुली (द्रज. मुबई.). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४९१. पवई मराठी णिलालेख 
 
द्रजल्हा––मुांबई 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६४–६५, पृ. ५९, क्र.४४. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी, देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात महासामांत द्रसउपने नागुदौस्तर (नागदेविेर) च्या पत्नीला जमीन 

देणगीदाखल द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रसउप––दान देणारा महासामांत; (२) नागुदौस्तर (नागदेविेर)––दान 

स्वीकारणाऱ्या स्त्रीचा पती. 
 
ग्रामनामे.––पौव–े–हल्लीचे पवई. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

४९१. पवनार, गांगामूर्तत णिलालेख 
 
द्रजल्हा––वर्धा तालुका––वर्धा 

 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पवनार येथे सापडलेल्या गांगेच्या मूतीवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, व्ही, व्ही., कॉ. इ. इां. १९६३, भाग ५, प्लेट डी. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. च्या ६ व्या शतकातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. चे ६ व ेशतक. 
 
साराांि.––‘गांगा भगवती’ एवढीच अक्षरे आहेत. 

  



 अनुक्रमणिका 

४९३. पवनार णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पवनार येथील द्रकल्ल्याच्या प्रवशेद्वारावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) कझे्स, णल. ॲ. णर. सी. पी. ॲि बेरार, १९९७, पृ. १०; (२) द्रहरालाल, इां .सी. 

पी. अडड बेरार, १९१६, प.ृ ११. क्र.९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––नाही. 
 
साराांि.––वाचन केलेले नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 

४९४. पळसदेव णिलालेख, िके १०७९ 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––दौंि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख पळसदेव येथे एका नाथपांथीय देवालयात आहे. हे देवालय 

सरडेिराचे आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत मो. ग., पराग, वषण २ भाग ११, पृ. २१–२३; काही उत्कीिण लेख म. सां. 

प., वषण ९, भाग १, प.ृ १३–१४; (२) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, पृ. ५९–६२, क्र. ११. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; इ. स. ११ व्या–१२ व्या शतकातील देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके १०७९, ईिर सांवत्सर, इ. स. ११५७. 
 
साराांि.––या लेखात दांडनायक श्री. चांगदेव याने बाांधलेल्या या द्रवष्ट्णुगृहाचे बाांधकाम ईिर 

सांवत्सरामध्ये पूणण झाले असा उल्लखे आहे. या देवालयात बसवण ऊवजाचा पुत्र, भाइ याने करमुक्त 
असलेली काही जमीन व काही सुवणण नाणी व इतर नाणी देणगी दाखल द्रदली होती. (करमुक्त–
अकरवातोत्तर) 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) चांगदेव––दांडनायक; (२) बसवण ऊवजा––उपाध्याय; (३) भाइ––दान 

देणारा, बसवण ऊवजाचा पुत्र. 
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४९५. पांढरपूर चौऱ्यायिीचा णिलालेख 
 

द्रजल्हा––सोलापूर तालुका––पांढरपूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख पांढरपूर येथील द्रवठ्ठल मांद्रदरात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बॉ. गॅ., खांड २०, पृ. ४२१–४२२; (२) राजवाडे, द्रव. का., ग्रांथमाला, वषण १२, 

भाग १, पृ. १–५; (३) दलरी, जी. ए. द कल्ट ऑफ णवठोबा, प.ृ ३६; (४) तुळपुळे, शां. गो., ज.यु.पू. 
(हु्यम.ॅ), खांड १, पृ. १–२५; प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. १६५–१९० क्र. ३४. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी; इ. स. १२ व्या–१३ व्या शतकातील देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––प्रस्तुत द्रशलालेखात पुढील कालोल्लेख आहेत––(१) शके ११९५, श्रीमुख 

सांवत्सर; इ. स. १२७३–७४; (२) भाव सांवत्सर, ज्येष्ठ; मे, जून, इ. स. १२७४; (३) शके ११९८, धाता 
सांवत्सर, मागण. वद्रद ३, वृषे, गुरुवार; २६ नोव्हेंबर इ. स. १२७६; (४) शके ११९९, ईिर सांवत्सर मागणशीषण 
शुद्ध १५; शुक्रवार, १० द्रडसेंबर, इ. स. १२७७; (५) अद्रिन शुद्ध १, रद्रववार; २ सप्टेंबर, इ. स. १२७४; (६) 
धाता सांवत्सर, चैत्र शुद्ध १५, शके ११९८, सोम; ३० माचण, इ. स. १२७६; (७) नभ मासे; जुलै–ऑगस्ट, इ. 
स. १२७६; (८) धाता सांवत्सर, भाद्रपद बहुल ५, रद्रववार शके ११९८; ३० ऑगस्ट, इ. स. १२७६; (९) शके 
११९८, धाता सांवत्सर, अद्रिन शुद्ध १०, शुक्रवार; १८सप्टेंबर, इ. स. १२७६; (१०) भाव सांवत्सर, आषाढ; 
जून–जुलै, इ. स. १२७४; (११) धाता सांवत्सर, पौष वद्य ३, शुक्रवार; २५ द्रडसेंबर, इ. स. १२७६; (१२) 
धाता सांवत्सर आषाढ शुद्ध ११, शके ११९८, भौमे; २३ जून, इ. स. १२७६; (१३) आषाढ बाहुल ११, शके 
११९८, गुरौ; ९ जुलै, इ. स. १२७६; (१४) कार्थतक शुद्ध १३, ईिर सांवत्सर, बुधे, १० नोव्हेंबर इ. स. 
१२७७; (१५) चैत्र शुद्ध १५, भाव सांवत्सर, रद्रववार; २५ माचण, इ. स. १२७४; (१६) अद्रिन शुद्ध १४, भाव 
सांवत्सर, रद्रववार; १६ सप्टेंबर, इ. स. १२७४; (१७) कार्थतक शुद्ध १५, धाता सांवत्सर, शुक्रवार, २३ 
ऑक्टोबर इ. स. १२७६; (१८) मागणशीषण वद्य ७, रद्रववार; २९ नोव्हेंबर, इ. स.१२७६; (१९) कार्थतक शुद्ध १, 
बहुधा्य सांवत्सर, भौमे; १८ ऑक्टोबर, इ. स. १२७८; (२०) कार्थतक शुद्ध १५, धाता सांवत्सर शुक्रवार; २३, 
ऑक्टोबर, इ. स. १२७६; (२१) वैशाख वद्रद ११, भाव सांवत्सर, शुक्रवार; ४ मे, इ. स. १२७४; (२२) धाता 
सांवत्सर; इ. स. १२७६–७७. 

 
साराांि.––या लेखात द्रवठ्ठलदेवाला देणग्या देणाऱ्याांची नाव ेव स्थळे नमूद केली आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––स्तांभ १––(१) लाषणनायक; (२) वामयै; (३) श्रीपद्रत दांडनायक; (४) 

साांघोलीचा सेणवैय; (५) गांगाांधर नायक; (६) द्रवजापूरची गौरूबाई; (७) माहूरचा नामदेव; (८) कोंकणचा 
केसवदेव; (९) अदै्वल; (१०) माांइबाइ; (११) दामोधरभट्ट;(१२) माहादेव पांद्रडत; (१३) सोमनाथ; (१४) 
रूपदेव; (१५) सेणवै लषुद्रमदेव; (१६) नावैय; (१७) द्रवद्याधर; (१८) सरस्वतीभट; (१९) मल्हादेवी; (२०) 
द्रवठनायक; (२१) देऊबाई; (२२) का्हूनायक;(२३) सोइांदेव; (२४) राघो; (२५) जाईदेव; (२६) दोंढ 
(?) पांद्रडत; (२७) रामेस (?); (२८) दामोधर; (२९) हेमाद्रड पांद्रडत धामन; (३०) रामचांद्रदेव––यादव 
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नृपती; (३१) द्रवजयराय; (३२) रवलदेवनायक; (३३) द्रक्रिदेव; (३४) श्रीपद्रत देव; (३५) मालोदेव; (३६) 
माधवदेव; (३७) केसव––माधवदेवाचा द्रपता. 

 
स्तांर् २––(३८) राघेण; (३९) माना––राघेणचा द्रपता; (४०) श्रीपद्रत दांडनायक; (४१) गांगाधर 

नायक; (४२) वासुद्रगसेंठी; (४३) लां नुसेठी; (४४) गणपद्रत नायक; (४५) जोइगुड; (४६) पैठणचा चाांगदेव; 
(४७) कल्याणचा चाांगदेव; (४८) कोंटौनचा हेमाद्रडपांद्रडत; (४९) द्रवजापूरची रेमाई; (५०) हद्ररदेव; (५१) 
द्रसधनायक; (५२) पोलाल; (५३) कनबदेव; (५४) सेणवैय; (५५) इस्वरस्वाद्रम पेद्रद; (५६) राम पांद्रडत; 
(५७) जानोद्रवमाय; (५८) पदुम;ै (५९) पुराद्रणक हाषोबाइ; (६०) बाइदेव गुरव; (६१) चांगदेव; (६२) 
ईसरदेव; (६३) जतक; (६४) लषुद्रमदेव; (६५) लषुम; (६६) आवदेपा; (६७) राघो; (६८) नारण राघो; 
(६९) द्रवजापूरचा दामयै; (७०) श्री द्रसधनाथ; (७१) परुुषोत्तम पांद्रडत; (७२) राघो; (७३) माांईदेव; (७४) 
बाइ; (७५) गोईांददेव; (७६) जाईदेव. 

 
स्तांर् ३––(७७) श्रीपद्रत दांडनायक; (७८) गांगाधर नायक; (७९) बोधक नायक; (८०) हेंपेरु; 

(८१) मसर; (८२) नरहद्रर; (८३) द्रसवैय; (८४) सावुबाइ; (८५) द्रवस्फुराज;(८६) बोद्रपसेठी; (८७) 
जगदेव राणा; (८८) पैठणचा चाांगदेव; (८९) कोहरचा हेमाद्रड पांद्रडत; (९०) सांद्रतलाल; (९१) नारण नाक; 
(९२) चारम माांइनायक; (९३) अजुणनभट; (९४) द्रवकु्कदेवी; (९५) रामेस्वरांभट; (९६) साद्रयनायक; (९७) 
जगदेवराय; (९८) महाजन; (९९) एकण; (१००) द्रवक्रां भट; (१०१) रसमाद्रल (?) (१०२) द्रत्रयांबक; 
(१०३) मुद्रहस्त सेणवैय; (१०४) द्रवदावांत (?); (१०५) भरैवदेव; (१०६) चाांगप्रज्ञ; (१०७) पुरुषोत्तम 
पांद्रडत; (१०८) हीरा नायकी; (१०९) मलीमाल (?); (११०) आइदेव; (१११) चाांगा नायक; (११२) 
वसुेबाइ; (११३) वीठलदास; (११४) मालीमाल. 

 
स्तांर् ४––(११५) जाठी पांद्रडतराय; (११६) वामनैायक; (११७) गांगाधर नायक; (११८) वेंघाण 

(?); (११९) चाांगदेव; (१२०) द्रत्रपुरुस (?); (१२१) गोकवद; (१२२) एकुम्हल; (१२३) भाहुदै; (१२४) 
ताववा; (१२५) अलोनयदेव; (१२६) कोकणचा महादेव; (१२७) महादेवभट; (१२८) श्रीपद्रत दांडनायक; 
(१२९) नामदेव; (१३०) रूपदेव––नामदेवाचा द्रपता; (१३१) पुरुषोत्तम नायक; (१३२) दाांठीनायक; 
(१३३) चाांदेवी; (१३४) वीकटकारु(?); (१३५) करद्रणक दाइपांद्रडत; (१३६) मद्रलमाल; (१३७) पदुबाई; 
(१३८) लाषणदेव; (१३९) उवणसीदेव; (१४०) एकदेव; (१४१) श्रीपद्रत दांडनायक; (१४२) बामरसचा 
करद्रणक; (१४३) वैजुपांद्रडत; (१४४) द्रवजापूरचा बद्रळदेव पांद्रडत; (१४५) केसव (?) देव पांद्रडत; (१४६) 
गरजेमा; (१४७) चाणवा कसपी; (१४८) कोंकणचा गणपद्रतभट; (१४९) केसव पांद्रडत; (१५०) अतुांव 
(अांतुांव?) नायक; (१५१) माांइांदेव; (१५२) द्रवरमदेव; (१५३) नारणनायक; (१५४) बामरसचा सणवै 
चाांदेय; (१५५) वाद्रमदेव पांद्रडत; (१५६) म्हाइांदेव; (१५७) दलवै (?) कुमरुपुत्र; (१५८) जोद्रयलद्रठ; (१५९) 
माईतीआई; (१६०) कानुल्हाळु; (१६१) द्रवषुभट; (१६२) म्हादेव; (१६३) आषाणलदेव; (१६४) साकुबाई. 

 
स्तांर् ५––(१६५) जाठौआसुत मनैा; (१६६) कोंकणचा महुसुद; (१६७) लषुमी; (१६८) 

महादेवभट; (१६९) कानौ (?); (१७०) मालो; (१७१) लषुम; (१७२) माहादेव; (१७३) लषुबाय; (१७४) 
माधव; (१७५) आपांण्णा; (१७६) महदेव पांद्रडत; (१७७) वदे्रडवांगचा अपण; (१७८) महदेव; (१७९) लषुबा; 
(१८०) म्हैवालची लषुमी; (१८१) ईस्वरस्वाद्रम; (१८२) द्रभवुदेव पांद्रडत; (१८३) काललप्पा; (१८४) 
गौद्रलवांसु नायक; (१८५) सेणवै द्रवठो; (१८६) भतुाद्ररणीबाई; (१८७) ईस्वरपेद्रद; (१८८) वीसास्वभट; 
(१८९) द्रतमांया पांद्रडत; (१९०) दलवै कसघदेव; (१९१) हद्ररदेव; (१९२) केसव पांद्रडत; (१९३) ओपान्सस्तदेव; 
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(१९४) द्रवठा; (१९५) लखुबाई; (१९६) सेतुगुड; (१९७) माद्रलमालो (?); (१९८) जनी; (१९९) नारायण; 
(२००) श्रीकुवरदेव नायक; (२०१) लखुनायक; (२०२) लषा; (२०३) ओांकार पाठक; (२०४) एरांडवलीचा 
रामनायक; (२०५) असुद्रयदेव; (२०६) लषुदेव पांद्रडत; 

 
स्तांर् ६––(२०७) रामेसण (?); (२०८) साांगाणदेव; (२०९) द्रस्त्रपद्रत दांडनायक; (२१०) गांगाधर 

नायक; (२११) द्रवष्ट्णुभट; (२१२) हद्ररपाल पांद्रडत; (२१३) बाद्रमदेव; (२१४) माइ; (२१५) पेद्रद; (२१६) 
नागांणा; (२१७) ब्रह्मसमुद्रकलगैय; (२१८) नारण; (२१९) वीकरु; (२२०) वालेषाद्रद्र केरुगौड; (२२१) पोल 
(?); (२२२) कतगवदेव; (२२३) महादेव पांद्रडत; (२२४) मनुषेनायक; (२२५) फुलचौंडभट; (२२६) 
श्रीपद्रतदेव; (२२७) द्रवष्ट्णुदत; (२२८) हरीचांद्र; (२२९) स(भ?)मद्रतज; (२३०) देवमाद्रल; (२३१) कोंद्रडबा; 
(२३२) देवण्णा; (२३३) लन्सष्ट्मदेव मुकजेकार (?); (२३४) सुरवाडीचा देवांणा; (२३५) कसधदेव; (२३६) 
कुमर पदुमयै; (२३७) सोमनाथ. 

 
स्तांर् ७––(२३८) नामा; (२३९) हमयै; (२४०) गणपद्रत नायक; (२४१) पुरुषोत्तम; (२४२) 

दामोधर पांद्रडत; (२४३) हरीदेव लाड; (२४४) सीमुषेण केसव; (२४५) माधव; (२४६) आपांणा; (२४७) 
लखुम;ै (२४८) आांणय्य; (२४९) श्रीपद्रत दांडनायक; (२५०) बैजुद्रगदेव; (२५१) लषुमण; (२५२) साांदेअ 
(सामदेव); (२५३) का्हो राईयापा; (२५४) वेंकुण मालो कानड (?); (२५५) श्रीधरदासी; (२५६) 
देईपेद्रद; (२५७) द्रवलां बाहू; (२५८) म्हालैयापा; (२५९) सरस्वद्रत; (२६०) लखणभट; (२६१) पेईदेव पांद्रडत; 
(२६२) लस्मणय; (२६३) जसवांता; (२६४) माहादेव; (२६५) दोरवठेकार लाद्रटदेव; (२६६) माधव; 
(२६७) यादो गणसेण; (२६८) एल्लबुाई. 

 
ग्रामनामे:––(१) आांघोली; (२) आदु्रपवाडी; (३) आांब–े–हल्लीचे आांबजेोगाई, द्रज. बीड; (४) 

आांब्रनेर; (५) आवडे; (६) आवढा––नागनाथाचे आवांढे, द्रज. परभणी; (७) एरांडवली––द्रमरजेच्या पूवेस 
१० मलैाांवरील एरांडोली, द्रज. साांगली; (८) कनबरगी––हल्लीचे कणबरगी, द्रज. धारवाड; (९) कां वली; 
(१०) कद्रवठ; (११) काटौन––सध्याचे काटोल, द्रज. नागपूर; (१२) कामेगौ; (१३) काकलद––देशनाम; 
(१४) कालुगाव; (१५) द्रकद्ररकोम––हल्लीचे करकम, पांढरपूरच्या उत्तरेस १४ मलै, द्रज. सोलापूर; (१६) 
कोंकण––देशनाम; (१७) कोहर; (१८) घाटोला; (१९) कल्याण; (२०) चाांदौर––हल्लीचे चाांदोर, द्रज. 
अमरावती; (२१) जळोले; (२२) द्रदवी; (२३) दीघ; (२४) दोरवठे; (२५) पाघोल; (२६) पाांडरी; (२७) 
कपपलवाड––पैठणच्या पद्रिमेस १० मलैाांवरील सध्याचे तारुकपपळवाडी, द्रज. औरांगाबाद; (२८) पुजापूर; 
(२९) पैठण––हल्लीचे पैठण, द्रज. औरांगाबाद; (३०) फागद्रनपूर––हल्लीचे पांढरपूर, द्रज. सोलापूर; (३१) 
बामरस; (३२) भदेुस––देशनाम; (३३) मसरे; (३४) माणदेस––देशनाम; (३५) माहुर––हल्लीचे माहूर 
के्षत्र, द्रज. अद्रदलाबाद; (३६) मुकजे; (३७) मेहांकर––सध्याचे मेहेकर द्रज. बुलढाणा; (३८) म्हैवाल ककवा 
म्हैआल; (३९) म्हैसगी; (४०) युत्र (उपरे?); (४१) रायरी––सध्याचे राहेर, द्रज. नाांदेड; (४२) रुपवाडी; 
(४३) रुद्रय; (४४) लाहोर––सध्याचे लाहोरे, द्रज. उस्मानाबाद; (४५) वांखरखेड; (४६) वणखेड; (४७) 
द्रवजापुर––हल्लीचे द्रवजापूर; (४८) द्रवलदेस––देशनाम; (४९) द्रवलेद्रकलां पूर; (५०) वदे्रडवांग; (५१) 
वैराग––बाशीपासून आग्नेयेस १६ मलैाांवरील वैराग, द्रज. सोलापूर; (५२) षेड––हल्लीचे खेड, द्रनद्रित 
ओळख पटत नाही; (५३) सद्रलमकरे; (५४) साांगवी; (५५) साांघोले––सोलापूरच्या नैऋत्येस ५० 
मलैाांवरील साांगोले, द्रज. सोलापूर; (५६) साांद्रलव;े (५७) साव;े (५८) साहोये; (५९) सुरवाडी; (६०) 
सुरवी; (६१) सेजवल; (६२) सेंडा; (६३) सेंदु्रकणी––सध्याचे शेंदुरणी, द्रज. जळगाव; (६४) सोडवी; 
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(६५) हानगल; (६६) हाद्रथद––सध्याचे हाद्रथद, ता. साांगोले, द्रज. सोलापूर. (६७) म्हैसाल––
साांगलीजवळील म्हैसाळ. 

 
❋ सांपादकाने या लेखातील सांशयातीत स्थळाांची तेवढी द्रनद्रिती केली आहे. सवण स्थळाांची द्रनद्रिती 

केलेली नाही. दानकत्यात महाराष्ट्रीयाप्रमाणे कनाटकी व तेलां गीही आहेत. 
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४९६. पांढरपूर णिलालेख, णवठ्ठलदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत लेख पांढरपूर येथील द्रवठ्ठल मांद्रदराच्या पद्रिम द्वारासमोरील सध्या 

“बायकाांची बारी” या नावाने पद्ररद्रचत असलेल्या भागात सापडला. हल्ली हा द्रशलालेख मुांबईच्या डायरेक्टर 
ऑफ अकाइव्हजच्या ऑद्रफसमध्ये आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) तुळपुळे, शां. गो., म. सा. प., १९५६, वषण ३०, भाग ११७ व ११९; प्रा. म. को. ले. 

१९६३, पृ. ८५–९२, क्र. १७; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., म. सा. प., वषण ३०, भाग १८. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी यादवकालीन देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती समस्त चक्रवती (द्रभल्लमदेव). 
 
वषण व णतथी.––सौम्य सांवत्सर, शाद्रलवाहन शके ११११, शुक्रवार, इ. स. ११८९–९०. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक वाटतो. या लेखात वर उल्लदे्रखलेल्या द्रदवशी, समस्त चक्रवती यादव 

द्रभल्लम राज्य करीत असताना, महाजन, देव पद्ररवार व मुद्रहस्त द्रवठ्ठलदेव नायक या सवांनी हे लहान 
देऊळ बाांधले असे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––द्रवठ्ठलदेव नायक––देऊळ बाांधणारा. 
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४९७. पाटिे णिलालेख, इांद्रराज णनकुां र् 
 

द्रजल्हा––जळगाव तालुका––चाळीसगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पाटणे येथील महादेव मांद्रदरात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बुल्हर, इां. ॲ., १८७२, खांड ८, पृ.३९–४२. येथे चुकीने इांद्रराजाचा मृत्य ूगृहीत 

धरून हा लेख गोवन ३ रा व श्रीदेवी याांच्या नावावर आहे; (२) इां. अ. णर., १९६९–७०, पृ. ४८, क्र.२५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; प्राचीन देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––खानदेशचा द्रनकुां भ नृपती इांद्रराज व नृपती गोवन. 
 
वषण व णतथी.––श्रीमुख सांवत्सर, शके १०७५, इ. स. ११५३–५४. 
 
साराांि.––या लेखात इांद्रराज व गोवन याांनी द्रशवमांद्रदर बाांधल्याचा उल्लेख आहे. या लेखाचा 

मुख्य उदे्दश गोवन याने आपली माता श्रीदेवी द्रहच्या अनुमतीने देवसांगम हे गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा 
होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रनकुां भ––द्रनकुां भ घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) कृष्ट्णराज (प्रथम)––द्रनकुां भ 

नृपती; (३) गोवन (प्रथम)––द्रनकुां भ नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पुत्र; (४) गोकवदराज––द्रनकुां भ नृपती 
गोवन (प्रथम) चा पुत्र; (५) गोवन (द्रद्वतीय)––द्रनकुां भ नृपती, गोकवदराजा चा पुत्र; (६) कृष्ट्णराज 
(द्रद्वतीय)––द्रनकुां भ नृपती, गोवन (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (७) इांद्रराज––द्रनकुां भ नृपती, कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय) 
चा पुत्र; (८) श्रीदेवी––सगरवांशीय राजक्या, इांद्रराजाची पट्टराणी; (९) गोवन (तृतीय)––द्रनकुां भ 
नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (१०) चांगदेव––इांद्रराजाचा प्रधान. 

 
ग्रामनामे.––देवसांगम––ओळख पटत नाही. 
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४९८. पाटिे णिलालेख, यादव ससघि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पाटण येथील देवीच्या मांद्रदराच्या बाहेरील अांगास कभतीत घातलेल्या 

द्रशळेवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व फ्लीट, पाणल, सांस्कृत व प्राचीन कानिी णिलालेख प.ृ २८४, क्र.३; (२) 

द्रकलहॉनण, इ. आय., १८९२, खांड १, पृ ३३८–३४६; (३) मास्टर बु. स्कू. ओ. अ. स्ट. खांड २०, पृ ४३०–
४३१; (४) कसक्लेअर, इ. ॲ., १८७२, खांड १, पृ. २९६; (५) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले. १९६३, पृ. 
१०५–११२, क्र. २१. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी द्रमश्र, यादवकालीन देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रनकुां भ वांशीय सोइदेव व हेमाद्रडदेव व यादव नृपती कसघण. 
 
वषण व णतथी.––श्रावण पौर्थणमा; चांद्रग्रहण, प्रभव सांवत्सर, शके ११२८, गुरुवार. ९ ऑगस्ट, इ. 

स. १२०७ 
 
साराांि.––या लेखात कसघणाचा ज्योद्रतषी चांगदेव याचा आजा भास्कराचायण याांनी रचलेल्या 

द्रसद्धाांतद्रशरोमणी व इतर ग्रांथाांचा अभ्यास करण्यासाठी मठाची स्थापना केल्याचा उल्लेख आहे. या मठाला 
द्रनकुां भ वांशातील सोइदेव व हेमाद्रडदेव याांनी काही जमीन व इतर उत्पने्न कायम देणगीदाखल द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रभल्लम––यादव नृपती; (२) जैत्रपाल––यादव नृपती, द्रभल्लमाचा पुत्र; (३) 

कसघण ककवा कसह––यादव नृपती, जैत्रपालाचा पुत्र; (४) कृष्ट्णराज––द्रनकुां भ नृपती; (५) इांद्रराज––
द्रनकुां भ नृपती कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (६) गोवन––द्रनकुां भ नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (७) सोइदेव––द्रनकुां भ 
नृपती, गोवन याचा पुत्र; (८) हेमाद्रडदेव-द्रनकुां भ नृपती, सोइदेवाचा धाकटा भाऊ हे सवण द्रनकुां भ राजे 
यादवाांचे माांडद्रलक; (९) द्रत्रद्रवक्रम––शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण, कद्रवचक्रवती; (१०) भास्करभट्ट––
भोजराजाने ‘द्रवद्यापद्रत’ म्हणून गौरवलेला द्रत्रद्रवक्रमाचा पुत्र; (११) गोकवदसवणज्ञ––भास्करभट्टाचा पुत्र; 
(१२) प्रभाकर––गोकवदसवणज्ञाचा पुत्र; (१३) मनोरथ––प्रभाकराचा पुत्र; (१४) महेिराचायण––
मनोरथाचा पुत्र, कवीिर; (१५) भास्कर––महेिराचा पुत्र; (१६) लक्ष्मीधर––भास्कराचा पुत्र, 
जैत्रपालाचा प्रमुख पांद्रडत; (१७) चांगदेव––लक्ष्मीधराचा पुत्र, कसघणाचा ज्योद्रतषी. 

 
ग्रामनामे.––(१) पाटणे––चाद्रळसगावच्या नैऋण त्येस १० मलैावरील पाटण; (२) ओडग्राम––

ओळख पटत नाही; (३) चीलेग्राम––ओळख पटत नाही. 
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४९९. पाली ताम्रपट, चालुक्य णवनयाणदत्य 
 

द्रजल्हा––सातारा तालुका––कऱ्हाि 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट खांडोबापाली या गावाच्या एका मराठा गृहस्थाजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––(१) चाांदोरकर, र्ा. इ. सां. म., तै्रमाद्रसक, शके १८४४, वषण ३ भाग १, पृ. ६-१६. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत इ. स. ७ व्या शतकातील द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवनयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––कालयुक्त सांवत्सर, कार्थतक शुद्ध पांचमी, शके ५२०, भानुवार. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट चालुक्य नृपती द्रवनयाद्रदत्य याच्या राजवटीतील आहे. पुत्रज्मोत्सवाचे 

प्रसांगी त्याने भालाहरी नदीच्या उत्तर तीरावर असलेल्या रक्तापूर या द्रठकाणी भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण 
वासुदेव याला करहाटक द्रवषयातील एलापूर गावातील वाद्रटका दान द्रदल्याचे या शासनात नमूद केले 
आहे. हे शासन साांद्रधद्रवग्रद्रहक केशवायण याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ (प्रथम)––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य 

नृपती, पुलकेशी वल्लभ (प्रथम) चा पुत्र; (३) द्रवजयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा ज्येष्ठ बांधु; (४) 
द्रवक्रमाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवजयाद्रदत्याचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य––दान देणारा, चालुक्य नृपती, 
द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (६) वासुदेव भट्ट––दान स्वीकारणारा कन्नड कुलातील भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (७) 
केशवायण––ताम्रशासन द्रलद्रहणारा साांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.––(१) रक्तापूर––द्रवनयाद्रदत्याची राजधानी, ओळख पटत नाही; (२) एल्लापूर––

वाळव े तालुक्यातील हल्लीचे येलूर असाव.े द्रनद्रित ओळख पटत नाही. पुढील गावाांचीही ओळक पटत 
नाही; (३) कोपरडेग्राम; (४) द्रववांकटेग्राम; (५) रतकूबग्राम (?); (६) द्रवगराणग्राम; (७) पालीकेत ग्राम; 
(८) द्रचचवाकग्राम; (९) द्रवरीग्राम (?); (१०) पाषाणपुर. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५००. पाली णिलालेख, यादव ससहि 
 

द्रजल्हा––बीि तालुका––बीि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पाली येथील महादेव मांद्रदरातील द्रशळेवर (Slab) कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) इां. अ. णर; १९६४–६५, प.ृ५९, क्र.४३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत इ. स.च्या १३ व्या शतकातील नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसहण. (कसघणापयंतची वांशावळ आहे.) 
 
वषण व णतथी.––इ. स. चे १३ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात चांद्राते्रय राजाने यमुनेच्या तीरावरून दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसहण––यादव नृपती; (२) चांद्राते्रय––दान देणारा नृपती.  
 

  



 अनुक्रमणिका 

५०१. पाले िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––उल्लेख नाही. 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पाले येथील शलैगृहात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) इां. अ. णर., १९६८–६९, पृ.४७, क्र.१७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; द्रि .पू. पद्रहल्या शतकातील ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात भदांत इदरद्रखत याने (बहुधा इतराांबरोबर) लेणे व कुां ड दान द्रदल्याचे 

नमूद केले आहे. लेख ‘नमो अद्ररहांताणां’ या नमनाने सुरू होतो. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भदांत इदरद्रखत (इांद्ररद्रक्षत)––दानी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५०२. पाांिरांगपल्ली ताम्रपि, राष्ट्रकूट नृपती अणवरे्धय 
 

द्रजल्हा––सातारा तालुका––वाई 
 
प्राप्ततस्थळ.––सन १९२८ च्या सुमारास प्रस्तुत दानपत्र कोल्हापूरजवळच्या कोरोची नामक 

खेड्यात सापडले. सध्या हे कोल्हापूरच्या द्रशवाजी द्रवद्यापीठात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी. वा. द्रव., सां. मु. १९६६, सर ५, पृ.११७–१४२; (२) डॉ. कृष्ट्णा म्हैसूर णर., 

१९२९, पृ. १९७–२१०; (३) अळतेकर, अ. र्ा. णर. इ., खांड २४, प.ृ १४८; (४) द्रमराशी, वा.द्रव., अ. र्ा. 
णर. इ., खांड २५, प.ृ २५; स्ट. इां, १, प.ृ १७८; सां. मु. सर २, पृ.९५–१०३; इ. आय्., १९६७, खांड ३७, भाग 
१, प.ृ ९–२४. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; कीलकशीषणक प्रकारची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती अद्रवधेय. 
 
वषण व णतथी.––अद्रवधेयाचे १५ व ेशासन वषण, भाद्रपद सांवत्सर, कार्थतक पौर्थणमा. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपटाचा उदे्दश अद्रवधेय राजाने कोल्लद्रगरीच्या पूवेस अनेवतीच्या तीरी 

असलेला पाांडरांगपल्ली हा गाव जवळच्या काम्यक व जाउली या वाड्याांसह पद्रवद्धक नामक स्थानाहून 
आलेल्या भागणव गोत्री आद्रण द्रत्रप्रवरी शांभ ु नामक सामवदेी ब्राह्मणाला वैिदेव व अन्सग्नहोत्र याांच्या 
अनुष्ठानाकद्ररता कार्थतकी पौर्थणमेस दान द्रदला होता हे नमूद करण्याचा आहे. दानपत्राच्या शवेटी 
नेहमीप्रमाणे शापाशीवादात्मक श्लोक आले आहेत. त्यानांतर देवदत्ताने राजाच्या अनुजे्ञने हे दानपत्र त्याच्या 
कारकीदीच्या १५ व्या वषी भाद्रपद सांवत्सरी, कार्थतक मद्रह्याच्या कृष्ट्ण पक्षातील पांचमीस द्रलद्रहले असे 
म्हटले आहे.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मानाांक––कुां तलाद्रधपती; (२) देवराज––कुां तल देशचा नृपती, मानाांकाचा 

पुत्र; (३) अद्रवधेय––दान देणारा कुां तल देशचा नृपती, देवराजाचा पुत्र; (४) शांभ–ु–दान स्वीकारणारा, 
भागणव गोत्री व द्रत्रप्रवरी, पद्रवद्धक द्रनवासी ब्राह्मण; (५) देवदत्त––दानपत्र द्रलद्रहणारा; (६) सबणरस––
दान देणारा इनामदार (द्रमराशी). 

 
ग्रामनामे––(१) पाांडरांगपल्ली––दान द्रदलेले गाव, ओळख पटत नाही; (२) जाउली––वाई 

तालुक्यातील जावळी असाव;े (३) काम्यक––ओळख पटत नाही; (४) पद्रवद्धक––द्रवजापूर द्रजल्यातील 
सालोटगी असाव;े (५) कन्नवाड––कोल्हापूर द्रजल्यात द्रशरोळ तालुक्यातील कनवाड असाव;े (६) 
गांगवाड––करवीर तालुक्यातील घानवडे असाव;े (७) बळेयवाड––कागल तालुक्यातील बेलेवाडी 
असाव;े (८) रेणादाळ––हातकणांगले तालुक्यातील रेंदाळ असाव;े (९) सीयळार––शाहूवाडी ककवा 
बावडा तालुक्यातील द्रशराळे असाव;े (१०) कशतरगे––शाहूवाडी तालुक्यातील द्रशतूर असाव;े (११) 
आरुां बाद्रळगे––करवीर तालुक्यातील बाकलगे असाव.े 

 



 अनुक्रमणिका 

❋ द्रवदभण अश्मक (गोदावरीच्या दद्रक्षणेस), व कुां तल (कृष्ट्णा खोरे) या प्रदेशाांचा उल्लेख आला 
आहे. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५०३. णपतळखोरे िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––कन्नि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे शलैगृह क्र. ५ मध्ये डाव्या बाजूच्या कभतीमधील ाोट्या 

खाांबावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––देशपाांडे, एम. एन., ए. इां., क्र १५ १९५९. प.ृ७६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे द्रखस्तपूवण २ रे शतक. 
 
साराांि.––द्रभक्षुणीने द्रदलेली स्तांभाची देणगी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५०४. णपतळखोरे यक्षमूतीं लेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथे सापडलेल्या यक्षमूतीच्या उजव्या पांजावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––देशपाांडे, एम. एन. ए. इां., क्रमाांक १५. १९५९. पृ.८२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रि. पू. २ रे शतक. 
 
साराांि.––कण्हदास सोनाराने बनद्रवलेली यक्षमतूी. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कण्हदास–(कृष्ट्णदास)–मूती बनवणारा सोनार. (हेरांकार) 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५०५. णपतळखोरे िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे शलैगृह क्र. ४ मधील घोड्याच्या आकृतीच्या वर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––देशपाांडे, एम. एन.ए. इां., क्र १५. १९५९. प.ृ७६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे द्रि. पू. १ ले ककवा २ रे शतक. 
 
साराांि.––या लेखात दोन ओळी आहेत. त्यापकैी वरची ओळ वाचता येत नाही, खराब झाली 

आहे. दुसऱ्या ओळीतील ‘धेनुकाकटच्या समसचा पुत्र कण्ह याने केले’ ही अक्षरे वाचता येतात. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कण्ह––(कृष्ट्ण); (२) समस––कण्ह याचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे––धेनुकाकट. 
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५०६. णपतळखोरे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथील चैत्य लेण्यातील एका स्तांभावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१. प.ृ४०, क्र. २; (२) बजेस व बुल्हर, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ८३, क्र. २; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३७, 
क्र. ११८८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––प्रद्रतष्ठानच्या सघक (सांघक) याच्या पुत्राांची स्तांभाची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––सघक (सांघक)––स्तांभाचे दान करणाऱ्याांचा द्रपता. 
 
ग्रामनामे––पद्रतठान––हल्लीचे पैठण. 
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५०७. णपतळखोरे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथील चैत्य लेण्याजवळ असलेल्या द्रवहारात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१. प.ृ ४०, क्र. ३ ;(२) बजेस व बुल्हर, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ८३, क्र. ५; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३७, 
क्र. ११८९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. याचे भाषाांतर असे “वच्ाीपुत (वत्सीपुत्र) मद्रगल याची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––मद्रगल (मृद्रगल)––देणगी देणारा; (२) वच्ाी (वात्सी)––मद्रगलाची माता. 
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५०८. णपतळखोरे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथील द्रवहार लेण्यात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१. पृ. ४०, क्र. ४; ( २) बजेस व बुल्हर, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४ प.ृ ८४, क्र. ४; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३७, 
क्र. ११९०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. एका शब्दाचे भाषाांतर ‘राजवैद्याचे’ असे करता येते. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५०९. णपतळखोरे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथील द्रवहार लेण्यात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१. प.ृ ४०, क्र. ५; (२) बजेस व बुल्हर, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ८४, क्र. ५; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९९०–१०, पृ. १३७, 
क्र. ११९१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“राजवैद्य वच्ाीपुत्र मद्रगल याची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––मद्रगल (मृद्रगल)––देणगी देणारा राजवैद्य; (२) वच्ाी (वत्सी)––मद्रगलाची 

माता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५१०. णपतळखोरे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथील द्रवहार लेण्यात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१. पृ .४०, क्र. ६; (२) बजेस व बुल्हर, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ८४, क्र. ६; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३७, 
क्र. ११९२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“राजवैद्य मद्रगल याची क्या दता द्रहची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––मद्रगल (मृद्रगल)––राजवैद्य; (२) दता (दत्ता)––दान देणारी मद्रगलक्या. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५११. णपतळखोरे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथील द्रवहार लेण्यात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. व.े इां., १८८१. प.ृ ४१, क्र. ७; (२) बजेस व बुल्हर, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ८४, क्र. ७; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३७, 
क्र. ११९३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“राजवैद्य मद्रगल याचा पुत्र दतक याची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––दतक (दत्तक)––देणगी देणारा मद्रगलपुत्र; (२) मद्रगल (मृद्रगल)––राजवैद्य; 

(३) वच्ाी (वत्सी)––मद्रगलाची माता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५१२. णपतळखोरे बौद्ध स्तांर् णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रपतळखोरे येथील चैत्य लेण्यात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां., १८८१. पृ.३९, क्र.१; (२) बजेस व बुल्हर, अ. 

स. व.े इां., १८८३, खांड ४, पृ. ८३, क्र. १; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १३७, 
क्र. ११८७. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“प्रद्रतष्ठानचा सुगांधीद्रमतदेव याच्या कुटुांबाची स्तांभाची देणगी.” 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रमतदेव (द्रमत्रदेव)––दान देणारा सुगांधी. (गाद्रधक) 
 
ग्रामनामे.––प्रद्रतष्ठान––हल्लीचे पैठण. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५१३. णपरवािी ताम्रपट 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––उल्लेख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रपरवाडी येथील श्री. दादोबा बाबाजी पाटील याांच्याजवळ होता.  
 
सांदर्ण.––(१) राजवाडे, र्ा. इ. सां. मां., वा. इ. वृ., शके १८३६. प.ृ२०९–२१८; (२) चाांदोरकर, 

र्ा. इ. सां. मां., िैमाणसक, १९२३–२४, प.ृ५०–५६.  
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; बाळबोध. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती भोज. 
 
वषण व णतथी.––भोज शक ४१० (७१६+४१०=११२६). द्रवभव सांवत्सर, श्रावणमास सोमवार. 
 
साराांि.––या लेखात द्रशरगाव येथील मांगळमठाची वृद्रत्त गांग नाईक याच्याकडून काढून ती 

दतराय उफण  कामाजी याला बहाल केल्याचा उल्लेख आहे. सोमांण्णा सोनाराने हे शासन घडवले. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दतरायउफण  कामाजी––मांगळमठाची वृद्रत्त स्वीकारणारा द्रशरगावचा 

पाडेवार; (२) कोनोजी पाटील––साक्षीदार; (३) लक्ष्मण कुळकणी––साक्षीदार; (४) शटे्या गुरव––
साक्षीदार; (५) जयराम––साक्षीदार सुतार; (६) नागांणा––साक्षीदार कुां भार; (७) लक्ष्मण––साक्षीदार 
मद्रडवाळ (परीट); (८) राण–ु–साक्षीदार ्हावी; (९) गांगु तराळ––साक्षीदार; (१०) सीताप्पा तराळ––
साक्षीदार; (११) मानाजी कोळी––साक्षीदार; (१२) भोज––तत्कालीन नृपती; (१३) गांगाजी नाईक––
मांगळ–मठाचा पूवीचा पाडेवार; (१४) गणाजी नाईक; (१५) सोमांणा––शासन घडद्रवणारा सोनार.  

 
ग्रामनामे.––(१) रायबाग; (२) शारगाव; (३) कोकुदनूर––या द्रत्ही गावाांची ओळख पटत 

नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––प्रा. ग. ह. खरे याांना सदर ताम्रपट बनावट असावा असे वाटते. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५१४. सपजर देवालय णिलालेख 
 

द्रजल्हा––अकोला तालुका––अकोला 
 
प्राप्ततस्थळ.––अकोल्यापासून २२ मलैाांवर कपजर येथील हेमाडपांती मांद्रदराच्या आवारात 

असलेल्या नांदी मांद्रदरात हा लेख कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रहराला, इां. सें. प्रॉ. ॲण्ि बेरार; १९३२, पृ. १३५. नां. १८५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. १२ व्या १३ व्या शतकातील द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––उल्लेख नाही. श्री. द्रहरालाल याांच्या मते द्रलपीच्या आधारे हा लेख इ. स. १२ व्या 

ककवा १३ व्या शतकातील असावा. 
 
साराांि.––लेख वाचता येत नाही, शवेटच्या ओळीत ‘कीर्थतप्रशन्सस्त’ ही अक्षरे द्रदसतात. 

  



 अनुक्रमणिका 

५१५. सपपरी ताम्रपट, राष्ट्रकुट धु्रवराज 
 

द्रजल्हा––जळगाव  तालुका–– उल्लेख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कपपरी येथील दशरथ पाटील व लाला पाटील याांच्या ताब्यात आहे. 
 
सांदर्ण.––पाठक, के.बी., इ. आय्., १९०९–१०, खांड १०, प.ृ ८१–८९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. आठव्या शतकातील देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती धारावषण धु्रवराज. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक वद्य १५, अमावस्या, सूयणग्रहण, शके ६९७ (गत वषण), रद्रववार, २९ 

ऑक्टोबर, इ. स. ७७५. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा उदे्दश भारद्वाज गोत्री भट्टावुक याचा पुत्र भट्टदेव दीद्रक्षत याला धारावषण 

धु्रवराजदेव याने आपल्या व आपल्या आईवद्रडलाांच्या पणु्योपाजणनासाठी लीलाग्राम हे गाव दान द्रदले हे 
नमूद करणे हा होता. हे शासन शांखद्रववरक जवळ लष्ट्करी तळ पडला असताना द्रदले होते. भट्ट हेरांब हा 
दूतक होता. बलाद्रधकृताचा पुत्र श्री. माांदल्ल याने हा लेख द्रलद्रहला. 

 
व्यक्तीनामे.––(१) गोकवद (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती, 

गोकवद (प्रथम) चा पतु्र; (३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (४) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट 
नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (६) श्रीहषण––दांद्रतदुगाने 
कजकलेला राजा; (७) वज्रट––दांद्रतदुगाने कजकलेला राजा; (८) राहप्प––कृष्ट्णराजाने कजकलेला राजा; 
(९) गोकवद (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्ण राजाचा पुत्र; (१०) धु्रवराज––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवद 
(द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (११) भट्टदेव––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री काण्व शाखेचा ब्राह्मण; 
(१२) भट्टावुक दीद्रक्षत––भट्टदेवाचा द्रपता; (१३) भट्ट हेरांब––धमाद्रधकरण दूतक (१४) माांदल्ल––लेख 
द्रलद्रहणारा, महासाांद्रधद्रवग्रद्रहकाचा अद्रधकारी सामांत, बलाद्रधकृताचा पुत्र. 

 
ग्रामनामे.––(१) लीलाग्राम––द्रनलगव्हाण, द्रज. नाद्रशक; (२) वटनागद्ररका (८४)––वणी द्रज. 

नाद्रशक. पुढील गावाांची ओळख पटत नाही; (३) लघुडेज्रार––लीलाग्रामच्या पूवेचे खेडे; (४) 
तलापाटक––लीलाग्रामच्या दद्रक्षणेचे खेडे; (५) अज्जलोद्रण––लीलाग्रामच्या पद्रिमेकडचे खेडे; (६) 
मोद्रसणी––लीलाग्रामच्या उत्तरेकडील नदी; (७) शांखद्रववरक, (८) जांबसूर स्थान. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५१६. सपपळनेर ताम्रपट, चालुक्य पुलकेिी (णितीय) 
 

द्रजल्हा––रु्धळे  तालुका––साक्री 
 
प्राप्ततस्थळ.––या ताम्रपटाची मूळ प्रत कपपळनेरच्या नवाजी वलद उखाजी द्रजरी याांच्याजवळ 

आहे. 
 
सांदर्ण.––फ्लीट, इां. ॲ., १८८०, खांड ९, पृ. २९३–२९६, नां. ८०; इां. ॲ., १९०१, खांड ३०, पृ. 

२१६, नां. २५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; कानडी. बदामीच्या चालुक्यवांशीय द्रलपीप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती सत्याश्रय (प्रथम) ककवा पलुकेशी (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ३१०; (गत) इ. स. ३८८–८९, सूयणग्रहण. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा मुख्य उदे्दश सत्याश्रयाने कात्यायन गोत्री नागस्वामी दीद्रक्षत, श्रीधर 

दीद्रक्षत इत्यादी ब्राह्मणाांना द्रपप्पलनगर हे गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे शासन द्रदवाकरपतु्र 
नागेिर याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सत्याश्रयदेव––चालुक्य नृपती पलुकेशी (द्रद्वतीय); (२) नागस्वामी दीद्रक्षत; 

(३) श्रीधर दीद्रक्षत; (४) वामन स्वामी; (५) नारायण; (६) देवायण; (७) गोकवद स्वामी––(२) ते (७)––
दान स्वीकारणारे कात्यायन गोत्री ब्राह्मण; (८) नागेिर––शासन द्रलद्रहणारा; (९) द्रदवाकर––
नागेिराचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रपप्पलनगर––हल्लीचे कपपळनेर; (२) लोहनगर––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५१७. पुिे ताम्रपट, चालुक्य णवनयाणदत्य 
 

द्रजल्हा––पुिे  तालुका––पुिे 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट भारतीय पुरातत्त्व पद्रिम द्रवभागाचे मुख्याद्रधकारी मा. स्व. वत्स याांनी 
इ. स. १९३६ मध्ये पुणे येथे द्रवकत घेतला. 

 
सांदर्ण.––वत्स, मा. स्व; इ. आय्., १९३९–४०, खांड २५, प.ृ २८९–२९२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवनयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी––वैशाख पौर्थणमा, शके ६१२ (गत वषण), १० व े शासन वषण; शुक्रवार २९ एद्रप्रल, 

इ.स.६९०. 
 
साराांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश द्रवनयाद्रदत्याने मांचोह या द्रठकाणी तळ असताना तोरव ेया 

गावातील ५० द्रनवतणने जमीन काश्यप गोत्री ब्राह्मण दुगणशमणन् व रद्रवशमणन् याांना आपल्या राणीच्या 
द्रवनांतीवरून मुलीच्या लग्नप्रसांगी दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. हे शासन महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक 
रामपुण्यवल्लभ याने द्रलद्रहले होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, 

पुलकेशीचा पतु्र; (३) द्रवक्रमाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा पुत्र; (४) द्रवनयाद्रदत्य––दान देणारा 
चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (५) महादेवी––द्रवनयाद्रदत्याची राणी; (६) रामपुण्यवल्लभ––
शासन द्रलद्रहणारा महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (७) दुगणशमणन्––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (८) 
रद्रवशमणन्––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) मांचोह (मत्र्चुि्)––पुणे द्रजल्यात नाद्रशक मागावरील मांचर असाव;े (२) 

तोरव–े– द्रवजापूर द्रजल्यातील हल्लीचे तोरव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५१८. पुिे ताम्रपट, प्रर्ावती गुतता 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पुणे येथे ब. भा. नगरकर याांचेजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) पाठक, के.बी.,इां. ॲ., १९१२, खांड ४१, प.ृ २१४–२१५; (२) पाठक, के. बी. व 

दीद्रक्षत, के. एन्., इ. आय्., १९१९–२०, खांड १५, प.ृ ३९–४४; (३) द्रमराशी, वा. द्रव., कॉ. इां. इां., १९६३, 
खांड ५, पृ. ५–९. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, कीलकशीषणक प्रकारची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती रुद्रसेन (द्रद्वतीय) व युवराज द्रदवाकरसेन याची माता 

प्रभावती गुप्ता. 
 
वषण व णतथी.––युवराज द्रदवाकरसेन याचे १३ व ेशासनवषण, कार्थतक शुक्ल द्वादशी; सुमारे इ. ४१५ 

ते ४२०. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट प्रभावती गुप्ताने नांद्रदवधणनहून द्रदलेला आहे. या शासनाचा मुख्य उदे्दश 

कार्थतक शुद्ध द्वादशीला आचायण चनालस्वामीला दांगुण हे गाव दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हा ताम्रपट 
चक्रदास याने कोरला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) घटोत्कच––गुप्त नृपती; (२) चांद्रगुप्त (प्रथम)––गुप्त नृपती, 

घटोत्कचाचा पुत्र; (३) कुमारदेवी––चांद्रगुप्त (प्रथम) ची राणी; (४) समुद्रगुप्त––गृप्त नृपती, चांद्रगुप्त 
(प्रथम) चा पुत्र; (५) चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय)––गुप्त नृपती, समुद्रगुप्ताचा पुत्र; (६) कुबेरनागा––चांद्रगुप्त 
(द्रद्वतीय) ची नागकुलातील राणी; (७) प्रभावती गुप्ता––चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय) व कुबेरनागा याांची क्या; 
(८) रुद्रसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक नृपती, प्रभावती गुप्ताचा पती; (९) द्रदवाकरसेन––वाकाटक 
युवराज; (१०) चनालस्वामी––दान स्वीकारणारा आचायण. 

 
ग्रामनामे. (१) दांगुण––हल्लीचे कहगणघाट; (२) द्रवलवणक––कहगणघाटच्या पद्रिमेस २॥ 

मलैाांवरील वणी असाव;े (३) कदाकपजन––कहगणघाटच्या आग्नेयेस ३ मलैाांवरील कडाजन असाव;े (४) 
शीषणग्राम––कहगणघाटच्या उत्तरेस असलेले गाव, ओळख पटत नाही; (५) द्रसद्रदद्रववरक––
कहगणघाटच्या दद्रक्षणेस असलेले गाांव, ओळख पटत नाही; (६) नांद्रदवधणन––नागपूर द्रजल्यात 
रामटेकजवळ हल्लीचे नांदरधन ककवा नगरधन. (७) सुप्रद्रतष्ठाहार––सध्याचा कहगणघाट तालुका असावा–
–यात दांगुण हे गाव होते. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५१९. पुिे ताम्रपट, राष्ट्रकूट कृष्ट्िराज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट श्री.जी. के. हुांडीवाले साठे्य याांच्याजवळ सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) आपटे, डी. व्ही., र्ा. इ. सां. मां., िैमाणसक पुणे, वषण ८, प.ृ १६५–१७०; (२) गुप्ते, 

वाय्. आर्., र्ा. इ. सां. मां., िैमाणसक, पुणे, वषण ८, प.ृ १७०–१७३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्णराज. 
 
