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णनिेदन 
 

प्रवथतयश सावहत्त्यक, नाणावलेले प्राध्यापक, मराठी, समस्कृत, प्राकृत या भाषामचे आवण 
व्याकरणाचे जाणकार, मराठी सावहत्यातील अवधकारी टीकाकार आवण प्राचीन ताम्रपट आवण वशलालेि 
यामचे समशोधक, या सवड नात्यामनी डॉ. वव. वभ. कोलते हे मराठी माणसाला माहीत आहेत. मागच्या अनेक 
वपढ्ामनी जोपासलेली पमवडत परमपरा भाहसाहेबामनी वटकवनू ठेवली आहे. त्यामुळे भाहसाहेबामनी 
वलवहलेल्या “महाराष्ट्रातील ताम्रपट व वशलालेि” या ग्रमथाला महाराष्ट्राच्या सामस्कृवतक िवतहासाच्या 
दृष्टीने फार महत्त्व आहे. 
 

आज हा ग्रमथ महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण समस्कृती ममडळातफफे  प्रकावशत होत आहे. आपला ग्रमथ 
डॉ. वव. वभ. कोलते यामनी आम्हाला प्रवसद्ध करण्यास वदला त्याबद्दल आम्ही त्यामचे आभारी आहोत. 
 
४२, यशोधन, सुरेंद्र बारकलगे 

मुमबई–४०० ०२० अध्यक्ष, 

११ ऑगस्ट १९८७. महाराष्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ. 
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हृद्गत 
 

मी समपादन केलेल्या, महाराष्ट्रातील ताम्रपट व वशलालेि यामचा हा समग्रह अभ्यासकामसमोर 
ठेवताना मला आनमद वाटतो. ि. स. १९५४ मध्ये वसरसो येथे उपलब्ध झालेल्या ‘झवरका’ ताम्रपटावरील 
माझ्या लेिापासून या कायाला सुरवात झाली व ते कायड गेल्या वषीपयंत चालू होते. मेहूण येथील 
वशलालेि हा मला वमळालेला व मी समपादन केलेला शवेटचा लेि होय. यानमतरही आवश्यक ती 
साधनसामुग्री वमळाल्यास हे कायड चालू ठेवण्याची माझी िच्छा आहे, एवढेच या वठकाणी नमूद करतो. हे 
ताम्रपट व वशलालेि मला कोठून वमळाले, ते वमळवनू देण्याच्या कामी मला कोणाकोणाचे साह्य झाले व 
त्यामचे समपादन करताना मला कुणाचे मागडदशडन लाभले याचा उल्लिे त्या त्या लेिाच्या आरमभी मी 
आभारपूवडक केला आहे. आज पुन्हा त्यामचे कृतज्ञतापूवडक आभार मानतो. हे लेि वमळवनू देण्याच्या कामी 
महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व पुरावभलेि ववभागाचे भतूपूवड समचालक, कै. डॉ. मो. गम. दीवक्षत व श्री. वव. 
गो. िोबरेकर यामनी मला फार मदत केली. ऐवतहावसक साधने महाराष्ट्रातील जनसामान्यामपयंत पोचावी या 
िच्छेपोटी, ती साधने केवळ आपणासाठीच रािून न ठेवता ितरामनाही उपलब्ध करून देण्यात वदसून 
येणारी त्यामची उदारवृत्ती प्रशमसनीय आहे. त्याबद्दल मी त्यामचे ववशषे आभार मानतो. 
 

या कोरीव लेिामच्या वाचनात व समपादनात मला कै. गुरुवयड डॉ. वा. वव. वभराशी व कै. 
लक्ष्मीनारायण राव यामचे ववशषे साह्य व मागडदशडन लाभले, याचा कृतज्ञतापूवडक उल्लिे करणे अवश्य आहे. 
 

हा समग्रह ववदभड समशोधन ममडळातफफे  प्रवसद्ध करण्याचा प्रथम ववचार होता. त्याची कायडवाही सुरू 
होहन ममडळाने अनुदानासाठी सावहत्य समस्कृती ममडळाकडे जेव्हा आवदेन पाठववले तेव्हा, सा. सम. ममडळाने 
स्वतःच हा समग्रह प्रवसद्ध करण्याचे ठरववले ही आनमदाची गोष्ट होय. या कामी ममडळाचे सवड सभासद व 
ववशषेतः अध्यक्ष, डॉ. सुरेंद्र बारकलगे यामनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल मी त्यामचा ववशषे आभारी आहे. 
महाराष्ट्राचा प्राचीन िवतहास व समस्कृती यावर नवीन प्रकाश टाकणारा हा समग्रह सा. सम. ममडळाने प्रवसद्ध 
करावा हे औवचत्यपूणड होय, यात शमका नाही. त्याबद्दल ममडळाचे अवभनमदन करणे हे मी माझे कतडव्य 
समजतो. 
 

या समग्रहाला गुरुवयड डॉ. वा. वव. वमराशी यामनी पुरस्कार वलवहण्याचे मान्य केले होते. दुदैवाने 
त्यामचे दोन वषांपूवीच वनधन झाले. त्यामुळे, भारतातील दुसरे नामवमत पुरावभलेिशास्त्रज्ञ व नागपूर 
ववद्यापीठातील प्राचीन भारतीय िवतहास, समस्कृती व पुरातत्त्व ववभागाचे अध्यक्ष, डॉ. अजयवमत्र शास्त्री यामना 
मी ववनमती केली. त्यामनीही ती मान्य केली व पुरस्कार वलहून वदला, त्याबद्दल मी त्यामचाही आभारी आहे. 
त्यामच्या या पुरस्कारामुळे अभ्यासकामना या ग्रमथाच्या अमतरमगात जाणीवपूवडक प्रवशे करता येईल असा मला 
ववश्वास वाटतो. 
 

नागपूर येथील शासकीय मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक व त्यामचे सहकारी यामनी जातीने लक्ष घालून 
ग्रमथाचे वनदोष व सुमदर मुद्रण केल्याबद्दल त्यामचेही मी आभार मानतो. 
 

णि. णि. कोलते 
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पुरस्कार 
 

पुरावभलेि-शास्त्राच्या के्षत्रात औपचावरक प्रवशक्षण न घेताही ज्यामनी आपल्या समस्कृत ज्ञानामुळे 
मोठी कामवगरी केली आहे अशा समस्कृत पमवडतामच्या परमपरेतील डॉ. वव. वभ. कोलते हे बहुधा शवेटचे पमवडत 
आहेत. आतापयंत ज्या ववद्वानामनी कोरीव लेि आवण नाणकशास्त्र या के्षत्रात लेिन केले ते एक तर 
व्यवसायाने समस्कृत पमवडत होते, ककवा समस्कृत ववषयाचे प्राध्यापक होते, ककवा आपल्या समस्कृत ज्ञानामुळे 
पुरातत्त्व ववभागात त्यामनी नोकरी स्वीकारली होती. (त्यावळेी ववद्यापीठात प्राचीन भारतीय िवतहास व 
पुरातत्त्व ववभाग नव्हता). डॉ. कोलते हे याला अपवाद आहेत. कारण, त्यामनी बी. ए. पयंत समस्कृतचा एक 
ऐत्च्छक ववषय म्हणून अभ्यास केला आवण नमतर मराठी ववषयात एम. ए. होहन ते मराठीचे प्राध्यापक 
झाले. मराठीच्या के्षत्रात त्यामची कामवगरी फार मोठी आहे. पण त्यामनी मराठी बरोबर कोरीव लेिामकडेही 
लक्ष वदले, आवण गेल्या सुमारे तीन दशकात अनेक कोरीव लेिामवरील आपले समशोधनपर िमग्रजी लेि 
िमग्रजीतील एवपग्रावफया िमवडका या ववद्वन्मान्य पवत्रकेत, त्याचप्रमाणे काही गौरव-ग्रमथामत समपादन करून 
प्रवसद्ध केले. कोरीवलेिामवरील आपले मराठी लेिही त्यामनी प्रामुख्याने ववदभड समशोधन ममडळाच्या 
वार्षषकामतून आवण भारतीय िवतहास आवण समस्कृती, या तै्रमावसकातून प्रवसद्ध केले. प्रस्तुत ग्रमथ हा, या 
ववषयावरील त्यामच्या समशोवधत व पवरवर्षधत मराठी लेिामचे समकलन होय. 
 

या ग्रमथात समाववष्ट केलेले लेि, काळाच्या दृष्टीने अत्यमत व्यापक स्वरूपाचे आहेत. त्यामत ि. पू. 
वद्वतीय–प्रथम शतकापासून तो सुमारे ि. सनाच्या अठराव्या शतकापयंतचे लेि समाववष्ट केलेले आहेत. 
भाषेच्या दृष्टीनेही त्यामचे के्षत्र व्यापक आहे. त्यामत प्राकृत, समस्कृत, कन्नड ब मराठी भाषामतील लेिामचा 
समावशे आहे, भारतीय िवतहासाच्या दृष्टीने त्यामत वाकाटक, बादामी आवण कल्याणचे चालुक्य, राष्ट्रकूट, 
वशलाहार, यादव, परमार, मुत्स्लम आवण ितर राजवमशामच्या कोरीव लेिामचा समावशे आहे. एवढेच नव्हे तर 
एका सातवाहन नाण्यावरील लेिाचाही त्यामत अमतभाव झालेला आहे. हे सवड लेि महाराष्ट्राच्या ववववध 
के्षत्रात वळेोवळेी सापडलेले आहेत. 
 

या समग्रहातील काही वनवडक लेिामची चचा करण्यापूवी, या लेिामच्या आधारे डॉ. कोलते यामचे 
भारतीय िवतहास-समशोधनववषयक कायड व कोरीव लेिामचे समपादन, यामसमबमधी कै. डॉ. वमराशी यामनी 
काढलेले उद्गार या वठकाणी उद धृत करणे योग्य होईल असे वाटते. ‘समशोधनाची वक्षवतजे’ या त्यामच्या 
अमृत महोत्सव गौरव ग्रमथात या ववषयावर वलवहताना त्यामनी म्हटले आहे : 
 

“हे लेि केवळ ववदभातील नसून महाराष्ट्राच्या वभन्न वभन्न प्रदेशातून त्यामच्याकडे आलेले आहेत. 
त्यामपैकी काही पौनी, वाशीम, माहुरझरी यामसारख्या ववदभातील स्थळी सापडले होते, पण दुसरे काही 
पविम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा, वजीरिेड (नावशक वजल्हा) ित्यादी वठकाणी, तर ितर काही 
वसई, अमधेरी यासारख्या कोकण प्रदेशात, ककवा गणेशवाडी, धमापूर यामसारख्या मराठवायातील गावात 
वमळाले होते. एक काळ असा होता की, ववदभात सापडलेले कोरीव लेि समपादनाथड कीलहॉनड, ब्यूल्हर 
वगैरे सारख्या ववदेशी ववद्वानामकडे ककवा रामकृष्ट्णपमत भामडारकर, का. बा. पाठक, रायबहादूर हीरालाल, 
यामसारख्या ितर प्रामतातल्या ववख्यात समशोधकामकडे पाठववले जात. आता काळ बदलला आहे. 
महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात सापडलेल्या नवीन कोरीव लेिामची वाता कळताच भाहसाहेब ते हर 
प्रकारे प्रयत्न करून समपादनाथड वमळववतात आवण शक्य तो ववदभातील वनयतकावलकात प्रवसद्ध करतात, 
ही पवरत्स्थती ववदभाला वनःसमशय गौरवास्पद आहे. 



 अनुक्रमणिका 

कोरीव लेिामचे समपादन करणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्याकवरता समस्कृत भाषेचे उत्कृष्ट ज्ञान, कुशाग्र 
बुद्धी, समदभड ग्रमथामचे ववस्तृत वाचन, अपार पवरश्रम करण्याची सवय आवण प्रिर न्यायवनष्ठा हे गुण आवश्यक 
आहेत. हे सवड गुण भाहसाहेबामच्या वठकाणी प्रकषाने वास्तव्य करतात. समशोधनाने होणारा वनरवतशय 
आनमद त्यामनी अनुभववला आहे. तो काव्यवनर्षमतीच्या आनमदासारिा ब्रह्मानमदसहोदर असतो. आपण केलेले 
समशोधन कायड दीघडकाळ वटकेल याची त्यामना िात्री आहे. ते कायड वनदोष असाव ेयाकवरता ते अपार पवरश्रम 
करतात. कोरीव लेिाचे काटेकोर वाचन करून त्यातील िडान् िडा मावहती ते वचेनू काढतात आवण त्या 
त्या लेिामनी आपल्या ज्ञानात कोणती भर पडली ते सामगतात. तसे करताना ते आपल्या पूवडगामी 
समशोधकामच्या मताचे न्यायवनष्ठुरपणे परीक्षण करतात, आवण त्यामना योग्य तो मान देहन त्यामच्या मतात 
काही त्रुटी असल्यास त्या दािववतात. असे करताना सत्यावने्षण एवढाच त्यामचा हेतू असतो.” 
 

डॉ. वमराशी यामच्या या उद्गारामशी मी पूणडपणे सहमत आहे. त्यात आणिी एका गोष्टीची भर मला 
घालावीशी वाटते, ती अशी की, डॉ. कोलते जसे ितरामच्या मतामचे न्यायवनष्ठुरपणे परीक्षण करून त्यामतील 
तु्रटी दािववतात त्याचप्रमाणे त्यामच्या स्वतःच्या समशोधनातील त्रुटी ितरामनी दािववल्यास ककवा त्याववषयी 
ितरामनी केलेल्या वववचेनाच्या आधारे आपल्या मतात ते दुरुस्ती करतात. ‘सुरमबी’ हे त्यामनी केलेले वाचन 
चुकीचे आहे असे श्री. रोडे यामनी दािववल्यावर त्यामनी त्या वठकाणी ‘आरमभी’ हे वाचन आभारपूवडक मान्य 
करून स्वीकारले. तसेच ‘पृथ्वीपुर’ व ‘पृवथवीसमुद्र’ या स्थळामची त्यामनी प्रथम केलेली वनविती, त्याचप्रमाणे 
‘कृष्ट्णाले शावलकटके’ या शब्दाचा अथड व तदनुसार स्थळवनविती आभारपूवडक स्वीकारण्यातही त्यामच्या या 
न्यायवनष्ठुर समशोधन दृष्टीचा प्रत्यय येतो. ही गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. 
 

या समग्रहात समाववष्ट केलेल्या लेिामपैकी काही वनवडक लेिामतील वैवशष्ट््ामकडे वाचकामचे लक्ष्य 
वधेणे अवश्य आहे. ग्रमथाची सुरवात ‘पौनी’ (भमडारा वजल्हा) येथील चार प्राकृत लेिामनी होते. 
‘पचनेकावयक’ हा शब्द सध्याच्या वद्ववदेी वत्रवदेी आवण चतुवफेदी या शब्दामप्रमाणे फक्त आडनाव म्हणून रूढ 
झाला असावा, ही डॉ. कोलते यामची सूचना बरोबर वाटते. पौनी येथील या लेिाममुळेच तेथे भगूभात 
असलेल्या मौयड-सातवाहनकालीन स्तूपामकडे ववद्वानामचे लक्ष्य गेले आवण जगन्नाथ टेकडी व सुलेमान टेकडी 
या वठकाणी नागपूर ववद्यापीठाने केलेल्या उत्िननात स्तूप व अनेक लेिामवकत वशल्पे उपलब्ध झाली. या 
लेिानमतर, बहुधा भाषेच्या दृष्टीने, वाई (यवतमाळ वजल्हा) येथील एक जैन प्राकृत वशलालेि समपावदत 
केला आहे. हा लेि बहुधा शके ९८९ (ि. स. १०६७) चा असून त्यात भरताचा पौत्र आवण महीपतीचा पतु्र 
भीमदेव याने वीतरागाचे एक देहळ बामधल्याची चचा आहे. डॉ. कोलते यामच्या मते हा भरत राष्ट्रकूट नृपती 
कृष्ट्णराज हफड  बल्लभराज याचा महामात्य, आवण सुप्रवसद्ध जैन कवी पुष्ट्पदमत यामचा आश्रयदाता होता. 
 

यानमतर वाकाटक राजवमशाचे तीन कोरीव लेि आले आहेत. वाकाटकामच्या िवतहासाच्या दृष्टीने हे 
वतन्ही लेि त्यामच्या कालक्रमाच्या दृष्टीने अभ्यासकामस अत्यमत उपयुक्त ठरतील यात शमका नाही. त्यामतील 
देवसेनाचा वहस्से बोराळा येथील वशलालेि वाकाटकामचा काळ वनवित करण्याच्या दृष्टीने अत्यमत महत्त्वाचा 
आहे. कारण, ज्यात कालवनदफेश स्पष्टपणे नददलेला आहे असा वाकाटकामचा हा एकमेव वशलालेि होय. हा 
लेि उपलब्ध होण्यापूवी वाकाटकामचा काल, महाराणी प्रभावती गुप्ताच्या मातृवमशाच्या वनदफेशाच्या 
अनुषमगाने, गुप्त वमशाशी असलेल्या वाकाटकामच्या समसामावयकत्वाच्या आधारे ठरववण्यात आला होता. पण 
वहस्सेबोराळा येथील या लेिावरून, वत्सगुल्म शािेचा राजा देवसेन शके ३८० म्हणजे ि स. ४५८ मध्ये 
गादीवर होता असे स्पष्टपणे प्रमावणत होते. या लेिातील ‘शकोने’ हा शब्द ‘शकानाम’ असा वाचनू तो शक 
कालाचा स्पष्ट वनदफेश असल्याचे काही समशोधक म्हणतात. तथावप, डॉ. कोलते म्हणतात त्याप्रमाण तेथे 
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‘शकोन’ हाच शब्द आहे, हे िरे. प्रस्तुत लेिातील कालवनदफेश हा सप्तषी समवत्सरात केलेला आहे असे डॉ. 
कोलते म्हणतात. ते त्यामचे मत वववाद्य वाटले तरी त्या अनुषमगाने त्यामनी केलेली चचा उद बोधक वाटेल यात 
शमका नाही. 
 

वाकाटकामचा दुसरा कोरीव लेि, म्हणजे पौनी येथे सापडलेला ताम्रपट. हा वद्वतीय प्रवरसेनाच्या 
कारकीदीचा असून तो त्याच्या ३२ व्या राज्यवषी वदला होता, हे मुद्दाम नमूद करावसेे वाटते. कारण, 
त्याच्या कारकीदीचे आतापयंत ज्ञात असलेले हे शवेटचे वषड होय. हा लेि ह्या के्षत्राच्या आर्षथक 
िवतहासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. कारण, कृष्ट्णा (=कन्हान) नदीचे िोरे त्या काळीही धानाच्या 
शतेीचे एक महत्त्वपूणड कें द्र होते असे त्यावरून वदसते. वद्वतीय प्रवरसेनाचा पौत्र वद्वतीय पवृथवीषेणाच्या 
माहुरझरी ताम्रपटामुळे वाकाटकामच्या काळीही हे गाव म्हणजे पृवथवीपुर आवण तेथील पृथ्वीसमुद्र नामक 
तळे महत्त्वपूणड होते असे वदसते. प्रस्तुत ताम्रपट म्हणजे वद्वतीय पृवथवीषेणाच्या काळाचा आतापयंत ज्ञात 
असलेला असा शवेटच्या १७ व्या वषाचा लेि होय, हे येथे नमूद करण्यासारिे आहे. या ताम्रपटातील 
नरेंद्रसेनाच्या वणडनप्रसमगी आलेल्या एका ववशषेणाचे वाचन ‘पूव्वावधगतगुणववश्वासादपहृतवमशवश्रयः’ नसून 
‘पूव्वावधगतगुणवद्दायादादपहृतवमशवश्रयः’ आहे; आवण ऐवतहावसकदृष्ट््ा ते महत्त्वाचे आहे हे येथे नमूद 
करणे अवश्य आहे. 
 

वाकाटकामच्या लेिानमतर बादामी व कल्याण येथील चालुक्यामच्या काही कोरीव लेिामवरील 
वनबमधामचा या समग्रहात समावशे झालेला आहे. यामपकैी कासार–वशरसी व कोल्हापूर ताम्रपट बनावट असले 
तरी त्यामतील मावहतीची चचा डॉ. कोलते यामनी सववस्तर केली आहे. कोल्हापूर ताम्रपटातील 
पद्मवशवराहळ हा वशलाहारामचा समकालीन असावा असे त्यामनी दािववले आहे. कासार–वशरसी (ता. 
वनलम गा, वज. उस्मानाबाद) येथून वमळालेला ववजयावदत्याचा शके ६१९ चा ताम्रपट महत्त्वाचा वाटतो. 
त्यावरील लेिात, चालुक्यामचे मलूस्थान असलेला चवल्लकी देश म्हणजे वबदर वजल्ह्यातील मोरिमडी 
जवळचा प्रदेश होय असे डॉ. कोलते यामनी या ताम्रपटाच्या आधारे दािववले आहे, ते मान्य होण्यासारिे 
आहे. ‘धमापुरी वशलालेि,’ सहाव्या ववक्रमावदत्याचा पुत्र तृतीय सोमेश्वर हफड  भलूोकमल्ल, आवण परमार 
जगदे्दव यामच्या समबमधातील एका प्रसमगावर महत्त्वपूणड प्रकाश टाकतो. यातील मावहती प्रथमच 
िवतहासाभ्यासकामसमोर येत आहे. या लेिात, ज्यामचा उल्लेि अन्यत्र आढळत नाही अशा काही नाण्यामचा 
वनदफेश आलेला आहे. त्याची चचा आपल्या मावहतीत नवीन भर घालते. गणेशवाडी (ता वनलम गा, वज. 
उस्मानाबाद) येथील वशलालेिात ६ व्या ववक्रमावदत्याचा महाप्रधान भीमनाथ याचा कुलवृत्तामत व त्याच्या 
दानामची वणडने आली आहेत. ववक्रमावदत्याच्या वणडनात ‘सत्याश्रयकुलवतलक’ या ववशषेणावरून त्या 
काळीही वद्वतीय पलुकेशीचे स्मरण त्याच्या वमशजात जागतृ होते असे वदसते हा लेि पवडतावली व वशवकलगी 
समतान या समप्रदायामच्या िवतहासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा होय. या लेिात ‘वशवकलगी समतान आवण वीरशवै 
समप्रदाय यामचे परस्पर समबमध अभ्यासले गेले पावहजेत’ या डॉ. कोलते यामनी केलेल्या सूचनेकडे समबमवधतामचे 
मी लक्ष वधेतो. 
 

राष्ट्रकूट वमशाशी समबद्ध असलेल्या यापुढील तीन कोरीव लेिामपकैी राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोकवद 
याचा शके ७२५ (ि. स. ८०३) चा झवरका ताम्रपट, उत्तर वदत्ग्वजयाहून परतताना त्याचा मुक्काम तुमगभद्रा 
नदीवरील अलम पूर या के्षत्रात होता हे वनवित होण्याच्या दृष्टीने, तर ि. स. ८०५ चा त्याचा नेसरी ताम्रपट 
कशद (सेंद्रक) कुलाच्या िवतहासाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. ववशषे हे की, ‘बमगाल’ चा प्राचीनतम 
उल्लेि या नेसरी ताम्रपटात आढळतो. तृतीय गोकवदाच्या वदत्ग्वजयाच्या कालक्रमावरही या लेिावरून 



 अनुक्रमणिका 

प्रकाश पडतो. या ताम्रपटाच्या काळी, म्हणजे शके ७२७ मध्ये, त्याचा वदत्ग्वजय पूणड झाला होता असे 
त्यावरून स्पष्ट होते. तृतीय गोकवदाचा पुत्र महाराज शव्वड हफड  प्रथम अमोघवषड याच्या काळातील, त्याचा 
मामडवलक नरकसह देव याचा शके ७४७ चा मेहूण (ता. एदलाबाद, वज. जळगाव) वशलालेिही अनेक 
दृष्टींनी अत्यमत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातील हैहय वमशाच्या िवतहासाची मावहती यात प्रथमच आली आहे, 
हे एक; आवण दुसरे असे की, या हैहय वमशातील नृपतीचे मूळ नाव ‘महाराष्ट्र’ होते, ही अत्यमत महत्त्वाची 
मावहती त्यात आली आहे. हा महाराष्ट्र प्रवतकम ट आवण त्याचा पुत्र स्तमभ हफड  शुभकम ट या राजामववषयीची 
चचा, त्यावरील डॉ. कोलते यामच्या या लेिात आली आहे, ती मूळातून अवश्य वाचावी. त्यात, कलचुरी हे 
मूळात महाराष्ट्रीय होते हे डॉ. कोलते यामचे प्रवतपादन ववचारामना चालना देईल, यात शमका नाही. 
अमोघवषाच्या मामडवलकाचा मेहूण वशलालेि, हा पवहलाच कोरीव लेि आहे ही बाबही उल्लेिनीय वाटते. 
तापी नदीचे ‘बदरी’ हे नाव या लेिात आले आहे. त्या ववषयीची चचाही उद बोधक ठरावी. 
 

यानमतर राष्ट्रकूट नृपती तृतीय िमद्रराज याच्या वजीरिेड (ता. मालेगाव, वज. नावसक) येथे 
वमळालेल्या दोन ताम्रपटामवरील लेि आलेला आहे. त्यावरून जैन समघाच्या िवतहासाची महत्त्वाची मावहती 
वमळते. द्रववड समघाच्या वीरगणातील चीणाय अन्वयाचे यात उल्लिे आहेत. चालुक्य नृपती कसहुक आवण 
अवरयम्म यामचेही उल्लेि महत्वाचे आहेत. डॉ. कोलते यामनी वेंगुलवाडा येथील चालुक्य नृपती नरकसह आवण 
त्याचा मुलगा वद्वतीय अवरकेसरी यामच्याशी सुचववलेला त्यामचा अभेद ववचारणीय आहे. िमद्रराजाचे 
राज्यारोहण शामतपणे पार पडले अशी साधारण समजूत आहे, पण ती बरोबर नाही असे डॉ. कोलते यामनी या 
ताम्रपटामच्या आधारे दािववण्याचा प्रयत्न केला आहे, तोही ववचारणीय आहे. 
 

यानमतर वशलाहारामचा वसई (वज. ठाणे) येथील शके ११२० च्या वशलालेिावरील लेि आलेला 
आहे. त्यात वद्वतीय अपरावदत्याचा, आतापयंत अज्ञात असलेला पुत्र, वद्वतीय अनमतदेव नृपतीची मावहती 
प्रथमच पुढे आलेली आहे. यादव नृपती वद्वतीय कसघणाच्या कारकीतीतील भाळवणी (ता. िानापूर, वज. 
सामगली) येथील शके ११३८ चा वशलालेि, त्याच्या राज्यावधकाऱयामचा या ववभागात वमळालेला हा पवहलाच 
लेि होय. त्यावरून भाळवणी त्या काळी एक महत्त्वपूणड गाव असून ते ४,००० गाव ेज्यात अमतभूडत होती 
अशा कऱहाड ममडळाचे राजधानीचे वठकाण होते असे वदसते. ‘भाळवणी’ हे नाव देवतेच्या नावावरून पडले 
असाव ेही डॉ. कोलते यामनी केलेली सूचना मात्र कचत्य वाटते. भाळवणी येथे कलचुरींच्या कारकीदीचे काही 
कानडी वशलालेिही वमळाले आहेत. त्यामचे समपादन डॉ. कोलते यामनी या ग्रमथात अन्यत्र केलेले आहे. 
 

यानमतर तीन कन्नड वशलालेि आहेत. त्यातील पवहला लेि देकशग–बोरगाव (ता. कवठे महामकाळ 
वज. सामगली) येथे वमळाला असून त्यावरून चालुक्य नृपती, जगदेकमल्लाचा पादपद्मोपजीवी’ वबज्जल 
यामच्या ववषयी बरीच मावहती वमळते. ववशषेतः वबज्जलाला मळुैगीदेवावशवाय राजल या नावाचाही दुसरा एक 
भाह होता हे याच लेिावरून प्रथमच कळते. ऐवतहावसकदृष्ट््ा हा उल्लेि महत्त्वाचा होय. यावशवाय जैन 
धमाच्या यापनीय समप्रदायाबद्दल यात आलेली ऐवतहावसक मावहतीही महत्त्वाची होय. त्या समबमधीचे डॉ. 
कोलते यामनी केलेले वववचेन अभ्यासपूणड आहे. देकशग बोरगाव येथील या वशलालेिानमतर आलेले भाळवणी 
येथील दोन कानडी वशलालेि कलचुरी राजवमश आवण वीरशवैामचा िवतहास या दृष्टींनी महत्त्वपूणड वाटतात. 
वस्तुतः डॉ. कोलते यामचा कन्नड भाषेशी पवरचय नाही. तरीही, आवश्यक ती मावहती वमळवनू त्यामनी केलेले 
या कन्नड लेिामचे समपादन व त्यामवरील त्यामचे अभ्यासपूणड वववचेन पाहून कुणीही त्यामच्या पवरश्रमशीलतेबद्दल 
त्यामचे कौतुकच करील. 
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या कन्नड वशलालेिामनमतर या समग्रहात काही मराठी कोरीव लेि व त्यावरील डॉ. कोलते यामचे 
वववचेन सगळ्यात शवेटी वदलेले आहेत. त्यामतील पवहला लेि हवरिमद्र गडावरील वशलालेिासमबमधीचा 
होय. त्यातील लेि क्र. १ आवण ४ मराठी वाङ्मयाच्या िवतहासाच्या दृष्टीने उल्लिेनीय ठरणार आहेत. 
कारण, त्यात ‘तत्त्वसार’ या प्राचीन मराठी काव्याचे कवी चामगा वटेश्वर यामचे उल्लेि आलेले आहेत. 
महाराष्ट्रातील नाथ समप्रदायाच्या िवतहासाच्या दृष्टीनेही हे लेि महत्त्वपूणड आहेत. या समग्रहाच्या समस्कृत 
ववभागातील अमधेरी येथील वशलालेि व या मराठी ववभागातील डदवबवली वशलालेि यावरून महाराष्ट्राच्या 
िवतहासातील आरमभीच्या मुसलमान काळावर चामगला प्रकाश पडतो. शवेटी आलेल्या अकोला येथील 
वशलालेिावरून या स्थानाचे १८ व्या शतकात आकोल हे नाव असून ते ‘शुभस्थान’ आवण ‘पुण्यनगरी’ 
म्हणून प्रवसद्ध होते, ितकेच नाही तर महानुभावामचेही एक मोठे कें द्र होते असे वदसून येते. 
 

वरील कसहावलोकनावरून कोरीव लेिामच्या या समग्रहातील मावहती वकती महत्त्वपूणड व उपयुक्त 
आहे याची सहज कल्पना करता येईल डॉ. कोलते हे मराठीचे एक थोर व ववद्वान लेिक असून त्यामनी 
प्राचीन भारतीय िवतहास व समस्कृती या ववभागातील पुरावभलेि ववदे्यच्या के्षत्रातही एवढी मोठी कामवगरी 
करावी हे िरोिरव कौतुकास्पद आहे. त्यामच्या, कोरीव लेिामच्या समपादनासमबमधी डॉ. वमराशी यामनी 
काढलेले उद्गार आरमभी उध्दृत केलेच आहेत. त्यामची पुनरुक्ती करीत नाही. त्यामच्या लेिनशलैीचे 
आणिी एक वैवशष्ट्् येथे नमूद करावसेे वाटते. 
 

कोरीव लेिामच्या अभ्यासाकवरता िवतहासाचे ज्ञान अवनवायड असते हे सामगण्याची गरज नाही; आवण 
ज्यामना िवतहासाचा गमधही नाही त्यामना कोरीव लेिावरील लेिन सामान्यतः समजून घेणे कठीण होते. पण 
डॉ. कोलते यामचे वववचेन ितके ववस्तृत असते आवण त्या वववचेनाची शलैी ितकी प्रासावदक व मधुर असते 
की, िवतहासाचा गमध नसलेल्या सामान्य अभ्यासकामनाही त्यामचे लेिन समजण्यास जड जाणार नाही. डॉ. 
कोलते यामचे वठकवठकाणी वविुरलेले, कोरीव लेिामवरील समशोधनपर लेि, या समग्रहामुळे एका वठकाणी 
उपलब्ध होतील. सुववद्य अभ्यासक त्याचे वनवितच स्वागत करतील यात मला शमका नाही. या वनवमत्ताने मी 
त्यामचे मनःपूवडक अवभनमदन करतो. 
 

‘प्राची’ 
२३, ववद्याववहार 
राणा प्रतापनगर 

नागपूर-२२ 

 

अजयणमत्र िास्त्री 
प्रमुि 

(प्राचीन भारतीय िवतहास, समस्कृती व पुरातत्त्व ववभाग, 
नागपूर ववद्यापीठ 

१५ फेबु्रवारी १९८७. 
  



 अनुक्रमणिका 

सकें्षप 
 

लेिात बहुतेक सवड वठकाणी ग्रमथामचे व ितर समदभड सववस्तर वदलेले आहेत. काही वठकाणी समके्षप 
वदले आहेत. त्यामचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे : 
 
अ.  अध्याय. 
िमवड. अँटी.  िमवडयन अँटीके्वरी. 

एवप. िमवड (का) 
ए. िम. } एवपग्रावफया िवडका. 

एवप. कता.  एवपग्रावफया कनाटका. 

ओ.  ओळ. 
ग्रा.  ग्राम. 

ज. बॉ. ब्र.ँ रॉ. ए. सो. 
J.B.B.R.A.S. } जनडल ऑफ वद बॉम्बे ब्रचँ ऑफ रॉयल एवशयावटक सोसायटी. 

वज.  वजल्हा. 
ता.  तालुका. 

नृ.  नृपती. 

प्रामकोले.  प्राचीन मराठी कोरीव लेि. 
वब्र. म्यु.  वब्रटीश म्युवझयम. 

म. ब.  मवहकाबतीची बिर. 

रा. नृ.  राष्ट्रकूट नृपती. 

वव. सम. भम.  ववदभड समशोधन ममडळ. 
वशला.  वशलालेि. 

श्लो.  श्लोक. 

सें. मी.  सेंटीमीटर. 
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प्राकृत ि संस्कृत कोरीि लेख 
 
  



 अनुक्रमणिका 

१ 
पौनी येथील चार ब्राह्मी कोरीि लेख 

 
उपलब्धी 
 

पौनी हे शहर महाराष्ट्रातील भमडारा वजल्ह्यात वैनगमगेच्या काठावर वसलेले आहे. तेथील ववकास 
ववद्यालयाचे मुख्याध्यापक, माझे वमत्र श्री. वामन गणेश घोडवैद्य यामनी वदनामक १९ माचड १९६८ रोजी मला 
कळवले की, पौनी येथे काही वशल्पिमड आवण वशलालेि सापडले आहेत. ताबडतोब पौनीला जाणे मला 
शक्य झाले नाही. त्यापूवीच पौनी येथील समशोधक डॉ. मेश्राम यामच्याकडून नागपूर महाववद्यालयातील प्रा. 
ब्रह्मानमद देशपामडे आवण प्रा. वकल्लेदार यामनाही या वशल्पिमडामची आवण वशलालेिामची मावहती वमळाली होती. 
ते दोघेही तेथे गेले आवण त्यामनी त्यासमबमधी एक वटपण नागपूर टािम्स (वदनामक १९ माचड १९६८) मध्ये प्रवसद्ध 
केले. त्यात पौनी येथे वमळालेल्या या वशलालेिामचे वाचन मात्र नव्हते, त्यानमतर लागलीच काही वदवसामनी 
श्री. घोडवैद्य यामनी मला पनु्हा कळववले की, वरील वशल्पिमडाजवळच ववटामसाठी माती िोदण्याचे काम 
चालू असताना एका िड्ड्यात एक लामब वशळा आढळली असून वतच्यावर पुष्ट्कळ अक्षरे कोरलेली आहेत. 
हे कळताच यावळेी मात्र वळे न घालवता मी ताबडतोब पौनीला गेलो. पूवी वमळालेल्या आवण आता नवीनच 
उपलब्ध झालेल्या वशलालेिामचे ठसे घेतले, आवण त्यामचे वाचन करून त्यासमबमधी ३१ माचड १९६८ च्या 
नागपूर टािम्समध्ये आवण ७ एवप्रल १९६८ च्या दैवनक तरुण भारतात मी एक लहानसा लेि प्रवसद्ध केला. 
 
स्तूपाच्या अस्स्तत्िाच्या खुिा 
 

जेथे हे वशल्पिमड आवण वशलालेि सापडले त्या जागेची मी पाहाणी केली. तेथे आणिी काही 
ताशीव दगड पडलेले होते. त्यामच्या मधल्या भागी दोन्ही बाजूमना लहान चौकोनी िाचा होत्या. म्हणजे त्यामत 
आडव्या सूची बसवण्याची सोय होती. त्यावरून माझ्या लक्षात आले की, हे दगड म्हणजे कठयाचे िामब 
होत. तेथे जे वशल्पिमड सापडले होते त्यामवर बोवधवृक्ष, धमडचक्र, शालभमवजका, यक्ष, चामरधावरणी यवक्षणी 
ित्यादी वशल्पे उठावात कोरलेली होती. या स्तमभामचे व वशल्पिमडामवरील वशल्पामचे भहूडत व साची येथील 
वशल्पामशी ववलक्षण साम्य असल्याचे लक्षात आले. ज्या वठकाणी वरील वशलालेि सापडले ती जागा ववटामनी 
भरलेली होती. तेथील ज्या जगन्नाथ ममवदराच्या टेकडीच्या पायथ्यामशी हे अवशषे वमळाले त्या ममवदराच्या 
आवारासाठी पाया िोदण्याचे काम चालू होते. या पायातदेिील सवडत्र ववटामचे तुकडे पडलेले आढळले. या 
सवड गोष्टी लक्षात घेता ही जगन्नाथ टेकडी म्हणजे प्राचीन बौद्ध स्तूप असून तेथील उपरोक्त वशलािमड व 
वशल्पे ही या स्तूपाभोवती असलेल्या कठयाचेच भाग होत असे माझे मत झाले. काही वषांपूवी या 
टेकडीवरील जगन्नाथ ममवदर बामधण्यासाठी पाया िोदला जात असताना तेथे एक दगडी पेटी सापडली. 
वतच्यात काही जुने अवशषे व मूती होत्या. हे अवशषे त्यािाली असलेल्या प्राचीन बौद्ध स्तूपातीलच असले 
पावहजेत असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. 
 
पौनी : प्राचीन बौद्ध कें द्र 
 

पौनी हे फार प्राचीन बौद्ध कें द्र व ऐवतहावसक महत्त्वाचे स्थान असले पावहजे, हे सभोवतालच्या 
पवरसरावरूनही वदसून येते. येथून २० मलै अमतरावर असलेल्या चामदा वजल्ह्यातील देवटेक या गावी 
वमळालेला अशोककालीन वशलालेि प्रवसद्धच आहे. ि. स. १९५९ मध्ये पौनी येथील श्री. मवणराम लामजेवार 
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यामच्या शतेात महाक्षत्रप रुवपअम्म याचा एक स्तमभलेि सापडला होता. (ववदभड समशोधन ममडळ वार्षषक, 
१९६५, पृ. १ ते ७). काही वषांपूवी भारवमशीय नृपती भगदत्त याच्या पादुकापट्टाची एक मोठी वशला व तेथेच 
वदमभाग नृपतीचे एक प्राचीन नाणेही डॉ. वमराशी यामना वमळाले होते. (एवप. िमवडका. वषड २४, पृ. ११ ते 
१४). गेल्या वषी या जगन्नाथ टेकडीच्या मागील बाजूस ववटामसाठी माती िोदण्याचे काम चालू असताना 
वाकाटक नृपती वद्वतीय प्रवरसेन याचा एक ताम्रपट सापडला होता. आवण आता या टेकडीच्या समोरच्या 
बाजूला ववटामसाठी माती िोदण्याचे काम चालू असताना बौद्धकालीन उपरोक्त वशल्पिमड आवण वशलालेि 
उपलब्ध झालेले आहेत. त्यामुळे पौनीच्या प्राचीन िवतहासावर नवीन प्रकाश पडेल यात शमका नाही. प्रस्तुत 
लेिात त्या वठकाणी सापडलेल्या महत्त्वाच्या चार वशलालेिामची मावहती करून देत आहे. 
 
णिलालेखाचंी णलपी ि िाषा 
 

हे चारही वशलालेि ब्राह्मी वलपीत कोरलेले आहेत. त्यामवरील अक्षरामचे वळण सवडत्र सारिे असून 
साची आवण भहूडत येथील लेिामतील अक्षरामच्या वळणाशी त्याचे सादृश्य आहे. वशलालेि क्र. अ. मधील 
अक्षरे थोडी जाड व आकाराने मोठी आहेत. ितर वशलालेिामतील अक्षरे, ववशषेतः क व ड लेिामतील अक्षरे 
ठसठशीत असूनही वळणदार आहेत. 
 

या सवड लेिामची भाषा प्राकृत आहे. साची आवण भहूडत येथील लेिामच्या भाषेत शब्दामची रूपे आवण 
प्रत्यय जसे आढळतात तसेच या लेिामतील भाषेतही आढळतात. त्यामतील काही वैवशष्ट््े येथे नमूद करतो. 
 

(१) या लेिात ‘दान’ हा शब्द क आवण ड या दोन लेिामत आलेला आहे. तथावप, लेि क्र. ड मध्ये 
तो दन असा वलवहलेला आढळतो. कदावचत ही कोरकाची चूकही असेल. ‘द’ अक्षराच्या वरच्या बाजूवरील 
उभ्या दमडाला आकाराचे वचन्ह कोरण्याचे अनवधानाने राहून गेले असणे शक्य आहे. ‘दान’ या शब्दाचे ‘दन’ 
हेच रूप साची येथील स्तूप क्र. १ वरील क्र. ६, १९, २८ आवण ३२ या क्रमामकामच्या लेिामत आढळते, हे मात्र 
िरे. याच शब्दाचे ‘देन’ हेही रूप साची स्तूप क्र. २ वरील क्र. ३ च्या लेिात आढळते. 
 

(२) वरील दोन्ही वठकाणी ‘दान’ हा शब्द प्राकृत भाषेच्या दृष्टीने ‘दानम’ असा असायला पावहजे. या 
शवेटच्या अनुस्वाराचे वचन्ह सुद्धा कोरकाकडून कोरण्याचे अनवधानाने राहून गेले असणे शक्य आहे. 
तथावप, दान असे वनरनुस्वार रूपसुद्धा साची येथील स्तूप क्र. २ वरील ६, ८ ते ११, १८ आवण २० या 
क्रमामकामच्या लेिामत आढळते हे नमूद करणे अवश्य आहे. 
 

(३) पुकल्लगी अकारान्त नामाचा षष्ठीचा प्रत्यय ‘स’ आहे. उदा. नागस, पववजतस वगैरे; आवण 
स्त्रीकलगी आकारामत शब्दामना लागलेला षष्ठीचा प्रत्यय ‘य’ आहे. उदा. ववसवमताय, उपावसकाय. आकारामत 
स्त्रीकलगी नामामना लागणारे षष्ठी ववभक्तीचे प्रत्यय या व ये हेही अन्यत्र आढळतात. उदा. साची येथील स्तूप 
क्र. १ वरील क्र. ४८ व ८६ या लेिामत, त्याचप्रमाणे भहूडत येथील क्र. ५ व ९ या लेिामत या हा प्रत्यय 
आढळतो, तर साची येथील स्तूप क्र. १ वरील क्र. २०, ३२, ३३, ३६ ित्यादी लेिामत, त्याचप्रमाणे भहूडत 
येथील स्तूपावरील क्रमामक ९३ च्या लेिात ये हा प्रत्यय आढळतो. हे प्रत्यय पौनी येथील प्रस्तुत चार 
लेिामत मात्र आढळत नाहीत. 
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णिलालेख अ 
 

पौनी येथे सापडलेल्या एका वशल्पस्तमभाच्या सपाट पृष्ठभागावर हा लेि कोरला आहे. या 
पृष्ठभागाची लामबी १८ सें. मी. असून रुम दी ५ सें. मी. आहे. प्रत्येक अक्षराची उमची साधारणपणे ३ ते ४ सें. मी. 
आहे. अक्षरे चामगली िोल कोरलेली असून उत्तम त्स्थतीत आहेत. या लेिात कोणा एका नागाने दान 
वदल्याचा उल्लिे आहे. ‘नाग’ हा शब्द येथे बहुधा एिाद्या व्यक्तीचे नाव म्हणनू आला असावा. त्यावरून ही 
दान देणारी व्यक्ती नाग वमशातील असावी असे अनुमान काढणे योग्य होणार नाही. नाहीतर नाग हा शब्द 
ज्या नावात आलेला आहे त्या सवड व्यक्ती नाग वमशातील असल्या पावहजेत असे अनुमान काढाव ेलागेल. 
उदा. नाग, नावगला, नागदत्त वगैरे. ते समथडनीय होणार नाही. डॉ. बूल्हर यामच्या मते नाग, नावगला, 
नागदत्त ित्यादी नावामवरून त्यावळेी प्रस्थावपत ब्राम्हण धमाच्या अनुयायामत व ितर पािमडी लोकात ‘नाग’ 
(=सपड) या देवतेची पूजा अत्स्तत्वात असल्याचेच वदसून येते (एवप. िमवडका, वषड २, पृ. ९५). कदावचत 
अशी नाव े बदु्धाच्या नागसेन या नावाच्या वशष्ट्याच्या नावावरूनही स्वीकारली असणे शक्य आहे. सारामश, 
प्रस्तुत लेिातील ‘नाग’ या व्यत्क्तनामावरून ती व्यक्ती नागवमशातीलच असावी असे मानण्याचे कारण 
नाही. 
 
पचनेकाणयक िब्दाचा अथथ 
 

प्रस्तुत वशल्पस्तमभाचे दान ज्याने वदले होते त्या ‘नाग’ नावाच्या व्यक्तीला ‘पचनेकावयक’ हे ववशषेण 
लावले आहे. ‘पचनेकावयक’ म्हणजे पाच (पमच) वनकायामचा ज्याने अभ्यास केला आहे, ककवा पाच वनकायामत 
जो प्रवीण आहे असा. ‘वनकाय’ हा समस्कृत शब्द असून त्याचा अथड समूह, गट, िमड असा होतो. बौद्धामचा 
सुत्त-वपटक हा ग्रमथ पाच िमडामत ववभागला असून त्यातील प्रत्येक िमडाला ‘वनकाय’ असे म्हणतात. कारण 
त्यात काही सूत्र-समूहाचा समावशे असतो. या पाच वनकायामची नाव े : (१) दीघ वनकायो, (२) मज वझम 
वनकायो, (३) समयुत वनकायो, (४) अमगुत्तर वनकायो, आवण (५) िुद दत वनकायो अशी आहेत. 
 

भहूडत स्तूपातील एका कठयावर असलेल्या एका दानलेिात हा शब्द ‘पमचनेकायाक’ या रूपात, 
तर साची स्तूप क्र. १ मधील क्र. ६६ च्या दानलेिात तो ‘पचनेकवयक’ या रूपात आढळतो. ए. ककनगहॅम 
यामना या शब्दाचा अथड नीट उमगला नाही. ते एक स्थलनाम आहे असे त्यामना वाटले. बूल्हर यामनी मात्र 
‘साची येथील स्तूपावरील दानलेि’ या आपल्या लेिात ‘पाच वनकायामचा ज्ञाता’ असे त्याचे साथड भाषामतर 
केले आहे (एवप. िमवड. वषड २, पृ. ९३). भहूडत येथील उपरोक्त लेिातील या शब्दात आरमभी ‘पमच’ हा शब्द 
आहे, तर साची येथील लेिात व पौनी येथील आपल्या प्रस्तुत लेिात त्याऐवजी ‘पच’ शब्द आहे. येथे 
बहुधा ‘पमच’ या शब्दातील ‘प’ या अक्षरावर अनुस्वाराचे वचन्ह कोरण्याचे अनवधानाने राहून गेले असावे; 
ककवा ‘पमच’ या शब्दाचेच ‘पच’ हे त्या भागातील पाली भाषेतील स्थावनक रूप असाव.े आपल्या प्रस्तुत 
लेिातील ‘पच’ या शब्दाच्या पुढील शब्द ‘नेकावयक’ हा साची येथील लेिात ‘नेकवयक’ असा, तर भहूडत 
येथील लेिात ‘नेकायाक’ असा आढळतो. [काही वलवपतज्ञामनी भहूडत लेिातील या शब्दाचेही वाचन ‘पमचनेकावयक’ असेच केलेले 

आहे (पाहा. C II, Vol. II, प्लेट, p. 37).] ही दोन्ही रूपे चुकीची आहेत. या बहुधा कोरकाच्या चुका असाव्यात. 
आपल्या पौनी येथील प्रस्तुत लेिात मात्र ‘नेकावयक’ असे त्याचे शुद्ध पाली रूप आढळते. 
 

‘पचनेकावयक’ या शब्दाच्या समदभात बूल्हरने व्यक्त केलेला अवभप्राय या वठकाणी नमूद करणे 
योग्य होईल. ते म्हणतात : “ही पदवी (ववशषेण) म्हणजे ज्या काळात हा लेि कोरला गेला त्या काळात 
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सुत्त-वपटक ग्रमथाचे हे पाच ववभाग अत्स्तत्वात होते याचा हा वनवित पुरावा होय. हा काळ विस्तपूवड वतसरे 
शतक होय. कारण, या लेिातील अक्षरामचे वळण पूणडपणे अशोकाच्या वशलालेिामतील अक्षरामच्या 
वळणासारिे आहे. प्रो. ओल्डेनबगड यामनी बैराट येथील अशोकाच्या प्रदीघड लेिात नमूद केलेल्या काही 
प्रबमधामचे मज वझम-वनकायो आवण अमगुत्तर-वनकायो यामतील काही भागाशी असलेली एकरूपता दािववली 
आहे. सुत्तवपटकाचे हे पाच ववभाग ितक्या प्राचीन काळातही अत्स्तत्वात असल्याचे या लेिातील 
(पचनेकावयक) शब्दावरून वसद्ध होत असल्यामुळे त्यामच्या मताला पुष्टीच वमळते.” (एवप. िमवड. क्र. २, पृ. 
९३). 
 

पदवी ककवा ववशषेणाप्रमाणे असलेल्या या ‘पचनेकावयक’ शब्दाचा वारमवार होत असलेला उपयोग 
लक्षात घेता, त्या काळात हा शब्द सध्याच्या वद्ववदेी, वत्रवदेी, चतुवफेदी या शब्दाप्रमाणे केवळ आडनाव म्हणनू 
वापरला जात असावा असे सूवचत होते. बरुआ आवण वसन्हा यामनी असे दािवनू वदले आहे की, वनकाय हा 
शब्द एका वववशष्ट पमथाचे, मतप्रणालीचे ककवा ववभागाचे नाव िेरीज करून ितर अथाने बौद्धामध्ये वापरला 
जात नव्हता. यावरून स्वाभाववकपणे असे अनुमान काढता येते की, वनकाय हा शब्द बौद्ध सूत्रातील त्याच्या 
तावत्त्वक अथाने केवळ थेरवाद या पमथातच वापरला जात होता (भहूडत िन् त्स्क्रप शन्स, पृ. २८) आवण म्हणनू 
पमचनेकावयक या शब्दाचा अथड ‘थेरवाद पमथाचा अनुयायी’ असा करणे िष्ट होईल. 
 
णिलालेख ब 
 

हा लेि एका अष्टकोनी स्तमभाच्या तीन बाजूमवर कोरलेला आहे. एका बाजूवर ‘पववजतस’, दुसऱया 
बाजूवर ‘उतरकस मा’ आवण वतसऱया बाजूवर ‘वदरेवह’ ही अक्षरे आहेत. या समपूणड लेिाचे वाचन ‘पववजतस 
उतरकस मावदरेवह’ असे होईल. यातील पवहल्या दोन शब्दामचा अथड ‘उतरक वभक्षूचे’ (त्याने वदलेले दान) 
असा होतो. वतसऱया शब्दाचा अथड नीट लागत नाही. त्यातील ‘वह’ हे अक्षर तृतीया ककवा पमचमी ववभक्तीचा 
प्रत्यय असावा. मला वाटते तो पमचमी ववभक्तीचा प्रत्यय मानणे अवधक योग्य होईल. तसे मानले तर 
‘मावदरेवह’ म्हणजे ‘मावदरहून’ असा अथड होईल. मावदर हे एिाद्या गावाचे नाव (मादुरा?) असेल. या समपूणड 
लेिाचा अथड ‘मावदर (मादुरा) येथून आलेल्या उतरक नावाच्या वभक्षनेू वदलेले दान’ असा करता येईल. 
 
णिलालेख क आणि ड 
 

या दोन्ही लेिामत ववसवमता नावाच्या एकाच व्यक्तीचा उल्लेि आहे. क या लेिात वतचे ‘उपावसका’ 
= सेववका हे ववशषेण आहे, तर ड या लेिात वतने वदलेल्या दानामुळे प्राप्त व्हावयाच्या आशीवादाचा उल्लिे 
आहे. 
 

कदावचत हे दोन्ही लेि अपूणड असण्याचा समभव आहे. त्यामच्या पूवीची अक्षरे या वशलािमडामच्या 
दुसऱया भागावर असणे शक्य आहे. तथावप, क हा लेि सध्याच्या त्स्थतीत आपल्या परीने समपूणड आहे. पण 
ड लेिातील ‘ववसवमता’ शब्दापूवीची दोन अक्षरे लक्षात घेता त्यापूवीची एकदोन अक्षरे तरी नष्ट झालेली 
असावी हे स्पष्ट वदसते. ‘ववसवमता’ शब्दातील ‘वव’ पूवीचे अक्षर ‘य’ असे आहे. त्यावरून असे वाटते की 
ववसवमता या शब्दापूवीचा (नष्ट झालेला) तो शब्द ‘ववसवमता’ चे ववशषेण असावा. क या लेिात ‘ववसवमता’ 
शब्दापूवी ‘उपावसका’ हा शब्द आलेला आहे. त्यावरून असे वाटण्याचा समभव आहे की, ‘ड’ या लेिातील 
‘ववसवमता’ ‘शब्दापूवीही तोच शब्द असावा. पण तशी वस्तुत्स्थती वदसत नाही. ‘य’ या अक्षरापूवीच्या 
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अक्षराचा जो िमवडत भाग उपलब्ध आहे तो उभ्या दमडाच्या िालील भागी आढळणाऱया हध्वडमुि 
अधडवतुडळाचा आहे; आवण तो ‘य’ या अक्षरातच आढळतो. या िमवडत अक्षराच्या वरच्या भागावर उजवीकडे 
आडवी रेषाही स्पष्ट वदसते; आवण िालच्या बाजूला असलेल्या हध्वडमुि अधडवतुडळाकार वचन्हाला लागनू 
उभा दमड असल्याचेही अस्पष्ट वचन्ह वदसते. यावरून ‘य’ पूवीचे हे िमवडत अक्षर ‘या’ असाव,े ते ‘का’ असणे 
शक्य नाही. अथात, ‘ववसवमताय’ या शब्दापूवीचा नष्ट झालेला शब्द ‘उपावसकाय’ असा असणे शक्य नाही. 
ती दुसराच एिादा शब्द असावा. 
 

या ‘ड’ लेिातील शवेटचा शब्द ‘सातान’ असा आहे. तो ‘साताना’ (सम. सत्त्वानाम) असा पावहजे. 
येथेही अमत्य अनुस्वार कोरण्याचे अनवधानाने राहून गेले असाव.े 
 

या वशलालेिामची वलपी व त्यामतील अक्षरामचे वळण, ज्या वशल्पिमडामवर यातील काही लेि कोरलेले 
आहेत त्यामवरील बोवधवृक्ष, यक्ष, यवक्षणी ित्यावदकामची वशल्पे आवण त्या वशल्पिमडामचे स्थापत्य हे सवड लक्षात 
घेता या वशलालेिामचा काळ स्थूल मानाने विस्तपूवड दुसरे ककवा पवहले शतक ठरववण्यास हरकत नाही. 
 

िाचन 
 

वशलालेि अ 
नागस पचनेकाणयकस 

 
वशलालेि ब 

पिणजतस उतरकस माणदरेणह 
 

वशलालेि क 
उपाणसकाय णिसणमताय दान 

 
वशलालेि ड 

[या]य णिसणमताय द(दा) न सुखाय होतु सिसातान 
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२ 
िाई येथील एक जन णिलालेख 

 
णिदिातील िाई 
 

वाई हे नाव कानावर पडले म्हणजे सातारा वजल्ह्यातील पामचगणी पठाराच्या पायथ्याशी कृष्ट्णा 
नदीच्या काठावर वसलेल्या प्रवसद्ध श्रीके्षत्र वाईची आठवण होते. पण महाराष्ट्रात एकच वाई आहे असे 
नाही. समपूणड महाराष्ट्रात वाई या नावाची एकूण २८ गाव े आहेत. त्यामतील यवतमाळ वजल्ह्यात सात, 
अकोला वजल्ह्यात पाच, अमरावती वजल्ह्यात चार, वधा वजल्ह्यात दोन व नागपूर वजल्ह्यात दोन अशी वीस 
गाव े ववदभातच आहेत. मराठवायातील नामदेड व परभणी वजल्ह्यात अनुक्रमे तीन व चार अशा सात वाई 
आहेत; आवण उवडवरत महाराष्ट्रात सातारा वजल्ह्यातील फक्त एक. पण त्या एकाच वाईचे नाव व माहात्म्य 
ितके मोठे की, वतच्यावशवाय ितर वाईचे कुणाला स्मरणही राहू नये! या उपेवक्षत वाईपकैी यवतमाळ 
वजल्ह्यातील एका वाईचे व तेथील जैन वशल्पामचे आज आपल्याला दशडन घ्यायचे आहे. 
 

वणी-यवतमाळ सडकेवर, वणीहून २५ मलै अमतरावर ‘करमजी’ नावाचे लहानसे गाव आहे. तेथून 
दवक्षणेला पाच-सहा मलैामवर ही वाई वसलेली आहे. करमजी गावापासून वाईला जाण्यासाठी एक कच्चा 
रस्ता आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूमना उमच झाडी आहे. अधा-पाहण मलैाच्या अमतरावर पामढरादेवी या नावाचे 
एक हेमाडपमथी देहळ आहे. त्यावरूनच हा पवरसर फार प्राचीन—वनदान मध्ययुगातील—असावा याची 
जाणीव होते. तेथून दोन मलै पुढे गेल्यावर वशिामचे एक स्थान दृष्टीस पडते. वशिामचे गुरु गोकवदकसग 
नामदेडकडे जाताना या वठकाणी थामबले होते असे म्हणतात. या स्थानावरून पुढे गेलो म्हणजे वाईचे दशडन 
होते. 
 
जैन मंणदरातील णिल्पे 
 

ही वाई आज एक लहानसे िेडेगाव आहे; पण तेथे अनेक प्राचीन वशल्पे ितस्ततः वविुरलेली 
आहेत. त्यामवरूनही या गावाच्या व त्याभोवतालच्या पवरसराच्या प्राचीनत्वाची साक्ष पटते. ही वशल्पे जैनामची 
आहेत तशी कहदू देव-देवतामचीही आहेत. गावाच्या मागच्या बाजूला दूर अमतरावर असलेल्या देवीच्या 
देवळाच्या आवारात जी अनेक वशल्पे एका वढगाऱयात पडलेली आहेत त्यात शुष्ट्कस्तनी चामुमडेचेही एक 
वशल्प आहे. या चतुभुडज चामुमडेच्या वरच्या उजव्या हातात डमरू व िालच्या हातात िड ग, तर 
डावीकडील वरच्या हातात िट वामग असून त्यावर नरकपाल (मुमडके) ही आहे. या चामुमडेच्या मूतीवरून 
तेथे अघोरपमथी शवै कापावलकामचेही स्थान असाव ेअसे वदसते. 
 

गावाच्या मागे पूवड वदशलेा एक पडके देहळ आहे. देवळाच्या वशळा व काही िामब ितस्ततः 
वविुरले आहेत. याच ममवदराजवळ काही जैन वशल्पे सापडली, असे गावातील लोकामनी सामवगतले. 
त्यावरून ते जैन ममवदर असाव ेअसे वाटते. या ममवदराचे वशल्प हेमाडपमथी पद्धतीचे आहे. गावात सापडलेले 
वशवपावडती, शषेशायी ववष्ट्णू ित्यादी वशल्पपट्ट नक्की कोणत्या वठकाणी सापडले हे वनवित नाही. कदावचत 
त्यामतील काही या ममवदरातील असतील. 
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वाईत सापडलेल्या एका वशलापट्टावर जैन तीथडकर भगवान महावीरामची मूती कोरलेली आहे. ही 
मूती नग्न आहे; अथात, ती वदगमबर पमथीयामची होय. मतूी कायोत्सगड पद्धतीची म्हणजे उभी आहे; आवण 
वतच्या िाली कसहाची आकृती कोरलेली आहे. कसह हे महावीर तीथंकराचे लामछन असल्यामुळे ही मूती 
भगवान महावीरामचीच होय यात शमका नाही. मुख्य मूतीच्या वरील भागात सुद्धा दोन जैनमतूी कोरलेल्या 
वदसतात. एकम दरीत या वशलापट्टावरील कोरीव काम अवतशय सुमदर व पे्रक्षणीय आहे. त्यावर अनेक 
वजनमूती यक्ष-यवक्षणी, ववद्याधरावदकामच्या मूती कोरलेल्या आढळतात. 
 

वाई येथे आढळलेल्या दुसऱया एका वशलापट्टावर तीन जैन मूतीच्या आकृती कोरलेल्या आहेत. त्या 
पाण्यापावसाने फार झरून गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यामचे आकृतीसौंदयड नजरेत भरत नाही. या वतन्ही मूती 
नग्न व कायोत्सगड पद्धतीच्या आहेत. त्यािाली कोणतीही लामछने, वनदान आज तरी आढळत नाहीत 
त्यामुळे त्या कोणकोणत्या तीथंकरामच्या आहेत ते सामगता येत नाही. मधल्या तीथंकराच्या वशरावर छत्र 
कोरलेले आहे. 
 
िीतराग णिलापट्ट 
 

वाईला वमळालेला वतसरा वशलापट्ट ववशषे महत्त्वाचा आहे. या वशलापट्टाच्या वशळेवर दोन पावले व 
त्यािाली एक वशलालेि कोरलेला आहे. पावले िमवडत आहेत. त्यामवरून एिाद्या जैन तीथडकराच्या 
कायोत्सगड पद्धतीत उभ्या असलेल्या ववशाल मतूीची ती पावले असावीत असे ताबडतोब लक्षात येते. िाली 
पादपीठावर कोरलेल्या वशलालेिावरून ही मूती कोणाची असावी व ती कोणी वनमाण केली असावी यावर 
व मूतीच्या वनर्षमतीकालावरही चामगला प्रकाश पडतो. 
 
पादपीठािरील णिलालेख 
 

पादपीठावरील वशलालेि ठसठशीत अक्षरात कोरलेला आहे. त्यात एकूण ६ ओळी आहेत. लेि 
जैन-अपभ्रमश भाषेत असून त्यात एकूण तीन श्लोक आहेत. त्यामचे वाचन पुढीलप्रमाणे : 
 

१ दुणिहालंकारगई रसोहपुट ठा पसंिगंिीरा चहुमुहमुहसरहं– 
२ सी सरस्सई जयउ जसपउरा ॥ आणस इह िरहखेते िरहसमो 
३ िरहिाम णिखाह तस्स सुअ णसणर -मणहिई मणहिईसुअ िी–  
४ मदेिोणि ॥ जो सद दंसिजुिो णजििरगुरुिाि दिणचिो 
५ य । तिेय िरििि णिणमअ णसणर -िीतरायस्स ॥ संव्ित ८९ 
६ णिलंणब स्ित्सरे । माघा सुणद ५ गुरौ ॥ छ ॥ 

 
या लेिाचे स्वैर भाषामतर पुढीलप्रमाणे करता येईल : 
 

दोन प्रकारच्या अलमकारामनी युक्त अशी गती असलेली (= शब्दालमकार व अथालमकार, ही दोन 
प्रकारची भषूणे लेहन चालणारी–क्रीडा करणारी), रसामनी (नवरसामनी) पवरपुष्ट, प्रसन्न-गमभीर, चतुमुडि 
ब्रह्मदेवाच्या मुि-सरोवरातील हमसी आवण यश-प्रचुर अशी जी सरस्वती वतचा ववजय असो. या 
पृथ्वीतलावरील भरत के्षत्रात भरतासारिाच भरत नावाचा ववख्यात (राजा ककवा परुुष) होता. त्याचा पुत्र 
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श्रीमहीपती, त्या महीपतीचा पुत्र भीमदेव होय. तो सम्यक् दशडनाने युक्त आहे, (सम्यक् दशडनाचे पालन 
करतो), व ज्याने वजन श्रेष्ठ गुरूच्या ज्ञानाला आपले वचत अपडण केले आहे त्याने (त्या भीमदेवाने) हे 
श्रीवीतरागाचे श्रेष्ठ ममवदर वनमाण केले आहे. समवत ८९, ववलम बी समवत्सर, माघ शुद्ध पमचमी, गुरुवार. 
 

यावरून वदसून येईल की, कोणा भीमदेव नावाच्या जैन भक्ताने वाई येथे श्रीवीतरागाचे एक मोठे 
ममवदर बामधले होते. त्यातील एका मूतीच्या पादपीठावरील हा वशलालेि आहे. ही मतूी कदावचत 
(कायोत्सगड पद्धतीत उभ्या असलेल्या) श्रीवीतराहामचीही असू शकेल. ‘वीतराग’ हे कोणत्या एका 
तीथडकराचे नाव आहे असे नाही. ते एक ववशषेण आहे व सामान्यतः सवडच तीथंकरामना ते लावले जाते. 
ववशषेतः वदगमबर जैन सामप्रदावयकामकडून त्याचा वापर होत असतो. त्यावरून हे ममवदर वदगमबर पमथीय जैनामचे 
असाव ेयात शमका नाही. 
 

वाईत वीतरागाचे हे ममवदर कोठे असेल? गावाच्या मागच्या बाजूस असलेल्या ज्या पडक्या 
हेमाडपमथी ममवदराचा पूवी उल्लेि केला आहे ते हे ममवदर नव्हे. कारण, वशलालेिाचा हा वशलापट्ट वाई 
येथील नागवरक, सध्या यवतमाळ येथे राहाणारे, अॅडव्होकेट िुशालराव मानकर यामना त्यामच्या 
गावाबाहेरील शतेात वमळाला होता. यापूवी ज्याचे वणडन केले आहे तो तीथंकर महावीराचा वशलापट्टही 
त्यामना त्याच शतेात सापडला होता. त्यावरून सध्याच्या गावाबाहेर त्या शतेाच्या जागीच वीतरागाचे हे मोठे 
ममवदर असले पावहजे. ितर तीन नग्न जैन मतूींचा वशलापट्टही तेथीलच असावा. त्या काळात या वाईत 
जैनामची पुष्ट्कळ वस्ती असून ते त्यामचे एक तीथडके्षत्र असाव ेअसे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. 
 

भीमदेवाने जेव्हा हे ममवदर बामधले तो काळ समवत ८९ असा वनर्षदष्ट केला आहे. ८९ हा आकडा शक 
काल ककवा ववक्रम समवत्सराचा कोणताही घेतला तरी ितके हे ममवदर जुने असेल असे वशलालेिातील 
अक्षरववटकेवरून वाटत नाही. लेि कोरताना ८९ या आकयामागील आकडे चकूुन गळले असावते असे 
वाटते. 
 

या काळाववषयी एक अनुमान करता येणे शक्य आहे. वशलालेिाच्या आरमभीच्या श्लोकात 
सरस्वतीचे वणडन केले आहे. त्यात वतला दुववहालमकारगई, रसोहपटु ठा, पसमणगमभीरा, चहुमुहसरहमसी 
ित्यादी ववशषेणे लावली आहेत. जैन महाकवी पुष्ट्पदमत याने आपल्या ‘णायकुमार चवरउ’ या काव्यात 
सरस्वतीचे वणडन करताना वतला ‘दुववहालम कारे ववप्फुरमवत’ (१-१/३), ‘णवकह वम रसेकह समवचज्जमाण’ (१-
१/८) असे म्हटले आहे. त्यानेच आपल्या ‘महापुराण’ काव्यात सरस्वतीचे वणडन ‘गमभीरपसण्ण सुवण्णदेह’ 
(१-२/४), ‘चहुमुहवावसवण’ (१-२/७) असे केले आहे. पुष्ट्पदमताने केलेल्या सरस्वतीच्या वणडनात व या 
वशलालेिातील सरस्वतीच्या वणडनात ितके ववलक्षण साम्य आहे की, या वशलालेिातील श्लोकामची रचना 
करणाऱया कवीचा पुष्ट्पदमताच्या काव्याशी चामगला पवरचय असावा असे वाटल्यावाचनू राहत नाही. हा तकड  
बरोबर असेल तर पुष्ट्पदमतानमतर केव्हा तरी हा मजकूर रचला गेला असे म्हणता येईल. पुष्ट्पदमत कवी 
साधारणपणे शककाल ८५० ते ९०० (ि. स. ९२८ ते ९७८) म्हणजे िसवी सनाच्या दहाव्या शतकात होहन 
गेला. त्यानमतर केव्हातरी हा वशलालेि कोरला गेला असावा. वशलालेिातील अक्षरववटकाही दहा या 
शतकातील आहे. त्या सुमाराला भीमदेवाने हे वीतराग ममवदर बामधले असाव ेअसे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 

हे अनुमान बरोबर असेल तर ज्या भीमदेवाने हे ममवदर बामधले त्याचा शोध काढणे शक्य होईल. 
वशलालेिात ज्याचा उल्लेि केला आहे तो भरत म्हणजे पुष्ट्पदमताचा आश्रयदाता भरत असावा. मान्यिेट 
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येथील कृष्ट्णराज हफड  वल्लभराज म्हणजे राष्ट्रकूटनृपती तृतीय कृष्ट्णराजाचा तो महामात्य होता. हा भरत 
जैन धमानुयायी होता. त्याचा उल्लिे ‘अनवरत-रवचत-वजननाथ भक्ती’ व ‘वजनवरसमय–प्रासादस्तमभ’ 
असा केला गेला आहे. त्याचाच उल्लिे जैन वशलालेिात ‘महाममत्री भरतमय्य’ असा आढळतो. त्याच्याच 
पे्ररणेने पुष्ट्पदमताने आपल्या महापुराण, णायकुमाचवरउ ित्यादी काव्यामची रचना केली आहे. महापुराण 
काव्यातील प्रत्येक समधीच्या शवेटी पुष्ट्पदमताने ‘महाभव्व भरहाणुमत्ण्णअ’ या चरणात या भरताचा अत्यमत 
आदरपूवडक उल्लिे केला आहे. 
 

आपल्या वशलालेिात भरताच्या मवहपती नामक पुत्राचा पुत्र म्हणून भीमदेवाचा उल्लिे केला आहे. 
महामात्य भरताला देवल्ल, भोगल्ल, नन्न, सोहण, गुणवम,ं दमगैय, आवण सामतैय या नावाची सात मुले होती 
[डॉ. हीरालाल जैन, णायकुमारचवरउ, प्रस्ता. पृ. १७–१९; पम. नाथुराम पे्रमी, जैन सावहत्य और िवतहास, पृ. ३०१; जैन वशलालेि समग्रह भाग १, 

क्रमामक ११५.] त्यामत महीपतीचा उल्लेि मात्र आढळत नाही. तेव्हा या वठकाणी ‘सुत’ हा शब्द वशष्ट्य या अथाने 
वापरलेला असावा. या अथाने सुत हा शब्द अनेक वठकाणी आढळतो. उदा. ज्ञानेश्वर स्वत:ला ‘वनवृत्ती-
सुत’ म्हणतात. त्याचप्रमाणेच भरताचा मवहपती हा वशष्ट्य व मवहपतीचा भीमदेव हा वशष्ट्य असावा व त्याने हे 
ममवदर बामधले असाव.े 
 

पुष्ट्पदमत कवीचा काल साधारणपणे शके ८५० ते ९०० असल्याचे वर नमूद केले आहे. तोच भरत 
महामात्याचा काळ गृहीत धरणे युत्क्तसमगत होईल. त्यानमतर महीपती व नमतर भीमदेव. प्रत्येक वपढीला 
स्थूलमानाने २५ वषफे धरली तर भीमदेव हा शके ९५० नमतर झाला असे मानण्यास हरकत नाही. त्याने 
आपल्या उतार वयात वाई येथे हे ममवदर बामधले असाव.े वशलालेिात ८९ हा जो काल्लोलेि आहे तो बहुधा 
शके ९८९ (ि. स. १०६७) असावा असे म्हणता येईल. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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३ 
िाकाटक देिसेन याचा णहस्से बोराळा णिलालेख 

 
प्रास्ताणिक : उपलब्धी 
 

वत्सगुल्म (वाशीम), वजल्हा अकोला, येथून दवक्षणेस सुमारे सहा मलैामवर ‘वहस्से बोराळा’ या 
नावाचे एक गाव आहे. गावाच्या सभोवती अनेक टेकया आहेत. गावाच्या उत्तरेस दोन टेकयाममधून एक 
लहानसा ओढा वाहतो. या दोन टेकया सामधण्यासाठी तेथे एक बामध ककवा धरण बामधले असाव ेअसे वदसते. 
सध्या हे धरण तेथे नाही; पण ओढ्ाच्या दोन्ही बाजूमना त्याचे अवशषे स्पष्ट वदसून येतात. यामपकैी पूवफेकडील 
अवशषेाच्या दवक्षण बाजूला प्रस्तुत वशलालेि मातीत गाडला गेला होता. पाण्याने त्यावरील माती वाहून 
गेल्यावर त्याचा वरचा भाग उघडा पडला. त्यावरून एके वदवशी एक गुरािी घसरला, तेव्हा या दगडाकडे 
लोकामचे लक्ष वधेले. भोवतालची माती उकरल्यानमतर त्यावर काही कोरलेले आहे हे त्यामच्या लक्षात आले. 
कणोपकणी ही मावहती श्री. प्रभातकुमार जैन यामना कळली. त्यामनी ती वशळा पावहली तेव्हा तो एक 
वशलालेि आहे असे त्यामच्या लक्षात आले. त्यावरील काही अक्षरे नकलून त्यामनी ही मावहती अकोला येथील 
‘मातृभमूी’ दैवनकाचे समपादक श्री. कमलवकशोर वबयाणी यामना कळववली. प्रस्तुत वशलालेि अकोला येथे 
आणववण्याची िटपट त्यामनी वाशीम येथील स्थावनक अवधकाऱयामकडून चालववली होती. काही वदवसामपूवी 
पुणे येथील सौ. शोभना गोिले यामनी श्री. कमलवकशोर वबयाणी यामच्याकडून वमळालेली मावहती अकोला 
वजल्हावधकारी श्री. सुरडकर यामना वदली व त्यामनी प्रस्तुत वशलालेि आपल्या अवधकाऱयामकडून अकोला येथे 
वजल्हा कचेरीत आणनू ठेवला. त्यामनी पुरववलेल्या मावहतीवरून श्री. प्रभातकुमार जैन व श्री. कमलवकशोर 
वबयाणी यामच्या व अकोला वजल्हावधकारी श्री. सुरडकर यामच्या परवानगीने प्रस्तुत वशलालेिाचे मी समपादन 
करीत आहे. वशलालेिाचे ठसे घेण्यात व वाचून काढण्यात मला प्रामुख्याने डॉ. मो. ग. दीवक्षत व श्री. 
लक्ष्मीनारायण राव यामचे साह्य झाले आहे, हे कृतज्ञतापूवडक नमूद करणे आवश्यक आहे. 
 
ििथन 
 

वशलालेिाचे तीन तुकडे झालेले आहेत. हे वतन्ही तुकडे जोडल्यानमतर वदसून येते की, या समपूणड 
वशलालेिाची लामबी ४॥ फूट, रुम दी १४ िमच व उमची ९ िमच आहे ओळींत मूळ लेिाचा मजकूर आहे. वतसऱया 
ओळीच्या शवेटी अपूणड रावहलेल्या श्लोकातील तीन अक्षरे िालीच वलहून तो पूणड केलेला वदसतो. यातील 
आरमभीचे एक अक्षर स्पष्ट आहे. ितर अक्षरे, वशळा फुटल्यामुळे नष्ट झाली आहेत. शवेटची चौथी ओळ 
मध्यभागी कोरलेली असून वतच्या भोवती रेषामची एक चौकट काढलेली आहे. अक्षरे वळणदार असून त्यामचा 
आकार सवडत्र सारिा आहे. साधारणपणे िकार व उकाराची वचन्हे लक्षात घेता अक्षरामची उमची २॥ ते २॥। 
िमच आहे. प्रत्येक अक्षराची जाडी स्थूल मानाने १ िमच येईल. 
 
महत्त्ि 
 

वाकाटकामचे अनेक ताम्रपट उपलब्ध झालेले असले तरी वशलालेि ववरळ आढळतात. 
वाकाटकामच्या मूळ शािेतील केवळ तीन वशलालेि आतापयंत उपलब्ध झालेले आहेत. त्यामपकैी वाकाटक 
नृपती पृथ्वीषेण याचा मामडवलक व्याघ्रदेव याचे नचना येथील दोन वशलालेि हे एकाच वशळेवर कोरलेले 
आहेत. त्यामतील पवहला अपूणड आहे. तो अपूणड लेि त्याच वशळेवर दुसऱया वठकाणी पुन्हा समपूणड वलवहलेला 
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आहे. याच व्याघ्रदेवाचा ‘गमज’ येथील आणिी एक वशलालेि उपलब्ध आहे. वत्सगुल्म शािेतील वाकाटक 
नृपती हवरषेण याच्या अमात्याचा एक, आवण मामडवलकाचा एक, असे दोन लेि अकजठा येथील क्रमामक १६ 
व १७ या लेण्यामत, तर वतसरा अकजठ्याच्या पविमेस असलेल्या घटोत्कच लेण्यात आहे. हे वतन्ही लेि 
कभतीवर कोरलेले आहेत. वत्सगुल्म शािेचा स्वतमत्र वशळेवर कोरलेला लेि अद्याप उपलब्ध नव्हता. 
 

यावशवाय आणिी अनेक दृष्टींनी हा वशलालेि महत्त्वाचा आहे. पवहली गोष्ट अशी की, हा 
कालोवल्लवित वशलालेि होय. आतापयंत उपलब्ध झालेल्या वाकाटकामच्या कोणत्याही ताम्रपटात ककवा 
वशलालेिात कालाचा वनदफेश नाही. त्यामच्या ताम्रपटात त्या त्या राजाचे राज्यवषड, म्हणजे राज्यावर 
बसल्यापासूनचे वषड तेवढे वदलेले आढळते. पण त्यावरून ऐवतहावसक दृष्टीने त्याचा काळ कोणता ते कळू 
शकत नाही. वद्वतीय चमद्रगुप्ताची कन्या प्रभावती गुप्ता वहचा वववाह वाकाटक नृपती वद्वतीय रुद्रसेनाशी 
झाला होता. या वस्तुत्स्थतीच्या आधारे वद्वतीय चन्द्रगुप्ताच्या कालानुरोधाने वाकाटक नृपतींचे काळ 
आतापयंत स्थूल मानाने ठरववलेले आहेत. प्रस्तुत वशलालेिात वाकाटकामच्या वत्सगुल्म शािेतील देवसेन 
नृपतीच्या कारकीदीतील एक वनवित काळाचा (आवण तोही शावलवाहन शकाचा) वनदफेश असल्यामुळे तो 
िुणेच्या दगडाप्रमाणे आधारभतू मानता येईल. दुसरे असे की, हा कालवनदफेश आकयात आहे, ितकेच 
नाही तर तो आकाशस्थ नक्षत्रतारकामच्या त्स्थवतगतीच्या द्वारा केलेला आहे. नक्षत्रतारकामचा हा 
ज्योवतषववषयक उल्लिे म्हणजे सप्तषींचे उत्तरा नक्षत्रातील अवस्थान. या दृष्टीने तर हा वशलालेि ववशषे 
महत्त्वाचा ठरतो. कारण, सप्तषींच्या द्वारा अशा रीतीने केलेला कालवनदफेश अन्यत्र कोणत्याच वशलालेिात 
ककवा ताम्रपटात आढळत नाही. या वशलालेिात, माझ्या मावहतीप्रमाणे तो प्रथम आढळतो. त्यामुळे प्रस्तुत 
वशलालेिाचे महत्त्व ववशषे आहे. 
 
णलपी ि िाषा 
 

प्रस्तुत वशलालेिाची वलपी ब्राह्मी होय. या ब्राह्मी वलपीतूनच आपली देवनागरी वलपी उत्क्रामत 
झालेली आहे. अथात, प्रस्तुत वशलालेिाची वलपी म्हणजे देवनागरीचे प्राचीन स्वरूप होय. वाकाटकामचे 
आतापयंत वमळालेले बहुतेक वशलालेि व ताम्रपट पेवटकाशीषडक वलपीत आहेत. म्हणजे असे की, त्या त्या 
अक्षराच्या वशरोरेषेला सामान्यतः एक चौकोनी पेटी कोरलेली असते. तो प्रकार प्रस्तुत वशलालेिाच्या 
वलपीत आढळत नाही. अक्षरामच्या उभ्या दमडाला िाली डावीकडे अधडगोलाकार वळणे वदलेली आहेत; पण 
त्या पेवटका नव्हेत. तसेच काही अक्षरामच्या शवेटी पेवटका असल्यासारख्या वदसतात. उदा. दुसऱया 
ओळीतील ‘सव्वडसत्व’ या शब्दातील व्वड आवण त्व ही अक्षरे पाहा. त्यामतील उभ्या दमडाच्या शवेटी डावीकडे 
पेवटका असल्यासारख्या वाटतात. पण त्या पेवटका नसून ती व या अक्षराची वचन्हे होत. 
 

सामान्यपणे अक्षरामना वशरोरेषा कोठेच कोरलेल्या वदसत नाही. याला अपवाद च या अक्षराचा 
आढळतो. दुसऱया व वतसऱया ओळीतील च पाहावा. आकाराचे वचन्ह बहुधा अक्षरातील उभ्या दमडाच्या वर 
उजवीकडे आडवी रेषा कोरून दािववलेले आहे. ‘सूय्यो’ शब्दातील य्यो अक्षरात ही रेषा स्पष्ट वदसत नाही; 
कारण ती तेथे पुढील अक्षरात वमळून गेलेली आहे. िकार दािववण्यासाठी अक्षरातील दमडावर ठसठशीत 
गोलाकार पोकळ वचन्ह कोरलेले आहे. उदा. ‘अत्स्मन्’, ‘प्रवतष्ठात्प्तम’ -ओ. २, यामतील िकार पाहाव.े ओ. १ 
मधील ‘श्री’तील िकार मात्र दमडाच्या उजवीकडे आजच्या सारिे वचन्ह कोरून दािववला आहे. ‘स्वावमल्ल’ 
मधील िकारही आजच्यासारिे वचन्ह कोरून दािववला आहे. ‘श्री’तील िकाराचे वचन्ह हे दीघड ईकाराचे 
स्वतमत्र वचन्ह म्हणाव े तर तसे वदसत नाही. कारण, ‘वप्रवथवी’, ‘सत्कीत्तडन’–ओ. ३, या शब्दामतील दीघड 
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ईकार ऱहस्व िकाराच्या वचन्हाप्रमाणेच पोकळ गोलाने दािववलेला आहे. अक्षरातील उभ्या दमडाला िाली 
उजवीकडे अधडवतुडळाकार वळण देहन ऱहस्व उकार दािववला आहे. ऱहस्व उकाराचे वचन्ह कोरून वशवाय 
दमडाला मधेच उजव्या बाजूला आडवी रेघ देहन दीघड हकार दािववला आहे. उदा. ओ. २ मधील 
‘सुदशडन,’ आवण ओळ १ मधील ‘सू’ व ओ. ३ मधील ‘सूर्य्यो’ यामतील ऱहस्व व दीघड सू पाहावा. अक्षराच्या 
दमडाला वर डावीकडे आडवी रेषा कोरून एकार दािववला आहे. मात्र, ओ. २ मधील ‘काले’ व ओ. ३ 
मधील ‘ममेदम’ या शब्दातील एकार त्या त्या अक्षराच्या िालच्या बाजूस डावीकडे ककवचत बाकदार रेषा 
कोरून दािववला आहे. ओ. ३ मध्ये ‘सूय्यो’ शब्दात औकार कसा दािववला आहे ते पाहाव.े ववसगाचे वचन्ह 
आजच्या सारिेच आहे. कपूवी आलेल्या ववसगाचे, म्हणजे वजव्हामलूीयाचे वचन्ह चौथ्या ओळीत दुसऱया क 
वर आलेले आहे. ते म या अक्षराच्या वचन्हासारिे वदसते. समयुक्त व्यमजनातील अमवतम र तत्पूवीच्या 
अक्षराच्या दमडाला िाली डावीकडे मोठे अधडवतुडळाकार वचन्ह जोडून दािववला आहे; पाहा, वप्रवथवी. ओ. 
३, तर आधीचा र, अक्षरावर उभी रेघ देहन दािववला आहे. पाहा. ‘सप्तषडय’–ओ.१, ‘आय्र्येण’ ‘सव्वड’–
ओ. २, ि. 
 

वशलालेिाची भाषा समस्कृत असून ती बहुतेक शुद्ध आहे. ‘पृवथवी’ शब्द ‘वप्रवथवी’ असा वलवहलेला 
असून ‘तावत् + मम’ यामचा समधी ‘तावन्मम’ असा न करता ‘तावम्मम’ असा केलेला आढळतो. अधड 
रकारानमतर आलेली अक्षरे वद्वत्त करून वलवहलेली आहेत. उदा. ‘आय्यफेण’ –ओ. २; ‘चतुय्यडगानाम’ 
‘पवरवत्तडनावन’, ‘सूय्यो’, ‘सत्कीत्तडनम’, ‘सव्वड’–ओ. ३. 
 

या वशलालेिात आलेल्या ‘व’ च्या वभन्न वळणाकडे अभ्यासकामचे लक्ष वधेणे अवश्य आहे. ‘स्वावमल्ल’ 
शब्दातील ‘व’ वत्रकोणाकृती आहे; ‘वाकाटकानाम’, ‘देवसेनस्य’, ‘पवरवत्तडनावन’ ित्यादी शब्दामतील ‘व’ 
चौरस आहे; तर ‘सव्वडसत्व’ या शब्दामतील ‘व’ आडव्या चौकोनासारिा काटकोनाकृती आहे. काही वठकाणी 
‘व’ चे वळण अगदी आजच्या सारिे आहे. उदा. ‘वृ’ –ओ, १, ‘सव्वड’–ओ. २. यामतील पवहला ‘व’; ‘सव्वड’ 
–ओ. ३, यामतील दोन्ही ‘व’ ित्यादी, या ‘व’ चे वळण लमबगोलाकृती आहे. ‘व’ चे वत्रकोणाकृती वळण जुने 
असून प्रथम पृवथवीषेणाच्या काळानमतर ते प्रचारातून गेले, व त्या जागी काटकोनाकृती वळण आले असे डॉ. 
वदनेशचमद्र सरकार यामचे म्हणणे आहे. पण वाकाटक नृपती देवसेनाच्या प्रस्तुत वशलालेिात सुद्धा 
वत्रकोणाकृती ‘व’ आढळत असल्यामुळे त्यामचे म्हणणे वनर्षववाद मानता येत नाही. या प्रश्नाची सववस्तर चचा 
डॉ. वमराशी यामनी ‘वाकाटक नृपवत आवण त्यामचा काल’ या आपल्या ग्रमथात (पृ. ३२०, ३२१) केलेली आहे. 
प्रस्तुत वशलालेिावरून डॉ. वमराशी यामच्या वववचेनाला उपोद बलक पुरावा वमळतो. वत्रकोणाकृती व 
काटकोनाकृती वळणामव्यवतवरक्त ‘व’ चे आजच्यासारिे लम बगोलाकृती वळणही त्याच काळात प्रचारात 
येण्याला सुरवात झाली होती असे प्रस्तुत वशलालेिावरून वदसून येते. 
 
णिषय : िाकाटक नृपती देिसेन 
 

प्रस्तुत वशलालेिाचा ववषय वाकाटक नृपती देवसेन याची आज्ञा पालन करणाऱया आयड 
स्वावमल्लदेवाने सुदशडन नावाचे सरोवर प्रवतष्ठावपत केल्याचा वनदफेश करण्याचा आहे. लेिाच्या उत्तराधात, 
आपण केलेले हे बामधकाम यावच्चमद्रवदवाकर सवड लोकामच्या उपभोगास याव ेअशी िच्छा व्यक्त केली आहे. 
 

ज्याअथी वाशीमजवळ केवळ सहा मलैामच्या अमतरावर हा वशलालेि आढळला त्याअथी त्यात 
उल्लेविलेला देवसेन नृपती हा वाकाटकामच्या वाशीम शािेतील होय यात शमका नाही. वाकाटकामच्या मूळ 
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शािेचा प्रवतडक प्रथम कवध्यशक्ती याच्या प्रथम प्रवरसेन नामक पुत्राचा मुलगा सवडसेन हा या वाशीम 
शािेचा समस्थापक होय. त्याचा पुत्र वद्वतीय कवध्यशक्ती, त्याचा पुत्र वद्वतीय प्रवरसेन, त्याचा पुत्र—याचे नाव 
अद्याप उपलब्ध झालेले नाही, या अनुपलब्धनामधेय नृपतीचा पुत्र हाच प्रस्तुत वशलालेिातील देवसेन 
होय. आतापयंत याचा एकच ताम्रपट उपलब्ध झालेला आहे, पण तोही अपूणड आहे. सध्या हा ताम्रपट लम डन 
येथील िमवडया ऑफीसमध्ये आहे. तो लम डन येथील ‘वब्रवटश म्युवझयममध्ये आहे’ असे डॉ. वमराशी यामनी एके 
वठकाणी, बहुधा अनवधानाने म्हटले आहे (वाकाटक नृपवत व त्यामचा काल, पृ. ५८) ते बरोबर नाही. ही 
चूक त्यामनी आपल्या याच ग्रमथाच्या पृ. ३३७ वर दुरुस्त केलेली आढळते. हा ताम्रपट ‘वात्स्यगुल्म’ येथून 
वदलेला असून त्यात या नगराच्या उत्तरमागातील ‘नाङ गरकटक’ मधील कोणते तरी गाव एका ब्राह्मणाला 
दान वदल्याचा वनदफेश आहे. या ताम्रपटात देवसेनाला ‘महाराज’ असे म्हटले आहे. अकजठा येथील 
वराहदेवाच्या वशलालेिात या देवसेनाचे नाव आढळते. त्या लेिातील मावहतीवरून असे कळते की, 
देवसेनाचा एक हत्स्तभोज नावाचा प्रधान होता. तो प्रजेला मातावपत्याच्या पे्रमाने वागवीत असे. त्यामुळे तो 
सवाना वप्रय झालेला होता. या हत्स्तभोजावर सवड कारभार सोपवनू देवसेन आपला काळ सुिववलासात 
घालवीत असे (ततै्रव पृ. ३४१-३५६). 
 
सुदिथन सरोिर 
 

या मावहतीत प्रस्तुत वशलालेिाने आणिी थोडी भर घालता येते. ती अशी की, देवसेनाचा 
‘स्वावमल्लदेव’ नावाचा एक आज्ञाधारक अवधकारी होता. त्याने बहुधा ह्या देवसेन नृपतीच्या आजे्ञवरूनच सवड 
प्रावणमात्राच्या वहतासाठी एक सरोवर बामधून काढले. यावरून, देवसेन केवळ सुिववलासातच आपला 
काळ घालवीत असे, असे नाही. आपल्या राज्यातील प्रावणमात्राच्या वहताचीही तो काळजी वाहत असे. 
त्यासाठी आपल्या राज्यात तो सरोवरे ककवा जलाशय वनमाण करीत असे. जनतेच्या कल्याणासाठी वापी, 
कूप, तडाग वगैरे वनमाण करणे हे प्रजावहतदक्ष राजाचे कतडव्य समजले जाई. शके १०३ मधील रुद्रकसह १ 
च्या काळातील गुमडा (काठेवाड) येथील वशलालेिात “–वापी िवनता बन्धावपता च सव्वडसत्वानाम 
वहतसुिाथडवमवत” असा उल्लेि आढळतो. (डॉ. वदनेशचमद्र सरकार : वसलेक्ट ित्न्स्क्रप शन््, पृ. १७६). 
अशा समरोवरामना ‘सुदशडन’, ‘वप्रयदशडन’ अशी नाव े देण्याची पद्धती असावी. जुनागड येथे चमद्रगुप्त मौयड 
राजाचा रात्ष्ट्रक पुष्ट्यगुप्त याने एक तलाव बामधला होता, त्याला त्याने ‘सुदशडन’ असे नाव ठेवले होते (एवप. 
िमवडका, वषड ८, पृ. ४२). साचीजवळ कानािेरा येथे श्रीधरवम्याचा शके २०१ मधील एक वशलालेि आहे, 
त्यात ‘अवप च कान्तः सवललः वप्रयदशडनो जलवनवधद्धडम्मामलः शाश्वतः कूपः श्रीधरवमडणा गुणवता 
िानावपतोऽयम शुभः’ असा वनदफेश आहे (एवप. िमवडका, वषड १६, पृ. २३२). जुनागड येथील सुदशडन तलाव 
अनेकदा फुटल्यामुळे तो पुनःपुन्हा बामधून काढावा लागला. पुष्ट्यगुप्ताने तो प्रथम बामधला; नमतर, 
अशोकासाठी यवनराज तुषास्फ याने तो फुटलेला तलाव बामधून काढला; त्यानमतर पुन्हा पजडन्यवृष्टीने 
फुटलेला हा तलाव स्कन्दगुप्ताचा अमात्य पणडदत्त याचा मुलगा चक्रपावलत याने गुप्त समवत् १३६ ते १३८ 
म्हणजे शके ३७७ ते ३७९ मध्ये तो पुन्हा बामधून काढला. देवसेनासाठी स्वावमल्लदेवाने वाशीमजवळ वहस्से 
बोराळा येथे बामधलेला ‘सुदशडन’ तलाव शके ३८० मध्ये बामधला होता. यावरून, जुनागड येथील ‘सुदशडन’ 
तलावाच्या प्रवसद्धीमुळेच बहुधा देवसेनानेही आपल्या तलावाचे नाव ‘सुदशडन’ असे ठेवले असाव े असे 
अनुमान करता येते. 
 

‘वत्सगुल्ममाहात्म्या’त तेथील पवरसरातील अनेक तीथफे वणडन केली आहेत. त्यात समुद्रस्पद्धी अशा 
चमद्रसरोवराचे वणडन आहे. ते वाशीम के्षत्राच्या उत्तरेस असल्याचे तेथे सामवगतले आहे. वहस्से बोराळा हे गाव 
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वाशीमच्या दवक्षण मागाने पण पूवफेकडील बाजूला आहे. उत्तरेला व पूवफेला व्यापून असलेल्या या सरोवराचा 
आकार चमद्रकलेप्रमाणे अधडवतुडळाकार होतो, म्हणूनच त्याला चमद्रसरोवर हे नाव असाव.े याच चमद्रसरोवराला 
एका बाजूने (वहस्से बोराळा येथे) धरण बामधून त्याला ‘सुदशडन’ असे नाव वाकाटकामच्या काळात वदलेले 
असाव े असे वाटते. वशलालेिाच्या शवेटी आलेल्या श्लोकात ‘माझे हे सत्कीत्तडन यावच्चमद्रवदवाकर सवड 
जनतेच्या उपयोगी पडो’ अशी प्राथडना आली आहे. ‘कीतडन’ म्हणजे िमारत, कलापूणड कायड, देहळ. 
श्लोकात ‘िदम सत्कीतडनम’ म्हटले असल्यामुळे त्याचा समबमध वरच्या ओळीत वनदफेवशलेल्या सरोवराच्या 
प्रवतष्ठापनेसाठी केलेल्या बामधकामाकडे अवधक पोचतो. ‘देहळ’ हा अथड येथे लाग ू पडत नाही. तथावप, 
धरणाजवळ एिादे देहळ बामधलेले असणेही शक्य आहे. वशलालेि जेथे वमळाला त्याच्या बाजूला जुन्या 
ववटा एकमेकावर रचलेल्या अजूनही सापडतात. 
 
स्िाणमल्लदेि ि बप्पक 
 

स्वावमल्लदेवाचे नाव प्रस्तुत वशलालेिात प्रथमच आढळते. ‘आज्ञाकर’ आवण ‘आयड’ अशी दोन 
ववशषेणे त्याला लावलेली आहेत. ‘आज्ञाकर’ म्हणजे हुकूम पाळणारा ककवा अमलात आणणारा सेवक. 
यावरून बामध ककवा धरण बामधून ‘सुदशडन’ सरोवर वनमाण करण्याची आज्ञा देवसेनाने वदली असून 
स्वावमल्लदेवाने ती केवळ अमलात आणली असावी असे म्हणण्यास हरकत नाही. तथावप, वशलालेिात 
ज्याअथी त्याचे नाव कोरलेले आहे त्याअथी तो कुणीतरी श्रेष्ठ अवधकारी असावा. ‘आयड’ या ववशषेणावरून 
देिील या अनुमानाला बळकटी येते. 
 

वशलालेिाच्या चौथ्या ओळीत ‘बप्पक’ हे आणिी एक नवीन नाव आढळते. या बप्पकाला 
‘कमोपदेष्टा’ असे म्हटले आहे. ‘कमोपदेष्टा’ म्हणजे कामाबद्दल सूचना देणारा, समचालक, आचायड. 
‘वणेीसमहार’ नाटकातील ‘चत्वारो वयमतृ्त्वजः स भगवान्कमोपदेष्टा हवरः ।’ (अमक १-२५) या श्लोकात याच 
अथाने हा शब्द वापरला आहे. त्यावरून ‘बप्पक’ हा सुदशडन सरोवराच्या प्रवतष्ठापनेच्या कायावरील प्रमुि 
अवधकारी होता; आवण त्याच्या नावाभोवती स्वतमत्र चौकट कोरली आहे त्यावरून तो कुणीतरी महत्त्वाचा 
अवधकारी असावा असे वाटते. 
 

वाकाटकामच्या मूळ शािेतील नृपती वद्वतीय प्रवरसेन याच्या चम्मक ताम्रपटात ‘स्वावमदेव’ आवण 
‘बप्प’ अशी दोन ब्राम्हणामची नाव े आलेली आहेत. त्याच्याच वसवनी ताम्रपटात आवण वडगाव ताम्रपटात 
‘बाप्पदेव’ या सेनापतीचे नाव आलेले आहे. तो व प्रस्तुत वशलालेिातील ‘बप्पक’ हे एकच असतील काय? 
वाशीम शािेतील देवसेनाचा वपता राज्यावर बसला त्यावळेी तो अल्पवयी असल्यामुळे त्याच्या राज्याचा 
कारभार मूळ शािेतील वद्वतीय प्रवरसेन पाहात असावा असा एक तकड  आहे (वद अली वहस्टरी ऑफ वद 
डेक्कन, समपादक : याझदानी, भाग ३, पृष्ठ १७९ व १८७). तो लक्षात घेता ‘बाप्पदेव’ आवण ‘बप्पक’ यामची 
एकरूपता ककवा समबमध कचत्य ठरतो. 
 

वाकाटक नृपती वद्वतीय पृवथवीषेण व देवसेनाचा पुत्र हवरषेण यामच्या, अनुक्रमे वबदर व थाळनेर 
ताम्रपटामत देिील स्वावमल्लदेव व बप्पक यामचा उल्लेि आढळतो. त्यावरून देवसेनाप्रमाणेच हवरषेणाच्या 
कारकीदीत ही हे दोघे अवधकार पदावर होते असे स्पष्ट वदसते (डॉ. अजयवमत्र शास्री. ‘वद अली वहस्टरी 
ऑफ वद डेक्कन. प्रॉब्लेम्स अॅण्ड पस्पफेत्क्टव्हज’). 
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िाचन ि कालणनिथय 
 

प्रस्तुत वशलालेि वहस्से बोराळा येथे होता तेव्हाच त्याचे तेथे दोन तुकडे पडलेले होते. तेथून तो 
आकोला येथे आणण्यासाठी उचलला जात असताना त्याच्या पूवाधाचे पुन्हा दोन तुकडे झाले. त्यामुळे 
त्यातील आरमभीची काही अक्षरे नष्ट झाली. सुदैवाने वहस्से बोराळा येथील दोन्ही तुकयामची छायावचते्र डॉ. 
सौ. शोभना गोिले यामनी घेहन ठेवली होती. ती आकोला येथील दैवनक ‘वशवशत्क्त’ (ता. २६-२-१९६४) 
आवण मुमबई येथील दैवनक ‘लोकसत्ता’ (ता. २२-३-१९६४) यामत प्रवसद्ध झालेली आहेत. त्यामच्या साह्याने या 
वशलालेिातील, ववशषेतः पवहल्या ओळीचे वाचन मी येथे केले आहे. या गोष्टीचा साभार व कृतज्ञतापूवडक 
वनदफेश करणे मी माझे कतडव्यकमड समजतो. 
 

माझ्याजवळ असलेल्या या वशलालेिाच्या ठशातील पवहल्या ओळीत आरमभी ‘तस्य वु्र २०’ ही व 
यापढुील काही अक्षरे स्पष्ट आहेत. 
 

छायावचत्रात त्यापूवी ‘तस्य वव्र’ अशी आणिी दोन अक्षरे आढळतात. म्हणजे हे वाक्य ‘तस्य णि 
(िृ) तस्य िु (िृ) २०’ असे पूणड होईल. याही पूवीची तीन-चार तरी अक्षरे नाहीशी झालेली आहेत. ती 
उपलब्ध अक्षरामच्या अनुषमगाने पूवापर समबमध लक्षात घेहन ‘मध्यग’ अशी असावीत असे वाटते. 
छायावचत्रातील आरमभीच्या ‘त’ पूवी असलेल्या अववशष्ट वचन्हावरून ते अक्षर ‘ग’ असे वाचता येणे शक्य 
आहे. 
 