वषण व णतथी.––शके ६८०, अद्रिन अमावास्या, सूयणग्रहण, हेमलां बी सांवत्सर, १६ ऑक्टोबर, इ. 

स. ७५८. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्णराज याच्या अमदानीतला आहे. या शासनाचा मुख्य 

उदे्दश पूगद्रडभट्ट नामक ब्राह्मणाला बोपखळु हे गाव दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. ताम्रपट 
कृष्ट्णराजाच्या आदेशानुसार इांद्र याने द्रलद्रहला होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कक्कराज––राष्ट्रकूट नृपती, 

गोकवदराजाचा पुत्र; (३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, कक्कराजाचा पुत्र; (४) दद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती, 
इांद्रराजाचा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा चलुता; (६) पूगद्रडभट––
दान स्वीकारणारा वाद्रसष्ठ––मतै्रावरुण––कौंद्रडण्य हे प्रवर असलेला क्रमइत ब्राह्मण; (७) वड्मद्रड 
रामदीद्रक्षत––पूगद्रडभट्टाचा द्रपता; (८) इांद्र––शासनाचा लेखक. 

 
ग्रामनामे.––(१) पुण्यद्रवषय––हल्लीचा पुणे द्रजल्हा; (२) बोपखळु––हवलेी तालुक्यात 

पुण्यापासून ५ मलैाांवर असलेले बोपखल असाव;े (३) कलस––बोपखलपासून २ मलैाांवरील कळस; (४) 
दपणपूद्रडका––बोपखलपासून २ मलैाांवरील दापोडी; (५) भेसउरी––बोपखलपासून ४ मलैाांवर व 
पुण्यापासून ९ मलैाांवर असलेले भोसरी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५२०. पुल्लर णिलालेख 
 

द्रजल्हा––नागपूर  तालुका––उमरेि 
 
प्राप्ततस्थळ.––पुल्लर येथील एका गुहेतील कभतीवर हा लेख कोरलेला असून सध्या तो खराब 

झाला आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९७०–७१, पृ. ४९, नां.२२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत, ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. २ रे शतक. 
 
साराांि.––(१) वासवदलक पुतस; (२) अ (च ककवा व) लस मद्रतकमम्।  
 
व्यन्सक्तनामे.––वासवदलक. 
 
ग्रामनामे.––उल्लखे नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५२१. पुल्लर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––पुल्लर येथील एका गुहेत कभतीवर हा द्रशलालेख कोरला असून सध्या हा खराब 

झाला आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९७०–७१, पृ. ४९, नां.२२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. पू. दुसरे शतक. 
 
साराांि.––‘ओद्रकयस’ एवढेच वाचता येते. 
 
व्यन्सक्तनामे.––ओद्रकय. 
 
ग्रामनामे.––उल्लखे नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५२२. पुळुांज णिलालेख 
 

द्रजल्हा––सोलापूर  तालुका––पांढरपूर 
 

प्राप्ततस्थळ.––पुळुांज येथील द्रशवमांद्रदराजवळ असलेल्या लहान मांद्रदराच्या बाहेरच्या सोप्याांत हा 
द्रशलालेख आहे. 

 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३४, खांड २, प.ृ ५६–६९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघण. 
 
वषण व णतथी.––माघ शुद्ध ११, सोमवार, व्यद्रतपात, द्रसद्धाथी सांवत्सर; २८ जानेवारी, इ.स.१२००. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश पुळुांजच्या द्रसद्धसोमदेवासाठी त्याचा भक्त अांमुद्रगदेव याला व 

वीर नागरसाचे देवालयाला द्रमळालेल्या द्रनरद्रनराळया देणग्या नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) अांद्रभदेव––द्रसद्धसोमदेवाचा भक्त, यद्रत; (२) अांमुद्रगदेव––सोमनाथ देवाचा 

भक्त; (३) कसघणदेव––यादव नृपती. यापुढे दान देणाऱ्या व्यक्तींची नाव ेआहेत :–– (४) सांकेय––
साहद्रण; (५) देवये––साहद्रण; (६) दाद्रयय नायक––साहद्रण; (७) सोइदेव––कुमार; (८) गांद्रगदेव––
कुमार; (९) सांकमदेव––कुमार; (१०) द्रबज्जराणा––कुमार; (११) रवदे्रयदेव––कुमार; (१२) जोइदेव–
–कुमार; (१३) द्रवक्रमाद्रदत्यदेव––महामांडलेिर; (१४) द्रसद्ररयादेवी––द्रवक्रमाद्रदत्याची पत्नी; (१५) 
कसहेय––साहद्रण, महाप्रधान; (१६) द्रतपुरेय नायक––द्रशकारी; (१७) रायसेद्रट्ट; (१८) जोइसेद्रट्ट; (१९) 
इसय्य नायक––महाप्रधानाचा खाजगी द्रशकारी; (२०) वामन नायक; (२१) लाद्रहदेव नायक; (२२) 
तांमय्य नायक; (२३) दामोदर––दांडनायक; (२४) चामुांडरस नायक––दांडनायकाचा लेखक, लेख 
द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) पूणण, पूण्णणजे, हूळजे––हल्लीचे पुळुांज; (२) द्वारावती––द्वारका; (३) इथ्थे––

पुळुांजच्या पद्रिमेस २ मलैाांवरील इटे; (४) कवद्रड––उत्तर कोकण; (५) सोईजण––पुळुांजच्या उत्तर 
ईशा्येस ७ मलैाांवरील सौदने; (६) कुरुवलगे नाड––पुळुांजच्या पूवण ईशा्येस ११ मलैाांवरील कुरुल; (७) 
देगाव–े–पुळुांजच्या आग्नेयेस ६ मलैाांवरील देगाव; (८) लद्रळगे––देगावच्या पद्रिमेस २। मलैाांवरील नळी; 
(९) पत्थद्ररगे––कुरोलीच्या पूवेस ५॥ मलैाांवरील पाथरी; (१०) कोरि् ळी––पुळुांजच्या पूवण ईशा्येस १६ 
मलैाांवरील कुरोली; (११) कचचवद्रि्ळ––पुळुांजच्या उत्तरेस ४ मलैाांवरील फूलकचचोली; (१२) आसुद्रठगे–
–पुळुांजच्या वायव्योत्तरेस १८॥ मलैाांवरील अि;े (१३) रवळपळ––अष्ट्ट्याच्या दद्रक्षणेस चार मलैाांवरील 
रोपळे; (१४) तूांगतूह––पळुुांजच्या वायव्योत्तरेस १०॥ मलैाांवरील तुांगत; (१५) एवांद्रतगे––तुांगतच्या 
उत्तरेस ४। मलैाांवरील येवती; (१६) पोरगाव–े–पुळुांजच्या पद्रिमेस ५ मलैाांवरील पोहरगाव. 
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५२३. पुळुांज कानिी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पुळुांज येथील कलगेिराच्या देवळाच्या दोन हेमाडपांती थाटाच्या 

सभामांडपाांपैकी पद्रहला मांडप ओलाांडून दुसऱ्यात जाताना जे दार लागते त्याच्या डाव्या बाजूस कभतीवर 
कोरलेला आहे. 

 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३४, खांड २, प.ृ ६९–७१ 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघण. 
 
वषण व णतथी.––व्यय सांवत्सर, सुध․․․․․.सोमवार, २७ (शासन वषण?) 
 
साराांि.––हा लेख तुटक आहे. यात अांमुद्रगदेवास द्रदलेली दाने नमूद केली असावीत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघण––यादव नृपती; (२) अांमुद्रगदेव––दान स्वीकारणारा. 
 
ग्रामनामे.––पूनणज––पुळुांज. 
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५२४. पूर णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––पुरांदर 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख मांडळाच्या प्रदशणनातील असून तो सासवड जवळच्या पूर या 

गावी द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३४, खांड २, प.ृ ५–७; (२) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. 

म. को. ले., १९६३, प.ृ २०९–२११, नां. ३९. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी, १२ व्या–१३ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२०७, पार्थथव सांवत्सर, अद्रिन शुद्ध १ (आन्सस्वनादौ), शद्रनवार; १ सप्टेंबर, 

इ. स. १२८५. 
 
साराांि.––लेख खराब झाल्यामुळे नीट लागत नाही. करणाद्रधप हेमाद्रडपांद्रडत यास 

लोककमाद्रधकारी हा नवीन अद्रधकार द्रदल्याचे नमूद केले आहे. यावरून या लेखास अद्रधकार लेख म्हणता 
येईल. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) हेमाद्रड पांद्रडत––सकलकरणाद्रधप; (३) 

बाइदेव––दांडनायक; (४) श्रीपद्रत प्रभदेुवण नायक. 
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५२५. पेिवे दततर ताम्रपट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पुणे येथे एद्रलअनेशन ऑद्रफसमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९४९, खांड ३, पृ. ४९–५७; (२) र्ा. इ. सां. मां. 

िैमाणसक, पुणे, वषण १८, भाग २, प.ृ ४९–५७ (शके १८५९). 
 
र्ाषा व णलपी.––कानडी; इ. स. ११ व्या–१२ व्या शतकातील कानडी द्रलपीशी जुळणारी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती द्रत्रभवुनमल्ल वीर सोमेिरदेव. 
 
वषण व णतथी.––गुरुवार, भाद्रपद शुद्ध पौर्थणमा, द्रविावसु सांवत्सर, सोमेिरदेवाचे ४ थे शासनवषण. 

याला जुळणाऱ्या तारखा ११ सप्टेंबर, इ. स. ११८५ व २३ ऑगस्ट इ. स. ११८४. गत शक ११०७ ला दद्रक्षणी 
पद्धतीप्रमाणे द्रविावसु सांवत्सर येते, पण भाद्रपद पौर्थणमा बधुवारी येते. शके ११०६ मधील भाद्रपद 
पौर्थणमेस गुरुवार येतो पण द्रविावसु सांवत्सर येत नाही. 

 
साराांि.––हा ताम्रपट चालुक्य नृपती सोमेिरदेव याच्या अमदानीतील आहे. वीर बणांजु नावाच्या 

व्यापारी सांघाचे त्यात वणणन असून त्या सांघाने हा ताम्रपट द्रदलेला आहे. ताम्रपटात अय्यावोळे, अद्रहच्ात्र, 
मद्रणगव्वद्रि्ळ इत्याद्रद स्थलाांचा उल्लखे आहे. या शासना्वये सावकार बन्सम्मसेद्रट्ट यास सुांक, द्रकरकुल, 
आय, दाय इत्यादी कर माफ केले होते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोमेिरदेव––चालुक्य नृपती; (२) बन्सम्मसेद्रट्ट––कर माफ झालेला 

सावकार. 
 
ग्रामनामे.––(१) अय्यावोळे––बदामीच्या पूवेस १६ मलैाांवरील ऐहोळे; (२) अद्रहच्ात्र––

ऐहोळेचे पयाय नाम; (३) मकणगव्वद्रळळ––द्रवजापूरच्या दद्रक्षणनैऋण त्येस ११ मलैाांवरील मानगोळी; (४) 
नाल्कुां द्रद सारे(द्रव)र––ओळख पटत नाही; (५) कां नद नाल्साद्रयर––द्रवजापूर द्रजल्यात हुनगुांड 
तालुक्यात असलेले कां दगल्ल; (६) काकां द्रडगे––द्रवजापूरच्या दद्रक्षणेस १६ मलैाांवरील काखांडकी. 
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५२६. पैठि ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––औरांगाबाद  तालुका–– पैठि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पैठणद्रनवासी द्रतरकमराय तात्या कासार शठे याांच्याजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––द्रकलहॉनण, इ. आय्., १८९४–९५, खांड ३, पृ. १०३–११०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, प्राचीन नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––वैशाख वद्य १, शके ७१६, ४ मे, इ. स. ७९४ 
 
साराांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने काही ब्राह्मणाांना यज्ञ वगैरे धार्थमक कृत्ये 

करण्यासाठी प्रद्रतष्ठान भकु्तीमधील १२ गावाांच्या सारकच्ा गटातील कलबाराद्रमका हे गाांव दान द्रदले हे 
नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती, 

गोकवदराज (प्रथम) चा पुत्र; (३) इांद्रराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (४) दद्रतदुगण–
–राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज अकालवषण––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा 
पुत्र, दांद्रतदुगाचा चलुता; (६) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (७) धु्रवराज 
द्रनरुपम––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय)चा धाकटा भाऊ; (८) गोकवदराज (तृतीय)––दान 
देणारा राष्ट्रकूट नृपती, धु्रवराजाचा पुत्र; (९) भदृ्रटक्रम––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१०) ऋद्रष–
भदृ्रटक्रमाचा द्रपता; (११) राजट––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१२) जीज्जट––राजटाचा द्रपता; (१३) 
वामदेव––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१४) राऊल्ल––वामदेवाचा द्रपता. 

 
गोिे : वत्स, पाराशर, वद्रशष्ठ, सैतेह (?), हारीत (?), काश्यप;ै शाखा––वाजसनेद्रयन्, बहृवृच, 

तैद्रत्तरीय, माध्यांद्रदन. 
 
ग्रामनामे.––(१) प्रद्रतष्ठान––हल्लीचे पैठण; (२) कलबाराद्रमका––दान द्रदलेले गाव, ओळख 

पटत नाही; (३) समतीथणक––कलबाराद्रमकेच्या पूवेस, ओळख पटत नाही; (४) धोनग्राम––
कलबाराद्रमकेच्या उत्तरेस, ओळख पटत नाही; (५) ब्रह्मपुरी––कलबाराद्रमकाच्या पद्रिमेस, ओळख पटत 
नाही. 
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५२७. पैठि ताम्रपट, यादव रामचांद्र 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पैठण येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––न्सफ्लट, इ. ॲ., १८८५, खांड १४, पृ. ३१५–३१९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्र. 
 
वषण व णतथी.––शके ११९३, बुधवार, माघ वद्य १२, प्रजापद्रत सांवत्सर, इ. स. १२७१–७२. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा मुख्य उदे्दश राजाने ५७ ब्राह्मणाांना सेउण देशाांत गोदावरीच्या उत्तर 

तीरावर वसलेले वादाठाणग्राम, पाटारकपपलग्राम व वैद्यघोघरग्राम ही गाव ेदान द्रदली हे नमूद करण्याचा 
होता. हे शासन पांद्रडत धनेिर याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघण (प्रथम)––यादव नृपती; (२) मल्लदु्रग––यादव नृपती, कसघण 

(प्रथम) चा पुत्र; (३) द्रभल्लम––यादव नृपती; (४) जैतुद्रग (प्रथम)––यादव नृपती, द्रभल्लमाचा पुत्र; (५) 
कसघण (द्रद्वतीय)––यादव नृपती, जैतुद्रग (प्रथम) चा पुत्र; (६) गणपद्रत––जैतुद्रग (प्रथम) ने 
तुरुां गवासातून सोडवलेला राजा; (७) जैतुद्रग (द्रद्वतीय)––यादव नृपती, कसघण (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (८) 
कृष्ट्ण––यादव नृपती, जैतुद्रग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (९) आमण––यादव नृपती, कृष्ट्णाचा पुतण्या; (१०) 
राम––यादव नृपती, कृष्ट्णाचा पुत्र; (११) बल्लाळ––कसघण (द्रद्वतीय) ने कजकलेला होयसळ राजा; (१२) 
कक्कल––कसघण (द्रद्वतीय) ने कजकलेला राजा; (१३) भोज––कसघण (द्रद्वतीय) ने कजकलेला द्रशलाहार 
राजा; (१४) अजुणन––कसघण (द्रद्वतीय) ने कजकलेला राजा; (१५) वीसल––अन्स्हलवाडचा व्याघ्रपल्ली 
शाखेचा चालुक्य नृपती असावा. यादव नृपती आमण याच्या द्रपत्याने त्याचा पाडाव केल्याचा उल्लेख आहे. 

 
दान न्सस्वकारणाऱ्या ब्राह्मणाांची नाव े: –– 
 

 ब्राह्मणाचे नाव  द्रपत्याचे नाव गोत्र शाखा 
(१६) द्रवष्ट्ण ु (१७) गोकवद वाद्रसष्ठ बह वृच 
(१८) रावलदेव (१९) दामोदर वाद्रसष्ठ बह वृच 
(२०) नागदेव (२१) गोकवद वाद्रसष्ठ बह वृच 
(२२) केशव (२३) गोकवद वाद्रसष्ठ बह वृच 
(२४) जानु (२५) पद्मनाभ मुद्गल बह वृच 
(२६) गोकवद (२७) माधव मुद्गल बह वृच 
(२८) द्रवष्ट्ण ु (२९) दामोदर द्रवष्ट्णुवृद्ध बह वृच 
(३०) जानु (३१) रावलदेव भारद्वाज बह वृच 
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(३२) जसमांत (३३) द्रवनायक भारद्वाज बह वृच 
(३४) आइदेव (३५) द्रवनायक भारद्वाज बह वृच 
(३६) कृष्ट्ण (३७) वाद्रमदेव भारद्वाज बह वृच 
(३८) भानो (नु) (३९) मद्रल्लनाथ भारद्वाज बह वृच 
(४०) ब्रह्मदेव (४१) गदाधर भारद्वाज बह वृच 
(४२) गांगाधर (४३) नारायण भारद्वाज बह वृच 
(४४) जगन्नाथ (४५) गांगाधर भारद्वाज बह वृच 
(४६) राम पांद्रडत (४७) द्रवष्ट्ण ु भारद्वाज बह वृच 
(४८) माांइदेव पांद्रडत (४९) राम पांद्रडत भारद्वाज बह वृच 
(५०) कृष्ट्ण (५१) जनादणन भारद्वाज तैद्रत्तरीय 
(५२) प्रभाकर (५३) धरण ू कौन्सण्डण्य बह वृच 
(५४) महादेव (५५) गौतम कौन्सण्डण्य बह वृच 
(५६) कृष्ट्ण (५७) ईिर कौन्सण्डण्य बह वृच 
(५८) पुरुषो (ष) (५९) कृष्ट्ण कौन्सण्डण्य बह वृच 
(६०) राम (६१) कृष्ट्ण कौन्सण्डण्य बह वृच 
(६२) ईिर (६३) नागदेव कौन्सण्डण्य बहृवृच 
(६४) पद्मनाथ (भ) भट्ट (६५) सोमनाथ कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(६६) नरकसह (६७) पद्मनाथ (भ) कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(६८) सोमनाथ (६९) पद्मनाभ कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(७०) सारांग (७१) पद्मनाभ कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(७२) गणेिर (७३) पद्मनाभ कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(७४) हकरहर (७५) पद्मनाभ कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(७६) द्रत्रद्रवक्रम (७७) पद्मनाभ कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(७८) ऋद्रषदेव (७९) सारांगभट्ट कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(८०) आद्रदत्य (८१) नागदेव कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(८२) द्रवष्ट्ण ु (८३) नरकसह कौन्सण्डण्य तैद्रत्तरीय 
(८४) माइआ (८५) गोकवद द्रविाद्रमत्र बह वृच 
(८६) एल्हुद्रग (८७) श्रीपद्रत द्रविाद्रमत्र बह वृच 
(८८) वामन (८९) नागदेव गगण बह वृच 
(९०) श्रीधर (९१) आपदेव हद्ररत बह वृच 
(९२) सारांग (९३) अनांत हद्ररत बह वृच 
(९४) लक्ष्मीधर (९५) हद्ररदेव हद्ररत बह वृच 



 अनुक्रमणिका 

(९६) केशव (९७) राघव गाग्यण बह वृच 
(९८) द्रदवाकर (९९) देवण्ण गाग्यण तैद्रत्तरीय 
(१००) द्रवष्ट्ण ु (१०१) नारायण गाग्यण तैद्रत्तरीय 
(१०२) नरकसह (१०३) माांयदेव जामदग््य-वत्स बह वृच 
(१०४) वामन (१०५) धनेिर गौतम बह वृच 
(१०६) धनेिर (१०७) दामोदर गौतम बहृवृच 
(१०८) चौवदे्रर (१०९) द्रवष्ट्ण ु गौतम तैद्रत्तरीय 
(११०) कूद्रचष्ठ (१११) महादेव काश्यप तैद्रत्तरीय 
(११२) सोमनाथ (११३) कामदेव काश्यप तैद्रत्तरीय 
(११४) द्रवष्ट्ण ु (११५) मद्रल्लदेव कौद्रशक तैद्रत्तरीय 
(११६) द्रवष्ट्ण ु (११७) नागदेव वाघ्रि तैद्रत्तरीय 
(११८) सारांग (११९) राम आते्रय तैद्रत्तरीय 
(१२०) त्राइदेव (१२१) तीलूआपा देवरात तैद्रत्तरीय 
(१२२) बोपदेव (१२३) नारायण देवरात तैद्रत्तरीय 
(१२४) राम (१२५) बोपदेव देवरात तैद्रत्तरीय 
(१२६) द्रवष्ट्ण ु (१२७) नारायण देवरात तैद्रत्तरीय 
(१२८) अनांत (१२९) नारायण देवरात तैद्रत्तरीय 
(१३०) पांद्रडत धनेिर––हा लेख द्रलद्रहणारा.   

 
ग्रामनामे.––(१) वादाठाणग्राम; (२) पाटारकपपलग्राम; (३) वैद्यघोघरग्राम ही तीन दान द्रदलेली 

गाव े असून ओळख पटत नाही. या व्यद्रतद्ररक्त––(४) वाहगाांवु; (५) नेउरगाांवु; (६) देइगाांवु; (७) 
खाद्रतगाांवु; (८) आलुएगाांवु; (९) नागमठाण; (१०) जा्तेगाांवु; (११) पाद्रनव; (१२) वडखल; (१३) गांगा–
गोदावरी नदी. दान द्रदलेल्या गावी वशे्याांनी वस्ती करू नये, जुगार खेळला जाऊ नये व शसे्त्र बाळगली 
जाऊ नयेत या अटी होत्या. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५२८. पैठि णिलालेख, सोमेश्वरदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पैठण येथे महानुभावी मठात (भोगनारायण मांद्रदर) आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, पृ. ३६३–३६९, नां. ७०. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; यादवकालीन देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात सोमेिरदेवाच्या आवारात असलेल्या सोढल नारायणाच्या देवस्थानास 

द्रमळालेल्या देणग्या व त्याांचा द्रवद्रनयोग कसा करावयाचा हे सद्रवस्तरपणे साांद्रगतले आहे. तसेच पठैणमधील 
सोढल नारायण, शास्त्रमढ, म्हातू नारायणाचे स्थान व सेवगावातील मढ याांनाही काही दाने द्रदली आहेत. 

 
व्यप्क्तनामें.––उल्लेख नाही. 
 
ग्रामनामे.––(१) कद्रवठी––पैठणच्या उत्तरेस ५ मलैाांवर पैठण–औरांगाबाद रस्त्यावरील कवठे; 

(२) टाकली––अहमदनगर द्रजल्यात नेवाश्याच्या वायव्येस ५ मलैाांवरील टाकळीभान; (३) नाद्ररअले––
पैठण–औरांगाबाद रस्त्यावर पैठणपासून २/३ मलैाांवरील नारळ हे गाव; (४) सेउगाव––नगर–पैठण 
रस्त्यावर पैठणच्या नैऋण त्येस असलेले हल्लीचे शवेगाव (५) जाांबआूली––ओळख पटत नाही; (६) दीवी–
–ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५२९. पौनी णिलालेख, र्गदत्त 
 

द्रजल्हा––र्ांिारा  तालुका––र्ांिारा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भांडाऱ्याच्या दद्रक्षणेस ३२ मलैाांवर असलेल्या पौनी या गावी द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय्., १९३७–३८, खांड २४, प.ृ ११–१४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––भार गणाचा राजा भगदत्त. 
 
वषण व णतथी.––इ.स.च्या सुरवातीचा काळ. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश भगदत्ताने पदद्रच्ह (पाजुगापदो) असलेली द्रशळा दान द्रदली 

हे नमूद करण्याचा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––भगदत––दान देणारा भार गणाचा राजा. 
 
ग्रामनामे.––उल्लखे नाही. 
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५३०. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड पौनी येथील उत्खननात सापडला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३८, क्र.१. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे द्रिस्तपूवण ३ ते २ शतक. 
 
साराांि.––उपाद्रसका द्रवसद्रमताची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रवसद्रमता–दान देणारी स्त्री. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५३१. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३८, क्र.२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे द्रिस्तपूवण ३ ते २ शतक. 
 
साराांि.––सवांच्या सुखासाठी द्रवसद्रमताने द्रदलेली देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रवसद्रमता––दान देणारी स्त्री. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५३२. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३८, क्र. ३. 
 
र्ाष व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे अांदाजे द्रिस्तपूवण १ ले शतक. 
 
साराांि.––पुसगुताची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––पुसगुत (पुष्ट्यगुप्त)––दानी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५३३. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३८, क्र. ४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे अांदाजे द्रिस्तपूवण १ ले शतक. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. यातील ‘सद्रमकाय द्रहम्’ एवढीच अक्षरे वाचता येतात. 
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५३४. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३९, क्र. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे शुांगकाळ. 
 
साराांि.––द्रभक्षु उतरक याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––उतरक––दान देणारा द्रभक्ष.ु 
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५३५. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला कठड्याचा स्तांभ पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३९, क्र. ६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––बुधदेवाची (बुद्धदेवाची) देणगी. 
 
व्यन्सक्तनामे.––बुधदेव––दानी. 
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५३६. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला कठड्याचा स्तांभ पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३९, क्र. ७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––द्रभक्षु उतरगुत (उत्तरगुप्त) याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––उतरगुत––दानी द्रभक्ष.ु 
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५३७. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला कठड्याचा स्तांभ पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३९, क्र. ८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे शुांगकाल. 
 
साराांि.––पांचद्रनकायपांथीय नाग याची देणगी. 
 
व्यप्क्तनामे.––नाग––पांचद्रनकाय पांथाचा अनुयायी दानी. 
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५३८. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला कठड्याचा स्तांभ पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३९, क्र. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि. ––हा लेख त्रोटक आहे. यातील ‘महायसा अांतेवाद्रसद्रनय․․․․․ वद्रलय (?) दानां, ही अक्षरे 

वाचता येतात. ‘वद्रलय’ चा अथण स्पि होत नाही. 
 
व्यप्क्तनामे.––महायसा––दान देणारी अांतेवाद्रसनी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५३९. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला कठड्याचा स्तांभ पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३९, क्र. १०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––मुचकलद नागाची आकृद्रत ‘मुचद्ररदो नागो’. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४०. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला कठड्याचा स्तांभ पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ३९, क्र. ११. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि. ––हा लेख त्रोटक आहे. यात ‘बुध’ या शब्दापासून सुरू होणारे दानकत्याचे नाव असाव.े 

‘घय बुध’ इतकेच वाचता येते. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४१. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. १२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे द्रि. पू. १ ले शतक ककवा इ.स.चे १ ले शतक 
 
साराांि.––या लेखात द्रभक्षु यखद्रदन (यक्षदत्त) याची देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––यखद्रदन (यक्षदत्त)––दानी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४२. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. १३. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले ककवा इ. स. १ ले शतक. 
 
साराांि.––या लेखात एका द्रभक्षुणीची देणगी नमूद केली आहे. नावातील उस–द्रमता ही अक्षरे 

वाचता येतात. हे नाव कदाद्रचत ‘उसभद्रमता’ असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४३. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. १४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले शतक ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––या लेखात ‘द्रभखुणी हद्रलया’ हे नाव द्रदले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––हद्रलया––द्रभक्षुणी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४४. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. १५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. यातील ‘बुधरद्रखत’ हे नाव वाचता येते. 
 
व्यप्क्तनामे.––बुधरद्रखत (बुद्धरद्रक्षत). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४५. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. १६. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले शतक ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे.  
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४६. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. १७. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले शतक ककवा इ.स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे.  
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४७. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. १८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले शतक ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––माद्रठय (?)––दानी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४८. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. २०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––या लेखात सद्रतकाची देणगी नमूद केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––सद्रतका––दान देणारी स्त्री. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५४९. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, नां. २१. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले शतक ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––या लेखात बहुधा एका द्रभक्षुणीचे दान नमूद केले असावे. द्रतचे नाव बहुधा गोह असाव.े 
 
व्यप्क्तनामे.––गोह––दान देणारी स्त्री. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५०. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. २२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले शतक ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. यात ‘द्रतक’ शब्दाने शवेट होणारे व्यक्तीचे नाव नमदू केले आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५१. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथे उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. २३, २४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––हे दो्ही लेख अपूणण आहेत. क्र.२३ मध्ये कोणातरी व्यक्तीचे दान नमूद केले आहे. क्र. 

२४ मध्ये ‘कृष्ट्ण’ हे नाव आलेले आहे. परांतु नांतरच्या अक्षरावरून काही अथणबोध होत नाही. 
 
व्यन्सक्तनामे.––कण (कृष्ट्ण) 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५२. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथील उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. २५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––या लेखात ‘अद्रगदेव’ हे नाांव आलेले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––अद्रगदेव (अन्सग्नदेव). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५३. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथे उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४०, क्र. २६, २७, २८. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
वषण व णतथी.––द्रलपीच्या आधारे इ. स. पू. १ ले ककवा इ. स. २ रे शतक. 
 
साराांि.––हे लेख अत्यांत त्रोटक आहेत. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५४. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथे उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेिन, १९७२, पृ. ४१, क्र. २९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे, पण ‘वद्रनय’ म्हणजे कोणा व्यापाऱ्याांचा उल्लेख असावा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५५. पौनी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख पौनी येथे उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––देव, शाां. भा. व जोशी, ज. प., पौनी एस्कॅव्हेंिन, १९७२, पृ. ४१, क्र. ३०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात गृहपद्रत नांदन याचा पतु्र वलनक याची देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) नांदन––गृहपद्रत; (२) वलनक––दान देणारा नांदनाचा पुत्र. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५६. पौनी ताम्रपट, वाकाटक प्रवरसेन (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पौनी येथे श्री. रामचांद्र नारायण वाकडीकर याांच्या शतेात नाांगरताना 

माचण १९६७ मध्ये द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) इां. अ. णर., १९६७–६८, प.ृ ५५ (२) कोलते, व्ही. बी., इ. आय. १९६९, खांड ३८, 

भाग २, पृ. ५३–५६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दद्रक्षणेकडील पेद्रटकाशीषणक स्वरूपाची ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपद्रत प्रवरसेन (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––ज्येष्ठ कृष्ट्ण तृतीया. प्रवरसेन (द्रद्वतीय) चे ३२ व ेशासन वषण. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा उदे्दश प्रवरसेन (द्रद्वतीय) याने अचलां पुरातील कृष्ट्णालेशाद्रलकटक 

येथील राजमा्यतेनुसार ५० द्रनवतणनाांची जमीन दुगायण या बहृच, औपम्य गोत्राच्या ब्राह्मणास दान द्रदली 
असल्याचे नमूद करण्याचा आहे. यात वाकाटकाांची वांशावळ द्रदलेली आहे. ताम्रपटाच्या शवेटी शापात्मक 
वचने आलेली आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवरसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती; (२) गौतमीपुत्र––वाकाटक नृपती, 

प्रवरसेन (प्रथम) चा पुत्र; (३) रुद्रसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती, गौतमीपुत्राचा पुत्र; (४) पृद्रथवीसेन–
–वाकाटक नृपती, रुद्रसेन (प्रथम) चाां पुत्र; (५) रुद्रसेन (द्रद्वतीय) वाकाटक नृपती, पृद्रथवीसेनाचा पुत्र; 
(६) प्रभावती गुप्ता––रुद्रसेन (द्रद्वतीय) ची पत्नी, गुप्त राजक्या; (७) प्रवरसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक 
नृपती, रुद्रसेन (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (८) भवनाग-भारद्रशवाांचा नृपती, गौतमीपुत्राचा मातासह; (९) माधप्प–
–लेख द्रलद्रहणारा सेनापती; (१०) दुगायण––दान स्वीकारणारा बह्वचृ, औपम्यव गोत्री ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) प्रवरपुर––वधा द्रजल्यातील हल्लीचे पवनार; (२) अचलपुक(र)––अमरावती 

द्रजल्यातील अचलपूर (एद्रलचपूर) असाव े (३) कृष्ट्णालेशाद्रल–अचलपूरमधील मखादा भाग (कटक) 
असावा. 

 
णविेष महत्त्व.––आतापयंत प्रवरसेन (द्रद्वतीय) याचे २९ व े शासन वषण माहीत होते परांतु या 

ताम्रपटामुळे ३२ व ेशासन वषण ज्ञात झाले. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५७. पौनी स्तांर्लेख, महाक्षिप रुणपअम्म 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा स्तांभलेख पौनी येथील श्री. मद्रणराम लाांजेवार याांच्या शतेात द्रमळाला. सध्या हा 

स्तांभ नागपूरच्या सेंरल म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय., १९६८, खांड ३७, भाग ५, पृ. २०१–२०३; न. णव. प., 

१९६५, खांड १६, क्र. १, पृ. १–४; सां. मु., १९६६, सर ५, प.ृ १००–१०५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; इ.स.२ ऱ्या शतकातील ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––शक क्षत्रप रुद्रपअम्म. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात हा ाायास्तांभ महाक्षत्रप (महारक्त) कुमार रुद्रपअम्म याच्या स्मरणाथण 

उभारला असल्याचे साांद्रगतले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––कुमार रुद्रपअम्म––शक महाक्षत्रप. 
 
ग्रामनामे.––उल्लखे नाही. 
 
णविेष महत्त्व.––ााया खांभो (सांस्कृत–ाायास्तांभ) या शद्बाचा वापर सवणप्रथम या स्तांभलेखात 

द्रमळतो. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५८. प्रकािे णिलालेख, यादव ससघि 
 

द्रजल्हा––रु्धळे  तालुका––िहादे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख प्रकाश े (प्रकाश) येथील श्री. प्रभाकर मास्तर याांच्या घराजवळ 

असलेल्या द्रवद्रहरीच्या वरच्या बाजूस होता. लोकाांच्या वदणळीमुळे त्याच्यावरची अक्षरे बरीच पुसट झाली 
आहेत. 

 
सांदर्ण.––(१) सरकार, डी.सी. व सुब्रयण्यम्, इ. आय., १९६५–६६, खांड ३६, पृ. १९–२२; (२) 

ॲ. णर. इां. ए, १९५४–५५, क्र. बी. ८९; (३) इां. अ. णर., १९५४–५५, पृ.२९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दद्रक्षणेकडील वळणाची नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसधण. 
 
वषण व णतथी.––शके ११५६, द्रवजय सांवत्सर, इ. स. १२३३–३४. 
 
साराांि.––या द्रशलालेखात हरदेव व महादेव या आते्रय गोत्री ब्राह्मण भावाांनी ‘द्रवक्रमाकण ’ हे 

सूयणदेवाचे मांद्रदर बाांधल्याचा उल्लखे आहे. हे मांद्रदर श्री. कसधण महाराजाांच्या कारकीदीत, सहस्त्रकलग 
वैजूनायक मुख्य प्रधान असताना बाांधून झाले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रभवुर––अद्रत्र ऋषींच्या कुळातील ब्राह्मण नृपती; (२) अभ्रश्यामप्रभवुराचा 

पुत्र; (३) जगदेवप्रभ–ु–अभ्रश्यामाचा पुत्र; (४) द्रसद्रद्धप्रभ–ु–जगदेवप्रभचुा पुत्र; (५) वैद्यनाथ––
जगदेवप्रभचुा नातू; (६) देवल––वैद्यनाथाचा पतु्र; (७) हरदेव––मांद्रदर बाांधणारा देवलचा पुत्र; (८) 
महादेव––मांद्रदर बाांधणारा देवल याचा पुत्र; (९) कसघण––यादव नृपती; (१०) सहस्त्रकलग वैजूनायक–
–कसघणाचा मुख्य प्रधान (Viceroy). 

 
ग्रामनामे.––प्रकाशा––येथे द्रवक्रमाकण  हे सूयण मांद्रदर बाांधले. 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखात सहस्त्रकलग वैजूनायक या मुख्य प्रधानाचा (Viceroy) उल्लेख प्रथमच 

द्रमळतो. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५५९. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम, खरोष्ठी णिलालेख, अिोक 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख एका कटोऱ्याच्या काठावर कोरलेला आहे. हा कटोरा गाांधार प्रदेशात 

(सध्या पाद्रकस्तान) सापडला. सध्या मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. द्रर., १९६२–६३, पृ. ५२, नां. ३१. 
 
र्ाषा व णलपी.––पाद्रल; खरोष्ठी. 
 
राजवांि व राजा.––मौयण नृपती अशोक. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. पू. ३ रे शतक. 
 
साराांि.––या लेखात अशोकाच्या शहाबाजगढी येथे सापडलेल्या ७ व्या द्रशलाशासनाचा (Rock 

edict) मजकूर आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५६०. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम, ताम्रपट, र्धरसेन (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयम, मुांबई येथे आहे. 
 
सांदर्ण.––आचायण, जी.व्ही., ज. बॉ. ब्र.ॅ राँ. ए. सो., १९२५, खांड १ (्य.ूद्रस.) पृ. ६६–६९. 
 
राजवांि व राजा.––वलभीचा मतै्रक नृपती धरसेन (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी––गुप्त सांवत्, २७० माघ शुद्ध १०, इ. स. ५९०. 
 
साराांि.––हा लेख धरसेन (द्रद्वतीय) याच्या अमदानीतील असून सुराष्ट्र प्राांतातील सुदत्त 

भट्टानक जवळील उट्टपालक हे गाव बुद्ध मूतीची पूजा, द्रभक्षूांना अन्न, वस्त्र, औषधी पुरद्रवणे व द्रवहाराची 
दुरुस्ती या कायासाठी दान द्रदल्याचे यात नमूद केले आहे. या प्रसांगी सामांत शीलाद्रदत्य हा दूतक होता व 
द्रदद्रवरपद्रत स्कां दभट हा लेखक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) धरसेन (द्रद्वतीय) ––मतै्रक नृपती; (२) सामांत शीलाद्रदत्य––दूतक; (३) 

द्रदद्रवरपद्रत स्कां दभट––लेखक. 
 
ग्रामनामे.––(१) सुदत्त भट्टानक––ओळख पटत नाही; (२) उट्टपालक––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५६१. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम, र्दे्रणियक ताम्रपट, िीलाणदत्य (१ ला) 
 
प्राप्ततस्थळ.––सध्या द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये असलेला हा ताम्रपट द्रविस्त मांडळाने जी. 

डी.कु्हा याांच्या पत्नीजवळून द्रवकत घेतला. 
 
सांदर्ण.––बानजी, आर. डी., इ. आय., १९३१–३२, खांड २१, पृ. ११६–११९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, इ. स. ७ व्या शतकातील उत्तरेकडील. 
 
राजवांि व राजा.––मतै्रक नृपती शीलाद्रदत्य (१ ला). 
 
वषण व णतथी.––चैत्र शुद्ध १४, २९२ गुप्त सांवत्, इ. स. ६१०–११. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट शीलाद्रदत्य (प्रथम)च्या अमदानीतील असून त्याच्या देवीसरस येथील 

द्रवजयी तळावरून द्रदलेला आहे. याचा मुख्य उदे्दश बार–वनस्थळी द्रवभागातील भदे्रद्रणयक गावातील २०० 
पादावतण जमीन त्या गावातील सूयण मांद्रदराची व्यवस्था, दुरुस्ती व देवतेच्या पूजेसाठी दान द्रदल्याचे नमूद 
करणे हा होता. हे शासन साांद्रधद्रवग्रहाद्रधकृत द्रदद्रवरपद्रत वत्रभद्रट्ट याने द्रलद्रहले व खरग्रह हा दूतक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गुहसेन––मतै्रक नृपती; (२) धरसेन––मतै्रक नृपती; गुहसेनाचा पुत्र; (३) 

शीलाद्रदत्य (१ ला)––मैत्रक नृपती, धरसेनाचा पतु्र; (४) द्रदद्रवरपद्रत वत्रभद्रट्ट––लेख द्रलद्रहणारा 
साांद्रधद्रवग्रद्रहक; (५) खरग्रह––दूतक; (६) प्रभांदत––दान द्रदलेल्या जद्रमनीच्या पद्रिमेस असलेल्या 
जद्रमनीचा मालक; (७) रुद्र––दान द्रदलेल्या जद्रमनीच्या उत्तरेस असलेल्या जद्रमनीचा मालक. 

 
ग्रामनामे.––(१) देवीसरस; (२) भदे्रद्रणयक; (३) बार–वनस्थली; (४) बारद्रटका दांडक; (५) 

गोप्परवाटक. कोणत्याही गावाची ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५६२. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, धु्रवसेन (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सध्या मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––आचायण, जी. व्ही., ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १९२५, खांड १ (्यदू्रस.), पृ. ६९–७०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––मतै्रक नृपती धु्रवसेन (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––३१२ गुप्त सांवत्, ज्येष्ठ शुद्ध ४; इ. स. ६३२. 
 
साराांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश खेटहार द्रवषयातील हन्सस्तकपद्रल्लका या गावातील 

सारसकेदार नामक शते द्रगद्ररनगरहून आलेल्या व खेटक येथे राहणाऱ्या भारद्वाज गोत्री स्कां दवसु याचा पुत्र 
मात्राकाला याला दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. सामांत शीलाद्रदत्य हा दूतक होता व सांद्रधद्रवग्रद्रहक 
द्रदद्रवरपद्रत वत्रभद्रट्ट याने शासन द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) धु्रवसेन (द्रद्वतीय)––मतै्रक नृपती; (२) मात्राकाल––दान स्वीकारणारा 

भारद्वाज गोत्री ााांदोग्य शाखीय ब्राह्मण; (३) स्कां दवसु––मात्राकालाचा द्रपता; (४) शीलाद्रदत्य––दूतक 
सामांत; (५) द्रदद्रवरपद्रत वत्रभद्रट्ट––लेख द्रलद्रहणारा साांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रगद्ररनगर––द्रगरनारच्या पायथ्याशी सध्याच्या जुनागढच्या ईशा्येस असलेले 

गाव; (२) खेटक––गुजराथमधील कैरा; (३) हन्सस्तक पद्रल्लका––ओळख पटत नाही. (४) 
कोणकपथक––खेटकद्रवषयाचा एक भाग. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५६३. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, िीलाणदत्य (तृतीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सध्या मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––आचायण, जी. व्ही., ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १९२५, खांड १ (्यू द्रस.), पृ ७१–७२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––बलभीचा मतै्रक नृपती शीलाद्रदत्य (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––३४६ गुप्त सांवत, मागणशीषण वद्य ३; इ. ६६६. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट शीलाद्रदत्य (तृतीय) याच्या अमदानीतील असून त्याच्या द्रवजयी तळावरून 

द्रदलेला आहे. या शासनाचा उदे्दश वलभीच्या गाग्यणगोत्री चतुवेदी ब्राह्मण श्रीधर–दत्ताचा पुत्र यज्ञदत्त याला 
सुराष्ट्रातील कलाक्ष्येटक उपद्रवभागातील पयवद्रटका गावातील दोन शतेे व दोन पायद्रवद्रहरी राजाने दान 
द्रदल्या हे नमूद करणे हा होता. राजपुत्र धु्रवसेन हा दूतक होता व द्रदद्रवपरद्रत अनद्रहल हा लेखक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) शीलाद्रदत्य (तृतीय)––मतै्रक नृपती; (२) धु्रवसेन––राजपुत्र; (३) 

यज्ञदत्त––दान स्वीकारणारा गाग्यण गोत्री ााांदोग्य शाखी ब्राह्मण; (४) श्रीधरदत्त––यज्ञदत्ताचा द्रपता, 
चतुवेदी ब्राह्मण; (५) द्रदद्रवरपद्रत अनद्रहल–शासनाचा लेखक; (६) द्रदद्रवरपद्रत स्कां दभट–लेखकाचा द्रपता; 
(७) गोपद्रदन्न––ब्राह्मण; (८) रट्टक––ब्राह्मण; (९) मातृशमणन्––ब्राह्मण; (१०) सरस्वती––ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) पयवाद्रटका; (२) कलाक्ष्येटक; (३) देवकुलपाटक ग्राम; (४) (बाल्ह) आरणक 

ग्राम; (५) आनांदपुर; (६) हस्तवप्रहार ग्राम; (७) खेटक–प्रद्रक ग्राम; (८) सांतापुत्रग्राम या गावाांची ओळख 
पटत नाही; (९) वलभी––सध्याचे वलभी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५६४. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट िीलाणदत्य (तृतीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट सध्या मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––आचायण, जी. व्ही., ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १९२५, खांड १ (्य.ू द्रस.), पृष्ठ ७३–७४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––मतै्रक नृपती शीलाद्रदत्य (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––३४६ गुप्त सांवत्, पौष शुद्ध ७; इ.स.६६६. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश राजाने तीन वगेवगेळया व्यक्तींना द्रदलेली दाने कायम करणे हा 

होता. कुशऱ्हद्र येथून आलेला भारद्वाज गोत्री दत्तदु्रलक याचा पुत्र सोम, द्रगद्ररनगरहून आलेला 
कसघपूरवासी, वत्सगोत्री ब्राह्मण भद्रट्टहरी याचा पुत्र द्रपट्टलेिर व त्याचा पुत्र नाग या तीन ब्राह्मणाांना 
सुराष्ट्रातील हस्तवप्राहारातील डच्चाणक ग्रामातील ८० पादावतण जमीन व वातनुमक गावातील ५० पादावतण 
जमीन पायद्रवद्रहर ब्रयदाय म्हणून द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) शीलाद्रदत्य (तृतीय)––मतै्रक नृपती; (२) सोम––दान स्वीकारणारा 

भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (३) दत्तुद्रलक––सोमाचा द्रपता; (४) द्रपट्टलेिर––दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री 
ब्राह्मण; (५) भद्रट्टहद्रर––द्रपट्टलेिराचा द्रपता; (६) नाग––दान स्वीकारणारा वत्स गोत्री ब्राह्मण, 
द्रपट्टलेिराचा पुत्र; (७) धु्रवसेन––दूतक राजपुत्र; (८) द्रदद्रवरपद्रत अनद्रहल––लेखक; (९) द्रदद्रवरपद्रत 
स्कां दभट––द्रदद्रवरपद्रत अनद्रहलाचा द्रपता, महासांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.––(१) डच्चाणक; (२) कुशहृद; (३) कसघपूर; (४) वातनुमक; (५) भद्रटकाग्राम या 

गावाांची ओळख पटत नाही; (६) वलभी––सध्याचे वलभी; (७)द्रगद्ररनगर––सध्याचे द्रगरनार. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५६५. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, दद्द (तृतीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) चक्रवती, एस. एन. इ. आय्., १९४७–४८, खांड २७, प.ृ १९७–२०१; (२) द्रमराशी, 

वा. द्रव., कॉ. इां. इां., १९५५, खांड ४, भाग २, प.ृ ६१७–६२२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य द्रलपीचा पद्रिमेकडील प्रकार. 
 
राजवांि व राजा.––गुजणर नृपती दद्द (तृतीय) अथवा बाहुसहाय. 
 
वषण व णतथी.––माघ शुद्ध ७, वषण ४२७ कलचुद्रर सांवत्, २९ द्रडसेंबर, इ. स. ६७५. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट दद्द (तृतीय) याच्या अमदानीतील आहे. याचा मुख्य उदे्दश राजाने भारद्वाज 

गोत्री ब्राह्मण गांगाद्रदत्याच्या मुलाला कोरेल्ल ८४ मधील उवद्ररवद्र हे गाव रथसप्तमीच्या द्रदवशी दान द्रदले हे 
नमूद करणे हा होता. हे शासन दुगणभटाचा पतु्र महासाांद्रधद्रवग्रहाद्रधपद्रत सांगुल्ल याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दद्द(द्रद्वतीय)––गुजणर नृपती; (२) जयभट(द्रद्वतीय)––गुजणर नृपती, दद्द 

(द्रद्वतीय) चा पुत्र; (३) दद्द(तृतीय)––गुजणर नृपती, जयभट (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (४) गांगाद्रदत्य––दान 
स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणाचा द्रपता, भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (५) दुांदुभीभट्ट––गांगाद्रदत्याचा द्रपता; (६) 
सांगुल्ल––शासनाचा लेखक, महासाांद्रधद्रवग्रहाद्रधपती; (७) दुगणभट––सांगुल्लाचा द्रपता; 

 
ग्रामनामे.––(१) भरुकच्ा––हल्लीचे भडोच; (२) कोरेल्ल––नमणदेच्या दद्रक्षण तीरावरील कोरल 

असाव;े (३) उवद्ररवद्र––भडोचच्या दद्रक्षणेस आठ मलैाांवरील उमरवारा असावे; (४) सावत्थी––
उमरवाराच्या आग्नेयेस ८ मलैाांवरील सावा? 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५६६. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, िीलाणदत्य (४ था) 
 
प्राप्ततस्थळ.––सध्या हा ताम्रपट द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––आचायण, जी. व्ही., ज. बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १९२५, खांड १, (्य.ूद्रस.), पृ. ७५ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––मतै्रक नृपती शीलाद्रदत्य (४ था) 
 
वषण व णतथी.––मागणशीषण शुद्ध ६, ३८१ गुप्त सांवत्, इ. स. ७०१. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट शीलाद्रदत्य (४ था) याच्या वळेचा असून याचा मुख्य उदे्दश आनांदपूरहून 

आलेला वलभी द्रनवासी ब्राह्मण बालाद्रदत्य याला एक गाव (नाव वाचता येत नाही) दान द्रदले हे नमूद 
करणे हा होता. राजपुत्र धरसेन हा दूतक होता व द्रदद्रवरपद्रत हरगण याचा दत्तक पुत्र द्रदद्रवरपद्रत आद्रदत्याल 
(?)․․․․․․याने हे शासन द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) शीलाद्रदत्य (४ था)––मतै्रक नृपती; (२) धरसेन––दूतक, राजपुत्र; (३) 

बालाद्रदत्य––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (४) द्रदद्रवरपद्रत आद्रदत्याल(?)––शासन द्रलद्रहणारा, 
द्रदद्रवरपद्रत हरगणाचा दत्तक पुत्र; (५) द्रदद्रवरपद्रत हरगण––लेखकाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) वलभी; (२) आनांदपुर––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५६७. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, जयर्ट 
 
प्राप्ततस्थळ.––इ. स. १९२० मध्ये हा ताम्रपट बॉम्बे ब्रडच ऑफ द्रद रॉयल एद्रशयाद्रटक सोसायटीने 

द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयम, मुांबई येथे ठेवावयास द्रदला. 
 
सांदर्ण.––(१) आयायण, जी. व्ही., इ. आय्., १९३५–३६, खांड २३, प.ृ १४७; (२) द्रमराशी, वा. द्रव. 

कॉ. इां. इां., १९५५, खांड ४, भाग १, पृ. १०२–१०९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, दाद्रक्षणात्य वळणाची पद्रिमेकडील प्रकारची. 
 
राजवांि व राजा.––गुजणर नृपती जयभट. 
 