या पूवाधड चरणाचे वाचन करीत असताना वत्सगुल्म हफड  वाशीम या गावाचे ज्योवतषशास्रववषयक 
महत्त्व लक्षात घेतले पावहजे. प्राचीन ज्योवतषशास्रात आकाशातील ग्रह-नक्षत्र-तारकावदकामचे वधे 
घेण्यासाठी एक ‘मध्यरेषा’ कत्ल्पलेली होती. ती रेषा वाशीम गावातून जाते. ‘वत्सगुल्म माहात्म्या’त (समपा. 
डॉ. य. िु. देशपामडे) यासमबमधी पढुील उल्लेि आढळतोः— 
 

ग्रहणामुदयास्तौ च ग्रहणम चन्द्रसूयडयोः 
आयुःप्रमाणम सकलम  दैवजै्ञज्ञायते यतः ॥ 
देशामतरपवरज्ञानम तदथं देशलक्षणम् 
लम कामेवोस्ततो मध्ये मध्यरेिाम वववनमडमुः ॥ 
भगूोलज्ञानवसद्ध्यथं ग्रहणाम गवणताय च ॥ 
लम कापुरीतः वकल देवकन्याम 
कामचीं तथा श्वतेवगकर च पयडलीम् । 
यद्वत्सगुल्मम पवरकल्प्य मध्य– 
स्ततोवज्जवयन्यावदकमुत्तराधडकम् ॥ 

(अ. ११, श्लो. १७ ते १९) 
 
यावरून वदसून येईल की, प्राचीन ज्योवतषशास्रज्ञामनी कत्ल्पलेल्या मध्यम रेषेवर वाशीम हे स्थान आहे. ही 
मध्यरेषा ज्याप्रमाणे ग्रहामचे वधे घेण्यासाठी व ग्रहामच्या गवणतासाठी कत्ल्पलेली आहे तशी ती 
भगूोलज्ञानासाठी व वनरवनराळ्या प्रदेशामचे अमतर (देशामतरपवरज्ञानम) दािववण्यासाठीही कत्ल्पलेली आहे. हे 
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लक्षात घेहनच प्रस्तुत वशलालेिातील पवहल्या ओळीच्या पूवाधातील आरमभीची अक्षरे ‘मध्यगतस्य’ अशी 
वाचावी. म्हणजे ही ओळ पुढीलप्रमाणे होईल :— 
 

‘मध्यगतस्य णि (िृ) तस्य िु (िृ) २०’ 
 
या वाक्याधाचा अथड, ‘मध्यम वृत्तावरील वु्र (वृ) २०’ = २० व्या वृत्तावर. वु्र (वृ) हे ‘वृत्त’ अथात, अक्षामश याचे 
समवक्षप्त रूप असाव.े अशा रीतीने शब्दाचे समवक्षप्त रूप करून ते वलवहण्याची पद्धत अनेक प्राचीन 
वशलालेिामत आढळते. उदा. कवनष्ट्काच्या झेडा वशलालेिात ‘सं १० (+) १ अषडस्य मसस वद २० उतर 
फगुणे–’ या वाक्यात सं हे अक्षर ‘समवत्सर’ या शब्दाचे आवण वद हे अक्षर ‘वदवस’ या शब्दाचे समवक्षप्त रूप 
होय. (वसलेक्ट ित्न्स्क्र.–सरकार, पृ. १३६). सारनाथ येथील बुद्धमतूीवर कवनष्ट्काचेच जे लेि आहेत 
त्यामतही ‘समवत्सर’ साठी सं, ‘हेमन्त’ साठी हे, ‘वदवस’ साठी णद, असे समके्षप आलेले आहेत (सदर, पृ. 
१३२, १३३). यावरून िृ हा ‘वृत्त शब्दाचा (ककवा, धु्र हा ‘धु्रव’ शब्दाचा) समके्षप मानायला हरकत नाही. 
यापढुील वचन्ह २० असे वनवित वाचता येते. सारामश, पूवाधड चरणाच्या ह्या भागात या वशलालेिात जे 
सुदशडन सरोवर वनमाण केल्याचा वनदफेश आहे, त्याच्या स्थळाचा ज्योवतषशास्राच्या दृष्टीने वनदफेश केलेला 
असावा, असे वदसते. ते स्थळ वाशीममधून जाणाऱया मध्यम रेषेवर २० अक्षामशावर होते. नकाशावरून वहस्से 
बोराळा हे गाव वावशमच्या दवक्षणेकडील २० अक्षामशावर असलेले स्पष्टपणे वदसून येईल. त्यामुळे वर 
सुचववल्याप्रमाणे या ओळीच्या पूवाधाचे वाचन करणे िष्ट ठरेल. 
 

या वाक्याचे पयाय वाचन कसे करता येईल, तेही वनर्षदष्ट करतो. या ओळीतील ‘वु्र २०’ अशी 
वाचलेली अक्षरे ‘धु्र २०’ अशीही वाचता येतील. शककालाच्या आरमभीच्या शतकातील काही वशलालेिामत 
‘ध’ हा आजच्या ‘व’ सारिा कोरलेला आढळतो. (बूल्हरकृत भारतीय वलवपमाला. तक्ता क्रमामक ३ च्या 
दुसच्या उभ्या ओळीतील २४ व ेअक्षर पाहाव.े तक्ता क्रमामक ५ च्या उभ्या ओळीतील २८ व ेअक्षरही पाहाव.े) 
धु्र २० असे वाचन केले तरी मध्यरेषेवर २० अक्षामशावर सुदशडन सरोवर आहे हा उल्लिे चुकीचा ठरत नाही. 
उलट त्यामुळे वनवितपणा अवधक येतो. हे पयाय वाचन ववचारासाठी येथे मामडत आहे. 
 

पवहल्या ओळीच्या पूवाधड चरणातील यानमतरची जी अक्षरे स्पष्ट आहेत ती पुढीलप्रमाणे :— 
 

‘सप्तषथय उिरासू.........ष्ट यिंकोने ३८०’ 
 

माझ्या जवळील ठशात ‘शकोने’ ही अक्षरे स्पष्ट आहेत. या अक्षरामचे वाचन ‘शकानाम’ असे करण्याचा 
मोह होतो. पण ते बरोबर नाही. ‘न’ या अक्षराच्या दमडाच्या वर उजवीकडे आकाराची रेषा मुळीच नाही. 
याच्या उलट, ती डाव्या बाजूला स्पष्ट आहे. अथात, ते अक्षर ने असे आहे. तसेच त्यापूवीच्या ‘क’ अक्षराच्या 
दमडाला वर उजवीकडे जशी आडवी रेषा आहे तशीच ती डाव्या बाजूलाही स्पष्ट आहे. म्हणजे, ते अक्षर को 
असे आहे. त्यामुळे ही दोन्ही अक्षरे वमळून ‘कोने’ असे वाचन केले पावहजे. त्यामागील अक्षर ‘श’ हे अगदी 
स्पष्ट आहे आवण त्यापूवीच्या अक्षराचा मागचा काही भाग नष्ट झालेला असला तरी मूळ अक्षर ‘ष’ असून 
त्याला प्रथम ‘ट’ आवण त्यािाली ‘य’ जोडलेला असावा असे वदसते. त्यामुळे ते ‘ष्ट््’ असे वाचता येईल. 
म्हणजे ‘ष्ट् यशकोने’ अशी अक्षरे होतील, ‘ष्ट्् हा ज्या शब्दामच्या समधीत येह शकेल असे शब्द ‘अवष्ट’ व ‘षवष्ट’ 
(+ ‘अमश’) हे समभवतात. त्यामुळे हे शब्द ‘अष्ट् य (ष्ट् यम) शकोने’ अथवा ‘षष््ट यमशकोने’ असे वाचले पावहजेत. 
त्यापूवी आणिी दोन अक्षरे तरी असावी. पैकी पवहले अक्षर ‘प’ आवण त्यानमतर ‘वर’ हे अक्षर असाव.े 
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छायावचत्रात उजव्या बाजूच्या वरच्या भागात उभ्या दमडाचा अववशष्ट भाग असून त्याला िकाराचे वचन्ह 
जोडलेले वदसून येते. त्यामुळे हे अक्षर ‘वर’ असे असाव.े हे लक्षात घेता हे वाक्य पुढीलप्रमाणे वाचता येह 
शकेल :— 
 
‘सप्तषथय उिरासू (सु+उ) पणर अष्ट यिंकोने (अथिा ‘षष्ट िकोने’) ३८०’ 
 

आता मुख्य प्रश्न, या वाक्याचा अथड कसा लावावयाचा? या वाक्यापूवी उल्लवेिलेल्या ‘वृत्त’ 
शब्दाच्या वनदफेशावरून ज्योवतषशास्राच्या दृष्टीने जसे या सरोवराचे स्थान सामवगतले असावसेे वाटते, तसेच 
प्रस्तुत वाक्यात ज्योवतषशास्रदृष्ट््ा हे सरोवर बामधण्याचा काळ सामवगतलेला असावा, असे वाटते. हा काळ 
कोणता? तर सप्तषी ‘उत्तरा’मध्ये म्हणजे ‘उत्तरा’ नक्षत्रात (– वर ककवा वरून) १/१६ ककवा १/६० वा अमश 
चालून गेल्यानमतर येणाऱया ३८० या काळात (अत्स्मन् काले) हे सरोवर बामधले गेले, असा याचा अथड होतो. 
 
बृहत्सणंहता आणि सप्तर्षष-पणरभ्रमि 
 

आता प्रश्न असा की, सप्तषी उत्तरा नक्षत्रात कोणत्या काळात होते? यासमबमधीचा ववचार करीत 
असताना, सप्तषींच्या कालगणनेकडे लक्ष वदले पावहजे. प्राचीन काळी सप्तषी समवत’ सुरू होते हे प्राचीन 
िवतहासाच्या अभ्यासकामस माहीत असेलच. श्री. गौरीशमकर ओझा यामनी ‘भारतीय प्राचीन वलवपमाला’ या 
आपल्या ग्रमथात १५९ पृष्ठावर आवण श्री. गणेश हरी िरे यामनी ‘समशोधकाचा वमत्र’ (पवहला भाग) या आपल्या 
ग्रमथात ११७ व्या पृष्ठावर याचे वणडन केलेले आहे. वृद्धगगड मुनीच्या मतानुसार वराहवमवहर या ज्योवतषाने 
आपल्या ‘बृहत्समवहते’त असे वणडन केले आहे की, सप्तषी हे वनरवनराळ्या नक्षत्रामतून २७०० वषांमध्ये एक 
पवरभ्रमण पूणड करतात. प्रत्येक नक्षत्रात ते शमभर-शमभर वषफे राहतात. ‘बृहत्समवहते’त यासमबमधी पुढील श्लोक 
आहेत :— 
 

आसन्मघासु मुनयः शासवत पथृ्वीं युवधवष्ठरे नृपतौ । 
षड वद्वकपमचवद्वयुतः शककालस्तस्य राज्ञि ॥ 
एकैकत्स्मनृके्ष शतम शतम ते चरत्न्त वषाणाम् । 
प्रागुदयतोप्यवववरादृजून्नयवत तत्र समयुक्ताः ॥ 

(अ. १३–३, ४) 
 

यावरून वदसून येईल की, युवधवष्ठर राजा राज्य करीत असताना सप्तषी मघा नक्षत्रात होते. त्या 
राजाचा शककाळ २५२६ ने युक्त होता; म्हणजे शककाळात २५२६ वमळववले असता युवधवष्ठर शकाचा 
गतकाळ काढता येतो (श्लोक ३). प्रत्येक नक्षत्रात ते (सप्तषी) शमभर शमभर वषफे भ्रमण करतात. ज्या 
नक्षत्राच्या पूवड वदशलेा उदय झाल्यानमतर सप्तषी–ममडळ स्पष्ट वदसून येते त्या नक्षत्रात ते आहेत, असे 
समजले पावहजे (श्लोक ४). प्राचीन काळी काश्मीरमध्ये सप्तषी – समवताचा प्रचार होता. कल्हणाने 
आपल्या राजतरमवगणीत ‘बहृत्समवहते’तील ‘आसन्मघासु मुनयः’ हीच आया वदलेली आहे. यावरून 
वनरवनराळ्या नक्षत्रामत सप्तषी भ्रमण करतात, आवण युवधवष्ठर शकाच्या आरमभी ते मघा नक्षत्रात होते हे 
कळते. याच्या अनुषमगाने प्रस्तुत वशलालेिातील वाक्याचा अथड लावला पावहजे. 
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अ (ष) ष्ट यिंकोने 
 

या वशलालेिात उल्लेविल्याप्रमाणे ज्या काळी ‘सुदशडन’ सरोवर बामधले गेले त्याकाळी सप्तषी 
उत्तरा नक्षत्रात १/१६ ककवा १/६० अमश चालून गेले होते. तेव्हा मुख्य प्रश्न असा की, सप्तषी उत्तरा नक्षत्रात 
कोणत्या काळात असणे शक्य आहे? युवधवष्ठर शकाच्या आरमभी ते मघा नक्षत्रात होते. प्रत्येक नक्षत्रात ते 
शमभर वषफे राहतात, हे लक्षात घेहन असे म्हणता येईल की, युवधवष्ठर शक १ ते १०० या वषी सप्तषी मघा 
नक्षत्रात होते, १०१ ते २०० ते त्यापुढील पूवा नक्षत्रात होते, आवण २०१ ते ३०० मध्ये ते उत्तरा नक्षत्रात होते. 
एक पवरभ्रमण पूणड करून युवधवष्ठर शक २९०० मध्ये सप्तषी पुन्हा उत्तरा नक्षत्रात आले असतील व तेथे ते 
१०० वषांपयंत म्हणजे युवधवष्ठर शक ३००० पयंत भ्रमण करीत रावहले असतील. युवधवष्ठर शकाच्या 
प्रारमभानमतर २५२६ वषांनी शावलवाहन शक सुरू झालेला असल्यामुळे ही वषफे यातून वजा करावी, म्हणजे 
सप्तषी पुन्हा उत्तरा नक्षत्रात शक काळात केव्हा होते हे कळेल. २९००–२५२६ = शके ३७४ ते ३०००–
२५२६ = शके ४७४. अथात, शके ३७४ ते ४७४ मध्ये सप्तषी उत्तरा नक्षत्रात होते असे वदसून येईल. या 
अनुरोधाने पाहता वशलालेिातील आकडा ३८० असा वाचला पावहजे हे स्पष्ट होईल. यावळेी सप्तषी उत्तरा 
नक्षत्रात १/१६ ककवा १/६० अमश चालून गेले होते. एवढा काल क्रमण करण्यास सप्तषींना ६ वषफे लागली 
असावीत. यावरून या वशलालेिातील ज्योवतषशास्राच्या दृष्टीने उल्लेविलेला काळ हा शावलवाहन शके 
३८० असा वनवित करण्यास काही हरकत नाही. 
 

हा काळ आणिी एका रीतीने तपासून पाहणे शक्य आहे. एिाद्या वषी सप्तषी कोणत्या नक्षत्रात 
होते हे शोधून काढण्याचे गवणत ‘बृहत्समवहते’वर समस्कृत टीका वलवहणारा प्रवसद्ध ज्योवतषी ‘भट्टोत्पल’ याने 
आपल्या ‘वववृवत्त’ नामक टीकेत वदले आहे. (अ. १३-३, पम. सुधाकर वद्ववदेी प्रत). त्याचा सारामश असा :— 
‘शकपूवड युवधवष्ठर काळात, म्हणजे २५२६ मध्ये िष्ट वषड (शककाल) वमळवाव,े त्याला १०० ने भागाव.े जो 
भागाकार येईल वततकी ‘मघा’ पासूनची नक्षते्र गत समजावी. त्यापुढील नक्षत्रात त्यावषी सप्तषी भ्रमण 
करीत असतात. भागाकारानमतर जी बाकी उरेल वततकी वषफे त्या ववद्यमान नक्षत्रातील भकु्त वषफे होत.’ या 
गवणतानुसार वशलालेिातील काळ आपण तपासून पाहू. वशलालेिातील काळाचा आकडा १८० आहे असे 
मानले तर २५२६+१८० = २७०६÷१०० = २७ गत नक्षते्र; त्यापुढील नक्षत्रात सप्तषी होते. मघापासून २७ 
व ेनक्षत्र आश्लेषा; त्यापुढील नक्षत्र मघा होय. अथात, शके १८० मध्ये सप्तषी मघा नक्षत्रात होते व त्यावळेी 
त्याची ६ वषफे भकु्त होती. वशलालेिातील उत्तरा नक्षत्राच्या उल्लेिाला हा काळ जमत नाही, तेव्हा तो 
बरोबर नाही. याच पद्धतीने गवणत केले म्हणजे शके २८० मध्ये सप्तषी पूवा नक्षत्रात, आवण शके ३८० मध्ये 
ते उत्तरा नक्षत्रात असून त्यावळेी त्यामची ६ वषफे भकु्त झाली होती, म्हणजे उत्तरा नक्षत्रात प्रवशे करून त्यामना 
सहा वषफे झाली होती असे वदसून येते. तेव्हा वशलालेिातील आकडा शावलवाहन शक ३८० असा वनवित 
करण्याला हरकत नाही. याच गवणताच्या अनुषमगाने वशलालेिातील ‘(ष) ष्ट् यमशकोने’ या शब्दामचा ववचार 
केला पावहजे. तदनुसार माझ्या दृष्टीने त्याचा पुढीलप्रमाणे ववचार करता येईल. ‘षष््ट यमशक’ म्हणजे एकम दर 
अमशामचा साठावा भाग. आकाश-वतुडलाचे एकूण ३६० अमश कत्ल्पलेले आहेत. त्यामचा साठावा भाग म्हणजे ६. 
अमकवनदफेशाच्या पवरभाषेत हा ६ आकडा या वठकाणी सामवगतलेला असावा. ही सहा वषफे सप्तषींच्या उत्तरा 
नक्षत्रातील पवरभ्रमणात ‘हन’ म्हणजे कमी झाल्यावर, म्हणजे तेथे त्यामची सहा वषफे वनघून गेल्यावर येणाऱया 
शककाल ३८० मध्ये या सरोवराची प्रवतष्ठापना करण्यात आली. 
 

पण यापेक्षा ‘(अ) ष्ट् यमशकोने’ असे वाचन करणे अवधक समपडक होईल. अवष्टः = १६, अष्ट् यमशक = 
१/१६ अमश. आकाशगोलाचे एकूण ३६० कोन कत्ल्पले आहेत. यामतून २७ नक्षते्र भ्रमण करतात. एकेका 
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नक्षत्राचा ववभाग १३ अमश + २० कला असा आहे. सप्तषी उत्तरा नक्षत्रातून १/१६ अमश चालून गेले, याचा 
अथड उत्तरा नक्षत्राच्या १३ अमश+२० कला यामचा १/१६ भाग चालून गेले. ितका भाग चालून जाण्यास त्यामना 
वकती काळ लागेल? १३ अमश+२० कला = ८०० कला (एक अमश = ६० कला) चालून जाण्यास १०० वषफे 
लागतात, तर त्याचा १६ वा भाग म्हणजे ५० कला चालून जाण्यास वकती वषफे लागतील? अथात, ६ वषफे ३ 
मवहने. पूवी आपण पावहले की, सप्तषींचे भ्रमण उत्तरा नक्षत्रात शके ३७४ मध्ये सुरू झाले. ‘सुदशडन’ सरोवर 
बामधले त्यावळेी सप्तषी उतरा नक्षत्राचा १/१६ वा अमश ६ वषफे ३ मवहन्यात चालून गेले. तेव्हा ३७४+६ वषफे, ३ 
मवहने=शके ३८० मध्ये तीन मवहन्यामनमतर बामधकाम पूणड झाले. यावरून वशलालेिात उल्लेविलेला ३८० हा 
आकडा बरोबर असून तो शककाळाचा वनदशडक आहे, हे स्पष्ट होईल. वनवित बोलायचे म्हणजे शके ३८० 
ज्येष्ठ मवहना, हा या वशलालेिाचा काळ ठरतो. 
 

यावरून एक कल्पना मनात आली ती येथे नमूद करून ठेवतो. ‘सप्तर्षषचारा’ च्या अध्यायात 
(बृहत्समवहता, अध्याय १३) पवहल्या श्लोकात वराहवमवहराने, सप्तषींनी सुशोवभत वदसणाऱया कौबेरी म्हणजे 
उत्तर वदशचेे वणडन पढुीलप्रमाणे केले आहे :— 
 

‘सैकावलीव राजवत सवसतोत्पलमावलनी सहासेव । 
नाथवतीव च वदग्यैः कौबेरी सप्तवभमुडवनवभः ॥’ 

 
त्यानमतरचा श्लोक पुढीलप्रमाणे— 
 

‘धु्रवनायकोपदेशान्नवरनतीवोत्तराम भ्रमद वभि । 
यैिारमहम तेषाम कथवयष्ट्ये वृद्धगगडमतात् ॥’ 

 
या श्लोकाचा अथड बहुतेक टीकाकारामनी असा केला आहे की, आपला नायक जो धु्रव त्याच्या उपदेशानुसार 
भ्रमण करणाऱया या सप्तषींमुळे उत्तरा (= उत्तर वदशा) जणू वारमवार नाचत आहे. त्याचे भ्रमण मी आता 
वणडन करतो. यातील ‘उत्तरा’ शब्द ‘उत्तर’ वदशचेा वाचक नसून उत्तरा नक्षत्राचा वाचक असावा. 
वराहवमवहराचा जन्मशक कै. शम. बा. दीवक्षत यामनी शके ४०७ आवण ‘बृहत्समवहते’चा लेिनकाल सुमारे शके 
४२७ असा ठरववला आहे. आपल्या ग्रमथातील गवणतास त्याने आरमभ वषड ४२७ घेतले आहे. यावळेी सप्तषी 
उत्तरा नक्षत्रात होते. त्यावरून असे वाटते की, या श्लोकात वराहवमवहराने आपल्या काळातील सप्तषींची 
उत्तरा नक्षत्रातील त्स्थती वणडन केली असावी; आवण ती तशी कशावरून, हे स्पष्ट करण्यासाठी युवधवष्ठर–
काळी सप्तषी मघा नक्षत्रात होते हे सामगून नमतर एिाद्या वषी सप्तषी कोणत्या नक्षत्रात होते हे काढण्याचे 
गवणत वदले असाव.े 
 
नक्षत्रतारकाणदकाचं्या द्वारा कालणनदेि 
 

प्रस्तुत वशलालेिातील नक्षत्रतारकावदकामच्या द्वारा कालवनदफेश करण्याच्या स्वरूपासमबमधी असा 
प्रश्न ववचारला जाण्याचा समभव आहे की, अशा रीतीने कालवनदफेश करण्याची पद्धती पूवी होती काय? या 
प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. प्रथम एक गोष्ट लक्षात ठेवली पावहजे की, अन्यत्र असे 
उल्लेि असोत ककवा नसोत, प्रस्तुत वशलालेिात मात्र या पद्धतीने उल्लिे केलेला आहे हे वनवित. एरवी 
‘सप्तषडय उत्तरासु......षष्ट् यमशकोने’ ित्यावद शब्दामचा समाधानकारक अथड लागू शकत नाही. 
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वशलालेिताम्रपटामत शक-समवत्सराबरोबर मास, वतथी, नक्षत्र, चमद्रग्रहण ककवा सूयडग्रहणावदकामसारिे 
पवडकाल वनदफेवशलेले नेहमीच आढळतात. [उदाहरणाथड पुढील काही वनदफेश पाहा :— (अ) ‘... वषफे वत्रयुत्तर–शते’ १००+३, 
वैशािशुदे्ध पमचम धत्ये (ण्य?) वतथौ रोवहणी नक्षत्रमुहुतफे....’ (गुमडा येथील वशलालेि,–ए. िम., पु. २६), (आ) ‘समवत् ३००+८०+६ ज्येष्ठ मासे 
शुक्लपक्ष े प्रवतपवद १ [रो] वहणी नक्षत्रयुक्ते चन्द्रमवस मुहुतफे प्रशस्तेऽवभवजवत ....’ (चामगुनारायण स्तमभलेि. िम. अँवट., पु. ९., पृ. १६३), (ि) 

‘स्वत्स्त श्री शकवषफे ११३६ श्रीमुिसमवत्सरे चतेै्र सूयडपवडवण सोमवदने श्रीमदे्दववगराववधवष्ठत– (विद्रापूर वशलालेि).] प्रस्तुत वशलालेिात 
समवत्सर, मास, वतथी, वार नाही. फक्त सप्तषींच्या उत्तरा नक्षत्रातील अवस्थानाच्या अनुरोधाने (शक) 
काल वदलेला आहे. नक्षत्रतारकावदकामच्या द्वारा कालवनदफेश करण्याची अशी पद्धती काही जैन ग्रमथामत 
आढळते. ‘षट्िमडागम’ ग्रमथावरील ‘जयधवला’ टीकेचा समात्प्तलेि [अठतीसत्म्ह सतसए ववक्कमरायमवकए सु–सगणामे । 

वासे सुतेरसीए भाण-ुववलग्गे धवल-पक्िे ॥ 
जगतुमगदेवरजे्ज वरयत्म्ह कुम भत्म्ह राहुणा कोणे । 
सूरे तुलाए समते गुरुत्म्ह कुलववल्लए हदते ॥ 
चावत्म्ह तरवण-वुते कसघे सुक्कत्म्म मीणे चमदत्म्म । 
कावत्तय-मासे एसा टीका हु समावणआ धवला ॥ 

(षट्िमडागमकी प्रस्तावना–प्रो. हीरालाल जैन, पृ. ४३–४५ पाहा.)] अशाच पद्धतीने वदलेला आहे. दुसरा 
उल्लेि ‘लोकववभाग’ नामक ग्रमथात आढळतो. [वैश्वेत्स्थते रववसुते वृषभे च जीवे । 

राजोत्तरेषु वसतपक्षमुपेत्य चमदे्र ॥ 
ग्रामे च पाटवलकनामवन पाण्यराष्ट्रे । 

शास्रम पुरा वलवितवान् मुवनसवडनत्न्दः ॥] योगायोग असा की, या दुसऱया उल्लिेातील नक्षत्रग्रहावदकामची त्स्थती नेमकी 
शककाल ३८० मधली, [समवत्सरे तु द्वाकवश ेकामचीशकसहवमडण : 

अशीत्यगे्र शकाब्दानाम वसध्दमेतच्छतत्रये ॥ (सदर)] म्हणजे वाकाटकामच्या प्रस्तुत वशलालेिाच्या शकातील आहे. 
या दोन्ही जैन ग्रमथामत नक्षत्र–ग्रह–त्स्थतीचे तपशीलवार वणडन आढळून येते. 
 

िाचन 
 
१. ...[मध्यग*]तस्य णि (िृ) [‘तस्य णि’ ही अक्षरे छायाणचत्रातून िाचली आहेत.] तस्य िृ [या अक्षरािरील िाग थोडा 

फुटला असल्यामुळे तो णिरोरेषेसारखा िाटतो, पि तसा तो नाही. हे अक्षर धु्र असेही िाचता येिे िक्य आहे.] २० सप्तषथय 
उिरासू......[अ*]ष्य (ष्ट य)ं िकोने ३८० िाकाटकाना ंश्रीदेिा (ि) – सेनस्य 

२. राज्ञः आज्ञा [करे*] ि स्िाणमल्लदेिेन आर्य्येि अस्स्मन्काले 
[प्र  [णतिाणपतं नाम्ना सुदिथनं सरः सव्िथसत्िणह– 

३. ताय [।*] चतुर्य्युथगाना ंपणरििथनाणन ििाङ कसूयौ णप्र (पू) णथिी 
च या ]िा [ िािम्ममेदं िगित्प्रसादं सत्कीिथनं सव्िथजनोपिो– 
[ग्यम् ॥*] [‘िोग्यम्’ ही अक्षरे, जागा नसल्यामुळे ओळीच्या िेिटी खाली कोरलेली आहेत. त्यांपैकी ‘िो’ हे अक्षर, िरील ‘नो’ 
अक्षराला जोडलेले णदसत असले तरी ते स्ितंत्र ि स्पष् आहे. णिळा फुटल्यामुळे पुढील अक्षरे नष् झाली आहेत.] 

४.  [ही ओळ मध्यिागी असून णतच्या िोिती चौकट कोरलेली आहे. ओळीतील पणहल्या क िर म सारखे 
णदसिारे णचन्ह ‘णजव्हाम् लीया’चे होय. ‘बप्पकः कम्मोपदेष्ा’ —असे िाचािे.] 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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४ 
णद्वतीय प्रिरसेन याचा पौनी ताम्रपट 

 
उपलब्धी 
 

पौनी (तालुका व वजल्हा भमडारा) गावाच्या पवरसरात सुमारे माचड १९६७ मध्ये ववटामच्या कामासाठी 
माती िोदत असताना तेथील एक सद्गृहस्थ श्री. रामचमद्र नारायण वाकडीकर यामना हा ताम्रपट वमळाला. 
पौनी येथील ववकास ववद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्री. वामन गणेश घोडवैद्य यामच्या सौजन्यपूवडक मध्यस्थीने 
तो मला वमळाला. नागपूर येथील मध्यवती समग्रहालयाचे अवभरक्षक (क्यूरेटर) यामनी तो स्वच्छ करून 
वदला, आवण शासकीय मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक श्री. श्री. र. देसाई यामनी त्याचे उत्कृष्ट ठसे काढून वदले. 
या सवांचा आवण ववशषेतः महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व व पुरावभलेि ववभागाचे समचालक डॉ. मो. गम. 
दीवक्षत यामचा, त्यामनी हा ताम्रपट समपादन करण्याची अनुमती वदल्याबद्दल मी फार आभारी आहे. गुरुवयड डॉ. 
वा. वव. वमराशी व श्री. लक्ष्मीनारायण राव यामनी केलेल्या मागडदशडनाबद्दल त्यामचाही मी ऋणी आहे. मूळ 
ताम्रपटावरूनच त्याचे या वठकाणी मी समपादन करीत आहे. 
 
ििथन 
 

या ताम्रपटाचे एकूण चार पते्र असून तो वमळाला त्यावळेी हे चारही पते्र एका कडीत ओवलेले होते 
व त्या कडीला मुद्रा जोडलेली होती. श्री. वाकडीकर यामनी कडी तोडून पते्र व मुदा वगेळी केली. 
त्यामच्याजवळची ती कडी हरवली. मुद्रा आहे. ताम्रपट स्वच्छ करण्यासाठी त्यामनी तो एका सोनाराजवळ 
वदला होता. त्याने तो ववस्तवात टाकल्यामुळे दुसऱया व वतसऱया पत्रयामचा काही भाग दुदैवाने िराब झालेला 
आहे. काही अक्षरे दुवाच्य झाली असली तरी एकम दरीत फारसे नुकसान झालेले नाही. समपूणड ताम्रपट व मुद्रा 
स्वच्छ वाचता येतात. 
 

ताम्रपटाच्या प्रत्येक पत्रयाची लामबी सुमारे १६·५ सेंवटमीटर असून पवहल्या तीन पत्रयामची रुम दी ८·७ 
तर चौथ्या पत्रयाची रुम दी ९ सेंवटमीटर आहे. चारही पत्रयामचे वजन १ वकलो ४० ग्राम, आवण मुदे्रचे वजन ९० 
ग्राम आहे. मुदे्रसवहत समपूणड ताम्रपटाचे वजन एकूण १ वकलो १३० ग्राम असल्याचे वदसून येईल. प्रत्येक 
पत्रयाला डावीकडील बाजूपासून ३·४ सें. मी. अमतरावर पते्र कडीत ओवता येण्यासाठी एक वतुडलाकार वछद्र 
आहे. वछद्राचा व्यास १ सें. मी. आहे. अक्षरामचे समरक्षण व्हाव ेम्हणून, एरवी आढळतात त्याप्रमाणे पत्रयामच्या 
कडा उमच केलेल्या नाहीत. पवहल्या व चौथ्या पत्रयाच्या एका बाजूवर आवण दुसऱया व वतसऱया पत्रयाच्या 
दोन्ही बाजूमवर लेि कोरलेला आहे. अक्षरे िोल व ठसठशीत कोरलेली असून प्रत्येक अक्षराची उमची 
साधारणपणे १ सेंवटमीटर आहे. प्रत्येक पत्रयावर सात ओळी आहेत. एकूण समपूणड लेि ४२ ओळींचा आहे. 
प्रस्तुत ताम्रपटाची मुद्रा वतुडळाकार असून वतचा व्यास ७·५ सेंवटमीटर आहे. 
 
अक्षरिणटका 
 

लेि पेवटकाशीषडक ब्राम्ही वलपीत वलवहलेला आहे. वाकाटकामचे वशलालेि व ताम्रपटलेि ब्राम्ही 
वलपीत असून वतचे सामान्यतः तीन प्रकार आढळतात. (१) शीषडववरवहत, (२) कीलशीषडक – Nail–
headed, आवण (३) पेवटकाशीषडक – Box–headed. दावक्षणात्य पद्धतीच्या ब्राम्ही वलपीत अक्षरामवर 
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सामान्यतः वशरोरेषा असतात. वावशम शािेतील वाकाटक नृपती देवसेन याच्या वहस्से बोराळा 
वशलालेिातील अक्षरामवर वशरोरेषा आढळत नाहीत. वशरोरेषेच्या ऐवजी अक्षरामवर िाली टोक आलेला 
निाकृती वत्रकोण जोडण्यात येह लागला. हा प्रकार ‘कीलशीषडक’– Nail–headed म्हणून समबोधतात. 
प्रभावती गुप्ता वहचा पुणे ताम्रपट या प्रकारच्या वलपीत कोरलेला आहे. अक्षरामच्या वशरोभागी वत्रकोणाऐवजी 
एक चौकोन कोरण्यात येतो. हा चौकोन छो्ा पेटीप्रमाणे वदसतो म्हणनू त्या प्रकाराला ‘पेवटकाशीषडक’ 
म्हणतात. वाकाटक नृपतींचे बहुतेक कोरीव लेि या प्रकारच्या वलपीत कोरलेले आढळतात. प्रस्तुत पौनी 
ताम्रपटाची वलपीही पेवटकाशीषडक प्रकारची आहे. 
 

या पेवटकाशीषडक प्रकारच्या वलपीतील काही अक्षरामच्या वशरोभागी पेवटका आढळत नाहीत. कारण 
वशरोभागी पेवटका कोरण्यासाठी आवश्यक तो दमड त्या अक्षरामना नसतो. उदा. ज–ओ. १, ३, ५ ित्यादी; 
ल–५, ६, १८, २९ ि.; ब–२, १९, २४, २८ ि.; ख–३०. पेवटका कोरताना काही वठकाणी त्या पूणड कोरल्या 
नाहीत. उदा. समचावर–२२ शब्दातील चा अक्षराच्या पेवटकेतील िालची रेषा कोरण्याचे राहून गेले आहे. 
‘अचारासन’, ‘चातुवफेद्य’ ित्यादी शब्दामतील चा अक्षराशी ताडून पाहा. िकार सामान्यत. अक्षरावर अधडवतुडळ 
ककवा वतुडळ कोरून दािववलेला आहे. दीघड ईकारासाठी िकाराच्या वतुडळात एक रेषा कोरलेली आढळते. 
उदा. भागीरत्थ्या–६, श्री–८, १३, १५; िी–१३; ती–४१ ित्यादी. व्यमजनामवर पेवटका न कोरता हलन्त 
व्यमजन दािवीत असत. उदा. म्–ओ. ४२, त्–ओ. २१ पाहा. 
 

कोरकाकडून काही चुका झाल्या आहेत. उदा. ओळ १ मधील हलन्त त् कोरताना उभी रेषा 
कोरण्याचे चुकून राहून गेले असाव.े ३१ व्या ओळीच्या शवेटी कम  अक्षर कोरायचे होते. त्यातील उभा दमड व 
पेवटका कोरण्याचे असेच राहून गेले. ‘परदत्ताम’–ओ. ३७ मधील िा वर कोरावयाचा अनुस्वार चुकून पुढील 
िा वर कोरला गेला आहे. ‘औपमन्यव’–२० शब्दातील न्य च्या जागी प्य अक्षर कोरले गेले आहे. सामान्यतः 
ववरामवचन्हे उभ्या दमडाने दािववतात, ओ. ४२ पाहा. क्ववचत त्यासाठी ववसगड कोरतात. क्ववचत ही 
ववरामवचन्हे चुकीने कोरली आहेत. लेिाच्या वाचनात ती सूवचत केली आहेत. कोरताना क्ववचत 
अनवधानाने काही ववसगड व अक्षरे गळाली आहेत. उदा. ओ. ६, १६, २३, २८, २९, ३३, ३८ पाहा. तीही 
वाचनात सूवचत केलेली आहेत. 
 
िाषा 
 

ताम्रपटावरील लेि समस्कृत भाषेत असून ३७ ते ४० या ओळींतील शापाशीवादात्मक दोन 
श्लोकामिेरीज सवड मजकूर गद्यात आहे. मुदे्रवरील लेि पद्यात आहे. सवडसाधारणतः लेिाची भाषा शुद्ध 
आहे. ‘भमेूवन्नवत्तडनावन पञ्चाशा (श) त् दिाः’ हे रूप चुकीचे आहे. ‘दत्तावन’ असे पावहजे होते. वाकाटकामच्या 
ितर काही ताम्रपटामत ते शुद्ध स्वरूपात योजले आहे, (उदा. वडगाव ताम्रपट. ओ. २०, २१). ‘कारयीत’ हे 
रूप अशुद्ध आहे असे डॉ. वमराशींचे मत आहे. पण ते आत्मनेपदी रूप मानल्यास शुद्ध समजण्याला हरकत 
नसावी. धीमत्व (त्त्व) ओ. १०; सव्वावद्ध्य (ध्य) क्ष–ओ. २१ असे चुकीचे लेिनही आढळते. रेफाच्या नमतर 
अलेल्या व्यमजनामचे वदत्व केलेले आहे. उदा. आप्तोय्यवम–१; सत्याज्जडव, िौर्य्यथ–९; नैम्मथल्य–११, 
°वृते्तव्वाकाटकानाम–१३; धम्मड, ऐश्वय्यड–२४ ित्यादी. याला काही अपवादही आढळतात. उदा. वषड–११, 
प्रसादोपार्षजत–१४; ित्यादी. 
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णिषय 
 

प्रस्तुत ताम्रपटावर दानपत्र कोरलेले आहे. दानपत्राचा आरमभ ‘दृष्टम’ या शब्दाने होतो. याचा अथड 
असा की, दानपत्र पूणड होहन ते सवचवालयातील अवधकाऱयामनी पावहले आवण नददले होते. हे दानपत्र 
वाकाटक महाराजावधराज प्रवरसेन (वद्वतीय) याने प्रवरपुराहून वदले होते. प्रवरपूर हे त्याच्या राजधानीचे 
स्थान होते. आरमभी प्रवरसेनाची वमशावळ वदली आहे. वतचा आरमभ प्रथम प्रवरसेन याजपासून होतो. त्याला 
‘सम्राट’ हे ववशषेण लावले आहे. तो ववष्ट्णुवृद्ध गोत्राचा असून त्याने अत्ग्नष्टोम, आप्तोयाम, उक्थ्य, षोडशी, 
अवतरात्र, वाजपेय, बृहस्पवतसव, साद्यस्क्र व चार अश्वमेध यज्ञ केले होते. (ओ. १–३) त्याच्यानमतर 
रुद्रसेन गादीवर बसला. त्याला केवळ ‘महाराज’ हे ववशषेण लावले आहे. प्रथम प्रवरसेनाचा पुत्र आवण या 
रुद्रसेनाचा वपता गौतमीपुत्र हा ववडलामच्या हयातीत मृत्य ूपावला म्हणून पौत्र रुद्रसेन याला गादी वमळाली. 
४ ते ७ ओळींत त्याच्या मातृवमशाचे वणडन केले आहे. रूद्रसेन हा भारवशव वमशातील महाराज भवनाग याच्या 
मुलीचा मुलगा होता. अथात, प्रथम प्रवरसेनाचा मुलगा गौतमीपूत्र याचा वववाह भवनाग नृपतीच्या मुलीशी 
झालेला होता. भारवशव वमशाचे राजे आपल्या िामद्यावर वशवकलगाचा भार धारण करीत. िामद्यावर सतत 
वशवकलग वाहून शमकराला अत्यमत समतुष्ट केल्यामुळे वशवकृपेने हा राजवमश वनमाण झाला होता. (म्हणूनच 
त्यामना भारवशव हे नाव पडले). त्यामनी आपल्या पराक्रमाने भागीरथीचे स्वच्छ पाणी प्राप्त करून घेहन त्या 
पाण्याने स्वतःला मधूावभषेक करून घेतला होता. दहा अश्वमेध यज्ञ करून त्यामच्या समाप्तीच्या वळेी 
अवभथृ स्नान केले होते. अशा पराक्रमी वशवोपासक राजवमशातील भवनाग महाराजाचा नातू (मुलीचा 
मुलगा) महाराज रुद्रसेन हाही वशवोपासक होता. तो महाभरैवाचा भक्त होता. (ओ. ४–८) रुद्रसेनानमतर 
त्याचा पुत्र पृणथिीसेन गादीवर बसला. हाही शमकराचा परमभक्त होता. सत्य, आजडव, कारुण्य, शौयड, 
ववक्रम, नय, ववनय, माहात्म्य, धीमत्व (बुवद्धमत्ता), सत्पात्र व्यक्तींववषयी भक्ती, धमडववजवयत्व, मनोनैमडल्य 
(मनाचा वनमडळपणा) ित्यादी गुणामनी तो समपन्न होता. शमभर वषडपयंत सतत वाढत जाणारा द्रव्यसमग्रह आवण 
सैन्य त्याच्याजवळ होते. त्याला पुत्र आवण पौत्र होते. त्याची वृत्ती युवधवष्ठरासारिी होती. (ओ. ९–१२) 
पृवथवीसेनानमतर त्याचा मुलगा णद्वतीय रुद्रसेन राज्य करू लागला. हा ववष्ट्णुभक्त असावा. कारण त्याला 
आपली कल्याणसमदृ्धी भगवान चक्रपाणीच्या प्रसादाने प्राप्त झाली होती.(ओ. १३–१५) त्याचा वववाह 
महाराजावधराज देवगुप्ताची कन्या प्रभावती गुप्ता वहच्याशी झाला होता. वतच्यापासून त्याला झालेल्या 
मुलाचे नाव णद्वतीय प्रिरसेन. ववडलामच्या मृत्यूनमतर हा वद्वतीय प्रवरसेन गादीवर बसला. हा शमकराचा 
परमभक्त होता. भगवान शमकराच्या प्रसादाने त्याने जणु नवीन कृतयुग वनमाण केले होते. (ओ. १५–१८) 

 
येथे ज्या देिगुप्त महाराजाणधराजाचा वनदफेश आलेला आहे तो सुप्रवसद्ध गुप्त सम्राट वद्वतीय 

चमद्रगुप्त होय. साची येथील वशलालेिात त्याला ‘देवराज’ असे म्हटलेले आहे. देवराजाचाच उल्लिे प्रस्तुत 
ताम्रपटात ‘देवगुप्त’ असा केलेला आहे. वद्वतीय प्रवरसेनाच्या ितर ताम्रपटामतसुद्धा प्रभावती गुप्ताचे वडील 
म्हणून ‘देवगुप्ता’चाच उल्लिे येतो. प्रभावती गुप्तेच्या पुणे ताम्रपटात मात्र या देवगुप्ताचा चमद्रगुप्त म्हणनू 
स्पष्ट उल्लिे आहे. (एवप. िमवडका. पु. १५. पृ. ४०) गुप्त वमश आवण वाकाटक वमश यामतील हा शरीरसमबमध 
लक्षात घेण्यासारिा आहे. वाकाटक नृपती रुद्रसेन याला प्रभावती गुप्तापासून वदवाकरसेन आवण प्रवरसेन 
अशी दोन मुले झाली होती असे उदयपूर ताम्रपटावरून वदसून येते. वदवाकरसेन लहान असतानाच 
गादीवर बसला असावा व त्याच्या बालवयात त्याची आई प्रभावती गुप्ता राज्यकारभार पाहात असावी असे 
अनुमान वतने वदलेल्या पुणे ताम्रपटावरून करता येते. वदवाकरसेनाच्या मृत्यनूमतर वाकाटकामची गादी त्याचा 
धाकटा भाह वद्वतीय प्रवरसेनाला वमळाली. त्यानेच प्रस्तुत ताम्रपटावरील दान वदलेले आहे. 
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उदे्दि 
 

प्रस्तुत ताम्रपटाचा उदे्दश वद्वतीय प्रवरसेनाने दुग्गाय्यड नावाच्या ब्राम्हणाला वदलेले दान नददण्याचा 
आहे. हा दुग्गाय्यड बहृच म्हणजे ऋग्वदेात पारमगत [बहृच शब्दाच्या या अथाकडे माझे लक्ष वेधल्याबद्दल डॉ. अजयवमत्र शास्त्री 

यामचा मी आभारी आहे.] असून तो औपमन्यव गोत्रातील होता. तो बहुधा अचलपूर येथील राहणारा असावा. 
कारण, त्याला दुसऱया कोणत्यातरी भमूीच्या बदलात शासनाने ठरववलेल्या मानदमडाने अचलपूर येथील ५० 
वनवतडने जागा त्यावरील घरामदारामसह देण्यात आलेली आहे. 
 
स्थल णनणिती 
 

मूळ ताम्रपटात ‘अचलपुक’––ओ. १९, असा गावाच्या नावाचा उल्लेि आहे. तेथे ‘अचलपरु’ असा 
शब्द असावा असे वाटते. ‘र’ हे अक्षर कोरताना मध्यभागी आडवा दमड कोरलेला आहे, त्यामुळे ते अक्षर क 
असे झाले आहे. हा आडवा दमड चुकून कोरण्यात आला असावा असे वाटते. ३० व्या ओळीत 
‘सव्वडवववष्टपवरहार’ - या शब्दातील ‘वर’ व ‘र’ मधील र अक्षरालाही असाच आडवा दमड चुकून कोरलेला 
वदसतो. ३१ व्या ओळीतील शवेटचे अक्षर कं कोरताना तर उभा दमड कोरावयाचा राहून गेलेला आहे. 
कोरकाच्या या चुका लक्ष्यात घेता ‘अचलपुर’ िब्दातील र ला मध्ये आडवा दमड चुकून कोरला गेला असणे 
शक्य आहे. तेव्हा, मुळातील ‘अचलपुक’ हा शब्द ‘अचलपुर’ असा वाचणे िष्ट ठरेल. अचलपकु असे गाव 
आढळत नाही. 
 
कृष्िालेिाणल कटके 
 

कृष्ट्णालेशावल कटकात असलेले हे अचलपुर म्हणजे अमरावती वजल्ह्यातील अचलपूर असून 
त्याच्या भोवतालच्या प्रदेशाला कृष्ट्णालेशावल हे नाव असाव ेअसे मी यापूवी मूळ लेखात म्हटले होते [ववदभड 

समशोधन ममडळ वार्षषक. १९६७, पृ. २६.]. ते मत आता बदलले पावहजे. डॉ. अजयवमत्र शास्त्री यामनी आपल्या एका 
लेिात या प्रश्नाची चचा केली आहे. [फे्रश एवपग्रावफक एत्व्हडन्स ऑन वद वाकाटकाज. (अप्रवसद्ध)] त्यामच्या सूचनेनुसार 
ज्या ववभागात हा ताम्रपट सापडला त्यालाच ‘कृष्ट्णाल शावल-कटक’ हे नाव असाव.े हा ताम्रपट भमडारा 
वजल्ह्यातील पौनी येथे माती िणत असताना सापडला. भमडारा वजल्हा हा ‘शावल’ म्हणजे तामदळासाठी 
आज प्रवसद्ध आहे तसाच तो पूवीही असावा. त्यािरून या ववभागाला ‘शावल+कटक’ असे नाव पडलें  
असाव.े ‘कृष्ट्णालेशावल’ शब्दाने त्या ववभागातील ‘कालीकामोत’ या तामदळाच्या प्रकाराची आठवण होते. 
तेव्हा त्याच्याशी या शब्दाचा काही समबमध असावा असे ते सुचववतात. पण त्यापेक्षा ‘कृष्ट्णा’ शब्दाचा समबमध 
‘कन्हान’ नदीशी असावा ही त्यामची सूचना अवधक मान्य होण्यासारिी आहे. त्या अनुरोधाने ववचार करता 
‘कृष्ट्णाले शावलकटके’ असे हे दोन शब्द कल्पाव.े कृष्ट्णाल (कृष्ट्णा > कण्हा + स्वाथफे ल > न = कन्हान) 
म्हणजे कन्हान नदीचा प्रदेश, िोरे. ‘कृष्ट्णाले’ (सप्तमी) = कन्हान नदीच्या प्रदेशातील ‘शावल-कटके’ = 
तामदळाच्या ववभागात असलेले ‘अचलपुर’ शहर असा अथड करणे अवधक िष्ट होईल. 
 
अचलपुर 
 

कन्हान नदीच्या प्रदेशात त्या काळी ‘अचलपुर’ नावाचे एक गाव होते असे वदसते. ‘नगरधन’ 
ताम्रपटात ‘शूलनद्याः उत्तरतटे [ऽ✱] चलपुराग्राहात्पविमेन’ असा अचलपुरचा उल्लेि आलेला आहे. 
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नगरधनजवळच असलेली सूर नदी हीच त्या ताम्रपटातील िूल नदी असून वतच्या उत्तरेला जवळच 
कोठेतरी अचलपुर नावाचे गाव असाव.े तेथे अग्रहार असल्याचे त्या ताम्रपटात वनदफेवशलेले आहे. त्यावरून 
ते पववत्र स्थान असाव ेअसे वदसते. प्रवसद्ध के्षत्र रामटेकच्या पवरसरात ते होते ही गोष्टसुद्धा सूचक होय. 
तेव्हा आपल्या या पौनी ताम्रपटातील अचलपुर हे अमरावती वजल्ह्यातील अचलपुर नसून नागपूर 
वजल्ह्यातील नगरधनजवळील अचलपूर असाव े
 
प्रिरपुर 
 

प्रस्तुत ताम्रपट ‘प्रवरपुर’ येथून वदलेला आहे. प्रवरपुर म्हणजे आजचे पवनार होय असे अनेक 
ववद्वानामचे म्हणणे आहे. भाषाशास्त्रदृष्ट््ा प्रवरपुर शब्दाचा अपभ्रमश पवनार असा होणे स्वाभाववक वाटत 
नाही. त्यामुळे हे मत समाधानकारक वाटत नाही. पवनार येथे सापडलेले प्राचीन वशल्प वाकाटककालीन 
असून तेथील गमगा भगवतीच्या मूतीवरील आवण एका पदकावरील अक्षराचे वळण वाकाटककालीन असाव े
असे वदसते, हे नमूद करणे अवश्य आहे. 
 
काल णनणिती 
 

प्रस्तुत ताम्रपट प्रवरसेनाच्या राज्यारोहणाच्या ३२ व्या वषी ज्येष्ठ कृष्ट्ण तृतीयेला वदलेला आहे. 
(ओ. ४०-४१) यापूवी उपलब्ध झालेल्या वद्वतीय प्रवरसेनाच्या ताम्रपटामत सवात अलीकडच्या म्हणजे 
पामढुणा ताम्रपटातील दान त्याने आपल्या राज्यारोहणाच्या २९ व्या वषी वदलेले असल्याचे वनदफेवशलेले आहे. 
या पौनी ताम्रपटाच्या उपलब्धीमुळे त्याने कमीत कमी ३२ वषफे तरी राज्य केले असाव ेअसे स्पष्ट वदसते. या 
वनदफेशामुळे हा ताम्रपट महत्त्वाचा ठरतो. 
 

त्यावळेी प्रवरसेनाचा सेनापती माधप्प हा होता. पामढुणा ताम्रपटसुद्धा माधप्प हाच सेनापती असताना 
वदलेला होता असे त्यातील उल्लेिावरून वदसते. 
 

िाचन 
 

पहिला पत्रा 
 
१. दृष्ं [।✱] प्रिरपुरात् [या अक्षराचा दंड कोरला गेला नाही.] [।✱] अस्ग्नष्ोमाप्तोर्य्यामोक््य– 

षोडश्यणतरात्रिाज– 
२. पेयबृहस्पणतसिसाद्यस्क्रचतुरश्वमेधयाणजन [:✱] ि (णि) ष्िुिृद्ध [सगो] त्र– 
३. स्य सम्राड िाकाटकाना ंमहाराजश्रीप्रिरसेनस्य [सूनोः] सूनोः 
४. अत्यन्तस्िाणममहािैरििक्तस्य असंिारसणन (णि) िेणितणि– 
५. िणलङ्गोद्वहनणििसुपणरतुष्समुत्पाणदतराजिंिाना ं[ना] म्पराक्र– 
६. माणधगतिागीत््यामलजलमूद्धट ना (द्धा) णिणषक्ताना (ना)ं 

दिाश्वमेधाि  ]िृ ✱] थ– 
७. स्नाताना ंिारणििाना ंमहाराजश्रीििनागदौणहत्रस्यः [हा णिसगथ अनािश्यक.] 
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दुसरा पत्रा : पहिली बाजू 
 
८. गौतमीपुत्रस्य पुत्रस्य िाकाटकाना (ना)ं महाराजश्रीरुद्रसेन– 
९. स्य सूनो [:✱] अत्यन्तमाहेश्वरस्य सत्यार्ज्थिकारुण्यिौर्य्यथणिक्रम– 
१०. नयणिनयमाहात्म्यणध (धी) मत्ि (त्त्ि) पात्रगतिस्क्तत्िधम्मथणिजणयत्िम– 
११. नोनैम्मथल्याणदणिगुथिैस्समुपेतस्य िषथितमणिि– 
१२. द्धथमानकोिदण्डसाधनसं (स) न्तानपुत्रपौणत्रिः युणधणिरिृििेा– 
१३. काटकाना ंमहाराजश्रीपृणथिीसेनस्य सूनोः िगितिक्र– 
१४. पािे [:✱] प्रसादोपार्षजतः (त) णश्र (श्री) समुदयस्य िाकाटकाना ं
 

दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
१५. महाराजश्रीरुद्रसेनस्य सूनोः महाराजाणधराजश्रीदेिगु– 
१६. प्तसुताया ंप्रिािणतगुप्तायामुप (त्प) िस्य िम्िो  प्रसादधृणत (त) का– 
१७. िथयुगस्य िाकाटकाना ं(ना) म्परममाहेश्वरमहाराजश्रीप्र– 
१८. िरसेनस्य िचनाः [णिसगथ अनािश्यक. ‘त्’ या अक्षराऐिजी तो चुकीने कोरला गेला असािा. 

‘िचनात्’ असे िाचाि.े] [।✱] कृष्िालेिाणलकटकेः [णिसगथ अनािश्यक.] ऐणहकामु– 
१९. स्ष्मके धम्मथस्थाने अचलपुके (रे) िूणमप्रणतिस्तंु बहृच औप– 
२०. मण्य (न्य) िसगोत्रदुग्गार्य्याय राजन्यमानेन िूमेर्षिितथनाणन 
२१. पञ्चािा (ि) त् दिाः [‘दिाणन’ असे िाचािे.] सहणनिेिनेन । यतोस्मत्सन्तका– 
 

हिसरा पत्रा : पहिली बाजू 
 
२२. [‘का’ हे अक्षर येथे चुकीने पुन्हा कोरले गेले आहे. अनािश्यक.] कास्सव्िाद्ध्यक्षणनयोगणनयुक्ता 

आज्ञासञ्चाणरकुलपुत्राणधकृता ि– 
२३. टाच्छा (श्च्छा) त्राि णिगृ (श्रु) तपूव्िथयाज्ञया ज्ञापणयतव्याः [।✱] णिणदतमस्तु ि [:✱] य– 
२४. थैहास्माणिरात्मनो धम्मायुब्बथलणिजयशै्वर्य्यथणििृद्धये इहामु– 
२५. त्रणहतात्थथमात्मानुग्रहाय िैजणयके धम्मथस्थाने अपूव्िथ– 
२६. दत्त्या उदकपूव्िथमणतसृष्ः [॥✱] अथास्योणचता ंपूव्िथराजानुमता ं
२७. चातुव्िदै्यग्राममर्य्यादापणरहारात्थथ (त्थथ) कीिथयामस्तद्यथा अकर– 
२८. दाणय अिटच्छ (च्छा) त्रप्रािेश्यः अपारंपरगोबणलबद्दथ ः अ– 
 

हिसरा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
२९. [पु✱]ष्पक्षीरस (सं) दोहः अचारासनचम्माङ्गारः अलििणकन्ि (ण्ि) के्र– 
३०. णिखनकः सव्िथणिणष्पणरहारपणरहृतः सणनणधः सोपणनणध [:✱] 
३१. सस्क्लप्तोपस्क्लप्त [:✱] [‘सक्लप्तोपक्लप्तः’ असे िाचािे.] आचन्द्राणदत्यकालीयः पुत्रपौत्रानुगाणम [कं] 
३२. िुञ्जता न केनणच [द✱] व्याघात [:✱] किथव्यः [स] व्िथणक्रयाणिस्संरणक्षत– 
३३. व्य [:✱] पणरिद्धथणयतव्यि । यिास्मच्छासनमगियमान [:✱] स्िल्पामणप– 
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३४. पणरबाधा [धा✱ं] कुयात्कारणयत िा [‘–कारयेद्वा’ असे िाचािे.] तस्य ब्राह्मिैव्िेणदतस्य सदण्डं णनग्रहं 
३५. कुयाम [।✱] अस्स्म (स्स्मं) ि धम्मादणधकरि (िे) अणत (ती) तानेकराज– 

दिा )ि) संणचन्त – 
 

चौथा पत्रा 
 
३६. नपणरपालन (नं) कृतपुण्यानुकीिथनपणरहारात्थं न कीिथयाम [:।✱] 
३७. व्यासगीतो (तौ) चात्र श्लोकौ प्रमाणि (िी) किथव्यौ । स्िदिा ंपरदिा (िा)ं व्िा ं(िा) 
३८. यो हरेत िसुन्धरा ं(।✱) गिं (िा)ं ितसह [स्त्र✱] स्य हन्तुहथरणत दुष्कृतं (तम्) [॥ १ ॥✱] 
३९. षकष् (णष्) िषथसहस्त्राणि स्िग्गे मोदणत िूणमदः [।✱] आच्छेिा 
४०. चानुमन्ता च्च (च) तान्येि नरके िसेणदणत (िसेत् [॥२॥✱] इणत ।) संित्सरे द्वाणत्र (कत्र) िे 
४१. ३० २ ज्येिमासकृष्िपक्षतृतीयाया ंसेनापतौ मा– 
४२. धप्पे णलणखतं िासनम् ॥ 
 

मुद्रा 
 

िाकाटकललामस्य 
क्रमप्राप्तनृपणश्रय [:।✱] 
राज्ञ [:✱] प्रिरसेनस्य 
िासनं णरपुिासनं (नम्) [॥✱] 
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५ 
णद्वतीय पृणथिीषेिाचा माहुरझरी ताम्रपट 

 
प्रास्ताणिक 
 

बोरगाव (वगट्टीिदान, नागपूर) येथील लोकवप्रय ववद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्री. बोरकर यामच्या 
माहुरझरी येथील शतेात नामगरणी चालू असताना गेल्या जून १९७१ मध्ये हा ताम्रपट उपलब्ध झाला. नागपूर 
येथील कें द्रीय अबकारी िात्यातील कमडचारी श्री. एस. बी. िापडफे व तेथील अधीक्षक श्री. वव. मो. 
भोजराज यामच्या द्वारा त्यामनी तो नागपूर ववद्यापीठातील प्राचीन भारतीय िवतहास, समस्कृती आवण पुरातत्त्व 
ववभागाचे प्रमुि डॉ. शाम. भा. देव यामच्या स्वाधीन केला. या ववषयासमबमधी माझी वजज्ञासा लक्षात घेहन 
त्यानी तो माझ्या वनदशडनास आणला. त्याचे वाचन करून मी त्यावर एक लहानसे वटपण नागपूर येथील 
‘तरुण भारत’ दैवनकाच्या वदनामक २८ नोव्हेंबर १९७१ च्या अमकात प्रवसद्ध केले. असे कळते की, त्यानमतर 
नागपूर येथील वजल्हावधकाऱयामनी तो ताम्रपट आपल्या ताब्यात घेतला. महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व 
पुरावभलेि ववभागाचे समचालक श्री. वव. गो. िोबरेकर यामनी माझ्या ववनमतीवरून तो वजल्हावधकाऱयामकडून 
घेहन समपादनासाठी माझ्या स्वाधीन केला. वरील सवड सद्गृहस्थामचा आवण ववशषेतः पुरातत्त्व व पुरावभलेि 
ववभाग, महाराष्ट्र शासन, मुमबई, यामचा मी अत्यमत आभारी आहे. ववभागाचे समचालक श्री. िोबरेकर यामच्या 
परवानगीने मूळ ताम्रपटावरून त्याचे समपादन मी येथे करीत आहे. 
 

माहुरझरी (ता. व वजल्हा नागपूर) हे गाव फार प्राचीन आहे. ि. स. पूवड सुमारे एक हजार 
वषांपूवीच्या बृहदश्मयुगीन समस्कृतीची वचन्हे म्हणून समजली जाणारी वशळावतुडळे तेथे अनेक आहेत. 
वाकाटक नृपतींच्या काळात माहुरझरी हे गाव फार प्रवसद्ध असले पावहजे. तेथे ितस्ततः वविुरलेल्या ववटा 
वाकाटककालीन असाव्यात असे डॉ. हमटर यामचे मत आहे. [शारदाश्रम वार्षषक, १९३३ (समपादक. य. ि. देशपामडे,) पृ. ३४.] 
त्यामना माहुरझरी येथे काही मुद्रा (सील्स) सापडल्या होत्या. त्यामतील एकीवर ‘अमूपाद’ ककवा ‘अप्रमाद’ ही 
अक्षरे वाकाटककालीन पेवटकाशीषडक स्वरूपाच्या वलपीत आहेत. अलीकडे डॉ. अजयवमत्र शास्त्री यामना 
माहुरझरी येथे एक मुद्रा उपलब्ध झाली आहे. [जनडल ऑफ न्यूवमस्मॅवटक सोसायटी, व्हॉ. ३४.] वतच्यावर ‘श्रीमाधवराज’ 
ही अक्षरे कोरलेली असून ती वाकाटकामच्या ताम्रपटामत आढळणाऱया ‘कीलशीषडक’ (nail-headed) 
वलपीच्या वळणाची आहेत. आवण आता माहुरझरी येथेच प्रस्तुत ताम्रपट उपलब्ध झाला आहे. तोही 
वाकाटक नृपतीचा आहे. यावरून वाकाटकामच्या काळात माहुरझरी गाव फार महत्त्वाचे म्हणनू प्रवसद्ध 
असले पावहजे याववषयी शमका राहात नाही. 
 
ििथन 
 

या ताम्रपटाचे एकूण पाच पते्र असून ते एका कडीत ओवलेले आहेत. कडीत ओवता येण्यासाठी 
प्रत्येक पत्राच्या डाव्या बाजूला सुमारे ४ सें. मी. अमतरावर एक गोल वछद्र आहे. वछद्राचा व्यास १·३ सें. मी. 
आहे. ज्या वतुडळाकार कडीत हे पते्र ओवलेले आहेत वतचा व्यास ८·६ सें. मी. असून कडीच्या सळाकीची 
जाडी ७ सें. मी. आहे. ही कडी सलग नसून वतची दोन्ही टोके एकमेकावर येहन ती विळ्याने पक्की केली 
आहेत. या कडीतच १·८ सें. मी. रुम द पत्रयाची २·८ सें. मी. व्यासाची दुसरी कडी ओवलेली आहे. तीही 
सलग नसून वतची दोन्ही टोके एकमेकावर येहन विळ्याने जोडलेली आहेत. या कडीत बहुधा ताम्रपटाची 
मुद्रा जोडलेली असावी. ही मुद्रा आज उपलब्ध नाही. ताम्रपटाचा प्रत्येक पत्रा साधारणपणे तीन ते चार 
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वमवलमीटर जाडीचा असून त्याची लामबी १८·३ सें. मी. व रुम दी १०·३ सें. मी. आहे. या प्रत्येक पत्रयाचे वजन 
सुमारे ३३५ ग्राम असून पाचही पत्रयामचे वजन १·६९५ वकलोग्राम आहे. लहान कडी, मोठी कडी आवण पाचही 
पते्र वमळून समपूणड ताम्रपटाचे वजन, १·८०७ वकलोग्राम असल्याचे वदसून येईल. ताम्रपटाचे सूक्ष्म वनरीक्षण 
केल्यावर असे आढळते की, केव्हा तरी तो ववस्तवात टाकला असावा. त्यामुळे बऱयाच वठकाणी डाग आलेले 
आहेत. या अत्ग्नवदव्यातून हा ताम्रपट सुरवक्षत रावहला ही परमेश्वरी कृपाच समजली पावहजे. 
 

ताम्रपटाच्या पवहल्या पत्रयाची वरची बाजू आवण पाचव्या पत्रयाची दुसरी बाजू कोरी आहे. या दोन्ही 
पत्रयामच्या एकेका बाजूवर व बाकीच्या वतन्ही पत्रयामच्या दोन्ही बाजूमवर लेिाचा मजकूर कोरलेला आहे. वर 
उल्लेविलेल्या अत्ग्नवदव्यामुळे ववशषेतः वतसऱया पत्रयावरील वरची बाजू बरीच िराब झालेली आढळते. या 
पत्रयाच्या मागील बाजूच्या काही भागाला, तसेच पाचव्या पत्रयावरील वरच्या बाजूच्या उजवीकडील आवण 
िाली डावीकडील बाजूलाही या अत्ग्नसमस्कारामुळे नुकसान पोचले आहे. त्यामुळे तेथील अक्षरे दुवाच्य 
झालेली आहेत. ताम्रपत्रामच्या कडा उमच केलेल्या नाहीत, तरी मजकूर सुरवक्षत आहे. अथात, वर 
उल्लेविलेल्या जागा अपवाद समजल्या पावहजेत. पवहल्या चार पानामवर प्रत्येकी सहा ओळींचा, आवण 
बाकीच्या चार पानामवर प्रत्येकी सात ओळींचा, असा एकूण बावन ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. अक्षरे 
ठसठशीत व चामगली िोल कोरलेली आहेत. 
 
अक्षरिणटका 
 

ताम्रपटावरील कोरीव लेिाची वलपी ब्राम्ही असून ती पेवटकाशीषडक स्वरूपाची होय. अक्षराच्या 
दमडाला वशरोभागी, सामान्यतः उजव्या बाजूला, एक चौकोन कोरलेला असतो, तो पेवटकेप्रमाणे वदसतो, 
म्हणून त्या प्रकाराला पेवटकाशीषडक असे म्हणतात. ही पेटी सवडच अक्षरामना असते असे नाही. उदा. ि.–ओ. 
३१; ए–ओ. ४८; ज–ओ. २, ४, ७; ब.–ओ. २, १८, ३८; ल–ओ. ७, १८, २० वगैरे. हलन्त व्यमजने 
सामान्यतः आकाराने लहान व पेवटकाववरवहत कोरतात. उदा. दृष्टम्, पृवथववसमुद्रात्–ओ. १; वचनात्–
ओ. २७. क्ववचत ती वशरोरेषाववरवहतसुद्धा असतात. उदा. वचनात्–ओ. २७. जोडाक्षरातील रेफ 
दािववण्यासाठी अक्षराच्या वशरोभागी उभी रेघ कोरतात. उदा. वषथ, वद्धथमान–ओ. १३. अनेकदा या 
रेघेलाही पेवटका जोडलेली आढळते. उदा. कािथयुगस्य–ओ. २०; अभ्यर्षच्चत–ओ. २३; धम्मथ–ओ. १२, 
३१, ३२, ४५; कुर्य्यामः–ओ. ४५. ित्यादी. 
 

आकार सामान्यतः अक्षराच्या दमडावरील डाव्या बाजूला िाली लहानशी रेघ ओढून दािवतात. 
उदा. समुद्रात्–ओ. १, अवतरात्रिाजपेय–ओ. २, ित्यादी. क्ववचत दमडाच्या डाव्या बाजूला मध्यभागी 
आडवी उभी रेघ कोरून तो दािवतात. उदा. वद्धडमान–ओ. १३, माहेश्वरस्य–ओ. ११, कोसलामेकला–
ओ. २२, आज्ञा–ओ. २९. ज्ञापवयतव्या–ओ. ३० यातील ज्ञा या अक्षरातील आकाराने वशरोभागावर गेलेली 
अधडवतुडळाकृती धारण केली आहे. िकार बहुधा अक्षरावर अधडवतुडळ ककवा वतुडळ कोरून दािवला आहे. 
उदा. ववष्ट्ण–ुओ. ३, णिववलङ्ग–ओ. ६, पृवथणि, अत्ग्न–ओ.१. िकाराच्या वतुडळातच एक छोटे वतुडळ ककवा 
कटब कोरून वदघड ईकार दािवतात. उदा. श्री–ओ. ४, ९, १०; गौतमी–ओ. ९, भागीरत्थ्या–ओ. ७. 
उकाराचे वचन्ह कधी अक्षरातील दमडाच्या िाली उजव्या बाजूला आकयाच्या आकाराचे वचन्ह कोरून 
दािववला आहे. उदा. समुद्रात–ओ. १, ववष्ट्णु–ओ. ३, पुत्रस्य–ओ. ९, युवधवष्ठर–ओ.१४, सुनय–ओ. १८ 
ित्यादी; कधी हा आकडा उजव्या बाजूला कोरलेला आहे. उदा. चतुरश्व–ओ. ३, सुपवरतुष्ट–ओ. ६, 
देवगुप्तसुतायाम–ओ. १९; कधी दमडाच्या मध्यभागी डाव्या बाजूला आडव्या व नमतर िाली गेलेल्या स्वरूपाचे 
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वचन्ह कोरून उकार दािववला आहे. उदा. रुद्रसेनस्य–ओ. १०, कुन्तलावधपवत–ओ. २४, कुल–ओ. २९, 
ववश्रुत–२९. दीघड हकार दािवण्यासाठी प्रथम ऱहस्व इकाराचे वचन्ह कोरून नमतर दमडाच्या उजव्या बाजूला 
आजच्या दीघड हकाराचे वचन्ह आडव ेकोरलेले आहे. उदा. मूद्धा–ओ. ७, सूनोः–ओ.४, १०, १५, १७, २४; 
पूव्वड–ओ. १७, ३२, ३६; िूतस्य–ओ. २०. एकार सामान्यतः दमडाच्या वर उजव्या बाजूला आडवी व नमतर 
िाली आिूड उभी रेघ ओढून दािवतात. उदा. वाजपेय–ओ. २, अश्वमेध–ओ. ३, प्रवरसेनस्य–ओ. ४, 
सवन्नववेशत–ओ. ५. या एकाराचा आकार स्थूल मानाने अध्या चतुष्ट्कोनासारिा आहे. ऐकाराच्या दोन मात्रा 
जोडताना मात्र माते्रचा हा आकार बदलतो. उदा. िैरव–ओ. ५, िैजवयके–ओ. ३१, चक्रपािैः–ओ. १५, 
नैम्मडल्य–ओ. १३. यामतील काही मात्रामना अधडगोलाकार आला आहे. धम्मायुब्बडलैश्वयड–ओ. ३१ या 
शब्दातील लै च्या मात्रा डाव्या बाजूलाच पण एक वर व एक िाली वदलेली आहे. ओकाराचे वचन्ह म्हणजे 
अक्षराच्या वर डाव्या बाजूला आकाराचे वचन्ह व उजव्या बाजूला वर वणडन केल्याप्रमाणे एकाराची एक 
मात्रा. उदा. अत्ग्नष्ोमाप्तोय्यामोक्थ्य–ओ. १, सूनोः–ओ. ४, १०, १७, २१, कोसला–ओ. २२ ित्यादी. 
औकारासाठी अथातच ऐकाराप्रमाणे उजव्या बाजूला दोन मात्रा द्यायला पावहजेत. पण त्याऐवजी डाव्या 
बाजूला आकाराच्या वचन्हावर एक व उजव्या बाजूला एक अशा रीतीने ह्या दोन मात्रा कोरलेल्या आहेत. 
उदा. दौवहत्रस्य, गौतमीपतु्रस्य–ओ. ९, िौय्यड–ओ. ११; पौवत्रणः–ओ. १४, पौत्रानुगामी–ओ. ४१, 
गौरवात्–ओ. ४८. ववसगाचे वचन्ह म्हणनू कोरलेली कटबे गोल नसून ती आडव्या रेषेसारिी वदसतात. 
उदा. यावजनः–ओ. ३, सूनोः–ओ. ४, १०; पौवत्रिः–ओ. १४ ित्यादी. अनुस्वाराची कटबेही गोल नसून 
आडव्या रेषेसारिी आहेत. उदा. दुष्ट्कृतं, संव्वत्सरे–ओ. ५१, वलवितं–ओ. ५२ यामतील अनुस्वार पहा. 
वजव्हामलूीय ककवा उपध्मानीय यामची वचन्हे कोठेही वापरलेली आढळत नाहीत. 
 

व्यमजनामच्या बाबतीत ववशषे लक्षात आणनू देण्यासारिे अक्षर झ हे होय. वाकाटकामच्या ितर 
ताम्रपटामत ते क्ववचतच आढळते. वद्वतीय पृथ्वीषेणाच्या बालाघाट ताम्रपटात ते आहे. प्रस्तुत ताम्रपटातील 
‘अस्ज्झतभट्टावरका’–ओ. २५, या शब्दात ते आले आहे. ङ चे वचन्ह चुकीने का होईना पण 
‘राजवङ्शानाम्’–ओ.७, ‘वङ्शालम ङ्कार’–ओ. २०, ‘वङ्श’–ओ. २२, ित्यादी शब्दामत आलेले आहे. 
जोडाक्षरातील ड चे वचन्ह म्हणून द चेच वचन्ह योजले आहे. उदा. ‘दण्ड’–ओ. १४, ४५ यातील ड पहा. 
एरवी ड चे स्वतमत्र वचन्ह ‘षोडश्यवतरात्र’–ओ. २ या शब्दातील ड मध्ये आढळते. ब च्या वचन्हात उजव्या 
बाजूला उभा दमड सरळ नसतो. उदा. बृहस्पती–ओ. २, बल–ओ. १८, आयुब्बथल–ओ. ३१, ित्यादीमधील 
ब हे अक्षर पाहा. पण ‘बाधा’–ओ. ४४ या शब्दातील ब मधे हा दमड सरळ आलेला आहे. त्यामुळे एरवीच्या ब 
पेक्षा या ब अक्षराचे स्वरूप वगेळे वदसते. तेथे ब साठी चौकोन कोरला गेला. कोरकाच्या चुकीमुळेही हे झाले 
असणे शक्य आहे. धम्मड–ओ. १२, ३१, ३२ या शब्दातील दोन्ही म चे स्वरूप सारिेच आहे. पण 
धम्मादरकरणे–ओ. ४५, या शब्दातील म्मथ या जोडाक्षरात दोन्ही म सारिे नाहीत. पवहल्या म चे स्वरूप 
नेहमीच्या म सारिे आहे. (त्यातही कोरकाची चूक झालेली आहे. उजवीकडील जी रेषा वतरपी कोरायची 
ती सरळ उभी कोरली गेली आहे) पण दुसऱया म चे वळण वनराळे असून ते फासासारिे वदसते. 
जोडाक्षरातील दुसरा म अन्यत्रही असाच आढळतो. उदा. ब्राह्मण–ओ. ४४ अस्स्मंि–ओ. ४५, 
अस्मच्छासन–ओ. ४३, अस्मत्–ओ. २८, यथास्मावभः– ओ. ३० यामतील म पाहा. तथावप, आत्मनो–ओ. 
३१. यातील त् ला जोडलेल्या म चे स्वरूप मात्र नेहमीच्या म सारिेच आहे. साधा य व जोडाक्षरातील य 
यामचीही वळणे वनराळी आहेत. उदा. वाजपेय–ओ. २, यावजनः–ओ. ३, नयववनय–ओ. ११ ित्यादी 
शब्दामतील य पाहा; आवण ‘आप्तोर्य्यामोक्थ्यषोडश्यवतरात्र, सवसाद्य–ओ. १, २, सगोत्रस्य–ओ. ३, 
प्रवरसेनस्य-ओ. ४, अत्यन्त, भक्तस्य–ओ. ५ ित्यादी शब्दामतील जोडाक्षरामत आलेला य पाहा. तीच गोष्ट व 
आवण जोडाक्षरातील ि च्या वळणासमबमधी. उदा. पवृथणि–ओ. १, िाजपेय, सिसाद्य–ओ. २, णिष्ट्णुिृद्ध–
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ओ. ३ ित्यादी शब्दामतील ि पाहा; आवण चतुरश्व–ओ. ३, स्िावम–ओ. ५, दशाश्वमेध–ओ. ८, धीमत्ि, 
भत्क्तत्ि, ववजवयत्व–ओ. १२ ित्यादी शब्दामतील जोडाक्षरामत आलेला व पाहा. क्ववचत जोडाक्षरातही 
नेहमीसारिा साधा ि कोरलेला आढळतो. उदा. वशववलङ्गोद्वहन–ओ, ६, सव्वडणद्वषः–ओ. १८, 
ववश्वासात्–२२, ित्यादी शब्दामतील जोडाक्षरात असलेला ि पाहा. ववशषे नमूद करण्यासारिी गोष्ट ही की, 
पूव्िथ–ओ. १७, व ३० या ओळीत आलेल्या पूव्िथ शब्दामतील जोडाक्षरात दोन्ही ि सारिेच आहेत, तर 
पूव्िेण–ओ. ३२, अपूव्िथ,–ओ. ३५ या शब्दामतील जोडाक्षरात दोन्ही ि वनरवनराळ्या वळणामचे आहेत. 
चातुव्िदै्य–ओ. ३६ व समव्ित्सरे ओ. ५१ यामतील व्य या जोडाक्षरातही ते वभन्न प्रकारचे आहेत. ओ. १८ ि ४० 
मधे आलेल्या सव्िथ या शब्दातील व्ि हे जोडाक्षरही दोन्ही वठकाणी वभन्न रीतींनी कोरले आहे. जोडाक्षरात 
आलेले य आवण ि यामची वळणे आपाततः सारिीच वदसतात. ‘स्िावम’ आवण ‘भक्तस्य’–ओ. ५ यामतील ि 
आवण य पाहा. पण यातील फरक असा की, य ची उजव्या बाजूची रेषा वरपयंत गेलेली असते तर ि चा 
फासा पूणड होहन तो िालीच समपतो. वजव्हामूलीय ककवा उपध्मानीयाचे वचन्ह या ताम्रपटात कुठेही 
कोरलेले मला आढळले नाही. 
 
िाषा 
 

ताम्रपटावरील कोरीव लेिाची भाषा समस्कृत असून स्थूल मानाने ती शुद्ध आहे. ‘वमश’ हा शब्द 
‘वङ्श’ असा वलवहला आहे (ओ. ७, २०, २२ व २६) ते चुकीचे होय. धीमत्व–ओ. १२, सव्वाद्ध् यक्ष–ओ. 
२८, वकण्व–ओ. ३९, सक्लत्पोपक्लप्त–ओ. ४१ हे शब्द चुकीचे वलवहले ककवा कोरले आहेत. वाचनात ते 
त्या त्या वठकाणी दुरुस्त करून वदले आहेत, ते पाहाव.े ‘काश्यपसगोत्रो’–ओ. ३४, हे रूपही चकुीचे होय, 
त्याऐवजी तेथे ‘काश्यपसगोत्र’ असे पावहजे. 
 

रेफाच्या नमतर आलेली व्यमजने वद्वत केली आहेत. उदा. आप्तोर्य्याम–ओ. १, शौर्य्यथ–ओ. ११; 
धम्मथ–ओ. १२, ३१, ४५; नैम्मथल्य–ओ. १३; सव्वड–ओ. १८, ४०; पूव्िथ–ओ. १७, ३०, ३२; कुर्य्यामः–ओ. 
४५, माग्गथ ओ. १७, २८ ित्यादी. याला अपवाद फक्त वषथ–ओ. १३ हा शब्द. 
 
णिषय 
 

प्रस्तुत ताम्रपट म्हणजे एक दानपत्र होय. वाकाटक नृपती वद्वतीय पृवथवीषेण याने पृवथवीपुर येथील 
ववष्ट्णुदत्त व भवदत्त या दोन ब्राम्हणामना जमलिेटक नावाचे गाव दान वदले, ते नमदू करून ठेवणे हा या 
ताम्रपटाचा ववषय होय. 
 
िाकाटकाचंी ििंािळ 
 

वाकाटकामच्या ितर ताम्रपटामप्रमाणे या ताम्रपटाचाही आरमभ ‘दृष्टम्’ या शब्दाने झाला आहे. याचा 
अथड असा की, दानपत्र समपूणड कोरले गेल्यावर सवचवालयातील अवधकाऱयामनी ते पावहले आवण त्याची 
सरकारी दप्तरात नदद केली. यावरून लक्षात येईल की, ‘दृष्टम’ हा शब्द ताम्रपटाच्या प्रारमभी कोरलेला 
असला तरी तो सवात शवेटी कोरला जात असावा. याच पृवथवीषेणाच्या बालाघाट येथील अपूणड ताम्रपटात 
हा शब्द कोरलेला आढळत नाही, याचे कारण यावरून लक्षात येईल. हे दानपत्र पृवथवीषेणाने पृवथवीसमुद्र 
या स्थानातून वदले होते. बहुधा ते त्याच्या राजधानीचे शहर असाव.े त्यानमतर प्रथम प्रवरसेनापासून तो 
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वद्वतीय पवृथवीषेणापयंतच्या वाकाटक नृपतींची वमशावळ आलेली आहे (ओ. १ ते २७). ती साधारणपणे 
वाकाटकामच्या ितर ताम्रपटामत जशी आढळते तशीच येथेही आहे. प्रथम प्रवरसेनापासून तो वद्वतीय 
रुद्रसेनापयंतचे वणडन सवड ताम्रपटामत सारिेच आहे. 
 
‘उस्च्छिसिथणद्वष’–णद्वतीय प्रिरसेन 
 

रुद्रसेनानमतर गादीवर बसलेला त्याचा पुत्र वद्वतीय प्रवरसेन याचे वणडन मात्र पृवथवीषेणाच्या 
ताम्रपटामत थोडे अवधक आढळते. ‘पूवीच्या राजामनी घालून वदलेल्या मागाचे अनुसरण करणारा व नीती, बल 
आवण पराक्रम यामच्या साह्याने ज्याने आपले सवड दे्वष्टे नष्ट केले असा’-(ओ. १७ व १८). ही ववशषेणे वद्वतीय 
प्रवरसेनाला पवृथवीषेणाच्या बालाघाट व प्रस्तुत माहुरझरी या दोन्ही ताम्रपटामत योजलेली आहेत. तथावप, 
या ताम्रपटामत ती अगदीच नव्याने योजली आहेत असे नाही. वद्वतीय प्रवरसेनाच्या वसवनी [वाकाटक नृपवत आवण 

त्यामचा काल (डॉ. वमराशी), पृ. २२९, ओळ १४, १५.] ताम्रपटात ती पूवी आलेली आहेत. त्यामुळे या ताम्रपटातून वद्वतीय 
प्रवरसेनाववषयी काही नवीन मावहती वमळते असे मुळीच नाही. 
 

तथावप, एक प्रश्न मनात येतो, त्याचा वनदफेश या वठकाणी करून ठेवतो. वद्वतीय प्रवरसेनाचे 
आतापयंत एकूण चौदा ताम्रपट उपलब्ध झालेले आहेत. त्यामतील दोन अपूणड आहेत. जामब ताम्रपट त्याच्या 
वद्वतीय राज्यवषात वदलेला होता. त्यात व त्यानमतर वदलेल्या बलेोरा, ऋद्धपुर व चम्मक या ताम्रपटामत 
वरील ववशषेणे नाहीत त्यानमतर त्याच्या अठराव्या राज्यवषातील फाल्गुन मवहन्यात वदलेल्या वसवनी 
ताम्रपटात ही दोन ववशषेणे आहेत. पण त्यानमतर वदलेल्या आठ ताम्रपटामपैकी कोणत्याही ताम्रपटात ती 
नाहीत. वसवनीनमतरच्या त्याच्या ताम्रपटामत ती का गाळली असावी, ककवा वसवनी ताम्रपटातच ती का यावी, 
हा प्रश्न मनात येतो. (ववशषे कारण असे की, प्रवरसेनानमतर नरेन्द्रसेनाच्या मागनू गादीवर बसलेल्या 
वद्वतीय पृवथवीषेणाच्या दोन्ही उपलब्ध ताम्रपटामत ती पुन्हा आलेली आहेत.) या प्रश्नाचा समाधानकारक 
उलगडा होणे अवश्य आहे. वसवनी ताम्रपट आतापयंत जेम्स वप्रन्सेप, [जनडल ऑफ वद एवशयावटक सोसायटी ऑफ 

बमगाल, व्हॉ. ५, पृ. ७२६.] डॉ. फ्लीट [कॉपडस ित्न्स्क्रप्शनम्, िमवडकॅरम, व्हॉ. ३, पृ. २४३.] आवण डॉ. वमराशी [वकत्ता, व्हॉ. ५, पृ. २८-

३२.] यामनी समपादन केला आहे. पण त्यामपैकी कोणीही या दोन नवीन ववशषेणामचा ववचार केलेला मला 
आढळला नाही. 
 

यामतील दुसऱया ववशषेणावरून वनदान एवढे वदसून येते की, वाकाटकामच्या राज्याचा ककवा वद्वतीय 
प्रवरसेनाचा दे्वष करणारे अनेक शत्रू त्यावळेी वनमाण झाले होते. पण आपल्या नीतीने, सामथ्याने आवण 
पराक्रमाने प्रवरसेनाने त्या सवांचा नाश केला. 
 
‘अपहृतििंश्री’–नरेंद्रसेन 
 

प्रवरसेनाच्या मृत्यूनमतर नरेंद्रसेन गादीवर बसला. त्याने वदलेला एकही ताम्रपट अद्याप उपलब्ध 
झालेला नाही. त्याच्या समबमधीची मावहती वद्वतीय पृवथवीषेणाच्या बालाघाट येथील अपूणड ताम्रपटावरून 
प्रथम उजेडात आली. तीच मावहती प्रस्तुत ताम्रपटात देिील आढळते. 
‘पूव्वावधगतगुणववश्वासादपहृतवमशवश्रयः’ (ओ. २२) हे नरेंद्रसेनाला लावलेले ववशषेण बरेच चचाववषय झाले 
आहे. या ववशषेणाचा अथड असा की, ‘पूवीच वमळवलेल्या गुणामनी आवण ववश्वासाने ज्याने वमशलक्ष्मी हरण 
केली, असा नरेन्द्रसेन’. यातील ‘अपहृत’ हा शब्द ववशषे महत्त्वाचा आहे. ‘अप+हृ’ या मूळ धातूचा अथड 



 अनुक्रमणिका 

हरण करणे, वहसकावनू घेणे असा आहे. नरेंद्रसेनाने वमशलक्ष्मी हरण केली, अथात वतच्यावर दुसऱया 
कोणाचा तरी अवधकार होता, पण नरेंद्रसेनाने ती बलात्काराने वहसकावनू घेतली, असा अथड लक्षात घेहन 
डॉ. कीलहॉनड यामनी असे अनुमान केले की, बहुधा नरेंद्रसेनाने ती आपल्या वडील भावाजवळून वहसकावनू 
घेतली असावी. अथात, वाकाटकामच्या कसहासनासमबमधी त्यावळेी कलह उत्पन्न झाला असावा. नरेंद्रसेनाला 
वडील भाह असल्याचा पुरावा नाही. तो होता असे गृहीत धरले तरी त्याच्याजवळून बलात्काराने केलेल्या 
राज्यहरणाचा प्रसमग त्याच्या मुलाकडून म्हणजे वद्वतीय पृवथवीषेणाकडून गौरवपर रीतीने केला जाणे शक्य 
नाही. हृ = हरण करणे, या धातूला ‘अप’ उपसगड लावल्यानमतर त्याचा ‘मागे घेणे, परत घेणे’ असाही अथड 
होह शकतो. उदा. सृ = सरकणे, जाणे; अप+सृ > अपसरणे = मागे सरकणे, परतणे. त्याचप्रमाणे हृ = 
हरण करणे; अप+हृ = परत हरण करणे, मागे ओढून घेणे. या अथाने ‘अपहृतराज्यश्री’ म्हणजे ज्याने 
(शत्रूमनी पूवी हरण केलेली) राज्यश्री परत हरण केली, ओढून घेतली, परत वमळवली, असा अथड सयुत्क्तक 
होह शकेल. या दृष्टीने ‘आपल्या पूवडजाकडून वमळवलेल्या गुणामनी वनमाण झालेल्या आत्मववश्वासाने त्याने 
(नरेंद्रसेनाने) आपली राज्यश्री परत वमळवली’ [वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (यझदानी), भाग १ ते ४, पृ. १८१.] हा डॉ. 
अळतेकर यामनी केलेला अथड अवधक समपडक आहे. डॉ. वमराशी यामनी या बाबतीत असे म्हटले आहे की, 
‘तेव्हा बालाघाट ताम्रपटातील वणडन काव्यमय समजून त्याचा अथड नरेन्द्रसेनाने आपल्या अमगच्या गुणामनी 
राज्यलक्ष्मीला आकर्षषत केले एवढाच घेतला पावहजे [वाकाटक नृपवत आवण त्यामचा काल (वमराशी), पृ. ४६.]’ हे 
अन्वथडक वाटत नाही. 
 

वद्वतीय प्रवरसेनाच्या कारकीदीत वाकाटकामच्या राज्याला शत्रू वनमाण होहन त्यामचा प्रवरसेनाने 
ववध्वमस केला असला (ओ. १८) तरी त्यामनी पनु्हा डोके वर काढून त्याच्या राज्याचा काही भाग तरी घेतला 
असावा असे यावरून सूवचत होते. प्रवरसेनाचे अनेक ताम्रपट नागपूरजवळील नत्न्दवधडन या राजधानीतून 
वदलेले आहेत. बस्तर राज्यातील नलवमशीय नृपती भवदत्तवमा यानेही त्याच काळात नत्न्दवधडन येथून 
यवतमाळ वजल्ह्यातील कदमबवगरी ग्राम दान वदल्याचा उल्लेि त्याच्या ऋद्धपूर [एवप. िमवड., पु १९, पृ. १००.] 
ताम्रपटात आढळतो. त्यावरून वाकाटक साम्राज्यातील नागपूर-यवतमाळ वजल्ह्यामचा हा प्रदेश त्याने 
कजकून घेतला होता, ितकेच नाही तर प्रवरसेनाची राजधानी नत्न्दवधडन येथून आपला राज्यकारभार सुरू 
केला होता असे स्पष्ट वदसते. नत्न्दवधडन शत्रूमनी काबीज केल्यामुळे प्रवरसेनाला आपली राजधानी बदलणे 
भाग पडले. याच वळेी प्रवरसेनाने प्रवरपुर येथे नवी राजधानी केली असावी. वद्वतीय प्रवरसेनाच्या 
कारकीदीत त्याच्या ११ व्या राज्यवषापयंत त्याची राजधानी नगरधन येथे होती. कारण, त्या कालावधीत 
त्याने आपल्या दुसऱया राज्यवषात वदलेला जामब ताम्रपट आवण ११ व्या राज्यवषी वदलेला बेलोरा ताम्रपट हे 
नगरधनहून वदलेले होते. त्याने १८ व्या राज्यवषी वदलेला चम्मक ताम्रपट मात्र प्रवरपुराहून वदला आहे. 
तथावप, प्रभावतीगुप्ताने वदलेला ऋद्धपूर ताम्रपट प्रवरसेनाच्या १९ व्या राज्यवषी वदला, असून तो 
‘रामवगवरस्वावमनः पादमलूात्’ म्हणजे नगरधनजवळील रामटेक येथून वदला आहे. याचा अथड असा की, 
शत्रूच्या समकटाची पूणड कल्पना आल्यामुळे प्रवरसेनाने आपल्या १८ व्या राज्यवषीच राजधानी हलवनू ती 
प्रवरपुर येथे नेली. १९ व्या राज्यवषापयंत नगरधन वाकाटकामच्या हातून गेले नव्हते. त्यानमतर काही वषांनी 
नलवमशीय राजामनी ते काबीज करून तेथे आपले बस्तान बसवले असाव े असे वदसते. भवदत्तवम्याच्या 
स्वारीमुळेच वाकाटकामना आपली राजधानी नगरधन सोडाव े लागले असे डॉ. अळतेकरही म्हणतात. [वद 

अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (यझदानी), भाग १ ते ४, पृ. १८०.] तेव्हा वाकाटकावर आपल्या राज्याचा हा भाग गमावण्याचा 
दुधडर प्रसमग वद्वतीय प्रवरसेनाच्या कारकीदीत ओढवला असावा. वद्वतीय प्रवरसेनाच्या हातातून वनसटलेला 
तो प्रदेश त्याचा पुत्र नरेन्द्रसेन याने पुन्हा परत वमळवला असावा. नरेन्द्रसेनाच्या या कतृडत्वाचा उल्लिे 
‘अपहृतवमशश्री’ या शब्दामनी पृवथवीषेणाच्या बालाघाट ताम्रपटात केलेला असावा असे म्हणण्यास हरकत 
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नाही. प्रस्तुत माहुरझरी ताम्रपटातही तेच ववशषेण आढळत असल्यामुळे वरील अनुमानाला दुजोरा वमळतो. 
या नरेन्द्रसेनाने कोसला, मेकला व मालव या प्रदेशावरही आपले स्वावमत्व प्रस्थावपत केले होते. (ओ. २२-
२३). 
 
मग्निंिोद्धारक णद्वतीय पृणथिीषेि 
 

नरेन्द्रसेनानमतर त्याचा मुलगा वद्वतीय पवृथवीषेण गादीवर बसला. त्याच्या आईचे नाव 
अत्ज्झतभट्टावरका असे असून ती कुन्तल देशाच्या राजाची कन्या होती (ओ. २५). गोदावरी नदीच्या 
दवक्षणेकडील प्रदेशाला पूवी ‘कुन्तल’ देश हे नाव होते. त्यात स्थूल मानाने आजच्या सोलापूर, कोल्हापूर व 
सातारा या वजल्ह्यामतील प्रदेशाचा अमतभाव होत होता. वाकाटकामच्या काळात ‘कुन्तलावधपवत’ कोण होता हे 
वनवित सामगता येत नाही. डॉ. वमराशी यामनी त्या ववभागात सापडलेल्या ताम्रपटावदकामच्या आधारे असे 
दािववले आहे की, ि. स. चौथ्या शतकापासून त्या प्रदेशात मानपूर नावाचे राष्ट्रकूट वमशाचे राजे राज्य 
करीत होते, त्यामचा मूळ पुरुष ‘मानामक’ होता, आवण त्याची राजधानी मानपूर (सध्याचे माण या नावाचे गाव, 
वजल्हा सातारा) ही होती. अत्ज्झतभट्टावरका ही या राष्ट्रकूट वमशाच्या ‘कुम तलावधपती’ची कन्या असावी. 
त्यावरून कुम तलातील राष्ट्रकूटामचे आवण आपल्या वाकाटक नृपतींचे समबमध सलोख्याचे असले पावहजेत असे 
वदसते. त्यामुळेच वद्वतीय प्रवरसेनाने आपला पुत्र नरेन्द्रसेन याच्याशी कुम तलावधपतीची कन्या 
अत्ज्झतभट्टावरका वहचा वववाह घडवनू आणला असावा. त्यामना झालेला मुलगा वद्वतीय पृवथवीषेण हा होय. 
 
२ [समशोधन मुक्ताववल (डॉ. वमराशी), सर पवहला, पृ. ६५ ते ७५.] 

 
पृवथवीषेण भागवत धमाचा वनष्ठावमत उपासक व तेजःक्षमावदगुणसमपन्न होता (ओ. २६). त्याने 

आपल्या ‘मग्न’ वमशाचा उद्धार केला असे ‘मग्नवमशोद्धत्तुडः’ या ववशषेणावरून वदसून येते. पृवथवीषेणाच्या 
बालाघाट ताम्रपटात ‘वद्वमग्नवमशोद्धत्तुडः’ असे शब्द आहेत. त्यावरून आपले राज्य शत्रूपासून वाचवण्याचे 
प्रसमग पवृथवीषेणावर दोनदा आले असावते असे वदसते. ‘णद्वमग्न’–हा शब्द ‘वनमग्न’ असा असावा असे डॉ. 
वमराशी यामना वाटते. [वाकाटक नृपवत आवण त्यामचा काल (वमराशी), पृ. ५२, २९८, ३०६.] पण ताम्रपटाच्या ठशात तो 
‘णद्वमग्न’ असा स्पष्ट आहे. प्रस्तुत ताम्रपटात मात्र केवळ ‘मग्न’ असा शब्द आलेला आहे (ओ. २६). 
त्यावरून असे वाटते की, प्रस्तुत माहुरझरी ताम्रपट वदल्यानमतर बालाघाट ताम्रपट कोरण्यात आला 
असावा. माहुरझरी ताम्रपट देण्यापूवी पृवथवीषेणाच्या राज्यावर फार मोठे समकट येहन राज्य बुडाल्यासारिे 
झाले असाव.े पण त्यातून आपल्या पराक्रमाने त्याने ते वाचवले. म्हणनू ‘मग्नवमशोद्धत्तुडः’ असे ववशषेण प्रस्तुत 
माहुरझरी ताम्रपटात योजले असाव.े त्यानमतर पुन्हा असाच कठीण प्रसमग येहन त्यामुळेही राज्य जाते की 
काय असे वाटण्याितपत शत्रूमनी त्याला त्रस्त केले असाव.े पण त्यातूनही पृवथवीषेणाने पराक्रमाची शथड 
करून ते वाचवले असाव ेअसे स्पष्ट वदसते. त्यामुळेच बालाघाट ताम्रपटात त्याला ‘वद्वमग्नवमशोद्धत्तुडः’ असे 
ववशषेण लावले असाव.े बालाघाट ताम्रपट कोरण्याचे काम अपूणड रावहले ही गोष्टही सूचक वाटते. त्यावरून 
दोनदा बुडत चाललेल्या वमशाचा उद्धार केल्यानमतर पुन्हा दुधडर समकट आलेले असावे, त्यामुळे वनत्याचे 
व्यवहार ववस्िवळत होहन ताम्रपटाच्या द्वारे जे गाव दान द्यायचे तेही समकटात आले असणे असमभवनीय 
नाही. जेथे राज्यच वशल्लक राहते की नाही याची शमका होती तेथे त्या राज्यातील ग्रामावदकामचे दान 
करण्याचा प्रयास व्यथड ठरला असता. त्यामुळेच बालाघाट ताम्रपट अपूणड रावहला असावा. 
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दोन संकटे कोिती? 
 

ज्या दोन प्रसमगी पवृथवीषेणाला आपल वमश ककवा राज्य वाचवाव े लागले ते प्रसमग कोणते, याचा 
वनदफेश ताम्रपटात नाही. डॉ. अ. स. अळतेकर यामच्या मताप्रमाणे छवत्तसगडमधील शरभपुरचा राजा 
मानमात्र याने या सुमारास ववदभड व मध्यप्रदेशाचा दवक्षण भाग कजकून घेतला होता. तेव्हा, पृवथवीषेणाच्या 
राज्यावर आलेले एक समकट ते असाव.े डॉ. अळतेकरामचा हा तकड  अववधेय नृपतीच्या पमडरमगपल्ली 
ताम्रपटावर आधारलेला [वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (समपा. यझदानी), पृ. १८४.] आहे. परमतु अववधेयाचा हा ताम्रपट 
शरभपुर येथील नृपतीचा नसून तो ‘कुन्तलानाम अवधपवत’ चा म्हणजे त्या काळात दवक्षण महाराष्ट्रात राज्य 
करणाऱया राष्ट्रकूट नृपतीचा आहे, असे डॉ. वा. वव. वमराशी यामनी या ताम्रपटाचे पुनवाचन करून 
वलवहलेल्या लेिात स्पष्ट केले आहे. [समशोधन मुक्ताववल (डॉ. वमराशी), सर ५, पृ. ११७-१४२.] पृवथवीषेणाची आई 
अत्ज्झतभट्टावरका कुन्तलावधपती राष्ट्रकूटवमशातील होती. तेव्हा त्यामनी पृवथवीषेणाच्या राज्यावर आक्रमण 
केले असेल असे वाटत नाही. कुन्तलावधपवत अववधेयाला ‘सन्त्रस्तववदभाश्मकमण्डलः’ असे वरील 
ताम्रपटात म्हटले आहे. त्यावरून असे वदसते की, त्याने त्यावळेी ववदभाच्या पविम ववभागावर राज्य 
करणाऱया वावशम येथील वाकाटक नृपतीशी लढाया केल्या असाव्या. याला उपोद बलक पुरावा अजमठा 
लेण्यातील वराहदेवाच्या वशलालेिातही वमळतो असे डॉ. वमराशी यामनी दािवले आहे. ते सयुत्क्तक 
वाटते. 
 

पृवथवीषेणाच्या राज्यावर आलेले दुसरे समकट त्यावळेी उत्तर कोकणात उदयाला येत असलेल्या 
तै्रकूटक नृपतीकडून आले असाव,े असा डॉ. अळतेकर यामचा तकड  आहे. त्या वमशातील दहरसेन नृपती याचे 
राज्य ि.स. ४४५ ते ४७५ पयंत होते. त्याने अश्वमेध यज्ञ केला होता. त्या प्रसमगी त्याने पवृथवीषेणाच्या 
राज्यावर स्वारी केली असावी, असे ते म्हणतात. पण त्यामचा हा तकड ही सुसमगत वाटत नाही. उत्तर 
कोकणातील तै्रकूटकाकडून स्वारी झाली असल्यास ती वाकाटकामच्या वावशम शािेच्या राज्यावर झाली 
असणे शक्य आहे; त्याच्याही पूवफेकडे असलेल्या पृवथवीषेणाच्या राज्यावर समभवत नाही. तेव्हा, 
पृवथवीषेणाच्या राज्यावरील दोन्ही समकटे कोणती असावी ते वनवितपणे सामगता येत नाही. 
 
पृणथिीषेिाचा माडंणलक व्याघ्रदेि 
 

राज्यावर दोनदा समकटे आली असली तरी दोन्ही वळेा वद्वतीय पृवथवीषेणाने त्यामतून आपले राज्य 
वाचवले व वमशाचा उद्धार केला, यावरून त्याचे धैयड व पराक्रम याची चामगली कल्पना येते. पृवथवीषेणाच्या 
राज्याचा ववस्तार नमडदेपलीकडेही झाला होता. पूवीच्या कवध्य प्रदेशातील जसो समस्थानामधील 
कुठारागडाच्या बाहेर आवण नचने की तलाई या गावाजवळ, उच्चकल्प वमशातील व्याघ्रदेव राजाचे दोन 
वशलालेि उपलब्ध झालेले [वाकाटक नृपवत आवण त्यामचा काल (डॉ. वमराशी), पृ. ५३, ३१८ ते ३२४.] आहेत. त्यात 
व्याघ्रदेवाने आपणाला ‘वाकाटकाणाम महाराजश्रीपृवथववषेणपादानुध्यात’ असे ववशषेण लावले आहे. 
त्यावरून पृवथववषेणाचा तो मामडवलक असावा असे स्पष्ट वदसते. 
 
कालणनदेि 
 

प्रस्तुत ताम्रपट पवृथवीषेणाने ‘समव्वत्सरे सप्ता (प्त) दश ेकार्षतक शुक्लपके्ष द्वादश्याम’ (ओ. ५१, ५२) 
म्हणजे आपल्या सतराव्या राज्यवषी वदलेला आहे. बालाघाट तेथील त्याचा अपूणड ताम्रपट त्यानमतर वदला 
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गेला असावा, हे अनुमान िरे असल्यास त्याने आणिी चारपाच वषफे तरी राज्य केले असाव ेअसे मानण्यास 
हरकत नाही. अथात, वद्वतीय पृवथवीषेणाची कारकीदड कमीत कमी वीस वषफे तरी असली पावहजे. प्रस्तुत 
माहुरझरी ताम्रपट वद्वतीय पृवथववषेणाचा समपूणड कोरलेला असा एकुलता एक ताम्रपट आहे. [हा लेि 
वलवहल्यानमतर मामढळ (वज. नागपूर) येथे वद्वतीय पृवथवीषेणाचे आणिी दोन समपूणड ताम्रपट उपलब्ध झालेले आहेत. (पाहा. ववदभड समशोधन ममडळ 

वार्षषक, १९७७, पृ. १५७-१७४).] त्यात वरीलप्रमाणे त्याच्या राज्यवषाचा वनदफेश असल्यामुळे तो ववशषे महत्त्वाचा 
ठरतो. या वळेी पृवथवीषेणाचा सेनापती ‘रववदत्त’ हा होता असे ताम्रपटाच्या शवेटच्या ओळीतील 
उल्लेिावरून स्पष्ट होते. 
 
आज्ञापत्र 
 

ताम्रपटाचा उदे्दश व त्यातील ग्रामदान लक्ष्यात येण्यासाठी, या दानासमबमधीचे समपूणड आज्ञापत्र 
ववशषेतः मराठी अभ्यासकामसाठी भाषामतर करून पढेु देत आहे. 
 

“आरम्बी राज्याच्या जमलिेटक मागात (ववभागात) सवाध्यक्षाच्या आजे्ञने नेमले गेलेले आवण 
आमच्या आजे्ञने आपला अवधकार चालवणारे आमचे सवड अवधकारी, सैवनक व वशपाई यामना, त्यामना पूवीच 
माहीत असलेली आमची पुढील आज्ञा वववदत करण्यात यावी. 
 

तुम्हा सवांना माहीत करून देण्यात आले आहे की, आपला धमड, आयुष्ट्य, बल आवण ऐश्वयड यामच्या 
वृद्धीसाठी व िहलोकात आवण परलोकात आत्मकल्याणासाठी आमच्या ववजयी धमडस्थानातून, पृवथवीपुर 
येथे वास्तव्य करणारे वाजसनेवय काश्यप गोत्रातील ववष्ट्णुदत्त आवण भवदत्त यामना, पूवी कुणालाही न 
वदलेले, सोमदरीच्या पविमेस, नामदीपुरकाच्या पूवफेस, उत्ब्भलकाच्या दवक्षणेस आवण जलकुत्कुभाच्या 
उत्तरेस असलेले जमलिेटक नावाचे गाव आम्ही उदकपूवडक दान वदले आहे. त्याचप्रमाणे, चारही वदेामत 
प्रवीण असलेल्या ब्राह्मणामना दान वदलेल्या गावामच्या बाबतीत पूवीच्या राजामनी मान्य केलेल्या सवलतीही 
(मयादापवरहार) आम्ही त्यामना देत आहोत. हे गाव करमुक्त राहील (अकरदायी). त्यात कोणत्याही 
सैवनकाला व वशपायाला प्रवशे करता येणार नाही (अभटच्छात्रप्रावशे्यः). वरवाजाप्रमाणे त्यामना (राज्याला) 
गाई आवण बलै द्याव ेलागणार नाहीत (अपारमपरगोबलीवदडः). फुले आवण दूध (यामच्या ठोक ववक्रीवरील) 
कर भराव े लागणार नाहीत (अपुष्ट्पक्षीरसन्दोहः), सरकारी गुप्त हेरामना जागा, ढाल ककवा कातडी व 
कोळसा यामचा पुरवठा करावा लागणार नाही (अचारासनचमाङ्गारः), जवमनीतून मीठ िणण्यासाठी व दारू 
गाळण्यासाठी कर द्याव ेलागणार नाहीत (अलवणवकण्वके्रवणिनकः), सवड प्रकारच्या वठेवबगारीपासून हे 
गाव मुक्त राहील (सवडवववष्टपवरहारपवरहृतः), भगूभातील सवड वस्तुजात आवण ठेवी (सवनवधः सोपवनवधः), 
तसेच गावात घेण्यात येणारे लहान मोठे कर यामवर त्यामचा अवधकार (सक्लृप्तोपक्लृप्तः) राहील. ववश्वात 
चमद्र आवण सूयड आहेत तोपयडत त्यामना व त्यामच्या पुत्रपौत्रावद वमशजामना त्यामचा उपभोग घेता येईल. याच्या 
उपभोगात कोणीही कोणत्याही प्रकारचा अडथळा करता कामा नये. उलट या दानाचे सवांनी सवडप्रकारे 
समरक्षण व समवधडन कराव.े या आमच्या आजे्ञचे उल्लमघन करून स्वतः ककवा ितराकडून (या दानाला) जो 
थोडीही बाधा वनमाण करील त्याला, या ब्राह्मणामनी तक्रार केल्यास, आमच्याकडून कडक शासन व दमड 
करण्यात येईल. 
 

अशा रीतीने नीवतवनयमामचा आदर करताना, पूवी होहन गेलेल्या अनेक राजामनी वदलेल्या दानामचे 
आम्ही काळजीपूवडक समरक्षण कसे केले, हे केवळ आम्ही केलेल्या पणु्यकृत्यामचे पनु्हा वणडन करण्याचे टाळाव े
म्हणून वणडन करीत नाही. आमचे समकल्प, युद्ध आवण पराक्रम यामनी आम्ही ज्यामना कजकले आहे त्या 
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ववद्यमान व्यक्तींना आम्ही (याप्रमाणे) आज्ञा करतो, आवण या काळानमतर होणाऱया राजाववषयी मनात गौरव 
बाळगून आम्ही त्यामना (वरीलप्रमाणे) ववनमती करतो. या बाबतीत व्यासामनी गािलेला (पुढील) श्लोक 
सवांनी प्रमाण मानावा.” ... ित्यादी. 
 

यावरून वदसून येईल की पृवथवीपुर येथील ववष्ट्णुदत्त आवण भवदत्त या वाजसनेवय काश्यप 
गोत्रातील ब्राम्हणामना आरत्म्ब राज्याच्या जमलिेटक ववभागातील जमलिेटक नावाच्या गावाचे वदलेले 
दान नददणे हा या ताम्रपटाचा प्रमुि उदे्दश आहे. जमलिेटक या गावाच्या चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : पूवफेस 
सोमदरी, पविमेस नान्दीपुरक, उत्तरेस उत्ब्भलक आवण दवक्षणेस जलकुत्कुभ (पाण्याचा धबधबा). गाव े
दान देताना गावात कोणते अवधकार व करातील सवलती देण्यात येत असत याचीही यावरून कल्पना 
येईल. वाकाटककालीन ग्रामराज्यव्यवस्थेचे वचत्र या आज्ञापत्रात आढळते असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 
स्थलणनणिती 
 

जेथून हा ताम्रपट देण्यात आला आहे ते ‘पृवथववसमुद्र’ व ज्यामना दान वदले होते ते ब्राम्हण ज्या 
गावचे रवहवासी होते ते ‘पृवथववपुर’ या दोन्ही गावामचा शोध लागत नाही. प्रत्यक्ष या नावाची गाव ेअत्स्तत्वात 
असल्याचे आढळत नाही. पृवथववसमुद्र हे पवृथवीषेणाच्या राजधानीचे गाव असाव े या कल्पनेने आरमभी 
आलेले ‘पृवथवव’ हे राजनाम सोडून ‘समुद्र’ या ग्रामनामाच्या अनुषमगाने या गावाचा शोध घेण्याचा मी प्रयत्न 
केला होता व वधा वजल्ह्याच्या कहगणघाट तालुक्यातील ‘समुद्रपुर’ हे पृवथववसमुद्र असाव ेअसे मी सुचववले 
होते. 
 

त्यानमतर डॉ. रा. कच. ढेरे यामचे ‘लज्जागौरी’ [लज्जागौरी रा. कच. ढेरे, पृ. ५४–५५.] हे पुस्तक माझ्या वाचनात 
आले. त्यात त्यामनी पवृथववपुर व पृवथववसमुद्र या शब्दामचा शोध घेहन माहुरझरी हेच पृवथवीपुर असले 
पावहजे, तसेच ‘पृवथववसमुद्र’ हे ग्रामनाम नसून तीथडनाम असले पावहजे आवण ते पवृथवीपुर येथेच असले 
पावहजे असे मत मामडले आहे. “हे प्रस्तुत दानपत्र माहुरझरी येथे वमळाले आहे. माहूरझरी येथे समशोधकामना 
आजवर वाकाटककालीन ववटा, मुद्रा व अन्य अवशषे वैपुल्याने वमळाले आहेत. अथातच, माहुरझरी हे 
स्थान वाकाटक समस्कृतीचे एक जागते कें द्र असल्याचे वसद्ध झाले आहे. म्हणूनच जेथे हे दानपत्र वमळाले ते 
माहुरझरी स्थानच पृवथवीपरु असले पावहजे. माहूर (मातापुर) आवण पृवथवीपुर ही एकाथडक ग्रामनामे 
आहेत.” हा त्यामचा युत्क्तवाद समपडक आहे. माहुरझरी येथे मातृदेवतेची एक प्रवतमा वमळाली आहे. 
त्यावरून ते मातृदेवतेचे शत्क्तपीठ असाव.े त्यामुळेच ‘पृथ्वी’ = माता + ‘पुर’ = मातापुर < माहूर हे नाव 
त्या गावाला पडले असाव.े माहुरझरी येथे जवळच एक मोठे तळे आहे. तळ्याला ककवा सरोवराला ‘समुद्र’ 
असे आजही म्हणतात. माहुरझरी गावाच्या पविमेस सुमारे अध्या फलांगावर एक ववस्तीणड तळे आहे तेच 
प्रस्तुत ताम्रपटातील पवृथवीसमुद्र होय. हे त्या काळात पववत्र तीथड असाव.े तेथूनच, प्रस्तुत दान देण्यात 
आले असाव.े अथात, या गावाचे व तेथील तीथाचे मूळ नाव माहूर व माहुरझरी असाव.े पृवथवीषेण तेथे जेव्हा 
गेला असेल तेव्हा त्याच्या नावाशी जुळणारी या गावाची व तेथील तळ्याची पवृथवीपुर व पृवथववसमुद्र ही नाव े
ठेवण्यात आली असावी. तथावप ती नाव े पढेु चालू न राहाता जुनीच नाव े प्रचारात रावहली असावी असे 
वाटते. 
 

ताम्रपटात उल्लवेिलेल्या आरमबी राज्यात या दोन्ही स्थळामचा शोध घेण्याच्या अनुषमगाने डॉ. 
अजयवमत्र शास्त्रींनीही, आपल्या अलीकडील एका लेिात [फे्रश एवपग्रावफक एत्व्हडन्स ऑन वद वाकाटकाज. (अप्रवसद्ध)] 
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वरील युत्क्तवादाप्रमाणे ही स्थळे उपरोक्त माहुरझरी, व तेथील तळे (झरी) हीच असावी असे प्रवतपादन 
केले आहे. 
 

डॉ. ढेरे व डॉ. अजयकमत्र शास्त्री या दोन्ही समशोधकामच्या लेिामतून केली गेलेली ही स्थळवनविती 
मला समपडक वाटते. त्यामच्या या ‘वदग्द’शडनाबद्दल मी त्यामचा आभारी आहे. 
 

दान वदलेले गाव ‘जमलिेटक’ ज्या राज्यात होते त्याला ‘आरम्बी’ असे नाव होते. दुवदया व 
पामढुणा ताम्रपटात उल्लेविलेले आरत्म्म राज्य व प्रस्तुत ताम्रपटातील आरम्बी राज्य एकच होय. नागपूर 
वजल्ह्यातील काटोल जवळ ‘आरमभी’ नावाचे एक िेडे आजही आहे. त्या भोवतालचा प्रदेश या राज्यात 
अमतभूडत होत असून प्रस्तुत आरम्बी हे त्याच्या राजधानीचे स्थळ असाव.े जमलिेटक हा त्या राज्याचा एक 
ववभाग (मागड) असून त्याचे मुख्य स्थान जमलिेटक हेच होते. या गावामचा वनवित शोध लागत नाही. 
ताम्रपट एका वठकाणाहून दुसऱया वठकाणी सहज नेले जाह शकतात हे लक्षात ठेवनूही जेथे ताम्रपट 
सापडला त्याच्या जवळपास त्यातील गावामचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणे िष्ट होईल. त्या दृष्टीने शोध 
घेतल्यास असे वाटते की, सावनेर तालुक्यातील (वज. नागपूर) िापा या गावाच्या ईशान्येस दोन मलैावर 
असलेले ‘जमालपाणी’ हे बहुधा आपल्या ताम्रपटातील ‘जमलिेटक’ असाव.े जमालपाणीच्या उत्तरेस दोन 
मलैावर ‘िुबाळी’ गाव आहे. ते ताम्रपटातील ‘उब्भीलक’ असणे शक्य आहे. जमालपाणीच्या पविमेस तीन 
मलैावर ‘नमदापुर’ आवण चार मलैावर ‘नामदोरा’ ही गाव ेआहेत. त्यामपैकी कोणतेतरी एक, ववशषेतः नमदापुर हे 
ताम्रपटातील ‘नान्दीपुरक’ असाव.े पूववदशकेडील ‘सोमदरी’ या गावाचा शोध लागत नाही. कदावचत ते 
जमलिेटक (=जमालपाणी) गावाच्या पूवफेकडील दरीचेच नाव असाव.े दवक्षणेकडील सीमेवर पाण्याच्या 
प्रपाताचा उल्लेि आहे. जमालपाणी गावाच्या दवक्षणेस दीड मलैावरून वाहणाऱया कन्हान नदीच्या 
पात्रातील प्रपाताचा तो उल्लिे असणे अशक्य नाही. 
 

ही स्थळवनविती बरोबर असल्यास नागपूर वजल्ह्यातील काटोल व सावनेर तालुक्यामचा, तसेच 
उपरोक्त दुवदया आवण पामढुणा ताम्रपट ज्या ववभागात सापडले त्या कछदवाडा वजल्ह्याचा या ‘आरम्बी’ 
राज्यात समावशे होत असावा, व हे राज्य वाकाटकामच्या साम्राज्यात अमतभूडत होत असाव ेअसे म्हणण्यास 
हरकत नाही. 
 

िाचन 
 

पहिला पत्रा 
 
१. दृष्म् [।✱] स्िस्स्त [।✱] पृणथणिसमुद्रात् [।✱] अस्ग्नष्ोमाप्तोर्य्यामो– 
२. क््यषोडश्यणतरात्रिाजपेयबृहस्पणतसिसाद्यस्क्र– 
३. चतुरश्वमेधयाणजनः णिष्िुिृद्धसगोत्रस्य स– 
४. म्राट िाकाटकाना ं[‘सम्राट’ हे िाकाटकाचें णििेषि घेतले तर ‘सम्राड्वाकाटकानाम्’ असे िाचािे लागेल. त्यापेक्षा ते प्ररिसेनाचे 

णििेषि मानून ‘सम्राजो िाकाटकानाम्’ असे िाचिे अणधक चांगले होईल.] महाराजश्रीप्रिरसेनस्य सूनो [:✱] सूनो– 
५. रत्यन्तस्िाणममहािैरििक्तस्य [म या अक्षरानंतर बरीच जागा मोकळी सुटली आहे. बहुधा तेथे आधी चुकीची अक्षरे कोरली 

जाऊन नंतर ती णमटिली असािी.] असंिारसणििे– 



 अनुक्रमणिका 

६. णितणििणलङ्गोद्वहनणििसुपणरतुष्समुत्पाणदत [येथेही आधी चुकीची अक्षरे कोरून मग ती णमटिली असािी असे 

णदसते. त्याच णठकािी द्व हे अक्षर मागाहून कोरलेले णदसते.]– 
 

दुसरा पत्रा : पहिली बाजू 
 
७. राजिङ्िानाम्पराक्क्र (क्र) [‘राजिंिानाम्’–असे िाचािे.] माणधगतिागीरत््यामलजलमूद्धाणि 

[‘िागीरत््यमलजल’–असे िाचािे.] – 
८. णषक्तानान्द (ना ं द) िाश्वमेधाििृथस्नाताना ं िारणििाना ं महाराज [‘महाराजश्रीििनागदौणहत्रस्य 

गौतमीपुत्रस्य पुत्रस्य िाकाटकाना’ं–हे िब्द बालाघाट ताम्रपटात आढळत नाहीत.] – 
९. श्रीििनागदौणहत्रस्य गौतमीपुत्रस्य पुत्रस्य िाका– 
१०. टकाना ंमहाराजश्रीरुद्रसेनस्य सूनोः अत्यन्त– 
११. माहेश्वरस्य सत्यर्ज्थिकारुण्यिौर्य्यथणिक्रमनयणिनय [‘सत्यार्ज्थि’ असे िाचािे.]– 
१२. माहात्म्यधीमत्िपात्रगतिस्क्तत्िधम्मथणिजणयत्िमनोनै [‘धीमत्त्ि’ असे िाचािे.]– 
 

दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
१३. म्मथल्याणदगुिसमुणदतस्य िषथितमणििद्धथमानकोिद– 
१४. ण्डसाधनसन्तानपुत्रपौणत्रिः युणधणिरिृििेाकाटका– 
१५. ना ंमहाराजश्रीपृणथिीषेिस्य सूनोब्िथ (िथ) गितिक्रपािैः (िेः) 
१६. प्रसादोपार्षर्ज्त [ताम्रपटािरील येथील अक्षरे खराब झाली आहेत.] श्रीसमुणद (द) यस्य िाकाटकाना (ना)ं 

महारा– 
१७. जश्रीरुद्रसेनस्य सूनोः पूव्िथराजानुिृिमाग्गानुसाणरिः [या आणि पुढील िाक्यात आलेले णद्वतीय प्रिरसेनाचे हे 

ििथन बालाघाट ि णसिनी ताम्रपटातच आढळते. इतर ताम्रपटांत ही िाक्ये नाहीत.] 
१८. सुनयबलपराक्रमोस्च्छिसव्िथणद्वष [:✱] महाराजाणधराजश्री– 
 

हिसरा पत्रा : पहिली बाजू 
 
१९. देिगुप्तसुताया ंप्रिािणतगुप्तायामुत्पिस्य िाका– 
२०. टकिंङ्िालङ्कारिूतस्य [‘िंिा–’ असे िाचािे.] िम्िोः प्रसादधृणत (त) कािथयुगस्य 
२१. महाराजश्रीप्रिरसेनस्य [अन्य सिथ ताम्रपटांत यापूिी आढळिारा ‘िाकाटकाना’ं हा िब्द येथे चुकीने गाळला गेला आहे. 

पृणथिीषेिाच्या बालाघाट ताम्रपटातही तो आहे.] सूनोः पूव्िाणधगतगु– 
२२. िणिश्वासादपहृतिङ्िणश्रय [‘िंिणश्रयः’ असे िाचािे.] [:✱] कोसलामेकलामाल– 
२३. िाणधपणत [णि✱] रभ्यर्षच्चतिासनस्य प्रतापप्रितारा (णर) [िा✱] सनस्य 
२४. िाकाटकाना ंमहाराजणश्र (श्री) नरेन्द्रसेनस्य सूनोः कुन्तलाणधपणत– 
 

हिसरा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
२५. सुताया ंमहादेव्यामस्ज्झतिट्टाणरकायामुत्पिस्य [‘ट्टा’ या अक्षरात आकाराचे णचन्ह िर कोरले आहे. नेहमीप्रमािे डाव्या 

बाजूला रेघ ओढून ती खाली नाही.] अत्यि (न्त) िाग– 
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२६. ितस्य तेजःक्षमासणिधानिूतस्य [या णठकािी ताम्रपट खराब झाला आहे. त्यामुळे अक्षरे अस्पष् आहेत.] 
मग्निंङ्िोद्धत्त्तुथव्िाकाटकाना ं[‘िंिो’–असे िाचािे.] 

२७. महाराजश्रीपृणथिीषेिस्य िचनात् [।✱] आरम्बीराज्ये [प्रथम मी हा िब्द ‘सुरम्बी–’ असा िाचला होता, तो ‘आरम्बी–’ 

असा आहे. ही चूक प्रथम श्री. णि. प्र. रोडे यांनी माझ्या लक्षात आिून णदली. त्याबद्दल मी त्यांचा आिारी आहे.] जमल– 
२८. खेटकमाग्गे अस्मत्सन्तकास्सिाद्ध्य (ध्य) क्षणनयोगणनयुक्ता आ– 
२९. ज्ञासञ्चाणरकुलपुत्राणधकृता िटाच्छा (िा) त्राि णिश्रुत– 
३०. पूव्यथयाज्ञया ज्ञापणयतव्याः [।✱] णिणदतमस्तु िः यथास्माणि– 
३१. रात्मनो धम्मायुब्बथलैश्वर्य्यथणििृद्धये इहामुत्रणहताथथ (थं) िैजणयके 
 

चौथा पत्रा : पहिली बाजू 
 
३२. धमथस्थाने सोमदर्य्याः अपरेि–नान्दीपुरकस्य पूव्िेि [–✱] उस्ब्ि– 
३३. लकस्य दणक्षिेन––जलकुत्कुिकस्य उिरेि जमलखेट– 
३४. कंनाम ग्रामः पृणथिीपुरि (िा) स्तव्यो िाजसनेणयकाश्यपस– 
३५. गोत्रो (त्र) णिष्िुदिििदिाभ्यामपूव्िथदत्त्या [मूळात ‘दत्त्या’ असेच आहे. त्यातील या णमटिनू िा केलेला णदसतो. 

तथाणप या अस्पष् पि स्िच्छ णदसतो.] उदक— 
३६. पूव्िथमणतसृष्ः उणचतािंास्य पूव्िथराजानुमता ंचातुिदै्य– 
३७. ग्राममर्य्यादापणरहारास्न्ितरामः [।✱] तद्यथा अकरदायी 
३८. अिटच्छ (च्छा) त्रप्रािेश्यः अपारम्परगोबलीिद दथः अपुष्प– 
 

चौथा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
३९. क्षीरसन्दोहः अचारासनचम्माङ्गारः अलििणकण्िके्रिी [‘स्क्लि’ असे िाचािे.] (णि)– 
४०. खनकः सव्िथणिणष्पणरहारपणरहृतः सणनणधः सोपणनणधः 
४१. सक्लप्तोपक्लप्त [‘सक्लृप्तोपक्लृप्तः’ असे िाचािे.] : आचन्द्राणदत्यकालीयः पुत्रपौत्रानुगाणम (मी) 
४२. िुञ्जतो न केनणचद्व्याघातः किथव्यः सव्िथणक्रयाणिः 
४३. संरणक्षतव्यः पणरिद्धथणयतव्यि [।✱] यिास्मच्छासनमगिय– 
४४. मानः स्िल्पामणप पणरबाधा ंकुर्य्यात्कारणयत [‘कारयेद्वा’––असे िाचािे.] िा तस्य ब्राह्म– 
४५. िैरािेणदतस्य सदण्डं णनग्रहं कुर्य्यामः [।✱] अस्स्म (स्स्मं) िधम्माद [र✱] करिे 
 

पाचवा पत्रा 
 
४६. अतीतानेकराजदिासणञ्चन्तनपणरपालन (नं) कृतपुण्या– 
४७. नुकीिथनपणरहारात्थं न कीिथयामः सङ्कल्पाणिद्यो (यो) गपराक्रमो– 
४८. पणतजान्ििथमानानाज्ञापयामः एष्यतकालप्रिणिष्िुगौरिा [‘एष्यत्काल–’ असे िाचािे.]– 
४९. भ्दणिष्यास्न्िज्ञापयामः [।✱] व्यासणग (गी) तश्यात्र श्लोकः प्र– 
५०. मािीकिथव्यः [।✱] स्िदिा ंपरदिा ंिा हरेद्यो िै िसुन्धरा ं[।✱] 
५१. गिा ंितसहस्त्रस्य हन्तुहथरणत दुष्कृतं ॥[१॥✱]संव्ित्सरे 
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५२. सप्ता [येथील अक्षरे बरीच खराब झाली आहेत. तथाणप, ‘सप्ता(प्त)दिे’ िब्द स्पष् िाचता येतो; आणि ते िाचन णनःसंिय बरोबर 

आहे.] (प्त) दिे कार्षतकिुक्लपके्ष द्वादश्या ंसेनापतौ रणिदि ेणलणखत (तम्) ॥. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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६ 
णिनयाणदत्याचा बनािट कासार–णिरसी ताम्रपट िके ५२० 

 
प्रास्ताणिक 
 

कासार–वशरसी (तालुका वनलम गा, वजल्हा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र राज्य) येथील पोलीस पाटील 
श्री. वदनकरराव बाळाजीराव यामच्या मालकीचा हा ताम्रपट असून त्यामच्याचकडून तो मला वमळाला. अनेक 
वपढ्ामपासून तो त्यामच्या घराण्यात आहे असे त्यामचे म्हणणे आहे. काही समशोधकामनी हा ताम्रपट यापूवी 
पावहला, पण चालुक्यनृपती ववनयावदत्य याच्या अनेक बनावट ताम्रपटामपकीच तो असल्यामुळे त्यामनी 
त्याच्याकडे दुलडक्ष केले. ताम्रपट बनावट असला तरी त्यातील मावहती समशोधकामना उपलब्ध होणे अनेक 
दृष्टींनी उपयुक्त ठरण्याचा समभव असतो. ज्या राजाच्या नावाने तो वदल्याचे वनर्षदष्ट केले असेल त्याच्या 
वबनचूक ककवा चकुीच्या वमशावळीव्यवतवरक्त ज्याला तो वदला असेल त्याची मावहती, दान वदलेल्या गावाचे 
नाव, त्याच्या चतुःसीमा ित्यादी भौगोवलक मावहतीही त्यावरून वमळते. प्राचीन िवतहासाच्या लेिकामना या 
मावहतीचा उपयोग होण्याचा बराच समभव असतो भाषेच्या दृष्टीनेही अशा ताम्रपटाचा उपयोग होह शकतो. 
प्रस्तुत ताम्रपटाच्या बाबतीत तर हे ववशषे िरे आहे. त्यातील भाषा बऱयाच प्रमाणात असमस्कृत असल्यामुळे, 
ज्या काळात तो तयार करण्यात आला असेल त्या काळातील समस्कृत भाषेचे अपभ्रष्ट स्वरूप माहीत करून 
घेण्यात त्याचा कदावचत उपयोग होह शकेल. या दृष्टीने मी तो प्रवसद्ध करण्याचे ठरववले. 
 

त्याला दुसरेही एक कारण आहे. ववनयावदत्य नृपतीचे असे अनेक बनावट ताम्रपट आहेत. 
(पवरवशष्ट पाहा.) पण त्यामतील अजून एकही ताम्रपट योग्य रीतीने समपादन करून प्रवसद्ध करण्यात आलेला 
माझ्या पाहण्यात नाही. महाराष्ट्रात सापडलेल्या अशा ताम्रपटामपैकी एक ताम्रपट भारत िवतहास समशोधक 
ममडळाच्या तै्रमावसकात (वषड ३, अमक १, जून–जुलै १९२२, पृष्ठे ६ ते १६) ‘शके ५२० तील चालुक्यामचा 
ताम्रपट’ या लेिात पामडुरमग मातंड चामदोरकर यामनी प्रवसद्ध केला आहे. पण त्यामनी केलेले ताम्रपटाचे वाचन 
बरेच सदोष वदसते. असाच दुसरा एक ताम्रपट डॉ. मोरेश्वर गमगाधर दीवक्षत यामना वदवे–आगर येथील श्री. 
पटवधडन–जोशी यामच्याकडून वमळाला. त्याच्या साह्याने त्यामनी एक लेि ‘बी. सी. लॉ. व्हाल्यूम १’ मध्ये 
(पृष्ठे ५७० ते ५७३) ‘ऑन सम् स्प्यूवरअस चालुक्य–कॉपरप्लेट गॅ्रन्ट्’ या मथळ्यािाली प्रवसद्ध केला. पण 
त्यात त्या ताम्रपटाचे समपादन नाही. ताम्रपटाच्या दोन पत्रयामचे ठसे व त्यातील २७ ते ४७ ओळींचेच फक्त 
त्यात वाचन वदलेले आहे. हे लक्षात घेता अशा एिाद्या ताम्रपटाचे समपादन होणे आवश्यक वाटले. म्हणून, 
श्री. वदनकरराव पाटील यामच्याकडून मला वमळालेल्या, अजून प्रकाशात न आलेल्या या ताम्रपटाचे समपादन 
करण्याचे मी ठरववले. ताम्रपट माझ्याकडे पाठवनू तो समपादन करण्याची परवानगी वदल्याबद्दल मी त्यामचा 
आभारी आहे. ताम्रपटाच्या समपादनासाठी आवश्यक ती मावहती पुरवनू अनेक दृष्टींनी मला मागडदशडन 
केल्याबद्दल गुरुवयड म. म. डॉ. वा. वव. वमराशी यामचेही मी अमतःकरणपूवडक आभार मानतो. 
 
ििथन 
 

ताम्रपटाचे एकूण तीन पते्र आहेत. त्यामतील पवहल्या व वतसऱया पत्रयाच्या आतील बाजूवर आवण 
दुसऱया पत्रयाच्या दोन्ही बाजूमवर मजकूर कोरलेला आहे. प्रत्येक पत्रयाची लामबी मध्यभागी २३ सेंवटमीटर 
असून रुम दी ११·५ सेंवटमीटर आहे. त्याच्या चारही बाजू काटकोनात नाहीत तर ककवचत गोलाकार आहेत. 
प्रत्येक पत्रयाच्या डाव्या बाजूला मध्यभागी २ सें. मी. व्यासाचे वछद्र असून त्यातून मुदे्रची कडी गोवण्यात 
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आली आहे. कडीचा व्यास ८ सें. मी. आहे. कडीची दोन्ही टोके ज्या वतुडळाकार मुदे्रत फसवलेली आहेत 
वतचा व्यास ५ सें. मी. आहे. मुदे्रवर वराहाची आकृती उठावात कोरलेली असून वतच्या समरक्षणासाठी मुदे्रची 
वतुडळाकार कडा उमचावलेली आहे. ताम्रपत्रामच्या कडा मात्र, एरवी असतात त्याप्रमाणे उमचावलेल्या नाहीत. 
तरीही त्यावर कोरलेल्या मजकुराचा कोणत्याही प्रकारे नाश झालेला नाही. सवड मजकूर ठसठशीत अक्षरामत 
िोल कोरलेला असून तो स्वच्छ वाचता येतो. ताम्रपटाच्या पवहल्या पत्रयावर १२, दुसऱया पत्रयाच्या वरच्या 
बाजूवर १३ व मागील बाजूवर १२, आवण वतसऱया पत्रयावर १३ असा एकूण ५० ओळींचा मजकूर या 
ताम्रपटावर कोरलेला आहे. 
 
णलपी ि अक्षराचें िळि 
 

ताम्रपटाची वलपी नागरी असून वतच्यातील अक्षरामचे वळण उत्तर–भारतीय अक्षरामच्या स्वरूपाचे 
आहे. त्यातील काही वैवशष्ट््े लक्ष्यात घेण्यासारिी आहेत. ऱहस्व उकाराचे वचन्ह म्हणून अक्षराच्या उभ्या 
दमडाला आजच्याप्रमाणेच डावीकडे वळणारे अधडवतुडळाकार वचन्ह आहे. उदा. ओ. २ मधील ‘िुवनम वपुः’ 
यातील वचन्हे पाहा. दीघड ऊकाराचे वचन्ह याच्या अगदी उलट आहे. म्हणजे अक्षराच्या उभ्या दमडाला 
सव्यावभमुि अधडवतुडळाकार वचन्ह जोडून दीघड ऊकार दािववला आहे. आज व्यमजनामना जे ऋकाराचे वचन्ह 
आपण जोडतो त्यासारिे ते वदसते. उदा. समस्थूयमान–ओ. ३, समचूत्ण्नडत–ओ. २०, पूव्वडक–ओ. ३८, 
पूव्वडतः– ओ. ४२–४५ ित्यादी शब्दामतील दीघड ऊकाराची वचन्हे पाहा. काही वठकाणी उभ्या दमडाला िाली 
ऱहस्व उकाराचे वचन्ह जोडून आवण वशरोरेषेला उजवीकडे आकाराचे वचन्ह जोडून दीघड ऊकार दािववलेला 
आहे. उदा. िूपाल–ओ. २३, पूव्वड–ओ. ३१, या शब्दामतील दीघड ऊकार पाहा. कु या अक्षरातील ऱहस्व व 
दीघड उकार दािववण्यासाठी उकाराचे वचन्ह त्याच्या उभ्या दमडाला न जोडता ते अक्षराच्या उजव्या 
बाजूकडील भागाला जोडलेले आहे. उदा. कुवल्लस, कुकु्कट–ओ. ८, मुकंुद-ओ. ९; ग्रामकूट-ओ. २९ 
ित्यादी पाहा. एकाराचे वचन्ह म्हणून बहुतेक सवडत्र मात्रामचा उपयोग केलेला आहे. त्यासाठी पृष्ठमाते्रचा 
उपयोग फक्त कार्षतकेय–ओ. ४, वासुदेव दे्ववद–ओ. ३६, वनडचव्ि-ेओ. ३९, तेषाम–ओ. ४८, केसव-ओ. 
५० या शब्दामत केला आहे. अथात, पृष्ठमात्रामचा उपयोग फार कमी प्रमाणात करण्यात आलेला आहे असे 
म्हणावयास हरकत नाही. अनुस्वार वस्तुतः अक्षरामच्या वशरोरेषामवर द्यायला पावहजेत. प्रस्तुत ताम्रपटातील 
लेिनात ते क्ववचतच तसे वदलेले आढळतात. उदा. पवरवत्ध्धडताना-ंओ. ४. पण एरवी ते अक्षरामच्या 
वशरोरेषामच्या पुढे वदलेले आहेत. उदा : नमस्तुमग-ओ. २. त्यातही बहुधा ते वशरोरेषामच्या पुढे पण फार 
अमतरावर वदलेले आहेत; ितक्या अमतरावर की ते कोणत्या अक्षरावरील अनुस्वार आहेत याचा समभ्रम पडावा. 
उदा. क्षोवभताण्नडि,ं दमष्ट्रागं्र-ओ. १, वशरःिंुवव, चंद्र, नगरारंभ-ओ. २, महीवभ्रताना ं चालुक्याना–ंओ. ६, 
मुकंुद, संक–ओ. ९. ित्यादी. ध या अक्षराचे वळण सामान्यतः व या अक्षरासारिेच आहे, फक्त त्यावर 
वशरोरेषा नाही. पाहा : अस्वमेधाववभ्रत–ओ. ६, लवुध–ओ.१५, १८, वववुध–ओ. १८ ित्यादी. 
जोडाक्षरातील ण्ि चे लेिन कचत्य आहे. ि ला ि न लावता अधा न लावला आहे. त्यामुळे त्याचे वाचन ण्न 
असे करायला पावहजे. उदा. क्षोवभताण्नडवम–ओ. १, समचूस्ण्नथत–ओ. २०, ववकीण्नथ–ओ. २०, २१ पाहा. 
तेव्हा ि ला जोडलेले अध्या न चे वचन्ह हे वद्वत्ताचे वचन्ह असाव ेअसे वाटते. 
 

वलपी आवण अक्षरामचे वळण या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट अभ्यासकामच्या लक्षात आिून देणे िष्ट 
वाटते. ववनयावदत्याचे आतापयंत उपलब्ध झालेले सवड ताम्रपट दवक्षण–भारतीय अक्षरामच्या वळणाचे 
आहेत. हे वळण कानडी वलपीला अवधक जवळचे आहे. याच्या उलट, प्रस्तुत ताम्रपटातील अक्षरामचे वळण 
मात्र उत्तर–भारतीय स्वरूपाचे आहे. ववनयावदत्याच्या नावाने वदल्या गेलेल्या व बनावट म्हणून मानल्या 
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गेलेल्या सवडच ताम्रपटामतील अक्षरामचे वळण सारिे असून ते उत्तर–भारतीय स्वरूपाचे आहे. उत्तर–
भारतीय अक्षरामच्या वळणात देिील सहाव्या शतकातील अक्षरामचे वळण वगेळे होते. तसे ते या ताम्रपटात 
आढळत नाही. यातील अक्षरामचे वळण दहाव्या-अकराव्या शतकातील अक्षरामच्या वळणासारिे वदसते. या 
बनावट ताम्रपटामपकैी धारवाड (कनाटक वहस्टॉवरकल रीसचड सोसायटी) ताम्रपटासमबमधी वलवहताना मद्रास 
येथील त्यावळेचे पुरावभलेि-वनरीक्षक श्री. कृष्ट्णमाचारलू यामनी असे म्हटले आहे की : ‘The characters of 
the present grant as in the other two grants noticed above are too late for the period of 
Vinayaditya and also the date given in it too early for him.’ (ॲन्युअल वरपोटड. साउथ िमवडयन 
एवपग्राफी १९३३-१९३४, पृ. ३०). 
 
असंस्कृत संस्कृत िाषा 
 

ताम्रपटाची भाषा समस्कृत आहे, पण ती अनेक वठकाणी असमस्कृत आहे. वतच्यातील शब्दामच्या 
लेिनात जे असमस्कृत ववशषे आढळतात त्यामचे सववस्तर वणडन पुढे केलेले आहे. वाक्यरचनेच्या दृष्टीने 
पावहले असता या ताम्रपटातील गद्य मजकुराच्या आरमभीच ‘श्रीमताम’ च्या ऐवजी ‘श्रीमदा’ असे चुकीचे रूप 
आढळते. अनेक वठकाणी अनावश्यक अनुस्वार वदलेले असल्यामुळे ती वद्वतीया ववभक्तीची रूपे होतात; पण 
तेथे ती चुकीची असून एकम दर वाक्यरचनेशी ववसमगत ठरतात. उदा. समस्तभवुनास्त्रय ं१०, १४, १६, २१, 
कौंतेय ं ११, तस्याग्रजं साहसामजनेय ं १५, परमभट्टारकं, १७, २२, २८ ित्यादी रूपे पाहा. याच्या उलट 
वमशावळीतील प्रत्येक नृपतीच्या वणडनाच्या शवेटी आलेला ‘परमेश्वर’ हा शब्द ववसगडरवहत असल्यामुळेही 
व्याकरणदोष वनमाण झालेला आहे. १७ ते २२ या ओळींत आलेल्या ववक्रमावदत्याच्या वणडनातील 
षवष्ठप्रत्ययान्त वबरुदामना-ववशषेणपदामना धरून ववशषे्ट्यपद (श्रीववक्रमावदत्यदेव परमेश्वर) हेही 
षवष्ठप्रत्ययान्तच पावहजे होते, पण ते तसे नाही. हीच व्याकरणदुष्ट रचना २२ ते २९ या ओळींतील 
ववनयावदत्य नृपतीच्या वणडनात झालेली आहे. ववशषेण-ववशषे्ट्य समबमध मुळीच पाळलेला वदसत नाही. 
यावशवाय व्याकरणदृष्ट््ा चुकीची रूपे तर अनेक आढळतात. उदा. राजधाने ३०, िंिजं (अनेकवचन) 
४७, ‘स्वदि ंपरदि ंवा ... वसुमधरा’ं ४९, हरेवत ४९, ग्रामम (एकवचन) ३९ ते ४६; ‘ग्रामं ... दत्तः’ ३७, ३८. 
‘वशरःिुमवब’ २, मात्रवुभःरवभवत्ध्धडतानाम’ ४ या शब्दामत समधी करूनही ववसगड कायम ठेवले आहेत. 
 
कोरकाच्या चुका 
 

त्यातच कोरकाच्या चुकाममुळेही भाषेच्या असमस्कृतपणात अवधक भर पडलेली आहे. वठकवठकाणी 
अनावश्यक अनुस्वार व ववसगड त्याने कसे ठेवले आहेत हे यापूवी पावहलेच. वकत्येक वठकाणी अनावश्यक 
आकारवचन्ह कोरले आहे. उदा. दाषं्ट्राग्र १, मानव्यासगोत्र ३, माडूंक ८ ित्यादी. उलट काही वठकाणी ते 
चुकीने गाळले आहे. उदा. चमद्र (द्रा) वदत्य ९, देवभोगं (गा) ग्रहारान् ३१, परमपरािं (णाम) ५, सम (मा) 
सावदत ५, ग्रामकूट(टा)युक्तक २९ ित्यादी. ‘प्रसाद’ हा शब्द तर कोरकाने स्वच्छ ‘प्रसदा’ असा कोरला 
आहे. वणडववपयासाची ही चकू होय. ‘अध्यायनध्यापन’ ३४ यातही वणडववपयासामुळे अशीच चूक झालेली 
आहे. ‘णिनयावदत्य’ हा शब्द ‘ववनेयावदत्य’ २८ असा, तर ‘पुण्य’ हा शब्द ‘पोण्य’ ३१ असा कोरला आहे. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

लेखनाचे स्िरूप 
 

समस्कृत भाषेच्या लेिनाचे जे स्वरूप या ताम्रपटात आढळते ते पुढीलप्रमाणे. (१) परसवणाऐवजी 
सामान्यतः सवडत्र अनुनावसकाचा उपयोग केलेला आहे. उदा. ववस्त्रामत १, तुमग, चुमवव, चमद्र, आरमभ, स्तमि, 
शमभव े२, वम्रदमग १०, ममडल, दमड १२; कपडिमवडतप्रचमडदोदं्दडममडल १३ ित्यादी. (२) इ हा स्वर णय असा 
वलवहला आहे. उदा. णयव = िव २७. (३) याच्या उलट, ये ऐवजी ए वलवहला आहे. उदा. ए ४८. (४) ऋ 
या स्वराची पढुील रूपामतरे यात आढळतात. (अ) ऋ = णर. उदा. आववस्ष्क्रतं १, वशीणक्रत ५, महीणभ्रतानाम, 
अवणभ्रत ६; णक्रत ७; वप्रथ्वी १०, १४, १६, २१, २५, २७, णप्रथु २५, णक्रवमः ४९, णिषभ ८, णिप १२, २०, २४; 
णम्रदमग १०, णग्रवहत २०; णिध्धये ३१. (आ) ऋ = रु. उदा. मात्रवुभः ४, बु्रहस्पतो ३३. (५) ख ऐवजी क. 
उदा. समक ९. (६) झ ऐवजी ज. उदा. जल्लरी ९. (७) थ ऐवजी त. उदा. अववभ्रत ६, त्स्तत ७, अवस्तानेन 
३० (८) क्ववचत त ऐवजी थ वलवहलेलाही आढळतो. उदा. समस्थूयमान ३. त्याचप्रमाणे (९) प ऐवजी फही 
आढळतो. उदा. फणव ९. (१०) ल हे अक्षर अनेक वठकाणी वद्वत करून ल्ल असे वलवहले आहे. उदा. 
तै्रल्लोक्य २, कल्लश, कुणल्लस, हल्ल, ममडल्लाग्र-१३, वदगमतराल्लस्य, कुल्लववल्लय १९, चोल्ल २०, भपूाल्ल, मौल्ली, 
युगल्ल, माल्लव, २३; ककल्लग २४, ममडल्लाधीस्वर, तल्ल २५; तुल्लत्व २६, काल्लयुक्त ३२, वनम्मडल्ल ३४. ल्ल = ळ 
असे तर नसेल ना? (११) ब साठी सवडत्र ि अक्षर वलवहलेले आहे. उदा. चुमणि २, सप्तामणिका ४, लिुध १५, 
१८, ववदुध १८, समवद्यमान २९, पट्टवमधोत्सव ३०, िुहस्पतो ३३, व्राह्मण ३४, व्रह्मपुरी ३५. (१२) ि ऐवजी 
बहुधा स वलवहलेला आढळतो. उदा. ववस्त्रामत १, वसरः २, संभव े३, वसीवक्रत ५, असेष ५, २५, अस्ि ६, ८, 
सरभ, साद दूडल, कल्लस, कुवल्लस ८, संक ९, आस्त्रय १०, १४, १६, २१, २७, २८, ५०, परमेस्वर १०, ११, 
१४, १७, २२, २८, पुलकेवस ११, वकसोर १३, वेंगीस २४, ममडलाधीस्वर २५, प्रसमन, आणस्त्रत्य २६, 
परसुराम २७, कुसल २९, कवसत्युत्तरपमचसतीषु, सकवषड ३२, वैसाि ३३, सप्तसत ३६, सासन ३७, द्वादस, 
वमसज ४७, केसव ५०. (१३) क्ववचत ष साठीही स वलवहलेला आढळतो. उदा. अवभणसक्त. (१४) उलट, 
क्ववचत स साठीही ष हा वलवहलेला आढळतो. उदा. अवभाणषत १९. (१५) त्याचप्रमाणे एका वठकाणी ि 
साठीही ष वलवहलेला आढळतो. उदा. यषो ३१. 
 
कालणनदेि 
 

प्रस्तुत ताम्रपटात दानकालाचा वनदफेश ‘कवसत्युत्तरपमचसतीषु सकवषडप्रतीतेषु 
काल्लयुक्तसमवत्सरप्रवत्तडमाने वैसािप्राप्तमवास्याम वृ्रहस्पतो वारे सूय्यडग्रहणदानतात्काले-’ म्हणजे गतशक 
५२०, कालयुक्त समवत्सर, वैशाि अमावस्या, गुरुवार, सूयडग्रहण, असा केलेला आहे. (ओ. ३२–३३) 
स्वामीकन्नु वपल्ले यामच्या भारतीय पमचामगानुसार तो अगदी बरोबर आहे. गत शकवषड ५२० चा समवत्सर 
‘कालयुक्त’ हा त्यात वनर्षदष्ट असून चालू शकवषड ५२१ च्या वैशाि अमावस्येला बरोबर गुरुवार येतो. 
कनाटक वहस्टॉवरकल सोसायटीच्या समग्रहातील ववनयावदत्याच्या धारवाड ताम्रपटात (बनावट) नेमका 
हाच काळ वनदफेवशलेला आहे. फरक ितकाच की, तेथे त्या वदवशी व्यतीपात असल्याचे म्हटले आहे, तर 
आपल्या ताम्रपटात त्या वदवशी सूयडग्रहण असल्याचे सामवगतले आहे. वपल्ले यामच्या जमत्रीनुसार चालू शक ५२१ 
च्या वैशाि अमावस्येला सूयडग्रहण देिील होते. तेव्हा आपल्या ताम्रपटातील कालवनदफेश सवड दृष्टींनी 
बरोबर आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. त्या वदवशी िमग्रजी तारीि ३० एवप्रल ५९९ ही होती. 
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कालणनदेि उिरकालीन : काही िंका 
 

चालुक्य नृपती ववनयावदत्य याची कारकीदड शके ६०३ ते ६१८ (ि. स. ६८१ ते ६९६) ही 
िवतहासमान्य आहे. या काळातील त्याचे अनेक ताम्रपट उपलब्ध आहेत. त्याच ववनयावदत्याच्या नावाने 
वदलेला प्रस्तुत ताम्रपट शके ५२० (ि. स. ५९९) चा म्हणजे ८२ वषांनी अगोदरचा आहे. त्यामुळे तो 
समशयास्पद अथात बनावट असावा असे वाटणे स्वाभाववक आहे. त्यातील कालवनदफेश पमचामगाच्या दृष्टीने 
बरोबर असला तरी त्याबद्दल समशय उत्पन्न करणारी काही प्रमाणे ताम्रपटातच आढळतात. त्यामचा ववचार 
करणे आवश्यक आहे. 
 
बाििट्टाच्या श्लोकाचा अतंिाि 
 

(१) ताम्रपटाच्या आरमभी आलेल्या दोन श्लोकामपैकी ‘नमस्तुमगवशरिुमवब–’ हा श्लोक सुप्रवसद्ध 
समस्कृत कवी बाणभट्ट याने वलवहलेल्या ‘हषडचवरत’ ग्रमथातील प्रारमभीचा ममगल श्लोक होय. बाणभट्ट हा 
कनोजावधपती हषडवधडन याच्या आश्रयाला होता. हषडवधडनाने ि. स. ६०६ ते ६४७ पयंत राज्य केले. त्यानमतर 
म्हणजे ि. स. ६४७ नमतर केव्हा तरी बाणभट्टाने ‘हषडचवरत’ ग्रमथ वलवहला असावा. आवण त्यातील श्लोक 
ज्याअथी या ताम्रपटात घेतला आहे त्याअथी तो त्याहूनही नमतर केव्हा तरी तयार करण्यास आला असला 
पावहजे. हा काळ वनवितपणे सामगता येत नसला तरी तो ि. स. ६४७ नमतरचाच असला पावहजे हे उघड 
आहे. 
 

चालुक्य नृपती सहावा ववक्रमावदत्य याच्या ‘हडळी’ ताम्रपटातही आरमभीच्या भागात 
‘नमस्तुमगवशरिुमवब...’ हा श्लोक उद धृत केलेला आढळतो. (पाहा, िमवडयन अवँटके्वरी व्हॉल्यूम १३, पृ. ९२). 
हडळी ताम्रपटाचा काळ शके १००६ रक्ताक्षी समवत्सर, असा आहे. त्यावरून असे वदसते की, शककाल 
अकराव्या शतकाच्या पूवाधात (म्हणजे िसवी सनाच्या अकराव्या शतकाच्या उत्तराधात) चालुक्यामच्या 
ताम्रपटात आरमभी बाणभट्टाचा हा श्लोक घालण्याची पद्धत सुरू झाली असावी. तसे असल्यास 
ववनयावदत्याचा प्रस्तुत कासारवशरसी ताम्रपटही त्याच सुमारास केव्हा तरी तयार करण्यात आला असावा. 
 
षणष्संित्सरगिनेनुसार संित्सराचा उल्लेख 
 

(२) कालवनदफेशाच्या बाबतीत दुसरी लक्षात घेण्यासारिी गोष्ट म्हणजे त्यातील शकसमवत्सरामचा 
वनदफेश. ववजयावदत्य, ववनयावदत्य आवण त्यापूवीच्या चालुक्य नृपतींच्या ताम्रपट–वशलालेिामत 
शकवषाबरोबर समवत्सराचा उल्लिे येत नाही. त्यामच्या ‘प्रवधडमान ववजयराज्यसमवत्सराचा’ म्हणजे 
राज्यवषाचा उल्लिे त्यात असतो; बाहडस्पत्य कालगणनेतील षवष्टसमवत्सरचक्र–पद्धतीनुसार येणाऱया 
समवत्सराचा उल्लिे नसतो, हे लक्षात घेतले पावहजे. तसा शकसमवत्सरामचा उल्लिे प्रस्तुत ताम्रपटातील 
(आवण ववनयावदत्याच्या नावावर असलेल्या अशा ितर बनावट ताम्रपटामतील) कालवनदफेशात आहे. ही बाब 
या ताम्रपटाच्या बनावटपणाची सूचक आहे. 
 

ववनयावदत्याच्या अशा बनावट ताम्रपटामपकैी बले्लारी ताम्रपटाची मावहती ‘ॲन्युअल वरपोटड, साहथ 
िमवडयन एवपग्राफी’ १९१७–१८, पृ. १३४ मध्ये आली आहे. त्या ताम्रपटात शके ५१२, साधारण समवत्सर, 
माघ शुद्ध त्रयोदशी, सोमवार, हा काळ वनर्षदष्ट केला आहे. हा कालवनदफेश पमचामगाच्या दृष्टीने वद. ब. 
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स्वामीकन्नु वपल्ले यामनी स्वतः तपासून पावहला होता. त्यामचा अवभप्राय वरील अहवालातच पृ. १२६ वर उद धृत 
केला आहे. तो असा : ‘In A. D. 590—S’aka 512 expired, Māgh S’ukla 13 fell on Monday as stated 
.... all the same the record may be forgery; there being no evidence that the Southern 
Bārhaspatya recknoing according to which the year would be Sādhārana was in use in the 
sixth centuary A. D.’ याचा अथड असा की, शककालाबरोबरच समवत्सराचाही वनदफेश करणारी दावक्षणात्य 
बाहडस्पत्य कालगणना िसवी सनाच्या सहाव्या शतकात वापरात असल्याचा पुरावा आढळत नाही. त्याअथी 
हा ताम्रपट बनावट असला पावहजे, कारण ताम्रपटात शककालाबरोबरच दावक्षणात्य बाहडस्पत्य 
कालगणनेनुसार समवत्सराचाही उल्लिे आहे. हे वववचेन आपल्या ताम्रपटालाही लागू होते. 

 
बाहडस्पत्य कालगणनेच्या दोन पद्धती आहेत. एक द्वादश समवत्सर गणनेची, आवण दुसरी 

षवष्टसमवत्सर गणनेची. षवष्टसमवत्सरगणनेत साठ वषांचे एक चक्र मानले असून त्यातील प्रत्येक वषाला एक 
समवत्सरनाम आहे. या षवष्टसमवत्सरगणनेच्याही दोन पद्धती आहेत. उत्तर–भारतीय पद्धतीत क्षय समवत्सर 
मानण्यात येतो. त्यामुळे त्या पद्धतीत मधूनमधून एक वषड गाळले जाते. दवक्षण–भारतीय पद्धतीत ते गाळले 
जात नाही. पूवी दवक्षण भारतातही उत्तर–भारतीय पद्धती होती. पण पढेु श. ८३० पासून ती लुप्त होहन 
केवळ दवक्षण–भारतीय पद्धती चालू झाली. (पाहा. ग. ह. िरे समशोधकाचा वमत्र. पृ. ९२, ९३; ववदभड 
समशोधन ममडळ वार्षषक १९६२, डॉ. वा. वव. वमराशी यामचा ‘राष्ट्रकूट नृपती चतुथड गोकवद याचा अमदुरा 
ताम्रपट,’ पृ. २, ३) आपल्या ताम्रपटात षवष्टसमवत्सरगणनेच्या दवक्षण–भारतीय पद्धतीनुसार 
शकसमवत्सरामचा वनदफेश असल्यामुळे तो शके ८३० नमतर केव्हा तरी वलवहला गेला असावा असे वदसते. 
 
िासकीय णििागातील दिमान पध्दती 
 

(३) प्रस्तुत ताम्रपटात दान वदलेले गाव ‘वीवरगे’ याचा उल्लेि ‘वीवरगेचाल्लीस’ असा, आवण ते ज्या 
ववषयात होते त्या अमरावतीचा उल्लिे ‘अमरावती–सप्तशत’ असा आहे. (ओ. ३६). हा आकयाचा उल्लिे 
त्या ग्रामसमूहात ककवा ववषयात अमतभूडत होणाऱया गावामच्या समख्येचा होय, हे यापूवी सूवचत केलेच आहे. 
ग्रामसमूह आवण ववषय यामची रचना करताना त्यात दशगुवणत ग्रामसमख्येचा अमतभाव करण्याची ही दशमान 
पद्धती म्हणून ओळिली जाते. राज्याचे शासकीय दृष्टीने ववभाग पाडताना ते अशा दशमान पद्धतीचा 
स्वीकार करून पाडाव े असे धमडशास्त्रलेिकामनी सुचववले होते. ही पद्धत दवक्षण भारतात िसवी सनाच्या 
आठव्या शतकापासून सुरू आवण क्रमाक्रमाने पुढे ती रूढ झाली, असे प्राचीन िवतहासतज्ञामचे मत आहे. 
(पाहा, वद अली वहस्री ऑफ वद डेक्कन, भाग १, पृ.५१, समपा. जी. यझदानी) ज्याअथी प्रस्तुत ताम्रपटात 
राजकीय ववभागामच्या दशमान पद्धतीचा उपयोग केलेला आहे त्या अथी या ताम्रपटाची वनर्षमती व लेिन ि. 
सनाच्या ८ व्या शतकात ककवा त्यानमतर केव्हातरी झाले असाव.े यामुळेही शके ५२० = ि. स. ५९९ हा काल 
ताम्रपटात वनर्षदष्ट असला तरी तो िरा मानता येत नाही. नमतर केव्हातरी तयार केलेल्या या ताम्रपटात हा 
मागील कालवनदफेश जाणूनबजूुन घातला असावा, हे स्पष्ट वदसते. 
 
िंिािळी ििथन : चचा 
 

प्रस्तुत ताम्रपटाच्या द्वारे चालुक्यनृपती ववनयावदत्य सत्याश्रय याने वासुदेव वद्ववदेीभट्टाला श्रीवल्लत 
या नावाचे गाव दान वदलेले आहे. ताम्रपटाच्या आरमभी ‘जयत्याववत्ष्ट्क्रतम ववष्ट्णोः’ हा एक व त्यानमतर 
‘नमस्तुमगवशरिुमवब–’ हा दुसरा, असे दोन श्लोक आलेले आहेत. यामपकैी पवहला श्लोक चालुक्यनृपतींच्या 
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बहुतेक ताम्रपटामच्या आरमभी येतो; पण दुसरा श्लोक मात्र त्यामच्या समकालीन दुसऱया कोणत्याच ताम्रपटात 
आढळत नाही. बनावट म्हणून समजल्या गेलेल्या, ववनयावदत्याच्या ितर ताम्रपटामतही तो आढळत नाही. 
या वठकाणी तो आहे. हे या ताम्रपटाचे एक वैवशष्ट्् म्हणता येईल. हा दुसरा श्लोक सुप्रवसद्ध समस्कृत कवी 
बाणभट्ट याने वलवहलेल्या ‘हषडचवरता’ च्या आरमभी आलेला ममगल श्लोक होय, हे यापूवी आपण पावहले. येथे 
एवढेच लक्षात घ्यावयाचे की, या ताम्रपटात प्रारमभी वराह–अवतारधारी ववष्ट्णचेू व नमतर शमकराचे 
ममगलाचरण आले आहे. 
 

त्यानमतर प्रथम चालुक्यवमशाचे वणडन आहे. चालुक्यामच्या ितर ताम्रपटामत आढळते तसेच ते आहे. या 
चालुक्यकुळाला भषूणभतू पुलकेवशवल्लभ, त्याचा पतु्र कीर्षतवम्मा, त्याचा वडील भाह ववजयावदत्यदेव, 
त्याचा मुलगा ववक्रमावदत्यदेव आवण शवेटी त्याचा मुलगा ववनयावदत्यदेव अशा अनुक्रमाने चालुक्यनृपतींची 
वमशावळ या ताम्रपटात वणडन केलेली आहे. ववनयावदत्याच्या नावावर असलेल्या बहुतेक बनावट ताम्रपटामत 
हीच वमशावळ वदलेली आढळते. पण त्यामतील वले्लरी आवण मद्रास म्युवझयम या दोन ताम्रपटामत मात्र 
ववजयावदत्याला कीर्षतवम्याचा वडील भाह न म्हणता मुलगा असे म्हटले आहे. 
 
ताम्रपटातील णिजयाणदत्य = णद्वतीय पुलकेिी? 
 

ताम्रपटावदकामच्या आधारे चालुक्यामची िवतहासमान्य वमशावळ पुढीलप्रमाणे आहे. प्रथम पुलकेशी–
त्याचा पुत्र कीर्षतवमा–त्यानमतर त्याचा भाह ममगलेश–त्यानमतर कीर्षतवम्याचा पुत्र वद्वतीय पलुकेशी–
त्यानमतर त्याचा पुत्र प्रथम ववक्रमावदत्य आवण मग त्याचा पतु्र ववनयावदत्य. या ववनयावदत्यानमतर राज्य 
करणाऱया नृपतीचे नाव ववजयावदत्य असे होते. या िवतहासमान्य चालुक्यवमशावळीशी आपल्या ताम्रपटात 
वदलेली वमशावळ जुळत नाही, हे सामगावयास नकोच. िवतहासमान्य वमशावळीवरून असे वदसते की, 
कीर्षतवम्याच्या मृत्यूनमतर त्याचा मुलगा वद्वतीय पुलकेशी लहान असल्यामुळे कीर्षतवम्याचा धाकटा भाह जो 
ममगलेश त्याच्याकडे राज्यपद गेले. वयात आल्यानमतर ते पुलकेशीने आपल्या काकाजवळून 
(कीर्षतवम्याजवळून) वहसकावनू घेतले व तो कसहासनावधवष्ठत झाला. चालुक्याच्या वमशात या वद्वतीय 
पुलकेशीची कारकीदड प्रवसद्ध आहे. प्रस्तुत ताम्रपटात मात्र कीर्षतवम्यानमतर त्याचा वडील भाह ववजयावदत्य 
गादीवर बसला असे म्हटले आहे. काही बनावट ताम्रपटामत त्यालाच कीर्षतवम्याचा मुलगा म्हणनू समबोधले 
आहे. हे सवड िवतहासमान्य वमशावळीशी ववसमगत आहे. प्रस्तुत ताम्रपटाच्या लेिकाने वद्वतीय पुलकेशीलाच 
कदावचत ‘ववजयावदत्य’ या नावाने समबोधले असाव.े तसे असेल तर या बनावट ताम्रपटामपैकी बेल्लरी आवण 
मद्रास म्युवझयम ताम्रपटामत त्याला कीर्षतवम्याचा ‘सुत’ म्हटले आहे ते बरोबर मानता येईल. पण 
ताम्रपटलेिकाला ववजयावदत्य = ममगलेश जर अवभपे्रत असेल तर ते चूक ठरेल. कारण, एकतर ममगलेश 
हा कीर्षतवम्याचा वडील भाह नसून धाकटा भाह होता. तसे नसते तर प्रथम पलुकेशीनमतर वमशपरमपरेने 
तोच गादीवर बसला असता. यदाकदावचत असे मानले की, प्रथम पुलकेशीला ववजयावदत्य = ममगलेश हा 
एक व दुसरा कीर्षतवमा अशी दोन मुले होती, या पुलकेशीच्या मृत्यूनमतर ववजयावदत्य (= ममगलेश) याला 
डावलून कीर्षतवमा गादीवर बसला, पण त्याच्या मृत्यनूमतर मात्र ववजयावदत्याने (अथात ममगलेशाने) गादी 
बळकावली तरी या ताम्रपटातील वमशावळीचा िवतहासमान्य वमशावळीशी ववरोध कायम राहतो. कारण, तीत 
ममगलेशानमतर वद्वतीय पुलकेशी गादीवर आला असे असून त्याच्या पराक्रमामचे ववस्तारपूवडक वणडन आढळते. 
त्याला या बनावट ताम्रपटामच्या वमशावळीत कुठे जागाच नाही. अथात, आपल्या ह्या ताम्रपटातील वमशावळ 
चुकीची आहे असेच म्हटले पावहजे. या बनावट ताम्रपटामपकैी फार तर बले्लरी आवण मद्रास म्युवझयम 
ताम्रपटातील वमशावळ िरी मानता येईल. पण त्यासाठीही ववजयावदत्य हे वद्वतीय पलुकेशीचे दुसरे नाव 
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असाव े असे मानाव े लागेल. पण त्याला अन्य उपलब्ध साधनामत कोठेही आधार आजतरी सापडत नाही, 
हेही िरे आहे. 
 
प्रथम पुलकेिी 
 

वस्तुत्स्थती अशी वदसते की, ववनयावदत्याच्या िवतहासमान्य ताम्रपटामतील आराियातच बरेचसे 
बदल करून या बनावट ताम्रपटातील वमशावळीचा आरािडा तयार केलेला असावा. चालुक्य कुलाच्या 
वणडनानमतर प्रथम पुलकेशीचे वणडन यात आलेले आहे. त्यातील ‘अस्वमेधाववभ्रतस्नानपववत्रीवक्रतगात्रस्य’ 
एवढेच वणडन अन्य ताम्रपटामत आढळते. त्यानमतर ‘जयछत्रचामर–’ ित्यादीपासून तो ‘परमभट्टारक’ या 
शब्दापयंतची ववशषेणे प्रस्तुत ताम्रपटात नवीन आलेली आहेत. त्यात ऐवतहावसक दृष्टीने नवीन असे काहीही 
नाही. त्यात त्या नृपतीचे छत्र, चामर, कसहासन आवण अनेक पशुपक्षामच्या आकृतींनी ववरावजत असा 
महाध्वज याचे वणडन असून, त्या नृपतीच्या समोर वाजणाऱया वनरवनराळ्या वाद्यामची नाव ेआलेली आहेत. 
मुळात नसलेली ‘समस्तभवुनाश्रय... परमभट्टारक’ ही ववशषेणेही पलुकेशीला लावली आहेत. 
 
कीर्षतिमा 
 

त्यानमतर प्रथम पलुकेशीचा पुत्र कीर्षतवमा याच्या वणडनातील ‘वनवास्यावद-
परविपवतममडलप्रवणबद्धववशुद्धकीर्षतः’ एवढा भाग प्रवसद्ध वमशावळीतून घेतला असून त्यापढुील ववशषेणे मात्र 
पदरची नवीन घातली आहेत. त्यातही ऐवतहावसक दृष्टीने महत्त्वाचे असे काहीही नाही. त्यापूवी, मुळातील 
‘पराक्रमाक्रान्त’ या शब्दामचे चुकीचे वाचन करून त्याचे ‘पराक्रमकौंतेय’ असे झाले आहे. त्यावरून 
कीर्षतवमा हा पराक्रमाने कौंतेयासारिा म्हणजे अजुडनासारिा होता असे अलम कावरक रीतीने सूवचत होते. 
 
णिजयाणदत्य 
 

कीर्षतवम्यानमतर त्याचा वडील भाह ववजयावदत्य हा गादीवर आला. (या मावहतीववषयी चचा 
यापूवीच्या पवरच्छेदात केलेलीच आहे.) त्याचे या ताम्रपटातील वणडन हे वद्वतीय पलुकेशीचे वणडन आहे असे 
मानले तर असे आढळेल की, िवतहासमान्य ताम्रपटाममधील त्याच्या वणडनातील 
‘पराजयोपात्तपरमेश्वरापरनामधेयः’ एवढे वाक्य आपल्या या ताम्रपटात ‘पराजयोपलबुधपरमेस्वरपरमाणाम’ 
–या शब्दामत घेतलेले आहे. ‘उपात्त’ या शब्दाऐवजी ‘लबधु’ हा शब्द योजला. ‘अपरनामधेयः’ याची 
‘परमाणाम’ या अक्षरात झालेली ववकृती हास्यास्पद आहे. यावरून आपल्या ताम्रपटलेिकाला ववजयावदत्य 
म्हणजे वद्वतीय पुलकेशी अवभपे्रत असावा या तकाला बळकटी येते. पण तसे िरोिरच असते तर प्रवसद्ध 
वमशावळीत वद्वतीय पलुकेशीने श्रीहषडवधडनाचा पराजय केल्याचे जसे स्पष्ट म्हटले आहे तसे या लेिकाने का 
म्हटले नाही, हषडवधडनाचे नाव त्याने का गाळले, हे प्रश्न उपत्स्थत होतात. वद्वतीय पलुकेशी अवभपे्रत नसून 
दुसराच कोणी ववजयावदत्य वणडन करायचा असेल तरीही त्याच्या वणडनात प्रवसद्ध वमशावळीतील वद्वतीय 
पुलकेशीच्या वणडनातील वर उद धृत केलेले शब्द या ताम्रपटलेिकाने तेथून उचलले आहेत असे स्पष्ट 
वदसते. 
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णिक्रमाणदत्य 
 

ववजयावदत्यानमतर त्याचा मुलगा ववक्रमावदत्य याचे वणडन आपल्या या ताम्रपटातील १७ ते २२ या 
ओळींत आलेले आहे. ववक्रमावदत्याच्या पराक्रमाची सवडसाधारण वणडने पवहल्या दोन ववशषेणामत आली 
आहेत; आपण वमळववलेल्या ववजयामनी ववक्रमावदत्याच्या चेहेऱयावर वैभव ववलसत होते, तसेच ववद्वान, 
रवसक व समरामगणातील शत्रू यामच्यामध्ये त्याने सारिीच कीती समपादन केली होती, एवढाच त्याचा भावाथड 
आहे. त्यानमतरच्या वणडनात ववक्रमावदत्याने पल्लव नृपतीचा पराजय करून नमतर कामची हे शहर काबीज 
केले, तसेच त्याने पेर, चोल आवण पामय नृपतींचा पराभव केला हे अलम कावरक रीतीने वणडन केले आहे. 
वचरडून टाकलेल्या या नृपतींच्या मुकुटामच्या शिेरातील मण्यामच्या नीलवकरणामनी ववक्रमावदत्याचे 
चरणकमल अवभवषक्त झाले होते असे म्हटले आहे. 
 

ववनयावदत्याच्या अन्य उपलब्ध ताम्रपटामतील वणडनाशी हे वणडन बहुतेक जुळते. फरक ितकाच की, 
पामय आवण चेर नृपतींचा स्वतमत्र उल्लेि अन्य ताम्रपटामत आढळत नाही, तर तेथील केरळ धरणीधराचा 
उल्लेि यात नाही. तो या (सवड बनावट) ताम्रपटामत आढळतो. मुळातील बरीच वाक्ये त्यात ववकृत होहन 
आलेली आहेत. मुळातील आरमभीचे शब्द ‘मवतसहायसाहसमात्रसमवधगत’ हे शब्द गाळले असून त्यापुढील 
‘वनजवमशसमुवचतवचतराज्यववभवस्य’ याचे ववकृत रूपामतर ‘वनजववजयसमुवचततरास्यववभवस्य’ असे झाले 
आहे. ववक्रमावदत्याची यापढुील ववशषेणेही मुळातूनच उचलली आहेत, पण त्यात बदल आवण ववकृती 
पुष्ट्कळ आहेत. ‘ववववधरवसतवसतसमरमुिगत’ या शब्दामचे ‘वववुधरवसकसमरवरपुगत’ या शब्दामत रूपामतर 
झाले आहे. तीच दुदडशा त्यापढुील ववशषेणवाक्यामची झाली आहे. ‘वहमकरकरववमलकुलपवरभवहेतु’—
यातील ‘ववमल’ शब्द आपल्या ताम्रपटात गाळला असून ‘पवरभव’ शब्दाच्या वठकाणी ‘ववलय’ शब्द घातला 
आहे. मुळातील त्यापुढील ‘प्रभावकुवलशदवलत—’ या, व ‘अनन्यसमवनत—’ या दोन ववशषेणामतील आशय 
आपल्या ताम्रपटात मागील वाक्यात ‘समचूत्ण्नडतचेरचोलपामय–’ ित्यादी शब्दामनी एकाच वाक्यात आणला 
आहे. त्यातही त्यातही आपल्या ताम्रपटात ‘चेर’ शब्द जास्तीचा घातला असून मुळातील ‘केरळ’ शब्द 
वगळला आहे. मुळातील ‘चयमानमानशृमगस्य’ हेही शब्द गाळले आहेत. ‘सवललावभवषक्त’ चे 
‘सवनलावभवसक्त’ झाले आहे. मुळातील ‘वत्रसमुद्रमध्यवर्षतभवुनममडलाधीश्वरस्य’ हे ववशषेण पूणडपणे गाळले 
आहे. 
 
णिनयाणदत्य 
 

ववक्रमावदत्यानमतर त्याचा मुलगा ववनयावदत्य गादीवर आला. त्याचे वणडन २२ ते २८ ओळींत 
आलेले आहे. केवळ आपल्या ववनयाने नमवलेल्या अनेक नृपतींच्या वशरोमालामनी त्याचे सुमदर चरणकमल 
गदजारले जात होते; कदकण, मालव, गोल्ल (?), गूजडर, ककलग, वेंगी ित्यादी राज्यामच्या नृपतींच्या 
मुकुटपमक्तींनी त्याचे पादपीठ (पाय ठेवण्याचे आसन) सुशोवभत झाले होते; तीन समुद्रामच्या मध्यभागी 
असलेल्या प्रदेशाचा तो स्वामी होता; वासुदेव श्रीकृष्ट्णाप्रमाणे तो ज्ञानी होता; परशुरामाप्रमाणे तो राजामचा 
नाश करणारा होता; आवण भरताप्रमाणे अनेक राजामना आश्रय देणारा होता. यात ऐवतहावसकदृष्ट््ा 
महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्या राजामना त्याने कजकले होते त्यामचा उल्लेि. बाकीचे वणडन सवडसाधारण स्वरूपाचे 
अलम कावरक असून स्तुवतपाठामनी भरलेले आहे. िवतहासमान्य ताम्रपटामत देिील ववनयावदत्याचे वणडन 
असेच अवतशयोक्त आहे. त्यात, त्याने कामचीपवत, तसेच कमेर, पारवसक, कसहल ित्यादी द्वीपामच्या राजामना 
कजकले होते, वशवाय उत्तर भारताच्या अवधपतीला कजकून त्याजजवळून पावलध्वज आवण ितर सवड 
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ऐश्वयडवचन्हे वमळवली होती असे वणडन आहे. एवमगुणवववशष्ट ववनयावदत्याने प्रस्तुत ताम्रपटातील दान वदलेले 
आहे. 
 

ववनयावदत्याच्या वणडनातही बराचसा मजकूर मूळ ताम्रपटातून उचलला आहे, पण तो बरीच 
वफरवावफरव करून. ‘वत्रसमुद्रमध्यवर्षत–’ ित्यादी मुळातील ववक्रमावदत्याचे ववशषेण ववनयावदत्यासाठी 
वापरले आहे. मुळातील ‘वपतुराज्ञया–’ या शब्दापासून तो ‘–अवष्टभ्य’ या शब्दापयंतच्या वाक्यातून बरेच 
शब्द उचलून ‘वप्रथुराज्योपनीता ... माववष्ट्रेस्य’ हे वाक्य तयार झालेले वदसते. त्यात ‘वपतुराज्ञया-’चे 
‘वप्रथुराज्योपनीत-’ असे झाले आहे. ‘बल’ची जागा ‘फल’ शब्दाने घेतली असून ‘अवष्टभ्य’ शब्दाऐवजी 
‘आववष्ट्रसे्य’ असा शब्द आला आहे. या समपूणड वाक्यातून सुसमगत असा कोणताच अथड वनघत नाही. 
त्यापुढील ‘समस्तववषय ... मनोनुरञ्जनः’ या मूळ ववशषेणातील ‘समस्त’ शब्दाची जागा ‘यमवध’ शब्दाने 
घेतली आहे. ते कदावचत ‘समवध-’ असेही असू शकेल. मुळातील ‘प्रशमनावद्ववहततन्मनो-’ ित्यादीचे 
‘प्रशमनावदवहतमात्र-’ असे झाले आहे. ‘तन्मनोनुरञ्जनः’ हे शब्द गाळले आहेत. मुळात 
‘अत्यन्तवत्सलत्वादु्यवधवष्ठर िव श्रीरामत्वाद्वासुदेव िव’ असे आहे तर आपल्या ताम्रपटात-
‘आमतरतुल्लत्ववयत्व्वडवुधवासुदेव िव’ असे आहे. त्यात फार घोटाळा उडाला आहे, हे स्पष्ट वदसते. त्यानमतरचे 
ववशषेण मुळात ‘नृपामकुशत्वात्परशुराम िव’ असे आहे. त्यातील ‘नृपामकुशत्वात्’चे ‘विपकम सातु-’ असे 
आपल्या ताम्रपटात झाले आहे. 
 

ववनयावदत्य गादीवर बसण्यापूवी त्याचे आसन डळमळीत असावे, गादीवर हक्क सामगणाऱया 
ववरोधकामना वजकल्यानमतरच त्याला कसहासन प्राप्त झाले असाव े असे ‘त्स्थरतरावस्थानेन’ (ओ. ३०) या 
ववशषेणाच्या योजनेवरून वदसते. आपले आसन पके्क झाल्यानमतर तो पट्टबमधोत्सव (डोक्यावर मुकुट धारण 
करण्याचा समारमभ) साजरा करण्यासाठी ‘कुरुम द’ गावी गेला होता. या उत्सवाच्या वळेी आपले पणु्य आवण 
यश वाढववण्यासाठी, पूवी केव्हा तरी देवालयामना वदले गेलेले पण नमतर लुप्त झालेले अग्रहार पुन्हा त्याच 
व्यक्तींना ककवा देवस्थानामना त्याने दान म्हणून वदले; आवण अशा रीतीने पूवीच्या दानामचे नवीनीकरण करून 
पूवीच्या राजामच्या िच्छामचे अनुपालन केले. प्रस्तुत ताम्रपटात वनर्षदष्ट केलेले ग्रामदान हे त्याचपैकी एक 
असाव ेअसे ‘तत्पालनाम’ (ओ. ३२) या शब्दावरून वदसून येते. 
 

या वठकाणी एका गोष्टीकडे अभ्यासकामचे लक्ष वधेणे आवश्यक वाटते. राष्ट्रकूटनृपती तृतीय 
िमद्रराज याच्या बहुतेक ताम्रपटात आलेले एक वाक्य या (व ितर बनावट ताम्रपटामतही) आवश्यक तेवढा 
बदल करून जसेचे तसे उद धृत केलेले आढळते. उदा. िमद्रराज्याच्या वजीरिेड ताम्रपटात (एवप. िमवडका, 
व्हॉ. ३८, भाग १, पृ. १८, ओ. ४६–४८) ‘यथा मान्यिेटराजधानीत्स्थरतरावस्थानेन 
पट्टबन्धोत्सवसमपादनाय समानत्न्दतकुरुन्दकमुपागतेन मया राज्यावभषेकसमये 
मातावपत्रोरात्मनिैवहकामुवत्रकपुण्ययशोवभवृद्धये पूव्वडलुप्तानवप देवभोगाग्रहारान्पालयता-’ असे वाक्य आहे, 
तर प्रस्तुत ताम्रपटात ‘रक्तापुरराजधाने त्स्तरतरस्वस्तानेन पट्टवमधोत्सवसमपादनात्न्वतकुरुम दमुपागतेन 
पोण्ययषोर्षव्रवृध्धये पूव्वडलुप्तानवप देवभोग (गा) ग्रहारानुपालयतः (ता)-’ असे आहे. (ओ. ३०–३२). या 
दोन्ही वाक्यामतील कबबप्रवतकबबभाव लक्षात घेण्यासारिा आहे. हा ताम्रपट िरा असल्यास िमद्रराजाच्या 
ताम्रपटलेिकामनी ते वाक्य या ताम्रपटातून उद धृत केले असे म्हणाव ेलागेल. पण तो बनावट असल्यास 
मात्र िमद्रराजाच्या ताम्रपटातून प्रस्तुत ताम्रपटाच्या लेिकाने ते उद धृत केले असाव ेअसे म्हणता येईल. या 
ताम्रपटातील अशुद्ध समस्कृत व त्याचे लेिन लक्षात घेता हे दुसरे अनुमानच बरोबर ठरेल असे वाटेल. 
आवण तसे असेल तर या ताम्रपटाच्या बनावटीच्या काळावरही प्रकाश पडू शकेल. िमद्रराजाचे ताम्रपट शके 
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८३६ च्या आसपासच्या काळात (म्हणजे प्रस्तुत ताम्रपटातील वनर्षदष्ट कालानमतर जवळजवळ तीनश े
वषानमतर) वलवहले गेले आहेत. तेव्हा त्यानमतर केव्हा तरी प्रस्तुत ताम्रपटामचे लेिन झाले असले पावहजे असे 
म्हणाव ेलागेल. 
 
रक्तापुर राजधानी 
 

या ताम्रपटावरून चालुक्यनृपती ववनयावदत्याची राजधानी ‘मलहारी’ नदीच्या उत्तर तीरावरील 
‘रक्तापुर’ येथे होती असे वदसून येते. िवतहासमान्य वशलालेि-ताम्रपटामवरून त्याची राजधानी ‘वातापी’ 
(म्हणजे आजचे बादामी) येथे होती हे प्रवसद्ध आहे. ककबहुना त्यामुळेच त्यामना ‘वातापीचे चालुक्य’ म्हणून 
समबोधण्यात येते. प्रस्तुत ताम्रपटातील ‘रक्तापुरा’ चा राजधानी म्हणनू उल्लिे ववनयावदत्याच्या ितर 
बनावट ताम्रपटामतही आढळतो. 
 

पूवीच्या वमरज समस्थानातील लक्ष्मेश्वर या गावी ववनयावदत्य सत्याश्रयाच्या राज्यारोहणानमतर 
पाचव्या वषातील शके ६०८ मधील एक वशलालेि उपलब्ध आहे. त्यात ‘अष्टोत्तरषट्छतेषु शकवषफेष्ट्वतीतेषु 
प्रवद्धडमानववजयराज्य–पमचमसमवत्सरे श्रीरक्तापुरमवधवसवत ववजयस्कन्धावारे—’ असा वनदफेश आहे. 
ववनयावदत्याचा पुत्र ववजयावदत्य याचेही दोन वशलालेि त्याच लक्ष्मेश्वर गावी उपलब्ध झाले आहेत. एक 
शके ६४५ चा व दुसरा शके ६५१ चा. या दोन्ही वशलालेिामत ‘श्रीरक्तापुरमवधवसवत ववजयस्कन्धावारे—’ 
असेच रक्तापुरासमबमधीचे वनदफेश आहेत. (पाहा. िमवडयन ॲटीके्वरी, व्हॉल्यूम ७) यावरून केवळ 
ववनयावदत्याच्याच काळी नव्हे तर त्याचा पुत्र ववजयावदत्य याच्या काळीसुद्धा रक्तापुर हे त्यामच्या 
राजधानीचे स्थळ नव्हते, तेथे त्या त्या काळी त्यामच्या सैन्याचे तळ पडले होते असे स्पष्ट वदसून येते. अथात, 
प्रस्तुत ताम्रपटात ‘रक्तापुर’ शहराचा राजधानी म्हणून जो उल्लिे केलेला आहे तो चुकीचा होय. 
‘स्कन्धावार’ म्हणजे राजधानी हा एक अथड आहे िरा, पण ‘सैन्याचा तळ’ असाही त्याचा अथड आहे. 
‘ववजयस्कन्धावार’ याचा हा अथड लक्षात न आल्यामुळेच प्रस्तुत व ितर बनावट ताम्रपटामच्या लेिकाने 
‘राजधानी’ हा शब्द वापरलेला वदसतो. ते अथात चकुीचे होय. 
 

वर उल्लेविलेले ववनयावदत्य आवण ववजयावदत्य यामचे वशलालेि लक्ष्मेश्वर येथे सापडल्यामुळे तेच 
रक्तापूर असाव ेअसा डॉ. फ्लीट यामनी तकड  केला, पण तो बरोबर नाही. कोप्पल (वजल्हा रायचूर) येथील 
कै. एन्. वी. शास्त्री यामनी वलवहलेल्या वटपणीत त्यामनी असे म्हटले आहे की, सध्याचे पट्टडकल शहर हेच 
रक्तापूर होय. पट्टडकलु गावाचे पूवीचे नाव ‘वकसुवोळलु’ या कानडी शब्दाचा अथड ‘लाल शहर’ असा आहे. 
त्या शब्दाचे समस्कृतीकरण करून ‘रक्तापुर’ शब्द तयार करण्यात आलेला आहे. ‘मलहारी’ नदी म्हणजे 
आजची मलप्रभा नदी होय. आपल्या ताम्रपटात म्हटल्याप्रमाणे पट्टडकलु = वकसुवोळलु = रक्तापूर हे गाव 
मलप्रभा नदीच्या उत्तर तीरावरच वसलेले आहे. कै. शास्त्री यामचा हा शोध तकड समगत असल्यामुळे पट्टडकल 
म्हणजे रक्तापूर हे मान्य करण्याला हरकत नाही. (पाहा : वद टेन्थ ऑल िमवडया ओवरअमटल कॉन्फरन्स, 
वतरुपती, प्रोवसकडग्ज अँड रनॅ्झॅक्शन्स, पृ. ३६४–३६५). 
 
कुरंूद 
 

रक्तापूर राजधानीहून आपल्या पट्टबमधोत्सवासाठी ववनयावदत्य ‘कुरुम द’ या गावी गेला होता. 
राष्ट्रकूट नृपती तृतीय िमद्रराज याच्या पूवोवल्लवित ताम्रपटात पट्टबमधोत्सवासाठी िमद्रराज ज्या गावी गेला 
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होता त्याचे नाव ‘कुरूम दक’ असे आहे. त्याचा अपभ्रमश कुरुम दा असा होणे अवधक समभवनीय असल्यामुळे 
परभणी वजल्ह्यातील, बसमत तालुक्यामधील ‘कुरुम दा’ गाव म्हणजे प्राचीन कुरुम दक असाव ेअसे मी सुचववले 
होते. प्रस्तुत ताम्रपटातील ‘कुरुम द’ हेही तेच कुरुम दा असाव,े कदावचत ते कुरुम दवाडही असू शकेल. 
ताम्रपटात त्यासमबमधी ितर कोणतीच सूचक मावहती नसल्यामुळे वनवित काही सामगता येत नाही. पट्टडकल 
याला अवधक जवळचे स्थान कुरुम दवाड होय, हे मात्र िरे. 
 
िासुदेि णद्विेदीला दान 
 

या ताम्रपटात वासुदेव वद्ववदेीभट्टाला वदलेले दान नमूद करण्यात आले आहे. वासुदेव वद्ववदेी हा 
ब्रम्हपुरी येथे राहणारा होता. ब्रम्हपुरीत यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान व प्रवतग्रह या षट कमात 
रममाण झालेले अनेक ब्राम्हण राहत असत. त्यामच्याचपैकी हा महाब्राम्हण होता. तो वावजय कुळातील 
असून त्याचे गोत्र गौतम होते. तो सोमयाजी म्हणजे सोमयज्ञ करणारा होता. 
 

चालुक्य नृपती ववनयावदत्याने ‘अमरावती–७००’ म्हणजे ज्यात सातश े गाव े अमतभूडत होती अशा 
अमरावती ववषयातील (वजल्ह्यातील) ‘वीवरगे–चाळीस’ म्हणजे वीवरगे नावाने ओळिल्या जाणाऱया 
चाळीस गावामच्या समहूातील ‘वल्लत’ या नावाचे गाव वासुदेव वद्ववदेीभट्टाला त्याचे पादप्रक्षालन करून व 
त्याच्या हातावर पाणी सोडून दान वदले होते. याचबरोबर घवटका, पामढरे छत्र, चवरी, 
‘श्रीयद्वारद्वमदयुध्धसासन’—हेही वदले होते. यातील ‘श्रीयद्वारद्वमदयुध्ध’ या शब्दामचा अथड नीट लागत नाही. 
ववनयावदत्याच्या वनरवनराळ्या ताम्रपटात हे शब्द सवडत्र सारिे नाहीत. त्यात वभन्नता आढळते. उदा. 
कोप्पल ताम्रपटात ‘श्रीद्वारसमस्तराज्यवचह्नवत्रभोगाभ्यमतरसासनसमेतम’ असे आहे, तर धारवाड ताम्रपटात 
‘छत्रचामरद्वमद्वयुध्धसमस्तराज्यवचह्नवत्रभोगाभ्यमतरसासनसमेतम’ असे शब्द आहेत. पाली ताम्रपटात ‘–
श्रीमद्वारवनवधवनधानवनष्ट्केषसहस्त्रभरद्वमद्वयत्ताम्रशासनसमेतम’ हे शब्द आढळतात, तर वदव–ेआगर ताम्रपटात 
ते ‘घवटकाश्वतेछत्रचामरशासनसमेतम’ एवढेच आढळतात. यावरून असे वदसून येते की, ग्रामदानाबरोबर 
घवटका, श्वेत छत्र, चामर ित्यादी राजवचन्हामचा उपभोग घेण्याचेही आज्ञापत्र ब्राम्हणामना देण्यात येत असे. 
‘श्रीयद्वारद्वमदयुध्ध’— या शब्दामनी छत्र–चामरामप्रमाणेच ितर काही राजवचन्हामचा उपभोग अवभपे्रत असावा, 
एवढेच फार तर म्हणता येईल. कदावचत एिाद्या राजवचन्हात द्वन्द्वयुद्ध (दोन वीर एकमेकाशी युद्ध करीत 
असलेले) दािववले असेल. 
 
स्थलणनणिती 
 

या ताम्रपटात वनदफेवशलेली ववनयावदत्याची राजधानी ‘रक्तापुर’ आवण तो पट्टबमधोत्सवासाठी ज्या 
गावी गेला होता ते ‘कुरुम द’ या स्थलामच्या वनवितीसमबमधी यापूवी वलवहलेले आहेच. आता या ताम्रपटात 
आलेल्या ितर स्थळामचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करू. 
 

ववनयावदत्याच्या राज्यात अमरावती ७०० हा एक वजल्हा होता. ही अमरावती कुठे होती हे वनवित 
सामगता येत नाही. पण सध्याच्या वबदर वजल्ह्यात ती कोठे तरी असली पावहजे असे पुढील 
स्थलवनवितीवरून वदसून येईल. या अमरावती वजल्ह्यातील ‘वीवरगे–चाळीस’ या ग्रामसमूहातील वल्लत 
गाव दान देण्यात आले आहे. वबदर वजल्ह्यातील भालकी तालुक्यात ‘बीवर’ नावाचे िेडे आहे तेच 
ताम्रपटातील वीवरगे असाव.े ‘बीवर’च्या वायव्येला अडीच मलैामवर असलेले ‘बलद’ गाव म्हणजेच 
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ताम्रपटातील वल्लत होय. ताम्रपटात ब या अक्षरासाठीही व हे अक्षर वलवहलेले आहे, हे लक्षात घेता वीवरगे 
हे नाव ‘बीवरगे’ आवण वल्लत हे नाव बल्लत असे वाचण्याला हरकत नाही. तसे वाचले म्हणजे या दोन्ही 
गावामची आजची नाव ेबीवर आवण बलद अशी असणे कसे शक्य आहे ते वदसून येईल. वल्लत अथात बलद हे 
गाव मामजरा व वतला येहन वमळणाऱया वहबलममडी या नद्यामच्या समगमावर पूवड भागाला आहे. ताम्रपटात 
अनेकदा वनदफेवशलेली ममजरी नदी म्हणजे आजची मामजरा नदी होय. बलदच्या पविमेला मामजरा नदीच्या 
पविमेकडील काठापासून सुमारे एक मलै आत असलेली अलम दी म्हणजे ताम्रपटातील अणमवद ग्राम असाव.े 
अलम दीच्या वायव्येस दोन मलैामवर मामजरा नदीच्या उत्तर तीरावर असलेले िेर नावाचे गाव म्हणजे 
ताम्रपटातील िेट ग्राम असाव.े िेरच्या पूवफेला सुमारे एक मलैावर देवन नदी मामजरा नदीला येहन वमळते. 
ताम्रपटात उल्लेविलेला ममजरीनदीस्त्रोतसमगम तो हाच. आजही तेथे समगम या नावाचे गाव आहे. समगमच्या 
उत्तरेला सुमारे दीड मलैावर असलेले ‘सावली’ नावाचे गाव हेच ताम्रपटातील साववल्लग्राम होय. 
सावलीपासून पूवफेला पाच मलैामवर व बलदपासून उत्तरेला चार मलैामवर वहबलममडी नदीच्या पूवडतीरावर 
असलेले चमदवुवर गाव हेच ताम्रपटातील चमदवुवरग्राम होय. चमदवुरीच्या पूवफेला एका मलैावर असलेले 
बेंडकदडा गाव म्हणजे ताम्रपटातील वेंडकुम दे असाव.े बलदच्या पूवफेला चार मलैामवर कुसनूर नावाचे गाव 
सध्या आहे. ताम्रपटातील कुसुवमडूरु ग्राम म्हणजे हे कुसनुर गाव असाव.े या ताम्रपटात उल्लविलेली 
वनडचव्व,े पुकणवद आवण दषडसल्ल ही गाव े मात्र त्या पवरसरात आढळत नाहीत. बहुधा ती नष्ट झाली 
असावीत. 
 

िाचन 
 

पहिला पत्रा 
 
१. स्िस्स्त ॥ जयत्याणिस्ष्क्र (ष्कृ) तं णिष्िोव्िाराहं क्षोणिताण्नथ (ण्िथ) िं [।✱] दणक्षिोितदा ं(दं) ष्रागं 

(ग्र) णिस्त्रा ं(श्रा)ं तं (त)– 
२. िुिनं िपुः ॥ [१ ॥ ✱] नमस्तंुगणस (णि) रः िंुणि (णब) चंद्रचामरचारिे[।✱] तै्रल्लो (लो) 

क्यनगरारंिं (ि) मू– 
३. लस्तंिाय सं (िं) ििे ॥ [२॥✱] श्रीमदा (ता)ं सकलिुिनजनसंस्थू (स्तू) यमानमानव्या (व्य) 

सगोत्रहरीत (णत)– 
४. पुत्रािा ं सप्ताणंि (णब) कामातु्र (तृ) णिः सप्तमातु्र (तृ) णिः [हा णिसगथ अनािश्यक होय.] रणििस्ध्धथ 

(र्षद्ध)ताना ंकार्षतकेयप्राप्तकल्याि– 
५. परंपरािं (िा)ं िगििारायिप्रस (सा) दा (द) सम (मा) साणदतिराहलाछंन (ने)क्षिक्षििसी 

(िी) णक्र (कृ) तासे (िे)– 
६. षममहीणभ्र (िृ) ताना ं[‘—अिेषमहीिृता’ं––असे िाचािे.] चालुक्याना ंकुलमलंकणरष्िोरस्ि (श्व) मेधािणभ्र 

(िृ) त (थ) स्नान– 
७. पणित्रीणक्र (कृ) तगात्रस्य जयछत्रचामरकसहासनमस्तकस्स्त (स्स्थ) तिराहकसहस (ि)– 
८. रिसा (िा) द दूथलास्ि (श्व) कणरमकरमत्स (त्स्य) मा ं (मं) डूकणि (िृ) षिकल्ल (ल) स (ि) 

कुणल्ल (णल) स (ि) हल्ल (ल) कुकु्कटगरुडचं– 
९. द्र (द्रा) णदत्यनागमहाध्िजणिराणजतपणल्लकेतनणिणचत्रफ (प) ििज (झ) ल्लरीमुकंुदसंक (िंख) 

कहल्लिे– 
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१०. रीणम्र (मृ) दंगघोस (ष) िि [हा ‘ि’ जास्तीचा कोरला गेला आहे. अनािश्यक.] समस्तिुिनास्त्र (श्र) य ं(य) 
श्रीणप्र (पृ) ्िीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेस्ि (श्व) रपर– 

११. मिट्टारकं (क) श्रीपुलकेणस (णि) िल्लिमहाराजपरमेस्ि (श्व) र (रः) ॥ तस्य 
सुतरानुपराक्रमकौंतेय ं(यः) 

१२. िनिास्याणद [‘तस्य सूनुः पराक्रमाक्रान्तिनिास्याणद’—असे िाचािे.] परणि (नृ) पमंडलप्रणिि (ब) ध्ध (द्ध) 
णिसु (िु) ध्ध (द्ध) कीत्त्यानेकणि (नृ) पिे[त्र✱] दंडमस्तक– 

 
दुसरा पत्रा : पहिली बाजू 

 
१३. कपडखंणडतप्रचंडदोदं्दडमंडल्ला (ला) ग्रकरनखरणिरा[णज✱]तोिुगंणकसो (िो) रकेसणर सम– 
१४. स्तिुिनास्त्र (श्र) य ं(य) श्रीणप्र (पृ) ्िीिल्लिमहाराजाधाराजपरमेस्ि (श्व) रपरमिट्टारकं (क) 

श्रीकीर्षति– 
१५. म्मथमहाराजपरमेस्ि (श्व) र (रः) ॥ तस्याग्रजं (जः) साहसाजंनेय ं (य) 

णरपुपुरणत्रपुरहरपराजयोपलिु (बु) ध– [‘लब्ध’ –असे िाचािे.] 
१६. परमेस्ि (श्व) रपरमािा ं[‘परमेश्वरापरनामा’ असे िाचािे.] परमस्तुत्यसमस्तिुिनास्त्र (श्र) य ं(य) श्रीणप्र 

(पृ) ्िीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेस्ि (श्व) र– 
१७. परमिट्टारकं (क) श्रीणिजयाणदत्यदेिपरमेस्ि (श्व) र (रः) ॥ तत्सूनुणनज [‘तत्सूनुर्षनजणिजय’–असे 

िाचािे. (‘णनजिंिसमुणचतणचतराज्यणिििस्य’) असे असािे.] णिजयसमुणचततरा– 
१८. स्यणिििस्य [‘णिििर्षिबुध’–असे िाचािे.] णििु (बु) धरणसकसमरणरपुगतणरपुनरपणतसमोपलिु (बु) 

धकीर्षत [‘समुपलब्धकीर्षत’–असे िाचािे. (हे िाक्य मूळात पुढीलप्रमािे आहे. 

‘णिणिधरणसतणसतसमरमुखगतणरपुनरपणतणिजयसमुपलब्ध’).]– 
१९. पताकाििाणष (णस) तणदगंतराल्ल (ल) स्य [‘णदगंतरालर्षहमकर’–असे िाचािे.] णहमकरकुल्ल (ल) णिल्ल 

(ल) य– हेतुपल्लिपणतराज– 
२०. यानंतरपणरणग्र (गृ) णह (ही) तकाचंीपुरसंचूस्ण्नथ (स्ण्िथ) तचेरचोल्ल (ल) पाडं्यणि (नृ) 

पमणिमुकुटकू– 
२१. टणकरिसनीलाणिणस (णष) क्तचरिकमलस्य [‘कमलस्समस्त’–असे िाचािे.] समस्तिुििुि [‘िुि’ ही दोन 

अक्षरे येथे चुकून पुनरुक्त झाली आहेत.] नास्त्र (श्र) य ं(य) श्रीणप्र (पृ) ्िीबल्लिमहा– 
२२. राजाणधराजपरमेस्ि (श्व) रपरमिट्टारकं (क) श्रीणिक्रमाणदत्यदेिपरमेस्ि (श्व) र (रः) ॥ तस्य 

सुतस्य णिनय– 
२३. णिनणमतानेकिूपाल्ल (ल) मौल्ली (णल) मालालाणलतचारुचरिारकिदयुगल्ल (ल) 

कोंकिाद्यनेकमाल्ल (ल) ि [गो]– 
२४. ल्लगूजथरककल्ल (कल) गिेंगीसा (िा) णदणि (नृ) पमणिमुकुटमंजरीरंणजतपादपीठणत्र (णस्त्र) 

समुद्रमध्यिर्षतिु– 
 

दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
२५. िनमंडल्ला (ला) धीस्ि (श्व) रस्य [‘धीश्वरः’ असे िाचािे.] णप्र (पृ) थुराज्योपनीतािनीतल्ला (ला) से 

(िे) षिेताणनहत्यफल– 
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२५. माणिष्रेस्य यमणधणिषयप्रस (ि) मनाणदणहतमात्रराज्योपनाणस्त्र (णश्र) त्यातंरतुल्ल (ल) त्िणयस्व्िथिु 
(बु) धिासुदे– 

२७. ि णय (इ) ि णि (नृ) पकंसातुपरसु (िु) राम णय (इ) ि राजराजास्त्र (श्र) य िरत णय (इ) ि 
[णिनयाणदत्याच्या इणतहासमान्य ताम्रपटांत ही िाक्ये पुढीलप्रमािे आहेत. ‘समस्तणिषयप्रिमनाणद्वणहततन्मनोनुरञ्जनः 

अत्यन्तित्सलत्िादु्यणधणिर इि श्रीरामत्िाद्वासुदेि इि नृपांकुित्िात्परिुराम इि राजाश्रयत्िाद िरत इि’.] समस्तिुिनास्त्र 
(श्र) य ं(य) श्रीणप्र (पृ) ्िी– 

२८. िल्लिमहाराजाणधराजपरमेस्ि (श्व) रपरमिट्टारकं (क) श्रीणिने (न) याणदत्यसत्यास्त्र (श्र) 
यनरेंद्रदे– 

२९. िकुस (ि) ल (ली) सव्िानेिे (ि) यतः (था) संि (ब) द्य (ध्य) मान [‘––मानकान्’ असे िाचािे.] 
सौराष्रणिषयपणतग्रामकूट (टा) युक्तकमहत्ि (ि) रीनुसंणि [‘—महिरादीन्समाणदित्यस्तु िः’ —असे 

िाचािे.]– 
३०. णदत (तं) यतः (था) मलहारीनदु्दिरतटे रक्तापुरराजधाने स्स्त (स्स्थ) रतरस्िस्ता (स्था) नेन 

पट्टिं (बं) धोत्सिस–ं 
३१. पादनास्न्ितकुरंुदमुपागतेन पो (पु) ण्ययषो (िो) स्व्िथ (िृ) ध्ध (द्ध) ये पूव्िथणिलुप्तानणपदेििोग 

(गा) ग्रहा– 
३२. रानुपालयतः (ता) तत्पालना ंकिस (ि) त्युिरपंचस (ि) ती (ते) षु स (ि) किषथप्रतीतेषु काल्ल 

(ल) यु– 
३३. क्तसंित्सर (रे) प्रििथमाने िैसा (िा) खप्राप्तम[मा✱]िास्या ं िु (बृ) हस्पतो (तौ) िारे 

सूर्य्यथग्रहि– 
३४. दानतात्काले यजनयाजनाध्ध्या (ध्य) यन (ना) ध्ध्या (ध्या) पनदानप्रणतग्रहषट कम्मथणनम्मथल्ल (ल) 

िा (ब्रा) ह्मिगणिकी– 
३५. ण्नथि (ब्र) ह्मपुणरगणधपतीना ंश्रीिाणजयन्िये ग्रौ (गौ) तमगोत्रसव्िथक्रतुसोमे (म) याणजश्रीिा– 
३६. सुदेिदे्व (णद्वि)े णदिट्टाय अमराितीसप्तस (ि) तणिषयोपलणक्षतं िीणरगेचाल्लीसाभ्यतंरे– 
३७. श्रीिल्लतग्रामं (मः) घणटक (का) णसतछत्रचामरश्रीयद्वारदं्वदयुध्ध (द्ध) सा (िा) सनस– 
 

हिसरा पत्रा 
 
३८. मेतं पादप्रक्षाल्य (ल) नं (न) धारापूव्िथकसव्िथनमस्यमहाणि (नृ) पं (प) दतः ॥ तद्ग्रामसीमा–ं 
३९. तरे तस्य पूव्िथणदसो िागे णनडचव्िे ग्रामं तत्पणिमतः तटाकः प्रमािं तद्दणक्षि– 
४०. तः मंजरीनदी प्रमािं तद्दणक्षितः िीणरगे ग्रामं तदुिरतः मंजरीनदी प्रमािं तत्प– 
४१. णिमतः पुकिणद ग्रामं तदुिरतः नदी प्रमािं तत्पणिमतः अिंणदग्रामं तदुिरतः नदी 
४२. प्रमािं तत्पणिमतः खेटग्रामं तत्पूव्िथतः मंजरीनदीस्त्रोतसंगमप्रमािं तदुि– 
४३. रतः सािणल्लग्रामं तद्दणक्षितः णगणरः प्रमािं तत्पूव्िथतः दषथसल्लग्रामं त– 
४४. द्दणक्षितः ग्रामकंठक प्रमािं तत्पूव्िथतः चंदिुणरग्रामं तद्दणक्षितः 
४५. ग्रामासितटाकः प्रमािं तत्पूव्िथतः िेंडकंुदेग्रामं तत्पणिमतः तटाकः 
४६. प्रमािं तत्पूव्िथतः कुसुिंडूरु ग्रामं तत्पणिमतः स्त्रोतः प्रमािं एिं अष्ाधाटोपलणक्ष– 
४७. तं िूणमप्रमािं द्वादस (ि) सहसं्त्र ॥ मदं्वस (ि) जाः परमहीपणतिसं (ि) जं िा पापादपेय (त) 

मनसो िु– 
४८. णि िाणि िूपा [:।✱] ए (ये) पालयणंत मम धम्मथणममं समस्तं तेषा ंमया णिरणचतोंजणलरेष मूस्ध्नथः ॥ 

[३॥✱] स्िद– 
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४९. ि ं(िा)ं परदि ं(िा)ं िा यो हरेणत (त) िसंुधरा ं[।✱] षणष्व्िथ (ि) षथ– सहस्त्राणि णिष्ाया ंजायते 
णक्र (कृ) णमः ॥ [४ ॥✱] श्रीचालुक्यान्िय– 

५०. संजातं श्रीसत्यास्त्र (श्र) यिल्लिं तत्पादपद्मोपजीणि केस (ि) िार्य्यथ सुणलख्यतं ॥ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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पणरणिष् 
 

णिनयाणदत्याच्या नािाने णदले गेलेले बनािट ताम्रपट 
 

१ बेल्लरी ताम्रपट : ‘सकवषडप्रतीतीषु द्वादस्योत्तरपमचसतीषु साधारणसमवत्सर प्रवत्तडमाने माघ शुद्ध 
त्रयोदशी सोमवारे’ या ताम्रपटाद्वारे पापारनूरु गाव दान वदलेले आहे. (पाहा. ॲन्युअल वरपोटड, साउथ 
िमवडयन एवपग्राफी, १९१७-१८, पृ. १३४.) 
 