वषण व णतथी.––अद्रिन वद्य १५, वषण ४८६ चेद्रद सांवत्; ९ ऑक्टोबर, इ. स. ७३६. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासन गुजणर नृपती जयभट (४ था) याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा 

मुख्य उदे्दश कौंद्रडण्य गोत्री, हेटावुक वगाच्या आद्रदत्यनागाचा पुत्र ब्राह्मण उच्चड (आच्चड) याला भरुकच्ा 
द्रवषयातील मन्नाथ हे गाव राजाने दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. दान स्वीकारणारा ब्राह्मण लोद्रहगकक्ष 
आहारातून स्थलाांतद्ररत झालेला होता. या प्रसांगी देइयक हा दूतक होता व बलाद्रधकृत अल्लचा पतु्र 
महबलाद्रधकृत सांगुल्ल हा या शासनाचा लेखक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दद्द (द्रद्वतीय)––गुजणर नृपती; (२) जयभट (द्रद्वतीय)––गुजणर नृपती, दद्द 

(द्रद्वतीय) चा पतु्र; (३) दद्द (तृतीय) बाहुसहाय––गुजणर नृपती, जयभट (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (४) जयभट 
(तृतीय)––गुजणर नृपती, बाहुसहायचा पुत्र; (५) अद्रहरोल––गुजणर नृपती, जयभट (तृतीय) चा पुत्र; (६) 
जयभट (४ था)––गुजणर नृपती, अद्रहरोलचा पुत्र; (७) उच्चड (आच्चड)––दान स्वीकारणारा वाजसनेयी 
कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण माध्यांद्रदन शाखा; (८) आद्रदत्यनाग––उच्चड (आच्चड) चा द्रपता; (९) सुांगल्ल––
शासनाचा लेखक, महाबलाद्रधकृत; (१०) अल्ल––सुांगल्लचा द्रपता, बलाद्रधकृत; (११) देइयक––दूतक. 

 
ग्रामनामे.––(१) भरुकच्ा––हल्लीचे भडोच; (२) मन्नाथ––भडोचच्या उत्तरेस २५ मलैाांवरील 

मग्नाथ असाव े(द्रमराशी). आचायण याांच्या मते हे नमणदा नदीच्या उत्तर तीरावरील मेहेगावच्या ईशा्येस दीड 
मलैाांवर असलेले मनाद असाव;े (३) लोद्रहकक्ष––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५६८. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, गुजराथ राष्ट्रकूट धु्रव (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सध्या मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––अळतेकर, ए. ए्., इ. आय्. १९३३–३४, खांड २२, प.ृ ६४–७६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; तत्कालीन देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––गुजराथचा राष्ट्रकूट नृपती धु्रव (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––मागणशीषण शुद्ध २, शके ८०६, २३ नोव्हेंबर, इ. स. ८८४ (अद्रनयद्रमत). 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासन राष्ट्रकूट नृपती धु्रव (द्रद्वतीय) याच्या अमदानीतील आहे याचा मुख्य 

उदे्दश राजाने काांतारग्राम द्रजल्यातील काांद्रपल्य येथील बदु्ध द्रवहाराला धडयासह हे गाव दान द्रदले हे नमदू 
करणे हा होता. हे शासन महासाांद्रधद्रवग्रहाक्षपटलाद्रधपद्रत श्री. दींद याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवद (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज (प्रथम)––राष्ट्रकूट 

नृपती, गोकवद (प्रथम) चा पुत्र; (३) इांद्रराज (प्रथम)राष्ट्रकूट नृपती, ककण राज (प्रथम)चा पुत्र; (४) 
दांद्रतदगण––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज (प्रथम) चा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा 
चुलता; (६) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (७) धु्रवराज––राष्ट्रकूट 
नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (८) गोकवदराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, धु्रवराजाचा 
पुत्र; (९) शवण अमोघवषण (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (तृतीय) चा पुत्र; (१०) इांद्रराज 
(द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (प्रथम)चा चलुता; (११) ककण राज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
इांद्रराज (द्रद्वतीय)चा पुत्र; (१२) अमोघवषण (द्रद्वतीय)––ककण राज (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (१३) धु्रवराज 
(प्रथम)––गुजराथचा राष्ट्रकूट नृपती; (१४) अकालवषण कृष्ट्ण (द्रद्वतीय), शुभतुांग––राष्ट्रकूट नृपती, 
धु्रवराज (प्रथम)चा पुत्र; (१५) धु्रव (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, दान देणारा, अकालवषाचा पुत्र; (१६) 
श्रीहषण––दांद्रतदुगाने कजकलेला नृपती; (१७) वज्रट––दांद्रतदुगाने कजकलेला नृपती; (१८) राहप्प––
कृष्ट्ण (प्रथम) ने कजकलेला चालुक्य राजा; (१९) ककण राज––धु्रव (द्रद्वतीय) चा पुत्र, दूतक; (२०) दींद–
–लेख द्रलद्रहणारा महासाांद्रधद्रवग्रहाक्षपटलाद्रधपती; (२१) अवलोद्रकत––दींदाचा द्रपता; (२२) न्सस्थरमद्रत–
–दानासाठी द्रवनांती करणारा द्रभक्षु. 

 
ग्रामनामे.––(१) काांद्रपल्य––कमधोला नदीच्या दद्रक्षण तीरावरील कपील; (२) काांतारग्राम––

सध्याचे सुरतजवळील कतरग्राम; (३) धडयासह––नवसारी द्रजल्याांत महुआ तालुक्यातील धुांडेसा; (४) 
कलगतडाद्रगका––शांकर तलौरी; (५) पधमश्टण––पथरोण; (६) वडवल्ली––वलोद; (७) श्रीखेणक 
(श्रीखेटक)––सध्याचे कैरा; (८) कवद्ररका––ओळख पटत नाही; (९) सुद्रहला––ओळख पटत नाही. 
(१०) मद्दापी नदी––सुरत द्रजल्यातील कमधोला नदी. 
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५६९. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम सलप्राक ताम्रपट, णिलाहार ििवैदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयमच्या द्रविस्त मांडळाने श्री. कु्हा याांच्या 

पत्नीजवळून द्रवकत घेतला. 
 
सांदभण.––प्रो.द्रर.अ.स.व.ेस., १९१९––२०, प.ृ ५५–५६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्णराज (तृतीय) याचा माांडद्रलक द्रशलाहार महासामांत 

छ़डवैदेव. 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही. अांदाजे इ.स.१० व्या शतकाचा उत्तराधण. 
 
साराांि.––या शासनाचा प्रमुख उदे्दश मालाद द्रवषयातील सलप्राक गावातील काही जमीन 

काश्यप गोत्री ब्राह्मण चाडदेवभट्ट याला दान द्रदली हे नमदू करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––रािकूट नृपती; (२) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, 

दांद्रतदुगाचा चलुता; (३) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पुत्र; (४) 
द्रनरुपम––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (५) जगत्तुांग––राष्ट्रकूट नृपती, 
द्रनरुपमाचा पुत्र; (६) अमोघवषण (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांगाचा पुत्र; (७) अकालवषण––राष्ट्रकूट 
नृपती, अमोघवषण (प्रथम) चा पुत्र; (८) इांद्रराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अकालवषाचा नातू; (९) 
गोद्रज्जग––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज (तृतीय) चा पुत्र; (१०) कृष्ट्णराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
गोद्रज्जगचा पुत्र; (११) कपदी (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (१२) पुल्लशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती, कपदी 
(प्रथम) चा पुत्र; (१३) कपदी (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, पुल्लशन्सक्तचा पतु्र; (१४) वप्पुवन––
द्रशलाहार नृपती, कपदी (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (१५) झांझ––द्रशलाहार नृपती, वप्पुवनाचा पुत्र; (१६) गोन्सग्ग–
–द्रशलाहार नृपती, झांझाचा धाकटा भाऊ; (१७) छ़डवैदेव––द्रशलाहार नृपती, गोग्गीचा पुत्र; (१८) 
वज्जडदेव––द्रशलाहार नृपती, छ़डवैदेवाचा मोठा भाऊ; (१९) चाडदेवभट्ट––दान स्वीकारणारा काश्यप 
गोत्री ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) सलप्राक; (२) जह णपूुर या गावाांची ओळख पटत नाही. 
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५७०. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, मुम्मुणिराज, िके ९७१ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयम, मुांबई येथील पुरातत्त्व द्रवभागाच्या 

व्यवस्थापकाला एका हसन रझाक नामक मुसलमान गृहस्थाांनी आणनू द्रदला. सध्या हा ताम्रपट द्रप्र्स ऑफ 
वले्स म्युद्रझयम, मुांबई, येथे आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) उपाध्याय, ए्. सी., इ. आय्., १९३९–४०, खांड २५, पृ. ५३–६३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी द्रशलाहाराांच्या इतर लेखाप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती मुम्मुद्रणराज. 
 
वषण व णतथी.––शुक्रवार, भाद्रपद शुद्ध १५, शके ९७१, मांगळवार, १५ ऑगस्ट, इ. स. १०४९. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने मांदरज द्रजल्यातील द्रकइन्सच्ात हे गाव १२ 

ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे नमदू करणे हा होता. यावळेेस श्री. दद्दपैय हा महासामांत होता व श्री. द्रवठ्ठपैय हा 
महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक होता. या शासनाचा लेखक नागलैय होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कपर्थदन, (प्रथम)–द्रशलाहार नृपती; (२) पुलशन्सक्त–द्रशलाहार नृपती, 

कपर्थदन् (प्रथम) चा पुत्र; (३) लघुकपर्थदन्––द्रशलाहार नृपती, पुलशक्तीचा पतु्र; (४) वप्पुवन्न––
द्रशलाहार नृपती, लघुकपर्थदन् याचा पतु्र; (५) झांझ––द्रशलाहार नृपती, वप्पुवन्नाचा पुत्र; (६) गोन्सग्गराज–
–द्रशलाहार नृपती, झांझाचा धाकटा भाऊ; (७) वज्जडदेव (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, गोन्सग्गराज याचा 
पुत्र; (८) अपराद्रजत––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (प्रथम) चा पुत्र; (९) वज्जडदेव (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार 
नृपती, अपराद्रजताचा पुत्र; (१०) अद्ररकेसद्ररन्––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (११) 
द्रात्तराज––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (१२) नागाजुणन––द्रशलाहार नृपती, 
द्रात्तराजाचा धाकटा भाऊ; (१३) मुम्मुद्रणराज––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, नागाजुणनाचा धाकटा भाऊ; 
(१४) गोम्म; (१५) अत्रपदेव; (१६) द्रभल्लम; (१७) अम्म; (१८) मणांवुव––(१४) ते (१८) या ताम्रपटात 
उल्लेद्रखलेले इतर राजे; (१९) दद्दपैय––महासामांत; (२०) द्रवठ्ठपैय––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक;(२१) 
नागलैय––शासनाचा लेखक; दान स्वाकारणाऱ्या ब्राह्मणाांची नावे.––हे ब्राह्मण गौड, (मुांजस्थान) 
मध्यप्रदेश व (भगुृकच्ा) लाट येथून आलेले होते. 

 
 ब्राह्मणाचे नाव  द्रपत्याचे नाव गोत्र शाखा 
(२२) कोको पांद्रडत (२३) द्रपतामह पांद्रडत शाांद्रडल्य कौथुम 
(२४) देवधर दीद्रक्षत (२५) यज्ञ दीद्रक्षत वत्स बह वृच 
(२६) दामोदर (२७) केसैय्या दीद्रक्षत भारद्वाज माध्यांद्रदन 
(२८) सूदनैय (२९) सोमेिर उपाध्याय भागणव बह वृच 
(३०) दामोदर (३१) सूदन दीद्रक्षत उपम्यु बह वृच 
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(३२) नारायण उपासनी (३३) दामोदर उपाध्याय आते्रय राणायनी 
(३४) श्रीपद्रत अन्सग्नहोत्री (३५) केशव उपाध्याय कुद्रशक बह वृच 
(३६) श्रीपद्रत भट्ट (३७) दुगैय उपासनी  आते्रय बह वृच 
(३८) कनकेिर (३९) वलेाद्रदत्य उपाध्याय जमदन्सग्न बह वृच 
(४०) वलैेय उपासनी (४१) दीघैया अन्सग्नहोत्री आते्रय बह वृच 
(४२) सवणदेवैय (४३) ईिर उपाध्याय लोकाक्ष यज्ञ (?) 
(४४) द्रवठ्ठपयै उपाध्याय (४५) सोढलैय उपाध्याय आते्रय बह वृच 

 
ग्रामनामे.––(१) मांदरज; (२) एनर; (३) नोम्बा; (४) मातरग्राम; (५) द्रकइन्सच्ातग्राम; (६) 

मुांजस्थान, मध्यप्रदेश. या गावाांची ओळख पटत नाही. 
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५७१. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, महासामांत इांद्रकेणि 
 
प्राप्ततस्थळ.––सध्या हा द्रशलालेख मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––शमा, इां. णह .क्वा., १९३२–४०, खांड ८, पृ. ५३५–५४१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य वांशीय नृपती तै्रलोक्यमल्लदेव व त्याचा माांडद्रलक महासामांत मणलेर 

वांशीय इांद्रकेद्रश. 
 
वषण व णतथी––उत्तरायण सांक्राांती, व्यद्रतपात, पौष पौर्थणमा, शावणद्रर सांवत्सर, आद्रदत्यवार, शक 

सांवत् ९८२; इ. स. १०६०. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा मुख्य उदे्दश महासामांत इांद्रकेशीने दांडनायक मौलरस याच्या 

शासनाखाली असलेल्या पुद्ररकर नाड मधील चांद्रडवाडी येथील ४२ महाजनाांना बोलवनू त्याांना १२ मत्तर 
जमीन, आणखी काही जमीन, द्रपण्याच्या पाण्याची द्रवहीर, व १२ ब्राह्मणाांना भोजन देणारे अन्नात्र 
ठेवण्याकरता एक घर दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. याद्रशवाय त्याने भरसूद्रर या जैन उपासकालाही 
काही देणग्या द्रदल्याचे नमूद केले आहे. हे शासन कल्लोज याने कोरलेले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) तै्रलोक्यमल्लदेव––चालुक्य नृपती; (२) जयकेद्रश (प्रथम)––मणलेर वांशीय 

महासामांत; (३) इांद्रकेद्रश––दान देणारा मणलेर वांशीय महासामांत; (४) जयकेद्रश (द्रद्वतीय)––
इांद्रकेशीला मदत करणारा पुत्र; (५) कब्बरद्रस––इांद्रकेशीची राणी; (६) मौलरस––दांडनायक; (७) 
आथ द्रबसेद्रट्ट––सभामांडप बाांधणारा; (८) भरसूद्रर––दान स्वीकारणारा जैन उपासक; (९) कल्लोज––
शासन कोरणारा. 

 
ग्रामनामे––(१) पुद्ररकरदेश––धारवाड द्रजल्यातील हल्लीचे लक्ष्मेिर; (२) द्रसग्गाव–े–धारवाड 

द्रजल्यातील हल्लीचे द्रशग्गाव; (३) चांद्रडवाडी––ओळख पटत नाही; (४) मा्यगेद्रर––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५७२. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, मैिक धु्रवसेन (१ ला) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट प्रथम रॉयल एद्रशयाद्रटक सोसायटी, मुांबई येथे होता. सध्या हा लेख 

मुांबई येथील द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––आचायण, जी. व्ही., ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १९२५, खांड १ (्य.ू द्रस.), पृ.६५–६६. 
 
र्ाष व णलपी––सांस्कृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––मतै्रक नृपती धु्रवसेन (१ ला). 
 
वषण व णतथी––गुप्त––वलभी सांवत् २१०, भाद्रपद वद्य १३; इ. स. ५३०. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट मतै्रक धु्रवसेन (१ ला) याच्या अमदानीतील आहे. या लेखात धु्रवसेनाने 

भदे्रद्रणका गावाच्या आग्नेय सीमेजवळ २०० पादावतण जमीन हस्तवप्रचा रद्रहवासी भागणव गोत्री ब्राह्मण 
गुहभद्रट्ट याला दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. हे शासन द्रकक्कक याने द्रलहले असून रुद्रधर हा दूतक होता. 

 
व्यक्तीनामे––(१) धु्रवसेन––दान देणारा मतै्रक राजा; (२) गुहभद्रट्ट––दान स्वीकारणारा 

भागणव गोत्री, ऋग्वदेी ब्राह्मण; (३) रुद्रधर––दूतक; (४) द्रकक्कक––शासनाचा लेखक. 
 
ग्रामनामे––(१) हस्तवप्र––गोघाच्या दद्रक्षणेस ६ मलैाांवरील हाथव असाव;े (२) भदे्रद्रणका––

ओळख पटली नाही; (३) नट्टकपुत्र––ओळख पटली नाही; (४) वलभी––काठेवाडमधील वला असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५७३. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ठािे णिलालेख, णिलाहार अपारणदत्य (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख कोठे सापडला हे द्रनद्रित साांगता येत नाही. सध्या हा द्रशलालेख 

मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) इांद्रजी, बॉ. गॅ., खांड १, भाग २, पृ. २०, नोंद २; (२) द्रडसकळकर, द. बा., अ. 

र्ा. णर. इ., खांड ५, प.ृ १६९–१७०; (३) साांकद्रलया व उपाध्याय, इ. आय्., १९३५–३६, खांड २३, पृ. 
२७७–२७८, नां. ४३; (४) तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, पृ. ७७–७९, नां. १५. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी सांद्रमश्र, देवनागरी, इ. स. १२ व ेशतक. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी––रद्रववार, चैत्र शुद्ध १५, द्रविावसु सांवत्सर, शके ११०७; ७ माचण, इ. स. ११८५. 
 
साराांि.––हा लेख अपराद्रदत्य याच्या अमदानीतील असून महामात्य भास्कर नायकाचा पतु्र 

लक्ष्मण नायक याने सोमनाथाच्या पूजेसाठी स्थानकीय पाटन येथील शतेाच्या उत्पन्नातील ४ द्रम्म काही 
द्रवद्रशि कालाकरता व भाताच्या शतेाच्या उत्पन्नातील २८ द्रम्म देणगी द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) चाहडदेव––दान स्वीकारणारा; (२) अपराद्रदत्यदेव––द्रशलाहार नृपती; 

(३) लक्ष्मण नायक––दान देणारा; (४) भास्कर नायक––लक्ष्मण नायकाचा द्रपता, महामात्य. 
 
ग्रामनामे––स्थानकीय पाटन––सध्याचे ठाणे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५७४. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, सोमेि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सर वॉल्टर इद्रलयटच्या सांग्रहालयात आहे. याचे ठसे मुांबई येथे द्रप्र्स 

ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहेत. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६२–६३, प.ृ ५२, नां. ३२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, तामीळ, इ. स. १२ व्या शतकातील ग्रांथ द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––सोमेश. 
 
वषण व णतथी––अांदाजे इ. स. १२ व ेशतक. 
 
साराांि.––जेव्हा वैदुांब गांडदेव महाराज राद्रयदेव पुत्र सोमेश याच्या आद्रधपत्याखाली अण्डप्पूरहून 

राज्य करीत होता तेव्हा राद्रयदेवाचा पुतण्या अल्लुगांग याने कचतकाम्त ऊफण  रायरपूरम् हे गाव पेरुमाि् 
सोमयाजी भट्टाला दान द्रदले असे या लेखात नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अल्लुगांग––दान देणारा; (२) राद्रयदेव––अल्लुगांगचा मामा; (३) गांडदेव––

अण्डप्पूरचा वैदुांब वांशीय नृपती; (४) सोमेश––राइदेवाचा पुत्र; (५) पेरुमाि् सोमयाजी भट्ट––दान 
स्वीकारणारा ब्राह्मण. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५७५. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम णिलालेख, जयकेणि (तृतीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख सध्या मुांबई येथील द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––शमा, बी. सी. एस., ज. इां. णह. १९३१, खांड १०, प.ृ २–९ 
 
र्ाषा व णलपी.––कानडी; इ. स. १२ व्या शतकातील कानडी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती द्रत्रभवुनमल्लदेव व त्याचा माांडद्रलक गोव्याचा कदांब नृपती 

जयकेशी (तृतीय). 
 
वषण व णतथी––रद्रववार, पौष वद्य ११, काळयुन्सक्त सांवत्सर, शासन वषण १२ व,े कद्रलयुग ४२८८; इ. 

स. १२००. 
 
साराांि.––या द्रशलालेखाचा मुख्य उदे्दश एलेय पूवणद्रल्ल येथील २०० महाजनाांनी सेद्रणगेिराला 

काही जमीन दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रत्रभवुनमल्ल ––चालुक्य नृपती; (२) जयकेशी––कदांब नृपती. 
 
ग्रामनामे––(१) हलद्रसगे १२,०००––हल्लीचे हलद्रसगे; (२) एलेय पूवणद्रल्ल––हल्लीचे हुबळी; (३) 

नद्रवलूर; (४) चौगाम; (५) उणुकेल, (६) बनवासी; (३) ते (६) ओळख पटत नाही; (७) गोवये––हल्लीचे 
गोव;े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५७६. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम, बॉम्बे ब्रचँ ऑफ रॉयल एणियाणटक सोसायटी 
लेख, सोमेश्वर 

 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रकलहॉनण, इां.स.इां., पृ. ५६, नां. ३१४; (२) नाईक, ए. व्ही., इप्न्सस्क्रतिन्सस ऑफ णद 

िेक्कन, प.ृ १००, नां. २२५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महासामांताद्रधपद्रत सोमेिर. 
 
वषण व णतथी––शके ११८१, द्रसद्धाथण सांवत्सर, इ. स. १२५९. 
 
साराांि.––वरील दो्ही लेखकाांनी हा लेख कुठे प्रद्रसद्ध झाला हे द्रदलेले नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५७७. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम ताम्रपट, जैिससह 
 
प्राप्ततस्थळ.––नोंद केलेली नाही. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९५४ –५५, पृ. २९. 
 
भाषा व द्रलपी.––द्रदलेली नाही. 
 
राजवांि व राजा.––वैजवपयन नृपती जैत्रकसह. 
 
साराांि.––या लेखात नमणदा तीरावरील नांदपद्र द्रवभागातील ताकरी या गावाची राजाने देणगी 

द्रदल्याने नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––जैत्रकसह––वैजवपयन राजा. 
 
ग्रामनामे––(१) नांदप्रद; (२) ताकरी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५७८. णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयम णिलालेख, यादव रामचांद्र 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख सध्या द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––साांकद्रलया व उपाध्याय, इ. आय्., १९३५–३६, खांड २३, प.ृ २८१–८२. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत-मराठी सांद्रमश्र. 
 
राजवांि व राजा.––देवद्रगरीचा यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी––सोमवार, श्रवण वद्य ७, शावणरी सांवत्सर, शके १२२२; सोमवार, ८ ऑगि इ. स. 

१३००. 
 
साराांि.––हा लेख रामदेवाने कोकणावर नेमलेला शासक जयदेव याचा आहे. या लेखाचा मुख्य 

उदे्दश काही दान नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामदेव––यादव नृपती रामचांद्रदेव याचा मुख्य सेनापती असावा; (२) 

जयदेव (जाइदेव); कोकणचा शासक; (३) रामचांद्रदेव––यादव नृपती. 
 
ग्रामनामे––(१) सुफली––ओळख पटत नाही; (२) धारवली––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५७९. फुलांबरी णिलालेख, योगी मार्धवकुमार 
 

द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––औरांगाबाद 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख फुलां बरी येथील मारुतीच्या देवळाच्या कट्ट्ट्यात घातलेल्या द्रशळेवरील 

एका योगी मूतीच्या पायथ्याशी कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो. प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. ३७३, क्र. ७२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी द्रमश्र; देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––द्रलपीच्या आधारे इ. स. चे ११ व ेककवा १२ व ेशतक. 
 
साराांि.––योगीिर श्री. याज्ञवल्क्य याचा पादपांद्रकत (?) भ्रमर परशुरामसुत माधवकुमार. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) माधवकुमार; (२) परशुराम (प्रस्त्राम)––माधवकुमाराचा द्रपता. 
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५८० फुलांबरी णिलालेख, यादव ससघि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख फुलां बरी येथे सापडला. सध्या हा द्रशलालेख औरांगाबाद येथील 

टाऊन हॉलमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो. प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ.१३३–१३४, क्र. २६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी द्रमश्र; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी––सोभकृतु (शुभकृत्) सांवत्सर, मागणशीषण शुद्ध दशमी, बुधवार, शके ११६४; ३ 

द्रडसेंबर, इ. स. १२४२. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती कसघण याच्या अमलातील आहे. या लेखाचा उदे्दश 

ऋद्रषनायकक्षत्री नामक कसघणाच्या नोकराने देवालय बाांधले हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसघण––यादव नृपती; (२) ऋद्रषनायक क्षत्री (रुषनायक कतवी)––

देवालय बाांधणारा सेवक. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५८१. बहादुरपूर अणर्लेख 
 

द्रजल्हा––नाांदेड तालुका––उल्लेख नाही 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––उल्लखे नाही. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९५८–५९, पृ. ५९, नां.१८. 
 
र्ाषा व णलपी.––इ. स. १० व्या शतकातील उत्तरेकडील वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगण व कृष्ट्ण (प्रथम). 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात राष्ट्रकूट, यादव व तुांग वांशीय राजाांचा उल्लखे केलेला आहे. याद्रशवाय 

द्रम्मच्या स्वरूपात द्रदलेल्या काही देणग्याांचाही उल्लखे यात केलेला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१)दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कृष्ट्ण (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५८२. बहाळ णिलालेख, यादव ससघिदेव 
 

द्रजल्हा––जळगाव. तालुका––चाळीसगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बहाळ येथील सारजादेवीच्या मांद्रदरात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––द्रकलहॉनण, इ.आय्., १८९४–९५, खांड ३, प.ृ ११०–११३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी––शके ११४४ (गत वषण), चैत्र आद्य प्रद्रतपदा, द्रचत्रभानु सांवत्सर; इ .स. १२२२–२३. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती कसघणदेव याच्या कारकीदीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश 

कसघणदेव याचा ज्योद्रतषी अनांतदेव याने द्वारजा (सारजादेवी)-भवानीदेवीच्या देवालयाचा पाया बाांधला हे 
नमूद करण्याचा होता. या लेखाचे दोन भाग आहेत. पद्रहल्या भागात अनांतदेव व त्याचे पूवणज याांची माद्रहती 
द्रदलेली असून दुसऱ्या भागात कसघणदेव, त्याचा द्रपता व द्रपतामह याांची स्तुद्रत केलेली आहे. या लेखात पढेु 
जैत्रपालाने गणपतीला आांध्र प्रदेशाचा प्रमुख केल्याचा उल्लेख आहे. लेखाच्या शवेटी हा लेख नागर ब्राह्मण 
गांगाधर याने द्रलद्रहला असा उल्लेख आहे. तसेच सूत्रधार थालू याचाही उल्लखे आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसह (कसघण)––यादव नृपती; (२) जैत्रपाल––यादव नृपती, कसघणाचा 

द्रपता; (३) द्रभल्लम––यादव नृपती, कसघणाचा द्रपतामह; (४) गणपद्रत––जैत्रपालाने सांरक्षण द्रदलेला आांध्र 
देशचा राजा; (५) अजुणन––कसघणाचा प्रद्रतपक्षी राजा; (६) अनांतदेव––देऊळ बाांधणारा राजज्योद्रतषी; 
(७) महेिर––प्रशस्ती रचणारा, बाांधकामासाठी आर्थथक मदत देणारा अनांतदेवाचा भाऊ; (८) गांगाधर–
–लेख द्रलद्रहणारा नागर ब्राह्मण; (९) थालू––बाांधकामाचा सूत्रधार; (१०) शाांद्रडल्य––अनांतदेवाच्या 
घराण्याचा मूळ पुरुष; (११) मनोरथ––शाांद्रडल्याच्या वांशातील अनांतदेवाचा पूवणज; (१२) महेिर––
ज्योद्रतष जाणणारा मनोरथाचा पुत्र; (१३) श्रीपद्रत–महेिराचा पुत्र, अनांतदेवाचा द्रपतामह; (१४) गणपती–
–श्रीपतीचा पुत्र, अनांतदेवाचा द्रपता. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५८३. बहुलावाि ताम्रपट, गोसवदराज 
 

द्रजल्हा––जळगाव तालुका––पाचोरा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सरदार आबासाहेब मुजुमदार याांनी भारत इद्रतहास सांशोधन मांडळ, 

पुणे येथे आणला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., १९३४, खांड २, प.ृ१३–२२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवदराज (तृतीय). 
 
वषण व णतथी––चालू शके ७३२, सवणधारी सांवत्सर, आषाढ बहुल, अमावास्या, सूयणग्रहण, १६ जुलै, 

इ. स. ८०९. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश गोकवदराज याने स्वतुःला व आपल्या माताद्रपत्याांना पुण्य प्राप्त व्हाव े

यासाठी कनबस्थलीद्रनवासी आयवत्स गोत्री ब्राह्मण श्रीधरभट्ट याचा पुत्र महीधरभट्ट याला बहुला द्रवषयातील 
बहुलावार हे खेडे दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हा लेख म्हणजे द्रवषयपती, राष्ट्रपती आद्रण इतर 
अद्रधकारी याांना उदे्दशून मयूरखांडी येथून काढलेला हुकूम आहे. हा लेख वत्सराजाचा पुत्र अरुणाद्रदत्य याने 
द्रलद्रहला असून वादैय्य हा दतूक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती; (२) द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––

गोकवदराजाचा द्रपता, राष्ट्रकूट नृपती; (३) मद्रहधरभट्ट––दान स्वीकारणारा आयवत्स गोत्री ब्राह्मण; (४) 
श्रीधरभट्ट––मद्रहधरभट्टाचा द्रपता; (५) अरुणाद्रदत्य––लेख द्रलद्रहणारा; (६) वत्सराज––
अरुणाद्रदत्याचा द्रपता; (७) वादैय्य––दूतक. 

 
ग्रामनामे––(१) मयूरखांडी––नाद्रशक द्रजल्यातील कळवण तालुक्याच्या दद्रक्षणेस असलेल्या 

डोंगराच्या ओळीतील मारककड नावाचा डोंगरी द्रकल्ला; (२) कनबस्थली––हल्लीचे नीमथळी ककवा नीमथडी; 
(३) बहुलावार––दान द्रदलेले गाव, हल्लीचे बहुलावाड; (४) वरग्राम––ओळख पटत नाही; (५) 
राजऊरा––पाचोऱ्याच्या आग्नेयेस असलेले राजुरी बुदु्रक ककवा राजुरी खुदण; (६) वारीखेर––
पाचोऱ्याच्या आग्नेय व पूवण द्रदशाांमध्ये पाचोऱ्याहून ७ मलैाांवरील वारखेडी बुदु्रक ककवा वारखेडी खुदण असाव.े 
(७) बहुला द्रवषय––पाचोरे तालुका द्रवभाग. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५८४ बलसािे णिलालेख, कृष्ट्ि 
 

द्रजल्हा––रु्धळे तालुका––कपपळनेर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बळसाणे येथील मांद्रदराच्या प्रवशेद्वाराच्या वर असलेल्या चौकटीवर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बॉ. गॅ., खांड १२, (खानदेश), प.ृ४३३; (२) कझे्स, णल.ॲ.णर. इन.बाँ.पे्र. खांड 

३, पृ. ५५; (३) बॅनजी, आर्. डी., प्रो.अ.स.व.ेस. १९१८–१९, पृ. ४५; (४) दीद्रक्षत मो. गां., इ.आय्., 
१९४१–४२, खांड २६, पृ. ३०९–३१३. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; १२ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––नृपती कृष्ट्ण; (अ) द्रनकुां भ (ए्.सी. मजुमदार); (ब) भांभाद्रगरीचा आभीर 

(एम्. जी. दीद्रक्षत). 
 
वषण व णतथी––शके ११०६, इ. स. ११८४. (जास्त माद्रहती द्रदलेली नाही). 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश गाग्यण वांशीय सोमेिर पांद्रडताचा पुत्र, पद्मनाभ याचा नातू, प्रद्रसद्ध 

गद्रणतज्ञ व धमणज्ञ महलूक पांद्रडत याने नृपती कृष्ट्ण याला भदू्रम कजकण्यास मदत केली व बलसाणक येथे 
नदीकाठावर असलेल्या राजमठाची ब्राह्मणाांच्या द्रनवासासाठी दुरुस्ती केली हे नमूद करण्याचा होता. 
लेखाच्या शवेटी हा लेख स्थपद्रत दाांड याने कोरला असा उल्लेख आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोमेिर पांद्रडत––गाग्यण कुलातील द्रवख्यात कवी; (२) पद्मनाभ––

सोमेिराचा द्रपता; (३) महलूक पांद्रडत––सोमेिराचा पुत्र, राजमठाची दुरुस्ती करणारा कृष्ट्ण राजाचा 
सहाय्यक; (४) कृष्ट्ण––(अ) द्रनकुां भ वांशीय नृपती (ए्. सी. मुजुमदार), (ब) भांभाद्रगरीचा आभीर नृपती 
(एम्. जी. दीद्रक्षत); (५) दाांड––लेख कोरणारा स्थपती. 

 
ग्रामनामे––(१) बलसाणक––पद्रिम खानदेशात कपपळनेर तालुक्यातील भामेरपासून १० 

मलैाांच्या पद्ररसरात असलेले बलसाणे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५८५. बागेहळ ळी णिलालेख 
 

द्रजल्हा––सोलापूर. तालुका––अक्कलकोट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बागेहि् ळी येथील हनुमान मांद्रदरात असलेल्या द्रशळेवर द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––पांचमुखी. आर्. ए्., कनाटक इन्सस., १९५२, खांड २, प.ृ १२६–१२८, क्र ३६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––देवद्रगरीचा यादव नृपती कसघणदेव. 
 
वषण व णतथी––कसघणदेवाचे १८ व े राज्यवषण, ईिर सांवत्सर, वैशाख शुद्ध प्रद्रतपदा, सोमवार 

सूयणग्रहण हे द्रतथीद्रवषयक उल्लेख नीट लागत नाहीत. ते अांदाजे इ. स. १२१७ या वषातील द्रतथीशी 
जुळतात. ईिर सांवत्सर असताना ककवा त्याच्या आधीच्या सांवत्सराचे वळेी ककवा नांतरच्या सांवत्सरात 
सूयणग्रहण चैत्र मद्रह्यात आले नव्हते. हे दान चैत्र वद्य अमावास्येला करून लगेच दुसऱ्या द्रदवशी द्रशळेवर 
द्रलद्रहले असाव.े 

 
साराांि.––हा लेख देतेवळेी महाप्रधान मगर मुराद्रर सांगमदेव राज्य करीत होता. या लेखाचा 

उदे्दश अांकुलगे द्रजल्यात असलेल्या बावुगेयहि् ळी येथील माद्रणकेिरदेव या मांद्रदराला बादाद्रव येथील 
सांगेय साहद्रण याने दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मगर मुराद्रर सांगमदेव––महाप्रधान; (२) कसघणदेव––यादव नृपती; (३) 

कुप्पदेवरस––महामांडलेिर; (४) मद्रल्लदेवरस––महामांडलेिर; (५) सांगेय साहद्रण––दान देणारा 
अद्रधकारी. 

 
ग्रामनामे––बावुगेयहल्ली––हल्लीचे बागेहि् ळी; (२) अांकुलगे––आधुद्रनक अक्कलकोट; (३) 

बादाद्रव––हल्लीचे बादामी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५८६. बामिी णिलालेख, णिलाहार णवजयाणदत्य 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर. तालुका––कागल 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कागलच्या नैऋत्येस असलेल्या बामणी या खेड्यातील जैन मांद्रदराच्या 

द्वाराजवळ असलेल्या द्रशळेवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, पृ. ३८१; (२) द्रकलहॉनण, इ. आय्., १८९४–९५, खांड ३ पृ. 

२११–२१३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत, प्राचीन कानडी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर द्रशलाहार द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी––शके १०७३, भाद्रपद पोर्थणमा, चांद्रग्रहण, प्रमोद सांवत्सर, शुक्रवार; ८ सप्टेंबर, इ. 

स. ११५०. 
 
साराांि.––हा लेख द्रशलाहर नृपती द्रवजयाद्रदत्य याच्या कारद्रकदीतील आहे. या लेखात 

द्रवजयाद्रदत्य याची वांशावळ द्रदलेली आहे. या लेखाचा उदे्दश द्रवजयाद्रदत्य याने त्याचे रहाण्याचे द्रठकाण 
वळवाड येथून त्याचा मामा सामांत लक्ष्मण याच्या द्रवनांतीवरून आद्रण पुण्यप्राप्तीसाठी वर द्रदलेल्या द्रतथीस व 
प्रसांगी चोधोरे कामगावुांड याच्या पािणनाथ देवाच्या मांद्रदरातील अिपूजेसाठी णवुबकुगेगोल्ल द्रजल्यातील 
मडलूर खेड्यातील पाच द्रनवतणने जमीन, ३० स्तांभ असलेले फुलाांचे उद्यान व १२ हात मापाचे घर दान 
द्रदले. हा लेख अद्रभनांददेव याचा द्रशष्ट्य व सुवणणकार बम्योज याचा पतु्र गोव्योज याने कोरलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जद्रतग––द्रशलाहार नृपती; (२) गोंकल––द्रशलाहार नृपती, जद्रतगाचा पुत्र; 

(३) गूवल––द्रशलाहार जद्रतगाचा पतु्र; (४) मारकसह––द्रशलाहार नृपती, गोंकलाचा पतु्र; (५) 
गांडराद्रदत्य––द्रशलाहार नृपती, मारकसहाचा पुत्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, 
गांडराद्रदत्याचा पुत्र; (७) लक्ष्मण––सामांत, दानासाठी द्रवनांती करणारा द्रवजयाद्रदत्याचा मामा; (८) चोधोरे 
कामगावुांड––पािणनाथाचे देवालय स्थापन करणारा; (९) माघनांद्रदद्रसद्धाांतदेव––क्षुल्लकपूर येथील जैन 
चैत्यालयाचा आचायण, कुलचांद्रमुनींचाद्रशष्ट्य; (१०) कुलचांद्रमुद्रन––कुां दकुां दा्वयातील आचायण; (११) 
नांद्रदद्रसद्धाांतदेव––दान स्वीकारणारा जैन आचायण, माघनांद्रदद्रसद्धाांतदेवाचा अांतेवासी द्रशष्ट्य; (१२) 
बम्योज––सोनार; (१३) गोव्योज––लेख द्रलद्रहणारा बम्योज सोनाराचा पुत्र; (१४) अद्रभनांददेव––
गोव्योज याचा गुरु; (१५) सणगमय्य––चोधोरे कामगावुांड याचा द्रपता; (१६) पुन्नकब्बा––चोधोरे 
कामगावुांडाची पत्नी; (१७) जे्तगावुांड––चोधोरे कामगावुांड याचा पुत्र; (१८) हेम्मगावुांड––चोधोरे 
कामगावुांड याचा पुत्र. 

 
ग्रामनामे––(१) क्षुल्लकपूर––हल्लीचे कोल्हापूर; (२) वळवाड––सांपादकाांच्या मते 

कोल्हापूरच्या दद्रक्षणेस सुमारे १६ मलैाांवरील वाळव े ककवा कृष्ट्णेच्या तीरावरील वाळव े असावे; (३) 
णवुकगेगोल्ल––हल्लीचे कागल शहर असाव;े (४) मडलूर––ओळख पटत नाही.  



 अनुक्रमणिका 

५८७. बािी–टाकळी णिलालेख 
 

द्रजल्हा––अकोला तालुका––अकोला(?) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बारशी-टाकळी येथील भवानीच्या मांद्रदरात आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय्., १९३१–३२, खांड २१, पृ. १२८–१३२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रनकुां भ ककवा यादववांशीय, टेक्कली येथून राज्य करणारा माांडद्रलक नृपती 

हेमाद्रीदेव. 
 
वषण व णतथी––गुरुवार, वैशाख शुक्ल ७, दुमुणख सांवत्सर, शके १०९८; ७ एद्रप्रल, इ. स. ११७७. 
 
साराांि.––द्रशलालेखाच्या खांद्रडत स्वरूपामुळे या लेखाचा सुसांगत अथण लावता येत नाही. 

प्रारांभीच दांतुराज याच्या वांशातील घटाम या व्यक्तीचे उल्लेख आलेले आहेत. नांतर एका राजाने–बहुधा 
हेमाद्रद्रदेव–राजधानीवर चालून आलेल्या मालुद्रगपुत्र राजल याचा पराभव केल्याचा उल्लखे आहे. या 
राजाने आपल्या सत्कृत्याांनी राजधानी टेक्कलीस पद्रवत्र वाराणसी शहराचे रूप प्राप्त करून द्रदले. लेखात 
पुढे वांशपरांपरेने मांत्रीपद चालवीत असलेल्या वालभ्य गोत्रीय मांत्र्याांची वांशावळ द्रदलेली आहे. या 
घरण्यातील गाद्रमयाय याने टेक्कलीस द्रवष्ट्णुमांद्रदर बाांधले व लोकोपयोगासाठी तळे व द्रवहीर बाांधल्याचाही 
उल्लेख या लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) हेमाद्रद्रदेव––द्रभल्लमाचा सेनापती खोलेिर याने कजकलेला पणणखेटचा 

नृपती. या लेखात टेक्कलीचा राजा; (२) दांतुराज––टेक्कली येथील राजघराण्याचा मूळ पुरुष; (३) 
घाटम––दांतुराज याच्या वांशातील नृपती; (४) राजल––टेक्कलीवर चाल करून आलेला व हेमाद्रद्रदेवाने 
पराभतू केलेला नृपती; (५) मालुद्रगदेव––राजल याचा द्रपता; (६) द्रभल्लम––हेमाद्रद्रदेवाचा वालभ्य गोत्री 
मांत्री; (७) पालम––द्रभल्लम याचा पुत्र; (८) माइल––पालम याचा पुत्र; (९) गाद्रमयाय (गामयाज)––
दान देणारा माइल याचा पुत्र. 

 
ग्रामनामे––टेक्कली––राजधानीचे द्रठकाण, हल्लीचे वऱ्हाडातील बारशी-टाकळी. 
 
णविेष महत्त्व––या लेखामुळे टेक्कली येथून राज्य करणाऱ्या राजपुत्राांचे नाव ज्ञात झाले. या 

राजवांशाचा मूळ पुरुष दांतुराज हा होता. त्याचा पुत्र घाटम याच्या नांतरच्या राजाांची नाव ेज्ञात नाहीत. लेख 
देतेवळेी राजा हेमाद्रद्रदेव राज्य करीत होता. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५८८. बाली णिलालेख, कदांब 
 
गोवा राज्य 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बाली येथील कुां डेिर मांद्रदराजवळ असलेल्या एका द्रशळेवर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––गुणे, टी. व्ही., ए.आर.जी., १९६६, क्र. २०. 
 
भाषा व द्रलपी.––नागरी 
 
राजवांि व राजा.––गोव्याचा कदांब राजा. 
 
वषण व णतथी––द्रलपीच्या आधारे अांदाजे इ. स. चे १३ व.े शतक. 
 
साराांि.––या लेखात सुरवातीलाच ‘कदांब कुल’ ही अक्षरे आहेत. लेख त्रोटक आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५८९. बाांदोरा ताम्रपट, मौयण अणनर्तजतवमणन् 
 

गोवा राज्य तालुका––फोंडा 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट फोंडा तालुक्यात बाांद्रदवडे येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––गै., इ.आय्., १९५९–६०, खांड ३३, पृ. २९३–२९६; (२) गुणे, टी.व्ही. ए.आर ्.जी., 

१९६६, क्र. ५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––मौयण नृपती अद्रनर्थजतवमणन्. 
 
वषण व णतथी––२९ व ेशासन वषण, हेमांत ऋतूच्या सातव्या पांधरवड्यातील १० वा द्रदवस. द्रलपीच्या 

आधारे इ. स. चे ६ व ेककवा ७ व ेशतक. 
 
साराांि.––हे शासन कुमारद्वीपाहून द्रदलेले असून मौयण महाराज अद्रनर्थजतवमणन् याच्या 

कारद्रकदीतील आहे. या शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने अज्ञात राष्ट्रकूट व्यक्तीच्या मालकीची असलेली 
काही जमीन, घरासाठी जागा असलेली काही जमीन, मळा, तलाव ककवा टाके व जांगल साफ करून प्राप्त 
झालेली काही जमीन हारीतगोत्री हस्त्यायाला दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अद्रनर्थजतवमणन्––मौयण नृपती, दान देणारा; (२) नागपद्द––दानकता; (३) 

मल्लदत्त––दानकता; (४) अचल––दानकता; (५) हस्त्यायण––दान स्वीकारणारा हारीत––गोत्री 
ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे––कुमारद्वीप––गुणे याांच्या मते गोव्यातील हल्लीचे कुां भर-जुवबटे असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

५९०. बाांदोरा गािीवोळे ताम्रपट, षष्ठदेव (णितीय) 
 

गोवा राज्य तालुका––फोंडा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट बाांदोरा येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) गै, जी. ए्., इ.आय्., १९६१–६२, खांड ३४, प.ृ १०५–११०; (२) गुणे, टी. व्ही., 

ए.आर.्जी., १९६६, क्र. १७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १३ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब नृपती षष्ठदेव (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी––शद्रनवार, पौष अमावास्या, दुमणद्रत सांवत्सर, ८ व ेशासन वषण, कद्रलयुग ४३५७, २१ 

जानेवारी, इ. स. १२६२. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने पनसदेशातील अज्जगाव ेकां पणातील गाद्रडवोळे हे 

गाव आते्रय गोत्री ब्राह्मण ज्योद्रतषी लोकणायण व त्याची पत्नी श्रीदेवी याांचा पुत्र लक्ष्मीधर व त्याचे भाऊ याांना 
कायम स्वरूपात दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. दैवज्ञ नारायण व त्याची पत्नी कमला याांचे हे नातू होते. 
या दानाबरोबरच त्याांना काही खास हक्क द्रदले असल्याचे या शासनात नमूद केले आहे. हे शासन 
चट्यणायाचा पुत्र व सोमनाथाचा नातू पद्मनाभ याने तयार केले व रुप्पल श्रेष्ठीचा पतु्र धन्नय याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गूहल––कदांब नृपती; (२) षष्ठदेव (प्रथम)––कदांब नृपती; (३) जयकेशी 

(प्रथम)––कदांब नृपती, षष्ठदेव (प्रथम) चा पुत्र; (४) द्रवजय (प्रथम)––कदांब नृपती, जयकेशी (प्रथम) 
चा पुत्र; (५) जयकेशी (द्रद्वतीय)––कदांब नृपती, द्रवजय (प्रथम) चा पुत्र; (६) मलैल महादेवी––
जयकेशी (द्रद्वतीय)––ची पत्नी, चालुक्य राजक्या; (७) पेमाद्रड––मलैल महादेवीचा द्रपता; (८) 
पेमाद्रड––जयकेशी (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (९) द्रवजय (द्रद्वतीय)––कदांब नृपती; जयकेशी (द्रद्वतीय)चा पुत्र; 
(१०) जयकेशी (तृतीय)––कदांब नृपती, द्रवजय (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (११) महादेवी––जयकेशी (तृतीय) 
ची पत्नी; (१२) द्रत्रभवुनमल्ल––कदांब नृपती, जयकेशी (तृतीय) चा पुत्र; (१३) माद्रणकदेवी––
द्रत्रभवुनमल्लाची पत्नी; (१४) षष्ठदेव (द्रद्वतीय)––कदांब नृपती, द्रत्रभवुनमल्लाचा पुत्र; (१५) लक्ष्मीधर––
दान स्वीकारणारा आते्रय गोत्री ब्राह्मण; (१६) लोकणायण––लक्ष्मीधराचा द्रपता, ज्योद्रतषी; (१७) श्रीदेवी–
–लक्ष्मीधराची माता; (१८) नारायण––लक्ष्मीधराचा द्रपतामह, दैवज्ञ; (१९) कमला––नारायणाची 
पत्नी; (२०) पद्मनाभ––शासन तयार करणारा; (२१) चट्यणायण––पद्मनाभाचा द्रपता; (२२) 
सोमानाथ––पद्मनाभाचा द्रपतामह; (२३) धन्नय––शासन द्रलद्रहणारा; (२४) रुप्पल श्रेष्ठी––धन्नयचा 
द्रपता. 

 
ग्रामनामे––(१) गोकणण––म्हैसूरच्या उत्तर कानरा द्रजल्यातील याते्रचे द्रठकाण गोकणण; (२) 

पनसदेश––बेळगाव द्रजल्यातील खानापूर तालुक्यातील सध्याचे पलद्रसगे ककवा पलाद्रशका १२,०००; (३) 



 अनुक्रमणिका 

कोंकण––गोव्याचा पद्रिम द्रकनाऱ्याचा प्रदेश; (४) अज्जगाव–े–पणजीच्या उत्तरेस सुमारे २५ मलैाांवर 
समुद्र द्रकनाऱ्यावरील हल्लीचे आजगाव असाव;े (५) गाद्रडवोळे––ओळख पटत नाही. 

वैणिष्ट्य––खास हक्कात द्रनद्रध, द्रनके्षप, दण्ड, दोष, अपुद्रत्रक, शुल्क, कर आद्रण उपकर याांचा 
उल्लेख आहे. 
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५९१. बॉम्बे ब्रचँ ऑफ रॉयल एणियाणटक सोसायटी ताम्रपट 
 

द्रजल्हा––(?) तालुका––(?) 
 
प्राप्ततस्थळ.––या ताम्रपटाचे मूळचे उपलन्सब्धस्थान माहीत नाही. सध्या हा ताम्रपट रॉयल 

एद्रशयाद्रटक सोसायटीच्या मुांबई येथील सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बुल्हर, इां. ॲ., १८८१, खांड १०, प.ृ २७७. 
 
भाषा व द्रलपी.––सांस्कृत. 
 
राजवांि व राजा.––वलभीच्या मतै्रक वांशाचा नृपती धरसेन (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी––वैशाख परै्थणमा, शके ४००, इ.स.४७८. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट मतै्रक नृपती गृहसेन याचा पुत्र धरसेन याचा आहे. याचा मुख्य उदे्दश 

काांतारग्राम १६०० मधील नबीदसर ककवा नांदीअरक हे गाव दशपूरच्या कौद्रशक गोत्री भट्ट इसर (ईिर) 
याचा पतु्र भट्ट गोकमद (गोकवद) याला नृपतीने दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन माधव पुत्र रेव 
याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे ––(१) गुहसेन––मतै्रक नृपती; (२) धरसेन––दान देणारा मतै्रक नृपती, 

गुहसेनाचा पुत्र; (३) भट्ट गोकमद (गोकवद)––दान स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण; (४) इसर (ईिर) 
भट्ट––भट्ट गोकमदाचा चतुवेदी द्रपता; (५) रेव––शासनाचा लेखक. 

 
ग्रामनामे––(१) काांतारग्राम १६००–गुजराथ राज्यात सुरतच्या ईशा्येस असलेले कट्टरगाम 

ककवा कटरगाम असाव;े (२) दशपूर––मध्यप्रदेशातील मांदसोर असाव;े (३) द्रगद्ररवली–ओळख पटत 
नाही; (४) नद्रबदसर ककवा नांदीअरक; (५) मदाद्रव नदी; (६) देयथद्रलग्राम. 

 
णविेष––हा ताम्रपट बनावट असावा. 
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५९२. बॉम्बे ब्रनॅ्सच ऑफ रॉयल एणियाणटक सोसायटी णिलालेख 
 

द्रजल्हा––? तालुका––? 
 
प्राप्ततस्थळ.––ज.ब्रॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. च्या सांग्रहात हा लेख असलेला द्रशलाखांड आहे. 
 
सांदर्ण.––बॉ. गॅ., खांड १, भाग २, पृ. २० नोंद क्र. २. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी––रद्रववार, चैत्र शुद्ध ६, द्रविावसु सांवत्सर, शके ११०९. 
 