२ कोप्पल ताम्रपट : ‘सोलहोत्तर पमचसतीषु सकवषडप्रतीतीषु आनमदसमवत्सरप्रवत्तडमाने 
वैशािपौण्णडमास्ये वब्रहस्पतो वारे व्यतीपात’–या दानपत्राद्वारे भास्कर चौवरे भट्टाला वकसुक्काडु–सत्तवर 
ग्रामसमूहातील वनडुगुमडी नावाचे महाग्राम दान वदलेले आहे. (पाहा : टेन्थ ओवरअमटल कॉन्फरन्स, 
वतरुपती, माचड १९४०, वृत्तामत. यातील रा. ब. कृष्ट्णमाचारुलु यामचा ‘थ्री स्प्युवरअस वसे्टनड चालुक्य ग्रटँ्स’ 
पृ. ३६४–३६५.) 
 

३ णदिे आगर ताम्रपट : ‘कवशत्त्योत्तरपमचशवतषु शकवषडप्रतीवतषु कालयुक्तसमवत्सरे प्रवतडमाने । 
चैत्रप्राप्तामावास्यायाम व्यतीपाते वृहस्पवतवारे सूयडग्रहण तत्काले’ या दानपत्राद्वारे केशव वद्ववदेी, भास्कर 
वत्रवदेी, शमकर वद्ववदेी, माधवभट्ट ित्यादी ३५०० ब्राम्हणामना दवतग–वद्वसहस्त्र ववषयातील कोल्लापुर नावाचे 
गाव दान वदले आहे. (पाहा. बी. सी. लॉ. व्हॉल्यूम, भाग १. त्यातील डॉ. मोरेश्वर दीवक्षत यामचा ‘ऑन सम् 
स्प्यूवरअस चालुक्य कॉपरप्लेट ग्रँट्स’ हा लेि पृ. ५००–५०३.) 
 

४ धारिाड ताम्रपट : (कनाटक वहस्टॉवरकल सोसायटी) ‘कवसत्योत्तरपमचसतीषु सकवषडप्रतीतीषु 
कालयुक्तसमवत्सरप्रवतडमाने वैषािप्राप्तमवास्याम वव्रहस्पतौ वारे व्यतीपात....तत्काले’ या दानपत्राद्वारे 
कन्नड कुलातील केशव चौवरे भट्टाला कुम वडसहस्त्र ववषयातील वागडगे–सत्तवर ग्रामसमूहातील होदलुरु 
नावाचे महाग्राम दान वदले आहे. (पाहा. साउथ िमवडयन एवपग्राफी, ॲन्युअल वरपोटड १९३३–३४, पु. ३० व 
ॲपेंवडक्स A.) 
 

५ पाली ताम्रपट : (भारत िवतहास समशोधक ममडळ) ‘कवसत्त्योत्तरपमचसतीषु सकवषडप्रतीवतषु 
कालयुक्तसमवत्सरप्रवत्तडमाने कार्षत्तकसुक्ल पमचवम भानुवासरे’ या दानपत्राद्वारे कन्नडकुलातील वासुदेवावद 
ब्राम्हणामना करहाटक–सहस्त्र ववषयातील कोपुरवमश ग्रामसमूहातील एल्लापुर नावाचे गाव दान वदले आहे. 
(पाहा. भा. ि. सम. मम. तै्रमावसक, वषड ३ रे, अमक १, जून–जुलै १९२२. पृ. ६ ते १६. यातील पाम. मा. 
चामदोरकर यामचा ‘शक ५२० तील चालुक्यामचा ताम्रपट’ हा लेि). 
 

६ मद्रास म्यणूझयम ताम्रपट : ‘सकवषडप्रतीतीषु कवसत्योत्तरपमचशतीष कालयुक्तसमवत्सरप्रवतडमाने 
षौष्ट्यशुद्धत्रयोदश्याम ना सोमवारे तवत्तथीनाम’—या ताम्रपटाद्वारे केसव वत्रववेदभट्टाला वल्लकुम वड–शत 
ववषयातील द्रौपवत सत्तवर ग्रामसमूहातील वमटे्टरे नावाचे गाव दान वदलेले आहे. (पाहा. साउथ िमवडयन 
एवपग्राफी, ॲन्यूअल वरपोटड १९०६, ॲपेंवडक्य १२.) 
 

७ कोल्हापूर ताम्रपट : ‘कवसत्योत्तर पमचसतीसु सकवषडप्रतीतीषु कालयुक्तसमवत्सरप्रवतडमाने 
कार्षत्तकसुकुलत्रयोदस्यानाम वव्रहस्पतो वारे नवग्रहमगलेकादषशुभवदनसुमुहूतड....तात्काले’ या ताम्रपटाच्या 
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द्वारा श्रीपद्मवषव रावुल याला एडेनाडु–सप्तवरय ग्रामपवरसरातील तावसगाव े नावाचे गाव दान वदलेले 
आहे. (पाहा. अलाहाबाद युवनव्हर्षसटी स्टडीज, सेक्षन ३, समस्कृत. यात ‘कोल्हापूर स्प्युवरअस कॉपरप्लेट 
ित्न्स्क्रप शन ऑफ सत्त्याश्रय ववनयावदत्य (शक ५२०)’ हा पमवडत रघुवर वमठ ठुलाल शास्त्री यामचा लेि.) 
 

८ कासार-णिरसी ताम्रपट : ‘कवसत्युत्तरपमचसतीषु सकवषडप्रतीतेषु काल्लयुक्तसमवत्सर प्रवत्तडमाने 
वैसािप्राप्तमवास्याम वु्रहस्पतो वारे सूयडग्रहणदानतात्काले–’ या ताम्रपटाद्वारे ब्रम्हपुरी येथील वासुदेव 
वद्वववेद भट्टाला अमरावती–सत ववषयातील वीवरगे-चाल्लीस ग्रामसमूहातील वलल्त नावाचे गाव दान वदले 
आहे. (प्रस्तुतचा ताम्रपट.) 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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७ 
चालुक्यनृपती णिनयाणदत्य याचा बनािट कोल्हापूर ताम्रपट 

 
प्रास्ताणिक 
 

‘अलाहाबाद युवनव्हर्षसटी स्टडीज १९३७, सेक्षन ३, समस्कृत.’ या ग्रमथात प्रस्तुत ताम्रपटाची 
छायावचते्र व त्यामचे वाचन पमवडत रघुवर वमठ ठुलाल शास्त्री यामनी ‘कोल्हापुर स्प्यूवरअस कॉपरप्लेट 
ित्न्स्क्रप शन ऑफ सत्याश्रय ववनयावदत्य (शक ५२०)’ या मथळ्यािाली प्रवसद्ध केले आहे. काही वषांपूवी 
पमवडत रघुवर शास्त्री यामच्याकडे, त्यामना हा ताम्रपट कसा वमळाला व सध्या तो कोठे आहे यासमबमधी मी 
चौकशी केली, पण त्यामच्याकडून कोणतीही मावहती वमळू शकली नाही. अन्यत्र कोठेही हा ताम्रपट अजून 
प्रवसद्ध झालेला नाही. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर वजल्ह्यासमबमधीचा तो असल्यामुळे मराठी वाचकामना त्याची 
मावहती असणे उपयुक्त होईल. वशवाय हा ताम्रपट बनावट असला तरी भौगोवलक व भाषेच्या दृष्टीने त्याचा 
उपयोग होह शकतो, म्हणूनही तो प्रवसद्ध करण्याचे मी ठरववले. यापुढे या ताम्रपटाचे, त्यावरील वलपीचे व 
अक्षरामचे जे वणडन केले आहे ते पमवडत रघुवर शास्त्री यामनी उपरोक्त ग्रमथात छापलेल्या छायावचत्रामच्या आधारे 
केलेले आहे, हे लक्षात असू द्याव.े 
 
ििथन 
 

प्रस्तुत ताम्रपटाचे एकूण तीन पते्र आहेत. त्यामतील पवहल्या व वतसऱया पत्रयाच्या आतील बाजूवर 
आवण दुसऱया पत्रयाच्या दोन्ही बाजूमवर मजकूर कोरलेला आहे. पवहल्या पत्रयावर १२, दुसऱया पत्रयाच्या 
पुढील व मागील बाजूवर प्रत्येकी १२ व वतसऱया पत्रयावर १३, असा एकूण ४९ ओळींचा मजकूर त्यामवर 
कोरलेला आहे. प्रत्येक पत्रयाच्या डाव्या बाजूला मध्यभागी वतुडळाकार वछद्र असून त्यातून ताम्रपटाचे पते्र 
जीत ओवले आहेत ती कडी स्पष्ट वदसते. कडीची दोन्ही टोके ताम्रपटाच्या मुदे्रच्या िालील भागात 
जोडलेली असावी. मुदे्रचा आकार चौरस असून वतच्या चाऱही बाजूमच्या कडा ककवचत उमचावलेल्या वदसतात. 
मुदे्रच्या मध्यभागी, उजवीकडे तदड करून उभ्या असलेल्या वराहाची व त्यावर डाव्या बाजूला चमद्र आवण 
उजव्या बाजूला सूयड यामच्या आकृती उठावात कोरलेल्या आहेत. 
 
णलपी ि अक्षराचें िळि 

 
ताम्रपटाची वलपी नागरी असून वतच्यातील अक्षरामचे वळण उत्तर-भारतीय अक्षरामच्या स्वरूपाचे 

आहे. चालुक्यनृपती ववनयावदत्याचे जे अस्सल ताम्रपट उपलब्ध झालेले आहेत त्यामतील अक्षरामचे वळण 
दवक्षण-भारतीय अक्षरामच्या स्वरूपाचे असून ते कानडी वलपीला अवधक जवळचे असते. याउलट 
ववनयावदत्याच्या नावावरील ितर बनावट ताम्रपटामप्रमाणेच प्रस्तुत कोल्हापूर ताम्रपटातील अक्षरामचे वळण 
उत्तर-भारतीय स्वरूपाचे आहे. िास ववनयवदत्याच्या काळातील उत्तर भारतीय अक्षरामचे वळण अन्यत्र जसे 
आढळते तसेही या ताम्रपटात नाही. ते दहाव्या-अकराव्या शतकातील उत्तर-भारतीय अक्षरामच्या 
वळणासारिे वदसते, ही गोष्ट लक्ष्यात घेण्यासारिी आहे. 
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िाषा 
 
ताम्रपटाची भाषा समस्कृत आहे, पण ती अनेक वठकाणी बरीच असमस्कृत म्हणजे अशुद्ध आहे. 

ताम्रपटाच्या आरमभीच ‘श्रीमताम’ या ऐवजी ‘श्रीमदा’ हे चुकीचे रूप आढळते. शवेटी आलेल्या श्लोकातील 
‘स्वदत्तम परदत्तम वा यो हरेवत वसुमधरा’ या चरणात (ओ. ४८) अनेक अशुद्ध रूपे आहेत. ती ‘स्वदिा ंपरदिा ं
वा यो हरेत वसुमधरा’ं अशी पावहजेत. राजवमशातील नृपतींच्या वणडनातही कोठे ववसगड गाळल्यामुळे, तर 
काही वठकाणी पूवापर समबमध लक्षात न घेता प्रथमा ववभक्तीऐवजी षष्ठी ववभक्तीचा प्रयोग केल्यामुळेही 
व्याकरणाच्या दृष्टीने अनेक चुका झालेल्या आहेत (ओ. ९, १२ पाहा). 

 
या ताम्रपटातील समस्कृत भाषेसमबमधी ववशषे लक्ष्यात घेण्यासारिी गोष्ट अशी की, त्यातील समस्कृत 

भाषेवर कन्नड भाषेची छाप पडलेली आहे. समस्कृत देव हा शब्द देवर असा योजला आहे. उदा. 
श्रीकपालेस्वरदेिर (ओ. ३४ व ३७). कन्नड वशलालेिात तो आढळतो. उदा. देकशग बोरगाव येथील कन्नड 
वशलालेिातील ही उदाहरणे पाहा. ‘माधवचन्द्र भट्टारक देिरु’ (ओ. १५), ‘वबज्जलदेिरसर’ (ओ. २४), 
‘नागेश्वरदेिर’ (ओ. २८) ित्यादी. [भारतीय िवतहास आवण समस्कृवत. तै्र. वषड ११, पु. ४२, पृ. १६–१८.] या ताम्रपटातील 
ग्रामनामे, श्रीतावसगाव,े मनतगे, हेर्षरलगे, वरगाव,े नागाव,े वलगाव—ेअशी एकारामत वलवहली आहेत, तीही 
कन्नड पद्धतीप्रमाणेच. केवळ शब्दच नव्हेत तर समस्कृत शब्दामची काही रूपेही कन्नड भाषेतील प्रत्यय लावनू 
केलेली आहेत. उदा. श्रीकोल्लापुरद (ओ. ३४) ; भागद (ओ. ४१) ; देववय (ओ. ४१) ; वगवरय (ओ. ४३) ही 
षष्ठी प्रत्ययान्त रूपे पाहा. आच्छादनकं्क (ओ. ३५) (सम. आच्छादनाय) येथेही ‘साठी’ या अथाने चतुथीचा 
प्रत्यय म्हणनू कन्नड ‘कं्क’ चा प्रयोग केलेला आहे. तुळा. ‘..गवरफेश्वरदेववरगे गमधधूपदीपवनवदे्यिमडस्फुवटक 
(त) जीण्िोधारकं्क [भारतीय िवतहास आवण समस्कृवत. त्र. व. ९, पु. ३५. पृ. ७८.]..’ 

 
प्रस्तुत ताम्रपटात समस्कृतच्या दृष्टीने अशुद्ध पण तत्कालीन सामान्य जनतेच्या उच्चारात आलेले 

लेिन ववपुल प्रमाणात आढळते. त्याची काही वैवशष्ट््े येथे नमूद करण्यासारिी आहेत. (१) इ आवण उ 
या स्वरामचे णय आवण यु असे लेिन. उदा. णयव–२५, यीषान्य–३८, युतु्तमग–४०. (२) समस्कृत ऋ या स्वराचा 
णर असा उच्चार व लेिन. उदा. नैणरत्य–४१, ४२. समयुक्त व्यमजनातील ऋ चे णर व रु असे उच्चार व लेिन. 
उदा. वशीणक्रत–४ ५; महीणभ्रतानाम–४; वव्रषभ–६; णप्रथ्वी–८, ११, १५; णक्रष्ट्ण–३९, ४१, ४५, ४६; 
मातु्रवभ–२; ित्यादी. (३) समस्कृत ि व ष यातील उच्चारभेद नाहीसा झाल्यामुळे त्यामचे पयायी लेिन. उदा. 
ि ऐवजी ष–षिं–७; कुषल–२७, दष, षुि–३२, षास्त्र–३३ ित्यादी. ष ऐवजी ि असे लेिन कोठेही 
नाही. ककबहुना श्री, ि या दोन समयुक्त व्यमजनामत व यीिान्य या शब्दातच काय तो ि चा प्रयोग आहे; अन्यत्र 
कोठेही नाही. या ि ऐवजी स असे लेिन ववपलु प्रमाणात आहे, उदा. अस्ि–४, सरभसाद दूडलास्ि–५, 
पोलेकेणस–९, ववसुध–१०, वकसोरकेसवर–११, परमेस्िर–८, १२, १५, १६ ित्यादी. 

 
कालणनदेि 

 
प्रस्तुत ताम्रपटातील दानकाल ‘कवसत्योत्तरपमचसतीषु सकवषडप्रतीतीषु कालयुक्तसमवत्रार प्रवत्तडमाने 

कार्षत्तकसुकुल त्रयोदस्यानाम वव्रहस्पतो वारे नवग्रहमगलेकादषषुभवदन–’ म्हणजे गतशक ५२०, कालयुक्त 
समवत्सर, कार्षतक शुद्ध त्रयोदशी, गुरुवार, असा वदला असून त्या वदवशी ‘नवग्रहगलेकादश शुभवदन 
सुमुहूतड’ होता. शकसमवत्सरामच्या दृष्टीने हा कालोल्लेि स्थूल मानाने बरोबर आहे. या वषी, ज्या कार्षतक शुद्ध 
त्रयोदशीला गुरुवारी हे दान वदले आहे त्या वदवशी ‘नवग्रहगलेकादषशुभवदनसुमुहूतड’ होता असे या 
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कालोल्लिेात म्हटले आहे. ‘गल’ हा कन्नड शब्द असून त्याचा एक अथड ‘समूह’ असा आहे. ‘नव-ग्रह-गल’ 
म्हणजे नह ग्रहामचा समूह. ‘नवग्रहगल + एकदश’ = नवग्रहगलेगलकादश. एकादश स्थानी सवड ग्रह शुभ 
असतात, असा ज्योवतषशास्त्रात समकेत आहे. त्या दृष्टीने, एकादश स्थानी सवड नह ग्रह जेव्हा आले—त्या 
(कार्षतक शुद्ध १३ चा) शुभ वदवसाचा शुभ मुहूतड’ असा या कालोल्लेिाचा अथड होह शकतो. शके ५२० 
कार्षतक शु. १३, गुरुवार रोजी असा शुभ मुहूतड असावा व त्या मुहूतावर या ताम्रपटातील दान वदले असाव.े 

 
कालणनदेि उिरकालीन 

 
चालुक्यनृपती ववनयावदत्य याची िवतहासमान्य कारकीदड शके ६०३ ते ६१८ (ि. स. ६८१ ते ६९६) 

असल्यामुळे शके ५२० म्हणून कालवनदफेश असलेला हा ताम्रपट वनवितच बनावट ठरतो. या बनावटपणाचे 
आणिीही काही पुराव ेया ताम्रपटात आहेत. ते असे : (१) ववनयावदत्याच्या अस्सल ताम्रपटामतील अक्षरामचे 
वळण दवक्षण-भारतीय अक्षरामच्या स्वरूपाचे आहे, तर या ताम्रपटातील अक्षरामचे वळण दहाव्या–अकराव्या 
शतकातील उत्तर-भारतीय अक्षरामच्या स्वरूपाचे आहे, याचा उल्लेि यापूवी केलेलाच आहे. (२) 
ववजयावदत्य-ववनयावदत्य व त्यापूवींच्या चालुक्यनृपतींच्या ताम्रपटादी कोरीव लेिामत शकवषाबरोबर 
समवत्सराचा उल्लिे येत नाही. प्रस्तुत ताम्रपटात मात्र शकवषाबरोबरच पवष्टसमवत्सरचक्रपद्धतीनुसार 
समवत्सराचा उल्लेि आलेला आहे. (३) तसेच या ताम्रपटात दान वदलेले गाव ज्या ववभागात होते त्याचा 
उल्लेि ‘एडेनाडुसप्तवरय–’ असा शासकीय ववभागाच्या दशमानपद्धतीनुसार केलेला आहे. ही पद्धती 
भारतात शककालाच्या सातव्या शतकापासून सुरू झाली. या ताम्रपटात या दशमान पद्धतीचा उपयोग 
केलेला असल्यामुळे त्याची वनर्षमती शकाच्या सातव्या शतकानमतर केव्हा तरी झाली असली पावहजे हे स्पष्ट 
होते. या सवड मुद्यामचा हहापोह मी माझ्या ‘ववनयावदत्याचा कासार-वशरसी ताम्रपट’ या लेिात सववस्तर 
केला आहे तो पाहावा. [ववदभड समशोधन ममडळ वार्षषक १९६८, पृ. ३९–४२. (मागे प.ृ ६०-८३ पाहा)] 

 
िंिािळी ििथन 

 
ताम्रपटाच्या आरमभी, या ताम्रपटाद्वारे दान देणाऱया चालुक्यनृपती ववनयावदत्याची वमशावळ वणडन 

केलेली आहे, ती अशी : पोलेकेवस (पलुकेवश) वल्लभदेव, त्याचा पतु्र कीर्षत्तवमादेव, त्याचा वडील भाह 
ववजयावदत्यदेव, त्याचा पतु्र ववक्रमावदत्यदेव, व त्याचा पुत्र ववनयावदत्य सत्याश्रय. िवतहासमान्य 
वमशावळीत कीर्षतवम्यानमतर त्याचा वडील भाह ममगलेश व त्याच्या नमतर कीर्षतवम्याचा पुत्र वद्वतीय पलुकेशी 
गादीवर बसल्याचे वणडन असून त्यानमतर गादीवर बसलेला ववक्रमावदत्य (प्रथम) हा या वद्वतीय पलुकेशीचा 
पुत्र असल्याचे नमूद केलेले आढळते. अथात, या ताम्रपटातील वमशावळ ही िवतहासमान्य वमशावळीशी 
ववसमगत होय. ववनयावदत्याच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या सवड बनावट ताम्रपटामत ही ववसमगत 
वमशावळच आढळते. ‘ववनयावदत्याचा कासार-वशरसी ताम्रपट’ या माझ्या लेिात मी यासमबमधी वववचेन 
केलेले आहे, ते पाहाव.े [वव. सम. मम. वार्षषक, १९६८ पृ. ४२–४९. (मागे पृ. ६०-८३ पाहा)] प्रस्तुत ताम्रपटात वनरवनराळ्या 
चालुक्यनृपतींना लावलेली ववशषेणे ही उपरोक्त कासार-वशरसी ताम्रपटात आलेल्या ववशषेणामसारिीच 
आहेत. त्यामचेही वववचेन मी माझ्या पूवोक्त लेिात केलेले असल्यामुळे येथे त्याची पुनरुक्ती करण्याचे 
प्रयोजन नाही. 
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रक्तापुर राजधानी 
 
चालुक्यनृपती ववनयावदत्य हा ‘मलापहारी’ नदीच्या उत्तर तीरावरील आपल्या रक्तापुर नावाच्या 

राजधानीत ववशषे दृढपणे (वनष्ट्कम टक) राज्य करीत असताना आपल्या पट्टबमधमहोत्सवासाठी कुरुम द 
नावाच्या गावी गेला होता. त्यावळेी आपले पुण्य व यश वाढववण्यासाठी त्याने वदलेल्या दानाचा वनदफेश या 
ताम्रपटात आहे (ओ. २८–३०). 

 
‘मलापहारी’ नदीचे नाव कासार-वशरसी ताम्रपटात ‘मलहारी’ असे आढळते, तसे ते अन्य बनावट 

ताम्रपटामतही आढळते. ही ‘मलापहारी’ ककवा ‘मलहारी’ नदी म्हणजे आजची मलप्रभा नदी होय. वतच्या 
उत्तर तीरावर वसलेले आजचे पट्टडकल शहर हेच ताम्रपटात वनदफेवशलेले रक्तापरु होय. पट्टडकलु या 
गावाचे पूवीचे नाव ‘वकसुवोळलु’ होते. या कन्नड शब्दाचा अथड ‘लाल शहर’ असा होतो. त्याच शब्दाचे 
समस्कृतीकरण करून ‘रक्तापुर’ शब्द तयार करण्यात आलेला आहे. [वद टेन्थ ऑल िमवडया ओवरयमटल कॉन्फरन्स, 
वतरुपती. प्रोवसकडग्ज अँड रॅन्झॅक्शन्स. पृ. ३६४–३६५; वव. सम. मम. वार्षषक १९६८, पृ. ५०–५१.] 

 
चालुक्यामच्या िवतहासमान्य वशलालेि-ताम्रपटामवरून त्यामची राजधानी ‘वातापी’ (आजचे बादामी 

शहर, ता. ववजापूर, कनाटक प्रामत) होती असे वदसून येते. त्यामुळेच त्यामना ‘वातापीचे चालुक्य’ म्हणून 
समबोधतात. ववनयावदत्याचा पुत्र ववजयावदत्य याच्या काही वशलालेिामत ‘श्रीरक्तापुरमवधवसवत 
ववजयस्कन्धावारे–’ असा उल्लेि येतो. पण तेथे ‘ववजयस्कन्धावार’ म्हणजे ‘ववजयी सैन्याचा तळ’ असा 
अथड आहे, राजधानी नव्हे. हा अथड लक्षात न आल्यामुळेच ववनयावदत्याच्या बनावट ताम्रपटात ‘रक्तापुर’ ला 
राजधानी म्हणनू म्हटलेले असाव.े [वव. सम. मम. वार्षषक, १९६८. प.ृ ५०. (मागे पृ. ७४-७६ पाहा)] 

 
कुरंुद 

 
आपल्या पट्टबमधमहोत्सवासाठी ववनयावदत्य ज्या ‘कुरुम द’ गावी गेला ते कोणते असावे? राष्ट्रकूट 

वमशातील तृतीय िमद्रराज (ि. स. ९१४–९२८) हाही आपल्या पट्टबमधमहोत्सवासाठी ‘कुरुम दक’ येथे गेला 
होता व तेथूनच त्याने आपल्या बहुतेक ताम्रपटामतील दाने वदलेली आहेत, [एवप. िम. व्हॉ. ३८, भाग १, पृ. १८.] हे येथे 
लक्षात घेतले पावहजे. ककबहुना, िमद्रराजाच्या ताम्रपटामतील ‘यथा मान्यिेटराजधानीत्स्थरतरावस्थानेन 
पट्टबन्धोत्सवसमपादनाय समानत्न्दतकुरुन्दकमुपागतेन मया..पणु्ययशोवभवृद्धये पूव्वडववलुप्तानवप 
देवभोगाग्रहारान्पालयता–’ ही वाक्ये व ववनयावदत्याच्या प्रस्तुत व ितर बनावट ताम्रपटामतील यासमबमधीची 
वाक्ये जवळजवळ सारिी आहेत, हेही लक्षात घेतले पावहजे. िमद्रराजाच्या ताम्रपटामतील कुरुन्दक हे गाव 
तापी नदीवरील कडोदा असाव ेअसे डॉ. रा. गो. भामडारकर यामचे मत होते. त्याचा ववचार करून नमतर श्री. 
जॅक्सन यामनी हे कुरुन्दक म्हणजे कोल्हापूर वजल्ह्यातील कृष्ट्णा व पमचगमगा नद्यामच्या समगमावरील कुरुम दवाड 
असाव ेअसे प्रवतपादन केले. तेच मत डॉ. दे. रा. भामडारकर, डॉ. अ. स. अळतेकर आवद समशोधकामनी मान्य 
केले आहे. डॉ. वा. वव. वमराशी यामनी ते प्रवरासमगमाजवळचे कायगाव असाव ेअसे सुचवले होते. मी स्वतः हे 
कुरुम दक म्हणजे परभणी वजल्ह्यातील ‘कुरुम दा’ असाव े असे सुचववले होते. [ततै्रव, प.ृ १२.] या सवड मतामचा 
पुनर्षवचार केल्यानमतर िमद्रराजाच्या ताम्रपटामतील कुरुम दक म्हणजे कोल्हापूर वजल्ह्यातील पमचगमगा व कृष्ट्णा 
या नद्यामच्या समगमावरील कुरुम दवाड हेच असाव ेहे मत मला अवधक ग्राह्य वाटते. ववनयावदत्याच्या प्रस्तुत व 
ितर बनावट ताम्रपटामतील कुरुम द हे सुद्धा तेच असाव.े कुरुम दवाडचे मूळ नाव ‘कुरुम द’ हेच असाव.े मागाहून 
त्याला ‘कुरुम दवाड’ म्हणून समबोधले जाह लागले असाव े असे वाटते. यादवनृपती वद्वतीय कसघण याने 
विद्रापूर वशलालेिाद्वारे जे ‘कूडलदामवाड’ ग्राम दान वदले आहे ते आजचे कुरुम दवाड असाव ेअसे फ्लीटने 
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सुचववले आहे. [J. B. B. R. A. S. Vol. XII, p. 7-10.] ते मान्य केले तर कुरुम दवाडचे १३ व्या शतकात 
‘कूडलदामवाड’ हे नाव होते असे मानाव ेलागेल. पण शकाच्या ९ व्या शतकातच कुरुम दवाडचे नाव कुरुम दक 
होते हे उपरोक्त तृतीय िमद्रराजाच्या ताम्रपटावरून वदसून येते. तेव्हा फ्लीटचे मत मान्य करता येत नाही. 

 
दानोल्लेख 

 
प्रस्तुत ताम्रपटाद्वारे ज्याला दान वदले आहे त्याचा व ज्या कारणासाठी दान वदले आहे त्याचा 

उल्लेि ३२ ते ३८ ओळींत आलेला आहे. त्यात श्रीपद्मवशव राउल व श्रीकपालेश्वरदेव यामचा उल्लिे दोन-
दोनदा आलेला आहे. या दानोल्लेिात काही वठकाणी कन्नड प्रत्ययामचा प्रयोग केलेला असल्यामुळे व क्ववचत 
भाषेच्या अशुद्धतेमुळे त्याचा सुसमगत अथड लावणे थोडे कठीण झाले आहे. माझ्या मते त्याचे भाषामतर 
पुढीलप्रमाणे करता येईल : 

 
‘राजवववदत (राजमान्य ववद्वान) यमवनयमावदशीलसमपन्न, तकड व्याकरणावद अनेक शास्त्रामत पारमगत, 

आवण श्रीशवैस्थान (शवै सामप्रदावयकामचे आश्रयस्थान) असलेले श्रीपद्मवशव राउल यामच्या, श्रीकोल्लापुर 
येथील श्रीकपालेश्वरदेवाच्या पूवीपासून चालत आलेल्या धार्षमक वक्रया पार पाडण्यासाठी, देवळाच्या 
िमवडत व पडलेल्या भागाच्या जीणोद्धारासाठी (डागडुजीसाठी), व तेथे ववद्यादान करीत असलेल्या 
तपोधनामच्या अन्न, वस्त्र व पामघरुणासाठी एडेनाडु सत्तरी ववभागातील तावसगाव े हे गाव, श्रीस्वयमभ ू
कपालेश्वरदेवाचे आचायड पद्मवशव राउल यामना, त्यामचे पादप्रक्षालन करून व हातावर पाणी सोडून, 
छत्रचामरावद सवड राजवचन्हे व दानपत्र यामसवहत वृवत्त म्हणून दान वदले आहे.’ 

 
कोल्लापुरचा णनदेि 

 
या दानोल्लिेात कोल्लापुर, कपालेश्वर व पद्मवशव राउल हे तीन उल्लिे महत्त्वाचे आहेत, त्यामचा 

ववचार करू. प्रस्तुत ताम्रपटात उल्लवेिलेले कोल्लापुर म्हणजे आजचे कोल्हापूर शहर होय. प्रस्तुत 
ताम्रपटाचा काल, त्यात वनदफेवशल्याप्रमाणे शके ५२० (=ि. स. ५९८) होय. या काळात आजच्या 
कोल्हापूरचा उल्लेि कोल्लापरु म्हणून कोठेच आढळत नाही. महाभारत (अश्व. ८४–११) व बृहत्समवहता (अ. 
१४–१३) यामत या स्थानाचा ‘कोल्लवगवर’ म्हणून वनदफेश आहे, पण ‘कोल्लापुर’ असा नाही. देवी भागवत (१–
३८–५) व शत्क्तसमगमतमत्र (३–७–११) या ग्रमथामत ‘कोल्लापुर’ चा उल्लिे आहे. पण या दोन्ही ग्रमथामची रचना 
फार प्राचीन नाही, ते मध्ययुगात वलवहलेले आहेत, असे ववद्वानामचे मत आहे. माकंडेय पुराण ककवा 
देवीमहात्म्य या ग्रमथामत ‘महालक्ष्मी’ चा उल्लिे आहे, पण ‘कोल्लापुर’ चा नाही. हवरवमश पुराणातही ‘करवीर’ 
म्हणून उल्लिे आहे, पण ‘कोल्लापुर’ असा नाही. वाङमयीन ग्रमथात ‘कोल्लापुर’ असा या शहराचा पवहला 
ववश्वसनीय उल्लिे आढळतो तो ि. स. ११३० मध्ये वलवहलेल्या हेमचमद्राच्या द्व् याश्रयकाव्य या ग्रमथात. 
त्यापूवी हवरषेण या जैन ग्रमथकाराने ि. स. ९३१ मध्ये वलवहलेल्या ‘बृहत्कथाकोशा’त आजच्या कोल्हापूरचा 
उल्लेि ‘कोल्लाडवगवरपट्टन’ असा आढळतो. त्यावरून १० व्या शतकातही ‘कोल्लापुर’ हे नाव प्रचारात आले 
नसाव ेअसे म्हणता येते. [ही व या पुढील मावहती डॉ. सामकवलया व डॉ. दीवक्षत यामच्या Excavations At Brahmapuri (Kolhapur), पृ. १ 
ते ३१ या व महामहोपाध्याय डॉ. वसदे्धश्वरशास्त्री वचत्राव यामच्या ‘प्राचीन भारतीय स्थलकोश’ (पृ. ३७१) या ग्रमथामच्या आधारे वदली आहे.] 

 
आतापयंत उपलब्ध झालेल्या प्राचीन कोरीव लेिामत कोल्हापूरजवळच्या करहाट, करहाडक 

(कऱहाड) चा उल्लेि ि. स. पूवड बौद्धकालापासून आढळतो, तसा तो कोल्लामपुरचा आढळत नाही. या 
करहाट ववभागात दोन हजार (काहींच्या मते चार हजार) गावामचा समावशे होत असे. त्यामतच त्यावळेी 
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आजच्या कोल्हापूरचा अमतभाव असावा. ि. स. ५०० ते ७५० या कालात राज्य करणाऱया वातापी येथील 
चालुक्यामच्या कोरीव लेिामतही वनवासी, कुरुम द, रक्तापुर, करहाटक, वचपळूण ित्यादी स्थानामचा उल्लिे 
आहे, पण ‘कोल्हापूर’ चा नाही. प्रस्तुत कासार-वशरसी ताम्रपटात तो आहे. यावशवाय ववनयावदत्याच्या 
दुसऱया एका बनावट ताम्रपटातही तो आहे. हा दुसरा बनावट ताम्रपट ‘वदव-ेआगर’ या वठकाणी सापडलेला 
असून त्यात वनदफेवशलेला काल शके ५२०, चैत्र वद्य अमावस्या, बृहस्पवतवार असा आहे. यातील 
कोल्लापुरचा उल्लिे पुढीलप्रमाणे : ‘दवतगवद्वसहस्रववषयोपलवक्षतम कोल्लापुरं नाम ग्रामः सवृक्षमालदेयाभ्यमतरम 
महालक्ष्मीस्छा (स्था) ननवपुरसवहतम...महानृपवतदत्तम [बी. सी. लॉ व्हाल्यमू, भाग १, पृ. ५००–५०३.]’ यावरून हे 
ताम्रपट बनावट असून फार उत्तरकाळात तयार झाले असाव े असे स्पष्ट वदसते. या चालुक्य वमशातील 
जयकसह नृपतीच्या ि. स. १०२४ मधील वमरज ताम्रपटात कोल्लापुरचा उल्लिे पवहल्यामदा आढळतो’ [डॉ. 

सामकवलया व डॉ. दीवक्षत, एक्स्कॅव्हेशन्स अँट ब्रम्हपुरी (कोल्हापूर) पृ. १–४]. त्यानमतर वशलाहार नृपती गमडरावदत्याच्या 
कोल्हापूर वशलालेिात (शके १०५८ = ि. स. ११३५) आढळतो. [डॉ. वमराशी, वशलाहार राजवमशाचा िवतहास आवण 
कोरीव लेि, पृ. २८१.] 

 
कोल्लापुर येथील कपालेश्वरदेि 

 
प्रस्तुत ताम्रपटातील दुसरा लक्ष्यवधेी उल्लेि म्हणजे कोल्लापुर येथील कपालेश्वरदेवाच्या देवळाचा. 

ताम्रपटात वणडन केल्याप्रमाणे हे देहळ एक शवैस्थान होते. तेथे त्यावळेी पद्मवशव राउल आचायाच्या 
नेतृत्वािाली अनेक तपोधन ववद्यादानाचे कायड करीत होते. त्यामच्या अन्नदान व वस्त्राच्छादनासाठी, 
त्याचप्रमाणे देवालयाच्या डागडुजीसाठी ज्या अथी राजाकडून तावसगावाचे वतन देण्यात आले त्या अथी हे 
कपालेश्वराचे देहळ व तेथील देवस्थान पुष्ट्कळच मोठे असाव.े सध्या कोल्हापूरला कपालेश्वर या नावाचे 
कोणतेही देहळ नाही. प्राचीन काळापासून कोल्हापूर हे शत्क्तपीठ म्हणून प्रवसद्ध आहे, ते तेथील 
महालक्ष्मीच्या देवळामुळे. या देवीला महालक्ष्मी म्हणून समबोधीत असले तरी मलूतः ते अमबाबाईचे देहळ 
आहे. त्याच वठकाणी कपालेश्वराचे म्हणजेच वशवाचे एिादे मोठे देहळ असणे असमभवनीय नाही. 
अमबाबाईमुळे कोल्लापुर हे शत्क्तपीठ असले तरी प्रस्तुत ताम्रपटातील उल्लिेानुसार ते एक शवैस्थानही होते 
व तेथे कपालेश्वराचे म्हणजे वशवाचे देवालयही होते हे स्पष्ट वदसते. 

 
‘करिीर–माहात्म्या’तील उले्लख 

 
प्रस्तुत ताम्रपटाप्रमाणेच ‘करवीर–माहात्म्य’ या ग्रमथातही कपालेश्वर देवालयाचा उल्लिे आढळतो. 

तो पुढीलप्रमाणे : 
 

तीथडमन्यत् प्रवक्ष्यावम शलूकुण्डस्य सवन्नधौ । 
कपालम  स्थावपतम यत्र करवीरस्य धीमतः । 
उत्कृत्य तु महेशने वहताथड तस्य वै दृढम् ॥ 
कपालसमज्ञकम  तीथं कपालेश्वरसवन्नधौ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन् मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 

 
(अध्याय ६०–३६, ३७) 
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महेशाने करवीराची कवटी काढून ती जेथे स्थापन केली ते ‘कपाल’ नावाचे तीथड 
‘कपालेश्वरा’जवळ असल्याचे यात वनर्षदष्ट केले आहे. ‘करवीर–माहात्म्य’ हा ग्रमथ शके १६५२ (= ि. स. 
१७३०) मध्ये वलवहला गेला. वनदान त्या कालापयंत तरी ‘कपाल’ नावाचे तीथडस्थान आवण ‘कपालेश्वर’ 
नावाचे देवालय कोल्हापुरात होते असे या ‘करवीर–माहात्म्या’ वरून वनवित वदसते. त्यानमतर ती केव्हा 
आवण कशी नष्ट झाली हे सामगता येत नाही. आज मात्र ही दोन्ही स्थाने कोल्हापुरात नाहीत ही वस्तुत्स्थती 
होय. 

 
कपालेश्वर ि कापाणलक 

 
‘कपालेश्वर’ या नावावरून हे देवालय म्हणजे शवै समप्रदायातील ‘कापावलक’ समप्रदायाचे स्थान 

असाव,े असे म्हणता येईल काय? हा ववचार करण्यासारिा प्रश्न आहे. चालुक्यनृपती वद्वतीय पलुकेशीच्या 
जयकसहवमा नामक धाक्ा बमधूचा पुत्र नागवधडनराज याने, बलाम्म ठकु्कराच्या ववनमतीवरून 
कपालेश्वराच्या गुग्गुलपूजेसाठी व तेथील महाव्रतींच्या उपभोगासाठी गोपराष्ट्रातील बलेग्राम नावाचे गाव 
दान वदल्याचा उल्लिे एका ताम्रपटात आहे. [JBBRAS, Vol. XIV, p. 26.] त्यातील ‘कपालेश्वर’ शब्दाचे भाषामतर 
डॉ. रा. गो. भामडारकर यामनी ‘कव्ामच्या (कपालामच्या) माला धारण करणाऱयामचा ईश्वर–‘स्वामी’ (The 
lord of the wearers of garlands of skulls) असे करून असा वनष्ट्कषड काढला आहे की, ‘Thus there is 
evidence of the existence in the middle of the Seventh century of the sect of Kapalikas in 
Maharashtra’. [R. G. Bhandarkar, Vaisnavism, Saivism etc., p. 168.] डॉ. भामडारकर यामचे हे भाषामतर व अनुमान 
बरोबर नाही असे मला वाटते. कपाल म्हणजे कवटी हे िरे, पण कपाल म्हणजे कापावलक (कव्ामची 
माला धारण करणारा) असा त्याचा अथड कसा होह शकेल? दुसरे असे की, कपालेश्वर या वशवाच्या 
नामाचा कव्ामच्या मालेशी काहीही समबमध नाही. वरील ताम्रपटातील दान वदलेले गाव बलेग्राम हे 
गोपराष्ट्रातील म्हणजे नावशक भोवतालच्या प्रदेशातील होते. तेव्हा हे दान ज्या कपालेश्वराच्या पूजेसाठी 
वदले होते ते नावशक येथील (आजही ववद्यमान असलेले) कपालेश्वर देहळ असले पावहजे. ब्रम्हदेवाशी 
वादवववाद करताना रागाच्या भरात वशवाने कापलेले ब्रम्हदेवाचे एक वशर वशवाच्या पाठीला वचकटले. ते 
गोदावरीच्या पात्रात स्नान केल्याने ज्या वठकाणी गळून पडले तेथेच आता हे कपालेश्वराचे कलग व देहळ 
आहे, अशी या स्थानाच्या वनर्षमतीसमबमधीची पौरावणक आख्यावयका आहे [Maharashtra State District Gazetteers, 

Nasik District, p. 945.]. अशीच आख्यावयका काश्मीरातील कपालमोचन तीथासमबमधीही आहे [डॉ. वसदे्धश्वरशास्त्री 

वचत्राव, स्थलकोश, पृ. ३४६.]. येथे कपाल म्हणजे वशर एवढाच अथड आहे, कवटी असा नाही. तेव्हा 
‘कपालेश्वरा’चा कापावलकाशी समबमध जोडण्याचे काही कारण नाही. पण भामडारकरामनी तो जोडल्यामुळे 
तशी समजूत मात्र प्रचवलत झाली आहे. ह्यामुळेच भारतीय समस्कृवत कोशात कापावलक या सदरािाली 
मावहती देताना ‘नावसक येथे कपालेश्वराचे एक ममवदर आहे. त्या ममवदरात कापावलक लोक वास्तव्य करून 
असतात. त्याच्या चवरताथासाठी नागवधडन या राजाने िगतपुरीजवळचे एक िेडे कापावलकामना दान वदले 
होते.’ असे म्हटले आहे, ते बरोबर नाही. 

 
दुसरे असे की, िुद्द भामडारकरामनीच कालमुि व कापावलक यामची चचा करताना ‘महाव्रतधारी’ शवै 

हे कालामुि समप्रदायाचे असतात, ते कापावलक नव्हते, असे स्पष्ट केले आहे. नावशक येथील कपालेश्वर 
ममवदरातील शवैामना ‘महाव्रती’ असे म्हटले आहे, तेव्हा ते कालामुि समप्रदायाचे असले पावहजेत असे 
दािववले आहे. [R. G. Bhandarkar, Vaisnavism, Saivism etc., p. 183.] सारामश, कपालेश्वराचे उपासक कापावलकच 
असतात असे नाही. तेव्हा प्रस्तुत ताम्रपटातील कोल्लापुर येथील कपालेश्वरदेवाचा आचायड हा कापावलक 
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समप्रदायाचा होता असे म्हणता येत नाही. तो कालामुि समप्रदायाचा असावा. गणेशवाडी येथील 
वशलालेिात [ववदभड समशोधन ममडळ, वार्षषक, १९६९, पृ. १६–८०. (पुढे पृ. १४५-१७८ पाहा)] अनेक कालामुि तपोधनामची 
वणडने आली आहेत. त्यामत त्यामना ‘यमवनयमस्वाध्यायध्यानधारणमौनानुष्ठानजपसमावधषडमगोपहारावदसमपन्न’ 
‘अनेकतकावदशास्त्रपारावारपारग’– ित्यादी ववशषेणे लावली आहेत. नेमकी तीच ववशषेणे प्रस्तुत 
ताम्रपटातील पद्मवशव राउल आचायालाही लावली आहेत. त्यावरून तो कालामुि समप्रदायातील असावा 
यात शमका नाही. त्याच्या नावानमतर त्याला ‘राउल’ म्हणून समबोधले आहे. त्यावरून तो पाशुपत-लाकुल 
समप्रदायाचा होता हे वदसून येते. ‘राउल’ हा शब्द ‘लाकुल’ शब्दापासून व्युत्पन्न झालेला आहे असे डॉ. 
हजारीप्रसाद वद्ववदेी यामनी दािवनू वदलेले आहे. [डॉ. हजाराप्रसाद वद्ववेदी, नाथसमप्रदाय, पृ. १९१–१९७; रा. कच. ढेरे 

चक्रपावण, पृ. २१०.] कालामुि समप्रदाय हा लाकुल-पाशुपत समप्रदायाचाच एक ववभाग होय. 
 

पद्मणसि राउल 
 
सारामश, प्रस्तुत ताम्रपटाद्वारा ज्याला दान वदले आहे तो कोल्लापुर येथील कपालेश्वरदेवाच्या 

देवळातील शवै पाशुपतामच्या कालामुि समप्रदायाचा आचायड होता. तो यम, वनयम, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, 
मौन, अनुष्ठान, जप, समाधी व शील या योगातील वक्रयामच्या अनुष्ठानात पवरपूणड होता. तसेच, तो तकड , 
व्याकरण ित्यादी अनेक शास्त्रामत पारमगत व वादवववाद करणाऱया पमवडतरूपी हत्तींना परावजत करणारा 
कसह, अथात, वादवववादात पमवडतामना कजकणारा होता (ओ. ३२–३४). ज्या कपालेश्वरदेवाच्या समस्थानाचा 
तो आचाय होता त्यात अनेक तपोधन ववद्यादानाचे कायड करीत असत. त्यामच्या अन्न-वसन-आच्छादनाची व 
देवालयाच्या डागडुजीची जबाबदारी तोच सामभाळीत असे. त्यासाठीच त्याला ववनयावदत्याकडून 
तावसगावाचे वतन या ताम्रपटाद्वारा देण्यात आलेले आहे. 

 
णिलाहाराचंा महाप्रधान? 

 
‘पद्मवशव राउल’ हे नाव ठाणे येथील वशलाहार नृपती हवरपालदेवाच्या शके १०७२ च्या आगाशी 

वशलालेिात (ओळ ८) आढळते. डॉ. वा. वव. वमराशी यामनी आपल्या ‘वशलाहार राजवमशाचा िवतहास आवण 
कोरीव लेि’ या ग्रमथात या वशलालेिाचे वाचन छापले आहे [वशलाहार राजवमशाचा िवतहास आवण कोरीव लेि, पृ. १७५.] 
त्यात केवळ ‘श्री पद्मवसव’ एवढेच नाव आले आहे. त्यापुढील ‘राउल’ हा शब्द तेथे अनवधानाने गळाला 
असावा. डॉ. सामकवलया व डॉ. उपाध्याय [एवप. िम. व्हॉ. २३, पृ. २७३-२७४.] यामनी, तसेच डॉ. शम. गो. तुळपुळे [प्राचीन 

मराठी कोरीव लेि, पृ. ५०.] यामनी समपादन केलेल्या याच वशलालेिात ‘श्री पद्मवशव राउल’ असे वाचन स्पष्ट 
आहे. वशलालेिाच्या ठशातही तो शब्द तसाच आढळतो. 

 
आपल्या ताम्रपटातील श्री पद्मवशव राउल व हवरपालदेवाच्या आगाशी वशलालेिातील ‘श्री 

पद्मवशव राउल’ ही एकच व्यत्क्त असेल काय? वरवर पाहाता या वभन्न व्यक्ती असाव्या असे वाटते. 
कारण, आपल्या ताम्रपटाचा त्यात वनदफेवशलेला काळ शके ५२० असा आहे, तर आगाशी वशलालेि शके 
१०७२ चा आहे. म्हणजे यात जवळ जवळ साडेपाचश ेवषाचे अमतर आहे. पण प्रस्तुत ताम्रपट हा वनवित 
बनावट असल्यामुळे त्यातील कालवनदफेश प्रमाण म्हणनू मानणे योग्य नाही. प्रस्तुत ताम्रपटातील पद्मवशव 
राउल याला ‘राजवववदत’ (= राजमान्य) हे ववशषेण लावले आहे, तर आगाशी वशलालेिातील पद्मवसव 
राउल हा वशलाहार नृपती हवरपालम देवाचा ‘महाप्रधान’ होता. कदावचत त्यानेच तर हा बनावट ताम्रपट 
तयार करून घेतला नसावा ना? त्याच्याकडे त्यावळेीही कोल्हापूरच्या कपालेश्वर देवाला असलेले 
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तासगावचे वतन असाव,े त्याच्या पुष्ट््थड, फार पूवीपासून आपल्या पूवडजाकडे ही वृत्ती आहे हे 
दािववण्यासाठी या बनावट ताम्रपटाची वनर्षमती झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकाच 
आचायड–गादीवर त्याच नावाच्या अनेक व्यक्ती असू शकतात. हा ताम्रपट करून घेतल्यानमतर मग तो 
ठाण्याच्या वशलाहारामकडे आला असावा व आपल्या कतृडत्वाने त्यामचा महाप्रधान झाला असावा. 

 
स्थलणनणिती 

 
दान वदलेले तावसगाव ज्या ववभागात अमतभूडत होते त्याचा उल्लिे ‘एडेनाडुसप्तवरया’ असा केलेला 

आहे. ‘सप्तवरय’ हा शब्द चकुीचा असून तेथे ‘सत्तवरय’ असा शब्द असावा असे वाटते. ‘सत्तवरय’ म्हणजे. 
‘सत्तर’ अथात, या ग्रामसमूहात ७० गावामचा समावशे असून तो ववभाग एडेनाडु या नावाने ओळिला जात 
होता. शासनाच्या सोयीसाठी राज्याचे जे वनरवनराळे ववभाग पाडावयाचे ते दशमान पद्धतीनुसार पाडाव ेअसे 
धमडशास्त्रात सामवगतले आहे. त्यानुसार राज्याचे ववभाग पाडण्याची पद्धत स्थूल मानाने िसवी सनाच्या 
आठव्या शतकापासून सुरू झाली. [वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन, भाग १, पृ. ५१, समपा : जी. यझदानी.] वशलाहार नृपती 
गमडरावदत्याच्या ताळले ताम्रपटात (शके १०३३) ‘एडेनाडान्तगडत तीरवाडग्रामे– [डॉ. वमराशी, वशलाहार राजवमशाचा 

िवतहास आवण कोरीव लेि, पृ. २५५.]’ (ओ. २५), त्याच्याच हेलफे  वशलालेिात (शके १०४०) ‘येडेनाडबवळय 
(कन्नड. बळे = ममडल, वतुडळ) वगुबन हेवरलगे– [ततै्रव, पृ. २६९.]’ (ओ. २१) असे उल्लेि येतात. त्यावरून 
त्या काळातही ‘एडेनाड’ हे अनेक गावामचे ममडल होते असे वदसते त्यानमतर शके ११०४ मधील वद्वतीय 
भोजाच्या कोल्हापूर वशलालेिात (ओ. २९) [ततै्रव, पृ. ३२२.] ‘एडेनाड...’ चा उल्लिे येतो. त्या पढुील काही 
अक्षरे िमवडत झालेली आहेत. ती ‘ममडळ’ वाचक असावी असे वाटते. यावरून प्रस्तुत ताम्रपटानुसार 
चालुक्यामच्या काळात व त्यापुढेही वशलाहारामच्या काळात ‘एडेनाडु’ हे अनेक गावामच्या समूहाचे मुख्य 
वठकाण होते हे वदसून येते. वरील सवड कोरीव लेिामत आलेली गाव े सध्याच्या कोल्हापूर वजल्ह्यात 
आढळतात. तेव्हा एडेनाडु ववभाग हा सध्याच्या कोल्हापूर वजल्ह्याचाच भाग असावा, असे वदसते. तथावप, 
त्या भागात एडेनाडु या नावाचे ककवा तत्सदृश असे गाव आज आढळत नाही. 

 
ताम्रपटात उल्लवेिलेले, दान म्हणून वदलेले तावसगाव हे हातकणमगले तालुक्यातील तासगाव 

होय. मनतगे हे सध्याचे मनपाडळ ककवा मनवाड असण्याचा समभव आहे. ताम्रपटात मनतगे हे तावसगावच्या 
ईशान्येस असल्याचे वनदफेवशले आहे, पण वरील दोन्ही गाव ेवायव्य वदशसे आहेत. ताम्रपटात उल्लवेिलेले 
तावसगावच्या दवक्षणेस असलेले हेर्षरलगे हे सध्याचे हेरले गाव होय. ते बरोबर तासगावच्या दवक्षणेस सुमारे 
तीन मलैामवर आहे. हे गाव पूवीच्या काळात फार महत्त्वाचे असाव.े वशलाहार नृपती गमडरावदत्याचा हेलफे  
वशलालेि याच गावात सापडला होता. त्यात ‘हेर्षरवलगे’ गावाचा उल्लिे आहे. त्या वशलालेिात 
वनदफेवशलेले जैन ममवदर आजही तेथे आहे. प्रस्तुत ताम्रपटातील वरगाव हे सध्याचे वडगाव-कसबा असाव.े 
ताम्रपटातील नागाव हे हल्ली त्याच नावाने अत्स्तत्वात असून ते तासगावच्या नैऋत्येस सुमारे ४ मलैामवर 
आहे. टोत्प्व हे आजचे टोप शहर होय. ताम्रपटात उल्लवेिलेले वलगाव आज अत्स्तत्वात नाही. तासगावच्या 
भोवतालच्या दहा-पमधरा मलैामच्या प्रदेशात त्या नावाचे कोणतेही गाव आज आढळत नाही. 

 
लेखक 

 
ताम्रपटाचा लेिक, चालुक्य वमशात जन्मलेल्या श्रीसत्याश्रयदेवाचा, अथात सत्याश्रय 

ववनयावदत्याचा ‘पादपद्मोपजीवव’ (चरणकमलावर उपजीववका करणारा) म्हणजे सेवक, रामभट्ट होय. 
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ववनयावदत्याचे जे ितर बनावट ताम्रपट आहेत त्यामतील धारवाड ताम्रपट व कोप्पल ताम्रपट यामचा लेिकही 
हाच रामभट्ट आहे. 

 
िाचन 

 
पत्रा पहिला 

 
१ स्िस्स्तश्री [॥✱] जयत्याणिस्ष्क्र (ष्कृ) तं णिण्िोव्िा (व्िा) राहं क्षोणिताण्नथ (ण्िथ) ि (ि)ं [।✱] 

दणक्षिोितदंष्राग्रणिष्ा ं(श्रा)ं तिुिनं िपु [:॥१॥✱] 
 
२ श्रीमदा (ता)ं सकलिुिनजनसंस्तूयमानमानव्या (व्य) सगोत्रहरीणतपुत्रािा ं सप्ताणंिकामातु्र (तृ) 

णिस (स्स) प्तमातु्र (तृ) – 
 
३ णिरणििस्ध्धथ (र्षद्ध) ताना ं कार्षिकेयपणररक्षिप्राप्तकल्यािपरंपरािा ं िगिं (ि) िारायिप्रसादा 

(द) समासाणद– 
 
४ तिराहला (ला)ं छन (ने) क्षिक्षििषी (िी) णक्र (कृ) ताषे (िे) षमहीणभ्र (िृ) ताना ं[॰महीिृता—ंअसे 

िाचािे.] चालुक्याना ंकुलमलंकणरष्िोरस्ि (श्व) मेद (धा) िणभ्र (िू) त (थ) – 
 
५ स्नानपणित्रीणक्र (कृ) तगात्रस्य जयछत्रचामरकसहासनमस्तकस्स्त (स्स्थ) तिराहकसहस (ि) 

रिसा (िा) दू्दथलास्ि (श्व) क– 
 
६ णरमकरमत्स्यमा (मं) डूकझषणि (िृ) षिकलष (ि) कुणलष (ि) हलककु्कटगरुडच (चं) 

द्राणदत्यना– 
 
७ गमहाद्व (ध्ि) जणिराणजतपाणलकेतनणिणचत्रफ (प) ििझल्लरीष ं(िं) खकहलिेरीणम्र (मृ) दंग– 
 
८ घोषिसमस्तिुिनाष् (श्र) यश्रीप्र (पृ) ्िीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेस्ि (श्व) रपरमिट्टारकश्री– 
 
९ पोलेकेणस (पुलकेणि) िल्लिदेिमहाराजस्य [॰महाराजः [।✱] तस्य॰—असे िाचािे.] तस्य सुतरा (र) 

नुपराक्रमकौंतेयिनिास्याणदपरणि (नृ) पमंडल– [॰पराक्रमाक्रान्तिनिास्याणद॰—असे िाचािे.] 
 
१० प्रणििध (द्ध) णिसु (िु) ध (द्ध) कीत्या (र्षतर) नेकणि (नृ) 

पिे[त्र✱]दंडमस्तककपडखंणडतप्रचंडदोदं्दडसह्रममंडलाग्र– 
 
११ खरनख[र✱]णिराणजतोिुगंणकसो (िो) रकेसणरसमस्तिुिनाष् (श्र) यश्रीणप्र (पृ) 

्िीिल्लिमहाराजाणधराजपरमे– 
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१२ स्ि (श्व) रपरमिट्टारकश्रीकीर्षतिम्मथदेिमहाराजस्य [॰महाराजः । तस्याग्रज—असे िाचािे.] 
तस्याग्रजरणखलजनिंदनीयसंुदरा– 
 

पत्रा दुसरा : समोरील बाजू 
 

१३ रकिदनािनाणिकुट (ड) मलकुटीकोटरसंरंििुिनििनमूलस्तंि [:✱] 
राजसूयप्रमुखमखमुखाणददी– 

 
१४ णक्षतणत्रसमुद्रातंधरारणक्षतसाहसाजंनेयणरपुपुरणत्रपुरहरपराजयोपलिुध (लब्ध) – परमेस्ि (श्व) 

रपर– 
 
१५ मािा ं [॰परमेश्वरापरनामधेयः—असे िाचािे.] परमस्तुत्यसमस्तिुिनाष् (श्र) यश्रीणप्र (पृ) 

्िीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेरि (श्व) रपरमिट्टार– 
 
१६ कश्रीणिजयाणदत्यदेिपरमेस्ि (श्व) र (रः) [।✱] तत्सूनु (नुः) 

समणधगतणनजणिजयसमुणचतणिततराज्यणिििस्य [॰राज्यणिििः । णििुधरणसक—असे िाचािे.] णि– 
 
१७ ििस्य [हा िब्द येथे पुनरुक्त ि म्हिून अनािश्यक आहे.] णििुधरणसकसमरणरपुगतणरपुनरपणतसमोपलिुध 

(लब्ध) कीर्षिपताकाििाणष (णस) तणदगंतरा– 
 
१८ लस्य [॰कदगतरालः । —असे िाचािे.] णहमकरकुलणिलयहेतुपल्लिपणतपराजयानातंर[॰नंतर—असे 

िाचािे.]पणरणग्र (गृ) णह (ही) तकाचंीपुरसं– 
 
१९ चूस्ण्नथ (ण्ि) तचेरचेर[हा िब्द येथे पुनरुक्त ि म्हिून अनािश्यक आहे.]चोलपा (पा)ं ड्यणि (नृ) पमणिम (मु) 

कुटकु (कू) टणकरिसणन (नी) लाणिणषक्तचरिकम– 
 
२० लस्य [॰चरिकमलः ।—असे िाचािे.] समस्तिुिनाष् (श्र) यश्रीणप्र (पृ) ्िीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेस्ि 

(श्व) रपरमिट्टारकश्रीणिक्रमा– 
 
२१ णदत्यदेि (िः) तस्त्प्रयसुतस्य णिनयणिनयणिनणमतानेकिूपालमौणलमालाललाणलत [॰मालालाणलत—

असे िाचािे.] चारुचरिारकि– 
 
२२ दयुगलका ं(कों) किाद्यानेक [॰कोंकिाद्यनेक—असे िाचािे.] मालिगोल्लगूर्ज्थरख (क) कलगिे (िें) गीषा 

(िा) णदणि (नृ) पमणिमकुटमणर (री) णचमंजरी– 
 
२३ रंणजतपादपीठणत्र (णस्त्र) समुद्रमध्यिर्षतिुिनमंडळाधीस्ि (श्व) रस्य [॰मंडलाधीश्वरः । —असे िाचािे.] णप्र 

(पृ) थुराज्योपािनीतल [॰राज्योपनीतािनीतल’ —असे िाचािे.] (ला) षे (िे) षिेताणनह– 
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२४ त्यफलमाणिष्रेभ्य (स्य) समणधणिषयप्रस (ि) मनाणदणहततत्रमात्रराज्योपना ं (ना) णष् (णश्र) 
त्यातंरतुलत्िदैस्व्ििु– 

 
पत्रा दुसरा : मागील बाजू 

 
२५ धर णय (इ) ि श्रीरामतद्वासुदेि णय (इ) ि णि (नृ) पकंसातुपरसु (िु) रामणय (इ) ि राजराजाष ्

(श्र) य िरत णय (इ) ि [णिनयाणदत्याच्या अस्सल ताम्रपटात ही िाक्ये पुढीलप्रमािे आहेत. 
‘समस्तणिषयप्रिमनाणद्वणहततन्मनोनुरञ्जनः अत्यन्तित्सलिादु्यणधिर इि श्रीरामत्िाद्वासुदेि इि नृपाकुंित्िात्परिुराम इि 

राजाश्रयत्िाद िरत इि–’] समस्तिु– 
 
२६ िनाष् (श्र) यश्रीणप्र (पृ) ्िीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेस्ि (श्व) 

रपरमिट्टारकश्रीणिनयाणदत्यसत्याष् (श्र) यि– 
 
२७ ल्लिनरेंद्रदेिकुष (ि) ल (ली) सव्िानेि यतः (था) संिधं्यमान (कान्✱) 

सौराष्रणिषयपणतग्रामकूट (टा) युक्तकमहत्ि– 
 
२८ दीनु [॰महिरादीन्समाणदित्यस्तु िः ।—असे िाचािे.] संणिणदत (तं) यतः (था) श्रीमलापहाणरनदु्यिरतटे 

श्रीरक्तापुरराजधाने स्स्थरतरस्िस्ता (स्था) नेन पट्टि ं(बं)– 
 
२९ धोत्सिसपंादनास्न्ितकुरंुदमुपागतेन पू (पु) ण्ययषो (िो) [णि✱]णि (िृ) ध्ध (द्ध) ये 

पूव्िथणिलुप्तानणपदेििोग (गा) ग्रहारा– 
 
३० नुपालयतः (ता) तत्पालना ं किस (ि) त्यो (त्यु) िरपंचस (ि) ती (ते) षुस (ि) किषथप्रतीती 

(ते) षु कालयुक्तसंि– 
 
३१ त्सर (रे) प्रििथमाने कार्षिकसुकुलत्रयोदस्यानां [॰त्रयोदश्यां–असे िाचािे.] णिहस्पतो (तौ) िारे 

निग्रहगलेका– 
 
३२ दष (ि) षु (िु) िणदनसुमुहूतथश्रीपुत्रोत्साहपुण्याहमहादानतात्काले राजणिणदतस्िस्स्त 

यमणनयमस्िाद्या (ध्या)– 
 
३३ यद्या (ध्या) नधारिमो (मौ) नानुष्ा (िा) नजपसमाणधसी (िी) लसंपितक्कथ व्याकरिाणदअनेकषा 

(िा) स्त्रपार (रा) िारपार– 
 
३४ गाना ं िाणदगजकेसणर श्रीसै (िै) िस्ता (स्था) नश्रीपद्मणष (णि) िरािुलाना ं

श्रीकोल्लापुरदश्रीकपालेस्ि (श्व) रदेिर– 
 
३५ पूव्िथधमथप्रणतपालना ं खंडस्पु (स्फु) णटतजीण्नो (ण्िो) धा (द्धा) रणिद्यादानतपोधन (ना) ििष 

(स) नाछा (च्छा) दनकं्क णिट्टणि (िृ) णि 
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३६ एडेनाडुसप्तणरयाभ्यतंरे श्रीतािसगािेनामग्राम (मः) घणटकाणसतछत्रचामरसमस्तराजणच– 
 

पत्रा हिसरा 
 
३७ ह्रणत्रिोग (गा) भ्यतंरसा (िा) सनसमेत (तं) श्रीस्ियिुंकपालेस्ि (श्व) रदेिराचार्य्यथपद्मणष (णि) 

िरािुलनपादप्रक्षा– 
 
३८ ल्य (ल) नं (न) धारापूव्िथकं सव्िथनमस्य ं महाणि (नृ) पदि ं । तद्ग्रामसीमातंरे तस्य यी (ई) 

िान्यणदषो (िो) िागे मनतगेना– 
 
३९ मग्राम (मः) तत्पणिमतः णक्र (कृ) ष्िपाषािगुणिप्रमाि (िं) । तद्दणक्षितः पाषािगुणिप्रमािं । 

तस्याग्नेयतः 
 
४० णगणरयु (उ) िुगंणष् ं (िंृ) गप्रमाि (िं) । तद्दणक्षितः हेर्षरलगेनामग्रामः (मः) [।✱] तदुिरतः 

णगणरदणक्षिकंधरप्रमािं । त– 
 
४१ स्य नैणर (ऋ) त्यणदषो (िो) िागे िरगािेनामग्राम (मः) [।✱] तदुिरतः िगितीदेणिय 

दणक्षिणदषो (िो) िागद णक्र (कृ) ष्िपाषा– 
 
४२ िपंुजप्रमाि (िं) । तस्य नैणर (ऋ) त्यणदषो (िो) िागे नागािेनामग्राम [:।✱] तस्य यी (ई) षा 

(िा) न्यणदषो (िो) िागे णत्रग्राम– 
 
४३ सीमासंणधणगणरय पणिमकंधरप्रमाि (िं) । तस्य िायव्यणदषो (िो) िागे टोस्प्िनामग्राम (मः) 

[।✱] तत्पू– 
 
४४ व्िथतः पाषािगुणिप्रमाि (िं) । तदुिरतः हणरिगुणि प्रमाि (िं) । तदुिरतः मदनगुणि प्रमा– 
 
४५ ि (िं) [।✱] तदुिरतः णत्रग्रामसंणधणक्र (कृ) ष्िपाषािपंुजप्रमाि (िं) । तस्य यी (ई) िान्यणदषो 

(िो) िागे िलगािेनामग्राम [:।✱] त– 
 
४६ द्दणक्षितः अचाल्यषे (िे) ले प्रमाि (िं) । तत्पूव्िथतः कणनष् (ि) ्रमा (्रमो तसंगमप्रमािं (िं) । 

तत्पूव्िथतः णक्र (कृ) ष्िपाषा– 
 
४७ िप्रमाि (िं) । तत्पूव्िथतः णत्रग्रामसंणधपूलीगुणिप्रमाि (िं) ॥ एिं अष्ाघाटोपलणक्षतं िूणमप्रमाि 

(िं) । जलपा– 
 
४८ षािस्स्ममानद्वयसह्ंरम ॥ स्िदि ं (िा)ं परदि ं (िा)ं िा यो हरेणत िसंुधरा (रा)ं : षणष्व्िथ (ि) 

षथसहस््रमाणि णिष्ा (िा) या ंजायते णक्र (कृ)– 
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४९ णम (णमः) ॥ श्रीचालुक्यान्ियसंजाता (त) श्रीसत्या्रम (श्र) 
यदेितत्पादपद्मोपजीणिरामिट्टसुणलख्यते [॥✱] श्री श्री.✱ 

⬤ ⬤ ⬤ 
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८ 
चालुक्य नृपती णिजयाणदत्य याचा कासार–णिरसी ताम्रपट 

 
उपलब्धी 

 
कासार-वशरसी (तालुका वनलम गा, वजल्हा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र राज्य) येथील पोलीस पाटील 

श्री. वदनकरराव बाळाजीराव यामच्या मालकीचा हा ताम्रपट असून, श्री. आस्कर रामचमद्र कुळकणी (मुरूम 
येथील सरकारी हायस्कूलमधील एक वशक्षक) ह्यामच्या प्रयत्नामनी तो औरमगाबाद येथील पुरातत्त्व ववभागाच्या 
अवधकाऱयामना प्राप्त झाला. तेथे तो जवळजवळ दोन वषफे पडून होता. त्यानमतर महाराष्ट्र राज्यातील पुरातत्त्व 
ववभागाचे समचालक डॉ. मो. गम. दीवक्षत यामनी तो आपल्या कायालयात आणला आवण समपादनासाठी 
माझ्याकडे पाठववला. या सवड गृहस्थामचा मी फार आभारी आहे. प्रस्तुत ताम्रपटातील काही शब्दामचे वाचन व 
अथड वनवित करण्यासाठी श्री. न. लक्ष्मीनारायण राव आवण गुरुवयड डॉ. वमराशी यामचे मला साह्य झाले आहे, 
हे कृतज्ञतापूवडक नमूद करणे मी माझे कतडव्यकमड समजतो. 

 
ििथन 

 
ताम्रपटाचे एकूण तीन पते्र असून, प्रत्येक पत्रा साधारणपणे १० िमच लामब व ५ िमच रुम द आहे. 

कोरलेल्या अक्षरामचे समरक्षण व्हाव े म्हणून पत्रयाच्या चारही बाजू ककवचत उमचावलेल्या आहेत. पवहल्या 
पत्रयाच्या वरची बाजू कोरी असून त्याच्या आतील बाजूवरून मजकुराला सुरवात होते. दुसऱया पत्रयाच्या 
दोन्ही बाजूमवर व वतसऱया पत्रयाच्या आतील बाजूवर मजकूर कोरलेला आहे. वतन्ही पते्र एका गोलाकार 
कडीत गोवलेले असून वतच्या दोन्ही बाजू मुदे्रत फसववलेल्या आहेत. या गोलाकार मुदे्रचा व्यास १·२ िमच 
असून त्यावर वराहाची मुद्रा आहे. वराहाचे तदड डावीकडे आहे. ताम्रपट व मुद्रा वमळून त्यामचे वजन ८ वकलो 
३०० ग्राम आहे. 

 
ताम्रपटाच्या पवहल्या पत्रयावर ९, दुसऱयावर ९, वतसऱयावर ११ आवण चौथ्यावर १३ अशा एकूण ४२ 

ओळींचा मजकूर ह्या ताम्रपटावर कोरलेला आहे. अक्षरे स्पष्ट व िोल कोरलेली आहेत. पवहल्या 
पत्रयावरील अक्षरामची उमची साधारणपणे, ३ ते·४ िमच आहे. चौथ्या पत्रयावरील अक्षरे त्या मानाने थोडी लहान 
आहेत. एका गोष्टीचा मात्र येथे वनदफेश केला पावहजे. शवेटच्या पत्रयातील ३५ व ३६ व्या ओळीतील मजकूर 
पूवी त्या वठकाणी असलेला मजकूर वमटवनू त्यावर पनु्हा कोरलेला वदसतो. तथावप, एकम दर मजकूर 
काळजीपूवडक कोरलेला असल्यामुळे वाचण्याला फारशी अडचण पडत नाही. 

 
ऱहस्व व दीघड ई साठी स्वतमत्र वचन्हे वापरलेली नाहीत. इकार दशडववण्यासाठी अक्षरावर एक 

गोलाकार वचन्ह तेवढे कोरलेले आढळते. त्याचे वळण डावीकडे असल्यामुळे वस्तुतः फक्त ऱहस्व इचे ते 
वचन्ह मानले पावहजे. तथावप, दीघड ईसाठी सुद्धा तसेच वचन्ह सवडत्र कोरलेले आहे. 
 
िाषा ि णलपी 

 
ताम्रपटाची भाषा समस्कृत आहे. ती सामान्यतः सवडत्र शुद्ध आहे. काही वठकाणी ऱहस्व उकारासाठी 

दीघड ऊकार आढळतो, पण ती कोरकाची चूक असावी. समधीचे वनयम सवडत्र योग्य रीतीने पाळलेले आहेत. 
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पण पवहल्या ओळीतील ‘ववष्ट्णोः वाराहम्’ आवण ३५ व्या ओळीतील ‘षडमगववच्च’ आवण ‘एतेभ्यः’ या शब्दामचे 
समधी मात्र केलेले नाहीत. ३५ व्या ओळीत ‘देश’े ऐवजी ‘देसे’ कोरले गेलेले आहे. 

 
वलपीचे वळण दवक्षण-भारतीय (कानडी) प्रकारचे, चालुक्यामच्या ितर ताम्रपटामत आढळते तसेच 

आहे. ३५ व ३६ या ओळींचे वळण मात्र ितर अक्षरामच्या वळणाहून थोडे नमतरचे, म्हणजे अलीकडचे वदसते. 
 

ताम्रपटाचा काळ 
 
प्रस्तुत ताम्रपटाचा काळ ‘एकोन्नकवशत्युत्तरषट्छतेषु शकवषफेष्ट्वतीतेषु’ (ओळ ३२) म्हणजे गत शक 

६१९ असा वदलेला आहे. त्यावळेी ववजयावदत्याचे पवहले राज्यवषड होते. ताम्रपटातील दान वैशाि शुद्ध 
पौर्षणमेला वदल्याचा उल्लिे ३३ व्या ओळीत आहे. शक कालाबरोबरच समवत्सराचा, त्याचप्रमाणे वैशाि शुद्ध 
पौर्षणमेबरोबर वाराचा वनदफेश नसल्यामुळे अन्य रीतीने हा काळ तपासून पाहता येत नाही. 

 
चालुक्य नृपती : चणल्लणक देिातील घरािे 

 
शक कालाच्या सुमारे ६ व्या व ७ व्या शतकात दवक्षण भारतात राज्य करणाऱया नृपतींपकैी चालुक्य 

नृपती हे ववशषे महत्त्वाचे होत. ऐवतहावसक दृष्टीने आज यामच्या तीन शािा मानण्यात येतात. (१) बादामीचे 
चालुक्य ककवा पविम चालुक्य, (२) कल्याणीचे चालुक्य, आवण (३) वेंगी येथील पूवड चालुक्य. 

 
‘चालुक्य’ हे नाव कसे पडले हे आज वनवितपणे सामगता येत नाही. एक मत असे आहे की, 

ववष्ट्णूच्या नाभीतून जन्मलेल्या वहरण्यगभड ब्रम्ह्याचा पुत्र मनू, त्याचा पुत्र मामडव्य, मामडव्याचा पुत्र हारीत. या 
हावरताला ‘हावरती पमचवशि’ या नावाचा मुलगा होता. देवतामना अघ्यड देत असताना त्याच्या चूवलकेतून 
म्हणजे ओमजळीतून जन्माला आलेल्या मुलाला व त्याच्या समततीला ‘चालुक्य’ हे नाव पडले. (बॉम्ब े
गझेॅटीअर १, भाग २, पृ. ३३९). वेंगी येथील पूवड चालुक्यामच्या अनेक ताम्रपटामत असे वनर्षदष्ट केले आहे की, 
ब्रम्ह्यापासून वनमाण झालेले चमद्र, पूरुरवा, आयु, शतानीक, उदयन आवण ितर ५९ राजे प्रथम अयोध्या येथे 
राज्य करीत होते. त्यानमतर या कुळात जन्मलेल्या ववजयावदत्याने दवक्षणेत जाहन राज्य स्थापन करण्याचा 
प्रयत्न केला. वत्रलोचनपल्लव राजाचा युद्धात पराभव केल्यानमतर तो मृत्यू पावला. त्यावळेी गभडवती 
असलेल्या त्याच्या पत्नीला कालामतराने झालेल्या मुलाने वयात आल्यानमतर ‘चलुक्य’ पवडतावर गौरीची पूजा 
करून भगवान नारायण आवण सप्तमातृका यामना प्रसन्न केले व राज्य वमळवले. (एवप. िमवड. वषड ४, पृ. ३०५; 
वषड ६, पृ. ३३७, ३५२ ित्यादी). 

 
यातील महत्त्वाचा भाग ितकाच की, ‘चलुक्य’ पवडतावर तपिया केल्यानमतर देवतामना प्रसन्न करून 

घेहन राज्यावधवष्ठत झालेल्या या मुलाला आवण त्याच्या समततीला ‘चालुक्य’ हे नाव पडले. हा चलुक्य पवडत 
कोठे होता हे वनवित सामगता येत नाही. प्रस्तुत कासार-वशरसी ताम्रपटातील ३५ व्या ओळीत ‘चवल्लवक देश े
मोरिमवड पविमवदग्भागे बलु्लवादवलमुगुवळग्रामयोम्मडध्ये जमळगामग्रामो दत्तः’ असा वनदफेश आलेला आहे. 
कासार-वशरसीच्या आग्नेय वदशसे आठ मलैावर मोरिमडी हे गाव वबदर वजल्ह्याच्या हुमणाबाद तालुक्यात 
आहे. त्यावरून या गावाभोवतालच्या प्रदेशाला पूवी चवल्लवक देश म्हणत असावते असे वदसते. सध्याच्या 
उस्मानाबाद वजल्ह्यातील वनलम गा तालुका, आवण वबदर वजल्ह्यातील हुमणाबाद तालुका, हे प्रदेश या 
चवल्लवक देशात अमतभूडत असावते. मोरिमडीच्या उत्तरेस उगम पावनू कल्याणीच्या उत्तरेकडून वाहत 
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जाणाऱया नदीचे नाव ‘चुल्की’ असे आहे. वशवाय, कल्याणी गावाच्या पूवफेस वीस मलैावर ‘चल्कापूर’ नावाचे 
िेडेही आहे. तेथील उमच टेकयामनाच ‘चलुक्य पवडत’ हे नाव असाव.े तेव्हा, चालुक्य नृपती मूळचे या 
प्रदेशातील असून, चवल्लकी देशात राहणारे म्हणून त्यामना चालुक्य नाव पडले असाव े असे अनुमान 
करण्याला हरकत नाही. 

 
कासार-वशरसी आवण ितर ताम्रपटामत चालुक्यामची जी वमशावळ वदलेली आहे, तीत पुढील वणडन 

आढळते. चालुक्य नृपती हे मानव्य गोत्राचे हावरतीपुत्र असून सप्तलोकामच्या माता असलेल्या 
सप्तमातृकामकडून त्यामचे पालनपोषण झाले होते. कार्षतकेयाने समरक्षण केल्यामुळे त्यामचे सतत कल्याण झाले 
होते. भगवान नारायणाच्या कृपेने, ज्याच्या केवळ दृष्टीके्षपाने सवड राजे वश होत असत (पराभतू होत असत) 
असे वराह वचन्ह त्यामनी प्राप्त करून घेतले होते. 

 
जयकेिी ि रिराग 

 
चालुक्यामच्या कुळात अनेक राजे होहन गेले. त्यामतून वशलालेिामत ज्याचा उल्लिे आढळतो असा 

पवहला राजा जयकसह होय. त्यानमतर त्याचा मुलगा रणराग हा गादीवर बसला. या दोघामचे उल्लेि ऐहोळे 
वशलालेिात (एवप. िमवडका, वषड ६) आवण महाकूट स्तमभलेिात (िमवड. अँवट. वषड १९) आलेले आहेत. 
तथावप, चालुक्यामचे जे अनेक ताम्रपट उपलब्ध आहेत त्यामत मात्र चालुक्यामची वमशावळ जयकसहापासून सुरू 
केलेली आढळत नाही. रणरागाचाही त्यामत उल्लेि आढळत नाही. जवळजवळ सवड ताम्रपटामतील 
चालुक्यामच्या वमशावळीचा प्रारमभ रणरागाचा पुत्र प्रथम पलुकेशी याच्यापासून केलेला आढळतो. 

 
प्रथम पुलकेिी (इ. स. ५४० ते ५६६) 

 
कासार-वशरसी व ितर बहुतेक ताम्रपटामत या पलुकेशीला ‘चालुक्यामच्या कुळाला भषूणभतू’ म्हणून 

समबोधले आहे.— (ओळ ६). त्यावरून ववशषे प्रवसद्ध आवण पराक्रमी असा पवहला चालुक्य नृपती प्रथम 
पुलकेशी हाच असावा असे वदसते. प्रस्तुत कासार-वशरसी ताम्रपटातही चालुक्यामची वमशावळ 
त्याच्याचपासून सुरू झालेली आहे. याने अश्वमेध यज्ञ करून अवभथृ-स्नानाने आपले शरीर पववत्र केले 
होते. (ओळ ६). ‘महाराज’ ही पदवी ज्याने धारण केली होती (ओ. ७) असा चालुक्य कुळातील तो 
पवहलाच नृपती होय. यावरून असा तकड  करण्याला हरकत नाही की, त्याचे वडील रणराग आवण आजोबा 
जयकसह हे दुसऱया कोण्यातरी सम्राटाच्या (बहुतेक कदमबामच्या) आवधपत्यािाली राज्य करणारे मामडलीक 
असावते. प्रथम पुलकेशी याने वातापी (आजचे बादामी, वजल्हा ववजापूर, कनाटक राज्य) शहर काबीज 
करून तेथे तटबमदी उभारली आवण पुढे तेच चालुक्यामच्या राजधानीचे स्थान बनले. (एवप. िमवडका, वषड २८, 
बादामी वशलालेि) अश्वमेध यज्ञाप्रमाणेच अत्ग्नष्टोम, वाजपेय आवण पौण्डरीक बहुसुवणड नावाचे यज्ञही 
त्याने वववधपूवडक केलेले होते. मनुधमडशास्त्र, पुराणे, रामायण आवण महाभारत यामचा त्याने अभ्यास केला 
होता असा उल्लेि चालुक्य नृपती ममगलेश याच्या नेरूर ताम्रपटात आढळतो. (िमवड. अँवट., वषड १९, पृ. 
३५६). वल्लभेश्वर, सत्याश्रय, रणववक्रम आवण श्रीपृथ्वीवल्लभ अशी वबरुदे त्याला लावलेली आढळतात. 
यावरून प्रथम पलुकेशी हा अत्यमत पराक्रमी, धार्षमक आवण सत्यवप्रय राजा होता असे म्हणावयास हरकत 
नाही. त्याने केलेल्या पराक्रमामचे ककवा वमळववलेल्या ववजयामचे वनवित असे वणडन मात्र कोठेही उपलब्ध 
नाही. बटपूर घराण्यातील दुलडभदेवी नावाच्या राजकन्येशी त्याने वववाह केला होता. िमदुकामती नावाची 
दुसरीही एक पत्नी त्याला होती असे वदसते. 
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कीर्षतिमा (इ. स. ५६६ ते ५९७) 
 
प्रथम पुलकेशी याला दोन मुले होती. पवहला कीर्षतवमा आवण दुसरा ममगलेश. कीर्षतवमा हा ज्येष्ठ 

पुत्र असल्यामुळे प्रथम पुलकेशीनमतर तोच गादीवर बसला. आपल्या कारकीदीत त्याने वनवासी येथील व 
ितर शत्रू राजे यामना आपल्या पराक्रमाने कजकून घेहन फार मोठी कीती वमळववली होती (ओळ ७ व ८). 
महाकूट स्तमभलेिावरून असे कळते की, अमग, वमग, ककलग, वट टूर, मगध, मद्रक, केरळ, गमग, मूषक, 
पाण्डय, द्रवमळ, चोळीय, अळुक, वैजयमती ित्यादी देशामच्या राजामना त्याने कजकले होते. ऐहोळे 
वशलालेिावरून त्याने नल, मौयड आवण कदमब राजे यामनाही कजकले होते, असे वदसून येते. नल-नृपती 
यामचा अममल बस्तर, उडीसा आवण वऱहाड ववभागावर होता. मौयड राजे कोकणात राज्य करीत होते. यावरून 
महाराष्ट्रावर स्वावमत्व वमळववणारा पवहला चालुक्य नृपती कीर्षतवमा होय असे म्हणावयास हरकत नाही. 
आपल्या राज्यात त्याने कलामना उते्तजन देहन अनेक देवळे उभारली आवण लेणी कोरवनू घेतली. बहुसुवणड 
आवण अत्ग्नष्टोम यज्ञ त्याने केलेले होते. रणपराक्रम आवण सत्याश्रय अशी वबरुदे त्याला लावलेली 
आढळतात. 

 
मंगलेि (इ. स. ५९७ ते ६१०) 

 
कीर्षतवम्याच्या मृत्यनूमतर त्याचा धाकटा भाह ममगलेश गादीवर बसला. कारण, बहुधा त्यावळेी 

कीर्षतवम्याचा पतु्र वद्वतीय पलुकेशी हा लहान असावा. या ममगलेशाचा नामवनदफेश प्रस्तुत ताम्रपटातील 
वमशावळीत आढळत नाही. ऐहोळे वशलालेि आवण ितर ताम्रपट यामवरून असे वदसते की, ममगलेश अत्यमत 
पराक्रमी होता. ववशषेतः पूवड आवण पविम समुद्रामच्या प्रदेशावर स्वाऱया करून ते त्याने कजकले होते. रेवती 
द्वीपावर (रत्नावगरी वजल्ह्यातील वेंगुला गावापासून ८ मलैामवरील ‘रेदी’) सुद्धा त्याने स्वावमत्व स्थापन केले 
होते. सावमतवाडी जवळील नेरूर गावी याचा एक ताम्रपट वमळाला असून त्यात कदकण ववषयातील 
कुम वडवावटका नावाचे गाव त्याने दान वदल्याचा उल्लिे आहे (िमवड. अँवट. वषड ७, पृ. १६१). आपल्या मागे 
आपल्या मुलाला गादीवर बसववण्याचे ममगलेशाचे प्रयत्न होते. 

 
णद्वतीय पुलकेिी (इ. स. ६१० ते ६४२) 

 
ऐहोळे वशलालेिावरून असे वदसून येते की, आपल्या काकाने म्हणजे ममगलेशाने आपल्याववरुद्ध 

कारस्थान रचल्याचे कळताच वद्वतीय पलुकेशीला अज्ञातवासात राहून आपल्या काकाशी लढण्याची तयारी 
करावी लागली. शवेटी युद्धात ममगलेशाला ठार मारून त्याने आपले कसहासन प्राप्त करून घेतले. यावरून 
वद्वतीय पुलकेशी हा अत्यमत पराक्रमी असला पावहजे हे तर वदसतेच, वशवाय तो अत्यमत चतुर राजकारणीही 
असावा असे वदसून येते. 

 
चालुक्य वमशाचा िवतहास वद्वतीय पुलकेशीच्या पराक्रमामनी भरलेला आहे. ऐहोळे येथील 

वशलालेिात त्याचे सुमदर वणडन आढळते. तो गादीवर बसला त्यावळेी यादवीमुळे राज्य विळविळे झाले 
होते. त्यामुळे शत्रूमनी उचल िाहन ते बळकाववण्याचा प्रयत्न केला असल्यास आियड नाही. भीमरथी 
नदीच्या उत्तरेकडील भाग अप्पाईक आवण गोकवद नावाच्या मामडवलकामनी बळकाववण्याचा प्रयत्न करताच 
वद्वतीय पलुकेशीने त्यामना मोडून काढले. वरदा नदीच्या तीरावरील वनवासी नावाचे समपन्न शहर त्याने पुन्हा 
कजकून घेतले. अळूप आवण गमग राजामनी केलेली बमडे मोडून त्याने त्यामना शरण आणले. कोकणातील मौयड 
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मामडवलकामचा पराभव करून आपल्या नौदलाच्या साह्यामने त्यामची पुरी नामक राजधानी पादाक्रामत केली. हे 
सवड राजे पूवी चालुक्यामच्या स्वावमत्वािाली होते; पण ममगलेश आवण वद्वतीय पुलकेशी यामच्यातील यादवीचा 
फायदा घेहन त्यामनी बमडाचा झेंडा उभारला असावा असे वदसते. 

 
त्या वळेी उत्तर भारतात श्रीहषडवधडन राजाने आपले समपूणड आवधपत्य स्थापन केले होते आवण आता 

त्याची नजर दवक्षण भारताकडे वळली होती. त्याला तदड देण्यासाठी आपले प्रबल सैन्य घेहन वद्वतीय 
पुलकेशीने कूच केले. श्रीहषडवधडन आवण वद्वतीय पलुकेशी यामच्या सैन्यामची गाठ कवध्य पवडतातील रेवा 
(नमडदा) नदीच्या तीरावर पडली, आवण त्यात पलुकेशीने हषडवधडनाचा पराभव करून (ओळ ९ व १०) त्याचे 
असमख्य हत्ती काबीज केले. या पराक्रमामुळे त्याला ९९००० नी समपन्न असलेल्या तीन महाराष्ट्रकामवर प्रभतु्व 
प्राप्त झाले. त्यामुळे त्याने परमेश्वर ही यथाथड पदवी आपणाला लावनू घेतली. आपल्या पराक्रमाने त्याने 
कोसल, ककलग आवण पल्लव नृपती यामचाही पराभव केला. 

 
त्यानमतर त्याने आपल्या राज्याची व्यवत्स्थत घडी बसववण्याला सुरुवात केली. त्याचा धाकटा भाह 

ववष्ट्णुवधडन हा पूवी सातारा ववभागातील अवधकारी म्हणून काम करीत होता. त्याला युवराज ही पदवी देहन 
त्याने वेंगी प्रदेशावर सवावधकारी म्हणनू पाठववले. पढेु बहुधा वद्वतीय पलुकेशीच्या सममतीनेच ववष्ट्णुवधडन हा 
वेंगी येथे स्वतमत्रपणे राज्य करू लागला. तेव्हापासूनच वेंगी येथील पूवफेकडील चालुक्यामचे एक नव ेराज्य 
उदयाला आले. सत्याश्रय िमद्रवमा नावाच्या आपल्या दुसऱया एका नातेवािकाला रेवती द्वीप आवण 
त्याभोवतालचा प्रदेश यावर त्याने सवावधकारी नेमले. श्रीवल्लभ सेनानमदराज नामक सेंद्रक कुळातील 
वतसऱया एका नातेवािकाला त्याने उत्तर कोकणातील वचपळूण ववभागावर सवावधकारी वनयुक्त केले. अशा 
रीतीने सवडत्र वदत्ग्वजय वमळवनू आवण समपूणड दवक्षण भारतावर प्रभतु्व स्थापन करून वद्वतीय पलुकेशीने 
अपूवड कीती समपादन केली आवण चालुक्य वमशाचे नाव भारताच्या िवतहासात अजरामर करून सोडले. 
प्रस्तुत ताम्रपटातील आवण ितर ताम्रपटामतील वमशावळीत वद्वतीय पलुकेशीचा वनदफेश ‘सत्याश्रय 
श्रीपृथ्वीवल्लभ’ एवढाच येतो. 

 
वद्वतीय पलुकेशीच्या काळातच प्रवसद्ध वचनी याते्रकरू ह्यएूनत्समग याने भारताला भेट वदलेली होती. 

त्याने वलहून ठेवलेल्या आपल्या याते्रच्या वणडनावरून त्या वळेच्या भारताची राजकीय आवण सामावजक 
पवरत्स्थती चामगली कळून येते. पलुकेशीच्या कतृडत्वाचा उल्लेि त्याने केलेला आहे. पलुकेशी हा क्षत्रीय राजा 
असून त्याचे कल्याणकारी राज्य दूरवर पसरलेले होते आवण त्याचे मामडलीक अत्यमत वनष्ठेने त्याची सेवा 
करीत होते, असे ह्यएूनत्समगाने म्हटलेले आहे. 

 
आपल्या कारवकदीच्या पूवडकाळात वद्वतीय पलुकेशीने पल्लव नृपतींचा पराभव केला असला तरी 

पल्लवामचे चालुक्यामशी वैर पुढेही चालूच रावहले. त्याच्या कारकीदीच्या अिेरीस त्या वळेचा पल्लव नृपती 
नरकसह याने चालुक्यामच्या वातापी नगरावर आकत्स्मक आक्रमण करून ते काबीज केले असाव ेअसे वदसते. 
याच युद्धात वद्वतीय पुलकेशी मारला गेला असावा असे िवतहासकारामचे म्हणणे आहे. 

 
प्रथम णिक्रमाणदत्य (इ. स. ६५५ ते ६८१) 

 
वद्वतीय पुलकेशीनमतर जवळजवळ तेरा वषफे चालुक्यामच्या राज्याला िग्रास ग्रहण लागले होते. 

त्याचा मोक्ष होहन ि. स. ६५४ च्या सुमारास त्याचा पुत्र प्रथम ववकमावदत्य गादीवर बसला. 
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‘अववनपवतवत्रतयान्तवरताम स्वगुरोः वश्रयम्’ असा उल्लेि प्रस्तुत ताम्रपटात आहे (ओळ १३ व १४). त्यावरून 
चालुक्यामशी शत्रतु्व करणाऱया कोणत्यातरी तीन राजामनी एकवत्रत येहन चालुक्य राज्य कजकून घेतले होते 
व त्यामुळे राज्यलक्ष्मी चालुक्यामना अमतरली होती, असे स्पष्ट वदसते. पण बवुद्धमान ववक्रमावदत्याने केवळ 
आपल्या एक्ाच्या िड गाच्या साह्याने वचत्रकम ठ नावाच्या वगेवान तुरमगमावर आरूढ होहन या वतन्ही 
राजामना कजकून घेतले आवण त्यामच्या ताब्यात गेलेली चालुक्यामची राज्यलक्ष्मी परत वमळववली (ओळ १२ व 
१३). यानमतर त्याने आपल्या पराक्रमाने पाण्डय, चोळ, केरळ, कळभ्र प्रभतृी नृपतींचे दु्रतगतीने दलन केले 
आवण नमतर कामची येथे राज्य करणाऱया नृपतीला आपल्या पायाशी शरण आणले. (ओळ १४ ते १६) यावरून 
प्रथम ववक्रमावदत्याच्या पराक्रमाची उत्तम कल्पना येईल. काही ताम्रपटामवरून असे वदसते की, या अनेक 
युद्धामत त्याला त्याचा पुत्र ववनयावदत्य याचे साह्य झाले होते. प्रथम ववक्रमावदत्याला चमद्रावदत्य नावाचा 
वडील बमधू होता. तो फारसा पराक्रमी नसावा आवण म्हणूनच आपल्या पराक्रमाने राज्य परत वमळवणाऱया 
आपल्या धाक्ा बमधूच्या, म्हणजे ववक्रमावदत्याच्या कसहासनावधरोहणाला त्याने मान्यता वदली असावी. 
बहुधा त्याची ही अनुकूलता लक्षात घेहनच ववक्रमावदत्याने त्याला कदकण प्रामताच्या अवधकारावर नेमले 
असाव.े 

 
णिनयाणदत्य (इ. स. ६८१ ते ६९६) 

 
प्रथम ववक्रमावदत्यानमतर त्याचा पुत्र ववनयावदत्य गादीवर बसला. आपले वडील ववक्रमावदत्य 

यामच्याववरुद्ध तै्रराज्य नृपतींनी आवण कामचीपतीने उठाव केला असताना तो मोडून काढण्यात ववनयावदत्याने 
फार मोठे साह्य केले होते, हे वर आलेच आहे. यावशवाय ववनयावदत्याने कमेर, पारवसक, कसहळ ित्यादी 
द्वीपामच्या स्वामींना नमववले आवण त्यामच्याकडून िमडणी वसूल केली (ओळ १९, २०). याच काळात समपूणड 
उत्तर भारताच्या स्वामीने चालुक्याववरुद्ध पुन्हा आक्रमण केले होते असे वदसते. पण ववनयावदत्याने आपल्या 
पराक्रमाने त्याचे दमन करून पावलध्वज आवद सम्राटपदाची सवड वचन्हे प्राप्त करून घेतली. (ओळ २०, 
२१). ववनयावदत्याच्या पराक्रमाची ही वणडने केवळ अलम कावरक असावीत असे काही समशोधकामचे म्हणणे 
आहे, कारण त्यामना उपोद बलक असा ऐवतहावसक पुरावा अद्याप वमळालेला नाही. 

 
णिजयाणदत्य (इ. स. ६९६ ते ७३३) 

 
ववनयावदत्यानमतर त्याचा पुत्र ववजयावदत्य हा गादीवर बसला. प्रस्तुत कासार-वशरसी ताम्रपट हा 

ववजयावदत्याच्या प्रथम राज्यवषात वदलेला आहे. त्यावरून शके ६१८–६१९ मध्ये तो राज्यावर आला असे 
म्हणावयास हरकत नाही. शके ६५५ पयंत त्याने राज्य केले. बादामी चालुक्यामच्या वमशात सवात दीघड 
काळपयंत राज्य करणारा नृपती ववजयावदत्यच होय. आजोबामच्या आवण ववडलामच्या हातािाली सवड 
शस्त्रास्त्रामचे व शास्त्रामचे वशक्षण त्याला लहानपणीच वमळाले होते (ओळ २३). आपले आजोबा म्हणजे प्रथम 
ववक्रमावदत्य दवक्षण वदशकेडील राजामवर ववजय वमळववण्यासाठी गेले असताना त्यामच्याबरोबर राहून सवड 
शत्रुरूपी कम टकामना त्याने मुळासकट उपटून टाकले होते. (ओळ २४); आवण त्याचे वडील म्हणजे 
ववनयावदत्य उत्तरापथावर (= उत्तर भारतावर) ववजय वमळववण्यासाठी चालून गेले असताना त्यामच्यापढेु 
राहून ववजयावदत्याने शत्रूमचे हत्तींचे सैन्य आपल्या तलवारीच्या धारेने पराभतू केले होते (ओ. २५). सवड 
युद्धप्रसमगी ववजयावदत्य नेहमी पुढे असायचा. युद्धात पराक्रम दािववण्याची त्याला मुळातच आवड होती. 
शत्रूमच्या समुदायाला त्याने मोडून काढले होते आवण गमगा, यमुना, पावलध्वज आवण ढक्क ित्यादी शत्रुवचन्हे 
आवण मावणके व हत्ती यामची अगवणत समपत्ती त्याने शत्रपूासून वहसकावनू घेतली होती (ओ. २६). एक वळे, 
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पळून जाणाऱया शत्रूमनी उलटून अकस्मात त्याच्यावर हल्ला केला आवण दुदैवाने त्यात तो शत्रूमच्या हाती 
पडला असावा असे वदसते. परमतु, वत्सराजाप्रमाणे कुणाचीही मदत न घेता शत्रूमचा आपल्या पराक्रमाने नाश 
करून त्याने आपली मुक्तता करून घेतली, असे या ताम्रपटातील २७–२९. ओळींतील वणडनावरून वदसते. 
ववजयावदत्य वतन्ही शक्तींनी युक्त होता. शत्रूमचा गवड त्याने वजरववला होता. तो अत्यमत उदार आवण गुणी 
असल्यामुळे जणू सवड भवुनामना आश्रयभतू झाला होता आवण त्यामुळेच सम्राटपदाची उज्ज्वल वचन्हे त्याने 
धारण केली होती (ओ. ३०, ३१). 

 
स्थलणनणिती : रासेनपुर 

 
हाच ववजयावदत्य ‘रासेनपुर’ [राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोकवद याच्या राधनपूर ताम्रपटात (िमवड. अँवट., वषड ६, पृ. ६८) 

‘रावसयन भतु्क्त’ (ववभाग) उल्लेविली आहे. ‘रावसयन’ म्हणजे सध्याचे रावशन. चालुक्यामचा उपरोक्त ताम्रपटातील ‘रासेन’पुर ककवा नगरही तेच 

होय.] येथे असताना प्रस्तुत कासार-वशरसी ताम्रपटातील दान त्याने वदलेले आहे. ववजयावदत्याच्या एका 
नेरूर ताम्रपटात (शके ६२२ = ि. स. ७००) त्या वळेी तो ‘रासेननगर’ नावाच्या आपल्या ववजयी राजधानीत 
तळ देहन होता असे म्हटले आहे (िमवड. अवँट., वषड ९, पृ. १२८). नेरूर ताम्रपटातील ते ‘रासेननगर’ आवण 
प्रस्तुत कासार-वशरसी ताम्रपटातील ‘रासेनपुर’ बहुधा एकच असाव.े नगर आवण पुर हे दोन्ही शब्द 
समानाथडक असल्यामुळे त्यामचा उपयोग एकाच गावाच्यासमबमधी केला असणे अशक्य नाही. हे रासेननगर 
म्हणजे अहमदनगर वजल्ह्यातील रासीन (तालुका) होय, असे फ्लीटने म्हटले आहे. कासार-वशरसी आवण 
उपरोक्त नेरूर ताम्रपट यामवरून असे वदसून येते की, शके ६१९ मध्ये ववजयावदत्य रासेनपूरला तळ ठोकून 
होता, त्याचप्रमाणे शके ६२२ मध्येही तो तेथे होता. एक तर शके ६१९—६२२ पयंत सतत तो या वठकाणी 
रावहला असावा ककवा राज्यावर बसल्यानमतर स्वारीला वनघाला असताना त्याने रासेनपूर कजकून तेथे प्रथम 
शके ६१९ मधे तळ वदला असावा आवण नमतर पुन्हा शके ६२२ मध्ये दुसऱया स्वारीच्या वळेी त्याने तेथे तळ 
वदला असावा. 

 
मोरखंडी 

 
दान वदलेले ‘जमळगाम’ हे ‘चवल्लकी’ देशात ‘मोरिमडी’ च्या पविमेस बलु्लवादवल आवण मुगुवळ या 

दोन गावामच्या मध्ये होते. चवल्लवक देशासमबमधी वववचेन यापूवी केलेलेच आहे. ‘मोरिमडी’ गाव कासार-
वशरसीपासून आग्नेय वदशसे सुमारे आठ मलैामवर असून सध्या ते कनाटक राज्यातील बीड वजल्ह्याच्या 
हुमणाबाद तालुक्यात मोडते. त्या गावाजवळील रानात एक-दोन पडकी देवळे असून प्राचीन काळी तेथे 
‘मृकुम ड’ ऋषी तपमिया करीत होते अशी समजूत आहे. मृकुम ड ऋषींचे स्थान म्हणूनच या गावाला ‘मृकुम डी’ हे 
नाव वमळाले असून ‘मोरिमडी’ हा त्याचाच अपभ्रमश असावा. 

 
राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोकवद याची राजधानी ‘मयूरिमडी’ येथे होती असे त्याच्या अनेक 

ताम्रपटामवरून कळते. हे मयरूिमडी गाव म्हणजे नावशक वजल्ह्यातील मोरिमड होय असे बूल्हर यामचे म्हणणे 
आहे (िमवड. अँवट., वषड ७, पृ. ६४). डॉ. वमराशी यामच्या मते चमद्रपूर (चामदा) वजल्ह्यातील, वैनगमगेच्या 
काठावरील ‘माकंडी’ गाव हे राष्ट्रकूटामचे मयूरिमडी नावाचे राजधानीचे वठकाण असाव.े (एवप. िमवडका., 
वषड २३, पृ. १३). माकंडी येथे प्राचीन देवालये आहेत; वशवाय माकंडी व मोरिमडी या नावामत ध्ववनसाम्यही 
आहे. तथावप हे मत काहींना मान्य नाही. माकंडी हे स्थान राष्ट्रकूटामच्या राज्याच्या पूवफेकडील सीमेवर 
येईल, त्यामुळे राज्याच्या राजधानीचे वठकाण म्हणनू ते सोयीचे असणे शक्य नाही; आवण म्हणनू माकंडी 
म्हणजे मयूरिमडी असणे समभवत नाही असे त्यामना वाटते. 
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प्रस्तुत ताम्रपटातील मोरिमडी ही राष्ट्रकूट नृपतींची मयूरिमडी असेल काय? हा प्रश्न अवश्य 
ववचार करण्यासारिा आहे. राष्ट्रकूट नृपतींचे मलू स्थान प्राचीन लत्तलूर म्हणजे सध्याचे लातूर (वजल्हा 
उस्मानाबाद) होय असे म्हणतात. लातूरपासून प्रस्तुत मोरिमडी फक्त ६० मलैामवर आहे. तसेच राष्ट्रकूट 
नृपती प्रथम अमोघवषड याने ज्या मान्यिेटला, म्हणजे सध्याच्या मालिेडला आपली राजधानी नेली 
तेथूनही मोरिमडी फार दूर नाही. मोरिमडी आवण मालिेड यातील अमतर ५० मलै आहे. या गोष्टी ववचारात 
घेतल्या तर राष्ट्रकूटामची मयूरिमडी बहुधा प्रस्तुत मोरिमडी असावी असे वाटते. हा एक तकड  मी 
अभ्यासकामसमोर मामडला आहे. त्याचा ववचार व्हावा. 

 
जमळगाम ि मुगुळी 

 
बुल्लवादवल आवण मुगुवळ या गावामच्या मध्ये असलेले, दान वदलेले ‘जमळगाम’ कोणते? 

मोरिमडीच्या पविम ववभागात बुल्लवादवल गाव आढळत नाही. जवळगा आवण मुगुवळ या नावाची गाव ेमात्र 
अनेक आहेत. कासार-वशरसीच्या ईशान्येस १५ मलैामवर कल-मुगुळी गाव असून त्याच्या पविमेला १० 
मलैामवर हवर-जवळगा गाव आहे. मोरिमडीच्या पविमेला १२ मलैामवर जाजन-मुगळी असून त्याच्या 
वायव्येला १५ मलैामवर बटे-जवळगा आहे. ‘जमळगाम’चेच रूपामतर जवळगा असाव.े बहुधा बटे-जवळगा 
हेच प्रस्तुत ताम्रपटातील जमळगाम असाव.े 

 
गृहीतसह्रम म्हिजे सामिेदी ब्राम्हि 

 
ज्याच्या ववनमतीवरून ‘जमळगाम’ गावाचे दान वदलेले आहे तो नरेंद्रावदत्य कोण असावा हे सामगता 

येत नाही. बहुधा तत्कालीन चवल्लवक देशावरील तो अवधकारी असावा. 
 
ज्यामना हे गाव दान वदलेले होते त्यामची नाव ेकोवत्तशमा, प्रभाकर आवण दुसरा प्रभाकर अशी आहेत. 

कोवत्तशमा हा कौवशक गोत्राचा होता, प्रभाकर याचे गोत्र भारद्वाज होते, आवण दुसरा प्रभाकर बभवृ गोत्राचा 
होता. कोवत्तशमा आवण पवहला प्रभाकर यामना ‘गृहीतसहस्र’ असे म्हटले आहे. या शब्दाचा सवडसाधारण अथड 
ब्राम्हण असा होतो. हा शब्द शब्दकोषात मला आढळला नाही. ज्याने सहस्र म्हणजे एक हजार (ऋचा) 
गृहीत (म्हणजे घेतलेल्या, प्राप्त केलेल्या, अथात अभ्यासलेल्या आहेत) तो, असा गृहीतसहस्र याचा अथड 
समभवतो. एक हजार (गायींचे) दान ज्याला प्राप्त झाले आहे, ककवा या दानाला जो पात्र आहे तो 
गृहीतसहस्र असाही याचा अथड करता येईल. सामवदेाच्या एक हजार शािा आहेत. [‘एककवशवतसाहस्रमृग्वेदम माम 
प्रचक्षते । 
सहस्रशािम यत्साम ये वै वेदववदो जनाः ॥’ 

(महाभारत, शामवतपवड, अ. ३४३–९८).] त्या ज्याने अभ्यासलेल्या आहेत तो, अथात सामवदेी 
ब्राम्हण असा याचा अथड करणे अवधक बरोबर होईल. 

 
वशलाहार नृपती अपरावजत याच्या जमवजरा ताम्रपटात (ओळ ७३) ‘गृहीतसहस्रहरदेवसुताय’ असा 

उल्लेि येतो. वशलाहार नृपती वद्वतीय भोज याच्या कोल्हापूर ताम्रपटात (ओळ ११) ‘प्रभाकर घैसास’ आवण 
‘वावणअण घैसास’ अशी दोन नाव े आली आहेत. प्राकृत ताम्रपटात ‘गवहअसाहस’ असा उल्लेि येतो. 
गृहीतसहस्र या समस्कृत शब्दाचेच ते प्राकृत रूप असाव ेआवण त्यापासून घैसास हे आधुवनक रूप उत्क्रामत 
झाले असाव ेअसे वदसते. 

 



 अनुक्रमणिका 

ताम्रपटाचा लेखक : श्रीराम पुण्यिल्लि 
 
प्रस्तुत ताम्रपटाचा लेिक श्रीराम पुण्यवल्लभ हा आहे. ववजयावदत्याच्या राजसभेत तो 

‘महासात्न्धववग्रवहक’ म्हणजे युद्ध आवण शामतता ममत्री होता. शक समवत ६१६ मध्ये ववजयावदत्याचे वडील 
ववनयावदत्य याने वदलेल्या हवरहर ताम्रपटाचाही लेिक हाच श्रीराम पुण्यवल्लभ होय. त्याच्यानमतर अनुक्रमे 
वनरवद्य पुण्यवल्लभ, अवनवावरत पुण्यवल्लभ आवण धनमजय पणु्यवल्लभ हे ताम्रपटामचे लेिक म्हणून 
वनदफेवशलेले आढळतात. त्यावरून श्रीराम, वनरवद्य, अवनवावरत व धनमजय पुण्यवल्लभ अशी ही परमपरा 
असल्याचे वदसून येते. पुण्यवल्लभ हे त्याच्या कुळाचे नाव असाव.े 
 

िाचन 
 

पत्रा पहिला 
 
१. स्िस्स्त [॥✱] जयत्याणिष्कृतं णिष्िोः [‘णिष्िोव्िाराहं’—असे िाचािे.] िाराहं क्षोणिताण्िथिं [।✱] 

दणक्षिोितदंष्राग्रणिश्रान्तिू (िु)– 
२. िनं िपुः [॥✱] श्रीमता ंसकलिुिनसंस्तूयमानमानव्यसगोत्रािा ंहाणर– 
३. णतपुत्रािा ंसप्तलोकमातृणिस्सप्तमातृणिरणििर्षद्धताना ंकार्षिकेयपणर– 
४. रक्षिप्राप्तकल्यािपरम्परािा ंिगििारायिप्रसादसमासाणद– 
५. तिराहलाञ्छनेक्षिक्षिििीकृतािेषमहीिृता ंचणलक्याना ं
६. कुलमलंकणरष्िोरश्वमेधाििृथस्नानपणित्रीकृतगात्रस्य 
७. श्रीपुलकेणििल्लिमहाराजस्य सूनुः पराक्रमाक्रान्तिनिास्याणद– 
८. परनृपणतमण्डलप्रणिबद्धणििू (िु) द्धकीर्षि[:✱] श्रीकीर्षििम्मथपृणथिीिल्लि– 
९. महाराजस्तस्यात्मजस्समरसंसक्तसकलोिरापथेश्वरश्रीहषथ– 
 

पत्रा दुसरा : पहिली बाजू 
 
१०. िद्धथनपराजयोपािपरमेश्वरिब्दस्य सत्याश्रयश्रीपृणथिी– 
११. िल्लिमहाराजाणधराजपरमेश्वरस्य णप्रयतनयस्य प्रज्ञातन– 
१२. यस्य खङ्गमात्रसहायस्य णचत्रकण्ठाणिधानप्रिरतुरंगमेिैके– 
१३. नैिोत्साणरतािेषणिणजगीषोरिणनपणतणत्रतयान्तणरता ंस्िगु– 
१४. रोः णश्रयमात्मसात्कृत्य प्रिािकुणलिदणलतपाण्ड्यचो– 
१५. ळकेरळकळभ्र [नेरूर ताम्रपट (क्रमांक २) मध्ये ‘कळभ्र’ हा िब्द नाही.] प्रिृणतिूिृददभ्रणिभ्रमस्यानन्यािनत– 
१६. काञ्चीपणतमकुटचंुणबतपादाबुंजस्य णिक्रमाणदत्यसत्याश्र– 
१७. यश्रोपृणथिीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेश्वरिट्टार– 
१८. कस्य णप्रयसूनोः णपतुराज्ञया बा[ले]न्दुिेखर[स्य✱]– 
 

पत्रा दुसरा : दुसरी बाजू 
 
१९. तारकाराणतणरि दैत्यबलमणतसमुद्धतं तै्रराज्यकाञ्चीपणतबलमिष्भ्य क– 
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२०. रदीकृतकमेरपारणसकणसहळाणद [रायगड ताम्रपट आणि नेरूर ताम्रपट (क्रमाकं २, ४ ि ५) यांमध्ये ‘कसहळाणद’—असा 

िब्द आहे.] द्वीपाणधपस्य सकलोिरापथनाथ– 
२१. मथनोपार्षर्ज्तोर्षर्ज्तपाणलध्िजाणदसमस्तपारमैश्वर्य्यथणचह्नस्य णिनया– 
२२. णदत्यसत्याश्रयश्रीपृणथिीिल्लिमहाराजाणधराजपरमेश्वरिट्टारक– 
२३. स्य णप्रयात्मजश्ििैि एिाणधगतािेषास्त्रिास्त्रो दणक्षिािाणिजणय– 
२४. णन णपतामहे समुन्मूणलतणनणखलकण्टकसंहणतरुिरापथणिणजगीषोगुथरोर– 
२५. ग्रत एिाहिव्यापारमाचरिराणतगजघटापाटनणििीर्य्यथमािकृपािधारस्समग्र– 
२६. णिग्रहागे्रसरस्सन्साहस रणसक⩆ [उपध्मानीय उच्चाराचे णचन्ह. ‘रणसकः पराङ्मुखी॰—असे िाचािे.] 

पराडःमुखीकृतितु्रमण्डणल [िरील सिथ ताम्रपटात ‘—मण्डलो’ असा पाठ आहे आणि तोच बरोबर आहे.] (लो) 
गंगायमुन [।✱] पाणलध्िजपडढकम [उपरोक्त नेरूर ताम्रपटात ‘पडडक्का’ असे िब्द आहेत. नेरूर ताम्रपट क्र. २ मध्ये 

‘महािब्द’ हा िब्द आढळत नाही.]– 
२७. हािब्दणचह्नकमाणिक्यमतंगजादीस्न्पतृसात्कुिथन्परै⩆ [उपध्मानीय उच्चाराचे णचन्ह. ‘परैः पलायमानैः’ —असे 

िाचािे.] पलायमानैरासाद्य कथमणप णि– 
२८. णधििादपनीतोणप प्रतापादेिणिषयप्रकोपमराजकमुत्सारयन्ित्सराज इिानपेणक्ष– 
२९. तापरसहायकस्तदिग्रहाणिग्गथत्य स्ििुजािष्म्िप्रसाणधतािेषणिश्वम्िरः 
 

पत्रा हिसरा 
 
३०. प्रिुरखस्ण्डतिस्क्तत्रयत्िाच्छतु्रमदिञ्जन[त्िा]दुदारत्िाणिरिद्यत्िाद्यस्समस्तिुिनाश्रयस्सन (क) 

लपारमैश्व– 
३१. र्य्यथव्यस्क्तहेतुपाणलध्िजादु्यज्िलप्राज्यराज्यो 

णिजयाणदत्यसत्याश्रयश्रीपृणथिीिल्लिमहाराजाणधराजपरमे– 
३२. श्वर[ि]ट्टारकस्सिानेिमाज्ञापयणत [॥✱] णिणदतमस्तु िोस्माणिरेका (को) –

िकिित्त्युिरषट्छतेषु िकिषषे्ितीतेषु 
३३. प्रिद्धथमानणिजयराज्यसंित्सरे प्रथमे ििथमाने रासेनपुरमणधिसणत णिजयस्कन्धािारे िैिाखपौ– 
३४. ण्िथमास्या ं नरेन्द्राणदत्यणिज्ञापनया कौणिकगोत्रकोणििम्मथगृहीतसह्रमः 

िारद्वाजगोत्रप्रिाकरगृहीतसह– 
३५. ्रमः [ि]िृिगोत्रः प्रिाकरषडंगणिच्च एतेभ्यणस्त्रभ्यः चणल्लणकदेसे (िे) मोरखंणडपणिमणदग्िागे 

बुल्लिादणलमुगुणळग्रा– 
३६. मयोम्मथध्ये जमळगामग्रामो दिः सिोगः [॥✱] तदागाणमणिरस्मदं्वश्यरैन्यिै राजणिरा– 
३७. युरैश्वर्य्यादीना ंणिलणसतमणचरािुंचंचलमिगच्छणिराचन्द्राकथ धराण्िथिस्स्थणत– 
३८. समकालं यिणिचीषुणि[:✱] स्िदणिणनस्व्ि (स्व्िथ) िेष ं पणरपालनीयमु– (म्॥उ) क्तञ्च िगिता 

िेदाव्यासे– 
३९. न व्यासेन बहुणििथसुधा िुक्ता राजणिस्सगराणदणियथस्य यस्य यदा िूणमस्त– 
४०. स्य तस्य तदा फलं [॥✱] स्िन्दातंु सुमहच्छक्य ंदुःखमन्यस्य पालनं [।✱] दानं िा पा– 
४१. लनं िेणत [दा]नाच्रेयोनुपालनं [॥✱] स्िदिा ंपरदिा ंिा यो हरेत िसु– 
४२. न्धरा ं[।✱] षणष्िषथसह्रमाणि णििाया ंजायते णक्रणमः [॥✱] महासास्न्धणिग्रणहकश्रीरामपुण्यिल्लिेन 

णलणखत[म्] 
 

[१. रायगड आवण नेरूर ताम्रपटात ‘सत्साहस’ असा पाठ आहे. प्रस्तुत ताम्रपटातील ‘सन्साहस’ हाच पाठ बरोबर आहे.] 
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⬤ ⬤ ⬤ 
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९ 
धमापुरी णिलालेख 

 
उपलब्धी 

 
प्रस्तुत वशलालेि सापडल्याची मावहती धमापुरी (वज. बीड, महाराष्ट्र) येथील त्यावळेचे सरपमच 

श्री. धदडीरामजी यामनी पुरातत्त्व ववभाग, महाराष्ट्र शासन, औरमगाबाद कायालयाकडे ि. स. १९६१ च्या 
वडसेंबर मवहन्यात पाठवली. त्यानमतर ववभागीय अवधकाऱयामनी धमापुरी येथे जाहन प्रस्तुत वशलालेिाचे ठसे 
काढून आणले. पुरावभलेि व पुरातत्त्व ववभागाचे समचालक कै. डॉ. मो. गम. दीवक्षत यामनी समपादनासाठी ि. 
स. १९६८ मध्ये ते माझ्या स्वाधीन केले. ठसे अस्पष्ट असल्यामुळे माझ्या ववनमतीवरून औरमगाबाद येथील 
पुरातत्त्व ववभागाचे सहाय्यक समचालक श्री. वव. प्र. रोडे यामनी पुन्हा नवीन ठसे काढवनू मला उपलब्ध 
करून वदले. त्यामच्या साह्याने मी या लेिाचे समपादन करीत आहे. वरील सवड सद्गृहस्थामचा, तसेच श्री. वव. 
गो. िोबरेकर, समचालक, पुरावभलेि व पुरातत्त्व ववभाग, महाराष्ट्र शासन, मुमबई, यामचा मी फार आभारी 
आहे. प्रस्तुत वशलालेिाच्या वाचनात व समपादनात गुरुवयड म. म. डॉ. वा. वव. वमराशी यामचे बहुमोल 
मागडदशडन मला वमळाले या गोष्टीचा कृतज्ञतापूवडक उल्लेि करणे मी माझे कतडव्य समजतो. 

 
ििथन 

 
प्रस्तुत कोरीव लेिाच्या वशळेची उमची ११५ सें. मी. असून रुम दी ६५ सें. मी. आहे. [ही वशळा मी प्रत्यक्ष 

पावहलेली नाही. श्री. न. श.े पोहनेरकर यामचा लेि (पाहा : प्रवतष्ठान मावसक, औरमगाबाद, सप्टेंबर १९७०, पृ. २३) व माझ्याजवळील ठसे यामच्या 

आधारे हे वणडन येथे वदले आहे.] वशळेची वरची बाजू अधडगोलाकार आहे. या अधडगोलात उजवीकडे चमद्र, मध्यभागी 
एक उभी मूती आवण डावीकडे सूयड यामच्या आकृती आहेत. अधडगोलानमतरचा वशळेचा उजव्या बाजूचा काही 
भाग तुटलेला आहे. त्यामुळे पवहल्या चौदा ओळींतील आरमभीची काही अक्षरे नष्ट झालेली आहेत. वशळेच्या 
िालच्या डाव्या बाजूवर गध्देगाळीचे वशल्प कोरलेले आहे. कोरीव लेिाच्या एकम दर ४५ ओळी असून [एकूण 

ओळी ३७ आहेत असे श्री. पोहनेरकर त्यामच्या वर उल्लेविलेल्या लेिात वलवहतात, अथात, ते बरोबर नाही.] प्रत्येक ओळीत साधारणपणे 
४४–४५ अक्षरे आहेत. प्रत्येक अक्षराची उमची स्थूलमानाने १·५ सें. मी. आहे. अक्षरे मुळात चामगली ठसठशीत 
कोरली असावी. पण वशळा अनेक वठकाणी िराब झाल्यामुळे बरीच अक्षरे दुवाच्य झालेली आहेत. पुष्ट्कळ 
वदवस मातीत व उन्हापावसात रावहल्यामुळेही अनेक अक्षरे अस्पष्ट झालेली आहेत. त्यामुळे समपूणड लेिाचे 
वनदोष व असमवदग्ध वाचन जवळजवळ अशक्य झाले आहे. त्याला िलाज नाही. 

 
णलपी ि अक्षरिणटका 

 
लेि नागरी वलपीत कोरलेला असून अक्षरामचे वळण उतर–भारतीय स्वरूपाचे आहे. इ या स्वतमत्र 

स्वराचे वचन्ह वाचनात मला कोठेही आढळले नाही. ए चे वचन्ह वत्रकोणाकृती आहे. पाहा : ‘एते आदाया’ 
ओ. ४३. औ या स्वतमत्र स्वराचे वचन्ह आजच्या अ सारिे आहे. पाहा : औदास्य– (ओ. ८), औदायड– (ओ. 
२३). अनुनावसकासाठी अनेक वठकाणी अनुस्वाराचा उपयोग केलेला आहे. उदा. िंिेन्दु (ओ. २), 
पंुगवानाम– (ओ. ३), वसंुधरायाम– (ओ. १२), कंदप्पडरूपो– (ओ. २१). भजंुगे– (ओ. २४), बंधो– (ओ. 
२६), ित्यादी. एरवी परसवणाने अनुनावसक दािववले आहे. उदा. शमिेन्दु– (ओ. २), 
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ववश्रान्तवदगन्तकीर्षत– (ओ. ४), चतुरङ्ग– (ओ. ४), शारङ्ग– (ओ. ६), पतङ्गो– (ओ. ११) ित्यादी. 
अनुस्वार व ववसगड यामसाठी कोरलेली कटबे चामगली ठसठशीत व पोकळ गोलाकृती आहेत. 

 
व्यमजनामतगडत स्वरामची वचन्हे नेहमीसारिी आहेत. दीघड ऊकाराच्या आकारात बराच फरक 

आढळतो. उदा. बिूव– (ओ. ५), िूवमपाले– (ओ. ७), आहूय– (ओ. २०) ित्यादीतील ऊकाराची आवण 
रूप– (ओ. २०), अपूवड– (ओ. २३), सूवरणा– (ओ. ४५) ित्यादीतील ऊकाराची वचन्हे पाहा. एकार व 
ओकार यामसाठी कधी वशरोरेषेवर मात्रा वदली आहे, तर कधी पृष्ठमाते्रचा उपयोग केला आहे. उदा. 
जगदे्दव– (ओ. ८), अन्तवरके्ष– (ओ. १५), नयते– (ओ. १५), काले– (ओ. १६) ित्यादी शब्दामत 
वशरोरेषेवर मात्रा आहे; तर जगदे्दव– (ओ. १०), मुख्येषु– (ओ. ११), प्रव्रजतो– (ओ. १५), कोपकाले– 
(ओ. ९) ित्यादीत पृष्ठमाते्रचा उपयोग केलेला आहे. ऐकार व औकारामच्याही बाबतीत बहुधा वशरोरेषेवर 
दोन मात्रा–उदा. दैव– (ओ. ११), नैकोवप– (ओ. २०), सौख्यम– (ओ. २), कौमारकाले– (ओ. १६) 
ित्यादी, तर क्ववचत एक वशरोमात्रा व एक पषृ्ठमात्रा योजलेली आढळते. उदा. कामैवरव कौतुकेन– (ओ. 
१९), यौवनानाम– (ओ. २०), नैकोवप– (ओ. २०) ित्यादी. 

 
व्यमजनामच्या बाबतीत पुढील काही बाबी आपले लक्ष वधूेन घेतात. च आवण ि या अक्षरामची वळणे 

सारिी आहेत. त्यामत फरक करणे कठीण जाते. उदा. चालुक्य– (ओ. ३), समख्योणचत– (ओ. १२), 
चातुयड– (ओ. २३) या शब्दामतील च आवण ततै्रि ववश्रान्त– (ओ. ४), भिुनैकिीर– (ओ. ४) यामतील ि 
पाहा. ववशषेतः व्िां– (ओ. २) आवण च्च– (ओ. ४) पाहा. ब अक्षराचे वळण आजच्या प सारिे आहे. उदा. 
णबभराम बभवू– (ओ. ५), णबभ्रवत– (ओ. ७), बभवू– (ओ. २०). ब साठी प सारिे स्वतमत्र वचन्ह असूनही 
अनेक वठकाणी ब साठी ि हे अक्षर वापरले आहे. उदा. संिा (बा) धयामास, ि (ब) लम– (ओ. १०), दानाद्व 
(द्ब) वल– (ओ. २०), िा (बा) हुि (ब) वल– (ओ. २८). यावरून ब चा उच्चार ि सारिा होत असावा असे 
वदसते. ब प्रमाणे ि अक्षराचीही दोन वनराळी वळणे आढळतात. उदा. श्रीमानिूदा– (ओ. ३), बिूव– (ओ. 
५), िूलोकमल्ल– (ओ. ५, ७) ित्यादीतील ि चे वचन्ह पाहा, आवण िूवमिारं– (ओ. ५), वबिराम– (ओ. ५) 
यामतील ि चे वचन्ह पाहा. ि या अक्षराचीही अशीच वभन्न रूपे या लेिात आढळतात. सामान्यतः तीन उभ्या 
रेषा, त्यामतील पवहली लामब व टोकाला बाकदार, मधली आिूड व शवेटची ककवचत लामब ओढून ि कोरला 
जातो. उदा. वारिानाम– (ओ. ६), रम्यापिे– (ओ. १५), पौरुषेि– (ओ. १७), नारायिो– (ओ. २२) 
यामतील ि पाहा. या उभ्या रेषामवर एक आडवी वशरोरेषा आढळते. पण, मणि– (ओ. २), क्षोिीपवत– (ओ. 
४), क्षि– (ओ. २६), गिकर– (ओ. ३४), सूवरिा– (ओ. ४५) ित्यादी शब्दामतील ि स्थूलमानाने ल 
सारिा आहे, आवण १३ व्या ओळीतील ‘घग्मफेि’ या शब्दातील िचे वळण तर अगदी आजच्या ि सारिे 
वदसते. थचीही दोन रूपे वदसून येतात. प्रणथतः पृणथव्याम– (ओ. ३), अवधनाथः– (ओ. ११), मथुरा– (ओ. 
२२), यामतील थ पाहा. वद्वत्त ि सारिे त्याचे रूप आहे; तर यथा शची– (ओ. २४), यातील थ चे वळण 
जवळजवळ आजच्या थ सारिे आहे. त्याच ओळीतील पवहल्यामदा आलेल्या यथा शब्दातील थ शी तुलना 
करून पाहा, म्हणजे फरक लक्षात येईल. 

 
कालणनिथय 

 
लेिाच्या पवहल्याच ओळीत प्रस्तुत शासन–लेिनाचा काळ ‘शाके समवत १०५६ 

आनमदसमवत्सरान्तगडत आषाढ ववद १५ सोमे’ असा वदला आहे. [शकाचा आकडा श्री. पोहनेरकर १२५६ असा वाचतात. ‘ववद’ 
हा शब्द त्यामनी ‘सुवद’ असा वाचला आहे. त्यामचे या दोन्ही वठकाणचे वाचन बरोबर नाही. (प्रवतष्ठान मावसक, औरमगाबाद, सप्टेंबर १९७०, पृ. २३ 

पाहा).] वदवाण बहादूर स्वामी कन्नु वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे हा उल्लिे अगदी बरोबर आहे. गतशक १०५६ ला 
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आनमद समवत्सर असून त्या वषातील आषाढ वद्य १५ म्हणजे अमावस्येला सोमवार येतो. त्या वदवशी 
सूयडग्रहण होते असे वपल्ले यामच्या जमत्रीत नमूद केले आहे. या सूयडग्रहणाचा वनदफेश वशलालेिात नाही. अशा 
प्रकारची दाने पवडकाळी वदली जातात, हे लक्षात घेता प्रस्तुत शासनलेि उपरोक्त सूयडग्रहण पवाच्या 
वदवशी वदला असावा असे म्हणण्यास हरकत नाही. वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे त्या वदवशी िमग्रजी तारीि ि. 
स. ११३४ जुलै २३ असून वदवस सोमवार होता. 

 
िाषा 

 
लेि समस्कृत भाषेत वलवहलेला आहे. ओळ २ ते २७ आवण ४४ ते ४५ या ओळींतील मजकूर पद्यात 

असून बाकीचा गद्यात आहे. पवहले २५ श्लोक िमद्रवज्रा व उपजावत वृत्तामत असून शवेटचे दोन श्लोक अनुष्टभु 
वृत्तात आहेत. लेिाची वशळा अनेक वठकाणी फुटलेली असल्यामुळे लेिाचे वाचन पूणडपणे होह शकले 
नाही. त्यामुळे लेिातील भाषेववषयी, ववशषेतः वतच्या शुद्धाशुद्धतेववषयी वनवित ववधाने करणे िष्ट होणार 
नाही. तथावप, जो मजकूर नीट लागला आहे त्यावरून काही गोष्टीकडे अभ्यासकामचे लक्ष वधेण्याचा प्रयत्न 
करतो. 

 
समस्कृत मजकुराच्या लेिनात आलेली रेफेनमतरची व्यमजने बहुधा वद्वत्त केलेली आढळतात. उदा. 

तनोम्मुथरारे– (ओ. २), वदगन्तकीर्षि– (ओ. ४), दुग्गार्षपते– (ओ. १०), पतङ गोर्षच्चमुिम– (ओ. ११), 
धम्मेण– (ओ. १३), धम्मथपरुी– (ओ. १४, १५), पूव्िथ– (ओ. २०), ित्यादी. याला अपवादही अनेक 
आहेत. उदा. समवत्सरामतगथत– (ओ. १), मागं– (ओ. ९), जनावकीिा– (ओ. १६), ित्यादी. 
मल्ल्हराज– (ओ. १७) या शब्दात ल वद्वत्त करून मग त्याला ह जोडला आहे, तर तोच शब्द ओ. १८ व १९ 
मधे ‘मल्हराज’ असा वलवहला आहे. क्ववचत ि साठी स योजलेला आहे. उदा. देणसजनैः– (ओ. २७), 
तथावप ओ. ४० व ४३ मधे मात्र ‘देवश’ असा शब्द कोरला आाहे. ‘देवसजनैि साध्दैः ॥’ –ओ. २७, यातील 
‘सादै्धः’ रूप चुकीचे असून ते ‘साध्दडम्’ असे पावहजे. 

 
णिषय ि आिय 

 
चालुक्य नृपती तृतीय सोमेश्वर याच्या कारकीदीत, त्याच्या राज्यातील धमडपुरी या नगरीत त्याने 

नेमलेल्या श्रीपती नावाच्या अवधकाऱयाने मुरारीचा (श्रीकृष्ट्णाचा) मठ बामधला. त्या मठाला नगर आवण 
देवशजनामनी वदलेल्या वृत्ती व दाने नमूद करणे हा या वशलाशासनाचा प्रमुि ववषय होय. 

 
पवहल्या ओळीतील शककालवनदफेशानमतर प्राथडनापर श्लोकाने प्रस्तुत वशलाशासनाचा आरमभ झाला 

आहे. त्यानमतरच्या श्लोकात सुप्रवसद्ध चालुक्य वमश आवण त्यात होहन गेलेल्या आहिमल्ल राजाचा वनदफेश 
आहे. (श्लोक २). प्राचीन काळी दवक्षण भारतात राज्य करणाऱया राजवमशाममध्ये चालुक्य वमश ववशषे प्रवसद्ध 
होता. हाच वमश पविम चालुक्य म्हणनूही ओळिला जातो. शककालाच्या ६ व ७ व्या शतकामत दवक्षण 
भारतात यामचे ववशषे प्रभतु्व होते. वातापी म्हणजे आजचे बादामी शहर ही त्यामची राजधानी होती. त्यामुळे 
त्यामना बदामीचे चालुक्य राजे म्हणूनही समबोधतात. प्रथम पुलकेशी, कीर्षतवमा, ममगलेश, सत्याश्रय (वद्वतीय 
पुलकेशी), प्रथम ववक्रमावदत्य, ववनयावदत्य, ववजयावदत्य, वद्वतीय ववक्रमावदत्य, वद्वतीय कीर्षतवमा, हे 
बादामी येथील चालुक्य वमशातील प्रवसद्ध नृपती होते. ७ व्या शतकानमतर राष्ट्रकूट राजे उदयाला आले. 
त्यामुळे चालुक्यामचा प्रभाव फारसा रावहला नाही. तथावप, दहाव्या शतकात त्यामनी पुन्हा डोके वर काढले. 
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ितकेच नाही तर पूवीप्रमाणेच दवक्षणेत आपले प्रभतु्व स्थापन केले. हे चालुक्य राजे कल्याणी (ता. 
हुमणाबाद, वजल्हा वबदर, कनाटक राज्य) येथून राज्य करीत होते, म्हणून त्यामना कल्याणीचे पविम 
चालुक्य असे म्हणतात. प्रथम तैल, वद्वतीय तैल, सत्याश्रय, पाचवा ववक्रमावदत्य, अय्यण, वद्वतीय जयकसह, 
प्रथम सोमेश्वर, वद्वतीय सोमेश्वर, सहावा ववक्रमावदत्य, तृतीय सोमेश्वर, जगदेकमल्ल, वतसरा तैल आवण 
चतुथड सोमेश्वर हे कल्याणीच्या चालुक्य वमशातील प्रमुि नृपती होत. त्यामचे स्थूलमानाने शककालाच्या 
दहाव्या व अकराव्या शतकामत दवक्षण भारतात प्रभतु्व होते. 

 
आहवमल्ल हा या कल्याणीच्या पविम चालुक्यवमशापैकी होय. वशलालेिात हे नाव स्पष्टपणे आलेले 

नाही. तथावप, श्लो. ३ मधे परमदडदेवाचा उल्लिे करताना आरमभी ‘तस्यावप पतु्रः’–असे शब्द आलेले आहेत. 
त्यावरून दुसऱया श्लोकातील वणन परमदडदेवाच्या वपत्याचे असले पावहजे हे स्पष्ट होते. वतसऱया ओळीच्या 
शवेटी आ (श्रीमान् + अभतू् + आ–) हे अक्षर आले आहे. त्यावरूनही समकत्ल्पत नाव आ या अक्षरापासून 
सुरू होते हे वदसून येईल. यामुळे मी हे हरवलेले नाव ‘आहवमल्ल’ असे सूवचत केले आहे. ते मान्य होण्यास 
हरकत नसावी. हा आहवमल्ल म्हणजे कल्याणीच्या पविम चालुक्य वमशातील प्रथम सोमेश्वर नृपती होय. 
वस्तुतः आहवमल्ल हे त्याचे वबरुद होते; पण वशलालेि-ताम्रपटावदकामत अनेकदा या वबरुदामनीच त्या त्या 
नृमपतीचा उल्लिे करण्यात येत असे हे लक्षात ठेवले पावहजे. ि. स. १०४३ ते १०६८ हा त्याचा राज्यकाल 
मानण्यात येतो. 

 
आहवमल्ल हफड  प्रथम सोमेश्वर याचा पुत्र परमदथदेि याचे वणडन पुढील श्लोकात आलेले आहे. 

(श्लो. ३). वस्तुतः सोमेश्वराला तीन पुत्र होते. सोमेश्वर, ववक्रमावदत्य, आवण जयकसह. प्रथम सोमेश्वराच्या 
मृत्यूनमतर त्याचा वडील पुत्र वद्वतीय सोमेश्वर गादीवर बसला (ि. स. १०६८ ते १०७६). परमतु पुढे आठ 
वषांनी त्याचा धाकटा भाह ववक्रमावदत्य याने त्याला पदच्युत करून राज्य वहसकावनू घेतले व तो गादीवर 
बसला. हा सहािा णिक्रमाणदत्य या नावाने प्रवसद्ध आहे. त्याचेच ‘पमावडदेव’ ककवा ‘परमदडदेव’ हे दुसरे नाव 
[पाहा. समुद्धतो येन महाभजेुन वद्वषाम ववमदात्परमर्षददेिः । 

अस्यावप चालुक्यकुलप्रदीपः कल्याणराज्येवप स एव येन ॥ (चतुवडगडकचतामणी)] होते. त्याचा उल्लेि या वतसऱया श्लोकात आलेला 
आहे. आहवमल्लानमतर वद्वतीय सोमेश्वराचा उल्लिे न करता परमदडदेवाचा उल्लिे करण्याचे कारण एवढेच 
वदसते की, येथे चालुक्य राजामची वमशावळ देण्याचा हेतू नसून प्रस्तुत वशलालेि ज्याच्या काळात कोरला 
गेला त्या भलूोकमल्लाची वपतृपरमपरा नमूद करणे हा होय. या परमदडदेवाने, अथात सहाव्या ववक्रमावदत्याने 
शके ९९८ पासून शके १०४८ (ि. स. १०७६ ते ११२६) पयंत राज्य केले. ववक्रमामकदेवचवरत्र वलवहणारा 
वबल्हण कवी याचाच आवश्रत होता. 

 
या परमदडदेवाचा म्हणजे सहाव्या ववक्रमावदत्याचा पतु्र िूलोकमल्ल याचा उल्लेि त्यापढुील श्लोकात 

आला आहे. (श्लो. ४). भलूोकमल्ल म्हणजे ववक्रमावदत्यानमतर गादीवर बसलेला त्याचा पुत्र तृतीय सोमेश्वर 
होय. (ि. स. ११२६ ते ११३८). भलूोकमल्ल हे त्याचे वबरुद असून पूवी सामवगतल्याप्रमाणे या वबरुदाचाच 
उपयोग वशलालेिावदकामतून ववशषेनामाप्रमाणे करण्यात आला आहे. श्लोक ४ ते ११ पयंत या 
भलूोकमल्लाचे व त्याच्या कारकीदीतील एका महत्त्वाच्या प्रसमगाचे वणडन आलेले आहे. भलूोकमल्लाला 
‘चतुरमगमल्ल’ असे ववशषेण लावलेले आहे. ‘चतुरमग’ म्हणजे हत्ती, अश्व, रथ आवण पायदळ ही सैन्याची चार 
अमगे. या चारही अमगामच्या युद्धात भलूोकमल्ल प्रवीण होता. त्याचा वणड मेघाप्रमाणे कृष्ट्ण होता. आपल्या हातात 
धनुष्ट्य घेहन जेव्हा तो रणामगणात उभा राही तेव्हा शारमग धनुष्ट्य धारण करणाऱया श्रीकृष्ट्णाप्रमाणे तो शोभनू 
वदसत असे. (श्लो. ४). तो युद्धावर जायला वनघाला म्हणजे हत्ती, अश्व (रथ आवण पायदळ) यामनी समपन्न 
अशा सैन्याच्या धुळीने सवड आकाश आवण सूयाचे तेज झाकून जात असे. (श्लो. ५). हा भलूोकमल्ल नृपती 
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राज्य करीत असताना राज्यासाठी त्याचा, जगदे्दि ज्यामचा पुढारी होता अशा (साममतामशी ककवा राजामशी) 
ववरोध वनमाण झाला. याचा अथड असा की, भलूोकमल्लाचे राज्य वहरावनू घेण्यासाठी जगदे्दव आवण त्याचे 
अनुयायी यामनी भलूोकमल्लाबरोबर समघषड सुरू केला. (श्लो. ६). त्या वळेी सवडसामान्य प्रजा अत्यमत उदासीन 
होती, (आवण प्रमुि सामन्त राजे बमड करून उठले होते), त्यामुळे कु्रद्ध होहन भलूोकमल्लाने, आपल्यावर 
एकजुटीने चालून येणाऱया जगदे्दवावदक शत्रूमचा मागड अडवला आवण त्यामना पळवनू लावले. (श्लो. ७). 
त्यावळेी राजाने, अथात भलूोकमल्लाने रणामगणात आपल्या शत्रूमना (त्यामचा पराभव करून) वपटाळीत 
वपटाळीत सह्यवगरीमधे नेले व तेथील दुगात कदडल्यानमतर त्याने त्यामना कडक बमधनात ठेवले. (श्लो. ८). 
तेव्हा जगदे्दवाला साह्य करून, त्या मालवराजाला सोडवण्यासाठी (कोणी एक राजा) आपल्याबरोबर सैन्य 
घेहन, पतमग ज्याप्रमाणे अग्नीमध्ये प्रवशे करण्यासाठी (धावनू येतो व स्वतःच्या नाश करून घेतो) त्याप्रमाणे 
धावनू आला (आवण त्याने आपला नाश करून घेतला) (श्लो. ९). दुदैवाने तो ठार मारला जाहन वदवमगत 
झाल्यामुळे दुगातील शत्रू हताश होहन शवेटी भलूोकमल्लाला शरण गेले (श्लो. १०). ते सवड राजे शरण 
आल्यानमतर भलूोकमल्लाने दुगाबाहेर पडून ितर मुख्य मुख्य नृपतींचेही वनदडलन केले. अशा रीतीने आपले 
राज्य वनष्ट्कम टक झाल्यावर आपल्या ववडलोपार्षजत राज्यावर तो धमाने शासन करू लागला. (श्लो, ११). 

 
ऐणतहाणसक महत्त्ि 

 
िवतहासाच्या दृष्टीने ४ ते ११ श्लोकामतील हा भाग ववशषे महत्त्वाचा ठरेल असे वाटते. कारण, 

चालुक्य नृपती तृतीय सोमेश्वर हफड  भलूोकमल्ल याच्या कारकीदीतील एक महत्त्वाचा प्रसमग यात वणडन 
केलेला आहे. भलूोकमल्ल राज्य करू लागल्यानमतर जगदे्दवाने ितर काही राजामच्या साह्याने त्याच्यावर 
स्वारी केली. तेव्हा सोमेश्वराने स्वतः त्यामच्याशी युद्ध करून त्यामना सह्यवगरीत वपटाळून लावले, ितकेच 
नाही तर तेथील वकल्ल्यात कैद करून ठेवले. मालवराजाला अथात जगदे्दवाला सोडवण्यासाठी दुसरा 
कोणी नृपती सैन्य घेहन आल्यावर युद्धात तो मारला गेला. त्यामुळे सोमेश्वराच्या कैदेतील जगदे्दवावद 
बमडिोर हताश होहन शवेटी सोमेश्वराला शरण गेले (श्लो. ६–१०). या प्रसमगाचा उल्लेि अन्यत्र अजून 
कोठेही आढळत नाही. त्यामुळे तो सवडस्वी नवीन आहे असे समजण्यास हरकत नाही. यातील जगदे्दवाला 
‘मालिराज’ म्हटले असल्यामुळे तो मालवावधपती उदयावदत्याचा पतु्र होय यात शमका नाही. 

 
चालुक्य ि परमार याचें संबंध 

 
मालवराज जगदे्दव व चालुक्य नृपती यामचे समबमध लक्षात येण्यासाठी थोडा पूवफेवतहास देणे अप्रस्तुत 

होणार नाही. माळवा प्रदेशावर धार येथून भोजराजा राज्य करीत होता (ि. स. १००० ते १०४७). आपल्या 
कारकीदीच्या आरमभी त्याने कलचुरी गामगेयदेव आवण तमजावर येथील राजेंद्र चोल यामच्या साह्याने 
कल्याणीचा चालुक्य नृपती जयकसह (ि. स. १०१५ ते १०४३) याच्या राज्यावर स्वारी केली. आरमभी त्यामना 
काही ववजय वमळाले असले तरी शवेटी जयकसहाने त्यामचा पराभव केला. चालुक्य नृपती जयकसहानमतर 
गादीवर बसलेला त्याचा पुत्र प्रथम सोमेश्वर (ि. स. १०४३ ते १०६८) याने भोजाच्या उपरोक्त 
कारस्थानाबद्दल त्याला धडा वशकववण्यासाठी माळव्यावर स्वारी करून त्याची धारा, उज्जवयनी व मामडू ही 
नगरे लुटली. भोजानमतर त्याचा पुत्र जयकसह माळव्याच्या गादीवर बसला. पण कलचुरी नृपती गामगेयपतु्र 
कणड आवण गुजराथमधील चौलुक्य नृपती भीम यामनी एकत्र येहन माळव्यावर स्वारी केली व जयकसहाला 
पदच्युत केले. तेव्हा जयकसह प्रथम सोमेश्वराकडे आला व त्याने त्याच्याजवळ मदतीची याचना केली. 
कलचुरी आवण चौलुक्य प्रबळ होह नयेत म्हणनू सोमेश्वरानेही पूवीचे वैर ववसरून आपला धाकटा पुत्र 
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ववक्रमावदत्य याला जयकसहाच्या मदतीला पाठववले. ववक्रमावदत्याने कणड आवण भीम यामचा पराभव करून 
जयकसहाला पनु्हा माळव्याच्या गादीवर बसवले. तेव्हापासून जयकसह ववक्रमावदत्य चालुक्याचा वमत्र व 
चाहता बनला. प्रथम सोमेश्वरानमतर त्याचा वडील पुत्र वद्वतीय सोमेश्वर (ि. स. १०६८ ते १०७६) गादीवर 
बसला. आपला धाकटा भाह ववक्रमावदत्य (सहावा) हा आपणाला पदच्युत करून गादी बळकववण्यासाठी 
कारस्थाने करीत आहे व त्याला मालवनृपती जयकसहाचे साह्य आहे या शमकेमुळे वद्वतीय सोमेश्वराने 
कलचुरी नृपती कणड व गामग नृपती उदयावदत्य यामच्याशी समधान बामधले व या वतघामनी वमळून माळव्यावर 
स्वारी केली. या युद्धात जयकसह मारला गेला. या कठीण प्रसमगी वदवमगत भोजराजाचा भाह उदयावदत्य 
याने पुढे येहन सवड शत्रूमचा मोड केला व मालव राज्याचे समरक्षण केले. [समशोधन मुक्ताववल (डॉ. वमराशी) सर ३, प.ृ 

१७६.] त्यानमतर मालव राज्याच्या गादीवर तो बसला (ि. स. १०८० ते १०८६). या उदयावदत्याचे व चालुक्य 
ववक्रमावदत्याचे समबमध सलोख्याचे होते. 

 
जगदे्दि ि चालुक्य णिक्रमाणदत्य 

 
या उदयावदत्याला लक्ष्मवमडन व नरवमडन या नावाची दोन मुले होती. पण त्यामच्यावर त्याचे पे्रम 

नसाव.े म्हणून नवीन पतु्रासाठी त्याने शमकराची आराधना केली. त्यामुळे त्याला आणिी एक पतु्र झाला. 
त्याचे नाव जगदे्दव. [समशोधन मुक्ताववल. सर वतसरा, पृ. १७९, १८२.] आपल्यानमतर माळव्याची गादी जगदे्दवाला 
वमळावी अशी योजना करून उदयावदत्याने जगदे्दवाला मालव राज्याचाच एक भाग जो जेजकभकु्ती 
(आजचे बुमदेलिमड) येथे अवधकारी नेमले. सहाव्या ववक्रमावदत्याच्या हुणसी हदगळी येथील कानडी 
वशलालेिात त्याला ‘जज्जुवग जगदेव’ म्हटले आहे. [Jainism in South India—P. B. Desai, p. 245.] जजु्जवग म्हणजे 
जेजक भकु्तीवरील अवधकारी. उदयावदत्याच्या मतृ्यनूमतर, ववडलामच्या योजनेनुसार ‘राज्यलक्ष्मी’चा 
स्वीकार करणे शक्य असूनही वडील बमधूमच्या आधी (राज्यलक्ष्मीशी) वववाह करण्याच्या ‘पवरवववत्त’ नामक 
पातकाच्या भीतीमुळे जगदे्दवाने वतचा स्वीकार केला नाही. त्यामुळे उदयावदत्याच्या मृत्यनूमतर त्याच्या 
ववडल पुत्रामपैकी प्रथम लक्ष्मवमडन व नमतर नरवमडन यामनी राज्य केले. यामनी पूवी चालुक्यामच्या ताब्यात 
असलेला चामदा वजल्ह्याचा प्रदेश कजकून आपल्या राज्याला जोडला होता. [एवप. िमवडका, वषड २, पृ. १८०; ततै्रव. वषड 

२४, पृ. ११७.] त्यामुळे चालुक्याशी त्यामचे समबमध वबघडले होते. सहाव्या ववक्रमावदत्याने ि. स. १०९७ च्या 
शवेटीशवेटी माळव्यावर स्वारी करून धारा नगरी उध्वस्त केली. यानमतर ववक्रमावदत्य व जगदे्दव यामची भेट 
झाली. [Jainism in south India, p. 245.] लौकरच जगदे्दवाने मालव राज्याचा त्याग केला व तो दवक्षणेत आला. 
कुन्तलावधपवत सहावा ववक्रमावदत्य याने त्याचे स्वागत केले, ितकेच नाही तर त्याला आपला ज्येष्ठ पतु्र 
मानून आपल्या राज्यातील एका ववषयाचे (= ववभागाचे) स्वामी केले. [समशोधन मुक्ताववल. सर वतसरा (डॉ. वमराशी) प.ृ 

१८१–१८३.] मेरुत्तुमगाचायानेही प्रबमधकचतामवण ग्रमथात म्हटले आहे की, जगदे्दवाच्या शौयडवीयावद गुणामनी वश 
होहन परमर्षददेवाने म्हणजे सहाव्या ववक्रमावदत्याने त्याला आपल्याकडे बोलावनू घेतले आवण त्याचा 
गौरव करून एका देशाचा अवधपती म्हणनू नेमले. [समशोधन मुक्ताववल. सर वतसरा (डॉ. वमराशी) पृ. १८१–१८३.] त्यानमतर 
जगदे्दवाने ववक्रमावदत्याच्या बाजूने अनेक लढायामत भाग घेतला. होयसळ नृपतीच्या वशलालेिात [एवप. 

कनाटका. भाग २, पृ. ३४९.] ववक्रमावदत्याच्या सेनापतींमध्ये मालवशे्वर जगदे्दवाचे नाव आढळते. वीर बल्लाळाचा 
त्याच्याशी जो युद्धप्रसमग झाला त्याचे मोठे रोमहषडक वणडन त्यात आलेले आहे. तेथे जगदे्दवाला ‘मालवशे्वर’ 
म्हटले असल्यामुळे तो मालवावधपती उदयावदत्याचा पुत्र होय. आपल्या या धमापुरी वशलालेिातील 
जगदे्दवालाही मालवराज म्हणून समबोधले आहे. (श्लोक ९) तेव्हा तो उदयावदत्याचा पुत्र म्हणून प्रवसद्ध 
असलेला जगदे्दव होय यात शमका नाही. 
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या जगदे्दवाचे तीन वशलालेि उपलब्ध आहेत. एक शके १०३४ (ि. स. १११२) मधील डदगरगाव 
[समशोधन मुक्ताववल (डॉ. वमराशी) सर वतसरा, पृ. १७१–१८३.] (वज. यवतमाळ) येथील, दुसरा अवदलाबाद वजल्ह्यातील 
जयनद [एवप. िमवडका, वषड २२, पृ. ५४–६३.] येथील, व वतसरा राणी सावरगाव येथील. [प्रस्तुत ग्रमथातील प.ृ १४४–१५० 

पाहा.] राज्यत्याग करून दवक्षणेत आल्यावर कुन्तलावधपतीने (ववक्रमावदत्याने) जगदे्दवाचे स्वागत केल्याचा 
उल्लेि डदगरगाव वशलालेिात आहे. जयनद येथील त्याच्या वशलालेिात या गोष्टीचा उल्लिे येत नाही. 
त्या लेिात कालवनदफेशही नाही. तथावप, तो डदगरगाव वशलालेिाच्या नमतरचा असावा असे वाटते. कारण, 
डदगरगाव वशलालेिात जगदे्दवाच्या कोणत्याही ववजयाचे वणडन नाही. जयनद वशलालेिात जगदे्दवाने 
आमध्राधीश, चक्रदुगड नृपती, दोरसमुद्र, गुजडरवीर जयकसह आवण वत्रपुरी येथील कलचुरी नृपती कणड 
यामच्याशी युदे्ध करून त्यामच्यावर ववजय वमळववल्याचे वणडन आहे. त्या काळी आमध्र प्रदेशावर कुलोत्तुमग चोल 
राज्य करीत होता. चक्रदुगड म्हणजे बस्तर प्रदेशातील चक्रकोट शहर होय. तेथे त्यावळेी नागवमशातील राजे 
राज्य करीत होते. दोरसमुद्र (म्हैसूर प्रामतातील आजचे हलेबीड नावाचे शहर) ही होयसळामची राजधानी 
होती. त्यावळेी वीर बल्लाळ तेथे राज्य करीत होता. त्याच्याशी झालेल्या युद्धात जगदे्दवाने त्याच्या सैन्याचा 
मोठ्या प्रमाणात ववध्वमस केला. गुजडरवीर जयकसह याच्याशीही त्याने लढाई केली. सहाव्या ववक्रमावदत्याशी 
जयकसहाची लढाई होहन तीत त्याने ववक्रमावदत्याचा पराभव केल्याचा वनदफेश आढळतो. बहुधा याच युद्धात 
ववक्रमावदत्याच्या बाजूने जगदे्दवाने जयकसहाशी सामना देहन त्याच्या सैन्याचा ववध्वमस केला. या 
दोघामच्याही वणडनात त्यामनी ववजय वमळवल्याचे वणडन आहे, ते अवतशयोक्त असाव.े जगदे्दवाने ज्याचा पराभव 
केला तो कणड म्हणजे वत्रपुरी येथील कलचुरी नृपती (गामगेयदेवाचा पुत्र) कणड होय. [एवप. िमवडका, वषड २६, पृ. 

१७९.] परमार नृपती जयकसह धारच्या गादीवर असताना ज्या तीन शत्रूमनी माळव्यावर चढाई करून 
जयकसहाला मारले त्यामत कणड होता. या वतघामचाही उदयावदत्याने पराभव केल्याचा वनदफेश पूवी केला आहे. 
बहुधा त्याचवळेी आपल्या ववडलामच्याबरोबर जगदे्दवाने या कणाशी लढाई करून ववजय वमळवला असावा. 

 
चालुक्य नृपती सहाव्या ववक्रमावदत्याबरोबर जगदे्दवाचे समबमध सलोख्याचे व पे्रमाचे होते. त्याच्याच 

बाजूने जगदे्दवाने अनेक लढाया केल्या. असे असताना ववक्रमावदत्याच्या मृत्यूनमतर त्याचा पुत्र तृतीय 
सोमेश्वर याच्याशी जगदे्दवाने युद्ध का कराव े हे गूढ आहे. ितके मात्र िरे की, उदयावदत्यानमतर मालव 
नृपती दवक्षणेत आपले पाय पसरू लागले होते व त्यात त्यामना यशही वमळाले होते. शके १००९ मध्ये 
कोरलेला ववक्रमावदत्य चालुक्याचा सीताबडी वशलालेि [एवप. िमवडका वषड ३, पृ. ३०४.] उपलब्ध आहे. हा 
वशलालेि मूळचा भामदक (वजल्हा चामदा) येथील कवध्यासन टेकडीजवळचा होय, असे औरमगाबादकरामच्या 
वरपोटात म्हटले आहे. यावरून नागपूर प्रदेश त्यावळेी चालुक्यामच्या ताब्यात होता असे वदसते. ववक्रमसमवत 
११६१ (शके १०२६) चा दुसरा एक नागपूर म्युवझयम वशलालेि [एवप. िमवडका, वषड २, पृ. १८०–१९४.] आहे. तोही 
बहुधा भामदक येथून आणून नागपूर म्युवझयममध्ये ठेवला असावा. [एवप. िमवडका, वषड २४, पृ. ११७, वटपणी ५.] कारण 
त्यात माळव्याचा परमार नृपती नरवमडन याने, आपला वडील भाह लक्ष्मणवमडन याने पूवी वदलेल्या गावाच्या 
ऐवजी मोिलपाटक (आजचे नाव मोिाळा, वजल्हा चामदा) या नावाचे गाव दान वदले आहे. अथात, 
यावळेी, ककबहुना त्यापूवी काही वषफे अगोदर, हा प्रदेश चालुक्यामपासून माळव्याच्या परमारामनी कजकून 
घेतला होता असे वदसते. याच प्रदेशाला लागून पूवफेकडे यवतमाळ वजल्ह्यात डदगरगाव आहे, त्याच्या 
पलीकडे ६० मलैामवर अवदलाबाद वजल्ह्यात जयनद गाव आहे, आवण त्याला लागून परभणी वजल्ह्यात राणी 
सावरगाव आहे. या वतन्ही वठकाणी जगदे्दवाचे वशलालेि सापडले असल्याचा वनदफेश केलेलाच आहे. तेव्हा 
हाही भाग परमारामच्या ताब्यात होता. कदावचत असेही असेल की, डदगरगाव-जयनद-राणी सावरगावचा 
प्रदेश पूवीपासूनच परमारामच्या ताब्यात असावा. राज्यत्याग करून जगदे्दव दवक्षणेत आल्यावर (आपल्या 
भावाच्या सममतीने) त्या प्रदेशाचे स्वावमत्व त्याला देण्यात आले असाव े व ववक्रमावदत्याने त्याला मान्यता 



 अनुक्रमणिका 

वदली असावी. त्यानमतर जगदे्दवाने ववक्रमावदत्याच्या बाजूने ज्या लढाया केल्या त्या, त्याचा मामडलीक ककवा 
सेवक म्हणून नव्हे, तर एका स्वतमत्र प्रदेशाचा स्वामी या नात्याने, ववक्रमावदत्याचा सहाय्यक वमत्र म्हणून. 
पुढे ववक्रमावदत्याच्या मतृ्यूनमतर तृतीय सोमेश्वर गादीवर आल्यानमतर हा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेण्याचा 
सोमेश्वराने प्रयत्न केला असणे शक्य आहे. त्यातून जगदे्दवाचे सोमेश्वराशी वैर उद्भवनू हा युद्धप्रसमग घडला 
असावा असे वाटते. 

 
युद्धाची कारिमीमासंा 

 
कदावचत याच वनवमत्ताने चालुक्याववषयीचा वैरभाव उसळून येहन त्याचा वचपा काढण्याची 

कल्पना जगदे्दवाच्या मनात आली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माळव्याचे परमार आवण 
कल्याणीचे चालुक्य यामच्यात सतत समघषड चालू असे. परमार नृपती मुमज याने चालुक्य नृपती वद्वतीय तैलप 
याच्या राज्यावर स्वाऱया करून त्याचा सहा वळेा पराभव केला, पण शवेटच्या युद्धात मात्र तैलपाने मुमजाला 
पकडून कैदेत टाकले व त्याला अत्यमत अपमानास्पद रीतीने वागवनू शवेटी त्याचा कू्ररपणाने वशरच्छेद 
केला होता. [वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (यझदाणी), पृ. ३२३.] मुमजाचा धाकटा भाह कसधुराज याने तैलपाववरुद्ध 
चढाई करून त्याचा पराभव केला व आपल्या भावाच्या अपमानाचा वचपा काढला. चालुक्य नृपती प्रथम 
सोमेश्वर व त्याचा वडील पतु्र वद्वतीय सोमेश्वर यामच्या, परमार नृपती भोज व जयकसह यामच्याशी झालेल्या 
समघषाचा िवतहास यापूवी वणडन केलेलाच आहे. वद्वतीय सोमेश्वरानमतर गादीवर बसलेल्या (सहाव्या) 
ववक्रमावदत्याने पूवी ववडलामच्या आजे्ञवरून जयकसह परमारला [वहस्टरी ऑफ वद परमार डायनेस्टी (डी. सी. गगुँली), पृ. 

१२४.] साह्य केलेले असले तरी त्याने माळव्यावर एक वळे नव्हे तर तीन वळे स्वाऱया करून त्यामची उजै्जन, 
धारा व मामडू ही शहरे लुटली होती. [जैवनझम् िन साहथ िमवडया (पी. बी. देसाई), पृ. २४४.] हे सवड जगदे्दव ववसरला 
असेल असे वाटत नाही. पण असे असेल तर जगदे्दवाने ववक्रमावदत्याबरोबर दवक्षणेत येहन, त्याच्याशी 
सलोख्याने वागून त्याच्या बाजूने अनेक लढायात भाग का घ्यावा, असा प्रश्न उपत्स्थत होणे शक्य आहे. 
कदावचत तो जेजुक भकु्तीवर राज्य करीत असताना त्याचे, आपले बमधू लक्ष्मवमडन व नरवमडन यामच्याशी 
समबमध वबघडले असाव.े पण अशी कल्पना करण्यास पुरावा नाही. त्यापेक्षा, दवक्षणेतील परमारामचा मुलुि 
केवळ अवधकाऱयामच्या हाती न सोपवता तेथे प्रत्यक्ष राजकुलातील पुरुषामनी जाहन तो सामभाळावा हा अमतस्थ 
हेतू मनात बाळगून जगदे्दव ववक्रमावदत्याबरोबर दवक्षणेत आला असावा अशी कल्पना करणे अवधक 
तकड समगत होईल. ववक्रमावदत्य वजवमत असेपयंत (ि. स. ११२६) जगदे्दवाने हे समबमध सलोख्याचे ठेवले. 
त्यानमतर ते वबघडत जाहन ि. स. ११३४ मध्ये त्याचे युद्धात पयडवसान झाले होते असे प्रस्तुत 
वशलालेिावरून वदसते. या युद्धात जगदे्दवाशी लढण्यासाठी तृतीय सोमेश्वर स्वतः आला असावा असे श्लो. 
७–११ वरून स्पष्ट वदसते. बहुधा त्याचमुळे प्रशत्स्त–लेिकाने ‘शारमगधन्ववे रराज समख्ये’ (श्लो. ५) असे 
त्याचे व नमतर त्याच्या चतुरमग सैन्याचे वणडन केलेले असाव.े यानमतर ि. स. ११३५ च्या सुमारास वळेनाण्टी 
चोड गदक वद्वतीय याच्याशी झालेल्या युद्धप्रसमगीही सोमेश्वर स्वतः रणामगणात उतरला होता. पण त्यावळेी 
त्याला फार मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता. [अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (यझदाणी), पृ. ३७१.] 

 
‘धराणधनाथ’ कोि? 

 
वशलालेिातील ११ व्या ओळीचा आरमभीचा भाग नष्ट झाला आहे. तेथील ‘ वधनाथः’ या अक्षरामच्या 

अनुषमगाने तेथे ‘धरावधनाथ’ शब्द असावा असे मी सुचववले आहे. मालवराज जगदे्दवाला सोडववण्यासाठी 
आपले सैन्य घेहन ‘धरावधनाथ’ आला, असे श्लो. १० मध्ये म्हटले आहे. हा ‘धरावधनाथ’ कोण असावा? या 
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शब्दाचा सामान्य अथड ‘पृथ्वीचा स्वामी—राजा’ असा होतो. पण येथे तो ‘धरा’ (= धारा) नगरीचा अवधनाथ 
(= स्वामी) या अथाने वापरला असेल काय? ‘धारा’ या शब्दाचे ‘धार’ असे रूप आढळते, तसेच ‘धर’ हेही 
रूप असणे अशक्य नाही. [बमगालमध्ये आजही ‘धार’ हे आडनाव ‘धर’ असेही प्रचवलत आहे. परमारामच्या वशलालेिात ‘धरावधपत्यम्’ 
‘धराममडल’ असे शब्द येतात (डॉ. अमरचन्द वमत्तल. परमार अवभलेि. प.ृ १७९, ३४०). त्यातील ‘धरा’ शब्द ‘धारा’– नगरीसाठी असणे 
असमभवनीय नाही. चमदेलनृपती, वीरवम्मडन याच्या सुवणडनाण्यावर ‘श्रीमद्वीरवम्मड धरादेिो’ असा लेि येतो (डॉ. वमराशी. स्टडीज िन िन्डोलॉजी. 
व्हॉ. ३, पृ. १२७) तेथेही ‘धरादेव’ हा शब्द ‘धारादेव’ (धारा नगरीचा स्वामी) या अथाने असावा, असे वाटते. परमार आवण चमदेल नृपती एकमेकामच्या 
प्रदेशावर नेहमी स्वाऱया करीत. त्यातील एिाद्या स्वारीत वीरवम्याने धारा नगरी कजकली असावी व त्या ववजयाच्या स्मरणाथड बहुधा ही नाणी 

पाडली असण्याचा समभव नाकारता येत नाही. या प्रश्नाचा अवधक ववचार होणे अवश्य आहे.] आवण तेच वृत्तसुिाथड प्रस्तुत श्लोकात 
वापरले असाव.े तेव्हा, ‘धराणधनाथ’ म्हणजे धारा नगरीचा स्वामी, असा या वठकाणी अथड करण्याला हरकत 
नाही. 

 
माळव्याच्या गादीवर नरवमडदेवाचा पुत्र यशोवमडन ि. स. ११३३ मध्ये बसला. अथात, त्या ककवा 

त्यापूवीच्या वषी नरवमडदेवाचा मृत्यू झाला असावा. तो कोणत्या रीतीने झाला याचा उल्लेि आढळत नाही. 
प्रस्तुत धमापुरी वशलालेि ि. स. ११३४ चा आहे. त्यातील युद्धप्रसमग त्यापूवी ११३३ मध्ये झाला असावा. 
तेव्हा त्यात वर्षणलेला, जगदे्दवाला साह्य करण्यासाठी आलेला ‘धरावधनाथ’ नरवमडदेव असणे अशक्य नाही. 
वभलसा (मध्यप्रदेश) येथील वबजा ममवदर मवशदीतील एका िामबावरील कोरीव लेिात या नरवमडनचा 
उल्लेि धारावधपवत असाच केलेला आहे. [प्रोगे्रस वरपोटड, आर्षकऑलॉवजकल सव्हफे ऑफ िमवडया (वेस्टनड सकड ल), १९१४, पृ. ५९.] 
असे असेल तर माळव्याचे राज्य आपल्या वडील बमधूच्या स्वाधीन करून जगदे्दव दवक्षणेत आला तो 
त्यामच्याशी ववचारवववनमय करून, दवक्षणेतील परमारामचा प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवण्याच्या अमतःस्थ हेतूनेच 
आला असावा असे म्हणण्यास हरकत नाही. नरवमडदेव व जगदे्दव यामच्यातील फरक दािववण्यासाठीही 
नरवमड देवाला ‘धरावधनाथ’ व जगदे्दवाला ‘मालवराज’ ही ववशषेणे या श्लोकात योवजली असावी. 

 
युद्धाचे स्थळ : धमापुरी 

 
जगदे्दव व तृतीय सोमेश्वर यामच्यात झालेले, प्रस्तुत वशलालेिात वनदफेवशलेले युद्ध कोणत्या वठकाणी 

झाले असाव?े ‘आपल्या शत्रूमचा मागड अडवनू राजाने त्यामना सह्य पवडतात नेले (वपटाळले)’ असे या लेिात 
म्हटले आहे. (ओ. १०) जेथे ही वशलालेि वमळाला ती धमापुरी ज्या पवडतराजीत आहे ती आजही सह्याद्री 
म्हणूनच ओळिली जाते. सह्याद्रीच्या ज्या अनेक रामगा आहेत त्यातील एक हवरिमद्र गडापासून तो 
अहमदनगर व बीड, आवण तेथून वबलोलीपयंत पसरलेली आहे [अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (यझदाणी), पृ. ६–७.]. 
त्याच रामगेत बीडपासून सुमारे ३५ मलैामवर धमापुरी आहे. तेव्हा, हे युद्ध धमापुरी जवळच्या भागातच झाले 
असाव,े असे म्हणण्यास हरकत नाही. म्हणनूच ‘धमापुरी’च्या या वशलालेिात त्याचे वणडन आलेले आहे. 

 
धमथपुरी 

 
भलूोकमल्ल सोमेश्वर चालुक्याच्या राज्यात जगप्रवसद्ध अशी ‘धमडपुरी’ नावाची एक नगरी होती. 

वशलालेिाच्या ओ. १३ ते १६ मध्ये वतचे वणडन आहे. ते काव्यमय आहे. ही नगरी म्हणजे जणु पृथ्वीच्या 
कपाळावरील वतलक. अनेक तडाग, वववहरी आवण वनराजी यामनी ती आच्छावदलेली होती. नगरीत अनेक 
उमच प्रासाद होते. त्यावर मयूर ववराजमान होते. गावात सुमदर बाजार होते. त्यामतील रस्त्यामतून रथ धावत 
असत. रस्ते लोकामनी गजबजलेले असत. प्रासादामच्या गच्चीवर उत्तम प्रकारचे नृत्यगायन चाललेले असे. 
सारामश, ही धमडपुरी िमद्रनगरीशी स्पधा करणारी होती. 
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कवीने केलेले धमडपुरीचे हे वणडन वाचले म्हणजे वतच्या प्राचीन वैभवाची चामगली कल्पना येते. 
प्रस्तुत वशलालेि महाराष्ट्रातील बीड वजल्ह्यातील आमबजेोगाई तालुक्यात असलेल्या ‘धमापुरी’ या गावात 
सापडला. अथात, वशलालेिातील धमडपुरी ती हीच, यात शमका नाही. मूळ नाव ‘धमडपुरी’, पण लौवककात 
आज ते ‘धमापुरी’ झाले आहे. आजची धमापुरी एक लहानसे िेडे आहे. प्राचीन वैभवाची वचन्हे अशी काही 
जुनी देवळे तेथे आहेत. ितर अनेक भग्नावशषे ितस्ततः वविुरलेले सवडत्र आढळतात. श्री. न. श.े 
पोहनेरकर यामनी ‘मराठवायाची प्राचीन सौभाग्यलेणी : धमापुरी’ या आपल्या लेिात [प्रवतष्ठान मावसक 

(औरमगाबाद), सप्टेंबर १९७०.] या गावाचा ववस्तृत पवरचय करून वदलेला आहे. त्यावरून चालुक्य नृपतींचे काही 
कानडी लेि तेथे उपलब्ध झाल्याचे कळते. तेथील हेमाडपमथी पद्धतीच्या केदारेश्वर ममवदरात अनेक सुमदर 
वशल्पाकृती आहेत. त्यावरून चालुक्यामच्या काळात हे नगर अत्यमत वैभवसमपन्न असले पावहजे यात शमका 
राहत नाही. प्रस्तुत वशलालेिात केलेले धमडपुरीचे वणडन वास्तव असाव ेअसे वाटते. 

 
श्रीपती 

 
धमडपुरी नगरीची व्यवस्था बळकट केल्यानमतर भलूोकमल्लाने ती मल्हराजाच्या स्वाधीन केली (ओ. 

१७). भलूोकमल्लाच्या कृपाप्रसादाने समपत्ती, दान, पराक्रम, कुल, शक्ती ित्यादी बाबतीत उत्कषड पावलेला 
मल्हराजावशवाय दुसरा कोणीही पुरुष त्यावळेी पृथ्वीत (राज्यात) नव्हता (श्लो. १६). त्याची कीती ऐकून 
समतुष्ट झालेले देव एकवत्रत येहन या महात्मा मल्लराजाला स्वगात घेहन गेले (श्लो. १७) अथात त्याचा 
मृत्यू झाला. िमद्रनगरीत वास्तव्य करणाऱया त्या मल्हराजाला लक्ष्मराज या नावाचा मुलगा होता. तो अत्यमत 
पराक्रमी होता. रूप, ववद्या, धन, यौवन ित्यादी गुणामनी तो समपन्न होता (श्लो. १८). दातृत्वाच्या बाबतीत 
त्याने बली आवण सूयडपुत्र कणड यामना कजकले होते. त्याचे सौंदयड मदनासारिे असल्यामुळे कामलोलुप 
कावमनीची अमतःकरणे तो कजकून घेई (श्लो. १९). गृहवासाचा पुत्र नारायि नावाचा मथुरेतील एक ब्राम्हण 
त्याची अवधकारी होता. त्याच्या धाक्ा भावाचे नाव श्रीपती. याने लक्ष्मराजाची लक्ष्मी (समपत्ती, योग्यता) 
वृकद्धगत केली होती (श्लो. २०). धमडपुरीमधेच त्याला त्याच्या स्वामीने (लक्ष्मराजाने), अवधकारी म्हणनू 
नेमले होते. आपल्या प्रजेचे तो वपत्याप्रमाणे न्यायाने समरक्षण करीत असे. औदायड, चातुयड, दया ित्यादींनी 
समपन्न असलेला आवण आपल्या स्वामीचे कायड (उत्तम रीतीने) करणारा श्रीपतीसारिा अवधकारी त्याच्यापूवी 
दुसरा कोणीही झाला नाही (श्लो. २१). श्री आवण सरस्वती यामचे आपसात वैर असते असे म्हणतात, पण 
श्रीपतीच्या वठकाणी या दोघीही आनमदाने नामदत होत्या (श्लो. २२). श्रीपतीच्या पत्नीचे नाव पद्मा. ती 
कमलाप्रमाणे सुमदर असून आपल्या पतीची जणु छाया होती (श्लो. २३). समपत्ती क्षणभमगूर आहे, आयुष्ट्य 
चमचल आहे, ते केव्हा समपेल हे सामगता येत नाही, तारुण्यही असेच अत्स्थर होय, हे लक्षात घेहन 
(आपल्याकडून काही पुण्य घडाव ेम्हणून) त्याने मुरारीचा (श्रीकृष्ट्णाचा) मठ बामधला (श्लो. २४). 

 
यात वणडन केलेला मल्हराज हा भलूोकमल्लाने नेमलेला त्या प्रदेशावरील अवधकारी असून त्याचे 

मुख्य स्थान धमडपुरी हे असाव.े मल्हराजाच्या मतृ्यूनमतर त्याचा मुलगा लक्ष्मराज गादीवर आला. यालाच 
श्लो. २१ मध्ये प्रभ ुम्हटलेले असल्यामुळे तो चालुक्यामचा ममडलेश्वर ककवा सामन्त असावा. श्रीपती हा तेथील 
स्थावनक महत्त्वाचा अवधकारी वदसतो. पुढे ओ. ४१ मध्ये वनदफेवशलेला श्रीपती हाच असावा. त्याला तेथे 
नायक म्हटले आहे. त्याने मुरारीचा मठ बामधला यावरून तो वैष्ट्णव असावा. 
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नगर, पंचनगर, देणिजन 
 
या नमतर या मुरारी मठाला ‘नगर’ आवण ‘देवशजन’ यामनी समतोषपूवडक वदलेल्या दानामचा उल्लिे 

नाववनशीवार केलेला आहे (श्लो. २५). येथे ‘नगर’ शब्दाचा अथड नेहमीप्रमाणे गाव ककवा शहर असा नसून 
‘व्यापाऱयामची श्रणेी’ ककवा ‘सहकारी समस्था’ असा आहे. कानडी वशलालेिात या अथाने ‘नगर’ ककवा 
‘नगरत्तार’ हे शब्द योजलेले आढळतात. [एवप. िमवडका, वषड २१, पृ. १०४, १७६; वषड ३४, पृ. २९२.] धमडपुरी ही 
चालुक्यामच्या राज्यात होती. तेथे काही कानडी वशलालेिही उपलब्ध झाल्याचे वर वनदफेवशले आहे. तेव्हा या 
व ितर काही कानडी प्रशासन शब्दामचा उपयोग तेथे होत असणे स्वाभाववक होय. ‘नगर’ या शब्दाप्रमाणेच 
पुढे २९ व्या ओळीत आलेला ‘पंचनगरम्’ हा शब्दही कानडी वशलालेिामत आढळतो [अॅन्न्युअल वरपोटड ऑन िवडयन 

एवपग्राफी, १९५६–५७. बी, क्रमामक १९० पृ. ६२.]. त्याचा अथड, नगरातील म्हणजे व्यापारी समस्थेतील पमच म्हणजे प्रमुि 
महाजन. याच अथाने तो वशलालेिामतही योजलेला आहे. ‘दृष्टामतपाठा’तील बामदीकाराचा दृष्टामत [लीळाचवरत्र 

(कोलते) उत्त. १७६.] यातही तो आलेला आहे. ‘देिी’ हा शब्दही [एवप. िमवडका. वषड ११, पृ. ४२.] सामान्यतः त्याच 
अथाने वापरला जात असावा. ‘देणिजन’ म्हणजे स्थावनक व्यापारी-श्रेणीतील लोक, सभासद. धमडपुरी 
येथील मुरारी मठाच्या व्यवस्थेसाठी तेथील व्यापारी श्रेणींनी आवण त्यामतील सभासदामनी आपल्या उत्पन्नातून 
दाने व वृत्ती वदल्या होत्या. त्यामचा तपशील वशलालेिाच्या उत्तर भागात आलेला आहे. 

 
मुरारी मठाला णदलेल्या दानाचंा तपिील 

 
धमडपुरी येथील ‘पमचनगरा’ मध्ये (महाजनाममध्ये) नायक वसद्ध पै, नायक सोमआै, श्रेवष्ठ बाहुबली, 

गामधी धोर प,ै श्रेवष्ठ कडुआल चामवलक ित्यादींचा समावशे होता. त्यामनी मठाला दरवषासाठी सात गद्याण 
देण्याचे मान्य केले होते. नायक ही पदवी मोठ्या अवधकाऱयामना लावीत असत. उदा. ओ. ५१ मधे धमडपुरीचा 
अवधकारी श्रीपती यालाही नायक हेच ववशषेण लावलेले आहे. वसद्ध पै आवण सोमयैा हे असेच राज्यातील 
ककवा धमडपुरीतील श्रेष्ठ अवधकारी असाव.े पै हे आडनाव आजही प्रचवलत आहे. ‘अप्पय्य’ या शब्दाचा तो 
अपभ्रमश असावा. श्रिेी म्हणजे सावकार ककवा व्यापारी. चामणलक शब्दाचा अथड नीट लागत नाही. बहुधा ते 
आडनाव असाव.े यामनी वदलेले दान सात गद्याणामचे होते. ‘गद्याि’ हे ४८ रती ककवा ८५ गे्रन वजनाचे एक 
सोन्याचे नाणे होते. हे सात गद्याण या पाचामनी वमळून की प्रत्येकाने दरवषी देण्याचे कबूल केले होते ते 
सामगता येत नाही. यातून भद्रासाठी २ कपदडक, माळामच्यासाठी माळ्याला २, तेलासाठी तेल्याला २, आवण 
धुण्यासाठी रजकाला म्हणजे धोब्याला २ कपदडक (द्यायच्या होत्या). ‘कपदथक’ हेही त्या काळात प्रचारात 
असलेले एक हलके नाणे होते. ८० कवया ककवा ४ कपदडकामचा एक ‘पण’ (=एक नाणे) होत असे. 
अथात, एक कपदडक म्हणजे २० कवया ककवा एक चतुथांश ‘पण’. कौवटल्याच्या अथडशास्त्रात (अ. २–१२) 
एक तामब्याचे नाणे म्हणून ‘कपदड’ चा उल्लेि आढळतो. ‘कपदडक’ नाण्याचा उल्लिे शरेगड (वजल्हा कोट, 
राजस्थान) येथील सोमनाथ देवालयाच्या वशलालेिातही आढळतो. [एवप. िमवडका. वषड २३, पृ. १३७–१४१.] 
‘कपदी’ आवण ‘द्यतू-कपदड’ या नाण्यामचे उल्लेि वद्वतीय युवराजदेव या कलचुरी नृपतीच्या वबलहरी 
वशलालेिात [कॉपडस ित्न्स्क्रप शनम् िमवडक्यारम्, व्हॉ. ४, भाग १, पृ. २२३, प्रस्ता. CLXXXIX] आढळतात. ‘कपदी’, ‘कपदड’ 
आवण ‘कपदडक’ ही तीन वनरवनराळी नाणी होती की एकाच नाण्यासाठी हे तीन शब्द पयायाने वापरण्यात 
येत होते हे वनवित सामगता येत नाही. 
 

व्यापारी श्रणेी व त्यामचे महाजन ककवा पमच यामनी गावातील काही समस्थामतून कराच्या रूपाने जे उत्पन्न 
मठाला लावनू वदले होते त्याचा वनदफेश यानमतर आला आहे. ‘टंकिालाया’ं म्हणजे टाकसाळीमध्ये प्रत्येक 
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धयाला (एकवळे वजन करताना) वनवित कर वकती होता ते सामगता येत नाही, कारण, तेथील वाचन 
दुबोध आहे (ओ. ३०). टाकसाळीतून पूवी असा कर घेत असत. ‘पिथिाळे’मध्ये दर मवहन्याला २० पानामच्या 
प्रत्येक भाराला ककवा जुडीला २ द्र म्हणजे द्रम्म, कर म्हणून वसूल करीत. द्र हे द्रम्म या शब्दाचे समवक्षप्त 
रूप होय. द्रम्म हेही एक नाणे होते. राष्ट्रकूटामच्या कान्हेरी वशलालेिात सुवणड द्रम्मचा उल्लिे आढळतो हे 
िरे, पण सामान्यतः द्रम्म हे चामदीचे नाणे असल्याचे वदसून येते. ग्रीसमधील ‘ड्राक्मा’ नाण्याच्या वजनाचे ते 
असे म्हणनू त्याला द्रम्म म्हणत असत. त्याचे वजन ६५·५ गे्रन होते. द्रम्म या शब्दावरूनच मराठीत दाम हा 
शब्द आला. ‘पिथिाळा’ याचा नेहमीचा अथड गवताचे िोपटे ककवा कुटीर, पण तो येथे लाग ू नाही. 
ववयाच्या पानामच्या दुकानामची ओळ, असा अथड येथे असावा. पूवोक्त शरेगड येथील सोमनाथ देवालयाच्या 
वशलालेिातील ‘तथा पन्नसालायाम धूपवनवमत्त कपदडकवोडी (ड्री) वदनम प्रवत आचन्द्राकं यावत्’ या वाक्यात 
हा शब्द आला आहे. डॉ. अळतेकरामनी ‘पणडशाळेत धूप जाळण्यासाठी दर वदवसाला एक कपदडक वोडीचे 
दान वदले’ असा भावाथड कत्ल्पला आहे, तो बरोबर नाही. त्याच लेिात जी वनरवनराळी दाने वदली आहेत 
ती ‘ममडवपकादायात्’, ‘मागादायात्’ म्हणजे ममडईवरील, मागावरील करातून वदली आहेत. हे लक्षात घेता 
धूपावनवमत्त वदलेले त्या लेिातील दान पणडशाळेवरील करातून वदले असाव े हे स्पष्ट वदसते. वजथे ककवा 
ज्यावर कर बसवला असेल त्या शब्दाची सप्तमी ववभक्ती वापरल्याचे अन्यत्रही वदसून येते. उदा. 
‘पत्तनममडवपकायाम । लवणस्य िमवडकायाम षोडवशका घाणकेच षोडवशका तैलस्य मावस मासे वदनमनुच 
युगायुगेच पौरस्तु [ततै्रव. पृ. २१५.], येथे शहरात ममडईमध्ये जो कर बसवला होता त्याचे वणडन आहे. तसेच 
उपरोक्त शरेगड येथील वशलालेिात पणडशाळेमध्ये जो कर बसवला होता त्याचे वणडन असले पावहजे हे 
स्पष्ट वदसते. आपल्या प्रस्तुत धमडपुरी वशलालेिातील या वाक्यातही ते तसेच आहे. याच अथाने आपल्या 
लेिात यापूवी ‘टमकशालायाम’ (ओ. २९) असा, आवण यानमतर ‘भक्तममडवपकायाम’ (ओ. ३०), ‘ममडवपकायाम’ 
(ओ. ३२) असे प्रयोग केले आहेत. तेव्हा उपरोक्त शरेगड वशलालेिातील वाक्यात ‘पणडशाला’ शब्द 
झोपडी ककवा कुटीर या अथाने वापरलेला नाही, तसाच तो आपल्या वशलालेिातील या वाक्यातही नाही. 
जेथून कर वसूल करता येईल अशी ही शाला म्हणजे गृह ककवा दुकानामची ओळ असावी. ती ववयाच्या 
पानामच्या दुकानामची ओळ असावी. त्या बाजारात बसवलेल्या करातून धमडपुरी येथील या मुरारीच्या मठाला 
हे दान वदले होते. 
 

मठाच्या आत व बाहेर धूप जाळण्यासाठी व वदव ेलावण्यासाठी २ गद्याणामचे दान वदलेले आहे (ओ. 
३०) त्यासाठी ‘भक्तममडवपका’ मध्ये ममजूर केलेल्या (मान्य) करासाठी (कर), प्रत्येक गाडीमागे (वह्य) 
प्रमाण (मान) २५ वृषभ ठरवले होते. मंडणपका म्हणजे ममडई, बाजार. िक्तमंडणपका म्हणजे तामदळाचा, 
धान्याचा बाजार. त्यात धान्याच्या प्रत्येक गाडीवर २५ वृषभामचा कर बसवला होता. येथे ‘िृषि’ याचा अथड 
नेहमीप्रमाणे बलै असा नसून बैलाचे वचन्ह ककवा आकृती ज्यावर कोरलेली आहे असे नाणे. ज्यावर वराहाची 
आकृती कोरलेली आहे अशा नाण्याला ज्याप्रमाणे ‘वराह’ म्हणत त्याप्रमाणे ज्यावर वृषभाची (बलैाची) 
आकृती कोरलेली असे त्या नाण्याला वृषभ असे नाव असाव.े वराह नाणी उपलब्ध आहेत; पण वृषभ नावाने 
अमवकत अशी नाणी मात्र अजून सापडलेली नाहीत. पण त्यामचे उल्लेि मात्र सापडतात. उदा. पूवोवल्लवित 
शरेगड येथील वशलालेिातच ‘श्रीसोमनाथ देवाय चमदनधूपवनवमतम कौत्प्तकवरमगेन (ण) माग्गादायात् दत्त 
वृषभ ५ आचन्द्राकं यावत्’ असा उल्लिे आहे. त्या लेिाच्या समपादनात डॉ. अ. स. अळतेकर यामनी ‘वृषभ’ 
म्हणजे वृषभाकृती असलेले एक नाणे, असाच अथड केलेला आहे. शरेगड वशलालेि हा तेथील मालव 
नृपतींच्या काळातील आहे. पाचव्या शतकात स्कम दगुप्ताने पाडलेल्या नाण्यामवर एका बाजूला बैलाचे वचन्ह 
कोरलेले असे. मालव नृपतींनीही अशी नाणी पाडली असावी. [एवप. िमवडका. वषड २३, पृ. १३८.] धमडपुरी येथे ज्या 
अथी वृषभ नाणे चालू होते त्या अथी तो प्रदेश त्यापूवीच्या काळापासून मालव नृपतींच्या ताब्यात असावा 
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असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. हे नाणे कोणत्या धातूचे होते, त्याचे वजन व मूल्य काय होते हे आज 
वनवित सामगता येत नाही. 
 

यानमतर ‘पूगफल’ म्हणजे सुपाऱयामच्या व्यापारातील (कमडवण) ववक्रीवरील करातून गोल्हणाने दर 
मवहन्याला १२ द्रम्म वदल्याचा वनदफेश आहे. (ओ. ३१). गोल्हि हा सुपाऱयामच्या व्यापाऱयामचा प्रमुि असावा. 
पुढील वाक्यात ‘घृतकेणि’ म्हणजे तुपाच्या ववक्रीवरील करातून मावसक दोन दामाच्या दानाचा वनदफेश आहे. 
‘केवण’ हा शब्द समस्कृत के्रवण या शब्दाचा अपभ्रमश असावा. के्रवण=िरेदी, ववक्री. ‘वल (कस) गिटी’ (ओ. 
३२) म्हणजे काय ते वनवित कळत नाही. तेथील उत्पन्नातून मावसक ४ दाम वदलेले आहेत. पंचहतणत (ओ 
३२) हा शब्द ‘पमचहन्तवत’ असावा. ‘पमचाहन’ म्हणजे पामचाळ, लोिमडाची कामे करणारे कारागीर, यामच्या 
दुकानामच्या ओळीला ‘पमचहन्तवत ममडवपका’ म्हणत असाव.े त्यामच्यावर लावलेल्या करातून मावसक ४ दाम, 
आवण ‘मुक्तीकृत िृषि मुद्रा २५’ शुल्की गुणाकराने वदल्या होत्या. ‘गुणाकर’ हे ववशषे नाम असाव.े ‘िुल्की’ 
म्हणजे कर वसूल करणारा अवधकारी. वृषभ हे एक प्रकारचे नाणे असल्याचे यापूवी दािवलेच आहे. या 
वठकाणी ‘वृषभ मुद्रा २५’ असे म्हटले असल्यामुळे वृषभ हे नाणे असाव े याववषयी शमका राहात नाही. या 
वृषभामना (मुक्तीकृत) असे ववशषेण लावले आहे. त्यावरून मोकळ्या सुटलेल्या सामडाची आकृती त्यावर 
असावी. काही (वृषभ) नाण्यामवर बसलेल्या वृषभाचे, नमदीचे वचन्ह असते, त्याहून हे मुक्तीकृत वृषभ नाणें 
वगेळे असाव.े 
 

३३ व्या ओळीतील आरमभीचे शब्द स्पष्ट नाहीत ववभ्याकार (?) केणीतून मवहन्याला दोन दाम, 
तसेच आभ्वकुम ज (आमब्यामची बाजारपेठ?) यातून २५ मुक्तभरा (?) नायक दोधलाल आवण श्रीधर या 
दोघामनी वमळून वदल्याचे वदसते ‘मुक्तिरा’ हे एक प्रकारचे नाणे असाव.े तेलाच्या व्यापारातील उत्पन्नातून 
(तैलकेणि) दर मवह याला दोन दाम वदले होते (ओ. ३४). त्याचप्रमाणे ‘तैलम गी’ (सम. तैवलक) म्हणजे 
तेलव्यापा यामच्या ममडळावरील प्रमुिाने दोन दाम द्यायचे होते. ‘मुद्रा-पि’ (ओ. ३४) म्हणजेच नाणेबाजार, 
जेथे नाण्यामची देवघेव होते अशा सराफामची ओळ. तेथून मठासाठी प्रत्येक मवहन्याला दोन दाम देण्यात 
आले होते. तेथील गणकर म्हणजे मोजणारे, रोकवडये, यामनी (प्रत्येक मवहन्याला) एक ‘गुली’ देण्याचे 
मान्य केले होते. ‘गुली’ हे एक प्रकारचे नाणे असाव.े ‘गुलीका’ नावाचे नाणे पूवी दवक्षणेत प्रचवलत होते. 
[अली कहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (यझदाणी), पृ. ७९९.] ‘गुली’ हे त्याचेच दुसरे रूप वदसते. ‘णकरकोला’ (ओ. ३४) म्हणजे 
मालाची वकरकोळ ववक्री करणाऱयामच्या ‘केणी’तून म्हणजे बाजारपेठेतून दर मवहन्याला १ दाम देण्यात 
आला होता ‘वकरुकलम ’ हा मूळ शब्द होय. त्याचेच रूपामतर ‘वकरकोळ’ असे झालेले आहे. यादव काळात 
देिील वकरकोळ ववक्रीवरील हा कर आकारण्यात येत होता असे वदसून येते. [म्हैसूर िन् त्स्क्रप शन्स, नम, ३७, पृ. 

७३.] ‘मणरचिोिा’ (ओ. ३५) यातील ‘वोभा’ शब्दाच्या अथड लक्षात येत नाही. वमऱयामच्या ववक्रीवरील करातून 
दर मवहन्याला १ दाम देण्यात आला होता असे वाटते ‘मुराये’ (या जातीच्या ककवा घोडबाजारात?) प्रत्येक 
घोयाच्या ववक्रीवर ववके्रता व ग्राहक यामच्याकडून २ दाम वसूल करायचे होते. ‘मागादाय’ म्हणजे 
रस्त्यावरून बाहेर जाणाऱया व आत येणाऱया मालावर लावलेली जकात. त्यातून अधा दाम द्यायचे ठरले 
होते. सत्र (यज्ञ) केिी (भवूम) वर दर मवहन्याला दोन दाम कर लावला होता. (ओ. ३५) यावरून 
यज्ञासाठी जी भमूी उपयोगात आणायची त्यावर हा कर असावा असे वाटते. ‘तमवत्रकाटलालान्नकेणी’ म्हणजे 
काय ते लक्ष्यात येत नाही. कोणत्या तरी प्रकारच्या अन्नाच्या ववक्रीवर दर मवहन्याला दोन दाम कर बसवला 
असावा असे वदसते. ‘िलारदन्त’ या कराचीही काही कल्पना येत नाही. 
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यानमतर मठाच्या वनवाहासाठी लाट देशातील ककवा लाड जातीच्या स्थावनक व्यापाऱयामच्या 
श्रेणीतील व्यक्तींनी वदलेल्या दानामचा वनदफेश आहे. त्यातील काहींची नाव ेपढुीलप्रमाणे : नायक भालल, 
राणक महीपाल, वील्हे, नायक ववल्हे (?), नायक भीमदेव, पोढदेव, कानारदेव, महुमहुण, नायक वामदेव 
ित्यादी व्यक्ती ‘अमर’ म्हणून समबोधल्या आहेत. ‘अमर’ म्हणजे जहागीर, राजाने अवधकाऱयामना वदलेली 
जमीन ककवा त्यावरील उत्पन्न. हे भोगणाऱया अवधकाऱयामनी प्रसमगववशषेी राजाला सैन्य उभे करून (ककवा 
अन्य रीतीने) मदत करायची असे. अशा अवधकाऱयामना ‘अमर नायक’ म्हणत असत. वर, उल्लेिलेल्या 
व्यक्ती ‘अमर नायक’ होत्या. त्यामना नायक ही पदवी आरमभी लावलेली आहे, या नायकामना णिड (ववडा, 
नजराणा, द्रव्य) वमळत असे. ते ‘वनःकास’ म्हणजे कररवहत असे. (कास=कर). या करमुक्त नजराणा 
द्रव्याच्या उत्पन्नातून प्रत्येक शमभर (गद्याणाच्या उत्पन्नातून) १० गद्याण मठासाठी द्यायचे होते. (ओ. ३८). 
यानमतरची अक्षरे फार अस्पष्ट आहेत. पुढील ३९ व्या ओळीत वाकट, भाण्डप, अनन्त ित्यादी नाव ेआली 
आहेत. त्यामनी १ द्रम्म (प्रत्येकी?) द्यायचा आहे, तो कोणत्या करातून तेही स्पष्ट होत नाही. नायक जल्हण 
आवण नायक कीती, धमडपुरी येथील या दोन स्थावनक व्यापाऱयामनी आवण भामड, शाली, शात्न्त ित्यादींनी 
१०० (गद्याणामचे) दान वदले (ओ ४०). 
 

यानमतर (ओ. ४१) राणक.....ित्यादींनी, तसेच नायक श्रीपतीने वदलेल्या दानामचा उल्लेि आहे. 
वाचनाच्या दुबोधतेमुळे या दानामचे स्वरूप स्पष्ट होत नाही, राणक नागरसेनाच्या प्रदेशातील १०० 
वनवतडनामची जमीन, तसेच तनग्रामात आमछआक राणकाने १० वनवतडनाची जमीन वदली होती. पढुील 
वाक्यातील दानाचे स्वरूप लक्षात येत नाही. 
 

हे आदाय (कर) नगर व्यापारी श्रणेींनी आवण स्थावनक व्यापाऱयामतील अवधकारी पुरुषामनी पाळले 
पावहजेत असा आदेश देहन शासनलेि समपववला आहे. जो नीच पुरुष या शासनाचा लोप करील (पाळणार 
नाही) त्याला हजार गाईमची हत्या करण्याचे आवण ब्रम्हहत्येचे पातक घडेल हे शापवचन शवेटी वनर्षदष्ट केले 
आहे. (ओ. ४४). 
 
लेखक 
 

हा शासनलेि यशोधवलाचा पुत्र महीपवत सूरी याने रचला आवण त्यानेच (वशळेवर) वलवहला, असे 
शवेटच्या ओळीतील श्लोकावरून वदसून येते. या नावावरून हा लेिक जैन धमानुयायी असावा असे 
वदसते. 
[२ येथील अक्षर दुबोध आहे.] 

िाचन 
 

[िृि े  :श्लो. १ ते ४ , ७, १०, १३, १५, १७–२०, २४–इदं्रिज्रा; श्लो  .५ , ६, ८, ९, ११, १२, १४, 
१६, २१–२३, २५–उपजाती; श्लो  .२६ , २७–अनुिुि[. 
 
१. —पुरुषोिमाय ॥ िाके संित १०५६ आनन्दसंित्सरान्तगथताषाढिणद १५ सोमे— [येथे अक्षराचे अस्पष् 

णचन्ह आहे. ते दुिाच्य आहे.] 
२. –⌣–नतनोम्मुथरारेः पु[च्छा] हणतव्िां णिदधातु सौख्य ं। िंखेन्दुलक्ष्मीमणिरत्नमुख्य प्रदा– 
३. –⌣–(स*) मुद्रजाणतः ॥१॥ अस्स्त णत्रलोकीप्रणथतः पृणथव्या ं चालुक्यििंो नृपपंुगिाना ं । 

श्रीमानिूदा– 
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४. [हिमल्ल*]नामा ततै्रि णिश्रान्तणदगन्तकीर्षिः ॥२॥ यस्माच्च [ज*] [णिळा फुटली असल्यामुळे येथील अक्षर 

नष् झाले आहे.]जे्ञ िुिनैकिीरः क्षोिीपणतः श्रीपरमद(दथ)– 
५. [देिः । णिश्रा*]स्न्तहेतोणरि णदग्गजाना ंयो िूणमिारं णब[ि]राबंिूि ॥३॥ तस्याणप पुत्रितुरङ्गमल्लो 

िूलोकम– 
६. [ल्लो नृपणत*]बथिूि । यिापिृिीरदनीलकास्न्तः िारङ्गधन्िेि रराज संख्ये ॥४॥ तस्य प्रयािे 

िरिारिाना ंहयोिमाना.ं 
७. ⌣⌣–⌣–[व्िथः] । सेनासमुद िूतरजोन्तणरकं्ष संछादयामास रिेि तेजः ॥५॥ तस्स्मन्िुिं णबभ्रणत 

िूणमपाले िूलोकमले्ल 
८. ⌣⌣–⌣–रे । समं जगदे्दिपुरोगमाना ं जजे्ञ णिरोधः णकल राज्यहेतोः ॥६॥ औदास्यमुच्चःै प्रकृतौ 

गताया ंसामन्तमुख्येथ(षु) 
९. [च संमुखे*]षु । यः कोपकालं ह्यणधरुह्य मागथ णिद्राियामास णरपून्समेतान् ॥७॥ तस्स्मन्क्षिे 

िूणमपणतः स्िितू्रििे 
१० ⌣–[स*]ह्यणगकर णननाय । दुग्गार्षपते[ष्िे]षु ततोणतमातं्र संिा (बा)– धयामास नरेन्द्रमुख्यः ॥८॥ 

ततो जगदे्दिसहायता ंयो ि (ब) लं समादा– 
११. [य धरा*]णधनाथः । आजस्ग्मिान्मालिराजमुक्तो (क्तौ) यथा [य या अक्षराच्या उजव्या बाजूला खाली पोकळ 

गाठ णदसते. ती चुकून कोरली गेली असािी.] पतङ्गो–र्षच्चमुखं णिणिकु्षः ॥९॥ तस्स्मस्न्दिं दैिििात्प्रपिे मुख्येषु 
रा[ज्या*]– 

१२. [णिमुखेषु*]तेषु । संख्योणचते दुग्गथिरे हतािा िूलोकमलं्ल णबणििुः िरण्य ं ॥१०॥ तेषु प्रणिष्ेषु 
णिहाय दुगं िूपालमुख्यान्दलया ंब(ब)– 

१३. [िूि।*] िसंुधराया ंहतकंटकाया ंधम्मेि राज्यं प्रिसास पैत्रम् ॥११॥ तस्यिै राज्ये जगणतप्रणसद्धा 
पुयथस्स्त िूमेस्स्त– 

१४. लकायमाना । तडाकिापीिनराणजछिा श्रीधम्मथपुर्य्युथिमसौधरम्या ॥१२॥ सौधाग्रनृत्ये 
णिणख[घातिी [‘िी’ पुढील अक्षर कोरतांना णिळेचा टिका णनघाल्यामुळे ती जागा सोडून ‘िी’ हे अक्षर चुकून पुन्हा कोरािे 

लागलेले णदसते.] िीत्या रथं] 
१५. रिेः प्रिजतोन्तणरके्ष । यत्राकं[पौलीणमि] िािनदं्ध श्रीधम्मथपुयां नयतेणतदूरं ॥१३॥ रम्यापिे 

घूण्िथिता ंरथाना ंणदिान्तरा या– 
१६. च जनािकीिा । प्रासादसौधोिमनृत्यगीतैः संस्परध्दथयामास पुरीणमिैन्द्रीम् ॥१४॥ कौमारकाले 

प्रणतपि[मत्यौ] संस्मृत्य राजा 
१७. प्रददौि (च)[प्रा*]स्थात् । काले व्यिस्था ंसुदृढा ं णिधाय श्रीमल्ल्हराजाय पुरीम[–⌣]म् ॥१५॥ 

णििने दानेन न पौरुषेि न िर्षद्धतो ना– 
१८. णप कुलेन िक्त्या । नृपप्रसादाच्च न कणिदस्स्त श्रीमल्ल्हराजेन समः पृणथव्या ं ॥१६॥ 

तत्कीर्षिमाकण्यथ [णनतान्तयजै्ञः] संहृष्– 
१९. कामैणरि कौतुकेन । श्रीमल्हराजणस्त्रदिैः समेत्य यो नाणयतः स्िग्गथणमतो महात्मा ॥१७॥ तस्याणप 

बस्बैकपरः प्रतापी श्रीलक्ष्मरा– 
२०. जस्तनयो बिूि । य ंरूपणिद्याधनयौिनाना ंनैकोणप पूव्िथः स्पृहया ं[ह या अक्षरासमोर एक काना कोरलेला आहे. 