साराांि.––या लेखात सौराष्ट्रातील सोमनाथ (परमेिर) चा उल्लखे असून भास्कर नायकाचा पतु्र 

महामांत्री लक्ष्मणनायक याने द्रदलेल्या दानाचा उल्लखे आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) लक्ष्मणनायक––दान देणारा महामांत्री; (२) भास्कर नायक––लक्ष्मण 

नायकाचा द्रपता; (३) अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय)–द्रशलाहार नृपती. 
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५९३. बेटगी णिलालेख 
 

गोवा राज्य. तालुका––फोंडा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख बटेगीपासून दोन फलांगावर असलेल्या व्हाळ या ओढ्याच्या 

काठावर एका आांब्याच्या झाडाखाली द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––रमेश, के. व्ही., इ.आय., १९६८, खांड ३७, भाग ६, पृ. २८७–२८८. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––उल्लेख नाही. अांदाजे इ. स. १२ व ेशतक. (कदम्ब काल) 
 
साराांि.––या द्रशलालेख बटेगीचा प्रमुख (प्रभ)ु जय याचा मृत्यु झाल्याचा उल्लखे आहे. त्याच्या 

सै्यातील द्वारपाल पोष्ठदेव हा वाद्रगणीहून आलेला होता. सूत्रधार द्रतक्कम याने हा लेख द्रलद्रहला. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जय––बेटगीचा प्रमुख; (२) पोिदेव––जयच्या सै्यातील द्वारपाल; (३) 

द्रतक्कम––हा द्रशलालेख द्रलद्रहणारा सूत्रधार. 
 
ग्रामनामे––(१) बेत्तुगी––हल्लीचे बेटगी. द्रशलालेखाचे प्रान्सप्तस्थान; (२) वद्रगणी––द्रबचोली 

तालुक्यातील हल्लीचे वैंगणी असाव.े 
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५९४. बेिसे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––मावळ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बेडसे येथील चैत्य लेण्यातील व्हराांड्याच्या उजव्या टोकाला असलेल्या 

खोलीच्या दाराच्या वर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८४४, खांड १, पृ. ४४०; (२) बजेस व बुल्हर, 

अ.स.व.ेइां. १८८३, खांड ४, पृ. ८९, क्र. १; (३) फ्रड क, झेि.िी.एम.जी., १८९६, खांड १, प.ृ ५९३; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १२०, क्र. ११०९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“ही नाद्रशक येथील सेठ आनांद याचा पुत्र पुष्ट्यणक याची देणगी आहे.” 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आनांद––नाद्रशक येथील श्रेष्ठी; (२) पुसणक––दान देणारा आनांद याचा 

पुत्र. 
 
ग्रामनामे––नाद्रसक––हल्लीचे नाद्रशक. 
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५९५. बेिसे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बेडसे येथील चैत्य लेण्याजवळ असलेल्या कुां डावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. १८४४, खांड १, पृ. ४४१; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां. १८८१, पृ. २६, क्र.२; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ १२०, क्र. 
११११. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“महाभोयची क्या, आपदेवणक याची पत्नी महादेवी महारद्रथनी सामद्रडद्रनका द्रहची 

ही पुण्यकारक देणगी आहे”. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सामद्रडद्रनका––दान देणारी महारद्रथनी; (२) आपदेवणक––

सामद्रडद्रनकाचा पती, महारथी. 
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५९६. बेिसे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख बेडसे शलैगृहातील चतै्य लेण्याच्या जवळ असलेल्या दगोबाच्या मागच्या 

बाजूला असलेल्या द्रशळेवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां. १८८१, पृ. २६, क्र. १; (२) बजेस व बुल्हर, 

अ.स.व.ेइां. १८८३, खांड ४, पृ. ८९, क्र. २; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. १२०, 
क्र. १११०. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“मारकुडवर रहाणाऱ्या, द्रभके्षवर उदरद्रनवाह करणाऱ्या आरण्यक गोभतूीचा हा 

आषाढद्रमत्र भट्टाने बाांधलेला स्तूप आहे”. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोभतूी; (२) आषाढद्रमत्रभट्ट––गोभतूीचा स्तूप बाांधणारा. 
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५९७. बेलोरा ताम्रपट, प्रवरसेन (णितीय) (सांच ‘अ’) 
 

द्रजल्हा––वधा तालुका––आवी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट बेलोरा येथे जने याांच्या घरी होता. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ.आय्., १९३७–३८, खांड २४, पृ. २६०–२६७; कॉ.इां.इां. १९६३, 

खांड ५, पृ. १६–३१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी पेद्रटकाशीषणक प्रकारची असून ती द्रद्वतीय प्रवरसेनाच्या इतर 

ताम्रपटाांप्रमाणे आहे. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती प्रवरसेन (द्रद्वतीय) 
 
वषण व द्रतथी––द्रदलेली नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश प्रवरसेन (द्रद्वतीय) ने शलैपुर द्रवभागातील अद्रस भनु्सक्तमधील 

महल्ललाट हे खेडे प्रवरेिरषड कवशद्रत वाटक रद्रहवासी तैद्रत्तरीय शाखेच्या काश्यप गोत्री सूयणस्वामी याला 
दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे दानपत्र नांद्रदवधणन येथून देण्यात आले होते. या ताम्रपटात 
प्रवरसेनाची वांशावळ द्रदलेली आहे. हा लेख सेनापती द्रचत्रवमा याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवरसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती; (२) गौतमीपुत्र––प्रवरसेन (प्रथम) 

चा पुत्र; (३) भवनाग––गौतमीपुत्राचा मातामह; (४) रुद्रसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती, गौतमीपुत्राचा 
पुत्र; (५) पृद्रथवीसेन––वाकाटक नृपती रुद्रसेन (प्रथम) चा पुत्र; (६) रुद्रसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक 
नृपती, पृद्रथवीसेनाचा पुत्र; (७) देवगुप्त––गुप्त नृपती चांद्रगुप्त(द्रद्वतीय), प्रवरसेन (द्रद्वतीय) चा मातामह; 
(८) प्रवरसेन (द्रद्वतीय)––दान देणारा वाकाटक नृपती, रुद्रसेन (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (९) प्रभावती गुप्ता–
–रुद्रसेन (द्रद्वतीय) ची पत्नी, प्रवरसेन (द्रद्वतीय) ची माता; (१०) सूयणस्वामी––दान स्वीकारणारा काश्यप 
गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (११) द्रचत्रवमणन्––लेख द्रलद्रहणारा सेनापती. 

 
ग्रामनामे––(१) नांद्रदवधणन––नागपूर द्रजल्यातील रामटेकजवळचे नांदरधन ककवा नगरधन; (२) 

महल्ललाट––लाडकी ककवा घाटलाडकी, मोशी तालुका, द्रजल्हा अमरावती, बेलोराच्या वायव्येस सुमारे 
१८ मलैाांवर; (३) शलैपूर––आधुद्रनक सालबडी, लाडकीच्या पूवेस १५ मलैाांवर; (४) अद्रस––बेलोराच्या 
दद्रक्षणेस १० मलैाांवरील अिी; (५) प्रवरेिर षड कवशद्रतवाटक––ओळख पटत नाही. (६) पाक्कण राष्ट्र–
ओळख पटत नाही; (७) दीघणद्रह–दान द्रदलेले गाव, ओळख पटत नाही. 
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५९८. बेलोरे ताम्रपट, प्रवरसेन (णितीय) (सांच ‘ब’) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट बेलोरा येथे श्री. जाने याांच्या घरी होता. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ.आय्., १९३७–३८, खांड २४, पृ. २६०–२६७; कॉ. इां. इां., १९६३, 

खांड ५, पृ. १६–२१. 
 
र्ाषा व णलपी––सांस्कृत; पेद्रटकाशीषणक प्रकारची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा––वाकाटक नृपती प्रवरसेन (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी––शासनवषण ११, कार्थतक शुक्ल १३. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा उदे्दश पाक्कण राष्ट्रातील द्रदघणद्रह व शलैपूर द्रवभागातील अद्रस 

भकु्तीमधील महल्लमलाट हे खेडे तैद्रत्तरीय शाखेच्या काश्यपगोत्री सूयणस्वामी याला दान द्रदले हे नमदू 
करण्याचा होता. हा लेख सेनापती द्रचत्रवमा याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे––(१) द्रप्रद्रथवीसेन––वाकाटक नृपती; (२) रुद्रसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक नृपती, 

द्रप्रद्रथवीसेनाचा पुत्र; (३) प्रवरसेन (द्रद्वतीय)––दान देणारा वाकाटक नृपती, रुद्रसेन (द्रद्वतीय) चा पुत्र; 
(४) देवगुप्त––गुप्त नृपती चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय), प्रवरसेन (द्रद्वतीय) चा मातामह (५) प्रभावती गुप्ता––
रुद्रसेन (द्रद्वतीय) ची पत्नी, प्रवरसेन (द्रद्वतीय) ची माता; (६) सूयणस्वामी––दान स्वीकारणारा 
काश्यपसगोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (७) द्रचत्रवमणन्––लेख द्रलद्रहणारा सेनापती. 

 
ग्रामनामे––(१) महल्लमलाट––बेलोराच्या वायव्येस सुमारे १८ मलैाांवरील लाडकी ककवा 

घाटलाडकी, तालुका मोशी, द्रजल्हा अमरावती; (२) शलैपूर––लाडकीच्या पूवेस १५ मलैाांवरील हल्लीचे 
सालबडी; (३) अद्रस––बेलोराच्या दद्रक्षणेस १० मलैाांवरील अिी; (४) प्रवरेिर––षड कवशद्रतवाटक––
ओळख पटत नाही; (५) दीघणद्रह––अिीच्या दद्रक्षणेस ३० मलैाांवरील दीघी; (६) पाक्कण––ओळख पटत 
नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

५९९. बोपगाव ताम्रपट, चालुक्य णवजयाणदत्य 
 

द्रजल्हा––पुणे तालुका––सासवड 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट बोपगाव या खेड्यात राहणारे श्री.स.के. फडतरे याांच्याजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, का.ना., र्ा.इ.सां.मां., िैमाणसक, पुणे, वषण ९, भाग २, पृ. १–६. 
 
र्ाषा व णलपी––सांस्कृत; पद्रिमी चालुक्याांची द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी––शके ६४०, २२ व ेशासनवषण, चैत्र पौणणमासी सांक्राांद्रत, सोमवार, २१ माचण, इ. स. 

७१८. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपट पद्रिमी चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य याच्या कालातील आहे. या 

ताम्रपटामध्ये काश्यप गोत्रीब्राह्मण शवणस्वामीचा नातू, ईिरस्वामी याचा पुत्र, वत्सस्वामी याला समद्रगरी 
द्रवषयातील दद्रवळग्रामजवळचे द्रनगंुडी हे खेडे दान द्रदले अशी नोंद केली आहे. हे दानपत्र द्रवजयी राजधानी 
हतम्पुर येथून द्रदले आहे. यामध्ये नेहमीप्रमाणे वांशावळ द्रदलेली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेशी वल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, 

पुलकेशी वल्लभाचा पुत्र; (३) हषणवधणन––सत्याश्रयाने कजकलेला उत्तरापथाचा स्वामी; (४) द्रवक्रमाद्रदत्य 
(सत्याश्रय)––चालुक्य नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य (सत्याश्रय)––चालुक्य नृपती, 
द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य (सत्याश्रय)––दान देणारा चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र; 
(७) वत्सस्वामी––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (८) ईिरस्वामी––वत्स स्वामीचा द्रपता; 
(९) शवणस्वामी––वत्सस्वामीचा द्रपतामह; (१०) द्रनरवद्यपणु्यवल्लभ––शासन द्रलद्रहणारा 
महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे––(१) दद्रवळग्राम––पुरांदर द्रकल्ल्याच्या दद्रक्षणेस चार मलैाांवरील द्रदवळे; (२) द्रनगंुडी; 

द्रदवळेजवळील द्रनगडे; (३) हतम्पूर––पुरांदरजवळील हल्लीचे पूर असाव ेककवा द्रदवळे गावाजवळचे हातव े
असाव;े (४) समद्रगरी––पुरांदरचे प्राचीन नाव. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६००. र्ाजे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
द्रजल्हा––पुिे तालुका––मावळ 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे येथील चतै्य लेण्याच्या ाताला असलेल्या एका लाकडी तुळईवर 

आढळला. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९५५–५६, पृ. २९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; इ. स. पू. २ ऱ्या शतकाच्या प्रारांभीच्या काळातील ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––उल्लेख नाही. अांदाजे इ. स. पू. २ रे शतक. 
 
साराांि.––हा लेख असा––“धमभगस पसादो” 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६०१. र्ाजे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे येथील द्रवहार लेणे क्र. २२ मधील खोलीच्या द्वारावर कोरलेला 

आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८२, क्र. १; (२) फ्रड कड 

झेड्.िी.एम.जी., १८९६, खांड १, प.ृ ५८६; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११४ 
क्र. १०७८. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––अांदाजे इ. स. पू. १ ले शतक. 
 
साराांि – “भोगवतीच्या नाथ नाडसव याने या खोलीची देणगी द्रदली आहे.” 
 
व्यप्क्तनामे.––नाडसव––दानकता, भोगवतीचा रद्रहवासी. 
 
ग्रामनामे––भोगवती––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६०२. र्ाजे बौद्ध कुां ि णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे येथील शलैगृह क्र. १६ व १७ याांच्यामध्ये असलेल्या कुां डावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. खांड १, प.ृ ४२२, क्र. ४; णह.णर., १८४७, प्ले. क्र. ५३,३; 

(२) द्रवल्सन, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. १८५०, खांड ३, भाग २, प.ृ ५२; (३) न्सस्टव्ह्सन व बे्रट, 
ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. , १८५४, खांड ५, पृ. १५९, क्र. १; (४) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां. १८८१, पृ. २४, 
क्र. २; (५) बजेस व बलु्हार, अ.स.व.ेइां. १८८३, खांड ४, पृ. ८३, क्र.७; (६) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., 
१०, १९०९–१०, पृ. ११५, क्र. १०७९. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; द्रलपी (?). 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“कोद्रसकीपुत महारद्रथ द्रवण्हुदत याची कुां डाची पुण्यकारक देणगी”. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवण्हुदत (द्रवष्ट्णुदत्त)––दानकता महारथी; (२) कोद्रसकी (कौद्रशकी)––

द्रवण्हुदताची माता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६०३. र्ाजे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे येथील चतै्य लेण्याच्या पूवेस असलेल्या द्रबहार लेणे क्र. ६ मध्ये मागे 

उजव्या बाजूला असलेल्या खोलीच्या द्वारावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. २५, क्र. ७; (२) बजेस व बुल्हर, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८३, क्र. ६; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११५, 
क्र. १०८४. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––ही हाद्रलकपत्नी बाधा (बोधी?) द्रहची देणगी आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––बाधा (बोधी?)––दान देणारी शतेकऱ्याची पत्नी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६०४. र्ाजे बौद्ध स्तूप णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे शलैगृहातील ५ व्या दगोबाच्या तळाशी आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. २५, क्र. ५; (२) बजेस व बुल्हार, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८२, क्र. २; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११५, 
क्र. १०८२. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“आदरणीय स्थद्रवर सांघद्रदनाचा स्तूप”. 
 
व्यप्क्तनामे.––सांघद्रदन (सांघदत्त)––भदांत थेर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६०५. र्ाजे बौद्ध स्तूप णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे शलैगृहातील द्रतसऱ्या दगोबाच्या तळाशी आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. २४, क्र. ४; (२) बजेस व बुल्हार, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८२, क्र. ३; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११५, 
क्र. १०८१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“आदरणीय स्थद्रवर अांद्रपद्रकणक याचा स्तूप” ओळीच्या सुरवातीला द्रत्रशूलद्रच्ह आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––अांद्रपद्रकणक (अद्रहद्रकणक)––भदांत थेर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६०६. र्ाजे बौद्ध स्तूप णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे शलैगृहातील मोठ्या दगोबाच्या घुमटावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. २४, क्र. ३; (२) बजेस व बुल्हार, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८३, क्र. ४; (३) फ्रड क, झेि.िी.एम.जी., १८९६, खांड ५०, पृ. ५८६; (४) 
ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११५, क्र. १०८१. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––“आदरणीय स्थद्रवर धमद्रगद्रर याचा स्तूप”. 
 
व्यक्तीनामे––धमद्रगद्रर (धमणद्रगद्रर)––भदांत थेर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६०७. र्ाजे बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे शलैगृहातील द्रशलाखांडातील येणाऱ्या दुसऱ्या ओळीतील एका 

दगोबाचे शीषावर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. २५, क्र. ६; (२) बजेस व बुल्हर, 

अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८३, क्र. ५; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय्., १०, १९०९–१०, प.ृ ११५, 
क्र. १०८३. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख अपूणण आहे. यात फक्त ‘थेरानां भयांत’ एवढीच अक्षरे आहेत. 
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६०८. र्ाजे बौद्ध स्तूप णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाजे शलैगृहातील मोठ्या दगोबाच्या घुमटावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बडण, णह. णर., १८४७, प्लेट क्र. ५३, ४; (२) बजेस व इांद्रजी, इां. के. टे. वे. इां. 

१८८१, पृ. २५, क्र ८; (३) बजेस व बुल्हर अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, पृ. ८३; (४) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 
इ. आय्., १०, १९०९–१०, पृ. ११५, क्र. १०८५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेखात स्तूपाच्या देणगीची नोंद केली आहे. परांतु दान देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव 

उपलब्ध नाही. 
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६०९. र्ाििे ताम्रपट, णिलाहार अपराणजत 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––द्रभवांडी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रभवांडीच्या उत्तरेस १० मलैाांवर असलेल्या भेरे या गावच्या प्रमुखाच्या 

घरी द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––द्रकलहॉनण, इ. आय; १८९४–९५, खांड ३, प.ृ २६७–७६. 
 
भाषा व द्रलपी.––सां्कृत; नागरी 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रजत. 
 
वषण व णतथी––आषाढ वद्य ४, हेमलां ब सांवत्सर, (चालू वषण), शके ९१९, २५ ककवा २६ जून इ. स. 

९९७. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट द्रशलाहार महामांडलेिर अपराद्रजत याच्या काळचा असून यामध्ये राष्ट्रकूट 

व द्रशलाहार वांशाांची वांशावळ द्रदलेली आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश लवणेतट येथील लोणाद्रदत्य मांद्रदराला 
कोकणातील माद्रहद्ररहार द्रवभागातील भादान हे खेडे दान द्रदले हे जाहीर करण्याचा होता. याद्रशवाय या 
दानपात्रात २६० द्रम्म दान द्रदल्याचाही उल्लेख आहे. ही प्रशस्ती सांगलैय याच्या मागणदशणनानुसार त्याचा पतु्र 
व दुय्यम अन्नपयै यानें द्रलद्रहली. ही स्थानक येथे ठेवली होती. याद्रशवाय यामध्ये राजाच्या काही मांत्र्याांचीही 
नावें आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती; 

(३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती; (४) दांद्रतवमणन्––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज 
(प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (६) गोकवदराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (७) धु्रव–
–राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (८) जगतु्तांग––राष्ट्रकूट नृपती, धु्रवाचा पुत्र; 
(९) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती; (१०) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषाचा पुत्र; 
(११) इांद्रदेव द्रनत्यवषण––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांगाचा पुत्र; (१२) अमोघवषण (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट 
नृपती, इांद्रदेव द्रनत्यवषण याचा पतु्र; (१३) गोकवदराज (तृतीय) सुवणणवषण––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण 
(द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (१४) वद्रद्दगदेव––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (तृतीय) चा चलुता; (१५) 
कृष्ट्णराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (१६) खोद्रट्टगदेव––राष्ट्रकूट नृपती; (१७) कक्कल––राष्ट्रकूट 
नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (१८) तैलप––राष्ट्रकूट सत्ता झुगारून देणारा पद्रिमी चालुक्य नृपती; (१९) 
जीमूतवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष; (२०) जीमूतकेतु––जीमतूवाहनाचा द्रपता; (२१) कपदी 
(प्रथम); द्रशलाहार नृपती; (२२) पुलशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती; (२३) कपदी (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार 
नृपती, पुलशक्तीचा पुत्र; (२४) वप्पुवन्न––द्रशलाहार नृपती; (२५) झांझ––द्रशलाहार नृपती, वैप्पुवन्नाचा 
पुत्र; (२६) गोन्सग्गराज––द्रशलाहार नृपती, झांझाचा भाऊ; (२७) वज्जडदेव––द्रशलाहार नृपती, 
गोन्सग्गराजाचा पुत्र; (२८) अपराद्रजत––दान देणारा द्रशलाहार महामांडलेिर, वज्जडदेवाचा पुत्र; (२९) 
अांबुश्रेष्ठी––दान स्वीकारणारा; (३०) वाप्पैय्यश्रेष्ठी––दान स्वीकारणारा; (३१) ाेलप्पैयु––दान 
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स्वीकारणारा पुजारी (भोजक); (३२) गोवनैय्य––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (३३) सांगलैय––
महामात्य; (३४) द्रसहपैय्य––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (३५) अन्नपैय्य––लेख द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे––(१) भादानग्राम––हल्लीचे भाडणे; (२) पद्रडगहग्राम––हल्लीचे पडघे अथवा पडघा, 

भाडणेच्या उत्तरेस दोन मलैाांवर; (३) आसच्ादी––भाडणेच्या पद्रिमेकडे असलेले गाव, ओळख पटत 
नाही; (४) लवणेतट––द्रभवांडीच्या आग्नेयेस सहा मलैाांवर असलेले लोणाड; (५) स्थानक––आधुद्रनक 
ठाणे; (६) गुणपुर––ओळख पटत नाही; (७) तगर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील ․․․․तेर. (८) कुम्भारी–
–पडघे गाांवाच्या पूवेस असलेली हल्लीची कुम्बद्रर अथवा कोम्बद्रर नदी; (९) मुरुल––हल्लीची उल्हास 
नदी. 
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६१०. र्ारत इणतहास सांिोर्धक मांिळ ताम्रपट 
 

द्रजल्हा––? तालुका––? 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट श्री. आबासाहेब मुजुमदार याांनी मांडळात आणून द्रदला. सध्या हा 

ताम्रपट भारत इद्रतहास सांशोधक मांडळ, पुणे येथे ठेवलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., १९४९, खांड ३, पृ. २७–३६ 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ८ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी––महावैशाखी पवण, वैशाख पौर्थणमा, द्रवरोधी सांवत्सर, शके ७३२, ३ मे, इ.स.८०९. 
 
साराांि.––ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा 

मुख्य उदे्दश राजाने खेड द्रवभागातील दशपूर गावातील काही स्थळे (sites) धाराद्रशववासी काश्यपगोत्री 
द्ररद्रसयप्प, एरांडवल्लीवासी गौतमगोत्री महीधर, कऱ्हाडवासी काश्यपगोत्री व्यास याांना दान द्रदली हे नमूद 
करणे हा होता. हे शासन वत्सराजपुत्र अरुणाद्रदत्य याने तयार केले व स्वाद्रमयप्प राणक हा या प्रसांगी 
दूतक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवद––राष्ट्रकूट नृपती; (२) द्ररद्रसयप्प––दान स्वीकारणारा काश्यप 

गोत्री ब्राह्मण; (३) महीधर––दान स्वीकारणारा गौतमगोत्री ब्राह्मण; (४) व्यास––दान स्वीकारणारा 
काश्यपगोत्री ब्राह्मण; (५) अरुण द्रदत्य––शासनाचा लेखक; (६) वत्सराज––अरुणाद्रदत्याचा द्रपता; (७) 
स्वाद्रमयप्प राणक––दूतक; (८) सण्णसाद्रवभट्ट––द्ररद्रसयप्पाचा द्रपता; (९) मासोपवासी––द्ररद्रसयप्पाचा 
द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे––(१) करहाड––सातारा द्रजल्यातील हल्लीचे कऱ्हाड; (२) खेडद्रवषय––बडोदा 

सांस्थानातील सध्याच्या सांखेडाचे प्राचीन नाव असावे; (३) द्रपप्पद्ररका––सांखेड्याच्या दद्रक्षणेस २ 
मलैाांवरील द्रपपद्रलया; (४) सुकली––सांखेडा जवळील हल्लीचे सुकली; (५) भग्गाल (भग्गली)––
द्रतलकवाडजवळील हल्लीचे बगली; (६) इांदउद्ररका––सांखेडापासून ७ मलैाांवरील हल्लीचे इांद्रोल; (७) 
लाडावद्रल्लका––सांखेडाजवळील हल्लीचे लाडोध; (८) अन्सम्वद्रलकुण्ड––द्रसनोर तालुक्यातील सध्याचे 
अांबाद्रल असाव.े यापुढील गावाांची ओळख पटत नाही; (९) मरुमध्य; (१०) श्रीभवन; (११) मयुरखांडी; 
(१२) धाराद्रशव; (१३) एरांडवल्ली; (१४) दशपुर; (१५) द्रतयडी; (१६) देवभोगद्रतयद्रड. 
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६११. र्ारत इणतहास सांिोर्धन मांिळ, अपूिण ताम्रपट, ससद आणदत्यवमणन् 
 

द्रजल्हा––? तालुका––? 
 
प्राप्ततस्थळ.––या ताम्रपटाचे उपलन्सब्धस्थळ द्रनद्रित साांगता येत नाही. याचा एक पत्रा श्री. जी. 

आर्. चाांदुरकर याांच्याजवळ होता व दुसरा पत्रा पुणे येथे भारत इद्रतहास सांशोधन मांडळात ठेवलेला होता. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव. व दीद्रक्षत, मो. गां., ए. इां. १९३९–४०, खांड २५, पृ. १६४–१७१. 
 
भाषा व द्रलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––कसद वांशीय महासामांत आद्रदत्यवमणन्. 
 
वषण व णतथी––सूयणग्रहण, चैत्र अमावास्या, क्रोधन सांवत्सर, शके ८८७ (गतवषण), सोमवार ६ माचण, 

इ. स. ९६५. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट कसद राजा महासामांत आद्रदत्यवमणन् याच्या अमदानीतील आहे. या 

शासनाचा मुख्य उदे्दश मध्यदेशातून आलेल्या कौंद्रड्य गोत्री ब्राह्मण चांद्रभट्टाचा पुत्र नवद्रशव याला 
रामतीर्थथका ८४ मधील द्रकद्रणद्रहका हे गाव अद्रदत्यवम्याने दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दृद्रिद्रवष––नाग राजा; (२) आद्रदत्यवमणन्––कसदनृपती; (३) भीम––

आद्रदत्यवम्याचा द्रपता; (४) मुांज––आद्रदत्यवम्याचा द्रपतामह; (५) नवद्रशव––दान स्वीकारणारा कौंद्रड्य 
गोत्री ब्राह्मण; (६) चांद्रभट्ट––नवद्रशवाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे––(१) द्रकद्रणद्रहका––पुण्याच्या वायव्येस १६ मलैाांवर इांद्रायणीच्या दद्रक्षण तीरावरील 

द्रक्हई असाव;े (२) जुद्रन्ननगर––पुणे द्रजल्यातील जुन्नर; (३) पांगद्ररका––ओळख पटत नाही; (४) 
रामतीर्थथका––ओळख पटत नाही; (५) इ्द्र––हल्लीची इ्द्रायणी नदी. 
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६१२. र्ाळविी येथील कानिी णिलालेख 
 

द्रजल्हा––साांगली तालुका––खानापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख कऱ्हाड येथील श्री द्रशवाजी द्रवद्यालयाच्या पुरातत्त्व द्रवभागात आणनू 

ठेवला आहे. 
 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ., र्ारतीय इणतहास आणि सांस्कृणत, तै्रमाद्रसक, ऑक्टोबर १९७२, व ९, 

पु. ३५., प.ृ ६३. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती तै्रलोक्यमल्लदेव व रायमुराद्रर सोद्रयदेव. 
 
वषण व णतथी––(१) ८व े राज्यवषण (तै्रलोक्यमल्लदेव), धाता सांवत्सर, मागणशीषण शुद्ध प्रद्रतपदा 

गुरुवार, १५ नोव्हेंबर, इ. स. ११५६; (२) ४ थे शासनवषण, (रायमुराद्रर सोद्रयदेव), द्रवकृत सांवत्सर, ज्येष्ठ 
शुद्ध अिमी, सोमवार, १८ मे, इ. स. ११७०. 

 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश भाळवणी येथील गवरेिरदेवाच्या पूजा-अचेसाठी आद्रण 

देवालयाच्या जीणोद्धारासाठी सोवणनायक, चावणनायक, नागदेवनायक, कद्रलदेवय्यनायक आद्रण 
व्यापारी सांस्था (श्रेणी) याांनी द्रदलेल्या २०० कम्म जद्रमनी आद्रण कराांच्या रूपाने द्रदलेली दाने नमूद करणे 
हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) तै्रलोक्यमल्लदेव––चालुक्य नृपती; (२) द्रबज्जणदेव––चालुक्य नृपती; (३) 

मळुैद्रगदेव––चालुक्य नृपती; (४) सोवणनायक––दान देणारा महाप्रधान लेखाद्रधकारी; (५) 
चावणनायक––दान देणारा द्रहशबेनीस; (६) नागदेवनायक––दान देणारा करणाध्यक्ष; (७) रायमुराद्रर 
सोद्रयदेव––कलचदु्रर नृपती; (८) द्रसध्धय––महामांडलेिर; (९) रेवरस दांडनायक द्रसद्धयचा 
लेखाद्रधकारी; (१०) कद्रलदेवनायक––दान देणारा मुख्य प्रद्रतद्रनधी; (११) मल्ल––्हावी. 

 
ग्रामनामे––(१) भाळवणी––हल्लीचे भाळवणी, ता. खानापूर, द्रज. साांगली; (२) अय्याय वोळे–

–म्हैसूर राज्यात द्रवजापूर द्रजल्यातील हुनगुांड तालुक्यातील हल्लीचे ऐहोळे असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६१३. र्ाळविी येथील कानिी णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख कऱ्हाड येथील श्री द्रशवाजी द्रवद्यालयाच्या पुरातत्त्व द्रवभागात आहे. 
 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ., र्ा.इ.सां., १९७२, व ९, प.ु ३५, प.ृ ८२. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––शके १०९६, जय सांवत्सर, ज्येष्ठ शुद्ध पौर्थणमा, सोमवार, २८ मे, इ. स. ११७३. 
 
साराांि.––सांक्राांतीच्या मुहुतावर राजधानी भाळवणी येथील प्रभ ु आद्रण पट्टण सेट्टी प्रमुख, सवण 

व्यापारी श्रणे्या, तसेच व्यापारी श्रेणींचा प्रमुख (विव्यवहारी) पाणुवनायक याने जैनाांच्या द्रवहाराला गांध, 
पुष्ट्प, धूप दीप, नैवदे्य इत्याद्रदकाांनी पूजाअचा करण्यासाठी जद्रमनीचे दान द्रदले व देवालयाच्या आवारातील 
घरे तेथील व्यवस्थापक व स्थानपती याांच्या स्वाधीन केली. 

 
व्यप्क्तनामे.––पाणुवनायक––दान देणारा व्यापारी श्रणेींचा प्रमुख. 
 
ग्रामनामे––उल्लेख नाही. 
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६१४. र्ाांिूप ताम्रपट, णिलाहार णित्तराज 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––सालसेट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट भाांडूप येथे द्रमळाला. सध्या हा द्रब्रद्रटश सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वाथेन, ज.रॉ.ए.सो., १८३५, खांड २, पृ. ३८३; ज.रॉ.ए.सो., १८३७, खांड ४, पृ. 

१०९; (२) बुल्हर, इां.ॲ., १८७६, खांड ५, प.ृ २७७; (३) फ्लीट, इ. आय्., १९१३–१४, खांड १२, प.ृ २५०–
२६८. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; पद्रिम भारताांतील इ. स. ११ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती द्रात्तराज. 
 
वषण व णतथी––कार्थतक शुद्ध १५, रद्रववार, सूयणग्रहण, क्षय सांवत्सर, शके ९४८ (गतवषण), २८ 

ऑक्टोबर ककवा १२ नोव्हेंबर, इ. स. १०२६. 
 
साराांि.––ताम्रपटाचे प्रारांभी गणपतीचे स्तवन केले आहे. नांतर द्रशलाहार वांशाची 

जीमूतवाहनापासून द्रात्तराजदेव पयंतची वांशावळ द्रदली आहे. या दानपत्राचा मुख्य उदे्दश वर द्रदलेल्या 
द्रतथीस व प्रसांगी राजाने पाराशर गोत्री ब्राह्मण नोडमयै्यचा पुत्र आमदेवैय्य याला स्थानक द्रवभागातील 
षट्ट्षद्रि द्रजल्यातील वोडद्रणभट्ट याचे शते दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे दानपत्र हम्यमान शहरातील 
लोकाांना उदे्दशनू काढलेले आहे. राजाजे्ञवरून हे दानपत्र भाांडागारसेन महाकवी नागलैय याच्या भावाचा 
पुत्र भाांडागारसेन जोगपैय याने द्रलद्रहले. 

 
व्यक्तीनामे.––(१) जीमतूवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) जीमूतकेतू––

जीमूतवाहनाचा द्रपता; (३) कपदी (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (४) पुलशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती, 
कपदी (प्रथम) चा पुत्र; (५) कपदी (द्रद्वतीय) ककवा लघु कपदी––द्रशलाहार नृपती, पुलशक्तीचा पतु्र; 
(६) वप्पुवन्न––द्रशलाहार नृपती, कपदी (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (७) झांझ––द्रशलाहार नृपती, वप्पुवन्नाचा पुत्र; 
(८) गोन्सग्ग––द्रशलाहार नृपती, झांझाचा भाऊ; (९) वज्जडदेव (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, गोग्गीचा पुत्र; 
(१०) अपराद्रजत––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (प्रथम) चा पुत्र; (११) वज्जडदेव (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार 
नृपती, अपराद्रजताचा पुत्र; (१२) केद्रशदेव––वज्जडदेव (द्रद्वतीय)चा मोठा भाऊ; (१३) द्रात्तराज––
द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा पुत्र, दानकता; (१४) नागणैय––सवाद्रधकारी; (१५) सीहपैय–
–साांद्रधद्रवग्रद्रहक; (१६) कपदी––कणाट साांद्रधद्रवग्रद्रहक; (१७) आमदेवैय्य––दान स्वीकारणारा पाराशर 
गोत्री ब्राह्मण; (१८) नोडमयै्य––आमदेवैय्य याचा द्रपता; (१९) वोडद्रणभट्ट––दान द्रदलेल्या शतेाचा 
मालक; (२०) जोगपैय्य––लेख द्रलद्रहणारा भाांडागारसेन; (२१) नागलैय––भाांडागारसेन महाकद्रव, 
जोगपैय्य याचा चलुता. 

 
ग्रामनामे––(१) तगर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील आधुद्रनक तेर; (२) स्थानक––आधुद्रनक 

ठाणे; (३) षट षद्रि––हल्लीचे सािी; (४) नोऊर––ठाण्याच्या नैऋण त्येस दोन मलैाांवरील नोवोहूर; (५) 
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गोम्वणी––नोवोहूरच्या ईशा्येस १ मलैावरील गोव्हन; (६) हम्यमन––आधुद्रनक सांजान असाव.े द्रनद्रित 
ओळख पटत नाही; (७) गोरपवली––हे जुने भाांडूप असाव;े (८) पुरी––घारापुरी असाव.े 
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६१५. र्ाांदक ताम्रपट, कृष्ट्िराज (प्रथम) 
 

द्रजल्हा––चाांदा तालुका––वरोडा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाांदक येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––सुकथनकर, व. स., इ.आय्., १९१७–१८, खांड १४, पृ. १२१–१३०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तरेकडील द्रलपीप्रमाणे अक्षरे. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्णराज (प्रथम). 
 
वषण व णतथी––शके ६९४ (गतवषण), आषाढ वद्य ३, सांक्राांद्रत, मांगळवार, २३ जून, इ. स. ७७२. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट कृष्ट्णराज (प्रथम) याच्या कारद्रकदीतला असून याचा मुख्य उदे्दश कृष्ट्णराज 

याने आपले माताद्रपता व स्वतुःला पुण्यप्रान्सप्त व्हावी म्हणनू आपल्या नाांदीपूरद्वाद्रर तळावरून उदुमवरमन्स्त 
येथील आद्रदत्य मांद्रदरातील भट्टराज याला णगणपदु्रर हे खेडे दान द्रदले हे जाहीर करण्याचा होता. हे 
दानपत्र मदन याच्या द्रवनांतीवरून द्रलद्रहले होते व वामन नाग याने कोरले होते. या लेखात राष्ट्रकूटाांची 
वांशावळ द्रदलेली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) भट्टराज––दान स्वीकारणारा; (३) 

मदन––लेख द्रलद्रहण्याची द्रवनांती करणारा; (४) वामन नाग––लेख कोरणारा. 
 
ग्रामनामे––(१) नाांदीपुरद्वाद्रर––अांतरगावहून ९ मलैाांवर असलेले नाांदोरा; (२) उदुवरमन्स्त––

हल्लीचे उमरावती; (३) अांतरैग्राम––उमरावतीच्या पूवेस १६ मलैाांवरील अांतरगाव; (४) उम्वरग्राम––
वधा तहसीलमधील अांतरगावच्या पद्रिमेस असलेले उमरगाव; (५) कद्रपद्धग्राम––ओळख पटत नाही; 
(६) णगणपुरी; व (७) नागाम––ओळख पटत नाही. 
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६१६ र्ाांदक नागनाथ मांणदर णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख भाांदक येथील नाथनाथ मांद्रदराच्या ओवरीत ठेवलेला द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) ककनगहॅम, अ.स.णर., खांड ९, पृ. १३२–१३३; (२) न्सस्टव्ह्सन, 

ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., खांड १, प.ृ १४८; (३) देशपाांडे, य.खु., र्ा.इ.सां.मां., तै्रमाद्रसक, वषण ८, भाग १ व २, पृ. 
६९–८५; (४) तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. ३७–४२, क्र. ६. 

 
र्ाषा व णलपी.––मराठी-सांस्कृत; जुनी देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––शके १०६८, क्षय सांवत्सर, मागणशीषण शुद्ध १०, रेवती नक्षत्र, शुक्रवार, १५ नोव्हेंबर, 

इ. स. ११४६. 
 
साराांि.––या लेखाच्या सुरवातीस वासुदेवास नमन केलेले आहे. वर द्रदलेल्या द्रतथीस 

चाांगनायकाचा पुत्र जाषनायक याने नारायणाच्या मूतीची प्रद्रतष्ठापना केली अशी नोंद या लेखात केलेली 
आहे. लोणार-मेहकर येथील अद्रधष्ठाते जनादणन पांद्रडत याांचा पुत्र गोपीनाथ पांद्रडत याने सांमती द्रदल्यावरून 
पवार याने देवळाची दुरुस्ती केल्यानांतर मूतीला तीन डोळे तयार केले. हा लेख आशीवादात्मक वचनाांनी 
सांपतो. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जाषनाक––नारायणाची प्रद्रतष्ठापना करणारा, चाांगनाकाचा द्रतसरा पुत्र; 

(२) चाांगनाक––जाषनायकाचा द्रपता; (३) गोपीनाथ पांद्रडत––देवळाचा जीणोद्धार करण्यास अनुमती 
देणारा लोणार-मेहकर येथील अद्रधष्ठाते जनादणन पांद्रडत याांचा पुत्र; (४) जनादणन पांद्रडत––लोणार-मेहेकर 
येथील अद्रधष्ठाते. 

 
ग्रामनामे––लोणार-मेहकर–सध्याचे द्रवदभातील लोणार. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६१७. र्ाांदक णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशळा भाांदक येथील भद्रनाग मांद्रदराच्या मांडपात ठेवलेली आहे. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६३–६४, पृ. ७२, क्र. ५२. 
 
भाषा व द्रलपी.––सांस्कृत. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी––शके १२४८, इ. स. १३३६. 
 
साराांि.––या लेखात मांद्रदराच्या जीणोद्धाराचा व नारायणाच्या मूतीच्या प्रद्रतष्ठापनेचा उल्लखे 

आहे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६१८. णर्वघाट णिलालेख 
 

द्रजल्हा––सातारा तालुका––आटपाडी 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख मु. नेलकरांजी ता. आटपाडी येथील रानात असलेल्या 

भीमाशांकराच्या देवळात होता. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., १९३४, खांड २, प.ृ ७१–७४. 
 
र्ाषा व णलपी.––या लेखातील आरांभीचा श्लोक फक्त सांस्कृतमध्ये असून बाकी सवण लेख जु्या 

कानडी भाषेत आहे; इ. स. १२ व्या शतकातील कानडी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कलचदु्रर नृपती सोद्रयदेव व त्याचा बांधु सांकामदेव. 
 
वषण व णतथी––या लेखात कालाचे दोन उल्लखे आहेत––(१) द्रवजय सांवत्सर, पौष शुद्ध पौर्थणमा, 

सोमवार, उत्तरायण सांक्रमण, शके १०९५ (गतवषण), १७ द्रडसेंबर, इ. स. ११७३ (कलचदु्रर सोद्रयदेव शके 
१०८९–१०९८); (२) कालाच्या दुसऱ्या उल्लखेात सांकामदेव राज्य करीत होता. एवढ्याच अथाचे शब्द 
लागतात. सांकामदेव शके १०९८ ते ११०२ पयंत राज्य करीत होता. 

 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा काही भाग कलचदु्रर नृपती सोद्रयदेव याच्या कारद्रकदीत व काही भाग 

कलचदु्रर सांकामदेव याच्या कारद्रकदीत द्रलद्रहलेला आहे. या लेखात आरांभी भांद्रडवण येथील भीमनाथ ककवा 
भीमेिर या स्वयांभ ू देवाची स्तुती केली आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश सोद्रयदेव व त्याचा भाऊ सांकामदेव 
याांनी द्रदलेल्या दानाची नोंद करणे हा आहे. नृपती सोद्रयदेव मांगळवाढ येथे राज्य करीत असता त्याचा 
चाकर महाप्रचांड दांडनायक याच्या द्रवनांतीवरून वर द्रदलेल्या द्रतथीस वरील देवाला त्याचे अांगरांगभोग व 
जीणोद्धार वगैरेसाठी पाडेनाडमधील करजय गावातील दोन मत्तर जमीन राजाने दान द्रदली. तसेच त्याचा 
भाऊ सांकामदेव याच्या, महाप्रधान, महामांडलेिर वगैरे द्रवशषेणाांनी युक्त असलेल्या अद्रधकाऱ्याने 
नारद्रवगाव ेयेथील जमीन दान द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोद्रयदेव––कळचुयण नृपती; (२) सांकमदेव––कळचुयण नृपती, सोद्रयदेवाचा 

भाऊ. 
 
ग्रामनामे––(१) करजय––द्रभवघाटाच्या दोन तीन मलैाांवरील करांजे असाव;े ककवा (२) 

नारद्रवगाव ेव करजयखेड द्रमळून नेलकरांजी हे जोडनाव झाले असाव े (ग. ह. खरे); (३) मांगळवाड––
हल्लीचे मांगळवडेे; (४) पाडेनाड––आटपाडी असाव;े (५) भाांद्रडवणे––ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६१९. र्ोईघर ताम्रपट, णिलाहार प्च्ित्तराज 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––मुरुड 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट भोईघर या गावातील श्री. नातू याांना शतेात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. गां., म.प्रा.ता.णि., १९४७, पृ. ३२–४६. 
 
भाषा व द्रलपी.––सांस्कृत; देवनागरी 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती द्रात्तराज. 
 
वषण व णतथी––शके ९४६, भाद्रपद वद्य १३, गुरुवार, ७ सप्टेंबर, इ. स. १०२१. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात परुी १४०० येथे राज्य करत असलेल्या द्रशलाहर नृपती न्सच्ात्तराजाचा 

उल्लेख आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश द्रचपळूण येथील करहाटक ब्राह्मण कोटणक्रम याला काही कराांपासून 
मुक्तता देऊन करदाांड या पाणाडद्रवषयातील खेड्यातील व कोलपद्रल्लका या खेड्यातील काही उद्याने व 
त्याांचे उत्पन्न दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. या लेखात काही राजमांत्र्याांची नाव ेआहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जीमतूवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) जीमूतकेतु––

जीमूतवाहनाचा द्रपता; (३) वज्जडदेव––द्रशलाहार नृपती; (४) ाद्मराज––द्रशलाहार नृपती; 
गोन्सग्गराज––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव याचा भाऊ; (६) कपर्थद––द्रशलाहार नृपती; (७) न्सच्ात्तपयै 
देवराज––दान देणारा द्रशलाहार नृपती द्रात्तराज; (८) कोटणक्रम––दान स्वीकारणारा द्रचपळूण येथील 
कऱ्हाडा ब्राह्मण; (९) पद्मलदेवी––न्सच्ात्तराजाची राणी; (१०) रामपांद्रडत––महामात्य, राजगुरु; (११) 
नागणयै––प्रचांडदांडनायक; (१२) दादपैय––सवाद्रधकारी प्रभ;ु (३) सांगलैय––प्रधान; (१४) द्रतक्कपैय–
–प्रधान; (१५) जोउपैय––लेख द्रलद्रहणारा; (१६) नागलैय––जोउपैयाचा चुलता, भाांडागारसेन, 
महाकवी; (१७) धारप्पैय––लेख कोरणारा; (१८) दैदपैय्य––धारप्पैयाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे––(१) पाणाड––अद्रलबागच्या ईशा्येस ८ मलैाांवरील पोयनाड असाव;े (२) 

द्रचपळूण––हल्लीचे द्रचपळूण; (३) करदाांड––हल्लीचे दाांडे; (४) कोलपद्रल्लका––हल्लीचे कोलवल्ली 
असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६२०. र्ोर सांस्थान सांग्रहालय ताम्रपट, र्धारावषण धु्रवराज 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––र्ोर 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत लेख भोर सांस्थान सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––आळतेकर, ए. ए्., इ. आय्., १९३३–३४, खांड २२, पृ. १७६–१८६. 
 
भाषा व द्रलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती धारावषण धु्रवराज. 
 
वषण व णतथी––शके ७०२, द्रसद्धाथण सांवत्सर, माघ शुद्ध ७, रथसप्तमी. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती कृष्ट्ण (प्रथम) याचा पुत्र धु्रव याने द्रदलेला असून या 

लेखाचा मुख्य उदे्दश करहाडद्रनवासी गग्गण गोत्री दुगणभट्ट याचा पुत्र वासुदेवभट्ट याला श्रीमाल द्रवषयातील 
लघुकवग खेडे दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हा ताम्रपट नीरा नदीच्या सांगमावर असलेल्या तळावरून 
द्रदलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवद (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती, 

गोकवद (प्रथम) चा पतु्र; (३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (४) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट 
नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (६) राहप्प––कृष्ट्णराजाने 
पराभतू केलेला राजा; (७) गोकवद (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (८) धु्रवराज––
राष्ट्रकूट नृपती, गोकवद (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (९) वासुदेवभट्ट––दान स्वीकारणारा कऱ्हाड येथील 
ब्राह्मण; (१०) दुगणभट्ट––वासुदेवभट्टाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे––(१) श्रीमाल––हल्लीचे द्रशरवळ; (२) लघुकवग––द्रशरवळच्या पद्रिमेस तीन 

मलैाांवरील कवग; (३) बृहद कवग––द्रवगांच्या पद्रिमेस असलेले वडगाव; (४) लयनद्रगद्रर––कवग जवळच्या 
नेणाडी टेकड्या. (५) नीरा––नीरा नदी. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६२१. र्ोर सांस्थान सांग्रहालय ताम्रपट, खांर् (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट पूवी पुणे द्रजल्यात भोर येथील सांग्रहालयात होता. 
 
सांदर्ण.––(१) आळतेकर, ए.ए्., इ.आय., १९३३–३४, खांड २२, प.ृ १८६–१९१; (२) दीद्रक्षत, 

मो.गां., इ.आय्., १९३५–३६, खांड २३, प.ृ ९९–१००; (३) तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, प.ृ 
३१५–३१८, क्र. ६०. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-प्राकृत द्रमश्रण; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्यवांशीय खांभ (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी––शके १००१ (गतवषण), द्रसद्धाथण सांवत्सर, ज्येष्ठ पौर्थणमा, शद्रनवार १८ मे इ. स. 

१०७९. 
 
साराांि.––या लेखातील दानकता खांभ हा श्रीवलय येथून राज्य करणारा चालुक्य वांशीय आहे. 

तो तैलपपुत्र असून खांभ (प्रथम) याचा नातू आहे. या दानपत्रात कवगद्रनवासी कुां भदेव गांगलदुवरे व इतर 
ब्राह्मणाांना कवग खेडे दान द्रदल्याचा उल्लखे आहे. तसेच खांभ याची वांशावळ द्रदलेली असून त्याच्या पाच 
मांत्र्याांची नावहेी द्रदलेली आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) खांभ (द्रद्वतीय)––दान देणारा श्रीवलयाचा अद्रधपती; (२) कुां भदेवभट्ट––

दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (३) गांगुलदुवरे––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (४) कुमार जेकसघ (जयकसह)–
–अमात्य; (५) तैलप्प––खांभ (द्रद्वतीय) चा द्रपता; (६) खांभ (प्रथम)––खांभ (द्रद्वतीय) चा द्रपतामह; (७) 
चाच–ु–सामांत; (८) को्तद्रल (ठाकुर)––अमात्य; (९) सोमनाथैय––राणी द्रसद्ररयादेवीचा मांत्री; (१०) 
मुांजेय––प्रधान; (११) महलादेवी––राणी (अळतेकर); (१२) महलादेवला––राणी (तुळपुळे); (१३) 
लैयादरनायक––प्रधान (अळतेकर); (१४) दरनायक––प्रधान (तुळपुळे); (१५) द्रसद्ररयादेवी––राणी. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रसद्ररवलय––भोर सांस्थानातील द्रशरवळ; (२) कवग––द्रनरा नदीच्या काठावर 

असलेले हल्लीचे कवग. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६२२. मनूर णिलालेख 
 
द्रजल्हा––बीि तालुका––माजलेगाव 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६४–६५, पृ. ५९, क्र. ४२. 
 
भाषा व द्रलपी.––मराठी; नागरी. 
 
वषण व णतथी.––शके ११७०, इ. स. १२४८. 
 
राजवांिव राजा.––यादव नृपती क्हरदेव (कृष्ट्ण). 
 
साराांि.––या लेखात कण्हरदेवाचा मेहुणा थोरथ याने मांद्रदर बाांधल्याचा उल्लखे आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कण्हरदेव (कृष्ट्णदेव)––यादव नृपती; (२) थोरथ––कृष्ट्णदेवाचा मेहुणा, 

मांद्रदर बाांधणारा. 
  



 अनुक्रमणिका 

६२३. मलखिे (क्युपेम) णिलालेख 
 

गोवा राज्य तालुका––क्युपेम 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख मलखणे येथील मद्रल्लकाजुणन मांद्रदराच्या उजव्या बाजूला वीरगळ 

द्रशळेवर कोरलेला आढळला. सध्या हा लेख पणजी येथे गोवा अकाईव्हज्मध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––गुणे, टी व्ही., ए. आर. जी., १९६६, क्र. २१. 
 
भाषा व द्रलपी.––मराठी; नागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. १३ व ेशतक. 
 
साराांि.––या लेखात द्रवज्जदेऊ नामक व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंद केली आहे. हा बहुतेक प्रनजु 

ठाकुराचा नोकर असावा. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवज्जदेऊ; (२) प्रनजु ठाकुर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६२४. महाकाळ िैलगृह णिलालेख 
 
द्रजल्हा––ठािे तालुका––बोरीवली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख का्हेरीजवळ मेहाळ गावी असलेल्या महाकाळ शलैगृह क्र. १३ 

मधील दगोबाच्या भोवती असलेल्या कभतीवर आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रवलफोडण, एणसयाणटक णरसचेस, १७९९, खांड ५, पृ. १४०, क्र. ५; (२) वसे्ट, ज. 

बॉ. ब्र.ॅ रॉ. ए. सो., १८६१, खांड ६, प.ृ १३, क्र. ६०; (3) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ. आय., १०, १९०९–१०, 
पृ. १०९, क्र. १०३५. 

 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––कुणा एका गौतम गोत्री ब्राह्मणाने द्रदलेल्या दानाचा उल्लखे आहे. 

  



 अनुक्रमणिका 

६२५. महाि बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––महाि 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख महाडजवळ पाल गावी असलेल्या शलैगृह क्र. ९ मधील उजव्या बाजूच्या 
दालनाच्या मागच्या कभतीवर आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टेवे.इां., १८८१, पृ. २; (२) बजेस व बुल्हर, अ.स.व.ेइां., 

१८८३, खांड ४, पृ. ८८ क्र. १; (३) ल्युडसण, अपेंणिक्स, इ.आय., १०, १९०९–१०, पृ. ११४, क्र. १०७२. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––उल्लेख नाही 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात कुमार काणभोअ वणे्हुपाद्रलत याने लेणे, चेद्रतयघर, आठ ओवरक 

(ओवऱ्या), लेण्याच्या दो्ही बाजूस एक एक कुां ड व लेण्याचा मागण याांची द्रदलेली देणगी नमूद केली आहे . 
 
व्यप्क्तनामे.––काणभोअ (काणभोज) व्हेणुपाद्रलत (द्रवष्ट्णुपाद्रलत)––लेण्याची देणगी देणारा 

राजपुत्र. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६२६, महाि बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख महाड येथील पाल शलैगृहात कोरलेला आहे  
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व बुल्हर अ.स.व.ेइां , १८८३ खांड ४, प्ले; ४६; (२) ल्युडसण, अपेंणिक्स, 

इ.आय., १०, १९०९–१०, पृ. ११४, क्र. १०७४. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा लेख वाचता येत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६२७. महाि बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख महाड येथील पाल लेण्यामध्ये कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व बुल्हर, अ.स.व.ेइां., १८८३, खांड ४, प.ृ ८८–८९, क्र. ११; (२) ल्युडसण, 

अपेंणिक्स, इ. आय., १०, १९०९–१०, प.ृ ११४, क्र. १०७३. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात लेणे, चैत्य लेणे व लेण्याच्या खालच्या बाजूला असलेली काही शतेे 

याांची देणगी नमूद केली आहे. दान देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव वादद्रसरी (वादश्री) आहे. 
 
व्यक्तीनामे.––(१) वादद्रसरी (वादश्री)––दान देणारी व्यक्ती, बहुधा स्त्री असावी; (२) 

सांघरद्रक्षत (सांघरद्रक्षत)––गृहपती श्रेष्ठी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६२८. मांगळवेढे णिलालेख, कलचुरी पेमाणिदेव 
 

द्रजल्हा––सोलापूर तालुका––मांगळवेढे 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख मांगळवढेे येथे एका शतेात सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., सह्याद्री, वषण २, अांक ११; मराठी ताम्रलेखाचा अल्प पणरचय, 

(भा.इ.सां.मां.) पुणे; (२) तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. ३४४–३४७, क्र. ६५. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्रथमाधण कानडी भाषा व कानडी द्रलपी, द्रद्वतीयाधण मराठी भाषा, देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कलचरुी नृपती पेमाद्रडदेव. 
 
वषण व णतथी.––द्रतथी द्रदलेली नाही. अांदाजे शके १०५४, इ. स. ११३२ (शां. गो. तुळपुळे), शके 

१०२५–१०५० (खरे). 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात पेमाद्रडदेव याने नारायणदेवाला कां नेिरातील ५० द्रनवतणने जमीन दान 

द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जोगमराणा; (२) पेमाद्रडदेव––दान देणारा कलचुरी नृपती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६२९. मांगळवेढे णिलालेख, चांणिकादेवी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख मांगळवढेे येथील गावाच्या हद्दीबाहेर एका शतेात सापडला  
 
सांदर्ण.––(१) तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले, १९६३, पृ. २०६–२०८, क्र. ३८. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके १२०४ (गतवषण), द्रचत्रभानु सांवत्सर, मागण. . . . यापढुील भाग वाचता येत 

नाही. नोव्हेंबर, इां. स. १२८२. 
 
साराांि.––कद्रवदेव घराण्यातील द्रसद्धनाथ नामक व्यक्तीने चांद्रडका देवीला कद्रवठे हे मुख्य गाव 

धरून सहा गाव ेद्रदल्याचे या लेखात नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––द्रसद्धनाथ––कद्रवदेव वांशातील दानकता. 
 
ग्रामनामे.––(१) कद्रवठे––साांगली द्रजल्यातील कवठे महाकाळ असाव;े (२) केकां द्रमद्रर––

द्रवजापूर द्रजल्यातील ककमरी असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६३०. माटवि ताम्रपट, िैकूटक णवक्रमसेन 
 

द्रजल्हा––रत्नाद्रगरी तालुका––दापोली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट दापोलीहून ७ मलै असलेल्या माटवण गावी श्री. महाद्रडक याांचेजवळ 

होता. 
 
सांदर्ण.––गोखले, सौ. शोभना, इ. आणि सां., तै्रमाद्रसक, १९७२, वषण ९, अांक ३५, प.ृ ५–११. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––तै्रकूटक नृपती द्रवक्रमसेन. 
 
वषण व णतथी.––सांवत् २८४, चैत्र वद्य २, यात वाराचा उल्लेख नाही. सांवताचे नाव द्रदलेले 

नसल्यामुळे द्रनद्रित इ. स. साांगता येत नाही. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपट तै्रकूटक नृपती द्रवक्रमसेन याने कौंद्रडण्य गोत्री, तैद्रत्तरीय शाखेच्या 

द्रशवस्वामी या ब्राह्मणाला दान द्रदला आहे. ब्राह्मण कद्रल्लवन येथे राहणारा होता. या ताम्रपटा्वये 
महाकटाहार अग्रहारातील फरतद्रटकाांतगणत पांचामलक हे गाव दान द्रदले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवक्रमसेन––तै्रकूटक नृपती; (२) द्रशवस्वामी––दान स्वीकारणारा 

कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा; (३) स्वाद्रमक––लेखक; (४) रुद्ध––दूतक; (५) नरेंद्र; (६) 
नारायण. 

 
ग्रामनामे.––(१) अद्रनरुद्धपरुी––सुरत द्रजल्यातील बाडोलीजवळच्या तेन या गावाच्या आसपास 

असाव े द्रमराशी याांचे मत आहे; (२) महाकटाहार––कदाद्रचत रत्नाद्रगरी द्रजल्यातील महाड असाव;े (3) 
कद्रल्लवन––नाद्रशकजवळचे कळवण असाव;े (४) फरतद्रटका––ओळख पटत नाही; (५)पांचामलक––
ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६३१. मािगीहाळ णिलालेख 
 

द्रजल्हा––साांगली तालुका––जत 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख मडगीहाळ या गावी महादेवाच्या देवालयासमोर सापडला. 
 
सांदर्ण.––बानेट, इ. आय्., १९१९–२०, खांड १५, पृ. ३१५–३२९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राचीन कानडी; इ. स. १२व्या शतकाच्या शवेटी प्रचद्रलत असलेली कानडी 

द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––(१) कलचदु्रर नृपती सांकमदेव; (२) यादव नृपती द्रभल्लम. 
 
वषण व णतथी.––शके १०९३ (गत वषण), फाल्गुन अमावस्या, सूयणग्रहण, नांदन सांवत्सर, २७ 

जानेवारी, इ. स. ११७२ (प्रथम देणगी). 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात दोन मांद्रदराांना वगेवगेळया वळेी देण्यगाांची नोंद केलेली आहे. 

रायमुराद्रर सोद्रयदेव शासन करीत असताना माद्रळगेचा शरेीफ द्रबज्जय याने द्रशवसोमनाथाची दोन मांद्रदरे 
बाांधली व या मांद्रदराांना देणग्या द्रदल्या. नांतर कलचदु्रर नृपती सांकमदेव याच्या शासनकाळातही या मांद्रदराांना 
देणग्या द्रमळाल्या. यादव नृपती द्रभल्लम हा राज्यपदी असतानाही या मांद्रदराांना देणग्या द्रमळाल्याचा उल्लेख 
या लेखात आलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कन्नम––मांगळीवडेचा नृपती; (२) राज––कन्नमचा पुत्र; (३) अम्मुद्रग–राज 

याचा पुत्र; (४) सांकम––राज याचा पुत्र; (५) जोगम्म––राजा याचा पुत्र; (६) हेम्माद्रड––जोगम्म याचा 
पुत्र; (७) द्रबज्जल––हेम्माद्रड याचा पुत्र, कळचुयण राज्याचा सांस्थापक नृपती; (८) सोद्रयदेव (सोमदेव)––
कळचुयण नृपती, द्रबज्जलाचा पतु्र, (९) द्रबज्जय नायकर––दान देणारा प्रभ;ु (१०) साद्रययक्क (साद्रवत्रीदेवी)–
–द्रबज्जय नायकरची पत्नी; (११) मुद्रद्दयक्क––द्रबज्जय नायकरची माता, (१२) मल्ल गाउांड (द्रद्वतीय)––
द्रबज्जय नायकरचा द्रपता; (१३) बल्ल गाउांड––द्रबज्जय नायकरचा द्रपतामांह; (१४) मल्ल गाउांड (प्रथम)––
द्रबज्जय नायकरचा प्रद्रपतामह; (१५) सांकम––कळचयुण नृपती; (१६) द्रभल्लम––यादव नृपती (१७) 
लोकाभरण––शवै साधु; (१८) कल्याणदेव––लोकाभरणाचा द्रशष्ट्य. 

 
ग्रामनामे––(१) मांगळीवडे––पूवीच्या साांगली सांस्थानातील हल्लीचे सोलापूर द्रजल्यातील 

मांगळवढेे; (२) काळाांजर––कदाद्रचत द्रनडगुल असाव;े (३) माद्रळगे––हद्रल्लचे माडगीहाळ; (४) 
वासुांद्रबगे––ओळख पटत नाही; (५) लोणार––द्रनद्रित ओळख पटत नाही. त्या पद्ररसरात या नावाची 
दोन गाव े आहेत, (६) कोळनूर––ओळख पटत नाही (७) चेंद्रडके वटे्ट (चांद्रडकेची टेकडी)––ओळख 
पटत नाही (८) डोंगद्ररगाव–े–या नावाची अनेक गाव ेआहेत; (९) सणम्बडे––सनबरा असाव.े 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६३२. मािकेश्वर णिलालेख 
 

द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––पराांिा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख माणकेिर येथील महादेवाच्या मांद्रदरात द्रमळाला. 
 
सांदभण.––इां.अ.द्रर., १९७०–७१, पृ.४९. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघण. 
 
वषण व णतथी.––शके ११४१, इ. स. १२१९, क्र. २३. 
 
साराांि.––द्रदलेला नाही. 
 
व्यन्सक्तनामे.––उल्लखे नाही. 
 
ग्रामनामे.––उल्लखे नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६३३. माणिकपूर णिलालेख 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––वसई 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख माद्रणकपूर येथे सापडला. सध्या हा मुांबई येथे द्रप्र्स ऑफ वले्स 

म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. गां., म.प्रा.ता.णि., १९४७, प.ृ ८१–८४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––गुरुवार, कार्थतक वद्य १०, शके १११९, ६ नोव्हेंबर, इ. स. ११९७. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात सोमेिर देवालयाचा पुजारी वदेाांगराशी यास सतुली गावातील काही 

जमीन दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जीमूतवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय)–

–द्रशलाहार नृपती; (३) लक्ष्मण नायक––महामात्य; (४) साहामल्ल––श्रीकरण; (५) जोधुनायक––
प्रभ;ु (६) वदेाांगराद्रस (वदेाांगराशी)––दान स्वीकारणारा सोमेिराचा पुजारी. 

 
ग्रामनामे.––(१) सतुली––माद्रणकपूरच्या ईशा्येस तीन मलैाांवरील सैद्रतवली हे गाव असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६३४. माकंिी णिलालेख 
 

द्रजल्हा––चाांदा तालुका––गढणचरोली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख माकंडी येथे माकंडेिराच्या मांद्रदराच्या आवारातील एका द्रशलाखांडावर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––इां अ.णर., १९६३–६४, पृ ७२.क्र.५३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ७व्या शतकातील उत्तरेकडील वळणाची. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखाचा सुसांगत अथण लागत नाही. (१) अनुराग : द्रप्रयपूण्णण : (२) बप्पनागश्री. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६३५. माकंिी णिलालेख, यादव कृष्ट्िदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख माकंडी येथे माकंड ऋृषीच्या मांद्रदरातील उध्वस्त झालेल्या सभामांडपाच्या 

इतस्ततुः पडलेल्या हेमाडपांती खाांबाांपैकी एका खाांबावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) ककनगहॅम, णर.अ.स.इां, खांड ९, पृ १५०; (२) देशपाांडे , य. खु., र्ा.इ..सां.मां., 

तै्रमाद्रसक, पुणे, पृ. ८५–८८, वषण १९, अांक ३; (३) तुळपुळे, शां गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, पृ.३५५–
३५७, क्र.६८. 

 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; इ. स. १२ व्या – १३ व्या शतकातील देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कृष्ट्णदेव. 
 
वषण व णतथी.––द्रतथीचा उल्लेख नाही. तुळपुळयाांच्या मते सुमारे शके ११७८ चा हा लेख असावा. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात पुरुषोत्तमपुत्र का्हो याचा पुत्र व कसघणरायाचा पणतु उपाांगराव याने 

माकंडेयाचे स्तवन केलेले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) उपाांगराओ––यादव वांशातील कसघणाचा पणतू रामचांद्रदेव (तुळपुळे); (२) 

का्हो (कृष्ट्णदेव)––उपाांगरावाचा द्रपता; (३) पुरुषोत्म––उपाांगरावाचा द्रपतामह; (४) कसघण––
उपाांगरावाचा प्रद्रपतामह. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६३६. मािी णिलालेख, कलचुरी सांकमदेव 
 
णजल्हा––सोलापूर तालुका––सोलापूर 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख माडी येथील सुतार आळीत नरसोबा देवालयाच्या अवशषेाांमध्ये सापडला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., १९३०, खांड १, प.ृ ४३–५४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १२ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कलचदु्रर नृपती सांकमदेव, यादव नृपती द्रभल्लम जौतुद्रग कसघण. 
 
वषण व णतथी.––(१) ५ व ेशासन वषण (सांकमदेव), शावणरी सांवत्सर अद्रिनी, अमावस्या, सोमवार, 

शके ११०२ (गतवषण); (२) ४ थे शासनवषण (द्रभल्लम), प्लवांग सांवत्सर, पौष १०, कृष्ट्ण पक्ष, सोमवार, 
उत्तरायण सांक्राांत; शके १९०९ (३) जतुद्रगद्रवजयराज्ये.. शक, मास, द्रतथी द्रदलेली नाही; (४) १३ व े
शासनवषण (कसघणदेव), आांद्रगरस सांवत्सर, पौष शुक्ल ४, उत्तरायण सांक्राांत, शक सांवत, ११३४. 

 
साराांि.––या लेखात योगेिरदेवाला वळेोवळेी द्रमळालेल्या देणग्या नमूद केल्या आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) भल, भलेश भलवासुदेव––साधुचे नाव; (२) द्रबज्जण––कलचुरी नृपती; 

(३) सोम––कलचुरी नृपती, द्रबज्जणाचा पुत्र; (४) मल्लुद्रग––कलचुरी नृपती; (५) सांकमदेव––कलचुरी 
नृपती; (६) द्रभल्लम––यादव नृपती; (७) जैतुद्रग––यादव नृपती, द्रभल्लमाचा पुु़त्र; (८) कसघण––यादव 
नृपती, जैतुद्रगचा पुत्र; (९) धोद्रयपैय नायक––दान देणारा कुलकरद्रण धमणसायक; (१०) योगेिर––
शांकराचे देउळ बाांधून ‘योगेिरा’ची स्थापना करणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (११) गोकवद चतुवेदी––
योगेिराचा द्रपता, सोमयाजी ब्राह्मण; (१२) गोकवदयोगेिर––योगेिराचा पतु्र; (१३) वासुद्रग––
जद्रमनीचा मालक सेद्रट्ट, चोथमल्लाचा मुद्राद्रधकारी; (१४) चोथमल्ल––वासुद्रग सेद्रट्टचा मालक; (१५) 
द्रवक्रमपाल––तेलाचा घाणा दान देणारा. 

 
ग्रामनामे––(१) मारूद्रढनगर––हल्लीचे माडी; (२) कसयग्राम––माडीच्या आग्नेयेस असलेले 

कासेगाव; (३) गवरेिरपूर––ओळख पटत नाही; (४) सुरत––ओळख पटत नाही; माडीच्या दद्रक्षणेस 
असलेले तरडगाव?; (५) दवद्रडगे––द्रनजाम हद्दीतील हगरटग द्रत्रशतातील एक गाव. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

६३७. माहुरझरी ताम्रपट वाकाटक पृणथवीषेि (णितीय) 
 
द्रजल्हा––नागपूर तालुका––नागपूर 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट श्री. बोरकर याांना त्याांच्या माहुरझरी येथील शतेात नाांगरणी चालू 
असताना द्रमळाला. नागपूर येथील द्रजल्हाध्यक्षाांनी हा ताम्रपट आपल्या ताब्यात घेतला. 
 

सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ., णव.सां.मां वा., १९७१, पृ. ५३–७७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्राह्मी, पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती पृद्रथवीषेण (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––१७ व ेशासनवषण, कार्थतक शुक्ल १२. 
 
साराांि.––या ताम्रपटाचा उदे्दश राजाने काश्यप गोत्री ब्राह्मण द्रवष्ट्णुदत्त व भवदत्त याांना सुरन्सम्ब 

राज्याच्या जमलखेटकां  द्रवभागाांतील जमलखेटक नामक गाव दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवरसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती; (२) गौतमी पतु्र––वाकाटक नृपद्रत, 

प्रवरसेन (प्रथम) चा पुत्र; (३) भवनाग––भारद्रशव राजा गौतमीपुत्राचा मातामह; (४) रुद्रसेन (प्रथम)––
वाकाटक नृपती, गौद्रतमीपतु्राचा पुत्र; (५) पृद्रथवीषेण (प्रथम)––वाकाटक नृपती, रुद्रसेन (प्रथम) चा 
पुत्र; (६) रुद्रसेन (द्रद्वतीय)––वाकाटक नृपती, पृद्रथवीषेण (प्रथम) चा पुत्र; (७) देवगुप्त––गुप्त नृपती 
चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय); (८) प्रभावतीगुप्ता––देवगुप्ताची क्या, रुद्रसेन (द्रद्वतीय) ची पत्नी; (९) प्रवरसेन 
(द्रद्वतीय)––वाकाटक नृपती, रुद्रसेन (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१०) नरेंद्रसेन––वाकाटक नृपती, प्रवरसेन 
(द्रद्वतीय) चा पुत्र; (११) अन्सज्झतभट्टाद्ररका––नरेंद्रसेनाांची पत्नी; (१२) पृद्रथवीषेण (द्रद्वतीय)––वाकाटक 
नृपती, नरेंद्रसेनाचा पुत्र, दानकता; (१३) द्रवष्ट्णुदत्त––दान स्वीकारणारा वाजसनेयी काश्यप सगोत्री 
ब्राह्मण; (१४) भवदत्त––दान स्वीकारणारा वाजसनेयी काश्यपसगोत्री ब्राह्मण; (१५) रद्रवदत्त––लेख 
द्रलद्रहणारा सेनापती. 
 

ग्रामनामे.––(१) पृद्रथवीसमुद्र––पृद्रथवीषेण (द्रद्वतीय) ची राजधानी. द्रनद्रित शोध लागत नाही; 
(२) पृद्रथवीपूर––ओळख पटत नाही; (३) जमलखेटक––सावनेर तालुक्यातील खापा गावाच्या 
ईशा्येस २ मलैाांवर असलेले जमलपाणी बहुधा असाव;े (४) अुब्भीलक––बहुधा जमलपाणीच्या उत्तरेस 
दोन मलैाांवरील खुबाळी असाव;े (५) ना्दीपुरक––जमलपाणीच्या पद्रिमेस तीन मलैाांवरील नांदापूर 
असाव;े (६) सोमदरी––ओळख पटत नाही. ते कदाद्रचत जमलखेटकच्या पूवेकडील दरीचेच नाव असावे. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

६३८. माहुल (रॉम्बे) णिलालेख, हणरपालदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा णिलालेख १९५८ मध्ये माहुल येथे णमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) दीणक्षत, एम, जी., इ.आय., १९६७, खांि ३७, र्ाग ४ पृ. १६५–१६६; (२) ॲ.णर.इां.ए., 
१९५८–५९, पृ. ४५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व मराठी; नागरी णलपी. 
 
राजवांि व राजा.––णिलाहार हणरपालदेव. 
 
वषण व णतथी.––िके १०७५, श्रीमुख सांवत्सर, रणववार, आषाढ िुद्ध १५, चांद्रग्रहि ७ जुलै, इ. स. ११५३. 
 
साराांि.––या णिलालेखात हणरपालदेवाने केलेल्या व्यवस्थेचे विणन आहे. षट्षष्टी णवषयातील माहवल 
खेड्यातील ब्राह्मिाांना घरपट्टी माफ केली आहे. पोफळीच्या बनातील ३ टके्क लेव्ही द्यावी. गोवर्धणन 
र्ट्टोपाध्याय याची िोप्म्वलवाणटका माि करमुक्त केली आहे. ही व्यवस्था राजाने स्वकल्यािाथण केली. 
हेच पुन्सहा मराठीत णलणहले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) हणरपालदेव––णिलाहार नृपती; (२) गोवर्धणन र्ट्टोपाध्याय––कर माफ झालेला 
ब्राह्मि. 
 
ग्रामनामे.––(१) षट्षष्टी––सालसेट सकवा साष्टी, णज. ठािे; (२) माहवल––रॉम्बे (तुररे्) पासून 
दीि मैलावर असलेले माहुल; (३) िोप्म्वल (वाणटका)––कल्यािजवळील िोंणबवली. 
 
णविेष महत्त्व.––या णिलालेखात घरपट्टीचा (गृहदेिक) आणि पोफळीच्या बनावरील कराचा उले्लख 
प्रथमच णमळतो. 
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६३९. माांिवी णिलालेख, णिलाहार केणिदेव (णितीय) 
 
द्रजल्हा––ठाणे तालुका––वसई 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख माांिवी येथे सापिला. हा णिलालेख मुांबई येथील णप्रन्सस ऑफ वेल्स म्युणझयममध्ये 
ठेवलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) दीणक्षत, मो. गां. म.सां.प., वषण ६, अांक ४, पृ. ६–७; (२) तुळपुळे, िां. गो., प्रा.म.को.ले., 
१९६३, पृ. ९८–१००, क्र.१९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी सांणमश्र र्ाषा; देवनागरी णलपी. 
 
राजवांि व राजा.––णिलाहार नृपती केणिदेव (णितीय). 
 
वषण व णतथी.––माघ िुद्ध १५, रुणर्धरोद्गारी सांवत्सर, िके ११२५, बुर्धवार, २९ जानेवारी, इ. स. १२०३. 
 
साराांि.––हा लेख णिलाहार नृपती केणिदेव याच्या अमदानीतील असून यामध्ये त्याचा मुख्यमांिी 
लक्ष्मीर्धर महामात्य याने माांिवली येथे स्थाणपलेल्या लक्ष्मीनारायिाचे साक्षीने सोम ठाकूर याने णदलेल्या 
देिग्या नमूद केल्या आहेत. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) केणिदेव––णिलाहार नृपती; (२) लक्ष्मीर्धर––लक्ष्मीनारायिाची स्थापना करिारा 
केणिदेवाचा महामात्य; (३) सोम ठाकूर––दानकता. 
 
ग्रामनामे.––माांिवली––ठािे णजल्ह्यात वसईच्या ईिान्सयेस १५ मैलावर असलेले माांिवी हे गाव. 
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६४०. णमरज ताम्रपट, चालुक्य जयससह (णितीय) 
 
णजल्हा––साांगली तालुका––णमरज 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रमरज येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) वाथेन, ज.रॉ.ए.सो., १८३५, खांड २ (1st series), पृष्ठ ३८०; ज.रॉ.ए.सो., 

१८३६, खांड ३, प.ृ २५८; (२) फ्लीट, इां.ॲ., १८७९, खांड ८, प.ृ११; (३) बानेट, इ.आय., १९१३–१४, 
खांड १२, पृ. ३०३–३१५. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तरेकडील वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––पद्रिमी चालुक्य नृपती जगदेकमल्ल जयकसह (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ९४६ (गतवषण), वैशाख पैर्थणमा, रक्ताद्रक्ष सांवत्सर, रद्रववार, २६ एद्रप्रल इ. स. 

१०२४. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश करद्रटकल्ल ु३०० व एडडोर २००० मधील माडदूझरूु हे गाव श्रीधर 

याचा नातू व रेवणायण याचा पतु्र वसुदेवायण याला दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. 
 

व्यप्क्तनामे.––(१) जयकसह (प्रथम)––चालुक्य नृपती; (२) रणराग––चालुक्य नृपती 
जयकसह (प्रथम) चा पुत्र; (३) पुलकेशी (प्रथम)––चालुक्य नृपती, रणरागाचा पुत्र; (४) कीर्थतवमणन् 
(प्रथम)––चालुक्य नृपती, पुलकेशी (प्रथम) चा पुत्र; (५) मांगलीश––चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन् 
(प्रथम) चा धाकटा भाऊ; (६) सत्याश्रय (प्रथम)––चालुक्य नृपती, कीर्थतवमणन (प्रथम)चा पुत्र; (७) 
हषण––सत्याश्रय (प्रथम) ने कजकलेला महानृपती; (८) नेडमद्रर––चालुक्य नृपती, सत्याश्रय (प्रथम) चा 
पुत्र; (९) आद्रदत्यवमणन्––चालुक्य नृपती, नेडमरीचा पुत्र; (१०) द्रवक्रमाद्रदत्य (प्रथम)––चालुक्य नृपती, 
आद्रदत्यवम्याचा पुत्र; (११) युद्धमल्ल––चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (प्रथम)चा पुत्र; (१२) द्रवजयाद्रदत्य–
–चालुक्य नृपती, युद्धमल्लाचा पुत्र; (१३) द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, द्रवजयाद्रदत्य याचा 
पुत्र; (१४) द्रकतीवमणन् (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१५) भीम (?)––
चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (१६) कीर्थतवमणन् (तृतीय)––चालुक्य नृपती, भीमाचा 
पुत्र; (१७) तैल (प्रथम)––चालुक्य नृपती, कीतीवमणन् (तृतीय) चा पुत्र; (१८) द्रवक्रमाद्रदत्य (तृतीय)––
चालुक्य नृपती, तैल (प्रथम) चा पुत्र; (१९) भीम (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (तृतीय) चा 
पुत्र; (२०) अय्यण (प्रथम) चालुक्य नृपती, भीम (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (२१) कृष्ट्ण (तृतीय)––राष्ट्रकूट 
नृपती, अय्यण (प्रथम) चा सासरा; (२२) द्रवक्रमाद्रदत्य (चतुथण)––चालुक्य नृपती, अय्यण (प्रथम) चा 
पुत्र; (२३) बोंथादेवी––चेद्रद राजक्या, द्रवक्रमाद्रदत्य (चतुथण) ची पत्नी; (२४) लक्ष्मण––चेद्रद राजा, 
बोंथादेवीचा द्रपता; (२५) तैल (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्य (चतु्थण) चा पुत्र; (२६) ककण र–
–तैल (द्रद्वतीय) ने कजकलेला राष्ट्रकूट नृपती; (२७) रणस्तांभ––तैल (द्रद्वतीय) ने कजकलेला राष्ट्रकूट 
नृपती; (२८) जाकव्वा––भम्महाची क्या, तैल (द्रद्वतीय) ची पत्नी; (२९) भम्मह––रट्ट राजा, 
जाकव्वाचा द्रपता; (३०) सत्याश्रय (द्रद्वतीय)––चालुक्य नृपती, तैल (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (३१) दशवमणन्–
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–चालुक्य नृपती, सत्याश्रय (द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (३२) भाग्यवती––दशवम्याची पत्नी; (३३) 
द्रवक्रमाद्रदत्य (पाचवा)––चालुक्य नृपती, दशवम्याचा पुत्र; (३४) जयकसह (द्रद्वतीय)––दान देणारा 
चालुक्य नृपती जगदेकमल्ल, द्रवक्रमाद्रदत्य (पाचवा) याचा धाकटा भाऊ; (३५) वासुदेवायण––दान 
स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण; (३६) रेवणायण––वासुदेवायाचा द्रपता; (३७) श्रीधर––वासुदेवायाचा 
द्रपतामह; (३८) प्रोलायण––महाप्रचांडदांडनायक; (३९) माइपय्य––लेख द्रलद्रहणारा प्रोलायाच्या 
हाताखालील अद्रधकारी. 

 
ग्रामनामे.––(१) कोल्लापूर––हल्लीचे कोल्हापूर; (२) मुदुनीर––गुलबगा द्रजल्यातील हल्लीचे 

मुदनूर. पुढील गावाांची ओळख पटत नाही. (३) माडदूझरूु; (४) जाद्रलहाडु; (५) उणहल्ली; (६) 
वव्वुद्रलखेट; (७) गोवन्स्त. 
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६४१. णमरज णिलालेख, णिलाहार णवजयाणदत्य 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशळा द्रमरज येथील प्रवशेद्वाराच्या कभतीत बसवलेली आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बानेट, इ. आय्., १९२७–२८, खांड १९, प.ृ ३५–४१. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महामांडलेिर द्रवजयाद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––(१) शके १०६५, दुांदुभी सांवत्सर, भाद्रपद शुद्ध २, शुक्रवार, (अद्रनयद्रमत), 

सोमवार, २४ ऑगस्ट, इ. स. ११४२; (२) शके १०६६, रुद्रधरोग्दारी सांवत्सर, माघ वद्य १४, वड डवार 
(गुरुवार), द्रशवरात्री, शुक्रवार, ४ फेबु्रवारी, इ. स. ११४४. 

 
साराांि.––या लेखात वीर बणांज सांघाच्या काही प्रद्रतद्रनधींनी सेडांबाळ येथे शक सांवत् १०६५ मध्ये 

भरलेल्या सभेमध्ये तेथील प्रमुख शदे्ररफाने बाांधलेल्या द्रशवमांद्रदराला बऱ्याच देणग्या द्रदल्याचे नमूद केले 
आहे. शके १०६६ मध्ये महामांडलेिर द्रवजयाद्रदत्याचे अद्रधकारी भाद्रयपय्य नायक व माळपय्य नायक याांनी 
त्याच देवळाला काही देणग्या द्रदल्याचेही नमूद केले आहे.सोवराद्रस हा या दानाचा द्रविस्त होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पृथ्वीसेद्रट्ट––दान देणाऱ्या वीर बणांज श्रेणीचा सभासद; (२) बोप्पणय्य––

द्रमरजेचा राजव्यापारी; (३) वसेपय्यसेद्रट्ट––मोठा व्यापारी; (४) सोवणसेद्रट्ट––दान देणारा व्यापारी; (५) 
द्रचक्क चावुांड––बागे गावचा मूद्रळग; (६) जयकसगद द्रसद्ररयमसेद्रट्ट––दान देणारा व्यापारी; (७) हेमसेद्रट्ट–
–प्रधानपुरुष (Headman ); (८) मल्लसेद्रट्ट––सेद्रट्टगुत्त; (९) कुवर लक्कसेद्रट्ट––दान देणारा व्यापारी; 
(१०) द्रनगळद केद्रत सेद्रट्ट––दान देणारा व्यापारी; (११) सूरसेद्रट्ट––दान देणारा व्यापारी; (१२) 
आकेतसेद्रट्ट––दान देणारा व्यापारी; (१३) चवुडसेद्रट्ट––दान देणारा व्यापारी; (१४) बोंदलब्ब–े–
सेडांबाळ येथील स्त्री (?); (१५) कोप्पसेद्रट्ट––सेडांबाळाचा दान देणारा व्यापारी; (१६) माद्रदराजय्य––
माधविेराचे देऊळ बाांधणारा महाप्रभ;ु (१७) द्रवजयाद्रदत्य––द्रशलाहार महामांडलेिर; (१८) भाद्रयपय्य 
नायक––द्रवजयाद्रदत्याचा महाप्रधान; (१९) माळपय्य नायक––द्रमकरजे प्राांताचा के्रद्रणकार; (२०) 
सोवराद्रस द्रसद्धाांद्रतदेव––दान स्वीकारणारा देवळातील आचायण, दानाचा द्रविस्त. 

 
ग्रामनामे.––(१) अय्यावळे (अद्रहच्ात्रा)––हल्लीचे द्रवजापूर द्रजल्यातील ऐहोळे, हुनगुांड 

तालुका; (२) द्रमकरजे––हल्लीचे द्रमरज; (३) बागे––बागडगे ककवा बागेनाडु असाव.े यापढुील गावाांची 
ओळख पटत नाही; (४) वळवाड; (५) दोद्रणकोडु; (६) तोळकले; (७) कूां द्रडली; (८) द्रपद्ररयुगुवार; (९) 
सेंडबाळ––हद्रल्लचे शडेबाळ; (१०) द्रसद्ररगुप्पे––हल्लीचे द्रशरगुप्पी; (११) जुगुळकोप्प––हल्लीचे जुगल. 
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६४२. णमरज ताम्रपट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट लां डन येथे द्रब्रद्रटश म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) फ्लीट, इां.ॲ. १८८५, खांड १४, प.ृ १४०–१४२; (२) तुळपळेु, शां. गो., 

प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. ३३४–३४०, क्र. ६३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत भाषा, कानडी द्रलपी; मराठी भाषा, प्राचीन वळणाची देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती सत्याश्रयदेव. 
 
वषण व णतथी.––भाव सांवत्सर, ज्येष्ठ, कृष्ट्ण पक्ष, सद्रसवार, सप्तमी. तुळपुळयाांच्या मते शक सांवत् 

१०७६ असाव.े 
 
साराांि.––वीर सत्याश्रय चक्रवती याने कोपेिर देवाजवळ तळ टाकला असताना सैगोलपा यास 

३०० गावाांच्या द्रमकरजे द्रवभागातील सेलगार गाव करमुक्त करून दान द्रदला. त्याचप्रमाणे १२ गावाांची 
कोंगुलवद्रल दान द्रदली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती; (२) सैगोलपा––दान स्वीकारणारा भीमराय 

मदहन्सस्तपादरक्षपालक; (३) गोकवदराय––सत्याश्रयाचा द्रपता; (४) वीरेय नायक––मूलस्थानदेवाचा 
माळी; (५) गुांडराणा. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रमकरजे––हल्लीचे द्रमरज; (२) सेलगार––हल्लीचे सलगर. पुढील गावाांची 

ओळख पटत नाही; (३) कोंगुलवद्रल; (४) बोरेवद्रल; (५) बेलुवद्रलके ककवा बेलुवद्रणके; (६) मदकुद्रणके. 
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६४३. मुरुि-जांणजरा ताम्रपट, णिलाहार अपराणजतदेव 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––मुरुि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट मुरुड येथे एका चपराशाच्या घराच्या आवारात द्रमळाला, सध्या हा 

बडोदा येथील म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) प्रोद्रसकडग्ज अडड रॅ्झॅक्श्स ऑ.इां.ओ.काँ., १९३७, पृ. ८८०; (२) गदे्र, ए. ए्., 

इां. फ्रॉम बिोदा, १९४३, पृ. ३५–५५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १० व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रजतदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ९१६ (५), श्रावण बहुल १५, रद्रववार, द्रवजय सांवत्सर, सूयणग्रहण २० ऑगस्ट 

इ. स. ९९३. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट द्रशलाहार महामांडलेिर अपराद्रजतदेव याच्या कारद्रकदीतील आहे. हा 

ताम्रपट दोन भागात आहे. एका भागात राष्ट्रकूटाांची कक्क (द्रद्वतीय) पयंत वांशावळ द्रदलेली असून दुसऱ्या 
भागात द्रशलाहाराांची वांशावळ द्रदलेली आहे. पुरी कोंकण १४०० मधील द्रचख्खलाड द्रजल्यातील द्रवहले 
के्षत्रातील जमीन दान द्रदल्याचे पद्रहल्या भागात नमूद केले आहे. दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री 
हद्ररदेवपुत्र कोलम हा खेटकचा रद्रहवासी होता. हे शासन स्थानकहून द्रदले होते. या लेखात अमात्य 
अम्मणैय व साांद्रधद्रवग्रद्रहक झांझमयै याांची नाव ेनमूद केली असून हे शासन कायस्थ चकै्कय याचा पुत्र उद्दाम 
याने द्रलद्रहले. दुसऱ्या भागात पाणाड भागातील सालणक गावातील फळाांची बाग हद्ररदेवपुत्रक कोलम 
याला दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. यात अमात्य केशपायण या नावाचा उल्लखे आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवद (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज (प्रथम)––राष्ट्रकूट 

नृपती; (३) इांद्रराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (४) दांद्रतवमणन् (दांद्रतदुगण)––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराज 
(प्रथम) चा पुत्र; (५) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राज (प्रथम) चा पुत्र; (६) गोकवदराज 
(द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (७) धु्रव (प्रथम) (धु्रवाांक)––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराज (द्रद्वतीय) चा 
धाकटा भाऊ; (८) जगत्तुांग गोकवद (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, धु्रव (प्रथम) चा पुत्र; (९) अमोघवषण 
(प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (१०) कृष्ट्णराज (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषण (प्रथम) चा पुत्र; 
(११) इांद्रदेव (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनत्यवषण, जगत्तुांगाचा पुत्र; (१२) अमोघवषण (द्रद्वतीय)––
राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रदेव (तृतीय) चा पुत्र; (१३) गोकवद (चतुथण)––राष्ट्रकूट नृपती सुवणणवषण, अमोघवषण 
(द्रद्वतीय) चा धाकटा भाऊ; (१४)वद्रड डगदेव––राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रदेव (तृतीय) द्रनत्यवषण याचा धाकटा 
भाऊ, गोकवद (चतुथण) चा चुलता; (१५) कृष्ट्णराज (तृतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; (१६) खोद्रट्टग––
राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (तृतीय) चा धाकटा भाऊ; (१७) कक्कल ककवा ककण  (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट 
नृपती, द्रनरुपमाांचा पुत्र; (१८) द्रनरुपमां––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्ण (तृतीय) व खोद्रट्टग याांचा धाकटा भाऊ; 
(१९) कपद्दी (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती; (२०) पुलशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती, कपद्दी (प्रथम) चा पुत्र; 
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(२१) कपद्दी (द्रद्वतीय) द्रशलाहार नृपती, पुलशक्तीचा पुत्र; (२२) वप्पुवन्न––द्रशलाहार नृपती, कपद्दी 
(द्रद्वतीय) चा पुत्र; (२३) झांझ––द्रशलाहार नृपती, वप्पुवण्णाचा पुत्र; (२४) गोन्सग्ग ककवा ईमणद्रडझांझ––
द्रशलाहार नृपती, झांझाचा भाऊ; (२५) नागम––गोग्गीचा सद्रचव; (२६) वज्जडदेव––द्रशलाहार नृपती; 
(२७) अपराद्रजत––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेवाचा पुत्र; (२८) कोलम––दान स्वीकारणारा 
काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (२९) हद्ररदेव––कोलमाचा द्रपता; (३०) अम्मणैय––अमात्य; (३१) झांझमयै––
साांद्रधद्रवग्रद्रहक; (३२) उद्दाम––लेख द्रलद्रहणारा कायस्थ; (३३) चकै्कय––उद्दामाचा द्रपता. दुसऱ्या भागात 
वरील राष्ट्रकूट व द्रशलाहार नृपतींची नाव ेअसून हद्ररदेव हाच दान स्वीकारणारा ब्राह्मण आहे. याद्रशवाय 
पुढील नाव े आली आहेत––(१) केशपायण––अमात्य; (२) रुद्रोपाध्याय––ब्राह्मण, (३) सीहप्पैय––
ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) मा्यखेटक––हल्लीचे मानखेड, राष्ट्रकूटाांचे मुख्य स्थान; (२) तगरपूर––

उस्मानाबाद द्रजल्यातील हल्लीचे तेर; (३) सांयानभमूी––हल्लीचे सांजान; (४) पुणकदेश––हल्लीचा पुणे 
पद्ररसर; (५) खेटक––पुणे द्रजल्यातील हल्लीचे खेड; (६) द्रचपलुण––रत्नाद्रगरी द्रजल्यातील हल्लीचे 
द्रचपळूण; (७) सांगमेिर––रत्नाद्रगरी द्रजल्यातील हल्लीचे सांगमेिर; (८) चांद्रपूर––कोकणातील हल्लीचे 
चाांदोर; (९) करहाट––हल्लीचे कऱ्हाड; (१०) मन्सज्झग्राम––हल्लीचे माजगाव; (११) स्थानक––हल्लीचे 
ठाणे; (१२) द्रवहले––हल्लीचे वलेस्ले; (१३) मानेचोली व (१४) कोद्रटलेवल्ली––ओळख पटत नाही. 
दुसऱ्या भागात याद्रशवाय पुढील ग्रामनामे आहेत––(१) पाणाड––हल्लीचे पेण असाव;े (२) 
चम्मेलेवाखाडी–हल्लीचे द्रचखलपाखाडी असाव;े (३) सालणक––हल्लीचे मुरुड-जांद्रजरा असाव.े 
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६४४. मुांदखेिे ताम्रपट, सेंद्रक जयिक्ती 
 

द्रजल्हा––पूवण खानदेश तालुका––चाळीसगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट मुांदखेडे येथील पाटलाच्या जवळ सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) चाांदोरकर, जी. के., प्रर्ात, खांड १, क्र. १२; र्ा.इ.सां.मां., वार्थषक, शके १८३४, 

पृ. १६९–१७८; (२) द्रमराशी, वा. द्रव. इ.आय्. १९५१–५२, खांड २९, पृ. ११६–१२१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––सेंद्रक नृपती जयशन्सक्त. 
 
वषण व णतथी.––फाल्गुन वद्य १०, शके ६०२, १८ फेबु्रवारी, इ. स. ६८१. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट सेंद्रक नृपती जयशक्ती याच्या राजवटीतील असून या ताम्रपटाचा मुख्य 

उदे्दश नृपतीने कुां डद्रलकामल द्रवषयातील सेणाणा हे गाव कद्रल्लवनचा रद्रहवासी काश्यप गोत्री ब्राह्मण 
बप्पस्वामी याला दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे शासन साांद्रधद्रवग्रद्रहक राम याने द्रलद्रहले. 

 
व्यक्तीनामे.––(१) भानुशन्सक्त––सेंद्रक नृपती; (२) आद्रदत्यशन्सक्त––सेंद्रक नृपती, 

भानुशक्तीचा पुत्र; (३) द्रनकुां भाल्लशन्सक्त––सेंद्रक नृपती, आद्रदत्यशक्तीचा पुत्र; (४) जयशन्सक्त––दान 
देणारा सेंद्रक नृपती, द्रनकुां भाल्लशक्तीचा पुत्र; (५) बप्पस्वामी––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, 
तैद्रत्तरीय शाखा; (६) रेवस्वामी––बप्पस्वामीचा द्रपता; (७) राम––शासन द्रलद्रहणारा साांद्रधद्रवग्रद्रहक. 

 
ग्रामनामे.––(१) कुां दद्रलकामल––खानदेशात नाांदगावच्या पद्रिमेस १४ मलैाांवर असलेले 

कुां दलगाव असाव;े (२) सेणाणा––द्रमराशींच्या मते नाांदगावच्या वायव्येस १० मलैाांवर असलेले हल्लीचे 
सौंदणे असाव;े (३) जयपुरद्वाद्रर––नाांदगावच्या उत्तरेस ७ मलैाांवरील जेऊर असाव;े (४) कद्रल्लवन––
नाद्रशक द्रजल्यातील हल्लीचे कळवण. 
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६४५. मुांबई णवद्यापीठ णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली बुद्धमरू्थत भगवानलाल इांद्रजीजवळ होती. सध्या ही मूती मुांबई 

द्रवद्यापीठाच्या ग्रांथालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर, डी. आर्., ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८९८–१९०२, खांड २०, पृ. २६९–३०२. 
 
र्ाषा व णलपी.––द्रमश्र भाषा; कुषाणकालीन लेखाांप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––कुषाण नृपती हुद्रवष्ट्क. 
 
वषण व णतथी.––वषा ऋतूतील ३ऱ्या मद्रह्यातील १५ वा द्रदवस, देवपुत्र हुद्रवष्ट्क याचे ४५ व ेशासन 

वषण. 
 
साराांि.––हा लेख कुषाण नृपती हुद्रवष्ट्क याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश 

ख्वद्रसचा नामक स्त्री उपाद्रसकेने शाक्यमुनीच्या मूतीची आद्रळका येथील रोद्रशक द्रवहारात स्थापना केली हे 
नमूद करणे हा होता. हा लेख या मूतीच्या खालच्या बैठकीवर कोरलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––ख्वद्रसचा––उपाद्रसका स्त्री. 
 
ग्रामनामे.––आद्रळका––ओळख पटत नाही. 
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६४६. मेथी णिलालेख, यादव कृष्ट्ि 
 

द्रजल्हा––रु्धळे तालुका––ससदखेि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख मेथी येथील अनांतशयन मांद्रदराच्या मधल्या दालनाच्या प्रवशेद्वाराच्या 

वरच्या पट्टीवर (Lintel) कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––देसाई, पी. बी., इ, आय्., १९४९–५०, खांड २८, पृ. ३१२–३२०. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत; इ. स. १३ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कृष्ट्ण. 
 
वषण व णतथी.––वैशाख शुद्ध ११, जयनी, सोम, आनांद सांवत्सर, शके ११७६, बुधवार, २९ एद्रप्रल, 

इ. स. १२५४. (जयनी हे एकादशीचे नाव असाव)े 
 
साराांि.––या लेखात कृष्ट्ण याने कुरुकवाटक हे गाव दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 

कुरुकवाटक या खेड्याचे अधे उत्पन्न भद्रहरी या देवतेची पूजा, नैवदे्य यासाठी व अधे उत्पन्न यज्ञकमण 
करणाऱ्या ब्राह्मणाांना द्रमळाव ेअसे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दृढप्रहार; (२) सेउन्न; (३) धाद्रडपक; (४) द्रभल्लम; (५) वादुद्रग; (६)द्रभल्लम; 

(७) वसुेद्रगदेव; (८) द्रभल्लम; (९) सेउन्नराज; (१०) मालुद्रग; (११) कृष्ट्ण; (१२) द्रभल्लम; (१३) जैत्र; (१४) 
कसघण; (१५) जैत्र; (१६) कृष्ट्ण. ही व्यन्सक्तनामे यादव नृपतींची म्हणून साांद्रगतली आहेत. त्याांचा परस्पर 
सांबांध या लेखात स्पि केलेला नाही. वृद्रत्त स्वीकरणाऱ्या ब्राह्मणाांची नाव े पुढीलप्रमाणे––(१७) लोद्रलग 
अन्सग्नहोत्री, कौंद्रड्य गोत्र; (१८) आता पाठक, भारद्वाज गोत्र; (१९) दामोदर भट्ट, भारद्वाज गोत्र; (२०) 
वील्हण पाठक, भारद्वाज गोत्र; (२१) सोमनाथ पाठक, कृष्ट्णात्र (कृष्ट्णाते्रय?) गोत्र; (२२) नागदेव पाठक, 
अगन्सस्त गोत्र; (२३) नारायण भट्ट, साांकर गोत्र; (२४) राम उपाध्या, काड वसगोत्र (२५) महेस्व(ि)र 
ज्योद्रतषी, कौंद्रड्य गोत्र; (२६) वासुदेव पाठक, कौंद्रड्य गोत्र; (२७) हरदेव भट्ट, कौंद्रड्य गोत्र; (२८) 
सारांग पाठक, साां(शाां)द्रडल्य गोत्र; (२९) सूल्हण पाठक, भागणव गोत्र; (३०) केशव अवस्थी, काश्यप गोत्र; 
(३१) सारांग पाठक काश्यप गोत्र; (३२) कृष्ट्ण पांद्रडत, काश्यप गोत्र; (३३) सारांग उपाध्या, काश्यप गोत्र; 
(३४) कृष्ट्ण भट्ट, वच्ाीसगोत्र; (३५) महादेव शुक्ल, वच्ापुरोध गोत्र; (३६) महादेव पाठक, कौद्रशक गोत्र; 
(३७) जगधर पाठक, कौद्रशक गोत्र; (३८) रामदेव पाठक, लोद्रहत गोत्र; (३९) गाांगैया पाठक, वा्या 
(त्स्या)यन गोत्र; (४०) द्रवष्ट्णु पाठक, कौरव्य गोत्र; (४१) महादेव पाठक, कौरव्य गोत्र; (४२) लक्ष्मीधर 
पांद्रडत––पौराद्रणक वृत्ती शाित करणारा ब्राह्मण; (४३) द्रसद्ध सारस्वत––लेखासाठी द्रशला तयार 
करणारा; (४४) गांगाधर––घर, जमीन व द्रव्य दान देणारा; (४५) हेमदेव––लेख कोरणारा. (गोत्राांची 
नाव ेबरीच अशुद्ध आहेत). 

 
ग्रामनामे.––कुरुकवाटक––मेथीच्या जवळ असलेले हल्लीचे करुकवाडे असाव.े 

  



 अनुक्रमणिका 

६४७. मेहकर णिलालेख 
 

द्रजल्हा––बुलढािा तालुका––मेहकर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख जैन मूतीच्या खालच्या बैठकीवर द्रलद्रहलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६९–७०, पृ. ४८, क्र. २४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपीचा उल्लखे नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके १२७२, इ. स. १३५०. 
 
साराांि.––या लेखात आचायण श्रीकीर्थत हे नाव द्रदलेले असून कां धारवांशीय श्रेष्ठी कसह याचा प्रणाम 

नमूद केला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) श्रीकीर्थत––आचायण; (२) कसह––कां धारवांशीय श्रेष्ठी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६४८. मेहुिबरे ताम्रपट, सेंद्रक वैरदेव. 
 

द्रजल्हा––जळगाव तालुका––चाळीसगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख मेहुणबरे येथे सापडला. सध्या हा ताम्रपट भारत इद्रतहास सांशोधक मांडळ, 

पुणे येथे आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) सरकार, डी. सी., अ.णर., १९५७–५८, क्र. ए. १३; (२) गै, जी. ए्.इ.आय्, 

१९६३–६४, खांड ३५, पृ. १९३–१९७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; द्रलपी दाद्रक्षणात्य वळणाचा पद्रिमेकडील प्रकार. 
 
राजवांि व राजा.––सेंद्रक द्रनकुां भ नृपती वैरदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ६२४, श्रावण वद्य ११, सांक्राांत व्यतीपात, सोमवार, २४ जुलै, इ. स. ७०२ 

ककवा गुरुवार, २५ जुलै, इ. स. ७०२ (परांतु या द्रदवशी सांक्राांत येत नाही.) 
 
साराांि.––हे ताम्रशासन बहलापुरीहून द्रदलेले असून वैरदेवाने बहलापुरीच्या पद्रिमेस दोन 

गव्यूद्रत अांतरावर असलेले देवीग्राम काांचीपुरीचा रद्रहवासी काश्यप गोत्री षडांगद्रवत् ब्राह्मण नांदीस्वामी याचा 
पुत्र नागशमणन् याला दान द्रदल्याचे या शासनात नमूद केले आहे. या दानाचा उपयोग बद्रल, चरु, अन्सग्नहोत्र 
इत्यादीसाठी व्हावा असे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) वैरदेव––दान देणारा सेंद्रक-द्रनकुां भ वांशीय नृपती; (२) दांद्रडराज––सेंद्रक 

द्रनकुां भ नृपती, वैरदेवाचा द्रपता; (३) देवशन्सक्त––सेंद्रक–द्रनकुां भ नृपती, वैरदेवाचा द्रपतामह; (४) 
नागशमणन्––दान स्वीकारणारा साांगोपद्रनषद वदेद्रवद ब्राह्मण; (५) नांद्रदस्वामी––नागशम्याचा द्रपता 
षडांगद्रवद; (६) रेवस्वामी––नागशम्याचा द्रपतामह, चतुवेदी; (७) सौअक––लेख द्रलद्रहणारा 
महासाांद्रधद्रवग्रहाद्रधकृत. 

 
ग्रामनामे.––(१) बहलापरुी––खानदेशातील हल्लीचे बहाळ; (२) देवीग्राम––बहाळच्या 

पद्रिमेस सहा मलैाांवरील देवगाव असाव;े (३) काांचीपूर––हल्लीचे काांची. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६४९. येवती मराठी ताम्रपट 
 

द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––तुळजापूर 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर. १९६४–६५, पृ. ६०, क्र. ५२. 
 