तो चुकीने कोरला असािा.] बिूि ॥१८॥ आहूय दानाद्व(द्व)णलसूयथपुत्रौ श्री– 
२१. लक्ष्मराजेन णजतौ धणरत्रया ं। कंदप्पथरूपो रणतलालसाना ंयः काणम[नी*] [कोरताना हे अक्षर चुकून गळले 

आहे.]ना ंहरते मनाणंस ॥१९॥ तस्याणधकारी गृहिाससूनु– 
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२२. नारायिो िून्मथुराणद्वजन्मा । यस्मानुजः श्रीपणतनामध(धे)यो यो लक्ष्मराजस्य ततान लक्ष्मीम् 
॥२०॥ श्रीधम्मथपुयां प्रिुिा 

२३. णनयुक्तः णपतेि लोकस्न्िणधना ररक्ष । औदायथचातुयथदयाणधको यः सौ[िा*]ग्यरूपः [या िब्दातील िा हे 

अक्षर कोरताना चुकून गळालेले णदसते.] प्रिुकायथकिा ॥२१॥ यथाम्बु(म्बु)धौ िाणर [च] 
२४. िाडिि णिष ं च रत्नं च यथा िुजंगे । श्रीश्रीपतौ श्रीि सरस्िती च णमथो णिरुदे्ध िसतस्तथात्र 

॥२२॥ यथा िची जंिणिदो [या िब्दातील ि हे अक्षर ह सारखे णदसते, ते तसे चुकीने कोरले गेले असािे.]– 
२५. नुरूपा हरस्य देिी णगणरराजपुत्री । लक्ष्मीम्मुथरारे[णरि] ििृथसाया पद्मेि पद्माििदस्य िाया 

॥२३॥ कल्लोललोलाः क्ष– 
२६. ििंगुराः णश्रयः आयुिलं यो (यौ)िनमधु्रि ंच मत्िेणत नूनं निलग्नबंधो यः कारयामास मठं मुरारेः 

॥२४॥ तस्मै प्रदिः 
२७. नगरेि तोषद्दायस्त्िय ं देणसजनैि सादै्धः (द्धथम्) । तणल्लख्यते नामपुरःसरं णह 

प्रजाणिहेतोम्मथठिृणिजातं ॥२५॥ तद्य– 
२८. था । नगरमध्ये नायक णसद्ध पै । ना सोमैआ । श्रेणि िा (बा)हुि(ब)णल । गाधंी धोर पै । श्रेणि 

कडुआल चामणलक । पंचकम (म्)– 
२९. प्रिृणतपंचनगरेि दि िषंप्रणत ग ७ िदं्र [ि हे अक्षर ह सारखे णदसते. कोरकाच्या चुकीमुळे असे झाले असािे.] प्रणत 

कपदथक २ माला २ तेली २ रजक १ [।*] टंकिालाया ंधडा प्रणत... 
३०. डा १ [।*] पण्िथिालाया ं मासं प्रणत द्र २ िागं प्रणतपण्िथ २० । िा(बा)ह्याभ्यन्तरध 

(धू)पनदीपाणलका ंप्रणत ग १ [।*] िक्तमंडणपकाया ं
३१. िह्यमान िृषि २५ करो मान्यः । पूगफलक[मथ]णि गोल्हिेन मासं प्रणत द्र १२ [।*] कोणडआ 

[मलेंद्रप] घृतकेणि मासं प्रणत 
३२. द्र २ [।*] [कल]गिटी मासं प्रणत द्र ४ [।*] पंचहि (न्त)णत मंडणपकाया ंिुल्की गुिाकरेि मासं 

प्रणत दि द्र ४ तथा मुक्तीकृतिृषिमुद्रा २५ [।*] 
३३. [अिे]उदैआकीय णिभ्याकारकेणल मासं प्रणत द्र २ [।*] आम्िाकंुजस– लहराधारौप्रमुख 

मुक्त[िरा] २५ नायक दोधलाल 
३४. [श्री]धराभ्या ं। तैलकेणि द्र २ मासं प्रणत तथा तैलंगी १२ मुद्रापिे [येथील ि हा ल सारखा णदसतो. िे असे 

िाचिे इष्. अन्यत्र ि असाच कोरलेला आढळतो.] मासं प्रणत द्र २ [।*] गिकरं प्रणतगुली १ [।*] णकरकोला 
३५. केणि मासं प्रणत द्र १ [।*] मणरचिोिा मासं प्रणत द्र १ [।*] मुराये घोटकं प्रणत दायक ग्राहक द्र २ 

[।*] मो [मािर णदसिारी मात्रा णिळा फुटल्यामुळे णदसत असािी. त्यामुळे येथील अक्षरे सरळ रेषेत नसून थोडी खाली कोरली 

आहेत. ‘माग्गादाये’ हे िाचन इष्.][िा]ग्गादाये द्र॰ ॥ सत्रकेिी मासं 
३६. प्रणत प्र (द्र) २ [।*] तंणत्रकाटलालािकेिी मासं प्रणत द्र २ [।*] िलारदन्तकेिे कोडी ४ द्र १ 

[।*] श्रीपदर्य्यणिडाणनःकासेना िामदेिधान्त ... [येथे आिखी दोन अक्षरे आहेत. ती अस्पष् 
असल्यामुळे नीट िाचता येत नाहीत.] 

३७. ग १ [।*] तथा लाटदेणिमथे (ध्ये) ना िालल । रािक महीपाल । िील्हे [येथील अक्षर नीट िाचता येत 

नाही.] । ना णिल्हे ना । िीमदेि पोढदेि । कानारदेि 
३८. महुमहूि ना । िामदेिाद्यमरैस्व्िथडणनःकासदाने ितं प्रणत ग १० तण्िथराि मा [–ना रा ल ि ला स–

] ही अक्षरे नीट िाचता येत नाहीत.] 
३९. िाकट । िाण्डप अनन्ता (न्त)िडैः प्रििेणनःकािेन– [येथे णिळा फुटली आहे. तेथे एखादे अक्षर असल्यास ते नष् 

झाले आहे.] लि प्रदि द्र १ ना । जल्हि । ना कीतीधम्मथपुरी– 
४०. योियदेणििाण्डिालीिास्न्तप्रिृणतणिदथिितं थ–णतउसदेसमहाकयिकंषुरु ॰॥ िराड जेिो 
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४१. रािकस्त्िम–कामैआप्रिृणतणिर्षनःकास प्रिेिे िरा १० द्र १ नायक श्रीपणतनामतोत्रगृहीत्िा 
मनोरथ– [येथे एखादे अक्षर असािे असे णदसते. असल्यास ते स्पष् नाही.] 

४२. िृन्दोत्र प्रदि ॥ रािक नागरसे[नाना]ं प्रदेिमथदििूणमणनििथनः १०० [।*] तनग्रामे 
रािेनाछंआकेन दििूणमणन[ि]– 

४३. िथग १० [।*] छीपानगरेि पंचिनाणन [खरिट कोडी] प्रणत माहु [।*] एते आदाया 
नगरेिोियदेणिना ंराजपुरुषैि 

४४. प्रणतपालनीयाः ॥ य[ि नो] लोपयेन्मोहात्पापीयः पुरुषाधमः । गोसह्रमिधस्तस्य न ब्र(ब्र)ह्महा च 
िणि– 

४५. ष्यणत ॥ [२६॥*] श्रीयिोधिलपुते्रि श्रीमहीपणतसूणरिा । रणचतं णलणखतं चेदं िासनं ििथता ंणचरम् 
॥ [२७॥*] 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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१० 
जगदे्दिाचा रािी सािरगाि णिलालेख 

 
प्रास्ताणिक 
 

‘भारतीय िवतहास आवण समस्कृवत’ या तै्रमावसकाच्या, जानेवारी १९७३ च्या अमकात श्री. अ. म. 
वशराळकर यामनी ‘जगदे्दव ह्याचा राणी सावरगाव वशलालेि’ प्रवसद्ध केलेला आहे. (पृ. ४४ ते ४९) 
जगदे्दवाचा हा नवीन वशलालेि उपलब्ध करून वदल्याबद्दल त्यामचे आभार मानणे अवश्य आहे. या 
वशलालेिाचे त्यामनी केलेले वाचन, त्याचा अथड लावताना त्यातील शब्दामची आवण त्यामच्या व्याकरणरूपामची 
त्यामना करावी लागलेली ओढाताण, त्यामुळे वशलालेिातील श्लोकाचा कवी अश्वत्थाम यावर, त्याचे 
समस्कृत भाषेवर प्रभतु्व नसल्याचा त्यामनी केलेला आरोप ित्यादीमुळे वशलालेिाच्या वाचनात व म्हणनू 
त्याचा अथड लावण्यात त्यामची काही चकू तर होत नसेल ना, अशी शमका मनात आली. लेिासोबत 
वशलालेिाचा ठसा छापलेला नसल्यामुळे त्यामनी केलेले वाचन ताडून पाहाता आले नाही. महाराष्ट्र 
राज्याच्या औरमगाबाद येथील पुरातत्त्व ववभागाचे अवधकारी, श्री. कावडकर यामना पत्र वलहून मी 
वशलालेिाचा छाप मागववला, तो त्यामनी ताबडतोब पाठववला. श्री. अ. म. वशराळकर यामनीही माझ्या 
ववनमतीवरून वशलालेिाचे छायावचत्र मला उपलब्ध करून वदले. याबद्दल या दोघामचाही मी आभारी आहे. 
त्यामच्या आधारे वशलालेिाचे पुनवाचन करून ते व त्यावरील चचा या लेिात करीत आहे. वाचन ताडून 
पाहाता याव े म्हणून सोबत वशलालेिाच्या ठशावरून घेतलेले छायावचत्रही जोडले आहे. गुरुवयड डॉ. 
वमराशी यामनी केलेल्या मागडदशडनाबद्दल मी त्यामचा ॠणी आहे. 
 
िाचन 
 

वशलालेिाचा ठसा व त्याचे छायावचत्र यामवरून वशलालेिाचे वाचन पुढीलप्रमाणे करता येईल असे 
मला वाटते :— 
 

१. स्िस्स्त ॥ सत्रासे काणलदासे द्रि– 
२. णत णिगलणत क्वाणप कण्िाटदण्डे 
३. पाण्ड्ये कुध्रस्य रंधं्र पटणत झणट– 
४. णत च भ्रश्यणत स्िेणप सैन्ये [।*] िानौ 
५. पूव्िाणद्रसानौ भ्रमणत िुजबलः श्री– 
६. न(ज)गदे्दिदेिो लकं्ष धीरः प्रिी[रः] 
७. [अ]जयणदह दृढः कालमेघाणध– 
८. रूढः ॥ अश्वच्छामकिेः श्लोकः । 

 
श्री. वशराळकर यामनी पवहल्या ओळीतील ‘कावलदासे’ हा शब्द ‘क्षोवणदासे’ असा वाचला आहे. 

वस्तुतः तसे वाचन करण्याचे काही कारण नव्हते. या शब्दातील आरमभीची दोन्ही अक्षरे ‘कावल’ अशी स्पष्ट 
आहेत. त्यातील क, क्ष म्हणनू वाचता येणे अशक्य आहे. सहाव्या ओळीतील लक्ष या शब्दातील क्ष बरोबर तो 
ताडून पावहल्यास हे स्पष्ट होईल. तीच गोष्ट त्यातील ल या अक्षराववषयी. अन्यत्र अनेक शब्दामत ल आलेला 
आहे. त्यासारिाच या शब्दातील ल सुद्धा स्पष्ट आहे. दुसऱया ओळीतील शवेटचा शब्द ‘दि’े असा नसून 
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‘दण्डे’ असा आहे. त्यातील शवेटच्या अक्षरात त्  ला त लावलेला नसून ण् ला ड जोडलेला आहे. वतसऱया 
ओळीतील दुसरे अक्षरही याच रीतीने ण्ये असे कोरलेले आहे. त्यापूवीचे अक्षर पा हे रा म्हणून 
वाचण्याचेही कारण नाही. पाण्ये असाच तो शब्द स्पष्ट आहे. त्यापुढील शब्द वशराळकरामनी ‘कू्रद्धस्वर’ 
असा वाचला आहे. त्यातील पवहली तीन अक्षरे ‘कुध्रस्य’ अशी वाचली पावहजेत, हे वशलालेिाच्या 
ठशावरून स्पष्ट होईल. चौथ्या ओळीतील पवहल्या अक्षरानमतरचा शब्द ‘वषडस्यवत’ असा त्यामनी का वाचला ते 
कळत नाही. त्यामनी वाचलेले त्यातील पवहले अक्षर ि नसून ते च आहे. आवण त्यापढुील तीन अक्षरामचे 
वाचन ‘भ्रश्यवत’ असे स्पष्ट आहे. त्यामच्या वाचनातील महत्त्वाच्या शब्दामकडेच येथे लक्ष वधेले आहे. या 
श्लोकाच्या आलमकावरक अथाच्या कल्पनेने त्यामच्या मनाचा वधे घेतलेला असल्यामुळे असे चुकीचे वाचन 
त्यामच्याकडून झाले असाव ेअसे वाटते. 
 
मालबराि जगदे्दि 
 

प्रस्तुत श्लोकाचा अथड पाहण्यापूवी त्यात उल्लवेिलेला जगदे्दव कोण, हे आधी पाहू. कारण त्यामुळे 
श्लोकाचा अथड लावण्याला मदत होईल. सहाव्या ओळीतील आरमभीचे अक्षर, तेथील वशळा फुटली 
असल्यामुळे ‘न’ असे वदसते; पण वस्तुतः ते ‘ज’ आहे. तेथील शब्दाचे वाचन श्री. वशराळकरामनी ‘जगदे्दव’ 
असे केले आहे. ते बरोबर आहे. श्री. वशराळकर यामनी या जगदे्दवाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. परमतु, 
सत्याच्या अगदी जवळ जाहनही शवेटी ‘प्रस्तुत वशलालेिातील जगदे्दव व अनुवल्लवित राजा कोण असावा 
हे ठामपणे सामगता येत नाही’ असे म्हणून त्यामनी तो प्रश्न अवनणीत ठेवला आहे. त्यामनी आरमभी 
म्हटल्याप्रमाणे ‘जगदे्दब हा मालव नृपती उदयावदत्याचा मुलगा आहे.’ हेच िरे आहे. त्याचे एक महत्त्वाचे 
कारण असे : मालवराज जगदे्दव याचे दवक्षण प्रामतात आतापयंत तीन वशलालेि उपलब्ध झालेले आहेत. 
एक, यवतमाळ वजल्ह्यातील पुसद गावापासून सुमारे १० मलैामवरील डदगरगाव येथे. दुसरा, आमध्र 
प्रदेशातील अवदलाबाद वजल्ह्यातील जयनद या गावी, आवण वतसरा, बीड वजल्ह्यातील धमापुरी या गावी. 
डदगरगाव येथील वशलालेिाचा काळ शके १०३४, तर धमापुरी येथील वशलालेिाचा काळ शके १०५६. 
त्यावरून, शकाच्या अकराव्या शतकात डदगरगाव (यवतमाळ वजल्हा) ते धमापुरी (बीड वजल्हा) या 
प्रदेशात परमार नृपती मालवराज जगदे्दवाचे राज्य होते, असे वदसून येते. प्रस्तुत वशलालेिाचे प्रात्प्तस्थळ 
राणी सावरगाव या ववभागातच आहे. राणी सावरगाव परभणी वजल्ह्यात असून ते धमापुरीच्या पूवफेस सुमारे 
७५ मलै आहे. यावरून तेथे सापडलेल्या या वशलालेिात वनदफेवशलेला जगदे्दव हा परमारनृपती मालवराज 
जगदे्दवच असावा असे अनुमान करणे चुकीचे होणार नाही. 
 

या अनुमानाला वनविती प्राप्त करून देणारा महत्त्वाचा पुरावा असा की, या वशलालेिातील 
जगदे्दवाच्या पराक्रमाची स्तुती करणाऱया श्लोकाच्या कत्याचे नाव ‘अश्वच्छामकिेः श्लोकः’ असे 
वशलालेिाच्या शवेटी आले आहे. आतापयंत उपलब्ध झालेल्या जगदे्दवाच्या उपरोक्त तीन वशलालेिामपकैी 
जयनद येथील वशलालेिातील जगदे्दवाची प्रशस्तीही याच कवीने वलवहलेली आहे. त्यातील शवेटचा श्लोक 
असा : 
 

लिता ंजगता ंश्रोतै्रः संगमं हृदयगंमा । 
सर्ज्नन्यस्तिारेयमश्वत्थामकिेः कृणतः । ॥२०॥ 

(एवप. िमवडका. व्हॉ. २२. पृ. ६२) 
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या दोन्ही वशलालेिामतील प्रशस्तींचा लेिक अश्वत्थाम कवी हाच असल्यामुळे राणी सावरगाव 
वशलालेिातील जगदे्दव हा जयनद वशलालेिातील परमारनृपती मालवराज जगदे्दवच असावा असे 
वनवितपणे म्हणण्याला हरकत नाही. राणी सावरगाव वशलालेिात, जयनद वशलालेिाप्रमाणेच 
कालवनदफेश नसला तरी तो शकाच्या अकराव्या शतकाच्या पूवाधात वलवहला गेला असावा असे स्थूल 
मानाने म्हणावयास हरकत नाही. 
 
श्लोकाचा अथथ 
 

कोणत्या तरी शत्रूवर (त्याचे नाव श्लोकात आलेले नाही) कावलदास, कण्णाटदण्ड, पामय, 
जगदे्दव ित्यादी वमळून चाल करून गेले असताना त्यामतून फक्त जगदे्दवाने एक्ाने शत्रूला कजकले, असे 
वणडन करण्याचा कवीचा आशय असावा असे वाटते. भयभीत झालेला कावलदास पळू लागला असताना, 
कण्णाटामचे सैन्य (दण्ड) थकून भागनू गेल्यामुळे पराभतू होत असताना, पामय (राजा ककवा त्याचा 
सेनासमूह) (परावजत होहन) पवडताच्या (कुध्रस्य) वछद्रात, अथात दऱयािोऱयामत वशरले असताना, ककवा 
दऱयािोऱया झाकून टाकीत असताना, ितकेच नाही तर आपले स्वतःचे (जगदे्दवाचे) ही सैन्य माघार घेत 
असताना, उदयाचलाच्या वशिरावर म्हणजेच पूवड वदशलेा भानू (सूयड) भ्रमण करीत असताना आपल्या 
बाहूमच्या बळावर पराक्रम गाजववणाऱया धैयडशील वीरश्रेष्ठ श्रीजगदे्दवाने, कालमेघावर अढळ आरूढ होहन 
आपले लक्ष्य कजकले, (त्याच्यावर ववजय वमळवला), असा या श्लोकाचा भावाथड आहे. 
 

चालुक्यनृपती ववक्रमावदत्य सहावा याच्या एका सेनापतींचे नाव कावलदास असे होते. आहवमल्ल 
सोमेश्वर पवहला याचा मधुवरस नावाचा एक सेनावधपती होता. त्याचा हा मुलगा. कावलदास-वद्वतीय म्हणनू 
तो प्रवसद्ध आहे. (अली वहस्टरी ऑफ दी डेक्कन–यझदानी. पृ. ३९६). गणेशवाडी वशलालेिातील भीमनाथ 
प्रशस्तीचा कवी ‘कावलदास दमडनायक’ तो याहून वगेळा होय. मधुवरसपतु्र कावलदास ववक्रमावदत्याच्या 
कारकीदीत प्रवसद्ध होता. राणी सावरगाव येथील प्रस्तुत वशलालेिात वनदफेवशलेला कावलदास हाच 
असावा. 
 

‘कण्णाटदण्ड’ हा शब्द होयसळ नृपतीच्या सैन्याला उदे्दशून वापरला असणे शक्य आहे. ‘दण्ड’ 
म्हणजे सैन्य, असा त्या शब्दाचा एक अथड आहे. ‘ववश्व’ कोशात ‘दण्डो यमे मानभेदे लगुडे दमसैन्ययोः’ असे 
या शब्दाचे अनेक अथड वदले आहेत. दण्डावधप, दण्डावधकारी हे शब्द सेनापती या अथाने योजले जातात ते 
याचमुळे. ‘कण्णाटदण्ड’ म्हणजे कनाटकामचे सैन्य. ‘कण्णाट’ हा शब्द कानडी प्रदेशातील चालुक्य 
नृपतीसाठी जसा वापरतात तसा तो होयसळ नृपतीसाठीही वापरतात. कारण त्यामचेही राज्य (दवक्षण) 
कनाटकातच होते. होयसळनृपती वद्वतीय नरकसह याला कजकणाऱया एका पल्लव नृपतीला 
‘कण्णाटभपूमानमदडन’ हे ववशषेण लावलेले आढळते. (एवप. िमवडका, व्हॉ. २२, पृ. ४५) त्यावरून 
‘कण्णाटदण्ड’ हा शब्द होयसळामच्या सैन्याला उदे्दशून वापरला असणे शक्य आहे, असे वाटते. 
 

तथावप, ‘कण्णाटदण्ड’ हा शब्द चालुक्यामच्या सैन्याला उदे्दशूनही वापरला असणे शक्य आहे. तसे 
मानल्यास श्लोकाच्या अथात थोडा बदल होईल. चालुक्य ववक्रमावदत्याचा सेनापती कावलदास भयभीत 
होहन पळत असताना (द्रववत), आवण त्याचे कण्णाट सैन्य थकून भागनू गेल्यामुळे पराभतू होत 
असताना—असा पवहल्या ओळीचा अथड करता येईल. अथात, त्यामुळे, चालुक्य, पामय आवण जगदे्दव 
कोणत्या तरी शत्रूवर चाल करून गेले असताना केवळ जगदे्दवाने एक्ाने शत्रूला कजकले, असा भावाथड 
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घेता येईल. असे केल्यास या युद्धप्रसमगाची ऐवतहावसक समगती लावनू, ज्यावर जगदे्दवाने ववजय वमळवला तो 
शत्रू कोण हेही वनवित करता येईल असे वाटते. हा शत्रू होयसळ नृपती वीर बल्लाळ (शके १०२२ ते १०३२) 
असावा. होयसळ हे स्वतःला चालुक्यामचे मामडलीक म्हणवीत असले तरी त्यामच्यातील स्पधा प्रवसद्ध आहे. 
चालुक्यामचा प्रदेश कजकण्याचा त्यामचा नेहमी प्रयत्न असे. वीर बल्लाळ आवण मालवशे्वर जगदे्दव यामच्यातील 
एका भीषण युद्धाचे वणडन होयसळामच्या वशलालेिात आढळते. (एवप. कनाटका, भा. २, पृ. ३४९) त्याच 
प्रसमगाचा उल्लेि प्रस्तुत जगदे्दव–प्रशस्तीच्या श्लोकात असावा. यावळेी ववक्रमावदत्य सहावा हा पूवफेकडील 
चोल नृपती कुलोत्तुमग याच्यावरील स्वाऱयामत गुमतला होता. बहुधा, हे लक्षात घेहनच ‘भानौ पूव्वावद्रसानौ 
भ्रमवत’—हा उल्लेि कवीने केला असावा. ववक्रमावदत्य पूवफेकडील स्वाऱयामत गुमतलेला पाहून वीर बल्लाळ 
होयसळाने त्याच्या प्रदेशावर स्वारी केली असताना चालुक्य सेनापती कावलदास, त्याच्या आवधपत्यािाली 
असलेले कण्णाट सैन्य, पामय नृपती व जगदे्दव यामनी वमळून त्यामचा प्रवतकार केला असावा. त्यावळेी 
जगदे्दवाने एक्ाने वमळववलेल्या यशाचे वणडन प्रस्तुत श्लोकात आहे, असे म्हणता येते. 
 

‘पाण्य’ नृपतीचे राज्य भारताच्या दवक्षण टोकाच्या पूवड बाजूकडील तावमळ प्रदेशात होते हे 
िवतहासज्ञामना ठाहक आहेच. या श्लोकातील ‘भानौ पूव्वावद्रसानौ भ्रमवत’ हे केवळ वनसगडवणडन समजायचे 
की एिाद्या राजाला उदे्दशून हे शब्द योजले असाव ेहा प्रश्न आहे. मला असे वाटते की, ‘भानु’ हे उपमेय 
चालुक्यनृपती ववक्रमावदत्य सहावा याला उदे्दशून वापरले असाव.े त्याच्या नावातील ‘आवदत्य’ या शब्दाचाच 
पयाय ‘भानु’ होय. उदयाचलाच्या वशिरावर सूयड भ्रमण करीत असताना; म्हणजेच ववक्रमावदत्याचा उदय 
होहन तो राजकसहासनावर बसला असताना; ककवा, यापूवी सुचवल्याप्रमाणे पूवफेकडील नृपती कुलोत्तुमग 
चोल याच्या प्रदेशात तो भ्रमण करीत असताना—असा अथड कवीला अवभपे्रत असावा. आपला वडील भाह 
वद्वतीय सोमेश्वर चालुक्यामच्या कसहासनावर असताना ववक्रमावदत्याने ितर अनेक राजामशी समगनमत करून 
त्याला पदच्युत करून कैदेत टाकले व आपण कसहासन बळकावले हा िवतहास प्रवसद्ध आहे. यावळेी 
वद्वतीय सोमेश्वर आवण कुलोत्तुमग चोल एक झाले होते; तर त्यामच्या ववरुद्ध लढण्यासाठी ववक्रमावदत्याने 
होयसळ, पामय ित्यादींचे साह्य वमळवनू ववरोधाची फळी उभारली होती असे िवतहासावरून वदसून येते. 
युद्ध समपून ववक्रमावदत्य कसहासनावर बसल्यानमतरही वठकवठकाणी लहानमोठ्या लढाया चालू होत्या. अशा 
एिाद्या प्रसमगी ववक्रमावदत्य पूवफेकडे कुलोत्तुमग चोलाशी युद्ध करण्यात गुमतला आहे हे पाहून होयसळ वीर 
बल्लाळाने चालुक्यामच्या एिाद्या भागावर स्वारी केली असताना ववक्रमावदत्याचा सेनापती कावलदास याने 
चालुक्य, पामय, जगदे्दव ित्यावदकामच्या सैन्याच्या साह्याने त्याला तदड वदले. परमतु या लढाईत कावलदास 
हा स्वतः भयभीत होहन पळून जाह लागला, त्याचे सैन्य पराभतू होहन गळून गेले, पामय राज्याचे सैन्य 
दुभमगून सैरावैरा पळत असताना जवळच्या पवडतातील दऱयािोऱया त्यामनी व्यापल्या, त्यामचा त्यामनी आश्रय 
घेतला; ितकेच नाही त्याच वळेी िुद्द जगदे्दवाचेही सैन्य भ्रष्ट झाले, पराभतू झाले. शत्रूकडून सवांची अशी 
दाणादाण होत असताना धैयडशाली आवण शूरवीर जगदे्दव स्वतः समरामगणात उतरला. कालमेघाप्रमाणे 
असलेल्या त्या सवड सैन्याला काबूत आणनू, ककवा ‘कालमेघ’ नावाच्या आपल्या घोयावर दृढपणे आरूढ 
होहन त्याने स्वतःच्या बाहुबलाने—पराक्रमाने आपल्या ‘लक्ष्या’वर—शत्रूवर ववजय वमळवला. अशी 
जगदे्दवाच्या पराक्रमाची प्रशस्ती प्रस्तुत श्लोकात कवीने गुमफली आहे. 
 

ही प्रशस्ती त्याने आलम कावरक रीतीने केली आहे यात शमका नाही. त्याने वापरलेल्या ‘द्रववत’, 
‘ववगलवत’, ‘पटवत’ ित्यादी वतडमानकालवाचक धातुसावधतामवरून व ‘कालमेघावघरूढः’ या जगदे्दवाला 
लावलेल्या ववशषेणावरून वदसून येईल. ‘कालमेघोवधरूढः’ असे या शब्दामचे वाचन न करता ते 
‘कालमेघावधरूढः’ असेच केले पावहजे. वशलालेिाच्या ठशात या शब्दातील घा वर जी मात्रा म्हणून वाचली 
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गेली आहे ती वस्तुतः मात्रा नसून वरील ओळीतील प्र या अक्षराचा तो लामबलेला दमड होय. अन्यत्र ज्या 
मात्रा कोरलेल्या आहेत त्यामचे वळण डावीकडे झुकलेले वदसते. तसे येथे मुळीच नाही. त्यामुळे हा शब्द 
‘कालमेघावधरूढः’ असाच वाचला पावहजे. जगदे्दवाचे ते ववशषेण आहे. ज्यावर आरूढ होहन त्याने आपल्या 
लक्ष्यावर ववजय वमळवला ते कालमेघ म्हणजे कावलदास, कण्णाटदण्ड, पाण्य आवण स्वसैन्य. (कालमेघ 
हे कदावचत जगदे्दवाच्या घोयाचे नावही असेल). असे असल्यामुळेच त्याचे पराभव वणडन करण्यासाठी 
द्रववत, ववगलवत ित्यादी द्व्यथी शब्दामची योजना कवीने केली आहे. दु्र=गळणे, वाहणे, पलायन करणे; 
ववगल्=गळणे; पराभतू होणे, पट=दुभमगणे; वशरणे ित्यादी. ‘भ्रश’् या शब्दाचाही िाली पडणे, गळणे आवण 
पराभतू होणे अशा दोन अथांनी येथे उपयोग केलेला आहे. असा त्यामचा अथड लावला म्हणजे या श्लोकाचे 
सौंदयड व कवीला अवभपे्रत असलेला अथड कळून येईल. तो व्यक्त करीत असताना व्याकरणाच्या दृष्टीने 
कोणतीही सदोष रूपे त्याने वापरली नाहीत. अथात, ‘त्याला भाषेचा व्यवत्स्थत वापर करता आला नाही’ 
ककवा त्याचे समस्कृत भाषेवर प्रभतु्व नव्हते असे लामछन कवीला लावण्याचे कारण नाही. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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११ 
चालुक्य नृपती सहाव्या णिक्रमाणदत्याच्या काळचे गिेििाडी णिलालेख 

 
(चालुक्य ववक्रम समवत २४) 

 
उपलब्धी ि ििथन 
 

गणेशवाडी (ता. वनलम गा, वजल्हा उस्मानाबाद) येथील केशव भारती समाधीजवळच्या या 
वशलालेिाची मावहती तेथील सरपमचाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या औरमगाबाद येथील पुरातत्त्व ववभागाला ि. 
स. १९६४ मध्ये वमळाली, तेव्हा कायालयातील समशोधन–सहायक श्री. न. श.े पोहनेरकर व श्री. हवरहर 
ठोसर यामनी तेथे जाहन लेिामचे ठसे घेतले आवण त्यामचे वाचन करून एक त्रोटक वटपण तयार केले. ते 
त्यावळेी वतडमानपत्रातून प्रवसद्ध झाले. त्यानमतर मात्र त्यावर कुणीही काही वलवहले नाही, ककवा 
वशलालेिामचे समपादन केलेलेही आढळले नाही. म्हणनू महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व पुरावभलेि 
ववभागाचे समचालक कै. डॉ. मो. गम. दीवक्षत यामना प्रस्तुत वशलालेि समपादन करण्याची मी परवानगी 
मावगतली. त्यामनी ती मोठ्या आनमदाने वदली. ितकेच नाही तर वशलालेिामचे स्वच्छ ठसे मला उपलब्ध 
करून वदले. याबद्दल मी त्यामचा फार आभारी आहे. त्या ठशामवरून प्रस्तुत वशलालेिामचे समपादन मी करीत 
आहे. 
 

या कोरीव लेिामच्या दोन वशळा आहेत. पवहल्या वशळेचा आकार १५० × ८० सेंटीमीटर असून 
वतच्यावर प्रारमभी चमद्र, सूयड, ममगल कलश आवण सवत्स धेनू यामच्या आकृती व त्यानमतर नागरी वलपीत 
समस्कृत भाषेत ५२ ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. दुसऱया वशळेचा आकार १५३ × ६४ सेंटीमीटर असून 
वतची जाडी ३३ सेंटीमीटर आहे. या वशळेच्या समोरील बाजूवर प्रारमभी नमदी, वशवकलग व त्यासमोर उभा 
असलेला एक ववनम्र भक्त यामच्या आकृती कोरलेल्या असून त्यानमतर नागरी वलपीतील समस्कृत भाषेत ५० 
ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. याच वशळेच्या जाडीच्या डाव्या बाजूवर ५२ ओळींचा मजकूर नागरी 
वलपीत व समस्कृत भाषेत कोरलेला आहे. 
 

या दोन्ही वशळामवरील मजकुराचे वनरीक्षण केले म्हणजे असे वदसून येते की, कल्याण येथील 
चालुक्य नृपती ववक्रमावदत्य सहावा याचा सेनापती भीम याची प्रशस्ती यावर प्रामुख्याने कोरलेली आहे. 
पवहल्या वशळेवर वतची सुरवात होते व दुसऱया वशळेच्या समोरच्या बाजूवरील १२ व्या ओळीत ती समपते. 
त्यानमतर वशवकलगी समतानातील काही आचायांची वणडने त्यात आलेली आहेत. या वशळेच्या जाडीच्या डाव्या 
बाजूवर भीमनाथाचा दानलेि कोरला असून तो अपूणड असावा असे वाटते. कारण त्यातील शवेटच्या 
ओळीत शवेटी ‘पुनरवप’ असा शब्द आलेला आहे. त्यावरून त्यापुढे आणिी काही मजकूर वनवित असला 
पावहजे. या वशळेवर दुसऱया कोणत्याही वठकाणी तो आढळत नाही. एिाद्या वतसऱयाच वशळेवर कदावचत तो 
कोरण्यात आला असावा. पण सध्या तरी अशी वतसरी वशळा त्या वठकाणी आढळत नाही. वववचेनाच्या 
दृष्टीने सोयीचे व्हाव ेम्हणून प्रथम या दानलेिाचे समपादन करीत आहे. 
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१ 
 

िीमनाथाचा दानलेख 
ििथन 
 

गणेशवाडी येथील केशवभारती यामच्या समाधीजवळील क्र. २ च्या वशळेच्या डाव्या बाजूवर 
भीमनाथाचा प्रस्तुत दानलेि कोरलेला आहे. वशळेच्या या बाजूकडील उमची १५३ सेंटीमीटर व रुम दी ३३ 
सेंटीमीटर आहे. वतच्या वरील भागाकडील उजवी बाजू फुटलेली असल्यामुळे आरमभीच्या २० ओळींच्या 
शवेटची काही अक्षरे नाहीशी झालेली आहेत. या कोरीव लेिाच्या एकूण ५२ ओळी असून त्या स्पष्ट व 
ठसठशीत मोठ्या अक्षरामत कोरलेल्या आहेत. प्रत्येक ओळीत साधारणपणे १६ ते १८ अक्षरे असून प्रत्येक 
अक्षर सुमारे २ सें. मी. उमच व १·५ सें. मी. रुम द आहे. त्यावरून अक्षराच्या आकाराची चामगली कल्पना येईल. 
कोरकाने लेि काळजीपूवडक कोरलेला आहे. अनवधानाने काही चुका झाल्या आहेत त्या नगण्य होत. 
उदा. दुसऱया ओळीतील ‘जावधराजः’ या अक्षरातील दुसऱया ज ला शवेटी उभा दमड चुकीने कोरला आहे. 
त्यामुळे तेथील ज या अक्षराचे वळण वबघडले आहे. १८ व्या ओळीत धू ऐवजी व ूआवण ४३ व्या ओळीत दु 
ऐवजी िु ही अक्षरे चुकीने कोरली गेली आहेत. ‘चालुक्य’ (ओ. ३, २२) या शब्दातील क्य हे जोडाक्षर 
कोरताना समपूणड क ला य जोडलेला आहे हे ववशषे लक्षात घेण्यासारिे आहे. 
 
अक्षरिणटका 
 

वशलालेिाची वलपी नागरी असून अक्षरामचे वळण उत्तर–भारतीय अक्षरामसारिे आहे. ए चे वचन्ह 
लम बवत्रकोणाकृती आहे. (पाहा. ओ. १२, ४०). व्यमजनामना जोडलेले एकार व ओकार यासाठी सामान्यतः 
सवडत्र पृष्ठमात्रामचा उपयोग केलेला आहे. ऐकार व औकार यासाठी मात्र एक पृष्ठमात्रा व दुसरी 
वशरोरेषेवरील मात्रा यामचा उपयोग आढळतो. त आवण ि या अक्षरामचे वळण सामान्यतः सारिे आहे. वस्तुतः 
ि च्या वचन्हात दमडापूवी आडवी रेषा व वतला जोडून िाली आलेली उभी सरळ रेषा असायला पावहजे. तशी 
ती अनेक वठकाणी आहे. उदा. भवुनाश्रय, १; वत्रभवुन, ११; भमू्याम, २७ ित्यादी. तथावप, उभ्या दमडाला 
जोडलेल्या वचन्हाला क्ववचत अधडवतुडळाकार आल्यामुळे तो ि ऐवजी त वदसतो. उदा. ‘त्स्थता िूणमः’ ओ. ४० 
यातील त व ि पाहा. उलट त च्या वचन्हाचा अधडवतुडळाकार स्पष्ट नसल्यामुळे ते ि सारिे वदसते. उदा. 
तस्याः ओ. २९, ततो–ओ. ३५ या शब्दामतील त पाहा. वचन्हामच्या साम्यामुळे ख–ओ. ३५, श्व–ओ. १६, 
आवण ि–ओ. १७, ३१, ३७ यामच्या वाचनातही समभ्रम वनमाण होण्याचा समभव उद भवतो. ध अक्षराच्या 
वचन्हाचे वैवशष्ट्् असे की, त्यावर वशरोरेषा नाही. पण ध ला आकाराचा काना जोडताना मात्र ध चा उभा 
दमड व काना यामच्या मध्यभागी एक आडवी रेषा जोडलेली असते. उदा. प्रधानम–ओ.७, वनधान–ओ. ९, 
ववधानाथं–ओ. १८, ित्यादी शब्दामतील धा पाहा. स्थ हे जोडाक्षर वलवहताना स च्या िाली जोडलेल्या थ 
अक्षराचे वळण पाहण्यासारिे आहे. ते आजच्या दमडववरवहत ळ अक्षरासारिे वदसते. उदा. व्यवत्स्थतायाः–
ओ. ३३; स्थावपतम–ओ. ३५, ४१ ित्यादी शब्दामतील स्थ पाहा. ब साठी सवडत्र ि हे अक्षर कोरलेले आढळते. 
उदा. पदाब्ज–ओ. १२; ब्रह्म–ओ. १६ ित्यादी. माग्गड–ओ. ३२. या शब्दातील ग्गथ या जोडाक्षराचे वचन्हही 
लक्षात घेण्यासारिे आहे. तेथे ग च्या दमडाला िाली अध्या न चे वचन्ह जोडले आहे. कदावचत ते अध्या ग चे 
वचन्ह असेल; पण तसे वदसत नाही. कारण त्याची गाठ वर वळलेली नसून िाली वळलेली आहे. ग्न या 
जोडाक्षराचे वचन्हही अगदी त्याचसारिे आहे. उदा. आग्नेय–ओ. ३४, ५१, या अक्षरातील ग्न चे वचन्ह 
पाहा. ग्ग मधील अध्या न सारिे वदसणारे ते वचन्ह वद्वत्तदशडक असाव ेअसे वाटते. अकराव्या शतकातील 
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ताम्रपटात ण्ि हे जोडाक्षर कोरताना ि च्या िालीही तसेच वचन्ह जोडलेले आढळते. (ववदभड समशोधन 
ममडळ वार्षषक १९६८, पृ. ५४, ५६ पाहा). ज आवण ज्ञ यामच्या वचन्हामतही काही फरक आढळत नाही. उदा. 
ओ. ९, १०, १४ पाहा. 
 
िाषा 
 

या कोरीव लेिाची भाषा समस्कृत असून ती शुद्ध आहे. अनुनावसकासाठी परसवणड न वापरता बहुधा 
सवडत्र अनुस्वार वदलेला आढळतो. अपवाद फक्त सामन्त–ओ. ८, ग्रामाभ्यन्तरे–ओ. १५, तदन्तगडत–ओ. 
२३, या शब्दामचा आहे. र पूवी आलेली व्यमजने काही वठकाणी वद्वत्त केलेली आहेत. उदा. मािडंः–ओ. १०, 
वनवत्तडनानाम–ओ. २७, माग्गड–ओ. ३२, नैऋड त्य–ओ. ४६. तथावप, मागडशीषफे–ओ. २३ या शब्दातील ग अक्षर 
मात्र वद्वत्त करून वलवहलेले नाही. 
 
कालणनणिती 
 

या दानलेिाचा काळ ‘श्रीमच्चालुक्यववक्रमनृपकाले चतुर्षवशवततमे प्रमावथ समवत्सरे तदन्तगडत 
मागडशीषफे मासे पौणडमास्याम सोमवारे सोमग्रहणपवडवण’—असा ओ. २२ ते २४ मध्ये वनर्षदष्ट केलेला आहे. हा 
‘चालुक्य ववक्रमनृप काल’ म्हणजे काय हे प्रथम पावहले पावहजे. प्राचीन कोरीव लेिामत सामान्यतः प्रवसद्ध 
शक वषाचा वनदफेश आढळतो. चालुक्य वमशातील ववक्रमावदत्य सहावा याच्या कारकीदीपूवीही 
कालगणनेसाठी बहुधा या शक वषाचाच उपयोग करण्यात येत असे. पण सहाव्या चालुक्य ववक्रमावदत्याने 
ती पद्धती मोडून आपल्या नावाने नवीन शक सुरू केला. तो ‘चालुक्य ववक्रम शक’ या नावाने प्रवसद्ध आहे. 
या ववक्रमावदत्याच्या २३ व्या राज्यारोहण वषात कोरल्या गेलेल्या गदग येथील कानडी वशलालेिात (एवप. 
िमवडका, वषड २५ क्रमामक २४ पृ. ३५१) त्याच्या या कतृडत्वाचा मोठा गौरवपूणड उल्लेि केलेला आढळतो. तो 
पुढीलप्रमाणे— 
 

‘एसि िकिषथमंमाणिणस णिक्रमिषथमेंदु तिय पेसरं िसुमणतगे नेगळणचद साहकसगं जगदेकदाणन 
धम्मथणिनोद ॥’ 
 
याचा भावाथड असा : ‘सुप्रवसद्ध शकवषाचा अमत आवण ववक्रम वषड सुरू करून पथृ्वीतलावर आपले नाव 
दैदीप्यमान करणारा तो वीर होता. तसेच तो जगदेकदावन म्हणजे जगातील एक अपूवड दानी व धमडकायात 
आनमद मानणारा होता.’ 
 

वडगेरी (वजल्हा सोरापूर, कनाटक) येथील वशलालेिात ‘नल समवत्सरातील फाल्गुन शुद्ध पमचमी, 
गुरुवार’ रोजी आपल्या पट्टबमधमहोत्सवाच्या वार्षषकोत्सव प्रसमगी या ववक्रमावदत्याने वदलेल्या दानामचा उल्लिे 
आहे. नल समवत्सर शकवषड ९९८ मध्ये होते. त्यावरून ववक्रमावदत्याचा राज्यारोहण काल, आवण अथात 
चालुक्य ववक्रमशकाचा प्रारमभ काल (epoch) शकवषड ९९७ (=ि. स. १०७५–७६) हा समजण्यात येतो. 
यावरून वदसून येईल की, चालुक्य ववक्रम शककालात ९९७ वमळववले म्हणजे चालू शक वषड, आवण त्यात 
७८ वमळववले म्हणजे िसवी सन काढता येतो. प्रस्तुत कोरीव लेिातील दान चालुक्य ववक्रम शकाच्या २४ 
व्या वषी (चतुर्षवशवत) वदलेले आहे. अथात, ९९७ + २४ = शकवषड १०२१ (= ि. स. १०९९) हा या 
दानलेिाचा काळ ठरतो. वपल्ले यामच्या जमत्रीवरून समवत्सरचक्रगणनेच्या दावक्षणात्य पद्धतीनुसार प्रमाथी 
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समवत्सर शके १०२१ मध्ये होते असे वदसून येते. पण गत शक १०२१ प्रमाथी समवत्सराच्या मागडशीषड 
मवहन्यातील पोर्षणमेला जमत्रीनुसार बधुवार येतो. त्या वदवशी चमद्रग्रहण होते. तेव्हा वशलालेिातील 
कालवनदफेश वाराच्या दृष्टीने बरोबर ठरत नाही. ‘सोमवार’ याऐवजी या वठकाणी सौम्यिार’ असा शब्द 
असावा व कोरकाने तो चुकीने ‘सोमवार’ असा कोरला असावा असे वाटते. या वदवशी िमग्रजी तारीि ि. स. 
१०९९, नोव्हेंबर ३०, बुधवार ही होती. 
 
णिषय 
 

चालुक्यनृपती ववक्रमावदत्य (सहावा) याच्याकडून त्याचा महाप्रधान भीमनाथ याने वपप्पलग्राम हे 
गाव वमळववले व तेथे भीमसमुद्र नावाच्या सरोवराच्या काठावर ब्रम्हा-ववष्ट्ण-ुमहेश्वरावद देवतामची देवालये 
बामधली. त्यामच्या पूजाअचफेसाठी, व तेथील सरस्वती ममडपातील तपस्वी आवण ववद्याथी यामच्या 
अन्नधान्यसमवधडनासाठी वपप्पलग्राम येथील पाचश ेवनवतडने भमूी तत्पुरुष पमवडताला दान वदली. त्याचप्रमाणे 
भीमेश्वर देवाच्या ‘पुरववधानाथड’ गावात राहण्यासाठी जागा वदली, हे नमूद करणे हा या दानलेिाचा मुख्य 
ववषय आहे. 
 

प्रारमभी वत्रभवुनमल्लदेव अथात ववक्रमावदत्य याचा वनदफेश आहे. (ओ. १–४) ‘वत्रभवुनमल्लदेव’ या 
शब्दानमतर ‘अवभनव’ हा शब्द आलेला असून त्यापुढची अक्षरे नाहीशी झालेली आहेत. तथावप, त्यामतील 
पवहले अक्षर ऱहस्व िकारयुक्त असाव ेहे स्पष्ट वदसते. अववशष्ट वचन्हावरून ते णि असाव ेअसे मला वाटते. ते 
लक्षात घेता तेथे ‘ववक्रमः’ ककवा ‘ववक्रमाकड ः’ असा शब्द असावा. तसे असल्यास हा समपूणड शब्द 
‘अवभनवववक्रमाकड ः’ असाही पूणड करता येईल. ववक्रमावदत्यासाठी ‘ववक्रमाकड ’ हा शब्द पुढील भीमनाथ 
प्रशस्तीत (ओ. ४) वापरला आहे. चालुक्यामच्या वमशात ववक्रमावदत्य नावाचे अनेक राजे होहन गेले, त्यात 
हा ‘अवभनव’ म्हणजे अपूवड, पूवीच्या ववक्रमावदत्यापेक्षा ववशषे कतृडत्ववान होता. म्हणून त्याचा नामवनदफेश 
‘अवभनव–ववक्रमाकड ः’ या शब्दाने केलेला असावा असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 

वत्रभवुनमल्लदेवाचा अथात सहाव्या ववक्रमावदत्याचा वनदफेश करताना समस्तभवुनाश्रय, 
परमभट्टारक, महाराजावधराज, परमेश्वर, सत्याश्रयकुलवतलक, चालुक्याभरण ही त्याची वबरुदे वनर्षदष्ट 
केली आहेत. ववक्रमावदत्य आवण त्याचे मामडलीक यामचे जे अनेक वशलालेि उपलब्ध झाले आहेत त्या 
सवात ववक्रमावदत्याच्या नावामागे या वबरुदामचा उल्लेि केलेला आढळतो. तथावप, ही केवळ 
ववक्रमावदत्याचीच वबरुदे होती असे नाही. त्याच्या पूवीच्या अनेक चालुक्य नृपतींच्या नावामागेही हीच वबरुदे 
आढळतात. उदा. सहाव्या ववक्रमावदत्यापूवी राज्य करणारा प्रथम सोमेश्वर याचा पुलगुमट वशलालेि (ए. 
िम. वषड १६. क्र. ९, पृ. ५४), तडिेल वशलालेि (िन् त्स्क्रप्शन्स फ्रॉम नामदेड वडत्स्रक्ट. पृ. ६), गबरवड 
वशलालेि (ए. ि. वषड १५ क्र. १३, पृ. ३३९) ित्यादी पाहा. ववक्रमावदत्य सहावा याच्या कोरीव लेिामत 
‘वत्रभवुनमल्लदेव’ हे त्याचे नाव असले तरी वस्तुतः तेही त्याचे वबरुद होय. त्यापूवीच्या नृपतींनीही अशी 
वबरुदे धारण केली होती व त्याच वबरुदामनी त्यामचा प्रामुख्याने उल्लेि होत होता. उदा. प्रथम सोमेश्वर याचे 
वबरुद ‘आहवमल्ल’ व ‘तै्रलोक्यमल्ल’ होते, वद्वतीय सोमेश्वराचे वबरुद ‘भवुनैकमल्ल’ होते., त्याचप्रमाणे 
सहाव्या ववक्रमावदत्याचे वबरुद ‘वत्रभवुनमल्ल’ होते. त्यामुळे या वबरुदानमतर ‘अवभनव (ववक्रमाकड ः)’ असे 
त्याचे नाव असाव े या तकाला पुष्टी वमळते. ‘सत्याश्रयकुलवतलक’ या वबरुदातील ‘सत्याश्रय’ म्हणजे 
हषडवधडनाचा पराभव करणारा वद्वतीय पुलकेशी होय. त्याचे अपूवड पराक्रम लक्षात घेता नमतरच्या चालुक्य 
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नृपतींनी आपणाला ‘सत्याश्रयकुलवतलक’ म्हणवनू घ्याव े यात वद्वतीय पुलकेशीच्या पराक्रमामचा यथाथड 
गौरव होय. 
 

ववक्रमावदत्य सहावा सुिसमाधानाच्या कथामनी ववनोदात कल्याणपूर येथून आपल्या 
साम्राज्यलक्ष्मीचे शासन चालवीत होता. त्यावळेी भीमनाथ हा त्याचा महाप्रधान होता. ७ ते ११ या ओळींत 
त्याच्या वबरुदामचे वणडन आहे. त्यावरून आपल्या कतृडत्वाने त्याने पाच महाशब्दामचा मान राजाकडून प्राप्त 
करून घेतला होता असे वदसते. ‘पमचमहाशब्द’ म्हणजे पाच ववशाल वाद्यामचा आवाज. सेनापती, मामडलीक 
ित्यादींना आपल्या घरासमोर, वमरवणूक ककवा उत्सवप्रसमगी मोठा आवाज करणारी वादे्य वाजव ूदेण्याचा 
सन्मान राजाकडून वमळत असे. ही पाच वादे्य ककवा हे पाच आवाज कोणते यासमबमधी मतभेद आहेत. फार 
मोठ्या व्यक्तींनाच हा मान प्राप्त होत असे. तसा तो भीमनाथाने ववक्रमावदत्याकडून प्राप्त करून घेतला 
होता. तो महासाममतावधपती, व महाप्रचमडदमडनायक होता. दमडनायक म्हणजे सेनापती. महाप्रचमड 
दमडनायक हे मोठ्या सेनापतीवरसुद्धा अवधकार असलेल्या महाप्रधानासारख्या श्रेष्ठ अवधकाऱयामना प्राप्त होत 
असलेले वबरुद असाव ेअसे वदसते. 
 

या वबरुदानमतर भीमनाथाच्या व्यत्क्तगत गुणामचे वणडन करणारी काही ववशषेणे योजली आहेत. 
त्यामवरून असे वदसून येते की, भीमनाथ हा वशष्ट म्हणजे सद गुणसमपन्न आवण सन्मान्य अशा लोकामना त्यामनी 
ित्च्छलेले फळ प्राप्त करून देत असे. तो सत्यवनधान अथात सत्याचा ठेवा होता. (ओ. ९) सौजन्यरूपी 
नीलकमलाला (वनज) प्रफुवल्लत करणारा तो सूयड (मातंड) होता. सज्जनामच्या वठकाणी आढळणारे 
दयालुत्व, नम्रता ित्यादी गुण त्याच्या वठकाणी होते. ितकेच नाही तर आपल्या आचरणाने ितरामच्याही 
वठकाणी हे गुण तो वनमाण करीत असे. (ओ. १०) काश्मीरदेशाच्या मुिावरील तो अलम कार होता. अथात, 
त्याच्यामुळे काश्मीर देशाचे मुि उजळून वनघाले होते. यावरून हा भीमनाथ मूळचा काश्मीर देशातील होता 
हे स्पष्ट वदसते. (ओ. १०) पुढे समपावदलेल्या भीमनाथाच्या प्रशस्तीवरून याला दुजोरा वमळतो. आपल्या 
स्वामीची फसवणूक करणाऱयामचा तो वशरच्छेद करणारा होता. (ओ. ११) यावरून भीमनाथाची स्वावमभक्ती 
तर वदसून येतेच, पण त्याने अशा काही राजद्रोह्यामचा वनःपात केला असल्याचेही सूवचत होते. हे स्वामीवमचक 
कोण असावते याववषयी उपलब्ध साधनामवरून तरी मावहती वमळत नाही. त्याच्या या कतृडत्वामुळे व तो 
सेनापती असताना त्याने केलेल्या धाडसामुळे त्याला ‘साहसोत्तुमग’ असे म्हटले आहे. (ओ. १२) यावशवाय 
अमतःपुरातील सेवकामचाही तो अवधकारी होता (सौववदल्ल=अमतःपुरातील सेवक). अथात, राजप्रासादातील 
अमतःपुराच्या व्यवस्थेचे काम त्याच्याकडे होते असे यावरून वदसून येते. (ओ. १३). 
 
एक कानडी णिलालेख 
 

या भीमनाथाची मावहती ज्यावरून वमळते असा एक कानडी वशलालेि यापूवी लक्ष्मेश्वर (वज. 
धारवाड) येथे उपलब्ध झालेला आहे. (एवप. ि. वषड १६, पृ. ३२) तो चालुक्य ववक्रम कालाच्या २७ व्या 
वषीचा (शके १०२४= ि. स. ११०२) असून त्यात या भीम सेनापतीचा ‘पादपद्मोपजीवी’ माधव भट्ट याने 
वदलेल्या दानामचा उल्लिे आहे. आपला प्रस्तुत वशलालेि हा उपरोक्त लक्ष्मेश्वर वशलालेिाच्या तीन वषफे 
आधीचा आहे. लक्ष्मेश्वर वशलालेिात भीमनाथाला भीम, वभवणय्या अशा नावामनी समबोधले असून आपल्या 
वशलालेिातील सवड वबरुदे त्याच्या नावामागे लावली आहेत. ‘सत्यवनधान’ या शब्दाऐवजी ‘नुकडदमते गमडम’ 
आवण ‘सौववदल्लानाम्’ ऐवजी ‘सावावसगळ’ हे कानडी शब्द वापरले आहेत. आपल्या वशलालेिातील 
मावहतीवशवाय लक्ष्मेश्वर वशलालेिातून अवधक मावहती वमळते ती अशी की, तो (राजप्रासादातील) 
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घरादारावरील प्रमुि (मनेवग्गडडे) व प्रामतीक नददणी अवधकारी (पट्टळेकरण) असून त्यावळेी ७॥ लक्ष 
अछुपन्नाय कर देणाऱया पळवसगे–१२ हजार या प्रदेशावर शासन करीत होता. आपला प्रस्तुत गणेशवाडी 
वशलालेि हा लक्ष्मेश्वर वशलालेिाच्या ३ वषफे आधीचा आहे. कदावचत त्यावळेीही तो पळवसगे प्रदेशावर 
शासन करीत असणे शक्य आहे. 
 

प्रस्तुत गणेशवाडी वशलालेि व उपरोक्त लक्ष्मेश्वर वशलालेि यामच्याही पूवी चालुक्य ववक्रम 
शकाच्या २३ व्या वषीचा हुणवस हदडवल येथील देवळातील आणिी एक वशलालेि उपलब्ध आहे (देसाई, 
पी. बी. जैवनझम िन साउथ िमवडया, पृ. २४१). त्यात या भीमनाथाला वभवणय्या म्हटले असून त्याला 
महाप्रधान, मनेवगडडे (गृहिात्यावरील अधीक्षक); सहवावसगळ अवधष्ठायक (=सौववदल्लानामवधष्ठायकः); 
पट्टळेकरण, मने्नयरध्यक्ष (=कवनष्ठ प्रमुिामचा अध्यक्ष) आवण दमडनायक ही ववशषेणे लावली आहेत. 
यावशवाय ववजापूर वजल्ह्यातील ि. स. १०९५ च्या वशलालेिात या वभवणय्याचा उल्लेि आहे. तसेच 
धारवाड वजल्ह्यातील गदग येथील वशलालेिातही उपरोक्त लक्ष्मेश्वर वशलालेिातील वणडनाप्रमाणेच त्याचे 
वणडन केलेले आढळते (साहथ िमवडयन िन् त्स्क्रपशन्स, वषड ११, क्रमामक १३९ आवण क्र. १५०). 
 

या भीम सेनापतीच्या वमशाची व गुणामची अवधक मावहती पुढे दुसऱया ववभागात समपावदलेल्या भीमनाथ 
प्रशस्तीवरून वमळते. वतचा त्या वठकाणी ववचार करू. 
 
तत्पुरुष पंणडताला दान 
 

या कोरीव लेिातील दान ज्याला देण्यात आले आहे त्याचे नाव तत्पुरुष पमवडत. वपप्पलग्राम 
येथील देवालये व पाठशाळा यामवरील तो कुलपती असावा हे स्पष्ट आहे. वकव्वग्राम येथे राहणाऱया 
वावदरुद्रपमवडताचा वशष्ट्य वक्रयाशक्ती पमवडत याचा तो वशष्ट्य होता. तो वशवकलगी समप्रदायाचा असून 
लाकुलीश्वर आगमाचा अनुयायी होता. त्याची ववशषे मावहती येथे समपादन केलेल्या वतसऱया भागात आलेली 
आहे ती पाहावी. 
 
स्थलणनणिती 
 

ववक्रमावदत्य सहावा जेथून राज्य करीत होता ते कल्यािपुर म्हणजे सध्याचे कल्याणी (वजल्हा 
वबदर, कनाटक राज्य) नावाचे गाव होय. दान वदलेले गाव णपप्पलग्राम म्हणजे सध्याचे णहप्पळगाि (ता. 
वनलम गा, वजल्हा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र राज्य.) सुप्रवसद्ध लातूर या गावाच्या आग्नेय वदशलेा १० मलैामवर 
आहे. समस्कृत शब्दातील प चा उच्चार कानडी भाषेत अनेकदा ह होतो. उदा. पुवलकर < हुवलगेरे; 
त्याचप्रमाणे वपप्पलग्राम या शब्दाचे वहप्पळगाव हे उच्चारामतर झाले आहे. पूवीचे त्या गावाचे हे कानडी नाव 
अजून चालू आहे. वकत्येकदा याच्या उलट प्रकारही झालेला आढळतो. नामदेड वजल्ह्याच्या देगलूर 
तालुक्यात एक वपप्पळगाव आहे. त्याचे नाव कानडी वशलालेिात वहप्पळगाव ेअसे आढळते. (ित्न्क्रप्शन्स 
फ्रॉम नामदेड वडत्स्रक्ट, क्र. २४). अथात तेथे कानडी नावाचे मराठीकरण झाल्याचे आढळून येईल. 
आपल्या या वहप्पळगावाभदवती पूवी प्राकार (वसे) असावा असे ओ. ४६, ४७, ४८ यावरून वदसून येते. ज्या 
वठकाणी हे वशलालेि सापडले ते गिेििाडी गाव महाराष्ट्रातील िेयामची वणडक्रमी या पसु्तकात नाही. 
कारण तो वहप्पळगावाचाच एक भाग समजला जातो. गणेशवाडीलाच वहप्पळगावची वाडी असे म्हणण्यात 
येते. ती वहप्पळगावच्या दवक्षणेला दोन मलैामवर आहे. वपप्पलग्रामच्या दवक्षण सीमेवर वनर्षदष्ट केलेले 
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णिलाकर ग्राम म्हणजे सध्या वहप्पळगावच्या दवक्षणेला पण ककवचत नैऋत्य वदशलेा ४ मलैामवर असलेले 
सलगर हे गाव असाव.े उत्तर सीमेवरील िुष्कग्राम म्हणजे सध्याचे सूगाि असाव.े ते वहप्पळगावच्या उत्तरेस 
पण ककवचत वायव्य वदशलेा असून ४ मलै अमतरावर आहे. शुष्ट्कग्राम>सुकेगाव>सूगाव असा हा अपभ्रमश 
झाला असावा ककवा त्या काळातील या गावाचे नाव सुकेगाव असून त्याचे समस्कृत रूप शुष्ट्कग्राम केलेले 
असण्याचीही शक्यता वाटते. 
 

२ 
 

िीमनाथ प्रिस्ती 
 

एकाच बाजूवर कोरलेल्या क्रमामक १ या वशळेवर प्रारमभ होणाऱया लेिाचा आता ववचार करू. हा 
लेि क्रमामक २ च्या वशळेवरील समोरच्या बाजूवर १२ व्या ओळीत समपतो. त्यातील समात्प्तलेिात 
‘प्रशत्स्तवमवत शुभम्’ असे शब्द आहेत. समात्प्तलेिापूवीच्या शवेटच्या श्लोकात देिील ‘वदगर्षपता 
स्वत्स्तमतः प्रशत्स्तः’ असे शब्द आहेत. त्यावरून हा प्रशत्स्तलेि होय यात शमका नाही. ही प्रशस्ती 
भीमनाथाची होय असे मूळ मजकुरावरून वदसून येते. तेव्हा या लेिाला ‘भीमनाथ प्रशस्ती’ असे यथाथड नाव 
देण्याला हरकत नाही. 
 
णलपी ि अक्षराचें िळि 
 

वशलालेिाच्या या ववभागाचीही वलपी नागरी असून अक्षरामचे वळण उत्तरभारतीय अक्षरामच्यासारिे 
आहे. आजच्या देवनागरी वळणाला ते बव्हमशी जुळणारे आहे. यातील वैवशष्ट््े वशलालेिाच्या पवहल्या 
ववभागातील वैवशष्ट््ामसारिीच आहेत. त्यामुळे त्यामची पुनरुक्ती करीत नाही. त्यात न आलेल्या काही 
अक्षरामच्या वैवशष्ट््ामचा तेवढा उल्लेि या वठकाणी करतो. 
 

‘ओं नमः’ हे शब्द ओ. १, ६५ व १०२ या ओळींत आलेले आहेत. त्यामतील ओं पाहा. आजच्या उ 
सारख्या वचन्हाने तेथे ओ कोरलेला असून त्यावर अनुस्वार वदलेला आहे. त्यावरून आजच्या उ सारिे 
वदसणारे वचन्ह त्याकाळी ओ साठी वापरले जात असाव ेअसे वदसते. उ हे अक्षर ओ. १ व ५२ मधे आलेले 
आहे. तेथील उ सुद्धा आजच्या उ सारिाच आहे, पण त्याच्या पोटात गाठ आहे. त्यावरून उ व ओ मधील 
फरक लक्ष्यात येईल. इ या स्वराचे लेिन वर दोन व िाली दोन अशी चार पोकळ शून्ये कोरून आवण 
वरील दोन शून्ये आडव्या पण ककवचत वतरप्या रेषेने एकमेकामना जोडून केलेले आहे. (ओ. १७, २४ व ६२ 
पाहा.). 
 

य या अक्षराचे वळण वस्तुतः अवतशय सुमदर आहे. ‘जायतें’ ओ. ५४, ‘यदन्न–’, ‘वध्रयमते–’ ओ. ५६, 
‘भयूस्त्वाद–’ ‘यािदय’ं ओ. ५९ ित्यादी शब्दामतील य पावहल्यास ते वदसून येईल. ‘वनलयत्रयम’–ओ. ४६, 
‘वश्रया’–ओ. ४८, समापडयच्च–ओ. ५०, ित्यादी शब्दामतही ते आढळते. पण हे वळण सवडत्र सारिे रावहलेले 
नाही. य च्या िालील भागातील गोलाकार व आडवी रेषा नाहीशी होहन अन्यत्र त्या सवड भागाला 
गोलाकार आलेला आहे. उदा. ‘णययासिः’– ‘पालयमत्त्वदम्’–ओ. १, ित्यादी शब्दामतील य पाहा; आवण 
जोडाक्षरातील य मध्ये तर ही सुमदरता पूणडपणे नाहीशी होहन क्ववचत त्याला प चे आवण क्ववचत िाली 
गोलाकार वदलेल्या दोन उभ्या दमडामचे स्वरूप आलेले आहे. उदा. ‘वक्षत्याम’, –ओ. १९, ‘शकलस्य’ –ओ. 
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३, ‘प्रत्यर्षथ’–ओ. ७, ‘फलस्य’–ओ. १२, ‘वप्रयस्य’ –ओ. १९, ‘व्याकुलावभ’–ओ. ५७, ‘शक्नोम्यहम्’–ओ. 
५९ यामतील य पाहा. 
 

सामान्यतः अनुनावसकासाठी सवडत्र अनुस्वाराचा उपयोग केलेला आहे. परसवणाचा उपयोग 
अपवादात्मक आहे. उदा. युध्यस्न्त–२५, अन्तः–३२, जायन्ते–५४ ित्यादी. अनुस्वाराचा उपयोग 
करण्याच्या प्रवृत्तीमुळेच ‘समुत्पन्ना’, ‘वकन्नर’–हे शब्द ‘समुत्पमना’–१२, ‘ककनर’–१९ असे वलवहले गेलेले 
आढळतात. 
 
िाषा 
 

वशलालेिाची भाषा समस्कृत असून ती वनदोष आहे. ही समपूणड प्रशस्ती श्लोकबद्ध पद्यात्मक आहे. 
फक्त ओ. ६१ ते ६४ या ओळींतील प्रशत्स्तलेिक कवीचा वनदफेश गद्यात आहे. 
 
णिषय : िीमनाथ प्रिस्ती 
 

प्रस्तुत लेिात भीमनाथ प्रशस्ती कोरलेली आहे, याचा वनदफेश पूवीच केलेला आहे. कोरीव लेि 
क्रमामक १ च्या दानलेिातील दाता भीमनाथ आवण या प्रशस्तीचा नायक भीमनाथ हे एकच होत. कारण, हा 
भीमनाथ ववक्रमावदत्याचा प्रधान होता असे दानलेिात (ओ. ७) जसे म्हटले आहे तसेच या प्रशस्तीतही 
म्हटले आहे. (ओ. १०). राजाजवळून वपप्पलग्राम वमळवनू ते तत्पुरुष पमवडताला दान केल्याचा उल्लिे 
दानलेिातील १४ ते २९ ओळींत आढळतो. त्याच दानाचा उल्लेि प्रशत्स्तलेिातील ४४ व ४५ या ओळींतही 
आढळतो. भीमनाथाने वपप्पलग्राम येथे ब्रम्हा–ववष्ट्ण–ुमहेशाची देवळे बामधली हा उल्लेि दोन्हीकडे आहे. 
(पाहा, दानलेि ओ. १६, १७; भीमनाथ प्रशस्ती, ओ. ४५ ते ४७.) तेव्हा या दोन्ही लेिामतील भीमनाथ ही 
एकच व्यक्ती होय यात समशय नाही. 
 

प्रस्तुत लेिात भीमनाथालाच भीम (ओ. २४), भीम सेनापती (ओ. १०, १९, ५७), भीमचमपूती 
(ओ. २१) या नावामनीही समबोवधले आहे. सेनापती, चमूपती या शब्दामनी त्याच्या केवळ अवधकारपदाचा 
उल्लेि केलेला असावा. मूळ नाव ‘भीम’ असेच असले पावहजे. भीमनाथ (ओ. ११, १४, ६१) या शब्दाच्या 
मुळाशीही मुख्य शब्द ‘भीम’ हाच होय. तेव्हा तेच त्याचे मूळ नाव असाव.े लक्ष्मेश्वर वशलालेिातही त्याला 
भीम याच नावाने समबोधले आहे (एवप. िमवडका, व्हॉ. १६, पृ. ३२). त्याच लेिात त्याला ‘वभवणय्या’ असेही 
म्हटले आहे. ते त्याचे कानडी नाव होय. अथात, भीम, भीमनाथ, वभवणय्या, भीमसेनापती, भीमचमूपती ही 
एकाच व्यक्तीची नाव ेहोत. 
 
पूिथपीणठका 
 

या भीमनाथाची पूवडपीवठका व कौटुमवबक मावहती ११ ते १६ व ३६ ते ४० या ओळींत सववस्तर 
आलेली आहे. त्यावरून असे वदसून येते की, भीमनाथाचे गोत्र आते्रय असून (ओ. ११) त्याचे मूळ घराणे 
वहमालय पवडतातील काश्मीर देशचे (ओ. १२ व १४). या घराण्यातील ववद्वान ब्राम्हणामच्या घोषामनी सवड 
वदशा दुमदुमून गेल्या होत्या. भीमनाथाच्या पणजोबामचे नाव आवदत्यभट्ट. तो आत्मशास्र व वदेाथडववज्ञान यामत 
पारमगत होता. काश्मीर देशात अत्यमत धमडवनष्ठ म्हणून सवड लोक त्याची स्तुवतस्तोते्र गात असत (श्लो. १३). 
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मोठमोठे यज्ञ करून त्याने आपली पापे नष्ट केली होती. उत्तम गृहस्थाश्रम आचरल्याने त्याचा प्रभाव 
सवडप्रवसद्ध होता. ववतस्तेला समतुष्ट केल्यामुळे त्याला स्वगड दोन बोटे उरला होता. शमकराला समतुष्ट करून 
त्याने आपल्या कुळाची उन्नती प्राप्त करून घेतली होती (श्लो. १४). यावरून वदसून येईल की, आवदत्यभट्ट 
हा वशवोपासक असून त्याचे गाव काश्मीरमधील ववतस्ता (आजचे नाव झेलम) नदीच्या काठावर कुठे तरी 
असले पावहजे. 
 

या आवदत्यभट्टाचा मुलगा िीयुिट्ट हा भीमनाथाचा आजोबा. तो पववत्र धमडकायफे करणारा 
अत्ग्नहोत्री होता. त्यामुळे त्याने सवड पापे नाहीशी करून तै्रलोक्यात कीती वमळववली होती (श्लो. १५). 
शीयुभट्टाचा पुत्र वल्लिट्ट हा भीमनाथाचा वपता. अनेक गुणरत्नामची तो िाण असून त्याच्या कीतीची पताका 
उमच होती (श्लो. १६). वल्लभट्टाच्या पत्नीचे नाव जयावती (श्लो. ३२). कृतयुगातील वीरसुता वदती वहने 
ते्रतायुगात रामनृपतीच्या मातेचा म्हणजे कौसल्येचा अवतार घेतला. द्वापरयुगात तीच देवकीच्या रूपाने 
आवण आता कवलयुगात जयावतीच्या रूपाने अवतरली (श्लो. ३२). वल्लभट्ट आवण जयावती या दामपत्याच्या 
पोटी िीमनाथाचा जन्म झाला. भीमनाथाच्या पत्नीचे नाव जोगलदेवी (श्लो. ३३) अथवा जोगवा. ती 
पवतव्रता, धमडपरायण व अवतशय रमणीय असून वतने आपल्या ववववध चावरत्रयगुणामनी ववशुद्ध कीती 
वमळववली होती (श्लो. ३५). अनेकामवर वतने उपकार केले होते. 
 
चालुक्यनृपती णिक्रमाणदत्य 
 

या प्रशस्तीच्या आरमभी, समसारसमुद्राच्या पार जाण्याची ज्यामची िच्छा असेल त्यामनी हे ‘वशवकलगी 
समतान शासन’ पाळाव े (श्लो. १) अशी आदेशवजा ववनमती केली आहे. नमतर चालुक्यामचे दैवत असलेला 
वराह अथात वराहावतार आवण गणेश यामच्या प्राथडना आलेल्या आहेत (श्लो. २ व ३). त्यानमतर ४ ते ७ या 
श्लोकामत चालुक्यवमशातील ववक्रमाकड  म्हणजे ववक्रमावदत्य नृपतीचे स्तुवतस्तोत्रामनी भरलेले वणडन आहे. ते 
नेहमीप्रमाणे अवतशयोत्क्तपूणड असून त्यावरून ऐवतहावसक स्वरूपाची अशी कोणतीही नवीन मावहती 
उपलब्ध होत नाही. ववक्रमावदत्याचे सौंदयड (श्लो. ४), औदायड (श्लो. ५), राज्यकतृडत्व (श्लो. ६) आवण 
शौयड (श्लो. ७) यामचे मोठे काव्यमय वणडन या श्लोकामत आढळते. 
 

हा ववक्रमाकड  म्हणजे पविम चालुक्यवमशातील सहावा ववक्रमावदत्य नृपती होय. त्याने ि. स. १०७६ 
पासून ११२७ पयंत राज्य केले. याची कारकीदड प्राचीन िवतहासात प्रवसद्ध आहे. राज्यकतृडत्वाबरोबरच 
त्याचे रवसकत्वही सवडमान्य होते. अनेक ववद्वान आवण कवी याच्या आश्रयाला होते. सुप्रवसद्ध कवी वबल्हण 
याच्याच दरबारात होता. वबल्हणाने वलवहलेले ववक्रमामकदेवचवरत हे महाकाव्य याच ववक्रमावदत्याच्या 
चवरत्राचे वणडन करणारे होय. आपला प्रशत्स्तनायक भीम हा काश्मीर देशातून येहन त्याच्या आश्रयाला 
रावहला असावा. तेथे असताना भीमाने ववक्रमावदत्याची सेवा करून आपला भाग्योदय करून घेतला असे 
‘लब्धोदयो भानुपदाचडनेन’ (श्लो. १८) या वश्लष्ट वाक्याने प्रशत्स्तलेिकाने मोठ्या मार्षमकपणे सूवचत केले 
आहे. क्रमामक १ च्या दानलेिात भीमनाथाला जी वबरुदे आवण ववशषेणे लावली आहेत त्यामवरून त्याच्या 
कतृडत्वाची चामगली कल्पना येईल. 
 

या प्रशस्तीतही त्याच्या अनेक गुणामचे काव्यमय वणडन केलेले आढळते तो ववक्रमावदत्याचा प्रधान 
असून सेना, ववद्वान, धमड ित्यावदकामतही वशरोमणी होता. त्याचे शौयड, कलावप्रयत्व, गामभीयड, दयालुत्व, 



 अनुक्रमणिका 

शतै्य, क्षामती, वाक्पटुत्व, बुवद्धमत्ता ित्यावदकामचे मोठे सुमदर वणडन या प्रशस्तीत आलेले आहे. 
प्रशस्तीलेिकाच्या मते तो सवडगुणसमपन्न होता असे म्हटल्यास अवतशयोक्ती होणार नाही. 
 
िीमनाथाची धमथकृत्ये ि दाने 
 

या भीमनाथाने केलेल्या धमडकृत्यामचे व वदलेल्या दानामचे वणडन ३७ ते ५१ या श्लोकात आलेले आहे. 
(१) मेघंकर येथे भीमववक्रम नावाची ववशाल शाला म्हणजे सभागृह बामधले. ब्रह्मा, ववष्ट्णु आवण महेश्वर 
यामच्या मूती तयार करवनू त्यामची त्याने तेथे स्थापना केली आवण त्यामना, अथात त्या देवतामच्या पूजाअचफेसाठी 
णपप्पणरकखेट नावाचे गाव दान वदले. (२) गोदावरी नदीच्या काठावरील नादंीतट या गावी प्रतापनवभीम 
नावाची शाळा अथात देवालय बामधून तेथे वत्रपुरुषामची म्हणजे ब्रह्माववष्ट्णुमहेशामची स्थापना केली, आवण 
त्याच्या पूजाअचफेसाठी िस्ग्घका नावाचे गाव दान वदले. (३) िुिनाचल येथे बलभीम नावाचे ववष्ट्णूचे देवालय 
बामधले. (४) णििपुर येथे वशवाचे ममवदर उभारले. (५) कल्यािपुर येथे भीमेश्वराचे देहळ बामधून त्याला 
मुरंणबका नावाचे गाव दान वदले. (६) कल्लुबंरक येथे त्याने एक सरोवर तयार केले. (७) राजाजवळून 
णपप्पलग्राम नावाचे गाव वमळवनू तेथील भमूी त्याने धमडपरायण ब्राह्मणामना अपडण केली. तेथे त्याने वत्रवदन 
वत्रलोचनाची तीन देवळे उभारली आवण त्यामना सहस्र (वनवतडनामच्या) भमूीचे दान वदले. भीमाकड  नावाचे 
देवालयही बामधले. भीमसमुद्र नावाचे तडाग तयार केले. हेरमबधाम अथात गणेशममवदर उभारले. आपल्या 
तडागाच्या म्हणजेच भीमसमुद्राच्या काठावर के्षत्रपाळाचे देहळ बामधून तेथील वववहरीमध्ये बारा देवतामच्या 
देवळ्या तयार केल्या. दुसरी एक ववहीर बामधली. चमडीचे देहळ बामधून त्याला सहस्र (वनवतडनामच्या) भमूीचे 
दान वदले. 
 

आपल्या देशात (राज्यात) जेथे जेथे म्हणून एिादे तीथड ककवा मोठे शहर असेल तेथे तेथे 
भीमनाथाने यज्ञयाग करून अन्नसते्र घातली. त्यामतील अन्नाच्या भोजनाने हजारो ब्राह्मण पववत्र झाले (श्लो. 
४८—५०). सारामश, ववक्रमावदत्य नृपतीचे कोषागार लक्षावधी सुवणडमुद्रामनी समदृ्ध करणाऱया सेनापती 
भीमाच्या परोपकारकायाला सीमाच नव्हती. प्रशत्स्तलेिक म्हणतो की, भीम सेनापतीच्या गुणामची गणना 
करण्याची आपली िच्छा आहे िरी, पण त्या गुणामच्या अगवणतत्वामुळे आवण आपल्या वाणीच्या 
अवततुच्छतेमुळे त्यामचे वणडन करणे आपल्याला शक्य नाही (श्लो. ५१). जोपयंत आकाश, ब्रह्मदेव, शमकर 
आवण कृष्ट्ण आहेत तोपयंत लोकामना श्रवणसुि देणारी स्वत्स्तमान भीमाची ही प्रशस्ती वटकून राहो (श्लो. 
५२) अशी शुभेच्छा व्यक्त करून लेिकाने मूळ प्रशस्ती समपववली आहे. 
 
स्थलणनणिती 
 

ओ. १४ मधे कश्मीर देशाचा व णितस्ता (नदीचा) उल्लेि आला आहे. पवहल्या ववभागातील 
दानलेिात ‘काश्मीर’ (ओ. १०) असा शब्द आला आहे. अथात, कश्मीर व काश्मीर अशी दोन्ही रूपे त्या 
काळी वापरली जात होती असे वदसते. झेलम नदीचा उल्लेि ११ व्या शतकातील या वशलालेिात पूवीच्या 
‘ववतस्ता’ या नावानेच केलेला आढळतो हे लक्ष्यात ठेवण्यासारिे आहे. 
 

श्लोक ३७ मध्ये उल्लेविलेले मेघंकर म्हणजे आजचे मेहकर (वजल्हा बुलडाणा, महाराष्ट्र राज्य) 
गाव होय. मेघमकर हे वस्तुतः एका राक्षसाचे नाव होय. त्याच्या अपकृत्यामनी त्रस्त झालेल्या प्रजेचे समरक्षण 
करण्यासाठी भगवान ववष्ट्णूने शाङ गडधराचे रूप घेहन त्याला ठार मारले, अशी दमतकथा आहे. त्यामुळेच या 
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स्थानाला मेघमकर हे नाव वमळाले. प्राचीन काळापासून हे एक के्षत्र म्हणून प्रवसद्ध आहे. मत्स्यपुराण, अध्याय 
२३ मध्ये या के्षत्राचे माहात्म्य वणडन केलेले आढळते. पद्मपुराण, गीता–माहात्म्य, अध्याय १८५ मध्येही 
त्याचा वनदफेश येतो. महानुभावपमथ–समस्थापक श्रीचक्रधरस्वामी यामच्या चवरत्राचे वणडन करणाऱया 
‘लीळाचवरत्र’ या ग्रमथातही मेहकर या गावाचे नाव ‘मेघमकर’ म्हणून आढळते. (लीळाचवरत्र, पू. १४४; 
स्थानपोथी, पृ. ११ पाहा) या गावी भीमनाथाने बामधलेल्या ब्रम्हाववष्ट्णुमहेश्वरामच्या देवळाला त्याने जे 
णपप्पणरकखेट नावाचे गाव दान वदले होते ते आजचे कपपरिेड असाव.े ते मेहकरपासून नैॠत्य वदशसे सुमारे 
२५ वकलोमीटर अमतरावर आहे. तेथून जवळच कपपरिेड नावाचे आणिी एक गाव आहे, पण ते आज 
ओसाड आहे. 
 

वजच्या पाण्याने महापापामचे समूह धुवनू वनघतात त्या गोदावरी नदीच्या काठावरील नादंीतट गाव 
म्हणजे आजचे नामदेड (वजल्हा नामदेड, महाराष्ट्र राज्य) होय. नामदेडचा ‘नामदीतट’ या नावाने उल्लिे कम धार 
येथे उपलब्ध झालेल्या दहाव्या शतकातील राष्ट्रकूटामच्या वशलालेिात देिील आढळतो (एवप. िमवडका. 
३५, पृ. १०५). ‘नामदीतट माहात्म्य’ ग्रमथात तर तो अनेक वठकाणी आहे. चवथ्या शतकातील वाकाटक 
वमशातील वद्वतीय कवध्यशक्तीच्या वावशम ताम्रपटातील ‘नामदीकड’ शहराचा उल्लिे या नामदेड शहराचाच 
असावा. ‘नामदीकड’ हे ‘नामदीकट’ या शब्दाचे प्राकृत रूपामतर होय. अथात, आजचे नामदेड शहर पूवी 
‘नामदीतट’ या नावाने आवण त्याहीपूवी ‘नामदीकट’ अथवा ‘नामदीकड’ या नावाने ओळिले जात होते हे स्पष्ट 
वदसते. (वाकाटक नृपती आवण त्यामचा काल –डॉ. वमराशी, पृ. ३३२). नामदीतट येथील देवळाला व 
शाळेला दान वदलेले िस्ग्घ नावाचे गाव म्हणजे आजचे ‘वाघी’ नावाचे िेडे होय. ते नामदेडपासून पविमेकडे 
सहा वकलोमीटर अमतरावर गोदावरी नदीच्या काठावरच आहे. 
 

िुिनाचल गाव वनवित कोणते ते सामगता येत नाही. परभणी वजल्ह्याच्या परतूड तालुक्यात ‘भवुन’ 
नावाचे िेडे आहे. बहुधा तेच हे असाव.े कदावचत भवुनाचल=भवुनवगरी=भदगीर (हैद्राबादपासून ४० 
मलैामवर) हे भवुनाचल असाव े असे श्री. सेतुमाधवराव पगडी यामनी सुचवले आहे. या तकड पद्धतीने ववचार 
केला तर उस्मानाबाद वजल्ह्याच्या भमू महालातील ‘भोनवगरी’ म्हणजे भवुनाचल असणे अवधक शक्य 
वाटते. वशलालेिातील णििपुर (श्लो. ३९) म्हणजे औरमगाबाद वजल्ह्याच्या गमगापूर तालुक्यातील वशवपूर 
असाव.े ते गोदावरी व कौम नदीच्या समगमापासून उत्तरेस सहा मलैामवरील वशवपुर, ककवा नामदेड वजल्ह्याच्या 
हदगाव तालुक्यातील वशवपरुी हे गाव असाव.े ते नामदेडच्या ईशान्येस २३ मलैामवर आहे. कल्यािपुरी (श्लो. 
४०) म्हणजे चालुक्यामच्या राजधानीचे शहर कल्याणी होय. ते सध्या वबदर वजल्ह्याच्या हुमणाबाद तालुक्यात 
आहे. भीमनाथाने तेथे बामधलेल्या भीमेश्वर देवळाला दान वदलेले िुरंुणिका (श्लो. ४०) गाव म्हणजे आजचे 
‘मुरुम’ (उस्मानाबाद वजल्हा, उमरगा तालुका) हे असाव.े येथे चालुक्यामचे अनेक कानडी वशलालेि 
उपलब्ध झालेले आहेत. नामदेड वजल्ह्यातील कम धार तालुक्यात कम धारच्या पविमेकडे १० मलैामवर मुरमबी 
नावाचे िेडे आहे. कदावचत वशलालेिातील मुरुम वबका म्हणजे हे मुरमबी असू शकेल. या मुरमबीच्या जवळपास 
असलेल्या कम धार, अधापुर वगैरे गावीही चालुक्यामचे काही वशलालेि उपलब्ध झालेले आढळतात. 
वशलालेिातील कल्लुमब्बर (श्लो. ४०) म्हणजे आजचे कलम बर गाव असाव.े ते नामदेड वजल्ह्यातील कम धार 
तालुक्यात असून मुरमबीच्या पूवफेस सुमारे १५ मलैामवर व कम धारच्या ईशान्येस १० मलैामवर आहे. ववक्रमावदत्य 
सहावा याच्या काळातील शके ११२२ चा एक कानडी लेि नामदेड वजल्ह्याच्या देगलूर तालुक्यातील वबमरा 
गावी उपलब्ध झालेला आहे. त्यात कल्लकुम बरी गावाचा उल्लेि आलेला आहे (ित्न्स्क्रप शन्स फ्रॉम नामदेड 
वडत्स्रक्ट–समपा. रट्टी–शळेके; पृ. १४८, १५०). अवरवाडी ववभागातील कल्लकुम बर गावातून वाजी 
कुलातील पुरुष करडकल्लु येथे येहन रावहले होते. यातील अवरवाडी म्हणजे सध्याचे अवराळा. (ता. 
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वबलोली, वज. नामदेड) त्याच्या जवळील कुम बरगाव हे पूवीचे कल्लकुम बर असाव े असे समपादकामनी म्हटलेले 
आहे. त्याऐवजी वर वनदफेवशलेले कलमबर (ता. कम धार, वज. नामदेड) हे कल्लकुम बर असाव ेअसे मानणे अवधक 
योग्य. या गावाचे समस्कृत नाव कल्लुमबरक, कानडी नाव कल्लकुम बर आवण मराठी नाव कलम बर ही समगती 
लावणे बरोबर ठरेल. ध्ववनशास्त्रदृष्ट््ाही कल्लकुम बरचे कलम बर हे रूपामतर योग्य ठरेल. वपप्पलग्राम (श्लो. 
४१) समबमधीची मावहती यापूवीच्या ववभागात वदलेली आहे ती पाहावी. 
 
लेखक 
 

या प्रशस्तीचा लेिक कावलदास दमडनायक असून (ओ. ६४) प्रस्तुत प्रशस्तीचा नायक भीमनाथ 
याचाच तो मुलगा होता (ओ. ६२). त्याला लावलेल्या ववशषेणामवरून तो गुरूची सेवा करण्यात तत्पर, श्रेष्ठ 
कवीरूपी कुमुवदनींना आनमद देणारा चमद्र, ऋग्वदेचूडामणी आवण अवभनव कावलदास होता. त्याचे स्वतःचे 
नाव कावलदास हे तर िरेच, पण त्याच्या उत्कृष्ट काव्यगुणाममुळे ‘अवभनव कावलदास’ म्हणून तो ववक्रमाच्या 
दरबारात प्रवसद्ध असावा. दमडनायक ही सुद्धा त्याची पदवी असावी. त्यावरून न्यायदानाचे ककवा सेनेवरील 
अवधकाऱयाचे काम त्याच्याकडे असाव े असे वदसते. ओ. ६१ व ६२ मध्ये आलेली ववशषेणेही त्यालाच 
अनुलक्षून असली पावहजेत. तेथेही त्याला ‘नव कावलदास’ असे म्हटले आहे. 
 

३ 
 

णििकलगी–संतान आचायथ 
 
प्रास्ताणिक 
 

क्रमामक २ च्या वशळेवर ‘भीमनाथ-प्रशत्स्त’ समपल्यानमतर गणेशवाडी वशलालेिातील वतसरा ववभाग 
सुरू होतो. तो या वशळेवरील तेराव्या ओळीपासून सुरू होहन शवेटच्या ओळीत पूणड झालेला आहे. दोन्ही 
वशळामवरील एकवत्रत लेिनाची गणना केल्यास हा वतसरा ववभाग ६५ व्या ओळीपासून सुरू होहन १०१ या 
ओळीत समपतो असे वदसून येईल. 
 

हा ववभाग गद्यपद्यवमवश्रत आहे. प्रामुख्याने तो गद्यात्मक आहे. पण ओ. ७० ते ७२ मध्ये वावदरुद्र 
पमवडताची कीती वणडन करणारा एक श्लोक आवण ओ. ९४ ते १०२ मध्ये तत्पुरुष पमवडत आवण श्रीकम ठ मुनी 
यामची कीती वणडन करणारे पाच श्लोक एवढा भाग पद्यमय, अथात श्लोकबद्ध आहे. या ववभागातील 
गद्यसुद्धा काव्यलमकारपवरपूणड असून अत्यमत नादमधुर आहे. समस्कृत गद्यलेिनाचा तो सुमदर नमुना होय. 
 
णिषय 
 

या वतसऱया ववभागातील लेिनाचा मुख्य ववषय वपप्पलग्राम येथे भीमनाथाने बामधून वदलेल्या 
देवळातील व सरस्वती ममडपातील प्रमुि आचायड तत्पुरुष पमवडत (ववभाग १, ओ. १६ ते २९) याची 
गुरुपरमपरा वणडन करण्याचा आहे. ॐ नमः या ममगलाने सुरवात करून प्रथम िाणदरुद्र पंणडताचे वणडन केलेले 
आहे. हा वावदरुद्र पमवडत यम, वनयम, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, जप, समाधी आवण षडमगोपहार यामनी समपन्न 
होता. तकड  आवदकरून अनेक शास्त्ररूपी समुद्राच्या दुसऱया टोकाला गेलेला (=सवड शास्त्रामत पारमगत), 
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ववशुद्ध कीतीचा, वनष्ट्कलम क चावरत्रयाचा, दुष्ट आवण गर्षवष्ठ पमवडतामच्या गळ्याला लागलेला फास (त्यामचा गवड 
हरण करणारा), वाद करणाऱया वदगमबर (= जैन) आवण बौद्ध पमवडतामच्या कुळामचा नाश करणारा (त्यामना 
पराभतू करणारा) धूमकेतू होता. पिथतािली (समप्रदायातील) कालमुख (ववभागाच्या) तपस्व्यामध्ये 
अग्रगण्य, वकव्व नावाच्या गावात वसती करून रावहलेला, णििकलगी संतानरूपी कुमुवदनीला प्रफुवल्लत 
करणारा तो चमद्र होता. प्रत्यक्ष रुद्राने (शमकराने) त्याला सन्मावनत केले होते (शमकराचा त्याला साक्षात्कार 
झालेला होता.). 
 

यानमतर, ‘त्यामचीच कीती’ (तेषामेव कीर्षत्तः–ओ. ६९) असा वनदफेश करून एक श्लोक आलेला आहे. 
या श्लोकातील शवेटच्या चरणावरून वदसून येईल की, हा श्लोक लकुलीश्वराच्या गौरवाथड वलवहलेला आहे 
(‘लकुलीश्वरो ववजयते’– ओ. ७२); प्रत्यक्ष वावदरुद्र पमवडताच्या गौरवाथड तो नाही. वावदरुद्र पमवडत म्हणजे 
प्रत्यक्ष लकुलीश्वरच होय असे वणडन करण्याचा कवीचा उदे्दश वदसतो. हा लकुलीश्वर सवडशास्त्रपारमगत 
होता. काणाद (=वैशवेषक) दशडनात तो प्रत्यक्ष कणाद मुनी, बृहस्पतीप्रणीतशास्त्रात (अथडशास्त्रात) प्रत्यक्ष 
वाचस्पती (=बृहस्पती), कावपल (कवपलमुनीप्रणीत सामख्य) दशडनात प्रत्यक्ष कवपल मुनी सौगत 
(सुगत=बुद्ध, त्याच्या शास्त्रात अथात बौद्ध) शास्त्रात श्रेष्ठ आचायड; मीमामसाशास्त्रात प्रत्यक्ष जैवमनी, 
न्यायशास्त्रात प्रत्यक्ष अक्षपाद (=गौतम), शब्दशास्त्रात प्रत्यक्ष ब्रम्हा, आवण शवै दशडनात प्रत्यक्ष वशव म्हणनू 
सामप्रत हा लकुलीश्वर शोभनू वदसतो. (ओ. ७०–७२). अथात लकुलीश्वराच्या वठकाणी असलेली सवड 
शास्त्रामतील पारगतता वावदरुद्र पमवडताच्या वठकाणी होती. तो स्वतः लकुलीश्वरच होता. 
 
लकुलीश्वर=िाणदरुद्र? 
 

या बाबतीत एक ववचार मनात येतो तो येथे फक्त सुचवनू ठेवतो. या ५३ व्या श्लोकात ‘लकुलीश्वरो 
ववजयते’ असे म्हटले आहे आवण वावदरुद्र पमवडत हा लकुलीश्वर होय असे सूवचत केले आहे. पविम 
चालुक्यनृपती वद्वतीय जयकसहाच्या काळातील ि. स. १०३५ चा बळगामी येथे उपलब्ध झालेला एक 
वशलालेि आहे (म्हैसूर ित्न्स्क्रप शन्स, पृ. १४६) त्यात लकुलीश्वर पमवडताला वदलेल्या दानाचे वणडन आहे. 
या लकुलीश्वर पमवडताला जी अनेक ववशषेणे लावली आहेत त्यामतील पढुील काही ववशषेणे पाहा. 
‘वावदरुद्र’, ‘समस्ततकावदशास्त्रपारावारपारग’, ‘अवदातकीर्षतध्वज’, ‘अमवलनचवरत्र’, 
‘दुष्टदर्षपष्टपमवडतगलकालपाश’, ‘वावदवदगमबरधूमकेतु’ ही ववशषेणे आपल्या वशलालेिातील वावदरुद्र 
पमवडतालाही लावलेली आहेत. कदावचत वावदरुद्र पमवडताचे मूळ नाव लकुलीश्वर पमवडत असून वावदरुद्र हे 
त्याचे ववशषेण असाव ेव पुढे त्याच नावाने तो ओळिला जाह लागला असावा. 
 
लकुलीश्वर 
 

या वणडनावरून लक्षात येईल की, वावदरुद्र पमवडत हा लकुलीश्वर मताचा अनुयायी असून तो 
पवडतावली (समप्रदाया) तील कालमुि तपस्वी आवण वशवकलगी समतानातील सवडश्रेष्ठ मुनी होता. या 
वशलालेिात लकुलीश्वर (ओ. ७२), लकुलीश्वरागम (ओ. ७२), लाकुलागम (ओ. ८२, ८९) असे शब्द 
आलेले आहेत. लकुलीश्वर यालाच नकुलीश्वर, लकुलीश, नकुलीश असेही समबोधण्यात येते. त्याने 
प्रवतपादन केलेले शास्त्र तो लकुलीश्वरागम ककवा लाकुलागम होय. सायणाचायांच्या षड्ड्दशडनसमग्रहात 
त्यालाच नकुलीश्वर दशडन असे म्हटले आहे. या नकुलीश्वरासमबमधीची सुसमगत व सववस्तर मावहती प्रथम डॉ. 
दे. रा. भामडारकर यामनी ‘अॅन एककलगजी स्टोन ित्न्स्क्रप शन’ (वद जनडल ऑफ वद बॉम्बे ब्रचँ, रॉयल 
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एवशयावटक सोसायटी, १९०६. पृ. १५१–१६७) व ‘लकुलीश’ (आर्षक. सव्हफे ऑफ िमवडया, ॲन्युअल वरपोटड, 
१९०६-७) या आपल्या समशोधनलेिामत मामडली. अलीकडे श्री. यझदानी यामनी समपावदत केलेल्या ‘वद अली 
वहस्री ऑफ वद डेक्कन’ या ग्रमथात प्रा. नीलकम ठशास्त्री व डॉ. वेंकटरमणय्या यामनी वलवहलेल्या लेिातही 
(भाग २, पृ. ७०४–७१३) याववषयी काही मावहती आलेली आहे. ववशषे वजज्ञासूमनी ती पाहावी. आवश्यक 
तेवढी मावहती या लेिामच्या आधारे येथे देत आहे. 
 

वायुपुराण (अ. २३) आवण कलगपुराण (अ. २४) यामवरून असे वदसून येते की, कृष्ट्णाने ज्यावळेी 
वासुदेवाचा अवतार धारण केला त्यावळेी कायारोहण के्षत्रात स्मशानातील एका मृत शरीरात ब्रम्हचारी 
वशवाने प्रवशे करून लकुलीचा अवतार धारण केला. कायारोहि हे के्षत्र सध्या कारवान (वज. दाभोळ, 
गुजराथ राज्य) म्हणून प्रवसद्ध आहे. वशवाचे एकूण अठ्ठावीस अवतार झाले. त्यामना योगाचायड म्हणतात. 
श्वेताचायड हे पवहले योगाचायड असून लकुली ककवा लकुलीश हे शवेटचे म्हणजे अठ्ठाववसाव ेयोगाचायड होत. 
कवलयुगात शवै मताच्या व धमाच्या प्रचाराचे कायड त्यामनीच केले. कुवशक, गगड, वमत्र व कौरुष्ट्य असे त्यामचे 
चार वशष्ट्य होते. त्यामना ‘पाशुपत’ असे म्हटले आहे. त्यावरून लकुलीशाने प्रवतपादन केलेल्या शास्त्राला 
प्रारमभी पाशुपत दशडन म्हणत असत. हेच लाकुलीश दशडन असून त्यालाच लकुलीश्वर आगम ककवा 
लाकुलागम म्हणतात. 
 

लकुल म्हणजे लाकूड, काठी, दमड. तो धारण करणारा तो लाकुली. लाकुलीशाच्या कोरीव मूती 
आजही उत्तर व दवक्षण भारतात अनेक वठकाणी आढळतात. वशवाच्या ममवदरात दरवाजावर व अन्य वठकाणी 
त्या असतात. मानवाकृतीप्रमाणे त्या केवळ दोन हाताच्या असून मतूीच्या एका हातात एिादे फळ आवण 
दुसऱया हातात लाकूड ककवा दमड धारण केलेला दािववलेला असतो. त्यावरून लकुलीश ही ऐवतहावसक 
व्यक्ती असावी हे स्पष्ट होते. पुराणे व उपलब्ध वशलालेि यामच्या आधारे डॉ. दे. रा. भामडारकर यामनी त्याचा 
काळ िसवी सनाचे पवहले शतक असा ठरववला आहे, तो योग्य वाटतो. 
 
लकुलीश्वर दिथन : आचार 
 

या लकुलीश्वराने प्रवतपादन केलेल्या लकुलीश्वर अथात पाशुपत दशडनाचे अनुयायी तावत्त्वक 
दृष्ट््ा ितर दशडनामतील जीवाप्रमाणे स्वतःला (जीवाला) परमेश्वराचा दास मानीत नाहीत. कारण, तसे 
मानल्यास जीवाला िष्ट असलेला दुःिाचा नाश समभवत नाही. म्हणनू लकुलीश्वर मताचे अनुयायी जीवाला 
परमेश्वराप्रमाणेच मानतात, व योग आवण ववधी यामच्या साधनामनी वत्रववध दुःिामचा नाश करून मोक्ष प्राप्त 
करून घेतात. यम, वनयम, आसन, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, मौन, अनुष्ठान, जप व समाधी या साधनामचा 
योगात अमतभाव होतो. ववधी अनेक आहेत. त्यामत प्रामुख्याने वत्रकाल भस्मस्नान व षडमगोपहाराचे आचरण 
यामचा समावशे होतो. हे षडमगोपहार कोणते? सामान्यतः शम, दम, उपरती, वततीक्षा, समाधान व श्रद्धा 
यामचा त्यामत अमतभाव होतो असे मानतात. पण लकुलीश समप्रदायातील षडमगोपहाराचे वणडन पढुीलप्रमाणे 
केलेले आढळते. ‘हवसत-गीत-नृत्य-हुडुक्कार-नमस्कार-जप्यषडमगोपहारेण उपवतष्ठेत’ (सवडदशडनसमग्रह. 
नकुलीशपाशुपतदशडन. ओ. ८९) हवसत=हा हा हा असा आवाज काढून हसणे, गीत, नृत्य, हुडुक्कार=हुडुक् 
असा आवाज करणे, नमस्कार व जप. ओ. ६५ मध्ये वावदरुद्र पमवडताला लावलेल्या ववशषेणामतील 
षडमगोपहार ते हेच होत. ववधीमध्ये पढुील वक्रयामचाही आणिी अमतभाव होतो. क्रथन=जागेपणीही वनद्रालुत्व 
दािवणे, स्पमदन=पक्षाघात झाल्याप्रमाणे शरीर हलवीत राहणे, ममडण=पाय व ितर शरीरावयव पमग ू
असल्याप्रमाणे चालणे, शृमगारण=सुमदर स्त्रीला पाहून जणू आपण वतच्यावर पे्रम करतो असा आववभाव 
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करणे, अववततकरण=ितरामनी वनवषद्ध मानलेल्या गोष्टींचे आचरण करून जणू आपण वववधवनषेधामच्या 
पलीकडे आहोत असे दािवणे आवण अववतद भासन=मूिासारिी बेताल बडबड करणे. अशा 
आचरणामुळेच सवड दुःिान्त होहन साधकाला सवडज्ञत्वाची व सवडकतृडत्वाची शक्ती प्राप्त होते असे 
लकुलीश्वर दशडनानुयायी मानतात. (सवडदशडनसमग्रह. नकु॰ दशडन. ओ. ९३-९९). 
 
कालमुख संप्रदाय 
 

कालमुि हा लकुलेश्वर (पाशुपत-शवै) मताचा एक समप्रदाय होय. काही वशलालेिामत व ग्रमथामत 
‘कालमुि’ ऐवजी ‘कालामुि’ असे या शब्दाचे रूप आढळते. म्हैसूर राज्यातील हलकूर, बळगामी ित्यादी 
वठकाणच्या वशलालेिामत हे कालामुि मुनी लाकुलागम समयाचे अनुयायी असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे 
(एवप. कना. व्हॉ. ५, पृ. १३५ व व्हॉ. ७, पृ. ६४ पाहा.) तथावप, ‘कालामुि’ हा शब्द ‘कालमुि’ असाही 
अनेक वठकाणी आढळतो. गुणरत्नसूरीच्या तकड रहस्यदीवपका या ग्रमथात ‘शवैापाशुपतािैव महाव्रतधरास्तथा 
। तुयाः कालमुखा मुख्या भेदा एते तपत्स्वनः ॥’ असा उल्लेि येतो. त्यात ‘कालमुि’ असेच रूप योजलेले 
आहे. वद्वतीय अम्मराजाच्या तत्ण्डकोण्ड ताम्रपटात (एवप. िमवड. व्हॉ. २३, पृ. १६९) व अब्लूर 
वशलालेिातही त्यामचा वनदफेश कालमुि म्हणनूच केलेला आहे (एवप. िमवडका. व्हॉ. ५, पृ. २२०-२२१). 
आपल्या वशलालेिातही तेच रूप आढळते (ओ. ६८). यावरून ‘कालामुि’ व ‘कालमुि’ एकच होत असे 
मानण्यास हरकत नाही. हातात दमड धारण करणे, वचताभस्म लावणे, वचताभस्म िाणे, पे्रताच्या करवमटीत 
जेवणे, मद्याचे भामडे बाळगणे आवण जणू त्या मद्याच्या भामयात ईश्वर आहे या भावनेने उपासना करणे हा 
कालमुिामचा आचार डॉ. रा. गो. भामडारकरामनी वणडन केला आहे (कम प्लीट वक्सड ऑफ आर. जी. 
भामडारकर. भाग ४, पृ. १८१). पण तो बरोबर वाटत नाही. हा आचार कापावलकामचा होय. कालमुि आवण 
कापावलक एकच, अशा समजुतीने हे वणडन केले असाव.े कापावलक हे नरकपालामचा (कव्ामचा) आपल्या 
आचारधमात वापर करतात. कालमुिामचा तसा आचार असल्याचे आपल्या या वशलालेिावरून तरी वदसत 
नाही. 
 
पिथतािली : णििकलगी संतान 
 

आचार धमाच्या कमीअवधक फरकामुळे कालमुि समप्रदायाचे पुढे जे ववभाग झाले ते आवली ककवा 
आम्नाय या नावाने ओळिले जाह लागले. ‘पवडतावली’ हा कालमुि समप्रदायाचा असाच एक ववभाग होय. 
श्रीपवडत येथील मवल्लकाजुडन वशलामठ हे त्यामचे प्रमुि स्थान होते असे वदसते. अब्लूर वशलालेिात त्याचाच 
वनदफेश ‘पवडताम्नाय’ म्हणून आलेला आहे (एवप. िमवड. व्हॉ. ५, पृ. २२०, २२१). त्यानमतर या आवलीत ककवा 
आम्नायातही काही पोटववभाग पडले. त्यामतील प्रत्येक ववभाग ‘समतान’ या नावाने समबोधला जाह लागला. 
उपरोक्त अब्लूर वशलालेिात कालमुिामच्या पवडताम्नायातील ‘मूवरकोणेय’ व अन्यत्र ‘बेळ ळेय’ समतानाचा 
उल्लेि आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या वशलालेिात ‘वशवकलगी’ समतानाचा उल्लिे आढळतो. यावरून वदसून 
येईल की, वावदरुद्र पमवडत हा लकुलीश्वर-पाशुपत मताचा अनुयायी असून तो कालमुि समप्रदायाच्या 
पवडतावली ववभागातील वशवकलगी समतानातील एक श्रेष्ठ मुनी होता. ‘षड-दशडन समुच्चय’ नामक जैन ग्रमथावर 
गुणरत्नसूरीने ‘तकड रहस्यदीवपका’ नावाची टीका वलवहली आहे. त्यात वशवाच्या अठरा अवतारामत जसे 
नकुलीचे नाव आहे तसेच ‘समतान’ हेही एक नाव आहे. त्यावरून ‘समतान’ हा वशवाचा एक अवतार होता असे 
वदसते. ‘वशवकलगी समतान’ या नावात ‘समतान’ हा शब्द या शवै अवताराचा द्योतक म्हणून वापरला आहे 
काय, अशी शमका येणे स्वाभाववक आहे. तथावप, ओ. १, ६८, ८४ यामतील ‘वशवकलगी समतान’ शब्दाच्या 
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योजनेवरून तेथे ‘समतान’ शब्द एिाद्या शवैावताराचे ववशषेनाम म्हणून वापरला नसून एक परमपरा, समप्रदाय 
ककवा ववभाग या अथाने वापरलेला असल्याचे वदसून येते. अथात, कालमुिामच्या ‘मूवरकोणेय’ ‘समताना’ 
प्रमाणेच ‘वशवकलगी’ हा दुसरा ‘समतान’ म्हणजे ववभाग होता असे स्पष्ट वदसते. 
 

‘वशवकलगी’ हे नाव कसे पडले असाव े ते वनवित सामगता येत नाही. शवैामच्या आचार धमात 
वशवकलगपूजा सवडत्र आहे. काही शवै केवळ वशवकलगपूजेवर समतुष्ट न राहता आपल्या हातात, जटेत ककवा 
गळ्यात वशवकलग धारण करीत असावते असे वदसते. गुणरत्नसूरीच्या उपरोक्त टीकेत ‘ते च 
पञ्चात्ग्नसाधनपराः करे जटादौ च प्राणवलङ्गधरािावप भवत्न्त’ असा काहींचा उल्लेि आढळतो. 
वाकाटकामच्या बहुतेक सवड ताम्रपटामत ज्या भारवशवामचा उल्लेि येतो ते आपल्या िामद्यावर वशवकलग धारण 
करीत असत. ककबहुना, भारवशव राजाचा वमश त्यामनी आपल्या िामद्यावर वशवकलग धारण केल्यामुळे समतुष्ट 
झालेल्या भगवान शमकराने उत्पन्न केला होता असे म्हटले आहे. 
(‘अमसभारसवन्नववेशतवशववलङ्गोद्वहनवशवसुपवरतुष्टसमुत्पावदतराजवमशानाम...भारवशवानाम’–) तेव्हा वशवकलग 
धारण करण्याची ही प्रथा फार जुनी होती असे वदसून येते. लकुलीश्वर मताच्या कालमुिसमप्रदायातील 
वशवकलग (हातात ककवा जटाजूटात) धारण करणाऱया वशवोपासकामचा स्वतमत्र ववभाग ‘वशवकलगी समतान’ 
म्हणून ओळिला जाह लागला असावा असे वदसते. त्यामचे मुख्य स्थान वपप्पलग्राम हे असाव.े पुढे वशवकलग 
गळ्यात धारण करणाऱया वीरशवैामचा स्वतमत्र समप्रदाय वनमाण झाला. वशवकलगी समतान आवण वीरशवै 
समप्रदाय यामचे परस्पर समबमध अभ्यासले गेले पावहजेत. 
 
णक्रयािस्क्त पंणडत 
 

वावदरुद्र पमवडताचा वशष्ट्य णक्रयािस्क्त पंणडत. त्याचे वणडन ७२ ते ७८ ओळींत आलेले आहे. या 
वक्रयाशत्क्त पमवडताला ‘भारतीकणडपूर’ असे एक ववशषेण लावलेले आहे (ओ. ७७). तेही त्याचे एक नाव 
असाव े असे वाटते. ‘श्रीमद भारतीकण्णडपूरनाम्नाम वक्रयाशत्क्तमहामुनीश्वराणाम वशष्ट्याः श्रीमत्तत्पुरुषपमवडताः’ 
(ओ. ९३) म्हणजे भारतीकणडपूर नावाच्या वक्रयाशत्क्त महामुनीश्वराचे वशष्ट्य ‘तत्पुरुष पमवडत’—यावरून हे 
स्पष्ट वदसून येते. भारती कणडपूर हे बहुधा त्याचे मूळ नाव असाव ेआवण कालमुि समप्रदायाच्या पवडतावली 
ववभागातील वशवकलगी समतानाचे आचायड वावदरुद्र पमवडत याचे वशष्ट्यत्व स्वीकारल्यावर त्याला वक्रयाशत्क्त 
पमवडत हे नाव ठेवण्यात आले असाव ेअसे वदसते. अथात, एके वठकाणी त्याला ‘पमवडत देव’ म्हटले आहे, तर 
दुसऱया वठकाणी ‘महामुनीश्वर’ म्हटले आहे. पण तेवढ्ावरून ह्या वभन्न व्यक्ती होत्या असे मानण्याचे 
कारण नाही. वक्रयाशत्क्त पमवडत हा लकुलीश्वर आगमरूपी मानससरोवरात ववहार करणारा राजहमस, 
सरस्वतीच्या कानातील अलम कार, कवलकालाच्या भीतीने पळू लागलेल्या धमाचा आश्रय, गुरुकुलाचा 
उद्धारक, यमवनयमरूपी वृक्षामच्या आळ्यात तुडुमब पाणी भरून ठेवणारा योग्य असा काल (=वषा ऋतू), 
धारणा, जप, समाधी यामच्या ववधींत वनपुण, समसाराची भीती हरण करणारा, गुरुजनामच्या वठकाणी ववनम्र, 
आपल्या समप्रदायाचे भषूण, ववद्वानामचा पक्षपाती, तकावदशास्त्रामत दक्ष, वनत्य ववरक्त, केवळ परवहतासाठीच 
समसारात राहणारा, वाणीचे कणडभषूण, नरकाच्या भीतीपासून दूर असणारा, वत्रभवुनकीती, महेश्वर 
शमकराची प्रत्यक्ष मूतीच आवण महापुरुषदेिील ज्याची भक्ती करतात असा होता. 
 

या वक्रयाशत्क्त पमवडताचे दोन धाकटे भाह असावते. एक वत्रलोचनाचायड पमवडत व दुसरा तत्पुरुष 
पमवडत. ‘अनुजाः’ (ओ. ७८) या शब्दाच्या योजनेवरून वत्रलोचनाचायड पमवडत हा वक्रयाशत्क्त पमवडताचा 
धाकटा भाह होता याववषयी शमका राहात नाही. त्याचे वणडन समपताच तत्पुरुष पमवडताचे वणडन सुरू झाले 
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आहे (ओ. ८५). त्यावरून वत्रलोचनाचायड पमवडताप्रमाणेच तत्पुरुष पमवडत हाही त्याचा धाकटा भाह होता 
असे वणडन करण्याचा हेतू असावा. तसे असल्यास ‘अनुजाः’ हा शब्द केवळ आदराथी बहुवचन नसून 
अनेकवचनी वापरलेला आहे असे म्हणाव ेलागेल. वत्रलोचनाचायड हा वक्रयाशत्क्त पमवडताचा वशष्ट्य होता असे 
स्पष्ट म्हटले नाही. तथावप, वक्रयाशक्तीनमतर तो सरस्वती ममडपातील प्रमुि असावा असे वदसते. 
त्याच्यानमतर तत्पुरुष पमवडताकडे प्रमुित्व आले असाव.े त्याने मात्र वक्रयाशत्क्त पमवडताचे वशष्ट्यत्व स्वीकारले 
होते. 
 
णत्रलोचनाचायथ पंणडत 
 

वत्रलोचनाचायड पमवडत अनेक गुणालम कृत असून सवड लोक त्याची स्तुती करीत. तो शमकराच्या 
चरणकमलावरील भ्रमर (चरणावर आसक्त) व दशधमडरूपी वनमडल रत्नामचा समुद्र होता. येथे उल्लवेिलेले 
दशधमड कोणते ते वनवित सामगता येत नाहीत. तथावप, ‘यमावदधमडसमपन्नो’ (ओ. ९९) आवण 
‘यमावदधमडवनरतः’ (ओ. १०२) यावरून हे दशधमड ‘यमावद’ असावते असे मानता येते. ओ. ६५ मध्ये ‘यम, 
वनयम, स्वाध्याय, ध्यान, धारण, मौन, अनुष्ठान, जप, समाधी आवण षडमगोपहार’ हे दहा ववधी वणडन केले 
आहेत. तसेच ओळ ८५ मध्ये यम, वनयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी हे आठ ववधी 
वणडन केले आहेत. यामतून ओ. ६५ मधील दहा ववधी हे दशधमड असावते असे वाटते. कदावचत या दोहदच्या 
वमश्रणातून त्यामची वनवड करण्यात आली असेल. या वत्रलोचनाचायड पमवडताच्या कीतीने सवड ब्रह्मामड भरून 
गेले होते. तो सरस्वतीच्या कानातील कुम डल, ववद्वज्जनरूपी कमळामना आनमवदत करणारा सूयड, उत्पन्न 
झालेला कामोन्माद वचरडून टाकणारा प्रचमड, लाकुम लागमरूपी कमळवनात ववहार करणारा राजहमस, 
आपल्या समप्रदायाला भषूववणारा अलम कार, कवलदोषववरवहत, ववद्यारूपी अन्नदान करण्यात ववनोद 
मानणारा, सवड मुनींचा सामभाळ करण्यात आनमद घेणारा आवण वशवकलगी समतानरूपी कुमुवदनींना प्रफुवल्लत 
करणारा चमद्र, असा तो होता (ओ. ७८-८५). या ववशषेणामवरून वत्रलोचनाचायड पमवडत हा लकुलीश्वर 
मताच्या वशवकलगी समतानातील अनुगृहीत होता हे वदसून येईल. 
 
तत्पुरुष पंणडत 
 

वक्रयाशत्क्त पमवडताचा दुसरा भाह आवण वशष्ट्य तत्पुरुष पंणडत होय. हाही यम, वनयम, आसन 
ित्यादी ववधींमध्ये वनपणु असून तकावद अनेक शास्त्रामत पारमगत होता. कववत्व, वादपटुत्व ित्यादीमध्ये तो 
प्रवीण होता. त्याच्या कीतीचा ध्वज सवड वदशामत फडकत होता. ववद्यारूपी अन्नाचे दान करणे हाच त्यामचा 
ववनोद होता. ववद्वज्जनरूपी कुमुवदनींना प्रफुवल्लत करणारा तो चमद्र असून अत्यमत पुण्यवान व श्रेष्ठ मुनींमध्ये 
अग्रगण्य होता. गुरुजनामच्या चरण-कमलावर भ्रमराप्रमाणे तो लुब्ध होता. लाकुलागम शास्त्र व समप्रदाय 
यामचा तो उद्धारक असून सवड मुनींचे आश्रयस्थान, आवश्रतामचा कल्पवृक्ष आवण आपल्या समप्रदायाचे 
सारसवडस्व होता. स्वगड आवण मोक्ष यामचे मागड त्याला चामगले माहीत असून दोषामचा त्याला स्पशडही होत नसे. 
त्याचे अमतःकरण करुणेने ओथमबलेले असून परवहत साधण्यात तो नेहमी तत्पर असे. भारती कणडपूर 
नावाच्या वक्रयाशत्क्त पमवडताचा हा वशष्ट्य सवडगुणसमपन्न असून शमकराचा भक्त होता (ओ. ८५-९२). 
 

यापढेु या तत्पुरुष पमवडताची प्रशस्ती गाणारे तीन श्लोक आहेत. त्यामत असे म्हटले आहे की, ववववध 
उद्यानामनी सुशोवभत अशी तळी, ऐश्वयडपूणड आवण ववद्यादानाची सोय असलेली अत्यमत सुशोवभत देवळे व 
मुनींना राहण्यासाठी उमच घरे या तत्पुरुष पमवडताने तयार केली (श्लो. ५४). हे वणडन अवतशयोक्त वदसते. 
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कारण वपप्पलग्राम येथे ब्रह्मा-ववण्ष्ट्ण-ुमहेश्वरादी सवड देवळे भीमनाथाने तयार करवनू घेतली (दान लेि 
ओ. १५-१७, आवण भीमनाथ प्रशस्ती, ओ. ४४ ते ५२) असे स्पष्ट म्हटले आहे. कदावचत असे असेल की, या 
देवालयामच्या उभारणीसाठी आवश्यक तो पैसा भीमनाथाने देहन या तत्पुरुष पमवडताच्या देिरेिीिाली ती 
बामधून घेतली असावी. त्याच्या कीतीचा ध्वज दशवदशामत फडकत होता. तो सवड शास्त्रामत पारमगत असून वशष्ट, 
याचक व ववद्वज्जन यामचा कल्पवृक्ष होता. अनेक सज्जन, कवी ित्यादी त्याची सेवा करीत असत. अत्यमत 
पुण्यवान आवण त्यामुळे एिाद्या पववत्र तीथाप्रमाणे तो झाला होता (ओ. ९४ ते ९९). 
 
श्रीकंठ मुनी 
 

शवेटच्या दोन श्लोकामत (श्लो. ५७ व ५८) श्रीकंठ मुनीचे वणडन आले आहे. तत्पुरुष पमवडतानमतर तो 
उदयाला आला, अथात तो तेथील मठाधीश झाला असावा. हा तत्पुरुष पमवडताचा वशष्ट्य होता की काय ते 
स्पष्ट सामवगतलेले नाही. श्रीकम ठ मुनीही यमवनयमावद धमांनी युक्त असून मुनींमध्ये श्रषे्ठ, सवड ववद्या आवण गुण 
यामचा आधार होता. समसारात मृत्यूच्या भीतीने समतावपत झालेल्या प्राण्यामवर आपल्या कारुण्यामृताचा 
वशडकाव करून त्यामना तो आनमद देत असे. याचकामना त्यामचे ित्च्छत प्राप्त करून देत असे, ववद्वान गुरूम च्या 
मोक्षाचे रक्षण करण्यात तो तत्पर असे, ववद्यारूपी अन्नदान करीत असे आवण यमवनयमावद धमांच्या 
आचरणात नेहमी मग्न असे (ओ. ९८-१०१). 
 

यावरून वदसून येईल की, वपप्पलग्राम येथे लकुलीश्वर मताच्या पवडतावली समप्रदायातील कालमुि 
ववभागाच्या वशवकलगी समतानातील मुनींचा मठ असून त्यावठकाणी वावदरुद्र पमवडत, वक्रयाशत्क्त पमवडत, 
वत्रलोचनाचायड पमवडत, तत्पुरुष पमवडत व श्रीकम ठ पमवडत हे श्रेष्ठ मुनी होहन गेले. वशवकलगी समतानाचा उल्लिे 
अन्यत्र मला आढळला नाही. बहुधा प्रस्तुत वशलालेिातच त्यामचा उल्लिे आढळतो. तसे असल्यास त्याही 
दृष्टीने हा वशलालेि महत्त्वाचा ठरेल. 
 

िाचन 
 

–१– 
 

[दान लेख] 
 
१. स्िस्स्त [।*] समस्तिुिनाश्रयश्री[पृ्िीिल्लिमहारा*]- 
२. जाणधराजः परमेश्वरः परमि[ट्टारकः सत्याश्र*] 
३. यकुलणतलक चालुक्यािरि[: श्री*] 
४. मस्त्त्रिुिनमल्लदेिः अणिनि[णिक्रमाकथ ः*] 
५. तस्स्मिनेकसुखसकंथाणिनो [?] 
६. रमनिरतं कल्यािपुरे साम्राज्यणश्र[यमणधिा*]– 
७. सणत । तन्महाप्रधानं (नः) [।*] स्िस्स्त समणधगतपं[चमहािब्दः *] 
८. महासामन्ताणधपणतमथहाप्रचंडदंडनाय[कः णिष्*े]– 
९. ष्जनािीष्फलप्रदायकः सत्यणनधान[: सौजन्य*]– 
१०. िनजमािडंः काश्मीरणिषयमुखमंडन[: स्िाणम*]– 
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११. िंचकणिरःखंडनः श्रीमस्त्त्रिुिनमल्ल[देिप*]– 
१२. दाव्ज (ब्ज) िंृगः साहसोिुगं एतिामाणदसमस्त[प्रिस्स्त*]– 
१३. सणहतः सौणिदल्लानामणधिायकः सिाणध[कारसं*]– 
१४. पिः श्रीमद िीमनाथो रा[ज्ञः] सकािास्त्पप्प[लग्रा*]– 
१५. मं संप्राप्य तत्र ग्रामाभ्यन्तरे िीमसमु[द्र*]– 
१६. तीरे च ि (ब्र)ह्मणिष्िुमहेश्वराणदसमस्त[दे*]– 
१७. ितालयािं कारणयत्िा तदे्दिताना ंणन[त्य*]– 
१८. नैणमणिकणििेषपूजाणिधानाथं िू[धू]प[दीप*]– 
१९. नैिेद्याणदप्रदानाथथ च चंदनकंुकुमाद्यगं[िो*]– 
२०. गप्रििथनाथथमणप च ततै्रि सरस्ितीमंडपे 
२१. तपस्स्िना ंणिद्यार्षथना ंचािदानसंबद्धथनाथथ स्ि[स्स्त*] 
२२. श्रीमच्चालुक्यणिक्रमनृपकाले चतुर्षििणत[तमे*] 
२३. प्रमाणथसंित्सरे तदन्तगथतमागथिीष ेमा[णस] पौ[िथमा*]– 
२४. स्या ंसोमिारे सोमग्रहिपिथणि मंडलणिधा- 
२५. नाणदना धारापूिथकं कृत्िा सिथनमस्यत्िेन श्रीम– 
२६. ित्पुरुषपंणडतेभ्यः उज्िलंिाया ंमानदंडप्रमा- 
२७. िेन णपप्पलग्रामिूम्या ंणनििथनाना ंपंचिता (त)– 
२८. संख्यया अकंतोणप तत्संख्यया ५०० जलपा- 
२९. षािसणहता ंसंणमता ंसुिूकम प्रादात् । तस्याः 
३०. पुनराघाटः [।*] दणक्षितः णिलाकरग्रामसीमा [।*] 
३१. पणिमतः िुष्कग्रामसीमैि । उिरतः िुष्कग्रा- 
३२. मास्त्पप्पलग्रामं गतो माग्गथः । ततो ग्रामाद्वा- 
३३. यव्यणदग्िागे व्यिस्स्थतायाः पुष्कणरण्याः सकािा- 
३४. द ग्रामादाग्नेयणदग्िागाणिमुखं िकं्र गता िूः (।*) 
३५. तत्र णिलािासनं स्थाणपतं (।*) ततो दणक्षिाणिमुखं 
३६. गत्िा िीमसमुद्रसणिणहतमहािनादुिर- 
३७. तः णिलािासनं णतिणत । ततः पणिमाणिमु- 
३८. खं ्रमोतो णिलंघ्य तत्राणप िासनणिला स्स्थ- 
३९. ता [।*] ततो दणक्षिाणिमुखं णिलाकरग्रामसी- 
४०. मािणधः स्स्थता िूणमः । एिं सम[न्ता]दाघाटणििु- 
४१. ध्य (द्ध्य)थं सिासु णदकु्ष तत्र तत्र णिलािासनं स्था[णप*]- 
४२. तणमणत । अणप च श्रीिीमनाथो िीमेश्वरदेिा- 
४३. ना ंपुरणिधानाथथ ग्राममध्ये णनिेिनिूकम 
४४. ददौ । तस्याः प्रमािं [।*] मैलारदेिगृहाबु (दु)िर- 
४५. रणदग्व्यिस्स्थतपणरसूत्रणिणिः [।*] पणिमाणि- 
४६. मुखं पुरस्य नैऋथ त्या ंणदणि णिलािासनं स्स्थ- 
४७. तं । तदुिराणिमुखं पुरप्राकारसणिधाने िाय- 
४८. व्यतः णिलािासनं । ततः पूिाणिमुखं पुरप्राका- 
४९. राद्व(द्व)णहरैिान्या ंणदणि पुरप्राकारसंणश्लष्िासनं । 
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५०. ततो दणक्षिामुखं पुरद्वाराद्दणक्षिणदग्िागे 
५१. प्राकारसणिधौ आग्नेया ंणदणि णिलािासनमे(म् । ए)– 
५२. िं पुरस्य सिासु णदकु्ष िासनं स्थाणपतं । पुनरणप 
 

–२– 
 

[िीमनाथ प्रिस्ती] 
 

[िृि—ेअनुिुि १, १०, १२, २३, २४, ३१, ४९, ५०, ५८; िसतंणतलका २ -४ , १७, ३७ -३९ ; माणलनी 
५; मंदाक्रातंा ६, २१; िादूथलणिक्रीणडत ७, ८, १९, २०, २२, २५, २६, २७, ४२, ५१, ५४, ५५, ५९; इदं्रिज्रा 
९, ११, १३, १८, ४४; उपेंद्रिज्रा ३६; उपजाणत १४ -१६ , २८, २९, ३२ -३४ , ३५, ४१, ४५ -४७ , ५२, ५६; 
िंिस्थ ४०, ४३; दु्रतणिलंणबत ३०, ५७; ्रमग्धरा ४८; पुस्ष्पताग्रा ५३[ 
 
१. स्िस्स्त श्री ॥ ये संसारसमुद्रस्य पारं संतो णययासिः [।*] ते णििकलणगसंतानिासनं पालयसं्त्िदम् 

॥ [१*] ओं नमः । उणक्ष (स्त्क्ष)प्तिूणमरितािितो णि- 
२. पिःे श्रीमानचयथचणरतः स महािराहः [।*] यत्कोपणह्नरसुरेंद्रिनान्यधाक्षीद िृंदारकाणनललिैः 

पणरिद्धथमानः ॥ [२॥*] अव्याद िाणधपणतरर्षच्चतपादपीठो । 
३. णिघ्नोपिाणंतकरिेप्सुणिरायथियेः [।*] कसदूरकपजरसमुितकंुिणिणिरुिणंसतेंदुिकलस्य सुतणिरं 

िः ॥ [३॥*] श्रीमच्चलुक्यनृपिंिसमुििोिूदुद गीय– 
४. मानचणरतः कणबिु(ंबं)णदिृंदैः [।*] श्रीणिक्रमाकथ  इणत णिश्रुतचारुनामा 

रामाणिकाणिनयनोत्सिित्सलश्रीः ॥ [४॥*] णिणिधफलणिधाता सर्ज्नाना ंय आिी[िथचन]– 
५. सणललसेकोद िूतिाखासह्रमः [।*] णबमलतरणबसपथत्कीर्षििल्लीणितानः सुरतरुणरणत लोकैः 

िंणकतस्त्यक्तनाकः ॥ [५।*] यः साम्राज्य ंज– 
६. लणधपणरखामेखलालंकृतोव्यां चके्र क्रातंाणखलणरपुगिो णिप्रियाणिणषक्तः [।*] एकच्छतं्र 

सुरपणतणरि स्िगथलोके फिींद्रः पाताले िा पणरसरिधू– 
७. लोचनाघातपातं्र ॥ [६॥*] प्रत्यर्षथणक्षणतपालचक्रमसकृणिमथ्य यस्याहिे णिश्राम्यिुजयोः 

कृपािलणतकाकाणंतच्छटासंक्रमः [।*] कृिानेकणिरःसरोरु- 
८. हलुलन्मालारजःकपजरो रेजे स्िःसणरतो यथ (य) मस्िसुणरिात्यतंाद िुतः संगमः ॥ [७॥*] 

अथादानणििारकः पणरजनात्प्रीकत परा ंप्रा– 
९. पयिौदायो (या) हियोयथ एि णनलयो रक्षन्प्रजाः सिथतः [।*] धम्मैकप्रणत. िूरगम्यमणहमा दुःपा 

(दुष्पा)रगंिीणरमा तस्यासीद– 
१०. परच्छलेन हृदय ंश्रीिीमसेनापणतः ॥ [८॥*] तस्य प्रधानं णिणजतप्रधानः सेनाप्रधानं णिदुषा ंप्रधानं 

[।*] धमथप्रधानं जगता ंप्रधानं 
११. श्रीिीमनाथः समिूद्यिस्िी ॥ [९॥*] ि(ब्र)ह्मिो मानसः पुत्रः ऋषीिा ं सप्तमो मतः [।*] 

अणत्रद्धथमस्य संपणियथद गोत्राणदरिून्मुणनः ॥ [१०॥*] सेव्य ं
१२. मुनींदै्रर्षिणदतात्मतत्त्िैयथद गोत्रमाते्रयमतीिरम्य ं [।*] णिद्वत्प्रकाडैंिथ (बथ)हुपुण्यिास्ग्िरारव्ध (ब्ध) 

मत्यथथफलस्य णसद्ध्य ै॥ [११॥*] णहमाचलसमुत्पंना (त्पिा) 
१३. यस्य िंिाबणलिथ(बथ)िौ [।*] णद्वजध्िणनतघोषेि पूणरतािेषणदग्मुखा ॥ [१२॥*] आणदत्यिट्टो 

णिणदतात्मिास्त्रो िेदाथथणिज्ञानपरः िुणच– 
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१४. ि [।*] लोकस्तुतो यत्प्रणपतामहोिूत्कश्मीरदेिेष्िणतधमथणनिः ॥ [१३॥*] 
महाध्िरध्िस्तसमस्तपापो गाहथस््यधमथप्रणथतप्रिािः [।*] तुष्यणद्वतस्ताप्तणित– 

१५. स्स्तनाकः णपनाणकतोषाप्तकुलर्षद्धिृणद्धः ॥ [१४॥*] णपतामहो यस्य ि(ब)िूि िूमौ श्रीिीयुिट्टः 
िुणचधमथकमा [।*] हुतास्ग्नहोत्रणस्त्रजगत्पणितं्र (त्रः) 

१६. संत्राणसताघणस्त्रणदिाप्तकीर्षिः ॥ [१५॥] श्रीिल्लिट्टो गुिरत्निूणमः णपता ि(ब)िूिोच्चयिःपताकः 
[।*] संसारपाथोणनणधपारयान[प्ल]िोस्य सद गोत्रपरं– 

१७. परायाः ॥ [१६॥*] धीिंणगसंगलहरीहतपापकूलो गािंीयथिान्सुकृणतणिः पणरसेणितात्मा [।*] 
सन्मागथमागथणनरतोणतपणित्रचयो गंगाप्रिाह इि पू– 

१८. णरतधमथपाथाः ॥ [१७॥*] िौयाकरिंद्रकलाकलाणिल्लव्धो (ब्धो)दयो िानुपदाचथनेन [।] 
लक्ष्मीणप्रयो नाणितितु्रचक्र आक्रातंलोकणत्रतयप्रतापः ॥ [१८॥*] मे– 

१९. रौ ककनरनाणयकाः सुरपतेरास्थानसंस्थाः पुरः पातालेप्यणहकन्यका अहरहः णक्षत्या ं णक्षतीिागंनाः 
[।*] कीर्षिय(यथ)स्य जनणप्रयस्य णितता ंश्रीिी– 

२०. मसेनापतेनीहारेंदुणसतारकिदधिला ं गायणंत गीतैमुथहुः ॥ [१९॥*] गािंीयेि महोदणधः सुदयया 
साक्षाच्च धमात्मजः िौयेिाजथ(जुथ)न– 

२१. णिक्रमो रणिणनिः िश्वत्प्रतापोदयःै [।*] िैत्येनेंदुसमानिीलणनलयः क्षातं्या पृणथव्या समः 
श्रीमान्िीमचमूपणतः समिित्सिथस्य ह– 

२२. षोदयः ॥ [२०॥*] िास्ग्िः कीतेणस्त्रिुिनपदारोहणनःश्रेणिकाणिस्तत्िाथथत्िात्सकलणिदुषो 
िीणतदत्िाणद्वषि [।*] प्रीणतप्राप्तेः णक्षणतपणतममंु घूण्िथ– 

२३. यिण्िथिािं आस्थाने यो िदणत महणत क्ष्मािृता ं सभ्यिोभ्ये ॥ [२१॥*] आरात्संगतमानसं च 
सुमहत्पद्माकरोल्लाणसतं गौरीिीरिता ंस– 

२४. िा सुमनसा ं गजथन्िृषो ििथते [।*] िीमे णि(णब)भ्रणत िूिृकदद्रििने साणिध्यमत्यद िुत् (त) 
त्रासीच्छस्क्तधरो णिनायक इतो िूताणन सम्य– 

२५. श्नं(ङ्नं)च ॥ [२२॥*] यस्स्मन्घोरिया[गा]रे पे्रतसंघाः परस्परं [।*] युदे्ध युध्यणत युध्यस्न्त 
रक्तमासंाणिलाणषिः ॥ [२३॥*] िासे्त्र धमे सुराच्चाया ं

२६. सदाचारे सदीक्षिे [।*] राजकाये सता ं काये समोत्कषान्मुणनः स्फुटम् ॥ [२४॥*] सिािाः 
पणरपूरयन्ि(न्ब)हुणिधस्ििांिु(बु)धा– 

२७. रोत्करैद्धाराधारमजीजयस्त्त्रिुिने सत्िािपोन्तं ततः [।*] कुबथन्क्ष्माधरमंकुरैरणतमुदः प्रोरंृ्ज्णितं 
सत्फलैः सादैं्रर्षबदु्रतदुष्जं– 

२८. तुणनकरं राणत्रस्न्दिं सिथदा ॥ [२५॥*] पृ्िीं व्याप्य णििािरीणमि ििी यत्कीर्षतपंुजः 
स्फुरन्देिाधीिणनकेतनं प्रणत ययौ तत्रा– 

२९. प्यमानागतः [।*] नागेन्द्रालयमप्यपूरयदनािाप्तािकािस्ततस्तस्थािुच्चणलतः पयोंबु (बु) 
णधलुलदे्वलानुकारं दधन् ॥ [२६॥*] औदायं 

३०. कृपिेषु िौयथमणरषु प्रत्यग्रता धमथणि प्रौणढिाच्यणिरामता च बपुणष श्वैत्य ं यिस्युिते [।*] रूणढः 
सिथजगत्रये चतु– 

३१. रता बु(बु) णद्धक्रमे णबक्रमे िुच्यत्िं णनतराममी गुिगुिा एतेषु यस्यासत ॥ [२७॥*] 
णिघूण्िथयन्संसणद सभ्ययोधानु(न्) व्यढेूप्य– 

३२. रंधं्र नृपनायकेन [।*] अन्तःस्पृिो यो सृजदुस्क्तकाडंान् सपक्षिृिीन्सफना(ला)निंकः ॥ 
[२८॥*] सा णदग्न (णदङ न) जाता न जणनष्यते या 
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३३. तस्याणतदुःसाधतया प्रतीता [।*] चणरत्रसंचाणरगुिो यदीयोप्यपूरयद ि (ब्र)ह्यसदः समस्तम् ॥ 
[२९॥*] णिबु (बु)धियथिने णिहरन्मुहुः कृत– 

३४. कबा(बा)िगिं णबससजथ यः [।*] सपणद कृष्िमृगं चपलाकृकत प्रणतिचो मृगयुर्षिणजघासंया ॥ 
[३०॥*] लक्ष्मीं णिष्िो (ष्िो)यथिः िंिोगांिी– 

३५. यं च पयोदधेः [।*] क्षमा ंक्षोण्या जहारान्यःै सत्यमेषु तु याच्यते ॥ [३१॥*] कृते णदणतिीरसुता ि 
(ब)िूि ते्रतायुगे रामनृपस्य 

३६. माता [।*] या देिकी द्वापरगोचरा सा जयािती यर्ज्ननी कलौ च ॥ [३२॥*] 
श्रीमत्यिूर्ज्ोगलदेणिकाख्या ख्याताबदातार्षजतदानकीर्षिः [।*] 

३७. णििूषयतंी बपुषोद्धथमस्य ि(ब)िािुमेिेंदुकलाधरस्य ॥ [३३॥*] पणतिता धमथपराणतरम्या धमार्षजता 
धमथरताप्तधमा (।*) णिणचत्रचाणरत्रणि– 

३८. िुद्धकीर्षिः श्रीजोगिा यस्य ि(ब)िूि पत्नी ॥ [३४॥*] पद्मेि णिष्िोिुथिनाणधपस्य 
िंिोरुमेिाणसतणिक्रमस्य [।*] रणति कामस्य हे(ह)रेः िचीि 

३९. णहमािुंकब (कब)ि (ब)स्य च रोणहिीि ॥ [३५॥*] कृतोपकारा ि(ब)हुणिः 
प्रकारैरुदारतारापणतकातंिास्ग्िः [।*] अनुग्रहेिात्मपणरग्रहस्य मही– 

४०. तलव्याणपमहागुिौधा ॥ [३६॥*] मेघंकरे णिबु(बु)धियथगिोपसेव्ये यो 
िीमणिक्रमसमाख्यणििालिाला ं[।*] णनमाय केििणपताम– 

४१. हरुद्रमूतीः संस्थाप्य णपप्पणरकखेटमदादमूभ्यः ॥ [३७॥*] गोदािरीसणललधौतमहाघसंघे नादंीतटे 
णत्रपुरुषैः कृतसुप्रणतिा ं[।*] चके्र प्रता– 

४२. पनििीमसमाख्यिाला ं ग्रामं ददौ णिपुलिैिििस्ग्घकाख्यम् ॥ [३८॥*] योसौ 
महणिजिुजोद्व(द ब)लिीमनाम णिष्िोिकार स– 

४३. दनं िुिनाचले च [।*] िीमाकंनाम णिकसद्यिसा ं णनधानं चके्र तथा णििपुरे णििकीिथनं यः ॥ 
[३९॥*] चकार िीमेश्वरदेितालय ंक– 

४४. ल्यािपुयुथिणतणचत्रमुज्िज्ज्िलं [।*] मुरंुणि (णब) काग्राममदात्सणिस्तरं चकार कल्लुवं्ि (ब्ब) 
रकेणप यः सरः ॥ [४०॥*] स णपप्पलग्राममिाप्य राज्ञो 

४५. ज्ञानामृतक्षाणलतकल्मषेभ्यः [।*] िुिं ददौ धमथपरो णद्वजेभ्यः पदं स्िकीिणेरि णिस्फुरंत्याः ॥ 
[४१॥*] चके्र यणस्त्रणिलोचनणत्रि— 

४६. दनैः स्फूजथन्मणिज्योणतषा ं णिभ्राजन्मुकुटत्रयःै सदृिता ं णि (णब)भ्रर्ज्नैरर्षच्चतं [।*] देिाना ं
णनलयत्रय ंस्ियिसो णनश्रे– 

४७. णिकासणििं प्रत्यग्राहििीमसंज्ञमणप च प्रादात्सह्ंरम िुिः ॥ [४२॥*] िीमाकथ नामाणप च देितालय ं
चकार रोणचःपणरपूणरताचले [।*] 

४८. िानोः समानं कनकोज्िज्ज्िलणश्रया प्राचीणगरेः िंृगरुचा णिणचत्रया ॥ [४३॥*] स णनमथमे 
िीमसमुद्रनाम तडागमादिथणमि स्िकीिःे [।*] 

४९. कदाप्यसंक्षोभ्य समुद्रमुद्रा ं णि(णब)भ्रत्स्िपुण्येंदुसमृणद्धिृ[कद्ध] ॥ [४४॥*] णिघ्न्रमितंीपणतपारतारं 
सेतूपमं िीमि(ब)लाणिधानं [।] हे– 

५०. रंि (ब) धामाणप णिणनमथमे सः समापथयच्चाणप ितं पृणथव्याः ॥ [४५॥*] स के्षत्रपालस्य चकार धाम 
िीमायुधाख्य ंस्ितडाग– 

५१. तीरे [।*] िाप्यामणप द्वादिदेिताना ं चकार धामान्यपरा ं च िाणपम् ॥ [४६॥*] चंड्याः 
करोत्सगंकृपािपाटिप्र– 
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५२. णपष्माद्यन्मणहषासुरणद्वषः [।*] चंडाणरिीमाणिधमोके (क) उच्चकैिकार िूमेः स ददौ ितं ततः ॥ 
[४७॥*] 

५३. यत्र क्वाप्यस्स्त तीथं महदणप नगरं यत्र चास्ते स्िदेिे योसौ सत्राणि चके्र प्रणतपदमणनिा– 
५४. याणि सिासु णदकु्ष [।*] यद्दिाचािपूण्िा णद्वजिरणनकरा िु (बु) द्धिेदाथथिास्त्रा जायन्तेिीष्– 
५५. रूपाः पणरणचतपरमि (ब्र) ह्ममागा णिपापाः ॥ [४८॥*] होमधूमलता यस्य णिप्रमंत्रािनीरुहा [।*] 

यिः– 
५६. पंुजप्रसूनाढ्या सदा नबफलाकुला ॥ [४९॥*] यदििोजनैः पूताः णिप्रा िुणि सह्रमिः [।*] णब्र 

(णध्र) यतें– 
५७. मररामाणिव्याकुलाणिरिीप्सुणिः ॥ [५०॥*] अतंो नास्स्त परोपकारकरिे श्रीिीमसेना– 
५८. पतेयेनापूणर सुिण्िथलक्षणनकरैः श्रीणिक्रमाको नृपः [।*] तस्यिैं प्रगुिं गुिेषु गिनां किु ं
५९. समीहे परं िूयस्त्िादणततुच्छतः स्ििचसो िक्तंु न िक्नोम्यहम् ॥ [५१॥*] यािििो यािदयं 

णिकरणच– 
६०. यािन्मृडो यािदसौ च कृष्िः [।*] तािर्ज्नश्रोत्रसुखािहास्ता (स्ता)ं णदगर्षपता स्िस्स्तमतः 

प्रिस्स्तः ॥ [५२॥*] 
६१. मदमुणदतकिींद्रबंृददस्न्तदलनहणरः सकलाथथिास्त्र[दृ]ष्ः [।*] सुलणलतकणितानखस्तदी– 
६२. यसूनुरकृतकृकत निकाणलदास एनाम् ॥५३॥ इणत प्रचंडदंडनायकश्रीिीमनाथसूनुः 
६३. सूणरजनिृंदानंदसंदोहदः गुरुचरिसपयापरायिः किींद्रकुमुणदनीचंद्रः ऋग्िेद– 
६४. चूडामणिः अणिनिकाणलदासः का[णल]दासदंडनायक्िकार प्रिस्स्तणमणत िुिम् ॥ 
 

–३– 
 

[णििकलगी–संतान आचायथ] 
 
६५. ओं नमः ॥ स्िस्स्त [।*] यमणनयमस्िाध्यायध्यानधारिमो (मौ) नानुिानजपसमाणधषड (डं) 

गोपहा– 
६६. राणदसंपिाः अनेकतकाणदिास्त्रपारािारपारगाः अिदातकीर्षिध्िजाः अमणलनचणर– 
६७. त्राः दुष्दर्षपिपंणडतगलकालपािा बाणदणदगंब (ब) रमहािा (बौ) द्धकुलधूमकेतिः पिथतािा (ि)– 
६८. ल्या ंकालमुखतपोधनाग्रगण्याः णकव्िग्रामकृताणधिासश्रीमन्महाणििकलणगसंतानकु– 
६९. मुणदनीलसणििाकराः प्रत्यक्षरुद्ध[द्र]मणहताः श्रीमद्वाणदरुद्रपंणडताः ॥ तेषामेि की– 
७०. र्षिः । कािादे कििुग्िृ (ग्बृ) हस्पणतमते िाचस्पणतः काणपले माग्गे यः कणपलः स्िय ंसु– 
७१. गणदते या ं(यो) सौगते सद गुरुः [।*] मीमासंाणधगमे स जैणमणनमुणनन्यायेक्षपादः कृती िव्दे (ब्दे)– 
७२. जो लकुलीश्वरो णिजयते िैिे णििः सापं्रतम् ॥ [५४॥*] तस्च्छष्याः 

श्रीमल्लकुलीश्वरागममानससरो– 
७३. िरराजहंसाः सरस्ितीश्रिििूषिाितंसाः कणलकालियपलाणयतधमथिरिाः 
७४. गुरुकुलसमुद्धरिाः यमणनयममहीरुहालिालस्फालिालसमुणचतकालाः धार– 
७५. िाजपसमाणधणिणधणनपुिाः संसारियहरिाः गुरुजनकृतणिनयाः िूणषतणनजस– 
७६. मयाः िु (बु) धजनकृतपक्षाः तकाणदिास्त्रदक्षाः सततिीतरागाः परणहतिििोगाः िा– 
७७. रतीकण्िथपूराः नरकियदूराः णत्रिुिनणिणदतकीिथयः महेश्वरमूिथयः महापुरु– 
७८. षकृतिक्तयः श्रीमस्त्क्रयािस्क्तपंणडतदेिाः ॥ तदनुजाः ॥ स्िस्स्त [।*] समस्तलोकसंस्तू– 
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७९. यमानगुिमणिगिमरीणचमालालंकृताः समस्तलोकसंस्तुता[:] पािथतीमातारमि– 
८०. चरियुगलारकिदमधुकरा [:] दिधमथणनमथलरत्नाकराः कदडीरकपडपाडुंरय– 
८१. िःसुधाधिणलताजाडंमंडलाः िारतीकण्िथकंुडलाः णबबु (बु) धजनिनमािडंाः स– 
८२. मुणदतमदनमदणिदलनप्रचंडाः लाकुलागमसरोणजनीराजहंसाः णनजसमया– 
८३. ितंसाः कणलमलकलंकपंकाकंणिरणहताः णिद्यािदानणिनोदाः समस्तमुणनजन– 
८४. पणररक्षिकृणतसंपाणदताह्लादा (दाः) णििकलणगसंतानकुमुणदनीलसणििाकराः ॥ 
८५. श्रीमस्त्त्रलोचनाचायथपंणडताः ॥ स्िस्स्त [।*] यमणनयमासनप्रािायामप्रत्याहारध्यान– 
८६. धारिासमाणधणिणधसंपिाः अनेकतकथ णसद्धातंाणदिास्त्रपारािारपारगाः कणिग– 
८७. मकिाणदिास्ग्मतासंपदाधाराः समस्तणदगन्तराप्तकीर्षिध्िजाः अनिरतणि– 
८८. द्यािदानकेलीणिनोदाः णिद्वर्ज्नकुमुणदनीलसच्चदं्राः अगण्यपुण्यास्न्िताः प्रिर– 
८९. मुणनगिाग्रगण्याः गुरुजनपदािंोजयुगलषट्चरिाः लाकुलागमसमयसमुद्ध– 
९०. रिाः सकलमुणनजनसमाजाश्रयाः आणश्रतजनकल्पिृक्षाः पणिणत्रतणनजसम– 
९१. यसत्िाः (त्त्िाः) सम्यस्ग्िणदतात्मतत्िाः (त्त्िाः) पणरणचतस्िग्गापबग्गथमाग्गाः णिगतदोषसंसग्गाः 

करुिा– 
९२. मृतरसाद्रथणचिाः अत्यतंपरणहतप्रिृिाः समस्तगुिगिािासाः महेश्वरदासाः 
९३. श्रीमद िारतीकण्िथपूरनाम्ना ंणक्रयािस्क्तमहामुनीश्वरािा ंणिष्याः श्रीमित्पुरुषपंणडता– 
९४. :॥ आरामैर्षिणिधैस्न(स्त)डागणनबहानत्यतंसंिोणितान्देिाना ंणनलयाननंतणििा– 
९५. स्न्िद्यािदानास्न्ितान् [।*] आिासान्िणतना ंणिमानसदृिािंके्र समंतात्कृती श्रीमासं्तत्पुरु– 
९६. षो मुणनद्दथिणदिाव्याकीण्िथकीर्षिध्िजः ॥ [५५॥*] समस्तिास्त्रागमपारदृश्वा णिष्ार्षथणिद्वर्ज्– 
९७. नकल्पिृक्षः [।*] णिचक्षिािंोजिने (नै) किास्िास्न्िराजते तत्पुरुषो मुनीिः ॥ [५६॥*] जयणत 

स– 
९८. र्ज्नसूणरसुसंगमैर्षद्वजिरैमुथणनणिः पणरसेणितः [।*] णिणिधपुण्यणनणधः िुितीथथता ंद– 
९९. धदसाणिह तत्पुरुषो मुणनः ॥ [५७॥*] यमाणदधमथसंपिो मुनीना ं प्रिरो महान (न्) [।*] 

सिथणिद्या– 
१००. गुिाधारः श्रीकंठो मुणनरुद्ययौ ॥ [५८॥*] कारुण्यामृतिीकरैिथिमरैः संताणपतप्राणिना– 
१०१. माह्लादं जनयििीस्प्सतफलं संप्रापयिर्षथना ं[।*] यो णिद्वद गुरुमोक्षरक्षिपरो 
१०२. णिद्यािदानास्न्ितः सोय ं िाणत यमाणदधमथणनरत्त्रः (तः) श्रीकंठनाथो मुणनः ॥ [५९॥*] ओं नमः 

[॥*] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१२ 
राष्रकूट तृतीय गोकिदराजाचा झणरका ताम्रपट 

 
उपलब्धी 
 

मूर्षतजापूर (ता. मूर्षतजापूर, वजल्हा अकोला) पासून उत्तरेस तीन मलैावर ‘वसरसो’ नावाचे एक 
िेडे आहे. तेथील प्रवतवष्ठत सद्गृहस्थ श्री. अच्युतराव गुलाबराव देशमुि यामच्या मालकीच्या गढीत प्रस्तुत 
ताम्रपट सापडला. गढीच्या नैऋत्येकडील बाजूला सुमारे ३० ते ४० फूट उमचीचा एक पडका बुरुज होता. 
तो तारीि १३ एवप्रल १९५४ रोजी िचला. तेथील माती गोळा करीत असताना हा ताम्रपट वमळाला. श्री. 
अच्युतराव देशमुि यामचे बमधू श्री. भगवमतराव देशमुि (मुख्य कायडपालन अवधकारी, जनपदसभा व 
उपववभागीय पदावधकारी, आवी, वजल्हा वधा) यामनी आवी येथील आमदार श्री. ज. ब. हफड  नानासाहेब 
कदम यामच्यामाफड त तो माझ्याकडे पाठववला. या सवड सद्गृहस्थामचा मी अत्यमत आभारी आहे. त्यामच्याच 
सममतीने प्रस्तुत ताम्रपटाचे समपादन येथे करीत आहे. 
 
ििथन 
 

प्रस्तुत ताम्रपटाचे एकूण तीन पते्र असून ते ·४ िमच जाडीच्या व ३ िमच व्यासाच्या एका कडीत 
ओवलेले आहेत. कडीची दोन्ही टोके १·८ िमच व्यासाच्या एका वतुडलाकार मुदे्रत फसववलेली आहेत. मुदे्रवर 
कमलासनस्थ गरुडाची मूती असून वतने आपल्या दोन्ही हातामत, प्रत्येकी एकेक सपड धारण केलेला आहे. 
राष्ट्रकूट सम्राटामच्या ितर ताम्रपटामत जशा मुद्रा आढळतात तशीच ही आहे. ताम्रपट माझ्या हाती 
आल्यानमतर नागपूर म्युवझयमचे मुख्य अवधकारी डॉ. शम. श्री. पटवधडन यामच्या सल्ल्याने त्यामच्याच 
कायालयात ताम्रपटाची कडी मी कापून घेतली. त्यामुळे ताम्रपटाचे पते्र वाचनसुलभतेसाठी बाहेर काढता 
येणे शक्य झाले. या वतन्ही पत्रयामचे वमळून वजन १७५ तोळे असून मुदे्रचे वजन ५१ तोळे आहे. 
 

ताम्रपटाच्या प्रत्येक पत्रयाची लामबी साधारणपणे ९॥ ते १० िमच असून रुम दी ७ िमच आहे. ताम्रपट हाती 
आला त्यावळेी त्यावर सवडत्र कमालीचा जमग चढलेला होता. तो मी स्वच्छ केला. पवहला पत्रा िराब 
झालेला असला तरी त्यावरील मजकूर वाचता येतो. ितर दोन्ही पत्रयामवरील मजकूर ठसठशीत कोरलेला 
आहे. तथावप दुसऱया पत्रयाच्या दुसऱया बाजूवरील मधल्या तीन ओळी (क्रमामक ५१, ५२ व ५३) जमगाने 
बऱयाच िाहन टाकल्यामुळे अत्यमत अस्पष्ट व दुवाच्य झाल्या आहेत. याच ओळींत दान वदलेल्या गावाच्या 
चतुःसीमामवरील गावामची नाव े असल्यामुळे स्थलवनणडय करण्याचे काम कठीण झाले आहे. पवहल्या व 
वतसऱया पत्रयाची एकेक बाजू कोरी असून त्यामच्या दुसऱया बाजूवर आवण दुसऱया पत्रयाच्या दोन्ही बाजूमवर 
मजकूर कोरलेला आहे. अथात, एकूण मजकूर चार पानामवर आलेला आहे. पवहल्या पत्रयाच्या दुसऱया 
बाजूवर १७, दुसऱया पत्रयाच्या पवहल्या बाजूवर १९ व दुसऱया बाजूवर २०, आवण वतसऱया पत्रयाच्या पवहल्या 
बाजूवर १७ ओळी, याप्रमाणे एकूण मजकूर ७३ ओळींचा आहे. दुसऱया पत्रयाच्या पवहल्या बाजूवरील शवेटून 
दुसरी ओळ (क्रमामक ३५) ितर ओळींपेक्षा १॥ िमचाने लहान आहे; आवण शवेटची ओळ तर केवळ १·७ िमच 
लामब असून तीत फक्त ७ अक्षरे आहेत. दुसऱया पत्रयाच्या दुसऱया बाजूवरील शवेटची ओळ सुद्धा केवळ १॥ 
िमच लामब असून तीत फक्त पाच अक्षरे आहेत. ही ओळ या पत्रयाच्या शवेटी उजव्या बाजूला कोरलेली आहे. 
अथात, ताम्रपटातील अक्षरामचा आकार सवडत्र सारिा नाही. अक्षरे साधारणपणे एक तृतीयामश ते एक 
वद्वतीयामश िमच उमचीची आहेत. ७२ ते ७३ या ओळींत ती जरा मोठी, तर ३९ व्या ओळीत थोडी लहान आहेत. 
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ताम्रपटाचा मजकूर कोरण्याचे काम काळजीपूवडक झालेले नाही. कोरताना काही वठकाणी अक्षरे ककवा शब्द 
वगळले गेले आहेत. (उदा. २४, २७, ३२, ३४, ४१, ४५ ित्यादी ओळी पाहा); तर काही वठकाणी त्यामची 
वनष्ट्कारण पुनरावृत्ती झाली आहे. (उदा. ५, १७, १८, ३४, ५७ ित्यादी ओळी पाहा.) ३४ व्या ओळीत तर 
कोरणाराने बराच घोटाळा उडववलेला आहे. 
 
अक्षरिणटका 
 

प्रस्तुत ताम्रपट समस्कृत भाषेत वलवहलेला आहे. आरमभीच्या ४४ ओळींतील व ६४ ते ७२ ओळींतील 
मजकूर पद्यात असून ४४ ते ६३ व ७२ आवण ७३ या ओळींतील मजकूर गद्यात आहे. अक्षरामची वलपी 
देवनागरी आहे आवण वतचे वळण साधारणपणे राष्ट्रकूटामच्या ितर ताम्रपटामतील वलपीशी जुळते आहे. 
 

सामान्यतः अक्षरावरील वशरोरेषेच्या शवेटी डाव्या बाजूला िाली आिूड रेषा कोरून व्यमजनामतगडत 
आ दशडववलेला आहे. उदा. ममडलाग्रो-ओ. २; पुनराददीत, दानात्-ओ ७०; महाक्षपटलावधप-ओ. ७३. काही 
वठकाणी आकाराचे वचन्ह असलेली ही रेषा आजच्याप्रमाणे िालपयंत कोरलेली आहे. उदा. वनशात–ओ. 
१२, तथा–ओ. ७३; क्ववचत ही आकाराची रेषा वशरोरेषेच्या शवेटी ककवचत वर कोरलेली आढळते. उदा. 
पराक्रम-ओ. १७,-लोलाम-ओ. ७१, दत्ता–ओ. ६७; तर क्ववचत ती ककवचत वर व िाली दोन्हीकडे कोरलेली 
आढळते. उदा. दत्तावन पुरा, तावन–ओ. ६९. ओ. ६७ मधील ‘वसुधा’ शब्दातील ‘धा’ तील आकाराचे वचन्ह 
तर, वशरोरेषा न कोरता, केवळ वर उभे वचन्ह कोरून दािववले आहे. 
 

िाली दोन व त्यावर एक अशी तीन कटबे कोरून ‘ि’ हा स्वर दािववला आहे. उदा. िवत-ओ. ३, 
७१. व्यमजनामतगडत ऱहस्व व दीघड िकार सामान्यतः आजच्यासारिेच आहेत, पण क्ववचत व्यमजनाच्या 
वशरोरेषेवर केवळ गोलाकार वचन्ह कोरून ऱहस्व िकार दािववला आहे, उदा. अवभमुिी–ओ. ३, 
वलवित–ओ. ७२. 
 

व्यमजनामतगडत ऱहस्व िकाराचे वचन्ह काही वठकाणी आजच्यासारिेच आहे. उदा. िुष्ट्क-ओ. ६५, 
कंुि-ओ. २९, कुक्काय्येन-ओ. ७३; पण काही वठकाणी दमडाच्या िालच्या डाव्या बाजूला लहानशी आडवी 
रेषा कोरून ऱहस्व िकार दािववला आहे. उदा. पुरा-ओ. ६९, श्रेयोनुपालनम्-ओ. ७०, दायोनुमन्तव्यः-ओ. 
६२, मुद्यत, ववधु-ओ. २, सूनु-ओ. २९, ित्यादी. दीघड ईकाराचे वचन्ह आजच्यासारिेच आहे; पण ते 
दमडाच्या िाली उजव्या बाजूला कोरलेले आहे. उदा. पूजापूवजत-ओ. ७२; सूनोः-ओ. ७३. ओ. ६० मध्ये 
शवेटी आलेल्या िूवम शब्दातील िू च्या दीघड उकाराचे वचन्ह थोडे वगेळे आहे. ए या स्वराचे वचन्ह 
वत्रकोणाकृती असून ते ओ. ५२ मधील ‘एिम्’ व ओ. ६१ मधील ‘ऐश्वयड’ या शब्दात आढळते. 
 
िाषा 
 

ताम्रपटाची भाषा समस्कृत आहे, ती काही वठकाणी अशुद्ध आहे. अनेक वठकाणी स साठी ि 
कोरलेला आहे, उदा. आिीत्–ओ. १, २९ व ३२; श्वववक्रम–ओ. १५; तर उलट अनेकदा ि साठी स 
कोरला गेलेला आहे. उदा. रसना–ओ. २४, प्रसासवत–ओ. ३२. क्ववचत् ष साठी ि कोरला आहे. उदा. 
वजगीशया–ओ. ३८, कवध्याटवीश्वतोयासु–ओ. ६५. त्र साठी तृ–ओ. ६, व गृ साठी णग्र–ओ. १२ यामचा 
उपयोग हाही अशुद्ध होय. अनुनावसकाऐवजी अनुस्वारामचा उपयोगही केलेला आहे. उदा. मानकान् ऐवजी 
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मानका–ंओ. ४६ पाहा. भोक्तंु साठी भोक्त हे रूपही चुकीचे आहे. कोरताना झालेली वणडववपयाचीही काही 
उदाहरणे आढळतात. उदा. गज ऐवजी जग–ओ. २३. –द्योदकावद ऐवजी –द्योतकावद ओ. ५८; 
प्रपद्योपणर ऐवजी प्रपद्योरणप–ओ. ३४. 
 
ताम्रपटाचा काल [राष्ट्रकूट नृपती गोकवद वतसरा याने वदलेल्या बहुतेक ताम्रपटामत गत शक वनदफेवशलेला असतो; तथावप, कधी कधी 
‘शकनृपकालातीत’ म्हणजे ‘गत’ असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्ष चालू असलेला शकही वदलेला आढळतो. उदा. वणी-कदडोरी ताम्रपटात (िम. अँ. 
वषड ११, पृ. १५९) शक वषड (गत) ७३० व्यय समवत्सर–असे नमूद केले आहे; पण व्यय समवत्सर गत ७२९ ला येतो. तसेच बहुलावाड ताम्रपटात 
(मध्य. िवत. साधने, भाग २, पृ. २१) शक वषड ७३२ व समवत्सर सवडधारी वदला आहे; परमतु सवडधारी समवत्सर गतवषड ७३१ मध्ये येतो. अथात दोन्ही 
वठकाणी ‘शकनृपकालातीत’ असे शब्द असले तरी ‘चालू’ शक वनर्षदष्ट केलेले आहेत असे वदसते. तसाच प्रकार प्रस्तुत ताम्रपटातील शकाचा आहे. 
अक्षरी वदलेले शकवषड ७२६ गत म्हणून वनर्षदष्ट केलेले असले तरी ते ‘चालू’ वषड होते. अथात, आकयात नमूद केल्याप्रमाणे तेथील अवभपे्रत शक–
काल गत ७२५ हाच होय.] 
 

प्रस्तुत ताम्रपटाचा काल अक्षरी ‘समवत्सरशतेषु सप्तसु षड कवशत्यवधकेषु’ (ओ. ५७) म्हणजे सातश े
सव्वीस असा अक्षरात वलवहला असला तरी आकयात नमूद करताना तो ७२५ असा कोरला आहे. ही 
उघड ववसमगती आहे. ताम्रपटातील दान कार्षत्तक पौर्षणमेला चमद्रग्रहणाच्या वळेी तुमगभद्रा नदीत स्नान करून 
वदलेले आहे. वद. ब. वपल्ले यामच्या भारतीय पमचामगानुसार (Indian Ephemeris) गत शक ७२५ मध्ये कार्षत्तक 
शुद्ध पौर्षणमेला चमद्रग्रहण होते. तसे ते श. ७२६ मध्ये, ितकेच नाही तर तदनमतर ८ वषांतही नव्हते. शके 
७२१ पूवीही आठ वषात या वतथीला चमद्रग्रहण नव्हते. तेव्हा या वठकाणी अवभपे्रत असलेला शक (गत 
[राष्ट्रकूट नृपती गोकवद वतसरा याने वदलेल्या बहुतेक ताम्रपटामत गत शक वनदफेवशलेला असतो; तथावप, कधी कधी ‘शकनृपकालातीत’ म्हणजे ‘गत’ 
असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्ष चालू असलेला शकही वदलेला आढळतो. उदा. वणी-कदडोरी ताम्रपटात (िम. अँ. वषड ११, पृ. १५९) शक वषड (गत) 
७३० व्यय समवत्सर–असे नमूद केले आहे; पण व्यय समवत्सर गत ७२९ ला येतो. तसेच बहुलावाड ताम्रपटात (मध्य. िवत. साधने, भाग २, पृ. २१) 
शक वषड ७३२ व समवत्सर सवडधारी वदला आहे; परमतु सवडधारी समवत्सर गतवषड ७३१ मध्ये येतो. अथात दोन्ही वठकाणी ‘शकनृपकालातीत’ असे शब्द 
असले तरी ‘चालू’ शक वनर्षदष्ट केलेले आहेत असे वदसते. तसाच प्रकार प्रस्तुत ताम्रपटातील शकाचा आहे. अक्षरी वदलेले शकवषड ७२६ गत म्हणून 

वनर्षदष्ट केलेले असले तरी ते ‘चालू’ वषड होते. अथात, आकयात नमूद केल्याप्रमाणे तेथील अवभपे्रत शक–काल गत ७२५ हाच होय.]) ७२५ 
हाच होय व वतथी कार्षत्तक शुद्ध पौर्षणमा ही होय. या वमतीला िमग्रजी तारीि २ नोव्हेंबर ि. स. ८०३ ही 
होती. 
 
राष्रकूटाचंी िंिािळ 
 

या वळेी राष्ट्रकूट नृपती णतसरा गोकिदराज हा अलम पुराजवळ तुमगभद्रा नदीच्या काठावर तळ देहन 
रावहला होता. तेथून त्याने हा ताम्रपट वदलेला आहे. आरमभीच्या २७ श्लोकामत या गोकवदराजाची वमशावळ 
वदलेली आहे, ती त्याच्या ितर ताम्रपटामतील वमशावळीप्रमाणेच आहे. राष्ट्रकूट वमशाचा मूळ पुरुष पणहला 
गोकिदराज (श्लोक २ ते ४); त्याचा पुत्र श्रीककथ राज (श्लो. ५) त्याचा मुलगा इदं्रराज (श्लो. ६); त्याचा पतु्र 
श्रीदंणतदुगथ; याने कामची, केरल, चोल, पामय, श्रीहषड, वज्रट ित्यादी राजामना कजकणाऱया, अजेय अशा 
कनाटक सैन्याला देिील सहज कजकले होते; आपल्या सामथ्याने वल्लभाला कजकून राजावधराज आवण 
परमेश्वर ह्या पदव्या त्याने प्राप्त करून घेतल्या (श्लो. ७ ते १०). त्याच्या मृत्यनूमतर श्रीककड राजाचा पुत्र 
कृष्िराज हा राजा झाला. ह्यालाच शुभतुमग व अकालवषड अशीही नाव े होती. राहप्पाला युद्धात कजकून 
यानेही राजावधराज आवण परमेश्वर अशा पदव्या वमळववल्या (श्लो. ११ ते १७); त्याच्यानमतर त्याचा पुत्र 
दुसरा गोकिदराज हा गादीवर आला. (श्लो. १८). त्याला धु्रव नावाचा धाकटा भाह होता. (दुसरा गोकवद 
ह्याला दूर करून) हा धु्रि गादीवर आला. तेव्हा या गोकवदराजाने मालवशे आवद शत्रू गोळा केले, त्यामना 
कामची, गामग आवण वेंगी येथील राजामनी मदत केली. तथावप, धु्रवाने गोकवदराजाच्या बाबतीतील आपला 
वनिय ढळू वदला नाही. त्याने त्याचे रत्नागार व सुवणागार हस्तगत केले (श्लो. २१). सामदामावदकामनीही 
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जेव्हा वल्लभ (दुसरा गोकवदराज) समधी करण्याला तयार झाला नाही तेव्हा त्याला व सवड वदशामतील भपूतींना 
कजकून धु्रवानेही परमेश्वरपदवी प्राप्त केली. या धु्रवराजाला वनरुपम असेही समबोधीत (श्लो. २३). 
धु्रवराजाचा पतु्र णतसरा गोकिदराज हा होय. त्यानेच हा ताम्रपट वदलेला आहे. 
 
पैठि, अजंनिती ि झणरका ताम्रपट 
 

ही वमशावळ वणडन करणारे बहुतेक श्लोक शके ७१६ मधील पैठण [एवप. िम., पु. ३, पृ. १०३.] ताम्रपटामतील 
श्लोकामप्रमाणेच आहेत. तथावप, प्रस्तुत ताम्रपटातील २०, २४ व २७ हे श्लोक पैठण ताम्रपटात नाहीत, तर 
पैठण ताम्रपटातील २४, २६ व २७ हे श्लोक प्रस्तुत ताम्रपटात नाहीत. साधारणपणे पैठण ताम्रपटातील 
वमशावळी–वणडनाचाच मसुदा अमजनवती [एवप. िम., पु. २३, पृ. ८.] ताम्रपटात वापरलेला आहे. पण पैठण 
ताम्रपटातील ३, ४, १०, १२, १७, २०-२२ व २५-२७ हे श्लोक त्यात नाहीत. प्रस्तुत ताम्रपटातील ३, ४, 
१०, १२, १७, २० ते २४, २६ व २७ हे श्लोक अमजनवती ताम्रपटात नाहीत, तर अमजनवती ताम्रपटातील १६ 
वा श्लोक प्रस्तुत ताम्रपटात नाही. ववशषे गोष्ट ही की, अन्यत्र कुठेही न आढळणारे पैठण ताम्रपटातील २० व 
२१ हे श्लोक आपल्या या ताम्रपटात आहेत. या ताम्रपटातील २४ वा श्लोक मात्र ितर कोणत्याही ताम्रपटात 
नाही. २५ व्या श्लोकातील वतसऱया चरणाच्या आरमभीचा भाग घेहन हा नवीन श्लोक रचण्यात आलेला 
वदसतो. तो श्लोक केवळ स्तुवतपर आहे. त्यावरून ऐवतहावसक दृष्ट््ा नवीन मावहती काहीच वमळत नाही. 
वरील वमशावळीवणडनपर श्लोकामवरून देिील नवीन अशी कोणतीच मावहती वमळत नाही. 
 
प्रस्तुत ताम्रपटाचे महत्त्ि 
 

तथावप, प्रस्तुत ताम्रपट वतसरा गोकवदराज याच्या दवक्षणेकडील स्वाऱयामचा काल वनवित 
करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. शके ७२५ कार्षतक शुद्ध पौर्षणमा (२ नोव्हेंबर ि. स. ८०३) रोजी 
गोकवदराज अलम पूर गावाजवळ तुमगभदे्रच्या काठी आपल्या सैन्यासह तळ देहन होता हे आपण पावहलेच 
आहे. याला दुसरे एक उपोद बलम क प्रमाण आहे. वतसऱया गोकवदाचा मुलगा अमोघवषड याने शके ७९३ मध्ये 
वदलेल्या समजान ताम्रपटात आपल्या ववडलामच्या स्वाऱयामचे व पराक्रमाचे ववस्तृत वणडन केलेले आहे. 
उत्तरेकडील स्वाऱया समपवनू कवध्याद्रीच्या पायथ्याशी महाराज शवड याच्या राजधानीत गोकवदराज असताना 
अमोघवषाचा जन्म झाला. [एवप. िम., पु. १८, पृ. २३५.] द्राववड राजामच्या नाशासाठी तेथून गोकवदराज दवक्षणेकडे 
वळला. [‘नीत्वा श्रीभवने घनाघनघनव्याप्तामबराम प्रावृषम तस्मादागतवान् समम वनजबलैरातुमगभद्रातटम्। (नेसरी ताम्रपट, श्लो. १८)] या 
स्वाऱयामत तो मग्न असताना अनेक ममडलावधपती व ववशषेतः वेंगी-नरेश यामनी त्याच्या तळाची जागा साफ 
केली. (समजान ताम्रपट, श्लो. ३३). त्यापढुील श्लोकात ‘हेलापुर’ येथे राहून गोकवदराजाने लम कावधपतीला 
शरण आणले, असा उल्लिे आहे. त्यावरून, दवक्षणेकडील स्वाऱया चालू असताना गोकवदराजाचा मुक्काम 
हेलापूर येथे असावा असे अनुमान डॉ. दे. रा. भामडारकर यामनी काढले आहे. त्याला प्रस्तुत झवरका 
ताम्रपटाने दुजोरा वमळतो. या गोकवदराजाने वदलेल्या ितर अनेक ताम्रपटामतील प्रशस्तीत नमडदेच्या 
काठावरील श्रीभवन येथे पावसाळा काढल्यानमतर गोकवदराज दवक्षणेत तुमगभदे्रच्या काठावर आला असा 
उल्लेि आहे. अथात, तुमगभदे्रच्या काठावर त्याचा तळ असावा असे त्यावरून सूवचत होते. प्रस्तुत झवरका 
ताम्रपटावरून हा तळ तुमगभदे्रच्या काठाजवळ ‘अलम पुर’ या गावी होता हे स्पष्ट वदसते. प्रस्तुत ताम्रपटातील 
‘अलम पुर’ गाव व समजान ताम्रपटातील ‘हेलापुर’ गाव हे बहुधा एकच असाव.े [हेलापरु हे गाव म्हैसूरमधील हसन 
वजल्ह्यातील बलेापूर ककवा बेलूर असाव ेहा डॉ. दे. रा. भामडारकरामचा तकड  बरोबर वदसत नाही. कारण बेलापूर हे तुमगभद्रा नदीपासून फार अमतरावर 
आहे. 
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श्री. पाम. देसाई वलवहतात : “अलम पूर म्हणजेच हेलापूर हे अनुमान बरोबर आहे. हे गाव वनरवनराळ्या नावामनी प्रवसद्ध होते. काकतीयामच्या 
वशलालेिात (हैद्रा आर्षक. सीवरज, क्र. १३, वशलालेि ५५, पृष्ठ १६७) ते हेलंपूर म्हणून, तर स्थलपुराणात (प्रबुद्ध कनाटक, क्र. ९६, १९४३, पृ. 
२९) ते हेमलापुरी म्हणून वनदफेवशलेले आहे. हेच गाव अठरा शाक्त पीठामत आलापूर म्हणून प्रवसद्ध आहे. (JOR वषड १९, पृ. २८७; कन्नड सावहत्य 
पवरषद पवत्रका, वषड ३७, क्र. १-२, पृ. १३१).”] 
 
दणक्षि णदस्ग्िजयाचा कालणनिथय 
 

गोकवदराजाने, तुमगभद्रा नदीच्या काठावरून वदलेला ‘वब्रवटश म्युवझयम ताम्रपट’ नावाचा आणिी 
एक ताम्रपट उपलब्ध आहे. त्याची वमती शके ७२६ सुभानु समवत्सर वैशाि कृष्ट्ण पमचमी असून त्या वदवशी 
िमग्रजी तारीि ४ एवप्रल ि. स. ८०४ ही येते. पल्लव राजाला कजकून परत येताना तुमगभद्रा नदीच्या 
काठावरील रामेश्वर-तीथड या गावी गोकवदराज त्या वदवशी वशकारीला थामबला होता. अथात, २ नोव्हेंबर 
८०३ (झवरका ताम्रपट) पासून तो ४ एवप्रल ८०४ (वब्र. म्यु. ताम्रपट) च्या दरम्यान गोकवदराजाच्या 
दवक्षणेकडील स्वाऱया चालू होत्या त्यावळेी त्याचा तळ अलम पुर येथे होता. तेथूनच त्याने कामची, वेंगी, लम का 
आदी राज्यामववरुद्ध मोवहमा चालववल्या असे अनुमान झवरका, वब्र. म्यु. व समजान या ताम्रपटामच्या आधारे 
काढण्यास काहीही हरकत नाही. 
 
[२. िमवड. अँवट., पु. ११, पृ. १२७.] 

 
वतसरा गोकवदराज याने वदलेल्या ताम्रपटामचे प्रा. वा. वव. वमराशी यामनी दोन ववभाग पाडलेले 

आहेत. राष्टकूट वमशातील भतूपूवड राजामच्या प्रशस्तीतील श्लोक अमतभूडत करून ज्यामत वमशावळी वदलेली आहे 
असा जुन्या प्रशस्तीचा पवहला ववभाग; आवण त्याने केलेल्या पराक्रमामचे वणडन करणारी प्रशस्ती ज्यामत 
आलेली आहे अशा ताम्रपटामचा दुसरा ववभाग. पवहल्या ववभागाचे पठैण (श. ७१६) व अमजनवती (श. ७२२) 
हे दोन ताम्रपट आतापयंत उपलब्ध होते. त्यात प्रस्तुत झवरका (श. ७२५) ताम्रपटाची नवी भर पडली आहे 
दुसऱया ववभागात पडणारे ताम्रपट म्हणजे नेसरी [मध्ययुगीन िवतहासाची साधने, भाग १, पृ. १५–२०.] (श. ७२७), 
सीसवै [एवप. िम., पु. २३, पृ. २०४.] (श. ७२९), वणीकदडोरी [िमवड. अँवट., पु. ११, पृ. १५७.] (श. ७२९) वगैरे होत. 
वतसरा गोकवदराज याचा भाह स्तमभ यानें गोकवदाच्या सममतीने वदलेल्या मने्न [एवप. कनावटका, पु. ९, पृ. ५१.] (श. 
७२४) ताम्रपटातही ही नवीन प्रशस्ती आढळते. त्यामुळे त्याचाही अमतभाव दुसऱया ववभागात करता येतो. 
अथात, या दुसऱया ववभागातील ताम्रपटामचा प्रारमभ मने्न ताम्रपटापासून झाला आवण त्यामत ज्या अथी 
गोकवदाच्या दवक्षणवदग ववजयाचे वणडन आले आहे, त्या अथी त्यापूवीच (म्ह. शके. ७२४ पूवी) त्याचा हा 
दवक्षण वदत्ग्वजय पूणड झाला असला पावहजे असे अनुमान प्रा. वमराशी यामनी केलेले आहे. [एवप. िम., पु. २३, पृ. 
२९३–२९७.] 
 

ह्या मने्न ताम्रपटाच्या िरेपणाववषयी डॉ. अ. स. अळतेकर [एवप. िम., पु. २३, पृ. २९३.] यामनी समशय व्यक्त 
केलेला आहे. त्यामचे म्हणणे असे की, वब्र. म्यु. ताम्रपटावरून गोकवदाचा दवक्षण वदत्ग्वजय शके ७२६ मध्येही 
चालू होता असे स्पष्ट वदसते. तेव्हा त्याचे वणडन शके ७२४ च्या मने्न ताम्रपटात येणे कसे शक्य आहे? यावर 
प्रा. वमराशी यामनी असा युत्क्तवाद केला की, मने्न ताम्रपटाच्या काळापूवी म्हणजे शके ७२४ पूवी गोकवदाची 
दवक्षणेकडील पवहली स्वारी समपली असावी. वब्र. म्यु. ताम्रपटाच्या शके ७२६ मध्ये त्याने दवक्षणेकडे ‘दुसरी’ 
स्वारी केली असावी. प्रा. वमराशी यामचा हा युत्क्तवाद वब्र. म्यु. ताम्रपटातील एका वाक्याच्या फ्लीटने 
केलेल्या पुढील भाषामतरावर आधारलेला आहे. “When having at (his) first (visit) approved ·of the 
tirtha called Ramesvara, he came (there again) to spear the boars.” पण फ्लीटने केलेले हे 
भाषामतर चुकीचे आहे. [वब्र. म्यु. ताम्रपटाच्या भाषामतरातील ही चूक फ्लीटने स्वतःच दुरुस्त केलेली आहे. (पाहा.—बॉम्बे गॅझेवटयर, भाग 
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१, ववभाग २, पृ. ३९७.) श्री. लक्ष्मीनारायण राव यामनी ही मावहती मला वदली. त्याबद्दल मी त्यामचा आभारी आहे.] अथात त्यावर 
आधारलेला प्रा. वमराशी यामचा युत्क्तवादही बरोबर नाही. 
 

प्रस्तुत झवरका ताम्रपटावरून मने्न ताम्रपटाच्या िरेपणाववषयी डॉ. अळतेकर यामनी व्यक्त केलेल्या 
समशयाला पुष्टी वमळते. वतसरा गोकवदराज याने वदलेल्या ताम्रपटामच्या पवहल्या ववभागात पैठण (श. ७१६), 
अमजनवती (श. ७२२) व झवरका (श. ७२५) या तीन ताम्रपटामचा अमतभाव होतो हे आपण पावहले. यामपैकी 
पैठण व अमजनवती ताम्रपट हे मने्न ताम्रपटाच्या पूवीचे आहेत, पण प्रस्तुत झवरका ताम्रपट (श. ७२५) मात्र 
मने्न ताम्रपटाच्या (श. ७२४) नमतर वदलेला आहे. त्यावरून असे वदसून येते की, शके ७२५ मध्ये सुद्धा 
गोकवदराजाकडून आपल्या ताम्रपटामत जुन्या प्रशस्तीचाच उपयोग करण्यात येत होता. शके ७२४ मध्ये जर 
प्रशस्तीचा नवीन िडा तयार होहन तो मने्न ताम्रपटात वापरण्यातही आला असेल तर तदनमतर सुमारे एका 
वषानमतर वदलेल्या शके ७२५ मधील प्रस्तुत झवरका ताम्रपटात प्रशस्तीचा जुना िडा वापरण्याची काही 
आवश्यकता नव्हती. झवरका आवण वब्र. म्यु. ह्या दोन्ही ताम्रपटामवरून स्पष्ट वदसून येते की, शके ७२५ व ७२६ 
मध्ये वतसरा गोकवदराज याचा दवक्षण वदत्ग्वजय सुरू होता आवण त्यासाठी त्याने आपल्या सैन्याचा तळ 
तुमगभदे्रच्या काठावरील अलमपुर या गावी वदला होता. दवक्षण वदत्ग्वजयाची ही मोहीम समपवनू परतताना 
आपल्या प्रशस्तीचा नवा िडा त्याने तयार करून घेतला असावा. उपलब्ध पुराव्यावरून हा नवीन िडा 
त्याने प्रथम शके ७२७ च्या नेसरी ताम्रपटात वापरलेला आढळतो. हे लक्षात घेता, गोकवदराजाच्या 
दवक्षणेकडील स्वाऱयासमबमधी प्रा. वमराशी यामनी केलेल्या अनुमानामचा पुनर्षवचार होणे आवश्यक ठरते, असे 
मला नम्रपणे वाटते. 
 
[१ एवप. िम., पु. २३, पृ. २१२.] 
 
िट्ट णरणसयपाला झणरका ग्राम–दान 
 

प्रस्तुत ताम्रपटातील झवरका हे गाव ज्याला दान वमळालेले आहे त्याचे नाव भट्ट वरवसयप असून तो 
धारावशव येथील अन्नस्वामी भट्टाचा पुत्र होता. तो तै्रववद्य कुळातील असून ऋग्वदेाचा अभ्यासक होता. 
लक्षात घेण्यासारिी गोष्ट अशी की, वतसऱया गोकवदराजाकडून याच वरवसयपाला आणिी तीन म्हणजे 
एकूण चार दानपते्र वमळाली आहेत. श. ७२५ मधील प्रस्तुत झवरका ताम्रपट, ७२९ मधील सीसवै ताम्रपट, 
७३२ मधील दशपुर ताम्रपट आवण ७३४ मधील लोहारा ताम्रपट. वरवसयप हे त्याचे नाव दशपुर ताम्रपटात 
‘वरवषयप’, तर लोहारा ताम्रपटात ‘वरवषअप्प’ वलवहलेले आहे. त्याच्या ववडलाला प्रस्तुत ताम्रपटात 
‘अन्नस्वावम’, सीसवै ताम्रपटात ‘अन्नसावव’ तर दशपुर ताम्रपटात नुसतेच ‘अण्णम्’ म्हटले आहे. 
वपतापुत्रामच्या नावामतील हे फरक केवळ उच्चाराचे आहेत. वरवसयपाच्या आजोबाच्या नावाचा उल्लिे प्रस्तुत 
झवरका ताम्रपटात नाही. सीसवै ताम्रपटात ‘ववष्ट्णु चतुवफेद’ असे त्याचे नाव वदलेले आहे. लोहारा व दशपरु 
ताम्रपटामत त्यालाच मासोपवासी म्हणून म्हटले आहे. मासोपवास हे एका व्रताचे नाव आहे. ते त्याने 
स्वीकारले असाव ेम्हणून लौवककात त्याला मासोपवासी म्हणत असाव.े त्याचे मूळ नाव सीसवै ताम्रपटामत 
वदल्याप्रमाणे ‘ववष्ट्ण’ु हेच असले पावहजे. या चारही ताम्रपटामतील वनदफेशामत फक्त एकाच बाबतीत फरक 
आढळतो. तो असा की, यामतील सवात जुन्या सीसवै ताम्रपटात त्याच्या घराण्याला ‘चातुर्षवद्य’ आवण 
वरवसयपाच्या आजोबाला ‘चतुवफेद’ असे म्हटले आहे; पण प्रस्तुत झवरका व अन्य ताम्रपटामत मात्र त्याला 
तै्रववद्य म्हटलेले आहे. एवढा एक फरक सोडला तर या चारही ताम्रपटामतील दाने एकाच वरवसय (अ) पा 
(प्पा) ला वमळालेली आहेत. 
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ताम्रपटाचे लेखक 
 

शवेटच्या दोन ओळींत वनदफेवशल्याप्रमाणे प्रस्तुत ताम्रपटाचे लेिन श्रीकुक्कय्य, त्याचप्रमाणे देवय्य 
यामनी केलेले आहे. देवय्य हा ‘महाक्षपटलावधप’ म्हणजे सवडश्रेष्ठ नददणी-अवधकारी (Inspector-General 
of Records) असल्यामुळे त्याने हा ताम्रपट राजासमोर वलवहला म्हणजे त्याने त्याची ‘नदद केली’ एवढाच 
त्याचा अथड समभवतो. मूळ ताम्रपटलेिक श्रीकुक्कय्य हाच असावा. अमजनवती ताम्रपटाचा लेिक ‘कुकै्कक’ 
आहे. तो आवण प्रस्तुत ताम्रपटाचा लेिक ‘कुक्कय्य’ हा एकच असावा. पठैण ताम्रपटाचे वाचन करताना 
त्याचे समपादक कीलहॉनड यामना शवेटची ओळ नीट लागली नाही. सूक्ष्मपणे पावहले असता वतचे वाचन 
‘वलवितम परमेश्वराज्ञया श्रीकुके्क (क्क) येनेवत’ असे समभवते. यावरून पैठण ताम्रपटाचाही लेिक श्रीकुक्कय 
(य्य) हाच वदसतो. याचा अथड असा की, वतसऱया गोकवदराजाने वदलेल्या ताम्रपटामच्या पवहल्या ववभागातील 
ताम्रपटामचे लेिन श्रीकुक्कय्य ह्या एकाच व्यक्तीने केलेले आहे. दुसऱया ववभागामतील बहुतेक ताम्रपटामचा 
लेिक ‘अरुणावदत्य’ होय. श्रीकुक्कय्य, पाच श्रेष्ठ पदव्यामनी ववभवूषत झालेल्या सेनापती श्रीगौड याचा पतु्र 
होय. हा ‘श्रीगौड’ आवण अमजवती ताम्रपटामत कुकै्ककाचा वपता म्हणून वनदफेवशलेला ‘श्रीगौत’ एकच असाव.े 
दोन्ही वठकाणी त्याला ‘बलावधकृत’ म्हणजे सेनापती म्हटलेले आहे. प्रस्तुत झवरका ताम्रपटात त्याला 
‘पमचमहाशब्दपूजापूवजत’ हे ववशषेण लावलेले आहे, तर अमजनवती ताम्रपटात त्याला ‘सामन्त’ म्हटलेले 
आहे. राष्ट्रकूट काळात ही दोन्ही ववशषेणे सेनापतीला लावीत असत, तेव्हा त्यामत ववरोध नाही. प्रस्तुत 
ताम्रपटाचा दुसरा लेिक नददणी-अवधकारी ‘देवय्य’ आवण नेसरी ताम्रपटामत दूतक म्हणून वनदफेवशलेला 
‘देवैयराणक’ एकच व्यक्ती असावी असे वाटते. 
 
स्थलणनिथय 
 

प्रस्तुत ताम्रपटामतील अलम पुर सध्याच्या आमध्र राज्यात सेंरल रेल्ववेरील अलम पुर रोड स्टेशनाजवळ 
तुमगभदे्रच्या उत्तरेस तीन मलैामवर आहे. दान वदलेले झवरका गाव म्हणजे यवतमाळ वजल्ह्याच्या केळापूर 
तालुक्यातील ‘झरी’ हे िेडे असाव.े ज्या ववषयात म्हणजे वजल्ह्यात हे गाव होते ते ‘पोण’ म्हणजे वधा 
वजल्ह्याच्या कहगणघाट तालुक्यातील वधा नदीच्या काठावरील ‘पोहणा’ गाव असाव.े झवरका गावाच्या 
पूवफेला म्हणनू वनदफेवशलेली ‘तलुती’ म्हणजे झरीच्या पूवफेला ३ मलैामवरील ‘तरोडी’, दवक्षणसीमेकडील 
‘ववदुराम्र’ म्हणजे झरीच्या दवक्षणेस ४ मलैामवर असलेली ‘उमरी’ आवण उत्तरेकडील ‘मारग्राम’ म्हणजे 
झरीच्या उत्तरेला ५ मलैामवर असलेले ‘मारेगाव’ असाव.े पविम सीमेकडील ‘तलभी’ हे गाव आढळत नाही. 
 
[१. िुणेने दािववला आहे.] 

िाचन 
 

(िृि े  :श्लो. १ , २३, २९, ३०, ३२, ३३, ३५––अनुष्ुभ्; श्लो  .२ , ३, ५, ६, ८, ९, १५, २४ ि २५ –
िसतंणतलका; श्लो  .४ , १९–उपजाणत; श्लो  .७ –गीणत; श्लो.–१०, १७, २०–२२–िादूथलणिक्रीणडत; श्लो .

११-१४. २६ , २८–आया; श्लो  .१६ , १८–्रमग्धरा; श्लो  .२७ , ३१, ३४––इदं्रिज्रा; श्लो  .३६ ––
पुस्ष्पताग्रा(. 
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पहिला पत्रा 
 
१. ओ ं [।*] स िोव्यादे्वधसा धाम यिाणिकमलं कृतं (तम्) [।*] हरि यस्य न्तं (न्तें) दुकलया 

कमलंकृतं (तम्) । [१॥*] आिी (सी) स्त्दू (द णद्व) षःणत (षणि) णम– 
२. रमुद्यतमंडलाग्रो ध्िस्स्तियनं (यि) णिमु [खो] रििव्िथरीषु िूपः िुणचर्षिधुणरिाप्त [पठि ि अजंनिती 

ताम्रपटांत ‘णिधुणरिास्त’ —असा पाठ आहे, तर अळस ताम्रपटात ‘िूपश्ििांकिदिाप्त—’ असा पाठ आहे.] णदगंतकीर्षतगा 
(गो)णिन्दराज 

३. इणत राजसु राजकसघः [‘राजकसहः’ असे िाचािे.] । [।२॥*] दृष्ट िा चमूमणिमुखी (खीं) 
सुिटाट्टहासामुिाणमतं सपणद येन रिेषु णनत्य ं(त्यम्) [।*] 

४. दस्टा (ष्ा) धरेि दधता िृकुटी (टीं) ललाटे खड गं कुलं च हृदय ं च णनजञ्च सत्ि ं (त्त्िम्) । 
[।३॥*] खड गं कराग्रान्मुखति िो– 

५. िा मानो मनस्त [:*] ि (स) ममेि यस्य [।*] महाहिे नाम णनिम्य यस्य [हा िब्द येथे चुकून पुनरुक्त 

झाला आहे.] सद्यस्त्रय ंणरपूिा ंणिगलत्यका (का)ं डे [॥४॥*] 
६. तस्या[त्म]जो जगणत णिश्रतुदीघथकीर्षिरा [िा] र्षिहाणरह [णरणिक्र] मधामधारी [।*] िूपः तृ 

[‘िूपणस्त्रणिष्प’––असे िाचािे.] (पणस्त्र) णप (णि) ष्पकृता [पैठि, अजंनिती आणि इतर अनेक ताम्रपटांत ‘नृपानुकृणतः’ 
असा पाठ आहे. दस्न्तदुगाच्या सामनगड ताम्रपटात (इं. अ.ँ, िषथ ११, पृ. ११०) ि धारािषथ धु्रिराजाच्या िोर ससं्थान ताम्रपटात (ए. 

इं., पु. २२, १८२) मात्र ‘कृतानुकृणत)’ असाच पाठ आहे.] नु– 
७. कृतः (णतः) कृताज्ञः [अन्य बहुतेक ताम्रपटांत हा िब्द ‘कृतज्ञः’ असा आढळतो.] श्रीकक्कथ राज इणत गोत्रमणििथ (बथ) 

िूि । [।५॥*] तस्य प्रणििकरटच्युतदानदस्न्तदन्तप्रहा– 
८. ररुणचरोणल (णल्ल) णखतासंपीठः । क्ष्मापः णक्षतौ क्षणपतितु्ररिूत (ि) नूजः सद्राष्रकूटकनकार्षद्र 

(णद्र) णरि–े 
९. न्द्रराज [:*] । [।६॥*] तस्योपार्षजतमहसस्तनयितुरुदणधिलयमाणलन्या [:।*] िोक्ता िुिः 

ित– 
१०. क्रतुसदृिः श्रीदस्न्तदुग्गथराजोिूत् ॥ [७॥*] काञ्चीिकेरलनराणधपचोलपाण्ड्यश्रीह– 
११. षथिज्रटणििेद [णिधान] दक्ष (क्षम्) । काण्िाटकं ि (ब) लमनन्तमजेयमन्यिृैथत्य ै [:*] 

णकयद णिरणप य [:*] 
१२. सहसा णजगाय ॥ [८॥*] अभ्रूणििंगमणग्र (गृ) हीतणनिातिस्त्रमश्रान्तमप्रणतहताज्ञा (ज्ञ) मपेतय– 
१३. त्नं (त्नम्) [।*] यो िल्लिं सपणद दण्डि (ब) लेन जी (णज) त्िा राजाणधराजपरमेश्वरतामिाप ॥ 

[९॥*] आसेतो– 
१४. र्षिपुलोपलािणललस [ल्लो*] लोस्म्मथमालाजलादाप्रालेयकल (लं) णकतामलणिलाजाला [ि]ु 
१५. षाराचला [त् ।*] आपूव्िापरिाणरराणिपुणलनप्रान्तः (न्त) प्रणसद्धािधेये (ये) नेय ंजगती श्व (स्ि) 

णि– 
१६. क्रमि (ब) [लेनै] कातपत्रीकृताः [णिसगथ अणधक पडला आहे.] (ता) ॥ [१०॥*] तस्स्मं णदिं [‘तस्स्मस्न्दिं’ 

असे िाचािे.] प्रयाते िल्लिराजे क्षतप्रजािा (बा) धः [।*] श्रीकक्कथ राज– 
१७. सूनुमथहीपणतः कृष्िराजोिूत (त्) ॥ [११॥*] यस्य स्ििुजपराक्रमणनःिेषोत्साणदताणरणदता [हे अक्षर 

येथे अणधक पडले आहे ि पुढील िब्द गळाले आहेत.] [क चक्रम् ।*] 
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१८. कृष्िस्येिाकृष्िं चणरतं श्रीकृष्िराजस्य । [।१२॥*] िुितंुगतंुगतुरगप्रिृद्धरेिूध्िथरुरुध्ि [‘रु’ हे अक्षर 

अणधक पडले आहे. ‘–°रेिूध्िथरुद्धरणिणकरिम्’ असे िाचािे.] रणिककर [िम् ।*] 
१९. ग्रीष्मेणप निो णनणखलं प्रािृट कालायते स्पष्ं (ष्म्) । [१३॥*] दीनानाथप्रिणयषु यथे [ष्] चेष्ं 

समीणहतम— 
२०. ज्ंरम (्रमम्) [।*] त[त्*] क्षिमकालिषो िषथणत सिार्षिणनव्िथपिं (िम्) । [१४॥*] 

राहप्पमात्मिु[ज]जाति (ब) लािलेपमाजौ 
२१. णिणजत्य णनणिताणसलताप्रहारैः [।*] पाणलध्िजािणलिु[िा]मणचरे[ि] यो णह राजाणधराजपरमे– 
२२. श्वरता ं त[ता]न । [।१५॥*] क्रोधादु[त्*]खा [आधी ‘ि’ कोरून मग त्याचा ‘ख’ केलेला णदसतो.] 