भाषा व द्रलपी.––मराठी; मोडी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात नलदुगण येथील नव्या बुरजाच्या पायामध्ये गरोदर स्त्री द्रजवांत पुरण्यास 

देणाऱ्याचे काही खास अद्रधकार (हक्क) नमूद केले आहेत. 
 
व्यन्सक्तनामे.––उल्लखे नाही. 
 
ग्रामनामे––नलदुगण. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५०. राजवािे सांिोर्धन मांिळ ताम्रपट 
 

द्रजल्हा––उले्लख नाही तालुका––उले्लख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सध्या धुळे येथे राजवाडे सांशोधन मांडळात आहे 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., दीद्रक्षत, मो. गां. इ आय., १९३९–४०. पृ १६४–१७१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––कसदवांशीय महासामांत आद्रदत्यवमणन्. 
 
वषण व णतथी.––क्रोधन सांवत्सर, चैत्र अमावास्या, आद्रदत्यग्रहणपवण, शके ८८७, सोमवार, ६ माचण, 

इ.स.९६५. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश कौंद्रडण्य गोत्री ब्राह्मण चांद्रभट्टाचा पुत्र नवद्रशव याला दोन 

खेडी द्रमळाली हे नमूद करणे हा आहे. हा ताम्रपट आद्रदत्यवमणन् याने जुद्रन्ननगरहून द्रदलेला आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आद्रदत्यवमणन्––कसद वांशीय महासाांमत; (२) नवद्रशव––दान स्वीकारणारा 

कौंद्रडण्य गोत्री ब्राम्हण; (३) चांद्रभट्ट––नवद्रशवाचा द्रपता; (४) भीम––आद्रदत्यवम्याचा द्रपता; (५) मुांज–
–आद्रदत्यवम्याचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रकद्रणद्रहका––पुण्याच्या वायव्येस १६ मलैाांवर इांद्रायणी नदीच्या तीरावरील 

द्रक्हई; (२) जुद्रन्ननगर––पुण्याच्या उत्तरेस असलेले जुन्नर; (३) रामतीर्थथका––ओळख पटत नाही. 
 
पहा, क्र.६१२. 

  



 अनुक्रमणिका 

६५१ राजपुरी णिलालेख, सोमनाथदेव 
 

द्रजल्हा––सातारा तालुका––जावळी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख राजपुरी येथील शलैगृहात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले. १९६३, प.ृ ३८१–३८४, क्र. ७६. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; इ. स. १० व्या, ११ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––प्रजापती सांवत्सर, अांदाजे इ. स. ११ व ेशतक. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात राजपुरी येथील सोमनाथाच्या देवळाचा इद्रतहास आलेला आहे. या 

दैवताचा प्रथम अवतार जलसांपात (ककवा जलसांपद्रत्त) देवाने जेव्हा सोमभदु्रवनीस उपदेश केला तेव्हा 
झाला. पुढे सोमनाथास श्रीपती नायकाच्या वांशातील कोणा द्रवनायकाने उांच नेले व त्याच्या वांशातील ईदोप्प 
नामक व्यक्तीने सोमनाथाचे देऊळ बाांधले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) श्रीपती नायक; (२) ददृनायक––श्रीपती नायकाचा द्रपता; (३) द्रवनायक; 

(४) इदोप्प. 
 
ग्रामनामे.––(१) वणग्रह––राजपुरीच्या उत्तरेस २–३ मलैाांवरील आजचे वणघर; (२) 

बाांवधन––राजपुरीच्या पूवेस व वाईच्या दद्रक्षणेस तीन मलैाांवरील बाांवधन. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५२. रानवि णिलालेख, णिलाहार सोमेश्वर 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––उरि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख रानवड येथे द्रमळाला. सध्या हा लेख मुांबई येथील द्रप्र्स ऑफ वले्स 

म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साांकद्रलया व उपाध्याय, इ.आय्., १९३५–३६, खांड २३, पृ. २७६–२७९; (२) 

तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, प.ृ १५६–१६०, क्र. ३२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत–मराठी द्रमश्रण; इ. स. १२ व्या ककवा १३ व्या शतकातील देवनागरी 

द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती सोमेिरदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११८१, द्रसद्धाथण सांवत्सर, चैत्र वद्य १५, गुरुवार, २४ एद्रप्रल, इ. स. १२५९. 
 
साराांि.––हा लेख द्रशलाहार नृपती सोमेिरदेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा मुख्य 

उदे्दश राजाने दामोदरभट्ट व वासुदेवभट्ट याांना नारळ अपणण करून सांक्राद्रतपवाच्या द्रनद्रमत्ताने 
दामोदरभट्टाच्या उरणे व पद्रडवसे या गावातील खांडपलास्थाद्रनचा (खांडप्रलय स्थानीचा) एक भाग, 
देऊलेखांड सांपूणण व तीन वृद्रत्त दामोदरभट्टाच्या भावाांना दान द्रदल्या हे नमूद करणे हा होता. (तारीख 
अद्रनयद्रमत आहे) 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोमेिरदेव––द्रशलाहार नृपती; (२) झांपडप्रभ–ु–महामात्य; (३) तैज 

प्रभ–ु–महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (४) दादप्रभ–ु–श्रीकरण; (५) दामोदरभट्ट––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (६) 
वासुदेवभट्ट––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) उरणे––कुलाबा द्रजल्यातील हल्लीचे उरण; (२) पद्रडवसे––उरणपासून २ 

मलैाांवरील फुां डे ककवा ३ मलैाांवरील पाांजे असाव.े(साांकद्रलया-उपाध्याय) 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५३. रामटेक ताम्रपट, प्रवरसेन (णितीय) 
 

द्रजल्हा––नागपूर तालुका––रामटेक 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट मनसर येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रहरालाल, इां.सी.पी.ॲन्सि बेरार, १९५२, प.ृ ४–५; (२) द्रमराशी, वा.द्रव., कॉ.इां.इां, 

१९६३, खांड ५, पृ. ७३–७५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––हा लेख वाकाटक नृपती प्रवरसेन (द्रद्वतीय) याचा असावा. 
 
वषण व द्रतथी.––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट पूणण उपलब्ध नसल्यामुळे यातील मजकुराद्रवषयी द्रनद्रित काही साांगता येत 

नाही. उपलब्ध भागात दान द्रदलेल्या गावाबद्दल मजकूर आढळतो. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५४. रामटेक णिलालेख, यादव रामचांद्र 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख रामटेक येथील लक्ष्मण मांद्रदराच्या द्वाराच्या उजव्या हाताच्या कभतीत 

बसवलेल्या द्रशळेवर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) ककनगहॅम, अ.स.णर., खांड ७, पृ. ७–११२; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., व कुलकणी, 

एल.्आर्., इ. आय्., १९३९–४०, खांड २५, प.ृ ७–२०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १३ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––(बहुधा) यादव नृपती कसघण व रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही. (अांदाजे इ. स. १३ व्या शतकाच्या शवेटी.) 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक असल्यामुळे सुसांगत अथण लागत नाही. कदाद्रचत राघव नावाच्या 

व्यक्तीने या मांद्रदराच्या बाांधकाम वगैरेची जी व्यवस्था केली त्याची नोंद करणे हा या लेखाचा उदे्दश असावा. 
लेखाच्या शवेटी माईदेव नामक अद्रधकाऱ्याचा उल्लेख आलेला आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कसहण––यादव नृपती; (२) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (३) राघव––

रामचांद्रदेवाचा अद्रधकारी; (४) वाद्रयनायक––राघवदेवाचा द्रपता; (५) माइदेव––स्थाद्रनक अद्रधकारी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५५. रामसलग मुद्गि, चालुक्य णिलालेख 
 

द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––णनलांगा 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६४–६५, पृ. ६०, क्र. ५१. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा. 
 
वषण व णतथी.––चालुक्य द्रवक्रम सांवत् ३२, इ. स. ११०७. 
 
साराांि.––या लेखात दांडनायक नरवैद्य नारायन भट्टाने स्वतुः मुदगोलु येथे स्थापन केलेल्या 

नीलकां ठेिराला द्रदलेली जद्रमनीची देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा––चालुक्य नृपती; (२) नारायण भट्ट––दान देणारा 

दांडनायक नरवैद्य 
 
ग्रामनामे.––मुदगोलु 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५६. राय णिलालेख, जयकेिी (प्रथम) 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––सालसेट 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख फादर हेरास याांना सालसेट तालुक्यात राय येथे द्रमळाला. हल्ली हा मुांबई 

येथे सेंट झेद्रवयर कॉलेजमध्ये भारत इद्रतहास सांशोधन सांस्थेच्या सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) मोराएस, कदांब कुल, १९३१, पृ. ४०१, क्र. ३; (२) गुणे टी. व्ही., ए. आर. जी., 

१९६६, क्र. ३. 
 
भाषा व द्रलपी.––कल्ल,े कानडी. 
 
राजवांि राजा.––गोव्याचा कदांब नृपती जयकेशी (प्रथम). 
 
वषण व णतथी.––सोमवार, ज्येष्ठ वद्य १४, द्रवरोधकृत् सांवत्सर, शके ९९३, इ. स. १०७१. 
 
साराांि.––या लेखात जयकेशी (प्रथम) राज्य करीत असताना वन्सत्पयपूरचा राजा भपू याचा 

सरदार गोमरद्रसम हा युद्धात मृत्यु पावल्याचा उल्लखे आहे. हा लेख त्रोटक आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) जयकेशी (प्रथम)–कदांब नृपती; (२) भपू–वन्सप्तयपूरचा नृपती; (३) 

गोमरद्रसम–युद्धात मृत्यु पावलेला भपूाचा सरदार. 
 
ग्रामनाम.––वन्सप्तयपूर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५७. रायगि ताम्रपट, णवजयाणदत्य. 
 

द्रजल्हा––कुलाबा तालुका––महाि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट रायगडच्या पाटलाजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) पाठक के. बी., इ.आय्., १९०९–१०, खांड १०, पृ. १४–१७. 
 
भाषा व द्रलपी.––सांस्कृत. 
 
राजवांि व राजा.––बदामीचा चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य सत्याश्रय. 
 
वषण व णतथी.––८ व ेशासनवषण, शके ६२५, इ. स. ७०३. 
 
सारांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश चालुक्य नृपती द्रवजयाद्रदत्य याने आपल्या करहाटकातील 

मद्ररवसद्रत या द्रवजयी तळावरून ताद्रलतटहार द्रवषयातील जल्लग्राम व द्रनरूळणग्राम ही गाव ेशाांद्रडल्यगोत्री 
देव दीद्रक्षताांचा पुत्र नाथेर चतुवेदी याला दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हा ताम्रपट द्रनरवद्य पुण्यवल्लभ 
याने द्रलद्रहला  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पुलकेद्रशवल्लभ––चालुक्य नृपती; (२) कीर्थतवमणन्––चालुक्य नृपती, 

पुलकेशीवल्लभाचा पुत्र; (३) सत्याश्रय––चालुक्य नृपती, कीर्थतवम्याचा पुत्र; (४)द्रवक्रमाद्रदत्य––चालुक्य 
नृपती, सत्याश्रयाचा पुत्र; (५) द्रवनयाद्रदत्य––चालुक्य नृपती, द्रवक्रमाद्रदत्याचा पुत्र; (६) द्रवजयाद्रदत्य––
चालुक्य नृपती, द्रवनयाद्रदत्याचा पुत्र, (७) नाथेर चतुवेदी–दान घेणारा शाांद्रडल्य गोत्री ब्राह्मण; (८) देव 
दीद्रक्षत––नाथेर चतुवेदीचा द्रपता; (९) द्रनरवद्य पुण्यवल्लभ––शासन द्रलद्रहणारा; (१०) अन्नस्वामी––
नाथेर चतुवेदीचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे.––(१)जल्लग्राम––ओळख पटत नाही; (२) द्रनरूळणग्राम––ओळख पटत नाही; (३) 

करहाटक––हल्लीचे कऱ्हाड. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५८. रायबाग णिलालेख  
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––रायबाग 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख रायबाग येथे द्रमळाला. सध्या हा लेख कोल्हापूर येथील आयर्थवन शतेकी 

सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––कुां दनगर, इ.नॉ.क.को., १९३९, पृ. ७५–७६, क्र. ६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती भलूोकमल्ल. 
 
वषण व णतथी.––गुरुवार, वैशाख शुद्ध ३, प्लवांग सांवत्सर, चालुक्य द्रवक्रम सांवत् ५१, शके १०४९, 

शद्रनवार (मेळ जमत नाही.) १६ एद्रप्रल, इ. स. ११२७. 
 
साराांि.––वर उल्लेद्रखलेल्या द्रतथीला केरेयेलीच्या केशविेराला नैवदे्य दाखवण्यासाठी व 

पूजेसाठी १६ मत्तर जमीन व एक बगीचा व पुजाऱ्याला रहाण्यासाठी घर दान द्रदले असे या लेखात नमूद 
केले आहे. दान देण्याऱ्याचे पूणण नाव उपलब्ध नाही. 

 
व्यप्क्तनामे.––भलूोकमल्लदेव––चालुक्य नृपती. 
 
ग्रामनामे.––(१) हुद्रवनबागे; (२) केरेयेद्रल; (३) प्रयाग––हल्लीचे प्रयाग. पद्रहल्या दोन गावाांची 

ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६५९. रायबाग णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख रायबाग येथील जैन मांद्रदरात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, प.ृ ४१५–४१७, क्र. ९, (२) फ्लीट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., 

१८७१–७४, खांड १०, पृ. १८३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––रट्ट नृपती कातणवीयण (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ११२४, दुमणद्रत सांवत्सर, वैशाख पौर्थणमा, व्यतीपात, शुक्रवार, इ. स. १२०२. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश कातणवीयणदेवाने त्याची माता चांद्रद्रका महादेवी द्रहने बाांधलेल्या 

जैन मांद्रदराच्या व्यवस्थेसाठी मुख्य उपाध्याय शुभचांद्र भट्टारक यास काही देणग्या द्रदल्या हे नमूद करणे हा 
होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्ण––रट्टकुलाचा मूळ पुरुष; (२) कातणवीयण (प्रथम)––रट्ट नृपती; (३) 

लक्ष्मीदेव––रट्ट नृपती, कातणवीयण (प्रथम) चा पुत्र; (४) चांद्रद्रका महादेवी––लक्ष्मीदेवाची पत्नी, कातणवीयण 
(द्रद्वतीय) ची माता; (५) कातणवीयण (द्रद्वतीय)––दान देणारा रट्टनृपती, लक्ष्मीदेवाचा पुत्र; (६) शुभचांद्र 
भट्टारक––दान स्वीकारणारा मुख्य उपाध्याय, कुां दा्वयातील आचायण. 

 
ग्रामनामे.––वणेुग्राम––कातणवीयण (द्रद्वतीय) ची राजधानी. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६६०. रायबाग णिलालेख, दाणसमरसु 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख रायबाग येथे सापडला. सध्या हा द्रशलालेख कोल्हापूर येथील 

आयर्थवन शतेकी सांग्रहालयात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) फ्लीट, ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. १८७१–७४, खांड १०, पृ. १८३–१८४; (२) कुां दनगर, 

ज. बॉ. णह. सो., १९३०, खांड ३, प.ृ १९२–२००. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत कानडी द्रमश्रण; कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती जगदेकमल्ल व त्याचा माांडद्रलक दांडनायक 

दाद्रसमरसु. 
 
वषण व णतथी.––द्रसद्धाथी सांवत्सर, जगदेकमल्लाचे २ रे शासनवषण, सोमवार, आषाढ वद्य १३, 

(शके ९४२, इ. स. १०२०) (ककवा शके १०६२, इ. स. ११४०–४१) 
 
साराांि.––हा लेख चालुक्य नृपती जगदेकमल्ल याच्या अमदानीतील आहे. या लेखात 

जगदेकमल्लाचा माांडद्रलक दांडनायक दाद्रसमरसु याने कुमार कीर्थतपांद्रडतदेव याला वर उल्लदे्रखलेल्या 
द्रतथीला जैन मांद्रदराला द्रदलेली देणगी नमूद केली आहे. 

 
व्यक्तीनामे.––(१) जगदेकमल्ल––चालुक्य नृपती; (२) दाद्रसमरसु––दान देणारा माांडद्रलक 

दांडनायक; (३) कीर्थतपांद्रडतदेव––दान स्वीकारणारा; (४) काद्रलदास––सरदार. 
 
णविेष.––रायबाग म्हणजेच प्राचीन बागे ककवा हूद्रननबागे. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६६१. रायबाग णिलालेख रट्टकातणवीयण 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख द्रशलाखांड रायबाग येथे द्रमळाला. सध्या हा द्रशलालेख कोल्हापूर येथील 
आयर्थवन शतेकी सांग्रहालयात आहे. 

 
सांदर्ण.––कुां दनगर, के.जी., इ.नॉ क.को., क्र. २३, पृ १६९–१७४. 
 
र्ाषा व णलपी.––कानडी. 
 
राजवांि व राजा.––रट्ट महामांडलेिर कातणवीयण (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––आषाढ मद्रह्यातील पद्रहल्या पांधरवड्यातील १० वा द्रदवस, भाव सांवत्सर, शके 

५००. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश रट्ट नृपती एरेग राज्य करीत होत तेव्हा त्याने वर 

उल्लेद्रखलेल्या द्रतथीला मुख्यमांत्री माद्रदराज याला कूां डी ३,००० मधील मल कुरुां बेट्ट द्रजल्यातील ४,१०० 
कां ब जमीन व काही मळे दान द्रदले व इतर देणग्या द्रदल्या हे नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सेन––रट्ट नृपती; (२) लखुमादेवी––सेनची पत्नी; (३) कातणवीयण 

(प्रथम)––रट्ट नृपती, सेनाचा पुत्र; (४) पद्मावती––कातणवीयण (प्रथम) ची पत्नी; (५) लक्ष्मीदेव––रट्ट 
नृपती, कातणवीयण (प्रथम) चा पुत्र; (६) चांद्रद्रकादेवी––लक्ष्मीदेवाची पत्नी; (७) कातणवीयण (द्रद्वतीय)––रट्ट 
नृपती, लक्ष्मीदेवाचा पुत्र; (८) मद्रल्लकाजुणन––रट्ट नृपती, लक्ष्मीदेवाचा पुत्र; (९) बाचरस––कातणवीयण 
(द्रद्वतीय) चा माांडद्रलक; (१०) परद्रसयव्व–े–बाचरसाची पत्नी; (११) हेम्मणय्य––बाचरसाचा पुत्र, 
कातणवीयण (द्रद्वतीय) चा मांत्री; (१२) द्रचट्टणय्य––बाचारसाचा पुत्र, कातणवीयाचा पुत्र; (१३) काद्रळमय्य––
बाचरसाचा युद्धकलेत द्रनपणु असलेला पुत्र; (१४) चावुांडराय––बाचरसाचा पुत्र, कातणवीयण (द्रद्वतीय) चा 
मांत्री; (१५) एरेगदेवरस––दान देणारा रट्ट नृपती, रट्ट घराण्याचा मूळ पुरुष; (१६) माद्रदराज––दान 
स्वीकारणारा कानडी ब्राह्मण, शाांद्रडल्य गोत्र, एरेगदेवाचा मुख्यमांत्री, दांडनायक; (१७) भलारी––दान 
स्वीकरणारी व्यक्ती; (१८) द्रवनायक––दान स्वीकरणारी व्यक्ती. 

 
ग्रामनामे.––(१) कुां द्रड; (२) वणेुग्राम; (३) कां कणनूरु; (४) कुरुां बेट्ट; (५) मोद्रदणी; (६) नागनूरु-

या सवण गावाांची ओळख पटवलेली नाही. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

६६२. राांजली णिलालेख, णिलाहार हणरपालदेव 
 
द्रजल्हा––ठािे तालुका––वसई 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख नालासोपारा स्टेशनजवळच्या शतेात एका रेल्व ेअद्रधकाऱ्याला द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो. गां., द.म.इ.सा., १९५१, खांड ४, पृ ६२–६५; (२) तुळपुळे, शां.गो., 

प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. ४३–४७,क्र. ७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी द्रमश्रण; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती हद्ररपालदेव. 
 
वषण व णतथी.––(१) शके १०७०, इ. स. ११४८; (२) कपगल सांवत्सर, शके १०५९, इ. स. ११३७. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेख हद्ररपालदेव याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश सांवत्सर 

१०७० मध्ये हद्ररपालदेव राज्य करीत असताना सुपारक २,००० द्रवभागातील समुद्रकाठापयंत पसरलेली 
स्वतुःच्या मालकीची जमीन श्रीद्रदवल नायक व इतराांनी एकमताने दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 
तसेच राांजली गावातील एक मळा तेथील जुना धमणपती व सुपारक येथील सहवाशी द्रवष्ट्णु उपाध्याला दान 
द्रदला असा उल्लखे आहे. यापूवी शके १०५९ मध्ये चाांटस द्रवसलदेवाला १० द्रम्म द्रशल्प व वृद्रत्त याद्रनद्रमत्त 
दान द्रदले होते असे लेखात शवेटी नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) हद्ररपालदेव––द्रशलाहार नृपती; (२) द्रदवल नायक––दान देणारी व्यक्ती; 

(३) द्रवष्ट्णु उपाध्या––दान स्वीकारणरी व्यक्ती; (४) चाटांस द्रवसलदेव––दान स्वीकरणारी व्यक्ती. 
 
ग्रामनामे.––(१) सुपारक––हल्लीचे सोपारा ता. वसई, द्रज. ठाणे; (२) राांजली सोपाऱ्याच्या 

आग्नेयेस सुमारे चार मलैाांवरील राांजली; (३) माहर––द्रनमणळच्या नैऋत्येस एक मलैावर व सोपाऱ्यापासून 
७ मलैाांवर असलेले हल्लीचे माहर. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

६६३. रेनापूर णिलालेख 
 

णजल्हा––बीि तालुका––मोणमनाबाद 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख रेनापूर येथे नागनाथाच्या देवळात आढळला. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६९–७०, पृ. ४८, क्र. २३. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी. 
 
राजवांि व राजा.––उल्लखे नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके १६३८, इ. स. १७१६. 
 
साराांि.––हा लेख का्होजी व बांगजी याांनी द्रलद्रहल्याचे या लेखात नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) का्होजी––लेखक; (२) बांगजी––लेखक. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६६४. रेंदाळ णिलालेख 
 
द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––हातकिांगले 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख रेंदाळ येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रकलहॉनण, इां.स इां., पृ. ६५, क्र. ३६२. 
 
र्ाषा व णलपी.––शवेटची ओळ मराठी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती महादेव. 
 
वषण व णतथी.––दुमणद्रत सांवत्सर, शके ११८३, इ. स. १२६१. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६६५. रोणहलगि णिलालेख 
 
द्रजल्हा––औरांगाबाद तालुका––अांबि 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख बदनापूर वशेीजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९७०–७१, पृ.४९, क्र. १९. 
 
र्ाषा व णलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांि व राजा.––उल्लखे नाही. 
 
वषण व णतथी.––इ. स. १२७०. 
 
साराांि.––या द्रशलालेखात इ. स. १२७० मध्ये एका पाटलाने कीतणन मांडप उभारल्याचा उल्लखे 

आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––उल्लखे नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६६६. लातूर णिलालेख, सोमेश्वर (तृतीय) 
 
द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––लातूर 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख लातूर येथील भतूनाथ मांद्रदरात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., १९३४, खांड २, पृ. ८४–९० 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ११ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती सोमेिर (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके १०४९, प्लवांग सांवत्सर, फाल्गुन शुक्ल अिमी, शुक्रवार, १० फेबु्रवारी इ. स. 

११२८. 
 
साराांि.––या द्रशलालेखात भलूोकमल्ल (सोमेिर) याची वांशावळ द्रदल्यानांतर लत्तलौर येथील 

पापद्रवनाशन देवाची स्तुती केलेली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) आहवमल्ल (सोमेिर प्रथम)––चालुक्य नृपती; (२) परम्र्थद (द्रवक्रमाद्रदत्य ६ 

वा)––चालुक्य नृपती, आहवमल्लचा पतु्र; (३) भलूोकमल्ल (सोमेिर तृतीय)––चालुक्य नृपती, 
परमदीचा पतु्र. 

 
ग्रामनामे.––लत्तलौर–उस्मानाबाद द्रजल्यातील हल्लीचे लातूर. 
 
णविेष महत्त्व.––या लेखातील वांशावळीत सोमेिर (द्रद्वतीय) याचा उल्लखे नाही हे द्रवलक्षण आहे. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६६७. लातूर णिलालेख 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख लातूर येथील द्रसदे्धिर मांद्रदरात सापडला. 
 
सांदर्ण.––खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., १९३४, खांड २, पृ. ९०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ.स.१२ व्या–१३व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––उल्लखे नाही. 
 
वषण व णलपी.––उल्लेख नाही. द्रलपीच्या अधारे अांदाजे इ. स. १२ व–े१३ व ेशतक. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखात द्रसदे्धिरदेवाला ३६ द्रनवतणने जमीन दान द्रदल्याची नोंद केलेली आहे. 

या देणगीवर ब्राह्मण व तपस्वी याांचा अद्रधकार नाही असे या लेखात नमूद केले आहे. ज्या खेड्यातील 
जमीन दानामध्ये द्रमळाली त्याचे नाव वाचता येत नाही. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

६६८. लोनाि णिलालेख, णिलाहार अपराणदत्य (णितीय) 
 
द्रजल्हा––ठािे तालुका––णर्वांिी 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख लोनाड येथे द्रमळाला. सध्या हा लेख मुांबईच्या द्रप्र्स ऑफ वले्स 
म्युद्रझयममध्ये आहे. 

 
सांदर्ण.––(१) दीक्षीत, मो. गां., ज.णब.णर.सो., खांड २९, पृ. २१०–२१५; (२) तुळपुळे, शां.गो., 

प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ .७२–७६, क्र. १४. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी सांद्रमश्र; १२ व्या शतकात दद्रक्षणेत रूढ असलेली नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शके ११०६ (गतवषण), क्रोधी सांवत्सर, कार्थतक वद्य १५, सोमवार, सूयणग्रहण ५ 

नोव्हेंबर, इ. स. ११८४. 
 
साराांि.––हा लेख द्रशलाहार नृपती अपराद्रदत्य (द्रद्वतीय) याचा असून त्याचा महाप्रधान भोपक 

व्योमशांभ ुयाचाही यात उल्लखे आहे. या महाप्रधानाने राजाच्या अनुमतीने षट्ट्षिी द्रवषयातील श्रीचातकेिर 
देवाच्या देहसग्रामाांतगणत वहेरली गावातील एक वाडी सूयणग्रहणाच्या प्रसांगी व्योमेिरदेवास दान द्रदली. 
याखेरीज सोमेिर देवाला द्रदलेली काही दानेही या लेखात नमूद केली आहेत. त्यातील काही पोरुत्थ 
द्रम्मच्या स्वरूपात द्रदलेली आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अपराद्रदत्यदेव.––द्रशलाहार नृपती; (२) भोपक व्योमशांभ–ु–दान देणारा 

महाप्रधान; (३) ईस्व(ि)रनायक––नवस फेडण्यासाठी दान देणारा; (४) माधव––लेख द्रलद्रहणारा 
भक्त; (५) द्रदवाकर. 

 
ग्रामनामे.––(१) षट्ट्षिी––सध्याचा सािी प्राांत; (२) द्रवहरद्रल––ठाणे द्रजल्यातील हल्लीचे 

द्रवहरोली. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

६६९. लोनाि णिलालेख, णिलाहार केणिदेव 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख लोनाड येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. गां., अ.र्ा.ओ.णर.इ., खांड २३, पृ. ९८–१०२. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत; १२ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––उत्तर कोकणातील द्रशलाहार नृपती केद्रशदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११६२, माघ वैद्य १४, द्रशवराद्रत्र, द्रवकारी सांवत्सर, मांगळवार २४ जानेवारी, 

इ. स. १२४०. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा मुख्य उदे्दश केद्रशदेव याने सोमेिर मांद्रदराचा उपाध्याय सोमनायक 

यास ब्रह्मपुरी हे गाव दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. यद्रशवाय सोमेिराच्या उपाध्याय सांघाला 
माजसपल्ली हे गाव दान द्रदल्याचाही उल्लखे या लेखात आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) सोमनायक––सोमेिराचा दान स्वीकारणारा उपाध्याय; (२) केद्रशदेव–दान 

देणारा द्रशलाहार नृपती; (३) झांपडप्रभ–ुमहामात्य; (४) राजदेव पांद्रडत–महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (५) अनांत 
प्रभ–ु–श्रीकरणभाांडागार; (६) शवण––सोमनायकाचा द्रपता; (७) अपराकण राज––द्रशलाहार नृपती, 
केद्रशदेवाचा द्रपता; (८) सूयणनायक––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (९) गोकवद नायक–दान स्वीकारणारा 
ब्राह्मण; (१०) नाऊ नायक ––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) ब्रह्मपुरी––ठाणे द्रजल्यातील हल्लीचे चौधारपाडा असाव;े (२) वो (बो)–

पग्राम––हल्लीचे बाबगाव, द्रशलालेखाच्या पूवणस २ फलाग; (३) माजसपल्ली––ओळख पटत नाही. 
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६७०. लोहारा ताम्रपट, गोसवद (तृतीय) 
 
द्रजल्हा––अकोला तालुका––मूर्ततजापूर 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट एका मुसलमानाजवळ होता. हल्ली हा ताम्रपट नागपूरच्या सेंरल 
म्युद्रझयममध्ये ठेवलेला आहे. 

 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ.आय., १९३५–३६, खांड २३, पृ.२१२–२२२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तर कहदुस्थानी वळणाची देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––मागणशीषण शुद्ध १, सूयणग्रहण, शके ७३४ (गतवषण), मांगळवार, ९ नोव्हेंबर इ. स. 

८१२. 
 
साराांि.––प्रस्तुत लेखाचा उदे्दश मुरुम्ब द्रवषयातील लोहारा हे गाव राजाने काश्यप गोत्री 

द्ररद्रषयप्पभट्ट याला दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता हा ताम्रपट राजाने मयूरखांडीहून द्रदला होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––राष्ट्रकूट नृपती, 

कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (३) गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (४) द्ररद्रषयप्प––दान 
स्वीकारणारा काश्यप गोत्री तै्रद्रवद्य ब्राह्मण, बहवृच शाखा; (५) अण्णमभट्ट––द्ररद्रषयप्पाचा द्रपता; (६) 
मासोपवासी––द्ररद्रषयप्पाचा द्रपतामह; (७) अरुणाद्रदत्य––लेख द्रलद्रहणारा; (८) वत्सराज–
अरुणाद्रदत्याचा द्रपता; (९) चांद्रदयम्म–दूतक; (१०) वयम–दूतक. द्ररद्रषयप्पाकडून दानातील भाग 
स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणाांची नाव ेपुढीलप्रमाणे––(११) माधव; (१२) श्रीधर; (१३) दोधाम; (१४) अघकुटी 
दीद्रक्षत; (१५) लोकभट्ट; (१६) श्रीधर दीद्रक्षत; (१७) मधुक द्रद्ववदेी; (१८) पृद्रथवीभट्ट. 

 
ग्रामनामे.––(१) श्रीभवन––भडोच द्रजल्यातील सरभोण; (२) वेंगी––पूवेकडील चालुक्याांची 

राजधानी; (३) मयूरखांडी––चाांदा द्रजल्यातील माकंडी; (४) लोहारा––अकोला द्रजल्यतील करांजाच्या 
पद्रिमेस आठ मलैाांवरील लोहारा; (५) धाराद्रशव––अकोट तालुक्यातील धारूर असाव;े (६) मुरुां ब––
लोहाराच्या आग्नेयेस ३ मलैाांवरील मुरुां बी; (७) मुदुप––लोहाराच्या दद्रक्षणेस तीन मलैाांवरील माांडव; (८) 
द्रपप्पद्ररका––लोहाराच्या पूवणस चार मलैाांवरील कपपळगाव. पुढील गावाांची ओळख पटत नाही; (९) 
मारुद्ररकग्राम; (१०) सामद्ररपल्लग्राम; (११) खेडग्राम. 
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६७१. वजीरखेिे ताम्रपट, इांद्र (तृतीय) (सांच ‘अ’) 
 
द्रजल्हा––नाणिक तालुका––मालेगाव 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट वजीरखेडे येथील श्री. ना. मो. माळी याांना शते नाांगरताना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ., नागपूर णवद्यापीठ पणिका, १९६७, खांड १७, क्र. २, प.ृ ११७–१३७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तरेकडील वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती इांद्र (तृतीय) 

 
वषण व णतथी.––शुक्रवार, मृगशीषण नक्षत्र, फाल्गुन शुद्ध ७, युव सांवत्सर, शके ८३६ (गतवषण), २४ 

फेबु्रवारी, इ. स. ९१५. 
 
साराांि.––हे शासन इांद्र (तृतीय) ने तो पट्टबांध समारांभासाठी कुरुां दक येथे गेला असताना द्रदलेले 

आहे. या शासनाच्या मुख्य उदे्दश राजाने द्राद्रवड सांघातील द्रवरण्णाय्य अ्वयाचा वीरगण पांथीय वधणमान 
याला चांदनापुरी येथील अमोघ जैन मठासाठी दोन गाव े दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. हो शासन 
राजशखेर याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कृष्ट्णराज (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, 

दांद्रतदुगाचा चलुता; (३) गोकवद––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्णराज (प्रथम) चा पुत्र; (४) द्रनरुपम––राष्ट्रकूट 
नृपती, गोकवदाचा धाकटा भाऊ; (५) जगत्तुांग (प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (६) 
अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (प्रथम) चा पुत्र; (७) कृष्ट्ण (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, 
अमोघवषाचा पुत्र; (८) जगत्तुांग (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, कृष्ट्ण (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (९) लक्ष्मी––
जगत्तुांग (द्रद्वतीय) ची राणी, शांकरगणाची क्या; (१०) शांकरगण––हैहय कुलातील चेद्रद नृपती, लक्ष्मीचा 
द्रपता; (११) कोक्कल––शांकरगणाचा द्रपता; (१२) अरयम्म––चालुक्य नृपती, शांकरगणाचा सासरा; 
(१३) कसहुक––अरयम्माचा द्रपता; (१४) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, जगत्तुांग (द्रद्वतीय) चा पुत्र, 
दानकता; (१५) वधणमान––दान स्वीकारणारा द्रवरण्णाय्य अ्वयाचा वीरगण पांथाचा जैन आचायण; (१६) 
राजशखेर––लेखक. 

 
ग्रामनामे.––(१) मा्यखेट––गुलबगा द्रजल्यातील हल्लीचे मालखेड; (२) कुरुां दक––(अ) 

तापीच्या तीरावरील हल्लीचे कदोद (आर्. जी. भाांडारकर); (ब) हल्लीचे कुरुां दवाड (जॅक्सन); (क) प्रवरा 
सांगमाजवळील कैगाव (द्रमराशी); (ड) नाांदेड द्रजल्यातील बसमत तालुक्यातील कुरुां दा (कोलते); (३) 
चांदनापुरी––नाद्रशक द्रजल्यातील मालेगावच्या दद्रक्षणेस २ मलैाांवरील हल्लीचे चांदनपुरी; (४) मालदह––
मालेगावच्या आग्नेयेस २ मलैाांवरील मलधा, दान द्रदलेले गाव; (५) पाडलावद्द––मलधाच्या ईशा्येस १२ 
मलैाांवरील पाडलदाां; (६) कचचवल्ली––मलधाच्या पूवेस १० मलैाांवरील कचचगवाण; (७) माहुलीग्राम––
मलधाच्या उत्तरेकडील मालेगाव असाव;े (८) पाद्ररयाल––औरांगाबाद द्रजल्यातील वैजापूर तालुक्यातील 
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पारल; दान द्रदलेले गाव. (९) सीहपूर––पारलच्या पूवेस ८ मलैाांवरील द्रसऊर; (१०) कनबग्राम––
पारलच्या पूवेस ५ मलैाांवरील द्रनमगाव; (११) भद्दावल्ली––पारलच्या उत्तरेस ४ मलैाांवरील भादली. 
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६७२. वजीरखेिे ताम्रपट, इांद्र (तृतीय) (सांच ‘ब’) 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत ताम्रपट वजीरखेडे येथील श्री. माळी याांना शते नाांगरताना द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––कोलते, द्रव. द्रभ., नागपूर णवद्यापीठ पणिका, १९६७, खांड १७, क्र. २, पृ. ११७–१४२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तर कहदुस्थानी वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती इांद्र (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––सांच ‘अ’ प्रमाणे. 
 
साराांि.––हे शासन राष्ट्रकूट नृपती इांद्र (तृतीय) याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा मुख्य 

उदे्दश राजाने वडनेर येथील उद्ररयम्म (ज्वालमाद्रलनी) जन मठाला रुद्दाण, धन्नउर, तुांगेद्रण, अज्जलोणी, 
चांदुहाण व द्रदवारग्राम ही सहा गाव ेदान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. हो दान लोकभद्राचा द्रशष्ट्य, द्रद्रवड 
सांघातील द्रवरण्णाय्य अ्वयाचा वीरगण पांथीय वधणमान याने स्वीकारले. हे शासन राजशखेराने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) इांद्र (तृतीय)––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती; (२) वधणमान––दान 

स्वीकारणारा लोकभद्राचा द्रशष्ट्य; (३) लोकभद्र––वधणमानाचा गुरु; (४) राजशखेर––प्रशस्ती द्रलद्रहणारा. 
याद्रशवाय सांच ‘अ’ मधील सवण व्यन्सक्तनामे. 

 
ग्रामनामे.––(१) मा्यखेट––गुलबगा द्रजल्यातील हल्लीचे मालखेड; (२) कुरुां दक––नाांदेड 

द्रजल्यातील बसमत तालुक्यातील कुरुां दा (कोलते); (३) बडनेर––नाद्रशक द्रजल्यात मालेगावच्या 
वायव्येस १५ मलैाांवरील वडनेर; (४) रुद्दाण––दान द्रदलेले गाव, वडनेरच्या वायव्येस १० मलैाांवरील 
उत्राण; (५) रांकाण २४––ओळख पटत नाही; (६) वाद्ररवाहला––रुद्दाणच्या पद्रिमेकडील गाव, ओळख 
पटत नाही; (७) धन्नऊर––दान द्रदलेले गाव, तलवाडच्या दद्रक्षणेस ५ मलैाांवरील धन्नर असाव;े (८) 
तलवाड––वडनेरच्या दद्रक्षणेस ७ मलै व मालेगावच्या पद्रिमेस १० मलैाांवर असलेले तलवाड; (९) 
ाद्रट्टयान; (१०) फें चग्राम व (११) अांतरवल्ली या तीनही गावाांची ओळख पटत नाही; (१२) तुांगोणी––दान 
द्रदलेले गाव, बागलाण तालुक्यातील हल्लीचे तुांगाण; (१३) दशभोइयली––तुांगाणच्या पूवेस १ मलैावरील 
दशवले; (१४) कतरवल्ली––तुांगाणच्या उत्तरेस २ मलैाांवरील कतरवले; (१५) साद्रवणीवाड––ओळख 
पटत नाही; (१६) अज्जलोणी––दान द्रदलेले गाव, ओळख पटवलेली नाही; (१७) वटनगर––हल्लीचे 
वडनेर; (१८) नीलग्राम––वजीरखेडेच्या जवळ असलेले हल्लीचे नीलगव्हाण; (१९) डोंगरग्राम––
ओळख पटत नाही; (२०) चांदुहाण––दान द्रदलेले गाव, हल्लीचे बागलाण तालुक्यातील चौधाणे; 
सटाण्याच्या वायव्येस ६ मलै; (२१) क्हैनाणग्राम––चौधाणेच्या पद्रिमेस २ मलैाांवरील कां धाने; (२२) 
वट्टार––चौधाणेच्या उत्तरेस १ मलैावरील वाठार; (२३) अग्गवल्ली––ओळख पटत नाही; (२४) 
उद्वलउल–चाांदवडच्या दद्रक्षणेस ७ मलैाांवरील उधु्रल; (२५) द्रदवारग्राम––उधु्रलच्या नैऋण त्येस तीन 
मलैाांवरील देवरगाव; (२६) द्रपप्पलवद्द––देवरगावच्या पूवेस ३ मलैाांवरील हल्लीचे कपपलाद; (२७) 
सीहग्राम––ओळख पटत नाही; (२८) भोराग्राम––देवरगावच्या उत्तरेस २ मलैाांवरील हल्लीचे भोयगाव. 
(२९) मोद्रसनी नदी––सध्याची मोसम.  



 अनुक्रमणिका 

६७३. विगाव ताम्रपट, प्रवरसेन (णितीय)  
 

द्रजल्हा––चाांदा तालुका––वरोरा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख वडगाव येथे द्रमळाला. सध्या हा लेख मुांबईस द्रप्र्स ऑफ वले्स 

म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ.आय., १९४७–४८, खांड २७, पृ. ७४–७९; कॉ.इां.इां., १९६३, खांड 

५, प.ृ ५३–५६. क्र. १२; 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती प्रवरसेन (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––२५ व ेशासनवषण, ज्येष्ठ शुद्ध १०. 
 
साराांि.––प्रस्तुत ताम्रपटाचा उदे्दश प्रवरसेनाने रुदायण नामक वाद्रजलोद्रहत्य गोत्री ब्राह्मणाला 

सुप्रद्रतद्रष्ठत आहारातील वलुेसुक गावातील राजदांडाने मोजलेली ४०० द्रनवतणने जमीन दान द्रदली हे नमूद 
करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवरसेन (प्रथम)––वाकाटक नृपती; (२) गौतमीपुत्र––वाकाटक नृपती, 

प्रवरसेन (प्रथम) चा पुत्र; (३) भवनाग––भारद्रशव नृपती, गौतमीपुत्राचा मातामह; (४) रुद्रसेन (प्रथम)–
–वाकाटक नृपती, गौतमीपतु्राचा पुत्र; (५) पृद्रथवीषेण––वाकाटाक नृपती, रुद्रसेन (प्रथम) चा पुत्र; (६) 
रुद्रसेन (द्रद्वतीय)–– वाकाटाक नृपती, पृद्रथवीषेणाचा पुत्र; (७) प्रभावती गुप्ता–गुप्त राजक्या, रुद्रसेन 
(द्रद्वतीय) ची पत्नी; (८) देवगुप्त–गुप्त सम्राट चांद्रगुप्त (द्रद्वतीय), प्रभावतीगुप्ताचा द्रपता; (९) प्रवरसेन 
(द्रद्वतीय)––दान देणारा वाकाटाक नृपती, रुद्रसेन (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१०) रुद्रायण––दान स्वीकारणारा 
वाद्रजलोद्रहत्य गोत्री ब्राह्मण; (११) बाप्पदेव––सेनापती दूतक; (१२) मारदास––लेखक. 

 
ग्रामनामे.––(१) सुप्रद्रतद्रष्ठत आहार––कहगणघाट तहसील, वधा द्रजल्हा, वरोरा व यवतमाळ 

तालुक्याांचा उत्तरभाग; (२) वलुेसुक––द्रनद्रित ओळख पटत नाही. वुन्ना नदीच्या दद्रक्षणेस असलेले 
कचचमांडल असाव;े (३) गृध्रग्राम––कचचमांडलच्या पद्रिमेस आठ मलैाांवरील गदेघाट; (४) नीलीग्राम––
कचचमांडलच्या पूवेस ५ मलैाांवरील नीलजै; (५) कदांबसरक––कचचमांडलच्या उत्तरेस २ मलैाांवरील 
कोसर; (६) कोद्रकला––कचचमांडलच्या वायव्येस ४ मलैाांवरील खैरी; (७) एकाजुणनक––बहुधा 
वरोऱ्याच्या ईशा्येस सुमारे १६ मलैाांवरील अजुणनी असावे; (८) द्रहरण्या नदी–वरोरा द्रवभागातील इरइ 
नदी.  

 
  



 अनुक्रमणिका 

६७४. विनेर ताम्रपट, बुद्धराज 
 

द्रजल्हा––नाणसक तालुका––चाांदवि 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट वडनेर येथे नाना ऊफण  अद्रहराजी द्रतडके याांच्याजवळ द्रमळाला.  
 
सांदर्ण.––(१) गुप्ते, वाय्. आर्., इ.आय., १९१३–१४, खांड १२, पृ. ३०–३६. (२) द्रमराशी, वा. 

द्रव.; कॉ.इां.इां., १९५५, खांड ४, भाग १, पृ. ४७–५१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची, पद्रिमेकडील प्रकारची. 
 
राजवांि व राजा.––कलचरुी नृपती बदु्धराज. 
 
वषण व णतथी.––भाद्रपद शुद्ध १३, (कलचुद्रर सां.) वषण ३६०, ऑगस्ट, इ. स. ६१०. 
 
साराांि.––हे शासन कलचुरी नृपती शांकरगणाचा पतु्र बुद्धराज याच्या अमदानीतील आहे. या 

शासनाचा मुख्य उदे्दश बदु्धराजाने वटनगरचा काश्यप गोत्री ब्राह्मण बोधस्वामी याला वटनगर भोगातील 
भट्टऊद्ररका जवळचे कोद्रणयाांचे गाव दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन द्रवद्रदशा येथील लष्ट्करी 
तळावरून द्रदले होते व महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक अनाद्रफत याने अनांतमाहायी नामक राणीच्या द्रवनांतीवरून 
द्रलद्रहले. महाबलाद्रधकृत प्रसयद्रवग्रह हा याप्रसांगी दूतक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्णराज––कलचुरी नृपती; (२) शांकरगण––कलचुरी नृपती, 

कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (३) बुद्धराज––कलचुरी नृपती, शांकरगणाचा पुत्र; (४) बोधस्वामी––दान 
स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण, वाजसनेय माध्यांद्रदन शाखा; (५) अनाद्रफत––लेख द्रलद्रहणारा 
महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; (६) अनांतमाहायी––दानासाठी द्रवनांती करणारी राणी; (७) प्रसयद्रवग्रह––दूतक, 
महाबलाद्रधकृत; 

 
ग्रामनामे.––(१) वटनगर–हल्लीचे वडनेर, ता. चाांदवड, द्रज. नाद्रशक; (२) भट्टउद्ररका––

वडनेरच्या उत्तरेस २ मलैाांवरील भाटगाव; (३) द्रवद्रदशा––मध्यप्रदेशातील हल्लीचे बेसनगर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६७५. विवली ताम्रपट, अपराणजतदेव 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––उले्लख नाही. 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट वडवली या गावी द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––पाठक, के. बी., ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो. १९०१–०३, खांड २१, प.ृ ५०५–५१६. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––उत्तर कोंकणचा द्रशलाहार नृपती अपराद्रजतदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १०४९, प्लवांग सांवत्सर, कार्थतक पौर्थणमा, शुक्रवार; इ. स. ११२७. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट द्रशलाहार नृपती अपराद्रजतदेव याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा 

मुख्य उदे्दश राजाने वारेषगण गोत्री माध्यांद्रदन शाखेच्या ब्राह्मणाला वडवली हे गाव व मोरग्रामातील काही 
शतेे दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. हे शासन महाप्रधान लक्ष्मणय्य याने द्रलद्रहले. 

 
व्यक्तीनामे.––(१) कपदी––द्रशलाहार नृपती; (२) पुलशन्सक्त––द्रशलाहार नृपती, कपदीचा 

पुत्र; (३) लघु-कपदी––द्रशलाहारां नृपती, पुलशक्तीचा पुत्र; (४) वप्पुवन्न––द्रशलाहार नृपती 
लघुकपदीचा पुत्र; (५) झांझ––द्रशलाहार नृपती, वप्पुवन्नाचा पुत्र; (६) गोन्सग्गराज––द्रशलाहार नृपती, 
झांझाचा भाऊ; (७) वज्जडदेव (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, गोन्सग्गराजाचा पुत्र; (८) अपराद्रजत (प्रथम)–
–द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (प्रथम) चा पुत्र; (९) वज्जडदेव (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, अपराद्रजत 
(प्रथम) चा पुत्र; (१०) अद्ररकेसद्ररन्––द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा भाऊ; (११) न्सच्ात्तराज–
–द्रशलाहार नृपती, वज्जडदेव (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१२) नागाजुणन––द्रशलाहार नृपती, न्सच्ात्तराजाचा भाऊ; 
(१३) मुम्मुद्रण––द्रशलाहार नृपती,नागाजुणनाचा भाऊ; (१४) अनांतपाल––द्रशलाहार नृपती, नागाजुणनाचा 
पुत्र; (१५) अपराद्रजत (द्रद्वतीय) ककवा अपराद्रदत्य––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, अनांतपालाचा पुत्र; 
(१६) लक्ष्मण नायक––महामात्य; (१७) लक्ष्मणयै प्रभ–ु–लेख द्रलद्रहणारा महाप्रधान, महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; 
(१८) न्सच्ात्तमयै प्रभ–ु–प्रधान; (१९) द्रत्रद्रवक्रम––दान स्वीकारणारा याद्रज्ञक ब्राम्हण; (२०) अनांत 
अन्सग्नहोत्री––द्रत्रद्रवक्रमाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) वडवली––दान द्रदलेले हल्लीचे वडवली; (२) वरकूट द्रवषय व (३) मोरग्राम–

–या दोनही गावाांची ओळख पटत नाही; (४) घोरपड नदी; (५) मोव्वद्रल नदी; (६) खज्जन वनेद्रटका. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६७६. विी ताम्रपट, गोसवद (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––नाणसक तालुका––सदिोरी 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत तामप्रट वणी येथे द्रमळाला. हल्ली हा ताम्रपट मुांबईस बाँबे ब्रडच ऑफ रॉयल 

एद्रशयाद्रटक सोसायटीमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वाथेन, ज.रॉ.ए.सो. (ओ.द्रस.), खांड ५, पृ. ३४३. (२) फ्लीट, इां.ॲ., १८८२, 

खांड ११, पृ. १५६–१६३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी.––चांद्रग्रहण, वैशाख पोर्थणमा, व्यय सांवत्सर, शके ७३० (गतवषण) (अद्रनयद्रमत). 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय) याच्या अमदानीतील आहे. या ताम्रपटाचा 

मुख्य उदे्दश राजाने मयूरखांडी या राजधानीहून वेंगीद्रनवासी, भारद्वाज गोत्री द्रद्ववदेी दामोदर याचा पतु्र 
चतुवेदी दामोदरभट्ट याला नाद्रसक देशातील वटनगर द्रवषयातील अांबकग्राम दान द्रदले हे नमूद करण्याचा 
होता. हा लेख वत्सराजपुत्र अरुणाद्रदत्य याने द्रलद्रहला व याप्रसांगी भदु्रवराम हा दूतक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) धोर (धु्रव)––राष्ट्रकूट नृपती, 

कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (३) गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती, धु्रवाचा पुत्र, दानकता; (४) चतुवेदी दामोदरभट्ट–
–दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण, तैद्रत्तरीय शाखा, वेंगीचा रद्रहवासी; (५) द्रद्ववदेी दामोदर––
चतुवेदी दामोदरभट्टाचा द्रपता; (६) द्रवष्ट्णुभट्ट––चतुवेदी दामोदरभट्टाचा द्रपतामह; (७) अरुणाद्रदत्य––
लेखक; (८) वत्सराज––अरुणाद्रदत्याचा द्रपता; (९) भदु्रवराम––दूतक.  

 
ग्रामनामे.––(१) मयूरखेडी––नाद्रशक द्रजल्यातील वणीच्या उत्तरेकडील मोरकखड द्रकल्ला 

(बुल्हर); (२) वाद्ररखेड––सध्याचे वरखेड; (३) वटनगर––हल्लीचे वणी असाव;े (४) अांबकग्राम––
वणीच्या दद्रक्षणेस ८ मलैाांवरील अांब.े पुढील गावाांची ओळख पटत नाही; (५) वडवुर; (६) पद्रल्लतवाड; (७) 
पद्मनाल. (८) पुकलदा नदी–वणीच्या दद्रक्षणेस उनांदा नदी. 
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६७७. वणलपत्तन ताम्रपट, णिलाहार रट्टराज 
 

द्रजल्हा––उले्लख नाही तालुका––उले्लख नाही. 
 
प्राप्ततस्थळ.––श्री. चकलधर याना हा ताम्रपट श्री. डी. आर्. भाांडारकर याांनी द्रदला. 
 
सांदर्ण.––चकलधर, एच्. सी., इां.णह.क्वा., १९२८, खांड ४, पृ. २०३–२२०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––उत्तर कोंकणातील द्रशलाहार नृपती रट्टराज. 
 
वषण व णतथी.––पौष वद्य १, शके ९३२, साधारण सांवत्सर, उत्तरायण सांक्राांत, रद्रववार, २४ 

द्रडसेंबर, इ. स. १०१०. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने द्रदलेल्या पुढील देणग्या नमूद करणे हा होता–

–(१) सेनावइ (सेनापती) नागमयै्य याचा पुत्र सांकमयै्य याला काही जमीन द्रदली; (२) सांझैय्य ब्राह्मणाच्या 
नातीला उदरद्रनवाहासाठी सुपारीच्या झाडाांचा मळा द्रदला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) जीमूतवाहन––द्रशलाहार घराण्याचा मूळ पुरुष; (२) सणफुल्ल––द्रशलाहार 

नृपती; (३) धन्सम्मयर––द्रशलाहार नृपती, सणफुल्लाचा पुत्र; (४) ऐयप––द्रशलाहार नृपती, धन्सम्मयरचा 
पुत्र; (५) अवसर (प्रथम)––द्रशलाहार नृपती, ऐयपाचा पुत्र; (६) आद्रदत्य वमणन्––द्रशलाहार नृपती, 
अवसर (प्रथम) चा पुत्र; (७) अवसर (द्रद्वतीय)––द्रशलाहार नृपती, आद्रदत्यवम्याचा पुत्र; (८) इांद्रराज–
–द्रशलाहार नृपती, अवसर (द्रद्वतीय) चा पतु्र; (९) भीम––द्रशलाहार नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (१०) 
अवसर (तृतीय)––द्रशलाहार नृपती, भीमाचा पुत्र; (११) रट्टराज––दान देणारा द्रशलाहार नृपती, 
अवसर (तृतीय) चा पुत्र; (१२) सांकमयै––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (१३) नागमयै्य––ब्राह्मण 
सेनापती, सांकमयैाचा द्रपता; (१४) सांझैय––दान स्वीकारणाऱ्या स्त्रीचा आजा; (१५) कुां वरैय––सांझैयचा 
नातू; (१६) चाटव्वैय––कुां वरैयची पत्नी; (१७) लोकपायण––शासनाचा लेखक; (१८) देवपाल––
लोकपायाचा द्रपता, साांद्रधद्रवग्रद्रहक.  

 
ग्रामनामे.––(१) वद्रलपत्तन––ओळख पटत नाही; (२) हांजमान––आधुद्रनक सांजान (?) (३) 

पलौरे––ओळख पटत नाही. 
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६७८. वसई ताम्रपट, यादव सेऊिचांद्र (णितीय) 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––वसई. 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट डॉ. भाऊ दाजी याांनी वसईहून आणला. सध्या हा ताम्रपट कोठे आहे हे 

माहीत नाही. 
 
सांदर्ण.––इांद्रजी, इ.ॲ., १८८३, खांड १२, पृ. ११९–१२६. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत; नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती सेउणचांद्र (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––गुरुवार, श्रावण शुद्ध चतुदणशी, सौम्य सांवत्सर, शके ९९१, इ. स. १०६९. 
 
साराांि.––हा लेख सेऊणचांद्र याच्या कालातील आहे. या लेखाचा उदे्दश सेउण याने 

राजघराण्याचा उपाध्याय सोमदेव आचायाचा द्रशष्ट्य सवणदेवाचायण याला वर उल्लेद्रखलेल्या द्रतथीस कसही या 
१२ खेड्याांच्या ाोट्या द्रवभागातील कचचुली हे खेडे दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. हे दानपत्र नृपतीने 
चांद्राद्रदत्यपुर या गावाहून द्रदलेले द्रदसते. या ताम्रपटात सेऊणचांद्राची वांशावळ द्रदलेली असून त्याच्या 
पराक्रमी कृत्याांचा यात उल्लखे आहे. या दानपत्राचा लेखक पे्रकरय हा होता व सेकारेयनायक याने हे 
दानपत्र कोरले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दृढप्रहार––पद्रहला यादव नृपती; (२) सेउणचांद्र (प्रथम)––यादव नृपती, 

दृढप्रहाराचा पुत्र; (३) द्वाद्रडयप्पा––यादव नृपती, सेउणचांद्र (प्रथम) चा पुत्र; (४) बृहद द्रभल्लम––यादव 
नृपती; (५) वद्रद्दग––यादव नृपती; (६) लन्सच्ायव्वा––वद्रद्दगाची पत्नी, द्रशलाहार झांझाची क्या; (७) 
झांझ––द्रशलाहार नृपती, लन्सच्ायव्वाचा द्रपता; (८) श्रीराज––यादव नृपती; (९) नाद्रययल्ला––यादव 
राणी, गोद्रगराज चालुक्याची क्या; (१०) गोद्रगराज––चालुक्य नृपती, नाद्रययल्लाचा द्रपता; (११) तेसुक–
–यादव नृपती, वद्रद्दगाचापतु्र (?); (१२) द्रभल्लम (द्रद्वतीय)––यादव नृपती, तेसुकाचा पुत्र; (१३) 
अव्वलादेवी–द्रभल्लम (द्रद्वतीय) ची पत्नी, चालुक्य राजक्या, जयकसहाची क्या; (१४) जयकसह––
चालुक्य नृपती, अव्वलादेवीचा द्रपता; (१५) आहवमल्ल––चालुक्य नृपती, जयकसहाचा पुत्र; (१६) 
सेऊणचांद्र (द्रद्वतीय)––दान देणारा यादव नृपती; (१७) सवणदेव––दान स्वीकारणारा आचायण सोमदेवचा 
द्रशष्ट्य; (१८) सोमदेव––राजघराण्याचा उपाध्याय, सवणदेवाचा गुरु; (१९) श्रीधर––महाप्रचांडदांडनायक; 
(२०) वासुदेवैय––महामात्य; (२१) भद्रभयाक––महाप्रधाननायक; (२२) श्रीनायक––साांद्रधद्रवग्रद्रहक; 
(२३) भरवैयानायक (हरवैयानायक)––पातलकरणी; (२४) आपयैाक––राजाध्यक्ष; (२५) आमाद्रदत्य–
–महत्तम; (२६) भरथनायक––पातलकरणी; (२७) पे्रकरय––लेख द्रलद्रहणारा; (२८) सेकरेयनायक–
–लेख कोरणारा; (२९) स्तांबु––सेकरेयनायकाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) सेउणपुर––द्रसन्नर (?); (२) कसदीनेर––द्रसन्नर; (३) द्वारावती––ओळख 

पटत नाही; (४) चांद्राद्रदत्यपूर––नाद्रशकच्या ईशा्येस ४० मलैाांवरील चांद्रपूर ककवा चाांदोर; (५) कचचलुी–
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–नाद्रशकच्या आग्नेयेस १२ मलैाांवरील कचचोली; (६) वदगांभा––ओळख पटत नाही; (७) कसदी––
कचचोलीच्या उत्तरेकडील गाव, ओळख पटत नाही; (८) महुय––कचचोलीच्या ईशा्येस असलेले गाव, 
ओळख पटत नाही; (९) सेवै––ग्रामनाम? 
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६७९. वसई णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख वसईहून आणला. सध्या हा मुांबई येथील द्रप्र्स ऑफ वले्स 

म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––साांकद्रलया व उपाध्याय, इ.आय्., १९३५–३६, खांड २३, प.ृ २७४–२७६, क्र. सी. 
 
र्ाषा व णलपी.––अशुद्ध सांस्कृत; देवनागरी द्रलपी, परांतु काही अक्षरे प्राचीन नागरी द्रलपीतील 

आढळतात. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती मद्रल्लकाजुणन. 
 
वषण व णतथी.––पुष्ट्प (पौष) वद्य १५, सोमवार, वृष सांवत्सर, शके १०८३, १७ जानेवारी इ. स. 

११६२. 
 
साराांि.––हा लेख तगरपरुाद्रधपकत द्रशलाहार मद्रल्लकाजुणनदेव याच्या कारद्रकदीतील आहे. या 

लेखाचा उदे्दश एका उपाध्यायाला कटशडी द्रवभागातील पढालसकमधील लोन येथील उद्यान दान द्रदले हे 
नमूद करण्याचा होता. लेख बराच द्रझजला असल्यामुळे दान देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव वाचता येत नाही. या 
लेखात महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक प्रभाकर नायक आद्रण अणत (अनांत) पै प्रभ ुया मांत्र्याांचाही उल्लेख आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मद्रल्लकाजुणन––द्रशलाहार नृपती; (२) प्रभाकर नायक––महासाांद्रधद्रवग्रद्रहक; 

(३) अणत (अनांत) पै प्रभु––महाप्रधान; (४) वदेद्रशव––राजगुरु, कदाद्रचत हा दाता असावा; (५) भोपक 
व्योमद्रशव––मांद्रदरातील पजुारी. 

 
ग्रामनामे––(१) लोन––द्रभवांडीच्या पूवेस सहा मलैाांवरील लोनद असावे; (२) तगरपुर––

उस्मानाबाद द्रजल्यातील तेर; (३) कटशद्रड; (४) पढालसक––याांची ओळख पटत नाही. 
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६८०. वसई णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख वसई येथील आहे. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६९–७०, पृ. ४९, क्र. ३१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत व स्थाद्रनक भाषेचे द्रमश्रण; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती अनांतदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके ११२०, कालयुक्त सांवत्सर, इ. स. ११९८. 
 
साराांि.––या लेखात द्रशलाहार नृपती महाराजाद्रधराज परमेिर अनांतदेव याचा उल्लखे आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––अनांतदेव––द्रशलाहार नृपती. 
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६८१. वाघली णिलालेख, यादव सेऊिचांद्र (णितीय) 
 

द्रजल्हा––जळगाव तालुका––चाळीसगाव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख वाघली येथील महानुभावाांच्या हेमाडपांती मांद्रदरात कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रकलहॉनण, इ.आय., १८९४, खांड २, पृ. २२१–२२८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ११ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती सेउण व त्याचा माांडद्रलक मौयण गोकवदराज. 
 
वषण व णतथी.––सूयणग्रहण, आषाढ वद्य १५, सौम्य सांवत्सर, शके ९९१, मांगळवार, २१ जुलै, इ. स. 

१०६९. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश गोकवदराजाने हा लेख असलेले मांद्रदर बाांधले व या मांद्रदराला 

बऱ्याच देणग्या द्रदल्या हे नमदू करणे हा होता. याद्रशवाय यादव नृपती सेउण याने द्रसदे्धिराच्या मांद्रदराला 
सांगमी व मधुवाद्रटका ही गाव ेदान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. हा लेख तीन भागात आहे. तथापी तीनही भाग 
द्रमळून एकच लेख आहे हे अगदी स्पि आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) माांधाता––मौयण कुलाचा मूळ परुुष; (२) कीकट––मौयण नृपती; (३) 

तक्षक––मौयण नृपती; (४) भीम––मौयण नृपती; (५) सवणशूर––मौयण नृपती; (६) गोकवद––मौयण नृपती; 
(७) साध्वद्रसक––मौयण नृपती. हे एका मागोमाग राज्यावर आलेले राजे होते परांतु त्याांचे परस्पर नाते 
लेखात स्पि होत नाही; (८) झांझ––मौयण नृपती; (९) देवहस्ती––मौयण नृपती, झांझाचा पुत्र; (१०) मुांज–
–मौयण नृपती, देवहस्तीचा पतु्र; (११) पद्माकर––मौयण नृपती, मुांजाचा पुत्र; (१२) वप्पैय––मौयण नृपती; 
(१३) वालपराज––मौयण नृपती, वप्पैयाचा नातू; (१४) साध्वद्रसक––मौयण नृपती; (१५) शाांद्रतराज––
मौयण नृपती; (१६) प्रवरसूकर––मौयण नृपती, शाांद्रतराजाचा पुत्र; (१७) भलेैक––मौयण नृपती, प्रवर 
सूकराचा पुत्र; (१८) भीमराज––मौयण नृपती; (१९) गोकवदराज––शांकराचे मांद्रदर बाांधणारा व दान 
देणारा मौयण नृपती; (२०) नायकी––मांद्रदर बाांधण्यात सहभागी झालेली गोकवदराजाची राणी; (२१) 
सेउण––दान देणारा देवद्रगरीचा यादव नृपती सेउण (द्रद्वतीय). 

 
ग्रामनामे.––(१) वलभी––मौयांचे सुराष्ट्रातील (सौराष्ट्रातील) मूलस्थान; पुढील गावाांची 

ओळख पटत नाही; (२) सांगमी; (३) मधुवाद्रटका; (४) कारकग्राम. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६८२. वाफळे णिलालेख, यादव कालीन 
 

द्रजल्हा––सोलापूर तालुका––माढे 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख वाफळे येथील जु्या मांद्रदराच्या दद्रक्षणेकडील कभतीच्या जवळ 

आहे. 
 
सांदर्ण.––दीद्रक्षत, मो. गां., द.म.इ.सा. १९५१, खांड ४, पृ. ६६–७२, क्र. १०. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. १२ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती कसघण व जैत्रपाल. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ. स. १२९०. (द्रनदेश नाही.) 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश यादव कसघणाच्या नोकरीत असलेल्या नारण (नारायण) नामक 

व्यक्तीच्या नातवाने उपल येथील तेजेिराच्या मांद्रदराला द्रदलेल्या द्रनरद्रनराळया देणग्या नमूद करणे हा 
होता. जैत्रपालाच्या राजवटीत द्रदलेल्या देणग्या कायम केल्याचाही उल्लखे या द्रशलालेखात केलेला आहे. 
याद्रशवाय बागवी गावातील तेजेिराच्या मांद्रदरातील कलाकाराांना माईदेव याने द्रदलेल्या देणग्या द्रदल्या 
आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मद्रल्ल (मालुद्रग)––यादव नृपती, याचे दुसरे नाव श्रीकाांत असावे; (२) अमर 

गाांगेय––यादव नृपती, मल्लीचा पतु्र; (३) बल्लाळ––यादव नृपती; (४) द्रभल्लम––यादव नृपती; (५) 
जैत्रपाल––यादव नृपती, द्रभल्लमाचा पुत्र; (६) कसघण––यादव नृपती, जैत्रपालाचा पुत्र; (७) द्रविनाथ–
–कसघणाचा सेवक, कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण; (८) नारण (नारायण)––द्रविनाथाचा पुत्र; (९) हद्ररहर––
नारण (नारायण) याचा पुत्र; (१०) नारण (नारायण)––दान देणारा कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण, हद्ररहराचा 
पुत्र; (११) माईदेव––दान देणारा; (१२) द्रदनू नायक––जैत्रपालाचा अद्रधकारी; (१३) अनांतदेव––
लेख द्रलद्रहणारा. 

 
ग्रामनामे.––(१) करकां बदेश––वाफळेच्या आग्नेयेस १२ मलैाांवरील हल्लीचे करकम ककवा 

करकां ब, त्यावरून द्रदलेले द्रवभागवाचक नाम; (२) उपल––वाफळेच्या उत्तरेकडील उपळाई, (३) 
देइवाद्रड––वाफळयाच्या दद्रक्षणेस २ मलैाांवरील देवडी; (४) बागवी––वाफळयाच्या पद्रिमेस सव्वा तीन 
मलैाांवरील सध्याचे बावी; 

 
णविेष––शांखपूरक, काहद्रलक, मृदांगवादक, दुांदुभीवादक, जयघांटावादक आद्रण चांडाईल, हे 

वाद्य वाजद्रवणारे कलाकार. 
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६८३. वािीम ताम्रपट, सवध्यिप्क्त (णितीय) 
 

द्रजल्हा––अकोला तालुका––वाणिम 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट वाशीम येथे पांद्रडत वासुदेवशास्त्री धनागरे याांच्याजवळ सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा. द्रव., वा.नृ.का., १९५७, प.ृ ३२५–३३७; कॉ.इां.इ., १९६३, खांड ५, पृ. 

९३–१००; वा.रा.त.अ., १९६४, पृ. २४२–२५०; (२) देशपाांडे, य. खु., व महाजन, प्रो.इां.णह.काँ., द्रतसरे 
अद्रधवशेन, पृ. ४५९. 

 
र्ाषा व णलपी.––काही भागात सांस्कृत, इतरत्र प्राकृत. द्रलपी पेद्रटकाशीषणक प्रकारची असून 

सामा्यतुः द्रद्वतीय प्रवरसेनाच्या दानपत्राांसारखी आहे. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती कवध्यशन्सक्त (द्रद्वतीय), वत्सगुल्म शाखा. 
 
वषण व णतथी.––३७ व ेशासनवषण, हेमांतातील पद्रहल्या पक्षातील चवथा द्रदवस, अांदाजे इ. स. ३५५ 

(द्रमराशी). 
 
साराांि.––हा ताम्रपट कवध्यशन्सक्त (द्रद्वतीय) च्या कालातील असून त्याचा उदे्दश नाांदीकडच्या 

उत्तरमागातील ताकालखोपक गावाांनजीकचे आकासपद्द हे गाव कवध्यशक्तीने दान द्रदले हे नमूद करण्याचा 
होता. हे दान स्वीकारणारे ब्राह्मण अथवणवदेी होते. या ब्राह्मणाांची नाव ेव गोते्र द्रदलेली आहेत. त्याचप्रमाणे 
कवध्यशक्तीची वांशावळ द्रदलेली आहे. हे दानपत्र सेनापती वण्हु (द्रवष्ट्णु) याने द्रलद्रहले असून ते वत्सगुल्म 
येथून द्रदलेले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) प्रवरसेन–– वाकाटक नृपती; (२) सवणसेन––वाकाटक नृपती, प्रवरसेनाचा 

पुत्र; (३) कवध्यशन्सक्त––दान देणारा वाकाटक नृपती, सवणसेनाचा पुत्र. दान स्वीकारणाऱ्या ब्राह्मणाांची नाव े
पुढीलप्रमाणे––(४) द्रजवुज्ज (जीवायण)–भालां दायन गोत्र; (५) रुद्दज (रुद्रायण)–ककपजल गोत्र; (६) 
भाद्रट्टदेवज्ज (भतृणदेवायण)–श्राद्रवष्ठायन गोत्र; (७) देअज (देवायण)–कौद्रशक गोत्र; (८) वणे्हुज्ज (द्रवष्ट्णवायण)–
कौद्रशक गोत्र; (९) द्रवद्रधज्ज (द्रवध्यायण)–कौद्रशक गोत्र; (१०) जेट्ठज (ज्येष्ठायण)–कौद्रशक गोत्र; (११) 
भाद्रद्दलज्ज (भाद्रद्रलायण)–कौद्रशक गोत्र; (१२) द्रशवज्ज (द्रशवायण)–कौद्रशक गोत्र; (१३) हद्ररण्णज्ज 
(द्रहरण्यायण)–कौद्रशक गोत्र; (१४) रेवतीज्ज (रेवत्यायण)–कौद्रशक गोत्र; (१५) द्रपतुज (द्रपत्रायण)–पैप्पलाद्रद 
गोत्र; (१६) चाांदज (चांद्रायण)–भालां दायन गोत्र; (१७) बुद्धज (बुद्धायण)–भालां दायन गोत्र; (१८) वण्हु 
(द्रवष्ट्णु)––आज्ञा द्रलद्रहणारा सेनापती. 

 
ग्रामनामे.––(१) वत्सगुल्म––कवध्यशक्तीची राजधानी, आधुद्रनक वाशीम; (२) नाांदीकड––

आधुद्रनक नाांदेड; (३) ताकालखोपक––ओळख पटत नाही पण नाांदेडच्या उत्तरेस ४० मलैाांवरील टाकळी 
गोहन असाव े ककवा ४३ मलैाांवरील टाकळी असाव.े द्रनणायक मत देता येत नाही. (द्रमराशी); (४) 
आकासपद्द––टाकळीगोहनच्या पद्रिमेस ७ मलैाांवरील असुांद असाव.े 

 



 अनुक्रमणिका 

णविेष महत्त्व.––या लेखामुळे वाकाटाकाांच्या वत्सगुल्म शाखेच्या अांमलाखाली वऱ्हाड व हैद्राबाद 
प्रदेशाचा उत्तर भाग होता हे स्पि होते. 
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६८४. णवहार णिलालेख, णिलाहार अनांतदेव 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––उले्लख नाही. 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख द्रवहार येथे द्रमळाला. सध्या हा लेख द्रप्र्स ऑफ वले्स म्युद्रझयम, 

मुांबई येथे आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो. गां., म.प्रा.ता.णि., १९४७, प.ृ ६९–७२, क्र. ५; (२) तुळपुळे, शां. गो., 

प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. १५–१७, क्र. ३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी सांद्रमश्र, देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार महामांडलेिर अनांतदेव.  
 
वषण व णतथी.––शके १००३, इ. स. १०८१. (तपशील नाही.) 
 
साराांि.––“महामांडलेिर अनांतदेव याच्या राजवटीत त्याचा अमात्य रुद्रपयै व इतर अद्रधकारी 

असताना, द्रवयाद्रडक वांशातील मातैयाचा पतु्र अज्यपानायक याचा पतु्र खै रामणांयप याने द्रसद्धाांसाठी म्हणनू 
वणेापटण या गावात गृह व काही द्रम्म दान द्रदले”. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) अनांतदेव––द्रशलाहार नृपती; (२) रुद्रप–ै–अमात्य; (३) खै रामणांयप––

दान देणारा; (४) अज्यपानायक––दानकत्याचा द्रपता; (५) मातैया––दानकत्याचा द्रपतामह, 
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६८५. वेतुरें णिलालेख, सोमेश्वर देवालय 
 

द्रजल्हा––रत्नाणगरी तालुका––वेंगुले 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख वतुेरें येथे द्रमळाला. वतुेरें गावापासून सुमारे पाऊण मलैावर 

“्हाव्याची आवाट” या नावाने ओळखली जाणारी एक वाडी आहे. तेथे जवळच रानात सोमेिराचे एक 
देवालय आहे. या देवालयात हा लेख असलेली द्रशळा उभी करून ठेवलेली आहे. 

 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. ५१–५२, क्र. ९. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; इ. स. ११ व्या–१२ शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही.  
 
वषण व णतथी.––शके १०७७, युव सांवत्सर, चैत्र शुद्ध १, ६ माचण, इ. स. ११५५. 
 
साराांि.––या लेखातील पद्रहल्या फक्त तीन ओळी वाचता येतात. पुढचा भाग अस्पि झाला 

आहे. या सोमेिराची स्थापना कोणा नारायणदेवाच्या सोमदेव नामक आद्रश्रताने केली असे या लेखावरून 
कळते. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) नारायणदेव; (२) सोमदेव––सोमेिराची प्रद्रतष्ठापना करणारा 

नारायणदेवाचा आद्रश्रत. 
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६८६. वेरे मराठी ताम्रपट 
 

गोवा राज्य तालुका––फोंिा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट वरेे येथील श्री. आत्मारामशटे वरेेकर याांच्याजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) आपटे, डी. व्ही., र्ा.इ.सां.मां., वार्थषक, शके १८३७, पृ. ८३–८८; (२) गुणे, टी. 

व्ही., ए. आर.्जी., १९६६, क्र. २२. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; हाळेकन्नड द्रलपी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही.  
 
वषण व णतथी.––सोमवार, श्रावण ८, शावणरी सांवत्सर, शके १२२१, इ. स. १२९९. 
 
साराांि.––या शासनाचा उदे्दश वरेे येथील वाण्याांना द्रदलेले खास अद्रधकार नमूद करणे हा होता. 
 
व्यन्सक्तनामे.––उल्लखे नाही. 
 
ग्रामनामे.––वरेे––आधुद्रनक वरेे. 
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६८७. (वेल्हे) गोवा णिलालेख, कदांब जयकोिी 
 

गोवा राज्य तालुका––उले्लख नाही 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६३–६४, पृ. ६८–६९, क्र. १६. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––गोव्याचा कदांब नृपती जयकेशी. 
 
वषण व णतथी.––शके ९७ (६), इ. स. १०५४. 
 
साराांि.––या लेखात जयकेशीदेवाच्या सैद्रनकाचा उल्लखे आहे. हा सैद्रनक वीरवरम्मदेवाचा भक्त 

होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––जयकेशीदेव––गोव्याचा कदांब नृपती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६८८. वेळापूर णिलालेख 
 

द्रजल्हा––सोलापूर तालुका––माळणिरस 
 
प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत द्रशलालेख वळेापूर येथे गावाच्या मध्यभागी वाटेतच एक द्रशळा जद्रमनीत 

अधणवट गाडलेली आहे द्रतच्यावर कोरलेला द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द.म.इ.सा. १९३४, खांड २, प.ृ ७–८, क्र. १२. १; (२) तुळपुळे, शां. 

गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. १०१–१०४, क्र. २०. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––शके ११२८, इ. स. १२०६. (तपशील नाही.) 
 
साराांि.––हा लेख स्मारक स्वरूपाचा द्रदसतो. कसेगावचा कोणी कायस्थ मल्लसेद्रठ मृत्यु पावला 

व त्याचे स्मारक त्याच्या चाहत्याांनी उभारले असा या लेखात उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––मल्लसेद्रठ––कायस्थ. 
 
ग्रामनामे.––कसे––सोलापूरच्या ईशा्येस आठ मलैाांवर असलेले कासेगाव असाव.े 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६८९. वेळापूर णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख वळेापूर येथील द्रशवालयासमोर असलेल्या द्रवद्रहरीच्या पायऱ्या उतरताना 

उजव्या बाजूच्या कभतीत बसवलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग.ह., द.म.इ.सा., १९३०, खांड १, पृ. ८०–८२, क्र. २; (२) तुळपुळे, शां. 

गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, प.ृ २४८–२५५, क्र. ५०. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२२७, द्रविावसु सांवत्सर, मागणशीषण शुद्ध ५, सोमवार, २२ नोव्हेंबर, इ. स. 

१३०५. 
 
साराांि.––यादव नृपती रामचांद्रदेव राज्य करीत असताना त्याचा सवाद्रधकारी ब्रह्मदेवराणा याने 

वळेापुरातील वटेिराच्या लहान देवळावर मलयाचलाप्रमाणे प्रासाद उभारला. तसेच देवता व लोकपाल 
याांच्यात एकसूत्रता आणनू कलश प्रद्रतष्ठापना केली व देवळावर ध्वज लावला असे या लेखात नमूद केले 
आहे. वटेिराच्या मांद्रदरास द्रमळालेली दानेही या लेखात द्रदली आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) ब्रह्मदेवराणा––दान देणारा माणदेशाचा 

सवाद्रधकारी; (३) बाईदेव––दानकता; (४) चारुगुडा––दानकता. 
 
ग्रामनामे.––वलेापूर––सोलापूर द्रजल्यातील हल्लीचे वळेापूर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९०. वेळापूर णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेली द्रशळा वळेापूर येथे गावाच्या दद्रक्षणेस पूवण-पद्रिम वाटेवर 

जद्रमनीत अधणवट पुरलेल्या अवस्थेत द्रमळाली. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग.ह., द.म.इ.सा., १९३४, खांड २, पृ. ८–९, क्र. १२. २; (२) मास्टर, 

बु.स्कू.ओ.अ.स्ट., खांड २०, प.ृ ४३३–४३४; (३) तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. २२९–२३१, 
क्र. ४५. 

 
र्ाषा व णलपी.––लेखाचा सुरवातीचा भाग सांस्कृतमध्ये असून पढुील मजकूर मराठी भाषेत आहे. 

इ. स. १२ व्या–१३ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२२२, शावणरी सांवत्सर, ज्येष्ठ शुद्ध १, शुक्रवार; २० मे, इ. स. १३००. 
 
साराांि.––हा लेख यादव नृपती रामचांद्रदेव याच्या कारद्रकदीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश 

रामचांद्रदेवाचा पादपद्मोपजीवी सवाद्रधकारी जोइदेव, त्याचा द्रनरोद्रपत ब्रह्मदेवराणा व त्याचा भाऊ 
बाइदेवराणा हे अद्रधकारी असताना वळेापूर येथील धमणस्थळ वटेिर याच्यासाठी बाइदेवाने मठ करमुक्त 
करून द्रदला. हा लेख दामोदर पांद्रडत याचा पतु्र महादेव याने द्रलद्रहला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) जोइदेव––सवाद्रधकारी; (३) 

ब्रह्मदेवराणा––द्रनरोद्रपत (मुताद्रलक); (४) बाइदेवराणा––ब्रह्मदेवराणाचा भाऊ; (५) महादेव––
लेखक; (६) दामोदर पांद्रडत––महादेवाचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––वलेापुर––सध्याचे सोलापूर द्रजल्यातील वळेापूर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९१. वेळापूर णिलालेख, यादव रामचांद्रदेव 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख वळेापूर येथील हरनरेिर मांद्रदरात एका द्रशळेवर कोरलेला आढळला. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द.म.इ.सा., १९३०, खांड १, प.ृ ७८–८०; (२) मास्टर, 

बु.स्कू.ओ.अ.स्ट., १९६३, खांड २०, पृ. ४३३; (२) तुळपुळे, शां. गो., प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. २३७–
२४१, क्र. ४७. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी सांद्रमश्र; देवनागरी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव नृपती रामचांद्रदेव. 
 
वषण व णतथी.––शके १२२२, शावणरी सांवत्सर, मागणशीषण वद्य ९, सोमवार; ५ द्रडसेंबर, इ. स. १३००. 
 
साराांि.––यादव नृपती रामचांद्रदेव याचा सवाद्रधकारी जोइदेव याचा द्रनरोद्रपत ब्रह्मदेवराणा व 

त्याचा भाऊ बाइदेवराणा याांनी वळेापूरचे वटेिर–जोगेिराचे देवालयाचा काही भाग नवीन बाांधून दानधमण 
केला. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रामचांद्रदेव––यादव नृपती; (२) जोइदेव––सवाद्रधकारी; (३) ब्रह्मदेवराणा 

––द्रनरोद्रपत (मुताद्रलक); (४) बाइदेवराणा––ब्रह्मदेवराणाचा भाऊ. 
 
ग्रामनामे.––वलेापुरी––सोलापूर द्रजल्यातील हल्लीचे वळेापूर. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९२. णिरपूर ताम्रपट, महाराज रुद्रदास 
 

द्रजल्हा––रु्धळे तालुका––णिरपुर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रशरपूर येथील श्री. मोतीराम पाटील याांच्याजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) इांद्रजी, इ.ॲ. १८८७, खांड १६, पृ. ९८; (२) द्रमराशी, वा. द्रव., कॉ.इां.इां. १९६५, 

खांड ४, भाग १, प.ृ १०–१२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची पद्रिमेकडील प्रकारची. 
 
राजवांि व राजा.––नृपती रुद्रदास (वांशाचा उल्लखे नाही.) 
 
वषण व णतथी.––वैशाख ३, वषण ११८ (द्रमराशींच्या मते कलचुरी सांवत्), १८ एद्रप्रल, इ. स. ३६७. 
 
साराांि.––हा लेख महाराज रुद्रदास याच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा मुख्य उदे्दश राजाने 

ब्राह्मण द्रोद्रणलक याला काशपूर उपद्रवभागातील द्रवकट्टाणक या गावाच्या पद्रिम सरहद्दीला लागून असलेले 
घोटकतल नामक शते दान सांमती द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) रुद्रादास––नृपती; (२) द्रोद्रणलक––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री 

ब्राह्मण. 
 
ग्रामनामे.––(१) द्रवकट्टाणक––द्रशरपूरच्या आग्नेयेस असलेले हल्लीचे द्रवटनेर असावे; (२) 

काशपूर व (३) कोहलट्टणक––याांची ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९३. णिरोिे ताम्रपट, देवराज 
 

गोवा राज्य तालुका––फोंिा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रशरोडे येथे उत्खननात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) कृष्ट्णम्माचारी, सी. आर्., इ. आय्., १३३७–३८, खांड २४, प.ृ १४३–१४५; (२) 

लक्ष्मीनारायणराव, इ.आय्., १९४१–४२, खांड २६, प.ृ ३३७; (२) गुणे, टी. व्ही., ए. आर.्जी., १९६६, क्र. 
१. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दद्रक्षणी पद्धतीची. 
 
राजवांि व राजा.––भोज नृपती देवराज. 
 
वषण व णतथी.––माघ वद्य १२, १२ व ेशासनवषण, अांदाजे इ. स. ४ थे शतक. 
 
साराांि.––हे शासन देवराजाने चांद्रपूरहून द्रदलेले असून याचा मुख्य उदे्दश त्याने द्रजजया 

द्रवभागातील याद्रन्नयरक–कोद्रहकय्य या गावातील कराचे उत्पन्न आद्रण इतर देणग्या भारद्वाज गोत्री 
गोकवदस्वामी व इांद्रस्वामी या दोन भावाांना द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) देवराज––भोज नृपती; (२) प्रभनुाग––भोद्रगकामात्य; (३) अमरेिर––

सवणतांत्राद्रधकृत; (४) प्रभाकर––शासन तयार करणारा रहस्याद्रधकृत; (५) गोकवदस्वामी––दान 
स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण; (६) इांद्रस्वामी––दान स्वीकारणारा गोकवदस्वामीचा भाऊ. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रजजया––ओळख पटत नाही; (२) चांद्रऊर––गोव्यातील हल्लीचे चाांदोर; 

(३) याद्रन्नयरक–कोद्रहकय्य––ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९४. णिलाहार िासन, प्च्ित्तराज 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––उले्लख नाही 
 
प्रान्सप्तस्थळ.––द्रदलेले नाही. 
 
सांदभण.––इां.अ.द्रर., १९५६–५७, पृ. ४०. 
 
भाषा व द्रलपी.––द्रदलेली नाही. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती न्सच्ात्तराज. 
 
वषण व णतथी.––शके ९५६, इ. स. १०३४. 
 
साराांि.––या लेखात भगवती मांद्रदरात दीप लावण्यासाठी माांडद्रलक महामांडलेिर चामुांडराज 

याने मद्रठकेला तेलघाणी दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) न्सच्ा्त्तरुाज––द्रशलाहार नृपती; (२) चामुांडराज––माांडद्रलक राजा. 
 
ग्रामनामे.––सांयान––(सांजान ?). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९५. णिलाहार िासन, नागाजुणन 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––उले्लख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट ठाणे येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर., १९६५–६६, पृ. ६४–६५, क्र. २९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––उत्तर कोकणचा द्रशलाहार नृपती नागाजुणन. 
 
वषण व णतथी.––शके ९६१, इ. स. १०३८. 
 
साराांि.––या लेखात मध्यप्रदेशातील हन्सस्तग्रामहून आलेल्या गोकणण पांद्रडताचा पतु्र माधव पांद्रडत 

याला वार्थषक ३०० द्रम्म उत्पन्न देणारे कोद्ररयल १२ मधील मुांजवली हे गाव दान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) माधव पांद्रडत––दान स्वीकारणारा ब्राह्मण; (२) गोकणण पांद्रडत––माधव 

पांद्रडताचा द्रपता; (३) नागाजुणन––द्रशलाहार नृपती. 
 
ग्रामनामे.––(१) मुांजवली; (२) हन्सस्तग्राम. दो्हीही गावाांची ओळख पटलेली नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९६. णिलाहार िासन, मारससह 
 

द्रजल्हा––उले्लख नाही तालुका––उले्लख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––या ताम्रपटाचे शाईने घेतलेले ठसे श्री. वाथेन याांच्या सांग्रही होते. मूळ ताम्रपट 

हरवला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) वाथेन, ज.रॉ.ए.सो., खांड २, पृ. ३८४ व खांड ४, पृ. २८१; (२) बजेस व इांद्रजी, 

इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, प.ृ १०१–१०५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; कानडी 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती मारकसह. 
 
वषण व णतथी.––गुरुवार, पौष शुद्ध ७, द्रवलां बी सांवत्सर, शके ९८०, इ. स. १०५८. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासन द्रशलाहार नृपती मारकसह याच्या अमदानीतील आहे. याचा उदे्दश 

कीद्रळद्रगळाचल दुगाहून राज्य करीत असताना मारकसहाने कुां डी ३००० मधील द्रमकरज द्रजल्यातील 
द्रसद्ररवोळलमधील गाद्रळकुद्रट्ट, हाडद्रलवाड, कन्नवाड या गावाांच्या मध्यभागी असलेले कुां टवाड हे गाव 
द्रचक्कदेव नामक उपाध्यायाला दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मलेयांक––नाम नृपती; (२) जद्रतग––द्रशलाहार नृपती; (३) गोंकराज––

द्रशलाहार नृपती, जद्रतगाचा पुत्र; (४) गुहलाांक––द्रशलाहार नृपती, गोंकराजाचा धाकटा भाऊ; (५) 
मारकसह––द्रशलाहार नृपती, गोंकराजाचा पुत्र; (६) द्रचक्कदेव––दान स्वीकारणारा उपाध्याय; (७) 
मलेयाळोदेव––द्रचक्कदेवाचा गुरु; (८) ब्रहे्मिर पांद्रडत––मलेयाळोदेवाचा गुरु. 

 
ग्रामनामे.––(१) द्रमकरज––हल्लीचे द्रमरज; (२) द्रसद्ररवोळल––कोल्हापूर द्रजल्यातील द्रशरोळ; 

(३) तगरपूर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील तेर. पुढील गावाांची ओळख पटत नाही––(४) द्रकद्रळद्रगळदुगण; 
(५) कुण्टवाड; (६) कन्नवाड; (७) हाडलीवाड; (८) गाद्रळकुद्रट्ट; (९) करहाटक––हल्लीचे कऱ्हाड; (१०) 
पन्नाळदुगण––प्हाळा द्रकल्ला. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६९७. णिवपूर ताम्रपट, चांद्रवमणन् 
 
प्राप्ततस्थळ.––गोव्यामध्ये सापडलेला हा ताम्रपट द्रवले पाले, मुांबई येथील व्ही. आर्. वदे 

याांच्याजवळ आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो. गां. न्सयु.इां.ॲ., १९४१–४२, खांड ४, पृ. १८१–१८३; (२) सरकार, डी. 

सी., अ.र्ा.ओ.णर.इ., रौप्यमहोत्सवी अांक, पृ. ५१०–५१३; इ.आय्., १९५९–६० खांड ३३, पृ. २९४; (३) 
गुणे, टी. व्ही., ए.आर.्जी., १९६६, क्र. ४. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दद्रक्षणी पद्धतीची ब्राह्मी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कोकणचा मौयण नृपती चांद्रवमणन्. 
 
वषण व णतथी.––चैत्र वद्य १०, २ रे शासनवषण. द्रलपीच्या आधारे अांदाजे इ. स. ५ व े ककवा ६ व े

शतक. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट मौयण नृपती चांद्रवमणन् याने द्रदलेला आहे. या शासनाचा मुख्य उदे्दश द्रशवपूर 

येथील महाद्रवहाराला द्रदलेली जद्रमनीची देणगी नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) चांद्रवमणन्––(अ) कदांब नृपती (दीद्रक्षत); (ब) कोकणाचा मौयण नृपती 

(सरकार). 
 
ग्रामनामे.––द्रशवपूर––चाांदोर तालुक्यातील द्रशवपूर ककवा फोंडा तालुक्यातील द्रशरोड असावे. 

द्रनद्रित ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

६९८. सितगे दानपि, सबणरस 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––िाहुवािी 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट कोल्हापूर जवळच्या एका खेड्यातील पाटलाजवळ होता. सध्या हा 

कोल्हापूरच्या द्रशवाजी द्रवद्यापीठात आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा. द्रव., इ.आय्. १९६७, खांड ३७, भाग १, पृ. ९–२४; (२) कृष्ट्णा, एम्. 

एच्. अ.णर.म्है.अ.णि., १९२९, प.ृ १९७–२१०. 
 
र्ाषा व णलपी.––कन्नड; ९ व्या शतकातील कन्नड द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––सबणरस हा राष्ट्रकूट अमोघवषण (प्रथम)––(कृष्ट्णा). 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या ताम्रपटात कन्नवाड, गांगवाड, बद्रळयवाड, रेणादाळ, द्रसळार याांचा प्रमुख सबणरस 

याने आरुां बाद्रळगेसह कशतग ेदान द्रदल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सबणरस (अ) कृष्ट्णाांच्या मते राष्ट्रकूट नृपती सवण अथवा अमोघवषण (प्रथम); 

(ब) द्रमराशींच्या मते हा एक मोठा इनामदार असावा. 
 
ग्रामनामे––(१) कन्नवाड––द्रशरोळ तालुक्यातील कनवाड; (२) गांगवाड––करवीर 

तालुक्यातील घानवडे; (३) बद्रलयवाड––कागल तालुक्यातील बेलेवाडी; (४) रेणादाळ––रेंदाळ ता. 
हातकणांगले; (५) द्रसयाराळ––द्रशराळे, ता. शाहुवाडी ककवा बावडा; (६) कशतग–े–शाहुवाडी 
तालुक्यातील द्रशतूर असाव;े (७) अरुां बाद्रळगे––बाकळगे, ता. करवीर. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

६९९. िेलारवािी बौद्ध िैलगृह णिलालेख 
 

द्रजल्हा––पुिे तालुका––हवेली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख शलेारवाडी शलैगृह क्र.१ च्या बाहेरच्या बाजूस कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) बजेस व इांद्रजी, इां.के.टे.व.ेइां., १८८१, पृ. ३८; (२) बजेस व बुल्हर, अ.स.व.ेइां., 

१८८३, खांड ४, पृ.९२, क्र.१९. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; ब्राह्मी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व द्रतथी––उल्लेख नाही. 
 
साराांि.––या लेखात शतेकरी व गृहपती उसभणक याची पत्नी द्रसअगुतद्रणका द्रहची द्रतचा पुत्र 

गृहपती नांद याच्यासह द्रदलेली लेण्याची देणगी नमूद केली आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रसअगुतद्रणका (कसहगुन्सप्तद्रनका ककवा श्रीयगुन्सप्तद्रनका) पुत्रासह दान देणारी 

स्त्री; (२) उसभणक (ऋषभणक)––गृहपती, द्रसअगुतद्रणकाचा पती; (३) नांद––गृहपती, 
द्रसअगुतद्रणकाबरोबर दान देणारा द्रतचा पुत्र. 

 
ग्रामनामे––धेणुकाकड (धेनुकाकट)––हल्लीचे धरद्रणकोटा (आांध्र प्रदेश). 
 

  



 अनुक्रमणिका 

७००. सांगम चालुक्य णिलालेख 
 

द्रजल्हा––नाांदेि तालुका––णबलोली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख सांगम येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––इां.अ.णर.१९६४–६५, पृ. ५९, क्र.४८. 
 
र्ाषा व णलपी.––कन्नड व नागरी द्रलपीत कोरलेला आहे. भाषेचा उल्लखे नाही. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणीचा चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा). 
 
वषण व णतथी.––शके १०४२, इ. स. ११२०. 
 
साराांि.––हा त्रोटक लेख द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा) याच्या आमदानीतील आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा)––चालुक्य नृपती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

७०१. सांगम णिलालेख, चालुक्य णवक्रमाणदत्य (६ वा) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख सांगम येथे सापडला. 
 
सांदर्ण.––इां अ.णि., १९५९–६०, पृ. ५८, क्र. ३४. 
 
भाषा व द्रलपी.––द्रदलेली नाही. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणीचा चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा). 
 
वषण व णतथी––शके १०४२, इ. स. १११९. 
 
साराांि.––हा लेख त्रोटक आहे. लेख द्रवक्रमाद्रदत्याच्या अमदानीतील असून यामध्ये राजपुत्र 

मद्रल्लकाजुणन, त्याचा मांत्री व सेनापती भगुृवांशीय ब्रह्मशमणन् याांचा उल्लेख आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा)––चालुक्य नृपती; (२) मद्रल्लकाजुणन चालुक्य राजपतु्र, 

द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा) चा पुत्र; (३) ब्रह्मशमणन्––राजपुत्राचा भगुृवांशीय मांत्री व सेनापती. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

७०२. सांगमनेर ताम्रपट, यादव णर्ल्लम (णितीय) 
 

द्रजल्हा––अहमदनगर तालुका––सांगमनेर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सांगमनेरच्या एका रद्रहवाश्याजवळ द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––द्रकलहॉनण, इ. आय्.,१८९४, खांड २, पृ. २१२–२२१. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; तत्कालीन नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––यादव महासामांत द्रभल्लम (द्रद्वतीय). 
 
वषण व णतथी.––शवणरी सांवत्सर, सूयणग्रहण, भाद्रपद अमावास्या, शके ९२२ (गतवषण), इ. स. 

१०००. 
 
साराांि.––या शासनाचा मुख्य उदे्दश द्रभल्लमाने काही जमीन द्रभन्न गोत्री २१ ब्राह्मणाांना दान द्रदली 

हे नमूद करणे हा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) सेउणचांद्र––यादव नृपती; (२) धाद्रड (यप्प)––यादव नृपती, सेउणचांद्राचा 

पुत्र; (३) द्रभल्लम (प्रथम)––यादव नृपती, धाद्रडयप्पाचा पुत्र; (४) श्रीराज ककवा राजद्रग––यादव नृपती, 
द्रभल्लम (प्रथम) चा पुत्र; (५) वांद्रदग––यादव नृपती श्रीराजाचा पुत्र; (६) वोद्रद्दयव्वा––धोरप्प नृपतीची 
क्या, वांद्रदगाची पत्नी; (७) द्रभल्लम (द्रद्वतीय)––यादव नृपती, वांद्रदगाचा पुत्र; (८) कृष्ट्ण ककवा 
कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती; (९) मुांज––मालव नृपती; (१०) रणरांगभीम––पद्रिम चालुक्य नृपती 
तैलप; (११) धोरप्प (धु्रव)––राष्ट्रकूट नृपती; (१२) केशव उपाध्याय––लेखक. दान स्वीकारणाऱ्या 
ब्राह्मणाांची नाव ेपुढील प्रमाणे–– 

 

 
ब्राम्हणाचे नाव 

 
द्रपत्याचे नाव गोत्र शाखा 

 
–होपाध्याय (१३) नारण ैउपाध्याय गौतम वाद्रजकाण्व 

(१४) द्रवद्याधर (१५) श्रीधर उपाध्याय कौंद्रड्य वाद्रजकाण्व 
(१६) महल (?) पैय (१७) द्रवद्धपयै भारद्वाज बहवृच 
(१८) महल (?) पैय (१९) इांदपैय कौंद्रड्य वाद्रजमाध्यां 
(२०) देवपैय (२१) अल्लपयै कौंद्रड्य बहवृच 
(२२) प्रभाकर द्रदद्रक्षत 

 
.... .... ाांदोग 

(२३) वच्ापैय 
 

.... .... मतै्रायणीय 
(२४) अांध्रपम्यणयै 

 
.... .... .... 

(२५) गुद्रहसपयै 
 

.... .... माध्यांद्रदन 
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(२६) ाांदोगग्गल (?) (२७) सोमयै्य .... .... 
(२८) महलपैय 

 
.... .... माध्यांद्रदन 

(२९) महलपैय राजदौवाद्ररक 
 

.... .... बह वृच 
(३०) सांग्गल 

 
..... ..... बह वृच 

(३१) वप्पल (करहाटचा) 
 

..... ..... ..... 
(३२) कनबयै 

 
..... ..... वाद्रजकाण्व 

(३३) नेवपैय 
 

..... ..... बह वृच 
(३४) द्रवक्कपैय (३५) श्रीधर कौद्रशक बह वृच 
(३६) (धो?) प्पल 

 
..... कौद्रशक बह वृच 

(३७) अण्णलैय 
 

..... ..... बह वृच 
(३८) दांदपैय (३९) कालप ै ..... बह वृच 
(४०) पौम्वदेव (४१) अल्लप ै ..... ..... 

 
ग्रामनामे.––(१) कसदीनगर––नाद्रशक द्रजल्यातील हल्लीचे द्रसन्नर; (२) अजु्जणनोन्सण्ढका––

अहमदनगर द्रजल्यातील हल्लीचे राजपूर असाव े (बजेस); (३) सांग्गमनगर––अहमदनगर–द्रजल्यातील 
हल्लीचे सांगमनेर; (४) द्रचखलीग्राम––राजपूरच्या दद्रक्षणेस २ मलैाांवरील द्रचखली; (५) जम्वलेद्रनम्वग्राम–
–राजपूरच्या पद्रिमेस २।। मलैाांवरील जवलेकदणक; (६) वव्वलूवदे्र––राजपूरच्या उत्तरेस २ मलैाांवरील 
वले्हाळे; (७) लघु अजु्जणनोन्सण्ढका; (८) लघु वव्वलूवदे्र याांची ओळख पटवलेली नाही; (९) मातुद्रलद्रङ–
सांगमनेर जवळील मालुां द्रग नदी. 
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७०३. सांगलूद ताम्रपट, राष्ट्रकूट नन्नराज 
 

द्रजल्हा––अकोला तालुका––उले्लख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट अकोला द्रजल्यात सांगलूद येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––एम्. व्यांकटरामयै्या, इ. आय्, १९५१–५२, खांड २९, पृ. १०९–११५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती नन्नराज. 
 
वषण व णतथी.––कार्थतक पौर्थणमा, शके ६१५, इ. स. ६९३. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती नन्नराज याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा मुख्य 

उदे्दश राजाने उांबद्ररकाग्राम व वटपूरकग्राम या गावातील जमीन तगरद्रनवासी वा (मा)रूळ गोत्री ब्राह्मण 
हरगण द्रद्ववदेी याला दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दुग्गणराज–राष्ट्रकूट नृपती; (२) गोकवदराज–राष्ट्रकूट नृपती, दुग्गणराजाचा 

पुत्र; (३) स्वाद्रमकराज––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदराजाचा पुत्र; (४) नन्नराज––राष्ट्रकूट नृपती 
स्वाद्रमकराजाचा पुत्र; (५) हरगण द्रद्ववदेी––दान स्वीकारणारा वा (मा)रूल गोत्री ब्राह्मण, कौद्रशक प्रवर, 
तैद्रत्तरीय चरण; (६) भतूगणभट्ट––हरगण द्रद्ववदेीचा द्रपता; (७) वमुणलक–चतुवेदी–हरगणाचा द्रपतामह. 

 
ग्रामनामे––(१) पद्मनगर––अकोला द्रजल्यातील हल्लीचे पद्मीन; (२) उांबद्ररका––

अकोल्याजवळचे उांबरी; (३) तगर––उस्मानाबाद द्रजल्यातील हल्लीचे तेर; (४) नागयद्रय––
अकोल्याजवळचे नायगाव असाव;े (५) वटपुरक; (६) वैवद्रक; (७) उच्ाीवाहल. शवेटच्या तीन गावाांची 
ओळख पटत नाही. 
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७०४. सांजान ताम्रपट, अमोघवषण (प्रथम) 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––िहािू 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सांजान येथे द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––भाांडारकर, इ.आय्., १९२५–२६, खांड १८, प.ृ २३५–२५७. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इतर राष्ट्रकूट लेखाांप्रमाणे. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण (प्रथम). 
 
वषण व णतथी––उत्तरायण, पौष, नांदन सांवत्सर, शके ७९३, इ. स. ८७१. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषण याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा प्रमुख 

उदे्दश सांजानजवळील २४ खेड्याांच्या गटातील झद्ररवद्रल्लका हे गाव चार ब्राह्मणाांना दान द्रदले हे नमूद करणे 
हा होता. हे शासन मा्यखेटहून द्रदले होते. हा लेख वालभच्या कायस्थ घराण्यातील वत्सराजपुत्र 
गुणधवल याने द्रलद्रहला व या प्रसांगी महत्तक गोगु राणक हा दूत होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) पृच्ाकराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) गोकवद––राष्ट्रकूट नृपती, पृच्ाक 

राजाचा पुत्र; (३) कक्कण ––राष्ट्रकूट नृपती; (४) इांद्र––राष्ट्रकूट नृपती; (५) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; 
(६) शुभतुांग वल्लभ (कृष्ट्ण प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती;(७) प्रभतूवषण (गोकवद द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती; 
(८) धारावषण (धु्रव)––राष्ट्रकूट नृपती; (९) गोकवद (तृतीय)––द्रत्रभवुनधवल हे द्रबरुद धारण करणारा 
राष्ट्रकूट नृपती, धारावषाचा पुत्र; (१०) अमोघवषण––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती,गोकवद (तृतीय) चा 
पुत्र; (११) वत्सराज––अवांतीचा प्रतीहार नृपती, (१२) नागभट––गोकवद (तृतीय) ने कजकलेला प्रतीहार 
नृपती, वत्सराजाचा पुत्र; (१३) चांद्रगुप्त––गोकवद (तृतीय) ने कजकलेला कोशल देशाचा पाांडव वांशीय 
राजा; (१४) धमण––गोकवद (तृतीय) ने कजकलेला पाल घराण्यातील नृपती धमणपाल; (१५) चक्रायुध––
गोकवद (तृतीय) ने कजकलेला कनोजचा नृपती; (१६) आयण पातालमल्ल––अमोघवषाला साहाय्य करणारा 
नृपती; (१७) माराशवण––श्रीभवनाचा नृपती महाराज शवण; (१८) गुणधवल––शासन द्रलद्रहणारा कायस्थ; 
(१९) वत्सराज––गुणधवलाचा द्रपता; (२०) गोगूराणक––महत्तक दूतक; (२१) नरद्रसघ दीद्रक्षत––
दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण,बह वृच शाखा; (२२) गोल सडगद्रम––नरद्रसघ दीद्रक्षताचा द्रपता; 
(२३) साद्रवकूवार––नरकसह दीद्रक्षताचा द्रपतामह; (२४) रच्ााद्रदत्य––दान स्वीकारणारा भारद्वाज गोत्री 
ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (२५) गोकवदभट्ट––रच्ााद्रदत्याचा द्रपता; (२६) भट्ट––रच्ााद्रदत्याचा द्रपतामह; 
(२७) द्रत्रद्रवक्रम षडांगद्रम––दान स्वीकारणारा वड डमुख गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (२८) द्रवष्ट्णुभट्ट––
द्रत्रद्रवक्रमाचा द्रपता; (२९) दावद्रड गद्रहयसहास––द्रत्रद्रवक्रमाचा द्रपतामह; (३०) केशव गद्रहयसहास––दान 
स्वीकारणारा वत्स गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (३१) गोवाद्रदत्य भट्ट––केशवाचा द्रपता; (३२) हद्ररभट्ट–
–केशवाचा द्रपतामह. 
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ग्रामनामे––(१) सांजान––ठाणे द्रजल्यातील हल्लीचे सांजान; (२) झद्ररवद्रल्लका––ठाणे 
द्रजल्यातील हल्लीचे झरोली; (३) उप्पलहत्थक––हल्लीचे उपलात; (४) नांदग्राम––हल्लीचे नांदगाव; (५) 
धन्नवद्रल्लका––हल्लीचे धनोली; (६) मा्यखेट––हल्लीचे मालखेड; (७) उजै्जन––हल्लीचे उजै्जन; (८) 
श्रीभवन––ओळख पटवलेली नाही; (९) हेलापूर––म्हैसूर प्राांतातील बेलापूर ककवा बेलूर असाव;े (१०) 
लां का––हल्लीचे द्रसलोन (श्रीलांका); (११) काांची––हल्लीचे काांची; (१२) करहाड––सातारा 
द्रजल्हयातील कऱ्हाड; (१३) कल्लुवी––ठाणे द्रजल्यातील काळु नदी. 
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७०५. साग्रोली चालुक्य णिलालेख 
 

द्रजल्हा––नाांदेि तालुका––उले्लख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख साग्रोली येथे द्रमळाला 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर, १९६४–६५, पृ. ५९, क्र. ४७. 
 
भाषा व द्रलपी.––कन्नड. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणीचा चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य ६ वा. 
 
वषण व णतथी.––शासन वषण ३५, ३७ व ३९. 
 
साराांि.––हे चार लेख आहेत .यामध्ये सवरवल्ली येथील साांबेिराला नांदादीपासाठी तेल, 

तेलघाणा व कराचे उत्पन्न अशा रूपाने द्रदलेल्या देणग्या नमूद केल्या आहेत. ३७ व्या शासनवषातील २ 
लेख आहेत. 

 
व्यप्क्तनामे.––द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा)––चालुक्य नृपती. 
 
ग्रामनामे––सवरवल्ली––हल्लीचे साग्रोली. 
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७०६. सामनगि ताम्रपट, राष्ट्रकूट दांणतदुगण 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––गिसहग्लज 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट सामनगड येथे सापडला. सध्या हा ताम्रपट रॉयल एद्रशयाद्रटक 

सोसायटीमध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) शास्त्री ,बी. जी., ज.बॉ.ब्र.ॅरॉ.ए.सो., १८४४–४७, खांड २, पृ. ३७१–३७५; (२) 

न्सफ्लट, इां. ॲ. १८८२, खांड ११, प.ृ ११०–११५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ८ व्या शतकातील. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगणराज. 
 
वषण व णतथी.––माघ शुद्ध ७, रथसप्तमी, शके ६७५, इ. स. ७५३. 
 
साराांि.––प्रस्तुत शासन राष्ट्रकूट नृपती दांद्रतदुगणराज याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा 

मुख्य उदे्दश दांद्रतदुगाने कोप्पर ५०० भनु्सक्तमधील करांद्रदवडेजद्रफतदेऊलवाडा (?) हे खेडे करहाटक 
द्रनवासी ब्राह्मण नारायणभट्ट याला दान द्रदले हे नमूद करणे हा होता. हे शासन इांद्र याने द्रलद्रहले. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गोकवदराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) ककण राज––राष्ट्रकूट नृपती, 

गोकवदराजाचा पुत्र; (३) इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, ककण राजाचा पुत्र; (४) दांद्रतदुगण––दान देणारा 
राष्ट्रकूट नृपती, इांद्रराजाचा पुत्र; (५) वल्लभ––दांद्रतदुगाने कजकलेला चालुक्य नृपती कीर्थतवमणन् 
(द्रद्वतीय); (६) नारायणभट्ट––दान स्वीकारणारा वद्रसष्ठ गोत्री ब्राह्मण, बह वृच शाखा; (७) कृष्ट्णभट्ट––
नारायणभट्टाचा द्रपता; (८) द्रत्रद्रवक्रमभट्ट––नारायणभट्टाचा द्रपतामह; (९) इांद्र––शासनाचा लेखक. 

 
ग्रामनामे––(१) करांद्रदवडेजद्रफतदेऊलवाडा (?)––ओळख पटत नाही; (२) उवात्यलेवाडी; 

(३) पारगावा; (४) द्रवल्ववाडे (?); (५) ऐतवडे. यापैकी कोणत्याच गावाची ओळख पटत नाही. 
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७०७. सावई-वेरे ताम्रपट, कदांब गुहल्लदेव 
 

राज्य––गोवा तालुका––फोंिा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रतवरे या गावी एका शतेकऱ्याजवळ होता. हल्ली हा ताम्रपट मुांबईच्या 

सेंट झेद्रवयर कॉलेजमध्ये भारत इद्रतहास सांशोधन सांस्थेच्या सांग्रही आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) दीद्रक्षत, मो. गां., म. प्रा. ता. णि., १९४७, प.ृ ४६–६८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स.१० व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब नृपती गुहल्लदेव. 
 
वषण व णतथी––गुरुवार, चैत्र शुद्ध पौर्थणमा, चांद्रग्रहण, बहुधा्य सांवत्सर, शके ९६० (गतवषण) २३ 

माचण, इ. स. १०३८. 
 
साराांि.––हे शासन कदांब नृपती गुहल्लदेव (द्रद्वतीय) याने द्रदलेले आहे. या शासनाचा उदे्दश 

शाट्यायन गोत्री नारायणभट्टाला सावई हे गाव दान द्रदले हे नमूद करण्याचा होता. नारायणभट्ट हा 
गुहल्लदेवाचा उपाध्याय होता. हे शासन माध्वालीचा पुत्र व कद्रवश्रेष्ठ ब्राह्मणाने द्रलद्रहला व गांगाधराने 
कोरला.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कां टकाचायण––कदांब नृपती; (२) नायव्यदेवी––कां टकाचायाची पत्नी; (३) 

नागवमणन्––कदांब नृपती, कां टकाचायाचा पुत्र; (४) मालव्यदेवी––नागवम्याची सुस्वरूप पत्नी; (५) 
गुहल्लदेव (प्रथम)––कदांब नृपती, नागवम्याचा पुत्र; (६) गौरव्यदेवी––गुहल्लदेव (प्रथम) ची पत्नी; (७) 
षष्ठ––कदांब नृपती, गुहल्लदेव (प्रथम) चा पुत्र; मांत्री मांडळाचा अध्यक्ष(८) गुहल्लदेव (द्रद्वतीय)––दान 
देणारा कदांब नृपती, षष्ठाचा पुत्र; (९) च्ाट्ठम––मुख्य स्वीकरण; (१०) देवण––मुख्य स्वीकरण; (११) 
गोकवद––प्रद्रतहस्तक (उपाध्यक्ष); (१२) श्रीयम–ै–प्रधान; (१३) दामप–ै–प्रधान?; (१४) माधव––
प्रधान?; (१५) खे्तप–ै–महल्ल (अांतुःपुरावरील अद्रधकारी); (१६) भल्लप–ै–साांद्रधद्रवग्रद्रहक; (१७) 
गोवधणन––पुरोद्रहत; (१८) मांगल––शाट्यायन गोत्री ब्राह्मण; (१९) द्रसद्ररवा––मांगलची पत्नी; (२०) 
आद्रदत्य––मांगलचा पुत्र, क्रद्रमक अन्सग्नहोत्री; (२१) अरेवा––आद्रदत्याची पत्नी; (२२) नारायणभट्ट––
दान स्वीकारणारा आद्रदत्याचा पुत्र, गोवधणन पुरोद्रहताचा भाऊ; (२३) माध्वाली––लेखकाचा द्रपता?; (२४) 
गांगाधर––ताम्रपट कोरणारा. 

 
ग्रामनामे––(१) गोकणण––हल्लीचे गोकणण; (२) कोल्लापूर––हल्लीचे कोल्हापूर; (३) स्थानक–

–हल्लीचे ठाणे; (४) सोमेिर––हल्लीचे सोमनाथ; (५) कारी––सध्याचे केरी; (६) तास द्रवषय––
गोव्याचा द्रतसवाडी द्रवभाग असावा; (७) चांद्रपूर––गोव्यातील हल्लीचे चाांदोर; (८) साउवै व (९) वरेक––
सध्या सावई-वरेे या एकाच नावाने ही दोन शजेारी शजेारी वसलेली गाव े ओळखली जातात; (१०) 
सुरलवडपाटक––सावईवऱे्याच्या आग्नेयेस असलेले सुरल असाव;े (११) वते्तगी––सावई-वऱे्याच्या 
वायव्येस दीड मलैावर असलेले बतेगी असाव.े  



 अनुक्रमणिका 

७०८. सावरगाव णिलालेख, कदांब मरुिदेव 
 

द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––तुळजापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख सावरगाव येथील मद्रल्लकाजुणनाचे मांद्रदरातील एका दगडी खाांबावर 

कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) खरे, ग. ह., द. म. इ. सा., १९३४, खांड २, प.ृ १–३; (२) तुळपुळे. शां. गो. 

प्रा.म.को.ले., १९६३, पृ. ६८–७१, क्र. १३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत-मराठी द्रमश्रण; इ.स.१०–११ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कदांब महामांडलेिर मरुडदेव राणक. 
 
वषण व णतथी.––शके १०८६, तारण सांवत्सर, अद्रिन शुद्ध १, गुरुवार (जमत नाही.), शद्रनवार १९ 

सप्टेंबर, इ. स. ११६४. 
 
साराांि.––या लेखाचा मुख्य उदे्दश महामांडलेिर मरुडदेवाचा सेवक भाली व इतराांनी 

अांबादेवीला द्रदलेल्या देणग्या नमूद करणे हा होता. प्रस्तुत लेख मद्रल्लकाजुणन मांद्रदरात कोरण्याचे कारण 
समजत नाही 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मरुडदेव (मारडदेव-खरे)––महामांडलेिर; (२) भाली––मरुडदेवाचा 

दान देणारा सेवक; (३) माधवनायक––दानकता; (४) लाद्रहप नायक––दानकता. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

७०९. सावरगाव णिलालेख, चालुक्य िैलोक्यमल्ल (णितीय) 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा द्रशलालेख सावरगावपासून १॥ मलैावर असलेल्या द्रवद्रहरीच्या काठावर 

सापडला. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां. गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, प.ृ३४८–३५०, क्र. ६६. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी; इ.स.१०–११ व्या शतकातील देवनागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणीचा चालुक्य नृपती तै्रलोक्यभवुनमल्ल. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ.स.१२ व्या शतकातील हा लेख असावा (तुळपुळे). 
 
साराांि.––या लेखात चालुक्य नृपती आ(हवम)ल्ल (सोमेिर १ ला) याने सावरगाव येथील 

गुांडेिर मांद्रदराला देणगी द्रदल्याचे नमूद केले आहे व तै्रलोक्यभवुनैकमल्लाच्या अमदानीत श्रीपद्रतनायक याने 
या देवळाचा जीणोद्धार केल्याचे नमूद केले आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) तै्रलोक्यभवुनैकमल्ल––चालुक्य नृपती; (२) श्रीपद्रत नायक––देवळाचा 

जीणोद्धार करणारा. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

७१०. सावरगाव एकलवीर स्मारक णिलालेख 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड सावरगावजवळ एका शतेात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––तुळपुळे, शां.गो., प्रा. म. को. ले., १९६३, प.ृ३७४–३७५, क्र. ७३. 
 
र्ाषा व णलपी.––मराठी , देवनागरी. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ.स.१२ व–े१३ व ेशतक  
 
साराांि.––या लेखाचा सुसांगत अथण लागत नाही यात प्रथम नीलकां ठ व एकलवीर याांचा उल्लेख 

आहे. त्यातील एकलवीर पराद्रजत झाल्याने पांचत्वाप्रत गेला व म्हणून तो यद्रत झाला (मुन्सक्त पावला) अथण 
नीट स्पि होत नाही. 
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७११. साांगली ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवदराज 
 

द्रजल्हा––साांगली तालुका––साांगली 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट साांगलीच्या एका ब्राह्मण कुटुांबाजवळ द्रमळाला. नांतर हा ताम्रपट 

सावांतवाडीच्या वामनराव पीताांबर द्रचटणीस याांच्याजवळ होता. 
 
सांदर्ण.––(१) जेकब, ज.बॅा.ब्र.ॅरॅा.ए.सो., १८५०–५२, खांड ४, प.ृ१००–१०४; (२) फ्लीट, इां. 

ॲ., १८८३, खांड १२, प.ृ २४७–२५५. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; प्राचीन नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (५ वा) 
 
वषण व णतथी––शके ८५५, द्रवजय सांवत्सर, पूवा भाद्रपदा नक्षत्र, श्रावण पौर्थणमा, गुरुवार, 

इ.स.९३३–३४. 
 
साराांि.––हा ताम्रपट गोकवद (५ वा) याच्या अमदानीतील आहे. या शासनाचा मुख्य उदे्दश राजाने 

रामपुरी ७०० या द्रवभागातील लोहग्राम हे गाव ब्राह्मण केशव दीद्रक्षत याला दान द्रदले हे नमूद करणे हा 
होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) दांद्रतदुगण––राष्ट्रकूट नृपती; (२) कृष्ट्ण––राष्ट्रकूट नृपती, दांद्रतदुगाचा 

चुलता; (३) गोकवद––राष्ट्रकूट नृपती; (४) द्रनरुपम––राष्ट्रकूट नृपती, गोकवदचा भाऊ; (५) जगतुांग 
(प्रथम)––राष्ट्रकूट नृपती; (६) अमोघवषण––राष्ट्रकूट नृपती, जगतुांगाचा पुत्र; (७) अकालवषण––
राष्ट्रकूट नृपती, अमोघवषाचा पुत्र; (८) जगतुांग (द्रद्वतीय)––राष्ट्रकूट नृपती, अकालवषाचा पुत्र; (९) 
इांद्रराज––राष्ट्रकूट नृपती, जगतुांग (द्रद्वतीय) चा पुत्र; (१०) गोकवदराज––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती, 
इांद्रराजाचा पुत्र; (११) लक्ष्मी––कलचुरी राजक्या, जगतुांग (द्रद्वतीय) ची पत्नी; (१२) रणद्रवग्रह––
कलचुरी नृपती, लक्ष्मीचा द्रपता; (१३) द्रद्वजाांबा––हैहय राजक्या, इांद्रराजाची पत्नी; (१४) अम्मणदेव–
–हैहय नृपती, द्रद्वजाांबाचा द्रपता; (१५) अजुणन––हैहय नृपती, अम्मणदेवाचा द्रपता; (१६) कोक्कल––हहय 
नृपती, अजुणनाचा व रणद्रवग्रहाचा द्रपता; (१७) केशव दीद्रक्षत––दान स्वीकारणारा कौद्रशक गोत्री ब्राह्मण, 
वाद्रजकाण्व शाखा; (१८) दामोदर भट्ट––केशव दीद्रक्षताचा द्रपता. 

 
ग्रामनामे.––(१) पुांडवधणन––उत्तर बांगालमधील महास्थान; (२)मा्यखेट––हल्लीचे मालखेड. 

पुढील गावाांची ओळख पटत नाही; (३) घोडेग्राम; (४) वांजुली; (५) लोहग्राम; (६) कवचद्रवहरज; (७) 
सोन्नही. 
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७१२. साांगसी स्मारक णिलालेख 
 

द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––गगनबाविा 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा लेख साांगसीजवळ असलेल्या एका शतेात द्रमळाला. सध्या हा द्रशलालेख 

गगनबावड्याच्या पूवेस दोन मलैाांवर एका ाोट्या देवळात ठेवलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––(१) साांकद्रलया व दीद्रक्षत, बु.िे.कॉ.णर.इां., द्रडसेंबर १९४८, प.ृ१६१–१६६; (२) देसाई, 

बी. पी., इ. आय्. १९४९–५०, खांड २८, प.ृ१२९–१३३. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची पेद्रटकाशीषणक द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––नृपती पु....(पुष्ट्पायुध?). 
 
वषण व णतथी––उल्लेख नाही. अांदाजे इ. स. ५००. 
 
साराांि.––या लेखात राजा व त्याची पत्नी हाद्रलदेवी याांचा उल्लखे आहे. लेखाच्या शवेटी ही 

द्रशला राजाने आपल्या पत्नीच्या स्मृतीप्रीत्यथण बसवली असल्याचे साांद्रगतले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––हाद्रलदेवी––राजपत्नी. 
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७१३. सीसवे ताम्रपट, राष्ट्रकूट गोसवद (तृतीय) 
 

द्रजल्हा––अकोला तालुका––मूर्ततजापूर 
 
प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट द्रसरसोच्या एका मुसलमानाजवळ द्रमळाला. सध्या हा ताम्रपट 

नागपूरच्या सेंरल म्युद्रझयममध्ये आहे. 
 
सांदर्ण.––द्रमराशी, वा. द्रव., इ. आय्.,१९५३–३६, खांड २३, पृ. २०४–२१२. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; उत्तरेकडील वळणाची. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती गोकवद (तृतीय). 
 
वषण व णतथी––चांद्रग्रहण, भाद्रपद पौर्थणमा, व्यय सांवत्सर, शके ७२९ (गतवषण), शद्रनवार, २१ 

ऑगस्ट, इ. स. ८०७. 
 
साराांि.––शासनाचा मुख्य उदे्दश धाराद्रशवचा रद्रहवासी काश्यप गोत्री द्ररद्रसयप्पभट्ट याला राजाने 

माणक द्रवषयातील सीसवै हे गाव आद्रण मोरगणमधील काही जमीन दान द्रदली हे नमूद करणे हा होता. हे 
शासन वत्सराजाचा पुत्र अरुणाद्रदत्याने द्रलद्रहले व याप्रसांगी जडवुलभट्ट हा दूतक होता. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) कृष्ट्णराज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) द्रनरुपम कद्रलवल्लभ––राष्ट्रकूट नृपती 

कृष्ट्णराजाचा पुत्र; (३) गोकवदराज––दान देणारा राष्ट्रकूट नृपती, द्रनरुपमाचा पुत्र; (४) माराशवण––
गोकवदराजाने कजकलेला नृपती; (५) द्ररद्रसयप्पभट्ट––दान स्वीकारणारा काश्यप गोत्री ब्राह्मण; (६) 
अन्नसाद्रवभट्ट––द्ररद्रसयप्प भट्टाचा द्रपता; (७) द्रवष्ट्णुभट्ट––द्ररद्रसयप्पभट्टाचा द्रपतामह; (८) अरुणाद्रदत्य––
शासन द्रलद्रहणारा; (९) वत्सराज––अरुणाद्रदत्याचा द्रपता; (१०) जडवुलभट्ट––दूतक. 

 
ग्रामनामे.––(१) श्रीभवन––भडोच द्रजल्यातील हल्लीचे सरभोण; (२) वेंगी––पूवण चालुक्याांची 

राजधानी; (३) मयूरखांडी––चाांदा द्रजल्यातील माकंडी; (४) सीसवै––हल्लीचे द्रसरसो; (५) मोरगण––
द्रनद्रित ओळख पटत नाही. कदाद्रचत हल्लीचे मूर्थतजापूर असेल; (६) माणक––मुांबई–नागपूर रेल्व े
मागावरील माना स्टेशन, मूतीजापूरच्या पूवेस ८ मलै; (७) हद्ररपूर––द्रसरसोच्या पूवेस २ मलैाांवरील 
द्रहरपूर; (८) खैरडे––द्रसरसोच्या आग्नेयेस ३ मलैाांवरील खरबाडी; (९) अथकवाड––द्रसरसोच्या 
पद्रिमेस ३॥ मलैां वरील अतकली; (१०) लखैपरी––द्रसरसोच्या उत्तरेस ५ मलैाांवरील लाखपुरी; (११) 
धाराद्रशव––अकोला द्रजल्यात अकोट तालुक्याांतील धारुर असाव.े द्रनद्रित ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

७१४. सेंट झेणवयर कॉलेज, कदांब िासन 
 

द्रजल्हा––उले्लख नाही. तालुका––उले्लख नाही 
 
प्राप्ततस्थळ.––सध्या हा ताम्रपट सेंट झेद्रवयर कॉलेजच्या सांग्रही आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९५६–५७, प.ृ ४०. 
 
भाषा व द्रलपी.––उल्लेख नाही. 
 
राजवांश व राजा.––उल्लेख नाही. 
 
वषण व णतथी.––चांद्रग्रहण, शके ९६०, इ. स. १०३८. 
 
साराांि.––या लेखात नारायण उपाध्यायाला धेरकमध्ये असलेल्या सौवद्रयपाटक या गावाची 

करमुक्त देणगी द्रमळाल्याचे नमूद केले आहे. 
 
व्यप्क्तनामे.––नारायण––दान स्वीकारणारा उपाध्याय. 
 
ग्रामनामे.––(१) सौवद्रयपाटक––ओळख पटत नाही; (२) अांबरमांगल––नारायणाचे 

मूलस्थान, ओळख पटत नाही. 
 

  



 अनुक्रमणिका 

७१५. सोपारा णिलालेख, अिोक 
 

द्रजल्हा––ठािे तालुका––वसई 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख असलेला द्रशलाखांड बॅाम्ब े बॅडच ऑफ रॅायल एद्रशयाद्रटक सोसायटीचे 
ग्रांथपाल श्री. एन. ए. गोरे याांना सोपाऱ्याजवळ भईुगाव येथे द्रमळाला. हा द्रशलाखांड द्रप्र्स ऑफ वले्स 
म्युद्रझयम, मुांबई येथे आहे. 

 
सांदर्ण.––सरकार, डी. सी., इ. आय्.,१९५७–५८, खांड ३२, पृ.२९–३०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राकृत; मौयणकालीन ब्राह्मी. 
 
राजवांि व राजा.––देवानाांद्रपय द्रपयदसी (अशोक). 
 
वषण व णतथी.––अांदाजे इ.स.३ रे शतक. 
 
साराांि.––अशोकाच्या ९ व्या द्रशलाशासनाचा हा काही भाग आहे. 

  



 अनुक्रमणिका 

७१६. णहस्से-बोराळा णिलालेख, वाकाटक देवसेन 
 
द्रजल्हा––अकोला तालुका––वािीम 
 

प्राप्ततस्थळ.––प्रस्तुत लेख असलेला द्रशलाखांड द्रहस्से-बोराळा या खेड्यात सापडला. 
 
सांदर्ण.––(१) द्रमराशी, वा. द्रव., वा. रा. इ. अ., १९६४, पृ. २८९–२९०; (२) कोलते द्रव. द्रभ., 

णव. सां. मां., वार्थषक पद्रत्रका, १९६४, प.ृ १३६–१३७; (३) गोखले, शोभना, इ. आय्., १९६७, खांड ३७, भाग 
१, प.ृ१–४. 

 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; ब्रायी. 
 
राजवांि व राजा.––वाकाटक नृपती देवसेन. 
 
वषण व णतथी.––शके ३८०, इ. स. ४५८–५९. 
 
साराांि.––या लेखाचा उदे्दश वाकाटक नृपती देवसेन याचा सेवक स्वाद्रमल्लदेव याने सुदशणन तळे 

बाांधले याची नोंद करणे हा होता. बप्पक हा या कामावर देखरेख करणारा अद्रधकारी, कमोपदेिा होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) देवसेन––वाकाटक नृपती; (२) स्वाद्रमल्लदेव––सुदशणन तळे बाांधणारा 

देवसेनाचा आज्ञाकर अद्रधकारी; (३) बप्पक––कमोपदेिा. 
 
णविेष महत्त्व.––शक वषाचा उल्लखे वाकाटक द्रशलालेखात प्रथमच द्रमळाला आहे. यापूवी 

सापडलेल्या द्रशलालेखात त्या त्या राजाांच्या शासन वषांचा उल्लखे आढळतो तसेच आतापयंत ४६५ हे शक 
वषण माद्रहत होते परांतु या द्रशलालेखत त्या आधीचे शके ३८० ज्ञात झाले. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

७१७. सहगिी बेिी ताम्रपट, राष्ट्रकूट णवर्ुराज 
 
द्रजल्हा––पुिे तालुका––दौंि 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा ताम्रपट भीमा नदीच्या तीरावर असलेल्या कहगणी बेडी या खेड्यामध्ये एका 
ब्राह्मणाच्या घरी द्रमळाला. 

 
सांदर्ण.––(१) चाांदोरकर, र्ा. इ. सां.मां., ६ वे वर्थषक, पृ ६३–६५; (२) दीद्रक्षत, मो. गां. इ आय्., 

१९५१–५२, खांड २९, पृ.१७४–१७८. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; दाद्रक्षणात्य वळणाची कीलकशीषणक द्रलपी, इ. स. ५ व–े६ व ेशतक. 
 
राजवांि व राजा.––राष्ट्रकूट नृपती द्रवभरुाज. 
 
वषण व णतथी.––३ रे शासनवषण, वैशाख पौर्थणमा. 
 
साराांि.––हा लेख राष्ट्रकूट नृपती द्रवभरुाज याांच्या अमदानीतील आहे. या लेखाचा उदे्दश 

द्रवभरुाजाच्या राज्याद्रभषेक शकाच्या द्रतसऱ्या वषी माणराजाची माता श्यावलां गी महादेवी द्रहने वैशाखी 
पौर्थणमेला कमलीभहूक हे गाव व ५० सुवणणशलाका नन्नस्वामी नावाच्या ब्राह्मणास धमणकृत्ये करण्यासाठी 
दान द्रदल्या हे नमूद करणे हा होता.  

 
व्यप्क्तनामे.––(१) द्रवभरुाज––राष्ट्रकूट नृपती; (२) देवराज––राष्ट्रकूट नृपती; (३) 

श्यावलां गी महादेवी––दान देणारी राष्ट्रकूट राणी, देवराजाची पत्नी; (४) माणराज––श्यावलां गीचा पतु्र, 
दीद्रक्षताांच्या मते द्रवभरुाजाचे दुसरे नाव; (५) नन्नस्वामी––दान स्वीकारणारा अगस्त्य गोत्री ब्राह्मण. 

 
ग्रामनामे.––(१) कमलीभहूक––पुरेशा माद्रहतीअभावी ओळख पटत नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

७१८. सहपळगाव चालुक्य णिलालेख 
 
द्रजल्हा––उस्मानाबाद तालुका––अहमदपूर 
 

प्राप्ततस्थळ. ––हा लेख कहपलगाव येथील गणेशवाडीत आहे. 
 
सांदर्ण.––इां. अ. णर., १९६४–६५, प.ृ ५९, क्र. ४९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; नागरी. 
 
राजवांि व राजा.––चालुक्य नृपती द्रवक्रमाद्रदत्य (६ वा). 
 
वषण व णतथी ––२४ व ेशासनवषण, चालुक्य द्रवक्रम सांवत् २४ इ.सां १०९९. 
 
साराांि.––या लेखात द्रपप्पल येथे ब्रह्मा, द्रवष्ट्णु व द्रशव मांद्रदर बाांधल्याचा उल्लखे आहे. त्याचप्रमाणे 

भीम सेनापतीने द्रदलेल्या देणग्या नमूद केलेल्या आहेत. त्याचा पुत्र अद्रभनव काद्रलदास दांडनायक याने 
वद्रदरुद्र पांद्रडत व त्याचे द्रशष्ट्य याांची स्तुती केलेली आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) भीम––दान देणारा सेनापती; (२) अद्रभनव काद्रलदास––दांडनायक, 

भीमाचा पुत्र; (३) वद्रदरुद्र पांद्रडत. 
 
ग्रामनामे.––(१) द्रपप्पल––ओळख पटवलेली नाही. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

७१९. हेले कानिी णिलालेख, णिलाहार गांिराणदत्य 
 
द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––करवीर 
 

प्राप्ततस्थळ ––प्रस्तुत लेख कोल्हापूर द्रजल्यात करवीर पेट्यातील हेले या खेड्यात द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––गॅ्रहॅम, कोल्हापूर, १८५४, प.ृ ३२६ व ३४९–३५०. 
 
र्ाषा व णलपी.––प्राचीन कानडी भाषा व द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––द्रशलाहार नृपती गांडराद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––चांद्रग्रहण, द्रवलां बी सांवत्सर, शके १०४०, इ स. १११८. 
 
साराांि.––या लेखात नृपतीने कोल्हापूरद्रनवासी आचायण शाांद्रतदेव शाांतधीर याला इांद्रनद या 

खेड्यातील ६० वऊले भरणारी जमीन मोगलदेवीच्या द्रवनांतीवरून दान द्रदली. त्याचप्रमाणे राजाने एका 
सावकाराजवळ काही रक्कम ठेवावयास द्रदली होती असाही उल्लेख आहे. या रकमेवर येणारे व्याज व दान 
द्रदलेल्या जद्रमनीपासून द्रमळणारे उत्पन्न याांचा उपयोग इांद्रनद येथील जैन देवालयासाठी करावयाचा होता 
लेखाच्या प्रारांभी बलचांद्र वगैरे जैन यतीचा उल्लखे आहे. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) गांडराद्रदत्य––द्रशलाहार नृपती; (२) मोगलदेवी––दानासाठी द्रवनांती 

करणारी; (३) शाांद्रतदेव शाांतधीर––दान स्वीकारणारा जैन आचायण; (४) बालचांद्र––जैन यद्रत; (५) 
चांद्रप्रभ––जैन यतींचा मुख्य. 

 
ग्रामनामे.––(१) वळवड––ओळख पटत नाही; (२) हेरुलगे––लेख सापडला ते हेले हे 

द्रठकाण; (३) इांद्रनद––ओळख पटत नाही, (४) कोल्हापूर––हल्लीचे कोल्हापूर. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

७२०, होट्टल णिलालेख, चालुक्य सोमेश्वर 
 
द्रजल्हा––नाांदेि तालुका––देगलूर 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख होट्टल येथील एका भग्न मांद्रदरात पडलेल्या खाांबावर कोरलेला द्रमळाला. 
 
सांदर्ण.––(१) सरकार डी.सी. व भट्टाचायण, जी., इ. आय्., १९६३–६४, खांड ३५, पृ. १५९–

१६८; (२) इां.अ. द्रर., १९५८–५९, प.ृ ५९–६०, क्र.१९. 
 
र्ाषा व णलपी.––सांस्कृत; इ. स. ११ व्या–१२ व्या शतकातील नागरी द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––कल्याणचा चालुक्य नृपती सोमेिर. 
 
वषण व णतथी.––द्रनद्रित उल्लेख नाही. कार्थतक पौर्थणमा, कृद्रत्तका नक्षत्र, अांदाजे ११ व्या शतकाचा 

उत्तराधण. 
 
साराांि.––या लेखात प्रारांभी द्रशवस्तुती केली आहे. नांतर राजाची वांशावळ साांद्रगतली आहे. या 

लेखाचा मुख्य उदे्दश द्रसद्धगुी नामक वैश्याने सोमेिर नृपतीची राजधानी असलेल्या कल्याण शहरी परमेिर 
स्थाणूची प्रद्रतष्ठापना केली हे साांगण्याचा होता. राजाने प्रत्येक खेड्यातून व शहरातून द्रमळणाऱ्या उत्पन्नातून 
या देवाची पूजा करण्यासाठी एकेक द्रनष्ट्क आद्रण द्रम्म दान द्रदले. दान उपाध्याय चांद्रराशी याच्यासमोर 
झाले. द्रसदे्धिराच्या पूजेसाठी हीच व्यवस्था केली. 

 
व्यप्क्तनामे.––(१) मुद्रनमानद्रसद्रद्ध–अन्सग्नवांशाचा मूळ पुरुष; (२) धोरराज (धु्रवराज)–

अन्सग्नवांशीय नृपती; (३) मुांज––परमार नृपती; (४) तैलेिर––चालुक्य नृपती तैलप (द्रद्वतीय); (५) 
गोपाल–धोरराजाशी सांबद्ध व्यक्ती; (६) उत्तम–अन्सग्नवांशीय नृपती; (७) कद्रलचोर (प्रथम)–अन्सग्नवांशीय 
नृपती, उत्तमाचा पतु्र; (८) अगणदेव––अन्सग्नवांशीय नृपती, कद्रलचोर (प्रथम) चा पुत्र; (९) कद्रलचोर 
(द्रद्वतीय)––अन्सग्नवांशीय नृपती रैभेय द्रनगलां कमल्ल; (१०) द्रसद्धदु्रग––द्रशवकलग स्थापना करणारा वैश्य; 
(११) सोमेिर––चालुक्य नृपती; (१२) लक्ष्मण––लेख द्रलद्रहणारा; (१३) चांद्रराशी––देवळातील 
आचायण. 

 
ग्रामनामे.––(१) कल्याण––म्हैसूर प्राांतातील द्रबदर द्रजल्यातील हल्लीचे कल्याण; (२) येगण––

होट्टलपासून ३ मलैाांवर असलेल्या येगी खेड्याचा पद्ररसर. 
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७२१. होनू्नर णिलालेख 
 
द्रजल्हा––कोल्हापूर तालुका––कागल 
 

प्राप्ततस्थळ.––हा लेख होन्नूर येथील जैन मांद्रदरातील मूतीच्या अद्रभषेक स्तांभावर कोरलेला आहे. 
 
सांदर्ण.––फ्लीट, इां. ॲ., १८८३, खांड १२, पृ. १०२. 
 
र्ाषा व णलपी.––कानडी भाषा व द्रलपी. 
 
राजवांि व राजा.––महामांडलेिर बल्लाळ आद्रण कोल्हापूरचा द्रशलाहार नृपती गांडराद्रदत्य. 
 
वषण व णतथी.––उल्लखे नाही. अांदाजे शके १०३०, इ. स. ११०८–११०९. 
 
साराांि.––द्रवजयी महामांडलेिर बल्लाळ व गांडराद्रदत्य याांनी २०० कम्म व ६ हस्त असलेले घर 

पुण्यकमण करणाऱ्या जैन द्रवहाराला भोजन पुरवण्यासाठी दान द्रदले. हा द्रवहार बम्म्गावुांड याने बाांधला होता. 
 
व्यप्क्तनामे.––(१) बल्लाळदेव––दान देणारा द्रशलाहार महामांडलेिर; (२) गांडराद्रदत्य––दान 

देणारा कोल्हापूरचा द्रशलाहार महामांडलेिर; (३) बम्मगावुांड––जैन द्रवहार बाांधणारा, 
पुन्नागवृक्षमलूगणाचा व श्रीमलूसांघाचा सदस्य. 
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आणर्लेखाांची अकारणवल्हे सूची 
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अक्षी ८७, ८८ 
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अांदुरा ९४ 
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अांद्रबवले ९६ 
अांबे ९७ ते १०२ 
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कजतूर ३४५ 
जुगल ३४६ 
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जेजुरी ३८३ 
जोगेिरी ३८४ 
झद्ररक ३८५ 
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डोंगरगाव ३९३ 
तडखळ ३९४, ३९५ 
तडवळ ३९६ 
तळाले ३९७ 
तळेगाव ३९८ 
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वसुेबाई ४९५. 
वसूेक १०७ (यादव). 
वहेद्रमत २५४. 
वेंकुण मालो कानड (?) ४९५. 
वेंघाण (?) ४९५. 
वैजनाथ ४७९. 
वैजुद्रगदेव ४९५. 
वैजुनायक १२७. 
वैजु पांद्रडत ४९५. 
वैद्यनाथ ४७९, ५५८. 
वैरदेव ६४८ (सेंद्रक) 
वैद्ररकसह ४१७ (परमार), ४३५ (प.). ६१७ (प.). 



 अनुक्रमणिका 

वैि्तर ६२. 
वोडद्रणभट्ट–– ६१४. 
वोद्रद्दयव्वा ७०२. 
वोप्पण ८९. 
व्याघ्रका २३५. 
व्याघ्रस्वामी ३१५. 
व्यास ६१०. 
शोभन ४३३. 
शौद्ररसाांब ६६. 
श्यावलां गी महादेवी ७१७. 
शतानांद ४०१. 
शत्रुघ्न ३२४. 
शत्रुदमन ३१७. 
शनैिर ४७९. 
शमणन् ४०५. 
शमायण ३२४. 
शवण ११७, ५६८ (राष्ट्रकूट), ६६९. 
शवण अमोघवषण ३४० (राष्ट्रकूट). 
शवणस्वामी ५९९. 
शांकर ३१६, ४२९. 

शांगरगण १०५ (कटचुरी), २९५, ३४०, ४८५, ६७१ (हैहय), ६७२ (है.), ६७४ 
(कलचुद्रर). 

शांकरदेव २७१. 
शांकरैय २९५. 
शांकुक २९५. 
शांभ ु ५०२. 
शांभदेुव ३३२. 
शाक्यमुद्रन ६९. 
शारांग २२५, ४७९. 
शाांद्रडल्य ५८२. 
शाांत ३९९. 
शाांतधीर २९०. 



 अनुक्रमणिका 

शाांर २८३ (कदांब). 
शाांद्रतदेव शाांतधीर ७१९. 
शाांद्रतभट्ट ३९९. 
शाांद्रतराज ६८१ (मौयण). 
शाांद्रतशमणन ३२४. 
शाांद्रतसेद्रट्ट २८५. 
शाांगण २२५. 
द्रशखी ६९. 
द्रशद्रब ६५. 
द्रशद्ररग ३०४ अ. 
द्रशवगुप्त ४३५ (जनमेजय). 
द्रशवज्ज ६८३. 
द्रशवदत्त २३३, २६६, २६७, ४६२. 
द्रशवदत्ता २३३. 
द्रशवदेवभट ४२९. 
द्रशवनागभट्ट ४८५. 
द्रशवपाद्रलत २३३. 
द्रशवपाद्रलतद्रनका ३५२. 
द्रशवपाद्रलता २३३. 
द्रशवभट्टारक ४७६. 
द्रशवभदू्रत २२६, २३३. 
द्रशवम २३३, २४०. 
द्रशवराज ४३० (राष्ट्रकूट). 
द्रशवस्कां धगुप्त १८७. 
द्रशवस्वामी ६३०. 
द्रशवाद्रदत्य ४०५. 
द्रशवायण २९२, ३१६. 
शीयुभट्ट ३१२. 
शीलभद्र ४९. 
शीलाद्रदत्य ५६१ (मतै्रक १), ५६२, ५६३ (म.ै३), ५६४ (म.ै३), ५६६ (म.ै४). 
शुभचांद्र भट्टारक ६५९. 
शुभतुांगवल्लभ ७०४ (राष्ट्रकूट). 



 अनुक्रमणिका 

शटे्यागुरव ५१३. 
श्राद्रवका (?) १९०. 
द्रश्रयानांद ४०१. 
श्रीकरण पांद्रडत ९९. 
श्रीकठां २७५. 
श्रीकां ठमुद्रन ३१३. 
श्रीकाांत ६८२ (यादव). 
श्रीकीर्थत ६४७. 
श्रीकुवरदेवनायक ४९५. 
श्रीदाम २९२. 
श्रीदेवी ४९७, ५९०. 
श्रीधर ८६, २२५, ३२६, ४१४, ४१७, ४१८, ४७९, ५२७, ६१७, ६४०, ६७०, 

६७८, ७०२. 
श्रीधर उपाध्याय ७०२. 
श्रीधरदत्त ५६३. 
श्रीधरदासी ४९५. 
श्रीधर दीद्रक्षत ५१६, ६७०. 
श्रीधर पांद्रडत ३००. 
श्रीधरभट्ट ९४, ४००, ५८३. 
श्रीनागवधणन ४७७. 
श्रीनायक ६७८. 
श्रीद्रनद्रध ३९३. 
श्रीद्रनवास ३९३. 
श्रीपद्रत ४१७, ५२७, ५८२. 
श्रीपद्रत अन्सग्नहोत्री ५७०. 
श्रीपद्रत दांडनायक–– ४९५. 
श्रीपद्रतदेव ४९५. 
श्रीपद्रत नायक ६५१, ७०९. 
श्रीपद्रत प्रभदेुवण नायक ५२४. 
श्रीपद्रतभट्ट ५७०. 
श्रीपाल २९७. 
श्रीपुरुष १०८ (गांग). 



 अनुक्रमणिका 

श्रीबीज ४१७. 
श्रीयप ै ७०७. 
श्रीराज ६७८ (यादव), ७०२ (या.). 
श्रीराम ३१४. 
श्रीवत्स २२५. 
श्रीवल्लभ १०८ (गांग), ३४३ (राष्ट्रकूट). 
श्रीवल्लभ सेनानांदराज ३२९ (सेंद्रक). 
श्रीसातकर्थण ४३९ (सातवाहन) 
श्रीद्रसधनाथ ४९५. 
श्रीसेन ८६. 
श्रीहषण २२३, ३९८,४७६, ४७७, ५१५, ५६८. 
श्रीहषणवधणन ११५, ४८१. 
श्रुतकीर्थत तै्रद्रवद्यदेव २८५. 
षष्ठ २५९, ३१९ (कदांब), ३२२ (क.१, २), ३९९ (क.), ४८८ (क. १.), 
षष्ठीकुमार २९८. 
षेईदेव १०४. 
सघक ५०६. 
सघरद्रखत ४३७. 
सद्रचव ५०. 
सडगेद्रर द्रवजया २२६. 
समगमय्य ५८६. 
सणफुल्ल २९९ (द्रशलाहार), ६७७ (द्रश.). 
सण्वैभट्ट ९४. 
सतमल ३७९. 
सद्रतका ५४८. 
सद्रत द्रसद्ररमत् ४४५. 
सतेरक १३३. 

सत्याश्रय 

११५ (चालुक्य), १२५, (चा.१, २), २२३, (चा.), २६१, (चा.), २६२, 
(चा.), २६९ (चा.), २९९ (चा.), ३३९ (चा.), ३८३ (चा.), ४३० 
(चा). (चा.). ४८१ (चा.), ४८२ (चा.), ४८३ (चा.), ४८४ (चा.), 
५१६ (चा.), ५९९ (चा.), ६४० (चा. १, २), ६४२ (चा.), ६५७ (चा.). 

सत्याश्रय धु्रवराज इांद्रवमणन् ३१६. (बप्पुर) 



 अनुक्रमणिका 

सत्याश्रय पुलकेशी ३२९ (चालुक्य २), ४७६ (चा.). 
सधक ३६२. 
सपद्रमसेन ९५. 
सपा २३९. 
सद्रपला २४९. 
सभद्रतज (?) ४९५. 
समद्रतज ४९५. 
समरावलोक शांकरगण ४२० (राष्ट्रकूट). 
समस ५०५. 
सद्रमक १५२. 
समुद्रगुप्त ११३ (गुप्त), ५१८ (गु.). 
सद्रयती ३६७. 
सरणु नायक ११०. 
सरसुती १०. 
सरस्वती ४९५. 
सरस्वद्रतभट ४९५. 
सरस्वती ५६३. 
सर्थपल २३३. 
सबणरस २६४, ५०२, ६९८ (राष्ट्रकूट?). 
सवणदेव ४०५, ६७८. 
सवणदेवैय ५७०. 
सवणशूर ६८१ (मौयण). 
सवणसेन ६८३ (वाकाटक). 
सवाद्रदत्य दीद्रक्षत ४८४. 
सवेश ९९. 
सवद्रगद्ररय ३५५. 
सवद्रगद्ररयास ३५२. 
सवस ४५५. 
सहभट ९०. 
सहस्त्रबाहु ३३४. 
सहस्त्रकलग वैजूनायक ५५८. 
सद्रहयारहार ३३१. 



 अनुक्रमणिका 

सांकम ६३१ (कळचुयण; व्यन्सक्त). 
सांकमदेव ५२२, ६१८ (कळचुयण), ६३३ (कलचुद्रर). 
सांकमयै्य ६७७. 
सांकेय ५२२. 
सांगम ४८९. 
सांगमयै २९५. 
सांगलैय ६०९, ६१९. 
सांगुल्ल ५६५, ५६७. 
सांगेयसाहणी ५८५. 
सांग्गल ७०२. 
सांग्राम ४३३. 
सांघगुप्त ३६. 
सांघद्रदन ६०४. 
सांघदेव २३८. 
सांघदेवद्रनका १८०. 
सांघद्रप्रय २२. 
सांघद्रमत्र ७५, १२२. 
सांघय २९०. 
सांघरद्रखत २६५, ६२७. 
सांझैय्य ६७७. 
सांत नेद्रल्लयदेव २७२. 
सांद्रतलाल ४९५. 
सांबऊर ४०५. 
साकुबाई ४९५. 
सागरपलोगन (?) १७५. 
साटुद्रग ४७९. 
साडकर सुदशणन २२७. 
साडगेद्रर द्रवजया २३३. 
सातकद्रण गोतमीपतु ४५३ (सातवाहन). 
सातवाहन ४४२ (सातवाहन). 
साद्रतद्रमत १९८, १९९. 
साद्रतद्रमता २३१. 



 अनुक्रमणिका 

साधार ३३४. 
साधारण ४३३. 
साध्वद्रसक ६८१ (मौयण). 
सानु ठाकूर ३२७. 
सापा १८२, २३३. 
सामक ४५१. 
सामद्रडद्रनका ५९५. 
सामदेव ४९५. 
सामर ३६४. 
सामस्वामी ४२९. 
सामांत शीलाद्रदत्य ५६०. 
साद्रमक १९६. 
साद्रयनायक ४९५. 
साद्रययक्क ६३१. 
सारांग ४७९, ५२७. 
सारांग उपाध्या ६४६. 
सारांग पाठक ६४६. 
सारांगभट्ट ५२७. 
साद्रवकूवार ७०४. 
साद्रवणायण ३९९. 
सावुबाई ४९५. 
साहामल्ल ६३३. 
साांगाणदेव ४९५. 
साांथकर ४३३. 
साांदेअ ४९५. 
साांवळदेव ४७९. 
द्रसअगुतद्रणका ६९९. 
द्रसअप ४९१. 
द्रसद्ध ३३७. 
द्रसद्धनाथ ६२९. 
द्रसद्धपैय ३८८. 
द्रसद्ध सारस्वत ६४६. 



 अनुक्रमणिका 

द्रसद्रद्ध प्रभ ु ५५८. 
द्रसद्धदु्रग ७२०. 
द्रसधदेव ४९५. 
द्रसधनायक ४९५. 
द्रसध्वा ६१२. 
द्रसमुक ४३८ (सातवाहन). 
द्रसद्ररपुलुमाद्रय ४७३ (सातवाहन). 
द्रसद्ररयण ३१०. 
द्रसद्ररयादेवी ५२२, ६२१. 
द्रसद्ररवा ७०७. 
द्रसल्लण ४१७. 
द्रसवखद्रदल ४५२. 
द्रसवगनक ४३६. 
द्रसवगुत ४५०. 
द्रसवघोस २३९. 
द्रसवदत २३१. 
द्रसवदता २५४. 
द्रसवदास ३६७. 
द्रसवदेव पांद्रडत १२०. 
द्रसवपाद्रलद्रनका ३५५. 
द्रसवद्रपद्ररत २४२. 
द्रसवभदू्रत ३६४, ३७८. 
द्रसवद्रमत १५६, ४६५. 
द्रसवसम ३७८. 
द्रसवैय ४९५. 
द्रसहधय २१५. 
द्रसहपैय्य ६०९. 

कसघण 

१ (यादव), २ (या.) ४ (या.), ७६ (या.), ९७, ९८ (कलचुद्रर), ९९ 
(या.), १०० (या.), १०१ (या.), ११९ (या.) २२५ (या.), २२७ (या.), 
२७८ (या.), २८२ (या.), २९०, ३०१ (या.), ३९० (या.), ३९१ (या.), 
४२६ (या.), ४९८ (या.), ५२२ (या.) ५२३ (या.), ५२७ (या. १, २), 
५५८ (या.), ५८० (या.), ५८२ (या.), ५८५ (या.), ६३५ (या.), ६३६ 
(या.), ६४६ (या.), ६८२ (या.). 



 अनुक्रमणिका 

कसघण साहसाांक २२५ (यादव). 
कसदूर ३३३. 
कसधुराज १०८, १२८ (परमार), ४३५ (प.). 
कसह २८१ (यादव), ४०१ (या.) ४७९ (या.), ४९८ (या.) ५८२ (या.), ६४७. 
कसहण २७६ (यादव), ५०० (या.), ६५४ (या.). 
कसहदत्त १९४. 
कसहधय १९७. 
कसहराज ९२, ४३१. 
कसहवमणराज ९१. 
कसहुक ६७१, ६७२. 
कसहेय ५२२. 
सीताप्पा तराळ ५१३. 
सीमुषेण केसव ४९५. 
सीयक ४३५ (परमार). 
सीयकदेव १२८ (परमार). 
सीलुव ३३३. 
सीलू पांद्रडत ४८६. 
सीव ू ४१३. 
सीह ४०५. 
सीहडी ९९. 
सीहपयै ६१४. 
सीहप्पैय ६४३. 
सुगत ३३१. 
सुग्गलदेवी ४०६. 
सुदत्त ४७, ४८. 
सुदानभट्ट १०७. 
सुप्रभ ४२९. 
सुमद्रतस्वामी ४८५. 
सुलस ३६६. 
सुलसदत १३२, ३६०. 
सुलसदत्त २२६, २३३. 
सुलसदत्ता २३३. 



 अनुक्रमणिका 

सुल्हण ४७९. 
सुवणण ३३३. 
सुव्रतदेव १२८. 
सूदन दीद्रक्षत ५७०. 
सूदवैय ५७०. 
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