तखड गप्रसृतरुणचचय[ैिा]समानं समंत (ता) दाजािुद िृििैणरप्र[क]– 
२३. टजग (गज) घटाटोपसंक्षोिदकं्ष (क्षम्) । िौय ं (यं) त्यक्ताणरिगो [पैठि, िोर आणद ताम्रपटांत 

‘त्यक्ताणरिगो’ हाच पाठ आहे. पि, ब्राह्मिपल्ली, जेठिै (ए. इं., पु. २२, पृ. १०६ ि १८२) आदी ताम्रपटात ‘त्यक त्िाणरिगो’ असा पाठ 
आढळतो. अजंनिती ताम्रपटाच्या संपादनात प्रा. णमरािी यांनी ‘त्यक त्िा–’ हाच पाठ गृहीत धरला आहे. त्या दृष्ीने प्रस्तुत णठकािी 

‘त्यक त्िाणरिगो’ असे िाचले तरी चालेल.] ियचणकतिपुः क्वाणप दृष्ट िै [िस]– 
२४. द्यो दप्पाध्माता [णर*] चक्रक्षयि [इतर ताम्रपटांत ‘क्षयकर’ असा पाठ आहे. येथे ‘क’ ऐिजी ‘ि’ चुकून कोरला गेला 

असािा.] (क) रमगमद्यस्य दोद्दथण्डरूपं (पम्) ॥ [१६॥*] पाता [य] ितुरम्बु (म्बु) राणिरस [पैठि ि 

बगुम्रा (इं. अ.ँ, पु. १२, पृ. १७९) ताम्रपटांतणह ‘रसना’ असाच पाठ आहे. ‘रिना’ िाचािे.] (ि) ना– 
२५. लंकारिाजो िुिः त्र [‘िुिस्त्रर्य्यािाणप’ असे िाचािे.] याचाणप कृतः (त) णद्वजामरगुरुप्राज्याज्यपू [जा] दर- 

[:।*] दाता मानणभ्र (िृ) दग्र– 
२६. [िीगुथि] िता (ता)ं योसौ णश्रयो िल्लिो िोक्तं (क्तंु) स्िगथफलाणद (णन) िूणरतपसा स्थानं 

जगामामरं (रम्) [॥१७॥*] 
२७. येन श्वेतातपत्रप्रहतणरपु [‘रणि’ असे िाचािे. पैठि ि अन्य सिथ ताम्रपटांत ‘णरपु’ ऐिजी ‘रणि’ असाच पाठ आहे.] करा (र) 

िाततापा ं सलीला ं [पैठि आणि अजंनिती ताम्रपटांतील पाठाप्रमािे येथे ‘तापात्सलीलं’ असे िाचािे.] जग्मे 
नासीरधूलीधिणल [त*] 

२८. [णि] रसा िल्लिाख्य [:*] सद (दा) ज्ये (जौ) [।*] स श्रीगोकिदराजा (जो) णजतजगदणहततै्र 
(्ैरम) ििैधव्यहेतुः । त [‘हेतुस्तस्या’––असे िाचािे.] स्या– 

२९. िी (सी) सू (त्सू) नुरेकक्षिरिदणलताराणतमििेकंुि [:॥१८॥*] स्त (त) स्यानुजः [‘कंुिः ॥ 

तस्यानुजः’ िाचािे.] श्रीध् रुिराजनामा महानुिािो 
३०. णिणहत [पैठि ताम्रपटांत ‘प्रहतप्रतापः’ असा, तर अजंनिती ताम्रपटातं ‘णिततप्रतापः’ असा पाठ आहे.] प्रताप [:*] 

प्रसाणधतािेषनरेन्द्रचक्र [:*] क्रमेि िा (बा) लाक्कथ िपुव्िथ (बथ) िूि ॥ [१९॥*] जाते यत्र च 
३१. राष्रकूटणतलके सद िूपचूडामिो (िौ) गुव्िी तुणष्रथाणखलस्य जगतः सुस्िाणमणन प्रत्यहं (हम्) । 
३२. सत्य ंसत्यणमणत प्रसा (िा) सणत सणत [क्ष्मा] मासमुद्राणंतकामािी (सी) ध (द्ध) मथपरे गुिामृतणनधौ 

[सत्यिताणधणिते *] [कोरतानंा चुकून सुटलेली ही अक्षरे अन्य उपलब्ध ताम्रपटांतून येथे घेतली आहेत.] [॥२०॥*] 
३३. श्रीकाञ्चीपणतगागंिेंणगकयुता [ये] मालििेादय [:*] प्राज्यानामयणत स्म ता [स्न्क्ष] [णत*]– 
३४. िृतो [यः प्रा] [दुसऱ्या चरिाच्या आरंिीची ही अक्षरे येथे चुकून कोरली गेली आहेत. त्याऐिजी पैठि, िोर आणद ताम्रपटांतील 

पाठाप्रमािे ‘प्राणतराज्यानणप’ असे िाचािे.] ज्यानामणप [।*] मािक्य (णिक्या) िरणि (िा) [णन*] हेमनणत 
[‘हेमणनचय’ं असे िाचािे.] यस्य प्रपद्योरणप [‘द्योपणर’ असे िाचािे.] स्िं येन प्रणथतं यतोन्य [‘प्रणत तं तथाणप न कृतं 
चेतोन्यथा’ असे िाचािे.] 
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३५. [भ्रा] तरं (रम्) [॥२१॥*] साम (मा) दे (दै्य) रणप िल्लिा (िो) न णह यदा स (सं) कध णिधातुन्तदा 
[पैठि आणि िोर ताम्रपटातील पाठाप्रमािे ‘व्यधाि ंतदा’ असे िाचािे.] । [हा दंड अनािश्यक आहे.] चातुदथन्तरिे णिणजत्य 
त– 

३६. रसा पिाितो िू– 
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३७. पकत (णतम्) (।*) प्रा [च्योदीच्य] पराच्ययाम्यचलसत्प [‘याम्यणिलसत्–’ असे िाचािे.] (त्पा) 

णलध्िजैिूथणषतं णच [है्व] यथ [:*] परमेश्वरत्िम [णख] लं लेिे महेिो णििुः [॥२२॥*] 
३८. णजतािेषमहीपाल [:*] पुरंदरणजगीि (ष) या । स श्रीणनरुपमो राज (जा) णहत्िा मकि (त्यं) णदिा 

(िं) गत [:*] । [।२३॥*] दुव्िारिैणरिणनता [मु]– 
३९. खपंकजानी (णन) [देि]े णदिं गतिणत तृ (णत्र) जगत्सु यस्य [।*] अद्याणप 

कीर्षतरनुरक्तणमिानुरागा…………यिसा 
४०. पणरदद्रिीणत । [।२४॥*] तस्या [प्य*] िूद िुिनिारिृतौ समथथः पाथोपमः पृथुसमानगुिो गुिज्ञः 

[।*] दुव्िारिैणरि– 
४१. णनतातुलतापहेतुगोणिन्दराज इणत सूनुणरनप्रताप [:*] ॥ [२५॥*] ििधरकरणनकरणनि (िं) 

यस्य यिसः [‘यिः’ असे िाचािे.] [सुरनगाग्रसानुस्थैः ।*] [कोरताना सुटलेले हे िब्द येथे पैठि ताम्रपटांतून घेतलेले 

आहेत.] प– 
४२. णरगीयतेनुरक्तैर्षिद्याधरसुन्दरीणनिहैः [॥२६॥*] हृष्ोन्िहं योर्षथजनाय सव्िथ (व्िं) सव्ि ं

समानस्न्दति (ब) न्धुिगथ [:।*] 
४३. प्रादात्प्रहृष्ो [जेठिै आणि इतर काही ताम्रपटांत ‘प्ररुष्ो’ असा पाठ आहे.] हरणत [स्म] िेगा ं(गात्) प्रािान (न्य) 

मस्याणप णनतान्तकीर्षिः ।[।२७॥*] येनेदमणनलणिदु्यचं (च्च)ंचलम– 
४४. िलोक्य जीणितमसारं(रम्) [।*] णक्षणतदानपरमपुण्य [:*] प्रिर्षितो ि (ब्र) ह्मदायोय ं (यम्) 

॥[२८॥*] स च परमिट्टा– 
४५. रकमहाराजाणधराजपरमेश्वरश्रीमद्धारािषथपादानुध्यात [पैठि आणि अजंनिती ताम्रपटांत ह्यापूिी 

‘परमिट्टारकमहाराजाणधराजपरमेश्वरपृ्िीिल्लिप्रिूतिषथ’ असे िब्द आहेत. कोरताना ते येथे गळलेले आहेत.] 
श्रीगोणिन्दराजदेि [:*] कु– 

४६. िली यथासंि (ब) ध्यमानका ं(कान्) णिषयपणतराष्रपणतिोगपणतग्रामकूटायुक्त– 
४७. णनयुक्तकाणधकाणधकाणर [‘काणध’ या अक्षरांची येथे व्यथथ पुनरुक्ती झाली आहे. पैठि आणि इतर ताम्रपटांतील पाठाप्रमािे 

‘णनयुक्तकाणधकाणरक’ असे िाचािे.] [क*] महिराकद (दीन्) समाणदित्यस्तु िः संणिणदतं यथा मया अलं– 
४८. प (पु) रणनकटतटतुङ गिद्रासमािाणसतणिजयस्कन्धािा [रा] िाणसतेन 

माताणपत्रोरात्मनिैणहकामु– 
४९. स्ष्मकपुण्ययिोणििृद्धये पोिणिषयान्त [:*] पाणतझणरकाणिधानग्रामः धाराणिििास्त– 
५०. व्यततै्र (त्तै्र) णिद्यसामान्यकाश्यपगोत्रि (ब) ह्वज (च) स्ि [स] ि (ब्र) 

ह्मचाणरिट्टअिस्िाणमसुतिट्टणरणसय– 
५१. पाय [या िब्दाचा संबंध पुढे ५९ च्या ओळीतील ‘प्रणतणदतः’ या िब्दािी आहे.] झणरकाग्रामस्य पूव्िथतः तलुणतसा [ि] 

कं दणक्षितः [णि] दुराम्रग्रामः पणिमतः तलणिग्रामः उ– 
५२. िरतः [मारग्रामः] एिमेत [च्च] तुराघाटकपालि (ब) ध (द्ध) ग्रामः सोदं्रगः सग्रामिोगः [सो] 

पणर– 
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५३. करः सदिापराधः स [धा] न्यणहरन्या (ण्या) देयोभ्यन्तरणस [द्ध्या]– चाटिटप्रािेश्य [:*] 
सव्िथरा– 

५४. जकीया [ना] म [हस्त] प्रके्षपिीयः आचन्द्राक्का [ण्िथ] िणक्षणतसणरत्पव्िथतसमकालीनः स– 
५५. पुत्रपौत्रान्ियक्रमोपिुज्यमानदेिि (ब्र) [ह्म] दायरणहतो िूणमस्च्छद्रन्यायेन । िकनृपका– 
५६. लातीतसम्ि (संि)– 
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५७. त्सरितेषु [ताम्रपटाचा हा िाग ठोकन पातळ केलेला आहे. त्यािर ही अक्षरे फार दूर दूर कोरली आहेत.] सप्तसु ष [ड कि] 

कि [येथील ‘कि’ हे अक्षर जास्तीचे ि म्हिून णनरथथक आहे.] ित्यणधकेषु यत्राङ कतोणप सम्ि (संि) त्सरस-(स्य) 
७२५ ि (ब) णलिैश्वदेिास्ग्न– 

५८. होत्राणतणथपंचमहायज्ञाणदक्र (णक्र) योत्सप (पथ) िा [थं] तंुगिद्रान [दीं] (द्या)ं 
स्नात्िाद्योतकाणदसगेि [‘द्योदकाणतसगेि’ असे िाचािे.] कातथ (र्षि) कपौण्िथमाश्या ं(स्या)ं ग्रहो– 

५९. परागे प्रणतप (पा) णदतः [।*] यतोस्योणचतया ि (ब्र) ह्मदायस्स्थत्या िंुजतो िोजयति कृषतो 
(तः) कषथयतः प्रणतणदि– 

६०. तो िा न कैणिदल्पाणप प्रणतपंथना [पैठि, सीसिै ि अन्य ताम्रपटात ‘पणरपंथना’ असा पाठ आहे.] काया । तथाग्रा 
(गा) णमणिरणप िद्रनृप [णत*] णिरश्म (स्म) दं्विै (श्य)ै रन्यवै्िा सामान्य ंिूणम– 

६१. दानप (फ) लमिेत्य णिदु्यल्लोलान्यणनत्याणन ऐश्व [‘णनत्यान्यशै्वयथ’––असा संधी करून िाचािे.] य (यथ) 
सुखाणन तृिाग्रलग्नजलणि (णब) न्दुचंचलं च जीणितमाकलर्य्य 

६२. स्िदायणनस्व्िथिेषो [यम*] स्मदा (द्दा) योनुमन्तव्य [:*] प्रणतपालणयतव्यि [।*] 
यिाज्ञानणतणमरपटलािृतमणतरास्च्छन्द्यादा [स्च्छ] द्य– 

६३. मानं िामनु [‘म’ अनािश्यक. ‘िानुमोदेत’ असे िाचािे.] मोदेत स पंचणिम (मथ) हापातकैः सोपपातकैि 
प्रणतसंयुक्त [:*] स्याणदत्युक्तं च िगिता िेद– 

६४. व्यासेन व्यासेन । षणष्िथष (षथ) सह्रमाणि स्िगे (गे) मोदणत िूणमदः [।*] आच्छेिा चानुसन्ता च 
तान्येि नरके िसेत् [॥२९॥*] 

६५. किध्याटिीश्व (ष्ि) तोयासु िुष्ककोटरिाणसनः । कृष्िाहयो णह जायतें िणमदाय ं हरंणत ये । 
[।३०॥*] अग्नेरपत्य ंप्रथ– 

६६. मं सुििं िूव्िैष्ििी सूयथसुताि गािः [।*] लोकत्रय ंतेन ििेणद्ध दि ं। [दंड अनािश्यक.] यः काचंनं गां 
च मकह (हीं) च दद्यात् [॥३१॥*] 

६७. ि (ब) हुणिव्िथसुधा दिा राजणिः सगराणदणिः [।*] यस्य यस्य यदा िूणमस्तस्य तस्य तदा 
[फ*]– 

६८. लं (लम्) ।[।३२॥*] गामेका ंसुिण्िथमेकं िूमेद (र) प्येकमंगुलं (लम्) । हरं (रन्) नरकमायाणत 
यािदािूतसंप्लिम् [॥३३॥*] 

६९. यानीह दिाणन पुरा नरेन्दै्रदानाणन धमथ (मा) थथयिस्कराणि [।*] णनमुथक्तमाल्यप्रणतमाणन ताणन को 
नाम साधुः 

७०. पुनराददीत ।[३४॥*] स्िदि ं(िा)ं परदि ं(िा)ं िा यत्नाद्रक्ष नराणधप [।*] महीं महीिृता ंश्रेि 
दानाच्छे [यो] नुपालनम् [॥३५॥*] 

७१. इणत कमलदलािुं (बु) णिदु्यल्लोला ं णश्रयमणधगम्य मनुष्यजीणितं च [।*] 
अणतणिमलमनोणिरात्मकामनैथ णह पु– 
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७२. रुषैः परकीिथयो णिलोप्याः ॥ [३६॥*] णलणखतं चैतन्महापंचमहािद्व (द्ब) – पूजापूणजतश्रीगौडि 
(ब) लाणधकृत– 

७३. सूनौः [‘सूनुना’ असे िाचािे.] श्रीकुक्कार्य्येन ॥ तथा महापरमेश्वरप्रत्य [क्ष्य] (कं्ष) 
महाक्षपटलाणधपदेिर्य्येनेणत ॥ 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१३ 
राष्रकूट नृपती तृतीय गोकिद याचा नेसरी ताम्रपट 

 
ताम्रपटाची उपलब्धी 
 

प्रस्तुत ताम्रपट मलूतः सातारा (वजल्हा सातारा, मुमबई राज्य) येथील सरदार भीमराव पाटणकर 
यामच्या मालकीचा आहे. त्यामच्या जवळून प्रथम डॉ. का. बा. पाठक यामच्या हाती तो आला. त्याचे ठसे त्यामनी 
पुणे येथील भारत िवतहास समशोधक ममडळातील समशोधक श्री. ग. ह. िरे यामच्या स्वाधीन केले. ते ठसे व 
मूळ ताम्रपट यामच्या साह्याने श्री. िरे यामनी हा ताम्रपट आरमभी भा. ि. सम. ममडळाच्या तै्रमावसकात, आवण 
नमतर ‘दवक्षणच्या मध्ययुगीन िवतहासाची साधने’ (िमड १ ला) या आपल्या ग्रमथात (ि. स. १९३०) प्रवसद्ध 
केला. झवरका ताम्रपटाच्या वनवमत्ताने मला त्याचा अभ्यास करावा लागला. त्या वळेी मूळ ताम्रपट वमळवनू 
त्याचे पनुवाचन व समपादन करण्याची आवश्यकता गु. डॉ. म. म. वमराशी यामनी व्यक्त केली. त्यामच्याच 
मागडदशडनाने मी या ताम्रपटाचा छडा लावला. सरदार पाटणकरामनी त्याचा उपयोग करू देण्याचे मला 
आश्वासन वदले. पण मध्यमतरीच्या काळात त्यामनी तो मुमबई राज्याचे भतूपूवड मुख्य ममत्री मा. श्री. मुरारजीभाई 
देसाई यामना नजर केला. त्यामनी तो मुमबई राज्याच्या अवभलेिागारात (दप्तरिान्यात) पाठववला. तेथून डॉ. 
पु. म. जोशी यामच्या साहाय्याने नागपूर ववद्यापीठामाफड त तो माझ्या हातीं आला. या सवांच्या कृपेने आवण 
परवानगीने मी तो आज पनु्हा समपादन करीत आहे. 
 
ताम्रपटाचे ििथन 
 

प्रस्तुत ताम्रपटाचे एकूण तीन पते्र असून साधारणपणे ते चामगल्या त्स्थतीत आहेत. तथावप, पवहल्या 
पत्रयाच्या िालच्या भागाच्या उजवीकडील कोपऱयाचा एक लहानसा तुकडा पडलेला असून तो नाहीसा 
झालेला आहे. त्यामुळे पवहल्या पानावरील शवेटच्या तीन ओळींच्या आरमभीची काही अक्षरे गेलेली आहेत. 
त्याच पत्रयावरील सातव्या व आठव्या ओळींच्या मध्यभागी एक लहानसे वछद्र पडलेले आहे. पण त्यामुळे 
कोणत्याही अक्षराला हानी पोचलेली नाही. दुसऱया पत्रयाच्या डाव्या बाजूला, साधारणपणे मध्यभागी, मोठा 
तडा गेलेला असून उजव्या बाजूच्या वरच्या कोपऱयाचाही एक लहान तुकडा नष्ट झालेला आहे. वतसऱया 
पत्रयाच्या िालील उजव्या कोपऱयाचा एक तुकडा गेलेला आहे. त्यामुळे तेथील काही अक्षरामना आपण 
मुकलो आहोत. 
 

प्रत्येक पत्रा साधारणपणे ९·७ िमच लामब व ६·५ िमच रुम द असून त्याच्या कडा, आतील अक्षरामचे 
समरक्षण व्हाव ेम्हणून ककवचत उमच केलेल्या आहेत. पवहले पान कोरे आहे. दुसऱया, वतसऱया, चौथ्या, पाचव्या 
व सहाव्या पानावर अनुक्रमे १९, १९, १६, १५ आवण ५ ओळी कोरलेल्या आहेत. अथात, एकूण ओळी ७४ 
आहेत. हे वतन्ही पते्र ·९ व्यासाच्या वछद्रातून एका कडीत ओवलेले असून त्या कडीची दोन्ही टोके १·६ िमच 
व्यास जाड अशा वतुडलाकार मुदे्रत फसववलेली आहेत. मुदे्रवर कमलासनस्थ गरुड-मूती असून वतच्या 
प्रत्येक हातात एकेक सपड आहे. राष्ट्रकूट सम्राटामच्या ितर ताम्रपटामना जोडलेल्या मुदे्रसारिीच हीही मुद्रा 
आहे. ती थोडी वझजलेली असली तरी वतच्यावरील मतूी स्पष्ट वदसतात. कडी आवण मुद्रा यामचे वजन ५५ 
तोळे, तर ताम्रपटाच्या वतन्ही पत्रयामचे वमळून वजन १६० तोळे आहे. 
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अक्षरिणटका ि लेखन 
 

प्रस्तुत ताम्रपट देवनागरी वलपीत वलवहलेला आहे. अक्षरामचे वळण साधारणपणे राष्ट्रकूटामच्या ितर 
ताम्रपटामतील वळणासारिेच आहे. प्रत्येक ओळीतील अक्षरामची उमची सामान्यतः ·२ िमच असली तरी ती 
सवडत्र सारिी आहे असे मात्र नाही. ३, ४ व ५ या पानामवरील अक्षरे थोडी अवधक उमच आहेत. ६ व्या 
पानावरील अक्षरे तर, जागा पुष्ट्कळ असल्यामुळे बरीच मोठी, उमच व ऐसपैस आहेत. 
 

सवड मजकूर एकम दरीत शुद्ध व व्यवत्स्थत कोरलेला आढळतो. तथावप, ताम्रपटामच्या लेिनात एरवी 
आढळणारे अनवधानाने झालेले दोष या ताम्रपटाच्या लेिनामतही आहेतच. काही वठकाणी अक्षरे ककवा शब्द 
वगळले गेले आहेत उदा. ११, १३, १५, १९, २९, ३४, ४२, ५५, ५९, ६५, ६८ ित्यादी ओळी पाहा. २५ व्या 
श्लोकातील तर एक पूणड ओळ कोरताना राहून गेलेली वदसते. हा श्लोक राष्ट्रकूटामच्या ितर कोणत्याच 
ताम्रपटात आलेला नसल्यामुळे लेिकाच्या अनवधानाने वरील ओळ गळाल्यामुळे वतच्यातील महत्त्वाच्या 
मावहतीला आपण मुकलो आहोत. काही वठकाणी अक्षरे ककवा शब्द वनष्ट्कारण पुनरावृत्त झालेले आढळतात. 
उदा. २३, ३६ ित्यादी ओळी पाहा. वतसऱया पानावरील ५० व्या ओळीतील पवहल्या तीन अक्षरानमतरची 
काही अक्षरे मागाहून पनु्हा कोरलेली वदसतात; त्यामुळे तेथे मुळात काही बदल केल्याचा समशय येण्यास 
पुरेशी जागा आहे. 
 
िाषा 
 

प्रस्तुत ताम्रपट समस्कृत भाषेत वलवहलेला आहे. आरमभी १ ते ४१ ओळींतील मजकूर व शवेटी ६५ ते 
७१ ओळींतील मजकूर पद्यात असून रावहलेला मजकूर गद्यात आहे. भाषा एकम दरीत शुद्ध आहे; तथावप, 
पुढील गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. (१) काही वठकाणी ि साठी स कोरलेला आहे, उदा. प्रवसे्य–
ओ. १२, सुध–ओ. १३, देसं–ओ. २७, सतेषु–ओ. ५६, राणस, रसना–ओ. ३८, ित्यादी; तर (२) काही 
वठकाणी स साठी ि कोरला आहे. उदा. शुदूरम्–ओ. १३, शुसदृशा–ओ. १७, श्वसम्मफेच्छया–ओ. ३२ 
ित्यादी. (३) क्ववचत् स साठी ष–उदा. सप्तषु–ओ. ५६, आवण ि साठीही ष कोरला आहे. उदा. कवषवत–
ओ. ५६. सारामश, ि, ष, स या अक्षरामच्या लेिनात बरीच अशुद्धता आहे. (४) णश्र ऐवजी िृ, व णत्र ऐवजी तृ 
चे लेिनही सदोषच होय–ओ. १४ पाहा. (५) ज ऐवजी य वलवहला आहे, उदा. येष्ठ–ओ. ६, याते–ओ. 
१६, गूयडर–ओ. ३६. उलट य ऐवजी जही वलवहलेला आहे. उदा. वदग्नावजकावभ–ओ. ६. (६) अनेकदा 
सारख्या उच्चारामच्या समयुक्त व्यमजनामपकैी एक व्यमजन गाळलेले आहे. उदा. यो भूणनमडल–ओ. ७, सुध–ओ. 
१३, सुलणजता–ओ. ८. याउलट पुिः–ओ. २३ मध्ये ‘न’ व्यथड वद्वत्त केला आहे. (७) अन्त्य न काही 
वठकाणी अनुस्वाराने दािववला आहे. उदा. आकृष्टिा–ंओ. ४, तस्स्मं–ओ. २०; तर काही वठकाणी तो 
गाळला आहे. उदा. महत्तरादी–ओ. ४४. (८) एके वठकाणी ि ऐवजी न वलवहला आहे. उदा. वहरमन्य–ओ. 
५३. (९) ब ऐवजी बहुधा सवडत्र ि वलवहला आहे. ओ. ६, ९, १२, २४, २६ ित्यादी पाहा. (१०) क्ववचत् दीघड 
स्वरामऐवजी ऱहस्व स्वर उदा. भकुृकट–ओ. २२, सुनुना–ओ. ७३ वलवहला आहे; तर क्ववचत् ऱहस्व स्वराऐवजा 
दीघड स्वर वलवहला आहे. उदा. लीख्यमते–ओ. ५१. 
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णिषय ि काल 
 

हा ताम्रपट राष्ट्रकूट नृपती गोकवद वतसरा याने श्रीशूगुट्टरू येथे असताना शके ७२७ तारण समवत्सर 
पौष कृष्ट्ण त्रयोदशीला समक्रामती महापवाच्या सुमुहूतावर वदलेला आहे. औत्तरीय कालगणनेप्रमाणे शके ७२७ 
ला तारण समवत्सर होते. या वषीचे मकरसमक्रामतपवड पौष मवहन्याच्या कृष्ट्ण पक्षातील द्वादशीला ५५ व्या 
घटकेनमतर, म्हणजे रात्री १० वाजल्यानमतर सुरू झाले. अथात, पवडकालीन धार्षमक उत्सव त्रयोदशीला 
सूयोदयानमतर सुरू झालेला असणे स्वाभाववक आहे. तदनुसार, ताम्रपटात उल्लेविलेली पौष कृष्ट्ण त्रयोदशी 
ही वतथीही बरोबर आहे. या वतथीला सोमवार होता. ताम्रपटात वार उल्लेविलेला नसल्यामुळे पमचामगावरून 
तो पडताळून पाहता येणे शक्य नाही. 
 

ताम्रपटात वनदफेवशलेल्या वतथीतील एका ववसमगतीकडे लक्ष वधेणे अवश्य आहे. ‘पौषवसतत्रयोदस्याम 
कृष्ट्णपक्षसमक्रामतीमहापवडवण’ यात ‘वसत’ = शुद्धपक्ष आधी वनदफेवशला असून पुढे लागलीच ‘कृष्ट्ण’ पक्ष असे 
म्हटले आहे. या वतवथवनदफेशात वनष्ट्कारण पनुरुक्ती तर आहेच पण त्यामतही ववसमगती आहे. ‘पौषवसत’ या 
ऐवजी ‘पौषावसत’ असे याचे वाचन केल्यास ही ववसमगती नाहीशी होह शकते. लेिकाला ‘पौषावसत’ हाच 
शब्द या वठकाणी अवभपे्रत असला पावहजे. ताम्रपटातील या वमतीला िमग्रजी तारीि २२ वडसेंबर ८०५ ही 
येते. 
 

या वदवशी राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोकवद याने श्रीशुगुट्टरू येथे असताना मोठ्या कशदकुलातील 
श्रीनागहत्स्त राजाच्या ववनमतीवरून मावरदास चतुवफेदी नावाच्या ब्राह्मणाला नेसरी हा गाव दान वदला. 
 
[१ Mys·re Archae·l·gical Survey. A. R. 1929, p. 50.] 
[२ Select Inscripti·ns (Dr. D. C. Sircar) pp. 449.] 

 
किद कुलाचा इणतहास 
 

कशद कुलातील या नागहत्स्त राजाचे नाव अन्य उपलब्ध ताम्रपटामत कोठेच आढळत नाही. प्रस्तुत 
ताम्रपटात ते पवहल्यामदाच आलेले आहे. येथे त्याचे वणन ‘फणींद्र वमशाच्या आकाशात ववराजमान झालेला 
आवदत्य (=सूयड), श्रीवरपसेुव्य (=शत्रूकडून सेवलेा पात्र असलेला)’ असे केलेले आहे. कशद वमशातील राजे 
आपली उत्पत्ती ‘फणीन्द्र’ म्हणजे सपांचा राजा, याजपासून लावतात ही गोष्ट सुप्रवसद्ध होय. मयूरशम्याच्या 
(ि. स. ३३० ते ३६०) चमद्रवल्ली येथील वशलालेिात ‘सवयन्दक’ हा शब्द प्रथम आलेला आहे. त्यापासूनच 
‘कशद’ शब्द तयार झाला असावा. या ‘सवयन्दक’ शब्दाचेच समस्कृत रूप ‘सेन्द्रक’ होय. यावरून ‘सेन्द्रक’ 
आवण ‘कशद’ हे बहुधा एक असावते असे वदसून येते. वमरज समस्थानातील लक्ष्मेश्वर [िमवड. अँवट. वषड ७, पृ. १०३] 
येथील वशलालेिात चालुक्य नृपती सत्याश्रय याचा समकालीन म्हणून दुगडशक्तीचा उल्लिे असून तो 
‘भजुगेन्द्रान्वय’ म्हणजे सपडराजाच्या कुलातील ववजयशक्तीच्या कुम दशक्ती नामक पतु्राचा मुलगा असल्याचे 
सामवगतले आहे. ववजापूर वजल्ह्यातील बागलकोट गावाच्या पूवफेला भरैन् मट्टी [एवप. िमवडका. वषड ३, पृ. ३३०.] येथील 
वशलालेिात कसद नारायण पुवलकाल (पविम-चालुक्य नृपती तैल दुसरा, ि. स. ९७३-९९७, याला 
समकालीन) पासून तो पोलकसद याचा पुत्र सेव्यरस (पविम-चालुक्य नृपती दुसरा सोमेश्वर–ि. स. १०६९ 
ते १०७६ याला समकालीन) पयंत बागडगे (=बागलकोट) येथील कसद राजकुलाचा सववस्तर वृत्तामत 
आलेला आहे. कसद कुलाची, दमतकथामवर आधारलेली उपपवत्तही त्यात वदलेली आहे. हे कसद राजे स्वतः 
‘दृवष्टववषकुळवतळक फणामवणवकरणववभासुर नागवमशोद भव’ असल्याचे सामगतात. त्यामच्या ध्वजावर ककवा 
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पताकेवर नागवचन्ह असते. त्यामचे लामच्छन व्याघ्राचे असून आपण सवडश्रेष्ठ अशा भोगावतीचे परमपरागत स्वामी 
(भोगाववतपुरपरमेश्वर) आहोत असे त्यामचे म्हणणे आहे. या कुलाचा मूळ पुरुष कोणी अजानुबाहू कसद असून 
तो कसधू नदीच्या प्रदेशातील अवहछत्र गावी सपडराज धरणेंद्राला झालेला मानुष पुत्र होता. त्याचे पालन-
पोषण एका व्याघ्राने केलेले होते. एका कदमब राजकन्येशी त्याचे लग्न होहन वतच्यापासून त्याला तीन मुले 
झाली. त्यामनीच कसदवमश रूढ केला. सुमारे शके ११६५ च्या हवरहर [Pali, Sanskrit and Old Canarese Inscriptions, 

No. 119 and Mysore Inscriptions, p. 60.] येथील वशलालेिात दुसऱया एका कसद कुलाचा वृत्तामत आलेला आहे. 
त्यातही त्यामचा मूळ पुरुष कोणी आजानुबाहू कसद असून तो भगवान वशव व कसधू नदी यामच्या मीलनातून 
जन्मलेला आवण नागराजाने वाघाच्या दुधावर वाढवलेला म्हणनू वणडन केलेला आहे. त्याने कऱहाटक 
(आजचे कऱहाड, वजल्हा सातारा, मुमबई राज्य) येथे स्वतःसाठी स्वतमत्र राज्य स्थापन केले. कऱहाटक 
भोवतालच्या प्रदेशावर त्याचे राज्य होते. बेलरी तालुक्यातील जुनी भात्रहल्ली [Early Dynasties of Andhradesh, पृ. 

२९८] येथील वशलालेिात कशद कुलातील एका राजाच्या पदव्यामची मोठी यादी वदली आहे. हा राजा 
कसदवाडी (=बले्लरी, वजल्हा व त्याच्या उत्तरेकडील प्रदेश) येथे राज्य करीत होता. वशलालेिात त्याचे नाव 
नष्ट झाले आहे. त्याच्या एका पदवीवरून असे वदसून येते की तो ‘दृवष्टववष (नागामच्या) वमशात जन्मलेला’ 
होता. 
 

पुणे वजल्ह्यातील जुन्नर येथेही कसद वमशाची दुसरी एक शािा राज्य करीत होती असे जुन्नर 
ताम्रपटावरून वदसून येते. जुन्नर ताम्रपट हा तेथे राज्य करणाऱया कसद आवदत्यवम्याचा (ि. स. ९६५) एक 
अपूणड ताम्रपट असून त्यात हा आवदत्यवमा ‘दृवष्टववषफणीन्द्रवमशोद भव वसन्दान्वयप्रसूतः’ [एवप. िमवडका, वषड २५, 
पृ. १६९. मूळ ताम्रपटात ‘दृष्टीववषफणीन्द्रवमशोद भववसन्दान्वयप्रसूतः’ असे आहे. ते ‘दृवष्टववषफणीन्द्रवमशोद भव [:*] वसन्दान्वयप्रसूतः’ असे म. म. 
वमराशी यामनी दुरुस्त केले आहे. वस्तुतः तसे करण्याची गरज नाही. मूळ सामावसक शब्द जसाचा तसा ठेवनू ‘दृवष्टववषफणीन्द्रवमशोद भव’ हे 

‘वसन्दान्वया’चे ववशषेण घेणे अवधक योग्य होईल.] म्हणजे दृवष्टववष नागाच्या वमशातून उत्पन्न झालेल्या वसन्द कुळात 
जन्मलेला असल्याचे म्हटले आहे. कसद नारायण पुवलकाल यानेही स्वतःला ‘दृवष्टववषकुलवतलक’ म्हणनू 
समबोधलेले आहे. यावरून आवदत्यवम्याचा कसदवमश ही कसद नारायण पुवलकालच्या वमशाचीच शािा असावी 
असे वाटते. 
 
[२. एवप. कनाट. वषड ५, पृ. ५९४.] 

 
प्रारमभी, सध्याच्या म्हैसूर राज्याच्या प्रदेशातच हे कसद राजे राज्य करीत असावते असे वदसते. 

मयूरशम्याच्या पूवोक्त चमद्रवल्ली वशलालेिात त्याने ‘कसवदयक’ प्रदेश कजकल्याचा उल्लेि आहे. यावरून 
‘कसवदयक’ अथवा ‘कसद’ राजे यामनी ि. स. ३३०–३६० पूवीच काही वषफे तरी आपले राज्य स्थापन केले 
असाव.े त्यामच्या राज्याचा वनवित प्रदेश कोणता तो उल्लवेिलेला नाही. तथावप, डॉ. वदनेशचमद्र सरकार यामनी 
तळटीपेत म्हटल्याप्रमाणे हा ‘सेन्द्रक प्रदेश म्हैसूर राज्यात होता.’ पुढे तो प्रदेश कदमब नृपतींनी कजकला 
म्हणून कशद राजामना त्यामचे मामडवलक व्हाव े लागले. बेन्नूर ताम्रपटात, कदमब नृपती वद्वतीय कृष्ट्णवमा हा 
वैजयमती (सध्याच्या उत्तर कनाटकातील बनवासी शहर) येथे जात असताना त्याने ‘सेंद्रक’ वजल्ह्यातील 
‘पलमवड’ गाव दान वदल्याचे उल्लेविलेले आहे. (भानुस्वावमने 
सेंद्रकववषयान्तग्गडतपलमवडग्रामे....प्रदत्तवान). यावरून बनवासीच्या आसपास सेन्द्रकामचा प्रदेश असावा 
असा तकड  समभवतो. धारवाडजवळील अडूर [िमवड. अँवट. वषड ११, पृ. ६८.] येथील चालुक्यनृपती पवहला कीर्षतवमा 
(ि. स. ५६६—५९८) याच्या वशलालेिात असे म्हटले आहे की, अडूर येथे माधवती व कशद राजे यामचे राज्य 
होते. यावरून कसदराजामचा प्रदेश धारवाडच्या आसपास असावा असे वदसते. पविम गमग नृपती श्रीपुरुष-
पृथ्वी-कदगुणी याच्या जावळी [एवप. कनावटका, वषड ६, पृ. १५१.] ताम्रपटात ‘कसद ववषया’चा उल्लिे आहे. रािस 
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यामच्या म्हणण्याप्रमाणे हा प्रदेश म्हैसूरच्या उत्तरेला असून तो धारवाड-ववजापूरच्या काही भागापयंत 
पसरलेला होता. 
 

प्रस्तुत नेसरी ताम्रपटावरून असे वदसून येते की, शके ७२७ (ि. स. ८०५) मध्ये कसद राजे त्या 
भोवतालच्या प्रदेशात राष्ट्रकूट सम्राटामचे मामडवलक म्हणून राज्य करीत होते. श्रीशुगुट्टरू ही बहुधा त्यामची 
राजधानी असावी. दवक्षण-वदत्ग्वजय समपवनू परत येत असताना तृतीय गोकवदाने या गावाला भेट वदली 
असावी. तेथील राजा नागहत्स्त याच्या कसद कुलाला ‘बृहत्’ हे ववशषेण लावले आहे. त्यावरून मूळ कशद 
वमशाच्या या वळेी अनेक शािा वठकवठकाणी पसरल्या असून त्यामपकैीच श्रीशुगुट्टरू येथील नागहस्तीची 
शािा ही एक मोठी शािा होती असे वदसते. कशद वमशाच्या ह्या अनेक शािा बगडगे (=बागलकोट, मुमबई 
राज्य), एरम्बगफे (=एलबगा, आमध्र प्रदेश) चक्रकोट (बस्तर वजल्हा), आवण जुवन्ननगर अथवा जुन्नर (पुणे 
वजल्हा, मुमबई राज्य) ित्यादी वठकाणी राज्य करीत होत्या. 
 
राष्रकूट नृपती कृष्ि–धोर–गोकिद 
 

मोठ्या कशद वमशामतील श्रीनागहत्स्त राजाच्या ववनमतीवरून धारावषडदेवाच्या चरणामचे कचतन 
करणाऱया गोकवदराजाने हे दानपत्र वदलेले आहे. या गोकवदाचे आवण त्याच्या पूवडजामचे वणडन प्रस्तुत 
ताम्रपटातील आरमभीच्या २ ते २५ श्लोकामत आलेले आहे. कृष्िराज या नावाचा एक राजा होता. त्यालाच 
वल्लभ असेही नाव होते. (श्लोक ३). त्याने चालुक्य कुलाच्या समुद्रातून ममदरपवडताप्रमाणे लक्ष्मीला सहज 
ओढून वर घेतले, अथात त्यामना कजकून त्यामचे राज्य व समपत्ती त्याने हस्तगत केली. त्याला ‘धोर’ या 
नावाचा पुत्र होता. यालाच ‘धारावषड’ म्हणून अन्यत्र समबोधले आहे. वडील बमधूचे उल्लमघन करून आलेल्या 
राज्यलक्ष्मीने तो युक्त झाला तरी त्याबद्दल तो दोषास्पद ठरला नाही. त्याने गंग राजाला दीघडकाळपयंत 
बद्ध केले (श्लोक ६), पल्लिानंा नमववले (श्लोक ७), गौड राजामची लक्ष्मी सहज हरण केल्यामुळे उन्मत्त 
झालेल्या ित्सराजाला मरु देशाच्या मध्यभागात हाकून लावनू त्याजजवळून गौडामची पामढरी शुभ्र अशी दोन 
छते्र हरण केली (श्लोक ८). या ‘धोरा’लाच ‘वनरुपम’ असेही समबोधीत. (श्लोक ९). गोकिदराज हा त्याचा 
पुत्र होय (श्लोक १०). सवडगुणसमपन्न असा हा (गोकवद) राज्य करीत असताना राष्ट्रकूटामचा वमश, 
यादववमशाप्रमाणे अकजक्य झाला. तै्रलोक्याच्या समरक्षणाला योग्य असा त्याचा अमानुष आकार पाहून त्याच्या 
ववडलामनी (धोराने) आपल्या वजवमतपणीच त्याला समपूणड राज्याचा अवधकार (राजपद) देह केला, पण 
त्याने तो ववनयाने नाकारला (श्लोक १२). ववडलामच्या मृत्यूनमतर पृथ्वीचा (राज्याचा) समहार करण्यासाठी 
एकवत्रत होहन चालून आलेल्या अनेक राजामना त्याने एक्ाने वनस्तेज केले (श्लोक १३). त्याने 
दीघडकालपयंत बमवदवासात असलेल्या गंग राजाला अत्यमत दयाळू होहन सोडून वदले व त्याच्या देशाला 
परत पाठववले. पण स्वदेशी जाताच प्रवतकूल झालेल्या त्या गमगाला, भकुृटी व होत नाही तोच, ताबडतोब 
कजकून त्याने पनुः बमवदवासात टाकले (श्लोक १४). पनु्हा स्वप्नात देिील युद्ध पाहणार नाही अशा रीतीने 
गुजथराला नष्ट केले. (श्लोक १५); मालव देशाच्या राजाने शरण जाहन त्याला दुरूनच हात जोडून प्रमाण 
केला (श्लोक १६); तो सैन्यासह कवध्याद्रीत आलेला आहे असे आपल्या गुप्त हेराकडून कळताच भीतीमुळे 
माराििथ राजा ताबडतोब त्याजकडे गेला व त्याच्या चरणामना वमदन करून त्याने त्याला अनुकूल करून 
घेतले. (१७). श्रीभवन येथे पावसाळा काढून मग तो आपल्या सैन्यासह तुमगभदे्रच्या काठावर आला व तेथून 
त्याने पल्लिाचें ऐश्वयड पुनः हस्तगत केले (१८). तो आलेला आहे हे ऐकताक्षणीच िेंगीचा राजाही, आपले 
कल्याण व्हाव ेया िच्छेने तेथे येहन त्याची सेवकाप्रमाणे चाकरी करू लागला. (१९). ितर राजसमूहही 
हात जोडून त्याला शरण आला, तेव्हा त्याने त्याला अभय वदले (२०). याप्रमाणे अनेक राजामकडून त्यामची 
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राजवचन्हे हरण करून जगत्तुमगाने सवड पृथ्वी गरुडध्वजामवकत करून सोडली (२१–२४). एवमगुणवववशष्ट 
अशा गोकवदाने हा नेसरी ताम्रपट वदलेला आहे. 
 

वमशावळ व प्रशत्स्त-वणडनाचे प्रस्तुत नेसरी (श. ७२७) ताम्रपटातील बहुतेक श्लोक सीसवै [एवप. िम. प.ु 

२३. पृ. २०४.] (श. ७२९), राधनपूर, [एवप. िम. पु. ६, पृ. २४४.] बदनगुप्पे [म्हैसूर आर्षक. सव्हफे वरपोटड १९२७, पृ. ११२.] (श. 
७३०), बहुलावाड [दवक्षण मध्य िवत. साधने, भाग २, पृ. १३.] (श. ७३१), भा. ि. सम. ममडळ [दवक्षणच्या मध्य. िवत. साधने, 

भाग ३, पृ. २७.] (श. ७३२) व लोहारा [एवप. िम. प.ु २३, पृ. २१२.] (श. ७३४) ताम्रपटामतील श्लोकामप्रमाणेच आहेत. 
श. ७२४ मध्ये गोकवदाच्या अनुमतीने स्तमभाने वदलेल्या मने्न [एवप. कनावटका, पु. ९, पृ. ५१.] ताम्रपटातही यामतील 
बहुतेक श्लोक आहेत. यामतील काही ताम्रपटामत एिाददुसरा श्लोक वगळलेला आहे, ितकेच. पण 
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, प्रस्तुत नेसरी ताम्रपटामतील २१ व २५ हे पाच श्लोक ितर कोणत्याही ताम्रपटामत 
नाहीत. ते सवडस्वी नवीन आहेत. दुदैवाने २२ व्या श्लोकात २१ व्या श्लोकातील ‘वृषभम पल्लवशे्वरात्’ हा चरण 
चुकून पनु्हा कोरला गेलेला असल्यामुळे तेथील मूळ चरण व त्यातील मावहती यामना आपण मुकलो आहोत. 
२५ व्या श्लोकाचाही एक समपूणड चरण कोरताना राहून गेलेला वदसतो. त्यामुळे त्या श्लोकाचा सरळ अथड 
लावण्याला अडचण पडते, हे िरे; तथावप, त्या श्लोकाचे स्वरूप केवळ स्तुवतपर असल्यामुळे त्यातील 
मावहती नष्ट झालेली आहे असे म्हणता येत नाही. त्या श्लोकावरून वतसऱया गोकवदाने कजकलेल्या राजामची 
व त्यामच्याजवळून वहरावनू आणलेल्या त्यामच्या ध्वजवचन्हामची जी मावहती वमळते ती अशी : 
 

पाडं्य देशाच्या राजापासून मत्स्य, पल्लिेश्वरापासून वृषभ, चोलापासून व्याघ्र, गंगापासून गज, 
केरलापासून धनुष्ट्याची काठी (श्लो. २१), अधं्र-चालुक्य-मौयथ यामच्यापासून वराह, गुजथरेश्वरापासून ज्यात 
आयाची आकृती आहे असा फलक, पल्लिेश्वरापासून वृषभ (श्लो. २२), कोसल ि अितंी यामच्या 
स्वामींपासून, तसेच कसहलापासून सुद्धा……, बंगाल भमूीचा राजा धम्मड याजपासून सुप्रवसद्ध भगवती तारा 
(श्लो. २३), याप्रमाणे राजामची ही व ितर वचन्हे काढून घेहन (व त्या वठकाणी आपला गरुडध्वज रोवनू) 
जगत्तुमगाने सगळे जग गरुडवचन्हामवकत करून सोडले. (श्लो. २४)…त्या श्रीवल्लभाने आपल्या भवुनातील 
गरुडाच्या उजव्या बाहूला, त्या त्या वचन्हामनी ववेष्टत करून सोडले. (श्लो. २५). 
 

यावरून वतसऱया गोकवदाने पामय, पल्लव, चोल, गंग, केरल, आमध्र, चालुक्य, मौयड, गुजडर, कोसल, 
अवमती, कसहल आवण बमगाल या राजामना कजकून त्यामची राजवचन्हे हरण केली होती असे वदसून येईल. 
यामपकैी गमग, गुजडर, पल्लव व आमध्र (वेंगीश्वर) यामजवरील ववजयामचा वनदफेश याच ताम्रपटातील अनुक्रमे १४, 
१५, १८ व १९ श्लोकामत आलेला आहे. वशवाय, वरील नामावलीत ज्यामचा उल्लिे नाही असे मालवनायक व 
माराशव्वड यामच्यावरही गोकवदाने ववजय वमळववला होता (श्लो. १६ व १७ पाहा). या राजकुलामची राजवचन्हे 
ककवा मुद्रा कोणत्या होत्या व त्यावळेी गोकवदाला समकालीन असे त्यामच्या घराण्यातील कोणते राजे राज्य 
करीत होते हा अभ्यासाचा स्वतमत्र ववषय आहे. मी त्याचा ववचार ववस्ताराने अन्यत्र [‘Four verses from the Nesari 

Copper Plates’ (Nag. Uni. Historical Bulletin, N. 8-10, Oct. 1956)] केलेला आहे. येथे एकाच महत्त्वाच्या गोष्टीकडे 
अभ्यासकाचे लक्ष वधूे ित्च्छतो. ही गोष्ट म्हणजे, ‘बमगाल’ या देशनामाचा या ताम्रपटातील स्वतमत्र वनदफेश. 
 
बंगाल चा प्रथम उले्लख 
 

सामान्य समजूत अशी आहे की, ‘(वम) बमग’ या प्राचीन देशनामापासून सध्याचे ‘बमगाल’ हे नाव 
आलेले आहे; पण वस्तुत्स्थती तशी नाही. वमग आवण बमगाल ही दोन स्वतमत्र राज्ये होती. अब्लूर [एवप. िम. पु. ५, 
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पृ. २४९ व २५७.] (शक सुमारे १२००) येथील वशलालेिात ववण्जनराय नावाच्या शूर राजाने िंग देशाच्या 
राजाला जात्यात भरडून आवण िंगाल, ककलग, मगध, पाटश्वर आवण माळवा येथील राजामशी लढून आवण 
त्यामना ठार मारून, पृथ्वीचे रक्षण केल्याचे वणडन आहे. यामत वमग आवण वमगाल देशामचे स्वतमत्र उल्लिे 
आढळतात. ववपलुश्री वमत्राच्या नालम दा [एवप. िम. पु. २१, पृ. ९७.] येथील वशलालेिात, तसेच कणडदेवाच्या 
गोऱहवा [एवप. िम. पु. ११, पृ. १४२.] ताम्रपटातही ‘बमगाल’चा वनदफेश आहे. ‘बमगालचा स्वतमत्र वनदफेश कोरीव लेिामत 
आवण सावहत्यात ११ व्या शतकापासून आढळतो’ असे सुप्रवसद्ध समशोधक श्री. रमेशचमद्र मुजुमदार [History of 

Bengal. पृ. १९.] यामनी म्हटले आहे. त्यामच्या मते सवात प्राचीन वनदफेश म्हणजे यापूवी उल्लेविलेल्या अब्लूर 
येथील वशलालेिातील होय. प्रस्तुत नेसरी ताम्रपटातील ‘बमगाल’चा वनदफेश लक्षात घेतला म्हणजे हे स्वतमत्र 
देशनाम म्हणून ९ व्या शतकाच्या प्रारमभीही प्रवसद्ध होते असे वदसून येईल. ‘बमगाल’ देशाचा िवतहास, 
याप्रमाणे, प्रस्तुत ताम्रपटाने दोनश ेवषड मागे नेलेला आहे ही ववशषे महत्त्वाची गोष्ट होय. 
 

वतसऱया गोकवदाच्या वळेी या बमगालचा राजा ‘धमड’ हा होता (श्लो. २३). राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषड 
१ याच्या समजान [एवप. िम. प.ु १८. २४५.] ताम्रपटातही (श्लो. २३) त्याचा ‘धम्मड’ असाच वनदफेश आढळतो. हा धम्मड 
(मड) म्हणजे पाल वमशातील धमडपाल राजा होय. बमगालवर तो ि. स. ७७० पासून ८१० पयंत राज्य करीत 
होता. वतसरा गोकवद हा उत्तर-वदत्ग्वजयाथड समचार करीत असताना चक्रायुध राजाबरोबर हा धमड (पाल) 
त्याला शरण गेला होता (समजान ताम्रपट, श्लो. २३). तो बदु्धधमानुयायी असल्यामुळेच बुद्धधमात वजला 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त झालेले होते अशा भगवती तारेची मूती त्याने गोकवदाला नजर केली असावी असे वदसते. 
 

“वतसरा गोकवदराज याने वदलेल्या ताम्रपटामचे प्रा. वा. वव. वमराशी यामनी दोन ववभाग पाडलेले 
आहेत. राष्ट्रकूट वमशातील भतूपूवड राजामच्या प्रशस्तीतील श्लोक अमतभूडत करून ज्यामत वमशावळी वदलेली 
आहे असा जुन्या प्रशस्तीचा पवहला ववभाग; आवण त्याने केलेल्या पराक्रमामचे वणडन करणारी प्रशस्ती ज्यामत 
आलेली आहे अशा ताम्रपटामचा दुसरा ववभाग.” या दुसऱया ववभागातील पवहला ताम्रपट म्हणून प्रस्तुत 
‘नेसरी’ ताम्रपटाचे महत्त्व ववशषे आहे. झवरका (श. ७२५) व वब्र. म्यु. (श. ७२६) ताम्रपटामवरून या काळामत 
गोकवद हा आपल्या दवक्षण वदत्ग्वजयात गुमतला होता असे वदसते. यावळेी त्याचा मुक्काम तुमगभद्रा नदीच्या 
काठावरील अलमपुर या गावी होता. नेसरी (श. ७२७) ताम्रपटाच्या काळी त्याचा वदत्ग्वजय पूणड झालेला 
होता असे स्पष्ट वदसते. अथात, ि. ७२७ हे वषड वतसऱया गोकवदाच्या आयुष्ट्यातील परमोत्कषाचे वषड म्हणनू 
उल्लेविता येईल. याच वळेी त्याने ‘जगत्तुमग’ हे, राष्ट्रकूटामच्या काळात पूवी कुणीही धारण न केलेले नवीन 
वबरूद धारण केले. प्रस्तुत ताम्रपटात ‘परमभट्टारक महाराजावधराज परमेश्वर’ ‘श्रीवल्लभ’ ‘श्रीप्रभतूवषड’ 
‘नरेंद्रदेव’ ‘जगत्तुमग’ अशी वबरुदे त्याला लावलेली आहेत. त्यातील ‘जगत्तुमग’ (श्लो. २४) हे सवडस्वी नवीन 
वबरुद होय. तृतीय गोकवदाच्या सवड उपलब्ध ताम्रपटामपकैी फक्त याच ताम्रपटात ते आढळते. त्यावरून 
समपूणड भारतवषावरील त्याचे प्रभतु्व सूवचत होते. अमोघवषाच्या समजान ताम्रपटातील तृतीय गोकवदाच्या 
प्रशस्तीवरून (श्लो. २९) त्याला पूणडपणे दुजोरा वमळतो. अमोघवषाने आपल्या ववडलामचे ‘परमभट्टारक 
महाराजावधराज परमेश्वर—श्रीजगिुगंदेि’—असेच वणडन त्यात केले आहे. यावळेी राष्ट्रकूट वमश कीतीच्या 
वशिरावर पोचला असून गोकवद वतसरा हा भारताचा यथाथडतः सम्राट झालेला होता असे म्हणण्यास हरकत 
नाही. 
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णििनागिट्टाला दान 
 

या ताम्रपटान्वये, वतसऱया गोकवदाने इकु्षग्राम येथे राहणाऱया, तीन वदेामचे अध्ययन करणाऱया, 
अमवगरस-बाहडस्पत्य-भारद्वाज–प्रवरात्न्वत भारद्वाज गोत्राच्या व तैवत्तरीय शािेच्या ब्रह्मचारी 
णििनागिट्टाला चंदगड ववषयामतील नेसणरका गावाचे दान वदलेले आहे. हा वशवनागभट मावरदास 
चतुवफेदाचा नातू आवण पवरवच्छर चतुवफेदाचा पतु्र होता. प्रस्तुत गावाचे दान त्याला सवड अवधकारामसवहत 
कायमचे वदलेले असले तरी त्याने ववषयपतीला (वजल्हावधकाऱयाला) दरवषी ‘पाच हजार’ द्यावयाचे 
आहेत. हे पाच हजार काय? नाणी की ितर काही? नाणी असल्यास कोणती?—ित्यादी प्रश्न उद भवतात. 
त्यामचा वनवित वनणडय ताम्रपटात नाही. 
 

प्रस्तुत ताम्रपटाचा ‘दूतक’ (ताम्रपट प्रत्यक्ष नेहन देणारा अवधकारी) देिैय रािक आवण ‘लेिक’ 
वत्सराजाचा पुत्र अरुिाणदत्य होय. झवरका ताम्रपटात ‘महाक्षपटलावधप’ म्हणजे सवडश्रेष्ठ नददणी-अवधकारी 
म्हणून वनदफेवशलेला ‘देवय्य’ व प्रस्तुत ताम्रपटाचा दूतक ‘देवैय’ हा एकच असावा. या वठकाणी त्याला ‘श्री’ 
हे उपपद लावलेले असून त्याच्या नावासमोर ‘राणक’ ही उपाधी जोडलेली आहे. त्यावरून गोकवदाजवळ 
त्याची मान्यता वाढलेली होती असे वदसते. प्रस्तुत ताम्रपटाचा लेिक ‘अरुणावदत्य’ हा गोकवदाने शके ७२७ 
मध्ये व त्यानमतर वदलेल्या उपलब्ध सवड ताम्रपटामचा लेिक होय. त्याच्या ववडलामचे नाव ‘वत्सराज.’ समजान 
ताम्रपटाचा लेिक ‘गुणधवल’ हाही ‘वत्सराजा’ चाच पुत्र होता. बहुधा तो आपल्या अरुणावदत्याचा बमधू 
असावा. तसे असल्यास हा अरुणावदत्य वालभ येथील कायस्थ वमशाचा होता, असे म्हणण्यास हरकत नाही 
(समजान ताम्रपट, ओ. ७७). 
 
स्थलणनिय 
 

दान वदलेले नेसणरकाग्राम म्हणजे हल्लीचे ‘नेसरी’ गाव असून ते मुमबई राज्याच्या कोल्हापूर 
वजल्ह्यातील गडकलगज तालुक्यात घटप्रभा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. पूवफेला ‘नदी समगमकारी’ 
(=घटप्रभा नदीला वमळणारी) ‘तारा’ नावाची ‘वहलीका’ (=ओहोळ) आज ‘तारव्हा (हो) ळ’ नावाने 
ओळिली जाते. ताम्रपटात वनदफेवशलेले नेसरीच्या दवक्षणेकडील ‘णनट टूरग्राम’ म्हणजे आजचे ‘वनटूर’ होय. 
ते नेसरीच्या दवक्षणेला असलेल्या वपवळसर मातीच्या डदगरापलीकडे असून नेसरीपासून ४ मलैामवर आहे. 
हा वपवळसर मातीचा डदगरच ‘हेमवगवर’ म्हणून वनदफेवशलेला असावा. पविम सीमेकडील गाव ेआज आढळत 
नाहीत. नेसरीच्या उत्तरेकडे काही टेकया आहेत. त्याच ‘कृष्ट्णवगवर’ म्हणून असाव्यात, असे वाटते. 
वशवनागभटाच्या वस्तीचे इकु्षग्राम (मराठी–हसगाव) म्हणजे नेसरीपासून १२ मलैामवर आवण बेळगावच्या 
पविमेस सहा मलैामवर असलेले ‘उचगाव’ असाव.े 
 
[१. सम. वहः=नद; देशी शब्द वाहळी=ओढा. यापासूनच ओहळ शब्द आला असावा. व (वा) हलीका याचाच अपभ्रमश ‘व्हाळ’ होय.] 
 

िाचन 
 

(िृि े  :श्लो. १ , २१, २२, २३, २४, २७, २८, २९, ३१–अनुष्ुभ्; श्लो  .३ , ४, ५, ७, ८, १० ते २०, 
२५—िादूथलणिक्रीणडत; श्लो  .२ , ६, ९–िसतंणतलका; श्लो  .२६ –आया; श्लो  .३० –इदं्रिज्रा; श्लो  .३२ –
पुस्ष्पताग्रा.( 
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पहिला पत्रा 
 
१. [ओं] [खुिेने दाखणिलेला आहे.] स िोव्यादे्वधसा धाम यिाणिकमलं कृतं [।*] हरि यस्य कातंेंदुकलया 

कमलंकृतं (तम्) [॥१॥*] िूपो ििदृ्व (द बृ) हदुरस्थल [रा*]– 
२ जमानश्रीकौस्तुिायतकरैरुपगूढकण्ठ [:।*] सत्य ं (त्या) स्न्ितो णिपुलचक्रणिणनर्षजत (ता) 

णरचक्रोप्यकृष्िचणरतो िुणि कृष्ि– 
३ राज [:॥२॥*] पक्षच्छेदियािृ (णश्र) ताणखलमहािूिृत्कुलभ्राणजतादु (द दु) 

लंघ्यादपरैरनेकणिमलै [‘लै’ मधील दोन्ही मात्रा अनािश्यक आहेत. ‘णिमलभ्राणजष्िु०’ असे िाचािे.] 
भ्राणजष्िुरत्नाणितात् [।*] 

४ यिालुक्यकुलादनूनणििु (बु) धिाताश्रयो िाणरधेल्लथक्ष्मीन्मंदर [सीसिै आणि लोहारा ताम्रपटांतील पाठाप्रमािे 

‘लक्ष्मीं मंदर’—असे िाचािे. ििी-कदडोरी ताम्रपटांत मात्र असाच पाठ आहे.] ित्सलीलमणचरादाकृष्िं (िा) न्िल्लिः 
[॥३॥*] तस्यािू– 

५ िनयः प्रतापणिसरैराक्रातंणदग्मण्डलिण्डं (ण्डा)ं िो । [येथील दंड अनािश्यक आहे.] [:*] 
सदृिोप्यचण्डकरताप्रह्लाणदतक्ष्मातलः [।*] धोरो [सीसिै आणि लोहारा ताम्रपटांत ‘धीरो’ असा पाठ आहे. ििी-

कदडोरी बहुलािार, ि िा. इ. सं. मंडळ ताम्रपटांत मात्र ‘धोरो’ हाच पाठ आढळतो.] धैयथधनो णिपक्षिणन– 
६ तािक्त्रािुं (बु) जश्रीहरो हारीकृत्य यिो यदीयमणनिं णदग्नाणज (णय) काणिधृथतं (तम्) [॥४॥*] ये 

(ज्ये) िोलं (ल्ल)ं घनया (जा) तयाप्यमलया लक्ष्म्या 
७ समेतोणप सन्योिूणन (णि) मथलमंडलस्स्थणतयुतो दोषाकरो न क्वणचत् [।*] कण्िाध [:*] 

स्स्थतदानसंतणतिृतो यस्यान्यदानाणधकं दा– 
८ नं िीक्ष्य सुलणज (णर्ज्) ता इि णदसं (िा)ं प्रातें स्स्थता णदग्गजाः [॥५॥*] अन्यणै्िथ (िथ) जातु 

णिणजतं गुरुिस्क्तसारमाक्रातंिूतलं (ल) मनं (न) न्य [समा]– 
९ नमानं (नम्) [।*] येनेह ि (ब) ध (द्ध) मिलोक्य णचराय गंगं दूरं स्िणनग्रहणियेि 

 [‘कणलः प्रयातः’ असे िाचािे. – णल समोरील णचन्ह उपध्मानीयाचे होय.] । [॥६॥*] एकत्रात्मि 
(ब) लेन िा– 

१० णरणनणधनाप्यन्यत्र रुध्िा [‘रुद्ध्िा’ असे िाचािे.] घनं णनष्कृष्ाणसिटोध (द्ध) नेन णिहरा (र) 
द्ग्राहाणतिीमेन च [।*] मातंगान्मदिा– 

११ णरणनझथरमुच [‘॰मुचः प्राप्या॰’ असे िाचािे. मुच समोरील णचन्ह उपध्मानीय णचन्ह होय.] प्राप्यानतात्पल्लिािणच्चतं्र 
मदलेिमप्यनुणदनं य [:*] स्पृष्िान (ि) क्वणचत् [॥७॥*] हेलाश्वी (स्िी) कृतगौ [ड*] 

१२ राज्यकमलामतं (ि)ं प्रिेस्या (श्या) णचरात् [‘णचराद दुम्मागं’ असे िाचािे.] दुम्माग्गं मरुमध्यमप्रणति (ब) 
लैयो ित्सराजं ि (ब) लैः [।*] गौडीय ंिरदी (कद) दुपादधिलच्छत्रद्वयं– 

१३ केिलं तस्माना (िा) हृत तद्यिोणप ककुिा ं प्रातें स्स्थता ं (तं) त [त्*]-क्षिात् [॥८॥*] लव्ध 
(ब्ध) प्रणतिमणचराय ककल िु (सु) दूरमू (मु) त्सायथ सु (िु) ध (द्ध) चणरतैध (धथ)– 

१४ रिीं (िी) तलस्य [।*] कृत्िा पुनः कृतयुगिृ (णश्र) यमप्यिेष ं[णच]तं्र कथं णनरुपमः कणलिल 
(ल्ल) िोिूत् [॥९॥*] प्रािूधै (दै्ध) यथितस्ततो [णन] रुपमा 

१५ णद (कद) दुयथथा िाणरधे [:*] िुधा (द्धा) त्मापर [मे] श्वरो [ितणिरः*] संसक्तपा [दः] सुतः 
[।*] पद्मानंदकरः प्रतापसणहतो णनत्योदयस्सोन (ि) ते [‘णनत्योदयः सोितेः पूव्िा॰’ असे िाचािे. ते 

समोरील णचन्ह उपध्मानीयाचे होय.] पूिादे्रणर– 
१६ ि िानुमा ं(मा) नणिमतो गोकिदराज [:*] सतां (ताम्) [॥१०॥*] यस्स्मन्सव्िथगुिाश्रये णक्षणतपतौ 

श्रीराष्रकूटान्ियो या (जा) ते यादि– 
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१७ िा ं (ि)ं ििं (िन्) मधु [णरपािा*] [ताम्रपटाचा हा कोपरा तुटलेला आहे. येथील अक्षरे इतर ताम्रपटांच्या आधारे 

घेतलेली आहेत.] सीदलंघ्य परै [‘॰लंघ्यः परैः—असे िाचािे. य समोरील णचन्ह उपध्मानीयाचे होय.] [:।*] 
दृष्ािािधयष्कृता [‘॰िधयः कृता॰ असे िाचािे. ष सारखे णदसिारे अक्षर णजव्हाम् लीय णचन्ह होय.] िु (सु) सदृिा 
दानेन येनोध (द्ध) ता मुक्ताहा [र] णििूणष [ता]- 

१८ [स्फुटणमणत प्रत्यर्षथनो*] [ताम्रपटाचा हा कोपरा तुटलेला आहे. येथील अक्षरे इतर ताम्रपटांच्या आधारे घेतलेली आहेत.] 
प्यर्षथना ं(नाम्) [॥११॥*] यस्याकारममानुष ं तृ (णत्र)- िुिनव्यापणिरक्षोणचतं कृष्िस्येि णनरीक्ष्य 
य [च्छ] णत णप [त]- 

१९ [यैकाणधपत्य ंिुिः । आस्ता ंता*] [ताम्रपटाचा हा कोपरा तुटलेला आहे. येथील अक्षरे इतर ताम्रपटांच्या आधारे घेतलेली 

आहेत.] त तिै [त] दप्रणतहता दिा त्िया कस्ण्ठका (कक) नाजे्ञि मया धृतेणत णपतरं यु [क्तं] िचो 
 

दुसरा पत्रा : पहिली बाजू 
 
२० योभ्यधा [त् ॥१२॥*] तस्स्मं (स्स्मन्) स्िग्गथणििूषिाय जनके याते यिःसे (िे) षत (ता) मेकीिूय 

समुद्यतान्िसुमतीसंहारमाणधच्छ (त्स) या [।*] णिच्छा [यान्*] [ताम्रपटाचा िाग येथे तुटल्यामुळे गेलेली 
अक्षरे अन्य ताम्रपटांच्या आधारे णदली आहेत.] 

२१ सहसा व्यधत (ि) नृपणत (ती) [ने] कोणप यो द्वादिः [येथील णिसगथ अनािश्यक आहे.] (ि) 
ख्यातानप्यणधकप्रतापणिसरै [:*] संििथकोक्काणनि [॥१३॥*] येनात्यतंदयालु [नाथ*] 

२२ णनगडक्लेिादपास्यायता ं(तात्) स्िं देिं गणमतोणप दप्पथणिसराद्य [‘दपथणिसराद्यः प्राणतकूल्ये’—असे िाचािे.] 

प्राणतकूल्ये स्स्थतः [।*] यािि भु्रकुकट (टी) ललाटफलके 
२३ णनत्योदयस्सोितेर्षिके्षपेि [सीसिै, लोहारा ि अन्य ताम्रपटांतील पाठाप्रमािे येथे ‘यस्योिते लक्ष्यते णिके्षपेि–’ असे िाचािे. 

१५ व्या ओळीतील ‘णनत्योदयस्सोनते॰’ ही अक्षरे येथे अनिधानाने पुन्हा कोरली गेली असािी असे िाटते.] णिणजत्य 
तािदणचराद्व (द ट ब) ध (ध्दः) स गंगः पुिः (नः) [॥१४॥*] संधायासु (िु) णस (णि) लीमुखा ं
(खान्) स्िसमयाद्वा (द बा) िा– 

२४ सनस्योपणर प्राप्तं िर्षद्धतिं (बं) धुजीिणििि ंपद्माणििृ [द्ध्या] स्न्ितं (तम्) [।*] संनक्ष[‘सिक्षत्र॰’ 

असे िाचािे.]त्रमुदीक्ष्य य ंस (ि) रदु्र (दृ) तंु पजथन्यिद्गूजथरो न– 
२५ ष् [:*] क्वाणप ियातंथा [‘ियािथा’ असे िाचािे.] न समरं स्िप्नेणप पस्ये (श्ये) द्यथा [॥१५॥*] 

यत्पादानणतमात्रकैकिरिामालोक्य लक्ष्मीं णनजा ंदूरान्मा– 
२६ लिनायको नयपरो यं प्रािमत्प्राञ्जणलः [।*] को णिद्वा ं(द्वान्) ि (ब) [णलना] सहाल्पि (ब) लकः 

स्पधां (द्धां) णिधते (ि)े परा ंनीतेस्तणध (णद्ध) फलं य– 
२७ दात्मपरयोराणधक्यसंिेदनं (नम्) [॥१६॥*] किद्ध्या (ध्या) दे्रष्कटके [‘किध्यादे्रः कटके’ असे िाचािे. ष 

सारखे णदसिारे णचन्ह णजव्हाम् लीयाचे होय.] णनणिष् [कटकं] श्रतु्िा [चरै] यं णनजै [:*] स्िंदेसं (िं) 
समुपागतं ध् रुिणमि ज्ञात्िा णि– 

२८ णिया [यातील णि हे अक्षर येथे चुकून पुन्हा कोरले गेले.] पे्रणरतः [:*] मारािव्िथमहीपणतदु्र (दु्रथ) 
तमगादप्राप्तपूव्िै परैय (यथ) स्येच्छामनुकूलया [‘॰मनुकूलयन्’ असे िाचािे.] कुलधनै पा [‘॰धनैः पादौ 

प्रिामै॰’ असे िाचािे.]– 
२९ दौ प्रिामैरणप [॥१७॥*] नीत्िा श्रीििने घनाघनघनव्याप्तािं (ब) रा ंप्रािृष ंतस्मादागतिं (िान्) 

सम (मं) णन [ज*] ि (ब) लै– 
३० रातंुगिद्रातटा ं (टम्) [।*] तत्रस्थ [:] स्िकरस्स्थतामणप पुनणि (र्षि) स्ये (श्िे) षमाकृष्िा ं

(िान्) णिके्षपैरणप णचत्रामानणत (त) णरपु– 
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३१ यः (यथः) पल्लिाना ं णश्रय ं (यम्) । [॥१८॥*] लेखाहारमुखोणदताधथिचसा यतै्रत्य िेंगीश्वरो [मूळ 

ताम्रपटात हे ि याच्या पूिीचे अक्षर यांत अतंर पुष्कळ आहे.] णनत्य ंकककरिद्व्यधादणिरतं क– 
३२ म्मथ श्व (स्ि) स (ि) मेच्छया [।*] िाह्यालीिृणतरस्य येन रणचता व्योमाग्रलग्नारुचः [राधनपूर, सीसिै 

आणि लोहारा ताम्रपटांतील पाठाप्रमािे येथे ‘॰लग्नारुचद्रात्रौ,’ असे िाचािे.] रात्रौ मौस्क्तकमाणलकाणमि धृता मूधथ– 
३३ स्थ तारागिै [:॥१९॥*] संत्रासात्परचक्रराजकमगात (ि) त्पूव्िथसेिाणिणधव्याि (ब) धा (द्धा) 

ञ्जणलिोणितेन िरिं मूध्ना 
३४ यदंहृ (णह्र) द्व्य ं(यम्) [।*] यद्यद्दिपराध्यथिूषिगिैिा (ना) लंकृतं तत (ि) - था मा िैिी (षी) 

णर [णत*] सत्यपाणलतयिः स्स्थत्या यथा 
३५ तद णगरा [॥२०॥*] पाण्डयदेिाणधपान्मत्स्य ं िृषिं पल्लिशे्वराच्चोलाद [‘पल्लििेश्वरात् [।*] चोला॰’ असे 

िाचािे.] व्याघं्र गजं गंगाच्चापयकष् च केरला [त् ॥२१॥*] अधं्र– 
३६ चालुक्यमौयेभ्यो िा (ि) राहं गूयथ (जथ) रेश्वरात्फलकं [‘॰रात् [।*] फलकं’ असे िाचािे.] प्रणति (ब) धा 

(द्धा) यं िृषिं [पूिीच्या श्लोकांतील ‘िृषि ंपल्लिेश्वरात’ ही अक्षरे येथे चुकून पुन्हा कोरली गेली असािीत.] पल्लिेश्वराक्को 
(को) [‘॰श्वरात् [॥२२॥*] कोसला॰’ असे िाचािे.] सलािणंतनाथा– 

३७ भ्य ं(भ्या)ं कसहलादणप नाम [कं*] तारा ंिगिकत (तीं) ख्याता ंधमादं्वगालिूणमपात् ॥ [२३*] इ्य 
(त्थ) मेतान्यथान्याणन णचह्नान्यादाय 

३८ िूिुजा ं[।*] गरुडाकंा ं (कं) जगतंु (िु)ं गो व्यधि सकंलं [‘कं’ िरील अनुस्िार अनािश्यक. ‘सकलं’ असे 

िाचािे.] जगत् [॥२४॥*] यिञ्चच (च्च) तुरंिु (बु) राणस (णि) रस (ि) ना ंणनष्कृष्खड ग 
 

दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
३९ स्फुरयणत [या श्लोकातील जिळजिळ एक सपूंिथ चरि ि काही अक्षरे कोरताना राहून गेलेली आहेत. हा श्लोक इतर कोित्याही 

ताम्रपटात आढळत नाही.] िासुणरतेन दणक्षििुजाणञ्चह्नाणन तैस्तैधृथतं स्िस्यकंै िुिने व्यधि गर (रु) डं 
श्रीिल (ल्ल) िः 

४० [श्री] मुखं । [॥२५॥*] तेनेदमणनलणिदु्यच (च्च) ञ्चलमिलोक्य जीणितमसारं (रम्) [।*] 
णक्षणतदानपरमपुण्यप्रि– 

४१ र्षितो ि (ब्र) ह्मदायोय ं (यम्) [॥२६॥*] स च परमिटा (ट्टा) 
रकमहाराजाणधराजपरमेश्वरश्रीमधा (द्धा) रािषथदे– 

४२ िपादानुध्यातपरमिटा (ट्टा) रकमहाराजाणधराजः परमे [श्वरः*] श्रीगोकिदराजः श्रीमत्प्रिूतिषथ– 
४३ श्रीश्रीिल (ल्ल) िनेरेद्रदेि [‘नरेंद्र॰’ असे िाचािे.] कुिली सव्िानेि यथासंि (ब) ध्यमानका ं (कान्) 

राष्रपणतणिषयपणतग्रामकूटा– 
४४ युक्तका (क) णनयुक्तकाणधकाणरकमहिरादी [न्*] समाणदित्यस्तु [‘समाणदिणत [।*] अस्तु’ असे 

िाचािे.] ि [:*] संणिणदतं यथा श्रीिूगुट्टरुसमा– 
४५ िाणसतेन मया माताणपत्रोरात्मनिैणहकामुस्ष्मकपुण्ययिोणििृध (द्ध) ये फिींद (द्र) िंिांि (ब) 

रणि– 
४६ राणजताणदत्यश्रीणरपुसेव्यिृ (बृ) हस्च्छंदणतलकुलकेन [‘॰कुलणतलकेन–’ असे िाचािे.] श्रीनागहस्स्तराज्ञा 

णिज्ञप्तेन स– 
४७ ता इकु्षग्रामिास्तव्यततै्रणिद्य [‘तत्तै्रणिद्य॰’ असे िाचाि.े] सामान्यअंणगरसि (ब) हथस्पत्य [‘बाहथस्पत्य’ 

असे िाचािे.] िारद्वाजसगोत्र– 
४८ तैणत (णि) णरयसि (ब्र) ह्मचाणरमाणरदासचतुव्िेदपौत्राय पणरिच्छरचतुव्िेदपुत्राय णििनागिटा– 
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४९ य चंदगडे (ड) णिषयातंग्गथतो नेसणरकाणिधानो ग्रामः तस्य चाघाटनाणन पूव्िथतः तारानदी– 
५० संगमः [कारजिहलीका] दणक्षि [तः*] णनटु्टरग्रामः हेमणगणरः पणिम [तः*] द [व्िथ] िग्रामः प्रपाः 

उिर [तः*] णक्र– 
५१ ष्िणगकर [म] णल्लका [–िाियणत्रग्रामः] िा (ब्रा) ह्मिस्य नेसणरकाग्रामिा (स्या) घाटनान्यणिलौं 

(णल) ख्यतें िो (सो) दं्र– 
५२ ग [:*] सपरी (णर) करः सदण्डदिापराधः सिूतोपात (ि) प्रत्यायः िो (सो) त्पद्यमानणिणष्क 

[:*] स– 
५३ धान्यणहरं (र) न्या (रण्या) देय [:*] अचाटिटप्रािेश्य[:*] 

सव्िथराजकीयानामहस्तप्रके्षपिीय[:*] अ (आ)– 
५४ चंद्राक्काण्िथिणक्षणतसणरत्पव्िथतसमकालीन[:*] पुत्रपौत्रान्ियक्रमोपिोग्यः 
 

हिसरा पत्रा : पहिली बाजू 
 
५५ पूव्िथप्रि [सीसिै आणि बहुलािार ताम्रपटांतही ‘प्रि’ असाच पाठ आहे. ििी-कदडोरी आणि लोहारा ताम्रपटात मात्र ‘प्रदि’ असा 

पाठ आढळतो.] देििा (ब्रा) ह्म [ि*] दायरणहतमभ्यतंरणसध्या (द्ध्या) िूणमस्च्छद्रन्यायेन ि [क*] 
नृपकाला– 

५६ तीतसंित्सरस (ि) तेषु सत्पषु (सु) सप्ता (प्त) किष (ि) त्यणधकेषु तारिाणिधानसंित्सरे पौष 
(षा)– 

५७ णसतत्रयोदस्या ं (श्या)ं कृष्िपक्षसकं्रातंी (णत) महापव्िथणि ि (ब) णलचर (रु) 
िैश्वदेिास्ग्नहोत्राणतणथप– 

५८ ञ्चमहायज्ञकृ (णक्र) योत्सप्पथिाथं स्नात्िा द्योदकाणतसगेि प्रणतपाणदतो यतोस्योणचत– 
५९ या प्रदायस्स्थत्या िू (िु) ञ्जतो िोजयतः कृषतः कषथयतः प्रणतणदितो िा न कैणिदल्पाणप 
६० पणरपंथना काया [।*] तथागाणमिद्रनृपणतणिरस्मदं्वश्यरैन्यवै्िा सामाण्य ं(न्य)ं िू– 
६१ णमदानफलमिेत्य णिद्य ं(दु्य) लो (ल्लो) लान्यणनत्यशै्वयाणि तृिाग्रलग्नजलकि (कब) दु– 
६२ चञ्चलञ्च जीणितमाकलर्य्य स्िदायणनस्व्िथिेषोयमस्मदा (द्दा) योनुमंतव्य [:*] प्र– 
६३ णतपालणयतव्यि [।*] यिाज्ञानणतणमरपटलािृतमणतरास्च्छ (स्च्छं) द्यादास्च्छद्यमानकं िानुमोदेत 

स प– 
६४ ञ्चणिमथहापातकैिोपपातकैि संयुक्त [:*] स्याणद[‘स्याणदणत उक्तञ्च’ —असे िाचािे.] त्युक्तञ्च िगिता 

िेदव्यासेन व्यासेन [।*] ष– 
६५ णष्िषथसह्रमा[णि*] स्िगे णतिणत िूणमद[:।*] आच्छेता (िा) चानुमंताच तान्येि नरके िसेत् 

[॥२७॥*] किध्याटिीश्व (ष्ि) तोया- 
६६ सु िुष्ककोटरिाणसन[:।*] कृष्िाहयो णह जायतें िूणमदानं हरंणत ये [॥२८॥*] ि (ब) हुणिव्िथसुधा 

िुक्ता राजणि [:*] सग– 
६७ राणदणि[:।*] यस्य यस्य यदा िूणमस्तस्य तस्य तदा फलं (लम्) [॥२९॥*] यानीह दता (िा) णन 

पुरा नरे (रें) दै्रदानाणन धमा– 
६८ थथयिस्कराणि [।*] णनमाल्यिान्तप्रणतमाणन ताणन को नाम साधु[:*] पु [न*] राददीत 

[॥३०॥*] स्िदिा (िा)ं परदता ं(िा)ं िा य– 
६९ त्नाद्रक्ष नराणधप [।*] मही (हीं) मणहमता (ता)ं श्रिे दा[नात्*] श्रेयोनुपालनं (नम्) [॥३१॥*] 

इणत कमलदलं (ला)ं िु (बु) कि (कब) दुलो [ला*ं] [या कोपऱ्याचा िाग तुटलेला आहे. त्यामुळे येथील अक्षर नष् 
झाले आहे.] 
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हिसरा पत्रा : दुसरी बाजू 
 
७० श्री (णश्र) यमनुणच (कच) त्य मनुष्यजीणितञ्ज [।*] अणतणिमल [म*] नोणि– 
७१ रात्मनीनैिथणह पु[रु]पै [‘पुरुषःै पर॰’ असे िाचािे.]  परकीिथयो णिलोप्या [: ॥३२॥*] श्री 
७२ णिषयपते प[ञ्च]सहश्रा (्रमा) णि प्रणतिणरषं [‘प्रणतिषं’ असे िाचािे.] देयाणन [।*] 
७३ श्रीदेिैयरािकदूतकं (कः) [।*] णलणखतं श्रीित्सराजसु (सू)- 
७४ नुना श्रीअरुिाणदत्येन ॥ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१४ 
राष्रकूट नृपती प्रथम अमोघिषथ याच्या काळातील मेहूि णिलालेख : िके ७४७ 

 
उपलब्धी 
 

मेहूण हे गाव महाराष्ट्राच्या जळगाव वजल्ह्यातील एदलाबाद तालुक्यात तापी नदीच्या काठावर 
आहे. सध्याचे मेहूण हे पुनवडसन झालेले नवीन गाव आहे. त्यापूवी, या नवीन गावाच्या ईशान्येस सुमारे दोन 
वकलोमीटर अमतरावर असलेल्या एका टेकडीवर ते वसलेले होते. याच टेकडीवर अलीकडे श्रीमुक्ताबाईचे 
नवीन ममवदर बामधलेले असून तेथे त्याच्या पूवफेला एक पुरातन सोमेश्वर ममवदर आहे. त्याच्या पूवफेकडील पवडत 
जागेत माती िणत असताना प्रस्तुत वशलालेि १९८४ च्या माचड मवहन्यात सापडला. श्रीमुक्ताबाई 
देवस्थानचे सवचव श्री. रामरावबुवा मेहूणकर यामनी तेथील मजुरामच्या साह्याने तो उचलून देवस्थानाच्या 
ममवदरात आणनू ठेवण्याची व्यवस्था केली. सध्या त्याच वठकाणी तो सुरवक्षत आहे. नामदुरा (ता. मलकापूर, 
वजल्हा बलुडाणा) येथील कोठारी हायस्कूलमधील वशक्षक श्री. शम. वन. झामबरे यामच्याकडून, अमरावती 
येथील ववदभड महाववद्यालयातील िमग्रजी ववषयाच्या अवधव्याख्याता कु. डॉ. तारा चौधरी यामच्यामाफड त मला 
या वशलालेिाची मावहती वमळाली. भारतीय पुरातत्त्व सवफेक्षण, नागपूर कायालयातील वशलालेि-अधीक्षक 
श्री. गनम यामनी माझ्या ववनमतीवरून उप-अधीक्षक श्री. िान यामनी मेहूणला पाठवनू या वशलालेिाचा 
उत्कृष्ट ठसा काढून आणला व मला वदला. त्या ठशावरूनच प्रस्तुत वशलालेिाचे समपादन येथे करीत आहे. 
वरील सवड व्यक्तींचा, त्यामच्या साह्याबद्दल मी अत्यमत आभारी आहे. या वशलालेिाच्या वाचनात व समपादनात 
मला गुरुवयड डॉ. वा. वव. वमराशी व डॉ. अजयवमत्र शास्त्री यामचे साह्य झाले. त्यामचाही मी अत्यमत कृतज्ञ आहे. 
 
ििथन 
 

प्रस्तुत कोरीव लेिाची वशळा ९२ सें. मी. रुम द आवण ६१ सें. मी. उमच असून १८ सें. मी. जाड आहे. 
वशळेवर एकूण ३२ ओळी कोरलेल्या आहेत. शवेटची ओळ अध्यातच पूणड झालेली आहे. प्रत्येक ओळीत 
साधारणपणे ७९ ते ८९ अक्षरे असून प्रत्येक अक्षराची उमची सुमारे १ ते १·५ सें. मी. आहे. अक्षरे ठसठशीत 
कोरली असून पवहल्या ओळीपासून तो २१ व्या ओळीतील ‘कृवतः कुसुमबाणस्य’ या वाक्यापयंत ती अवतशय 
वळणदार व सुमदर आहेत. पढुील ओळीत हा वळणदारपणा नाही. २२ वी ओळ तर सरळ रेषेतही कोरलेली 
नाही. अक्षरे लहान-मोठी आहेत. त्यामुळे क्ववचत ती दुवाच्यही झाली आहेत. या ववभागात कोरकाने चकुाही 
अनेक केल्या आहेत. उदा. ‘नरेंद्रदेवः’ –ओ. २४, या शब्दातील रे वर अनुस्वार कोरण्याचे राहून गेले. 
‘भकु्त्यामतगडत’ –ओ. २७, या शब्दातील ‘भ’ु वर चुकून अनुस्वार कोरला आहे. ‘उदकावतसगफेण’ –ओ. ३०, 
या शब्दातील ‘का’ चा काना कोरलेला नाही. ‘वक्षवतसवरत्पव्वडत’ –ओ. २९, या शब्दातील ‘त्’ कोरण्याचे 
राहून गेले. ‘आच्छेत्ता चानुममता’ हे शब्द चुकून ‘आछेता चानुममत्ता’ –ओ. ३१, असे कोरले आहेत. 
एकम दरीतच ओ. २१ च्या उत्तराधापासून तो शवेटपयंतचा मजकूर वनष्ट्काळजीपणाने कोरलेला वदसतो. 
त्यावरून हा भाग दुसऱया एिाद्या कोरकाने कोरला असावा असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. 
 
णलपी ि अक्षरिणटका 
 

या कोरीव लेिाची वलपी नागरी असून अक्षरववटका उत्तर भारतीय स्वरूपाची आहे. या लेिात 
आढळणारी वतची काही वैवशष्ट््े लक्षणीय आहेत. (१) ‘ि’ साठी सामान्यतः वर दोन कटबे व त्यािाली 
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आजच्यासारिे ऱहस्व उकाराचे वचन्ह कोरलेले असते, तसे ते या लेिातही आहे. उदा. ‘तृ (वत्र) 
भवुनवल्लभ ित्यवप’, ओ. २३; ‘परमेश्वराज्ञया िवत’ –ओ. ३२ यातील ि पाहा. पण ही दोन्ही उदाहरणे 
लेिाच्या उत्तराधातील आहेत. पूवाधात मात्र सामान्यतः वर दोन कटबे व त्यािाली आजच्यासारिे दीघड 
हकाराचे वचन्ह ‘ि’ साठी कोरले आहे. उदा. ‘शुभकम ट िवत’ ८; ‘सासूया िव’ –१०; ‘ित्यनुगतम’ –४. 
उत्तराधात देिील ‘ि’ चे हे वचन्ह आढळते. उदा. ‘गुह िव’ –ओ. २२. तथावप, या लेिात नेहमीच्याहून 
अगदी वनराळे असे ‘ि’ चे दुसरे एक वचन्ह ‘परशुराम िवत’ –ओ. ११, यातील ‘ि’ मध्ये आढळते, ते ववशषे 
लक्षणीय आहे. या वठकाणी वर आडवी रेषा व त्यािाली दोन कटबे कोरून ‘ि’ कोरली आहे. या दृष्टीने याच 
ओळीतील ‘परशुराम िव’ आवण ‘परशुराम िवत’ यातील दोन्ही वठकाणी आलेली ‘ि’ ची वचन्हे तुळून 
पाहावी. (२) लमबवत्रकोणाकृती ए सवडत्र आहे. वस्तुतः त्यालाच वर ककवा डाव्या बाजूला माते्रचे वचन्ह लावनू 
ऐचे वचन्ह कोरले जाते. या लेिात मात्र ते वनराळे आहे. उदा. ऐषुः–ओ. १०. यातील ऐ पाहा. येथे र व 
त्याच्या दोन्ही बाजूमना दोन दोन कटबे कोरून म्हणजे : र : असा ऐ कोरलेला आहे. ऐ चे हे वचन्हही लक्षणीय 
आहे. (३) ‘ववलासान्’ –ओ. ५ यातील ‘न्’ हलन्त व्यमजनाचे वचन्ह आजच्या प्रमाणे स्पष्ट कोरलेले आहे, 
पण ‘सुकृतवशात्’ –ओ. ३ यातील हलन्त त् कसा कोरला आहे ते पाहाव.े हे हलन्त वचन्ह कचत्य होय. 
 

(४) आकाराचे वचन्ह म्हणजे अक्षराला लावलेला काना. बहुधा सवडत्र तो आजच्या सारिाच आहे; 
पण िा या अक्षरात उजवीकडील दमडाला मध्यभागी ककवचत वर झुकणारी रेषा देहन तो दािववला आहे. 
उदा. ‘सत्त्क्रयािा’ं –ओ. १ ‘ववप्राणाम’ —ओ. ३०; ‘फिाममडल’ –ओ. १४; या शब्दामतील िा पाहा. 
 

ज या अक्षराच्याही मधल्या दमडाला अशीच हध्वडमुि रेषा जोडून जा कोरला आहे, उदा. 
अजावददेव–ओ. २, अववनभजुा,ं जातेषु; भाजाम्; राजा–ओ. ३, ित्यादी. फाल्गुन–ओ. १५; 
नदीतटावश्रत–ओ. ११; ग्रामस्याघाटाः–ओ. २०, २८; िट्टारक–ओ. २३, २४ या शब्दामतील फा आवण टा 
या अक्षरामतील आकाराची वचन्हेही पाहावी. तथावप, रत्नस्वण्िावद–ओ. ७, यातील िा चा आकार 
नेहमीप्रमाणे काना कोरूनच दािववलेला आहे. 
 

(५) ऱहस्व ‘उ’ चे वचन्हही आजच्या उकारासारिेच आहे. उदा. हेतु–ओ. १; भवत्सु; समकटेषु, 
पृथु, गुरुगुि–ओ. २ ित्यादी शब्दामतील उकाराचे वचन्ह पाहा. तथावप, अनेक वठकाणी ऱहस्व उकाराचे हे 
वचन्ह अक्षराच्या दमडाला िाली डावीकडे वर जाणारी रेषा लावनू दािववले आहे. लुप्तानाम, दनुज, वत्रषु–
ओ. १; परिुराम िवत–ओ. ११, जगतंुग–ओ. २४, पादानुध्यात–ओ. २५ ित्यादी. यावशवाय ज्ञानामकुर–
ओ. १, खुर –ओ. १०, कु्षत्क्षामः ओ. १६, यातील उकाराचे वचन्ह पाहाव.े तसेच, ववदु्यत–ओ. ५; शतु्रयमः–
ओ. ९; अवमतदु्यतेः–ओ. ९; न श्रुत–ओ. १६; कीत्युडद्गमानाम–ओ. ३ यामतील उकाराचे वचन्ह म्हणजे 
अक्षराच्या दमडाला मध्यभागी जोडून िाली ओढलेली रेषा. हेही लक्षणीय होय. 
 

(६) दीघड ऊकाराची वचन्हेही दोन वनरवनराळ्या प्रकारची आढळतात. उदा. आवविूथतम–ओ. १, 
िूममडलामतः–ओ. २; भमूीः–ओ. ४; धूमकेतु–ओ. ६; तस्याभदू भवूरभवूत–ओ. ७, सूनुः–ओ ७; पूजावववध–
ओ. १८ ित्यादी शब्दामतील दीघड ऊकार आजच्या दीघड ऊकारासारिेच पण आडव े कोरलेले आहेत. 
िूपवतषु, राजािूत्–ओ. ३; भवूरववकास–ओ. ६; परिूपाः–ओ. १०; िून्य–ओ. १२ ित्यादी शब्दामतील दीघड 
ऊकाराचे वचन्ह यापूवीच्या हकाराहून वगेळे आहे. येथे प्रथम ऱहस्व उकाराचे वचन्ह कोरून त्याला जोडूनच 
दीघड हकाराचे वचन्ह कोरलेले आहे. 
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(७) थ साठी स्वतमत्र वचन्ह आहे, उदा. ‘दिरथ’ –ओ. ३, ‘सव्वार्षथनाम’ –ओ. ६, ‘अर्षथनाम’ ओ. ७, 
‘पृथुयशा’ ओ. ८ ित्यादीतील थ चे कचन्ह पाहा. समयुक्त व्यमजनात मात्र थ साठी छ चे वचन्ह वापरलेले आहे. 
उदा. ‘स्स्थवतचक्र’ –ओ. २, ‘वक्षस्थलः’ –ओ. ४, ‘कुम भस्थलः’ –ओ. ५, ‘स्थपवतः’ –ओ. १३ ित्यादी शब्द 
पाहा. 
 

(८) ब साठी सामान्यतः ि कोरला आहे. उदा. ‘बान्धवः’–ओ. ६, ‘बुधवारे’–ओ. १५, ‘बहुषु’ –
ओ. ३ ित्यादी. या काळातील अनेक कोरीव लेिामत ही प्रवृत्ती आढळते. पण प्रस्तुत कोरीव लेिात ब साठी 
एक स्वतमत्र वचन्हही वापरलेले आहे. उदा. ‘बहुगोदानस्य’ –ओ. १०, ‘बदरीनदी–’ ओ. ११, ‘वनजकबब’ –
१३, ‘कुसुमबाणस्य’ –ओ. २१, ‘आपस्तमब’ –ओ. २७ ित्यादी शब्दामतील ब पाहा. चौकोनाच्या वचन्हाची 
उजवीकडील उभी रेषा िाली ओढून हे ब चे वचन्ह कोरलेले आहे. वर वनर्षदष्ट केलेल्या बुधवार, बान्धव, 
बहु, ित्यादी शब्दामतील ब साठी कोरलेल्या ि सारिे हे वचन्ह नाही. ते प सारिे वदसत असले तरी प हून 
वगेळे आहे. प च्या वचन्हात समपूणड वशरोरेषा कोरलेली नसते, ती फक्त प डाव्या बाजूवरील रेषेवर असते. 
उदा. अपनयवत, प्रवृत्त्ये–ओ. १, पृथु, पव्वड, अणप, प्रसृत–ओ–२, ित्यादी शब्दामतील प पाहा. काही 
वठकाणी समयुक्त व्यमजनातही ब चे हे स्वतमत्र वचन्ह कोरलेले स्पष्टपणे वदसते. उदा. ‘यस्यास्ब्धष्ट्ववप’ –ओ. ४ 
यातील ब चे वचन्ह पाहा. ‘स्तब्धत्व’ –ओ. ७, ‘िन्दोर्षबम्बम’ –ओ. १७, ‘महाशब्द’–ओ. २४, ‘सब्रह्मचारी’ –
ओ. २७ ित्यादी शब्दामतील समयुक्त व्यमजनामतगडत ब चे वचन्हही स्वतमत्र आहे. 
 

(९) ‘वदङ्मुि’ –ओ. २३ या शब्दातील ङ चे, उजवीकडील उभीरेषाववरवहत चौकोनाचे वचन्हही 
लक्षणीय आहे. 
 
िाषा 
 

लेिाची भाषा समस्कृत असून ती वनदोष आहे. उत्तराधात काही दोष वनमाण झाले आहेत, ते बहुधा 
कोरकाच्या चकुीमुळे असावते. उदा. ‘कामतेन्दुःकलया’ –ओ. २२, ‘वनभुडक्तमाल्यःप्रवतमावन’– ओ. ३१, 
‘आत्मनःिैवहक’ –ओ. २६, ‘गुरुःर्षवक्रमो’ –ओ. २३, ‘पुनराददीतः’ – ओ. ३२ यामतील ववसगाची वचन्हे 
अनावश्यक आहेत. ‘यम नावभ’ (यन्नावभ–) ओ. २१, ‘तथात्स्ममग्रामे’ (तथात्स्मन्ग्रामे) –ओ. २६, ‘दृष्टदेहो’ 
(देहः) – ओ. २२, ‘तृ (वत्र) भवुन’ – ओ. २३ ित्यादी चकुा कोरकाकडून झालेल्या असाव्यात. 
 

‘र’ च्या नमतरचे व्यमजन सामान्यतः वद्वत्त करून वलवहलेले आहे. उदा. मात्तडण्ड–ओ. २, पव्िथ–ओ. 
२, स्वगड–ओ. ४, दुग्गथ–ओ. ५, स्थपवतत्व्वडश्वकम्मफेव कम्मडवनम्माण–ओ. १४, सवार्षथनाम–ओ. ६ ित्यादी. 
तथावप, सिावयवः–ओ. १४, पार्षथवः–ओ. १४, गर्षजतः–ओ. १६ ित्यादी शब्द त्याला अपवाद आहेत. 
 

अनुनावसकासाठी सामान्यतः अनुस्वाराचा उपयोग केलेला आहे. उदा. प्रवतकंट–ओ. ४, 
शुभकंट–ओ. ८, दंड–ओ. ९, कंुभ–ओ. ५, स्तंभ–ओ. ८, मंडल–ओ. २, १४, कबब–ओ. १३ ित्यादी. 
काही वठकाणी परसवणडही योजला आहे. उदा. मात्तडण्ड–ओ. २, बान्धव–ओ. ६, अम्बरागे्र–ओ. १३, 
वबम्बं–ओ. १७ ित्यादी. 
 

हा अवधकामश लेि पद्यात वलवहलेला आहे. फक्त २०, २१ व २४ ते ३० ओळी गद्यात आहेत. 
पद्यातील श्लोकरचना सुवश्लष्ट असून काव्यमय आहे. 
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णिलालेखाचा काळ 
 

प्रस्तुत कोरीव लेिात दोन कालोल्लिे आलेले आहेत. पवहला, शुभकम टाने बामधलेले सूयडममवदर 
कालामतराने पडून गेल्यावर राजाने (नरकसघदेवाने) तेथे नवीन ममवदर बामधण्याला जेव्हा आरमभ केला 
तेव्हाचा काळ. हा काळ ‘शकनृपकालावतक्रामतवषडशतसप्तकेयमारब्धः । अष्टाकवशत्यवधके 
फाल्गुनवसतपक्षपमचम्याम ॥ बुधवारे–’ (ओ. १५) म्हणजे गतशक ७२८, फाल्गुन शुद्ध ५, बुधवार, असा वनर्षदष्ट 
केला आहे. वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे या वदवशी ममगळवार येतो. ‘सैकवनरैक’ च्या वनयमाप्रमाणे हा फरक 
दुलड वक्षता येण्यासारिा आहे. सारामश, हा कालोल्लेि पमचामगाप्रमाणे बरोबर आहे. त्या वदवशी िमग्रजी तारीि 
१६ फेबु्रवारी ८०७, ममगळवार ही होती. दुसरे असे की, हे नवीन देवालय बामधून पूणड झाले त्यावळेी राष्ट्रकूम ट 
नृपती (तृतीय) गोकवद जगत्तुमग राज्य करीत होता, असा उल्लेि ओ. २८ मध्ये आला आहे. तृतीय गोकवदाचा 
राज्यकाल शके ७१५ ते ७३६ (ि. स. ७९३ ते ८१४) हा होय. 
 

या लेिातील दुसरा कालोल्लेि नरकसघदेवाने उग्रावदत्य भट्टारक (=देव) व प्रभाकरभट्ट महाजन 
यामना ममगलपुरक नावाचे गाव ज्या वदवशी दान वदले त्याचा आहे. तो ‘शकनृपकालातीतसमवत्सरशतेषु सप्तषु 
सप्तचत्वाकरशत्यवधकेषु भाद्रपदः शद्ध नवम्याम कन्यागतसमक्रामतौ सूयडवारे–’ (ओ. २९) म्हणजे गतशक ७४७, 
भाद्रपद शुद्ध ९, रवववार असा आहे. वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे या वतथीला शवनवार होता. ‘सैकवनरैक’ च्या 
वनयमाप्रमाणे याला हरकत नाही. तेव्हा हा कालोल्लोि पमचामगाप्रमाणे बरोबर आहे. त्या वदवशी िमग्रजी 
तारीि २६ ऑगस्ट ८२५, शवनवार ही होती. 
 

नरकसघदेवाने हे दान ज्यावळेी वदले त्यावळेी राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषड (तृतीय गोकवदाचा पतु्र) 
राज्य करीत होता, असा वनदफेश ओ. २४ मध्ये आहे. अमोघवषाचा राज्यकाल शके ७३६ ते ८०२ (ि. स. 
८१४ ते ८८०) हा होय. 
 

या दोन कालोल्लिेामतील पवहला उल्लेि पूवडवृत्तामतवनवदेनात आला आहे. दुसरा उल्लिे मात्र नवीन 
गाव दान वदल्यासमबमधीचा आहे. त्याच वळेी हा लेि कोरला गेला असावा, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा तोच, म्हणजे 
शके ७४७ भाद्रपद शुद्ध ९ रवववार (ि. स. २६ ऑगस्ट ८२५, शवनवार) हाच प्रस्तुत वशलालेिाचा काळ 
होय. 
 
दोन्ही िाग णमळून एकच लेख 
 

प्रस्तुत वशलालेिाचे दोन भाग आहेत. पवहला भाग ओ. १ पासून ओ. २१ मधील ‘कृवतः 
कुसुमबाणस्य’ या वाक्यापयंत; तर दुसरा भाग त्याच ओळीत ‘स वोव्यादे्वधसा धाम’ –या श्लोकापासून सुरू 
होहन शवेटच्या ३२ व्या ओळीतील ‘िवत’ येथे समपला आहे. तेव्हा प्रश्न असा उपत्स्थत होतो की, एकाच 
वशळेवर कोरलेले हे दोन भाग म्हणजे दोन स्वतमत्र लेि आहेत, ककवा दोन्ही भाग वमळून समपूणड असा हा 
एकच लेि आहे? या दोन्ही भागामतील अक्षरामचे वळण सारिे असले तरी पवहला भाग वजतका 
काळजीपूवडक कोरला आहे वततका दुसरा नाही; तो वनष्ट्काळजीपणाने कोरलेला आहे. असे का व्हावे? 
म्हणजे हा समपूणड लेि कोरण्यासाठी दोन वभन्न व्यक्ती का? एकाच व्यक्तीने समपूणड लेि का कोरला नाही? 
या प्रश्नामची उत्तरे आज तरी देता येत नाहीत. वशवाय, दोन्ही भागामत दोन वभन्न कालोल्लेि आहेत. त्यामुळे 
सकृतदशडनी तरी हे दोन भाग म्हणजे दोन स्वतमत्र लेि असून पवहल्या लेिाच्या मोठ्या वशळेवर दुसरा लेि 
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मागाहून कोरण्यात आला असावा असे वाटणे स्वाभाववक आहे. मला मात्र तसे वाटत नाही. आमतर आवण 
बाह्य पुराव्यावरून हे दोन्ही भाग वमळून हा एकच समपूणड लेि होय असे मला वाटते. 
 

हे दोन्ही भाग स्वतमत्र, आवण वभन्न काळामत कोरलेले लेि आहेत, अशी कल्पना केली तर पवहला 
प्रश्न असा की, यामतील पवहला भाग ज्या वळेी कोरला गेला त्यावळेी त्या भागातील २१ ओळी कोरण्यासाठी 
त्यािाली आणिी ११ ओळी मावतील एवढी मोठी वशळा तयार करण्याचे कारण काय? लेिाची वशळा 
घोटून तयार करण्यासाठी कारावगराने पवहल्या भागाच्या २१ ओळी मावतील एवढीच वशळा तयार केली 
असती. पण दोन्ही भाग मावतील एवढी वशळा आरमभीच तयार केलेली असावी असे स्पष्ट वदसते. त्यावरून 
हे दोन्ही भाग वमळून एकच समग्र लेि असून तो कोरण्यासाठीच एवढी मोठी वशळा तयार केलेली होती 
स्पष्ट होते. 
 

दुसरे असे की, पवहला भाग हा स्वतमत्र लेि असता तर त्यातील दानोल्लिेानमतर 
‘सवडमेतदागावमवभरववनपवतवभः पालनीयवमवत’ यापुढे, एरवी आढळतात त्याप्रमाणे वदेव्यासाची आशीवडचने 
व शापवचने यामचे श्लोक आले असते. तसे ते तेथे नाहीत. उलट, असे श्लोक दुसऱया भागाच्या शवेटीच 
आहेत. वतसरे असे की, पवहला भाग स्वतमत्र लेि असता तर त्यात शवेटी लेिकाचे नाव ‘वलवितम च–’ 
अशा स्वरूपात तेथेही आले असते. पण तेथे प्रशत्स्तलेिकाचे जसे नाव आहे तसे ही प्रशत्स्त कोरणाराचे 
मात्र नाही. उलट, अशा लेिकाचे नाव दुसऱया भागाच्या शवेटी आले आहे. त्यावरूनही हे दोन्ही भाग 
वमळून एकच समपूणड लेि असावा असे वदसते. 
 

पवहल्या भागात पक्कोवडका ग्राम ‘पूवडमेव दत्तः’ असा उल्लेि आहे. असा उल्लेि करणारा, हे दान 
देणाऱयाव्यवतवरक्त दुसराच कोणी असला पावहजे. तो कोण? माझ्या मते त्याचा समदभड दुसऱया भागात 
शोधता येतो. आतील मजकुराच्या दृष्टीनेही हे दोन्ही भाग एकमेकाशी समबद्ध आहेत. कसे, ते त्या त्या 
वठकाणी चचा करून स्पष्ट करण्यात येईल. हे लक्षात घेहनच या वशलालेिाची चचा पढेु करीत आहे. 
 
णिषय ि चचा 
 

हैहय वमशातील प्रवतकम ट राजाचा मुलगा शुभकम ट हा ववक्रमावदत्याच्या प्रसादाने सामववली नगरात 
राज्य करीत असताना त्याने बदरी नदीच्या काठावर उग्रावदत्य नावाच्या सूयाचे ममवदर बामधले, त्याच वळेी 
सत्याश्रय नृपतीने त्या देवालयाला पक्कोवडका नावाचे गाव दान वदले. कालामतराने हे ममवदर पडले. तेव्हा 
त्या वठकाणी नवीन सूयडममवदर बामधून ममवदरातील देवाला पूवीच वदलेल्या पक्कोवडका गावावशवाय, तेथील 
उग्रावदत्य भट्टारक व प्रभाकर महाजन यामना वमळून ममगलपुरक नावाचे गाव नरकसघदेवाने वदले, हे नमूद 
करणे हा प्रस्तुत वशलालेिाचा ववषय होय. 
 

लेिाचा आरमभ सूयाच्या आशीवडचनपर दोन श्लोकामनी झालेला आहे. या दोन्ही श्लोकामत सूयाच्या 
ववववध गुणामचे व सामाथ्याचे सुमदर वणडन आलेले आहे. पवहल्या श्लोकात ‘ज्याचे उग्रावदत्य हे नाव 
तै्रलोक्यात प्रगट झालेले आहे’ (तो सूयड आपले समरक्षण करो) हे ववशषेण त्याला लावलेले आहे. ज्या 
देवालयाच्या वठकाणी नवीन देवालयाच्या वनर्षमतीच्या वनवमत्ताने प्रस्तुत वशलालेि कोरला गेला ते 
देवालयही ‘उग्रावदत्य’ नावाच्या सूयाचेच असल्यामुळे (श्लो. १७) हे ववशषेण योजून त्याचे आशीवडचन 
मावगतलेले आहे हे उघड वदसते. ‘उग्रावदत्य’ हे सूयाचे पयाय नाव असल्याचे आढळत नाही. तथावप, या 
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नावाने ‘आवदत्या’ ची देवळे मात्र पूवी बामधली जात. १२ व्या शतकात पैठण येथे उग्रावदत्याचे देवालय होते. 
[पाहा : ‘उग्रावदत्यालये देवो—’ रत्नमालास्तोत्र. उत्त. १०७१, १०७८; लीच. उत्त. ४१९, ४२०.] 
 
हैहय िंि 
 

या नमतर वतसऱया श्लोकात ‘वमश’ (= १ बामब,ू २ कुल) या शब्दावर, श्लेष करून हैहय वमशाचे वणडन 
केले आहे. त्याचा भावाथड असा : छायेमुळे (आवश्रतावर सावली केल्यामुळे) सुमदर वदसणारा, ववशाल 
(ववस्तारलेला), अत्यमत सरळ (वनष्ट्कपट वृत्तीच्या नृपतींचा), आपल्या पेर–िमडामना (नवीन ववभागामना) 
आपले सार (रस, सामथ्यड) देणारा, उत्तम कुळातून उदयाला आलेला, दूरवर पसरलेल्या आपल्या श्रषे्ठ 
गुणामनी सवड भमूमडल व्यापणारा, ज्यातील नृपती त्याग आवण शौयड यामचे वनष्ठावमत उपासक आहेत, ज्यामच्या 
कीतीचे उद्गम समुद्र, पवडत, वदशा, देव व दानव यामची वसवतस्थाने म्हणजेच स्वगड आवण पाताळ या सवड 
वठकाणी प्रवसद्ध आहेत अशा अनेक हैहय नृपतींचा हा वमश होय. (श्लो. ३) 
 

हे वणडन केवळ प्रशस्तीच्या स्वरूपाचे व म्हणनू अत्युत्क्तपूणड होय. त्यातून ऐवतहावसक मावहती 
कोणतीही वमळत नाही. हैहय वमशाचे असे स्वतमत्र वणडन याच वशलालेिात प्रथम आलेले आहे. यातील 
‘अत्स्त’ या वतडमानकाळी वक्रयापदावरून हा लेि ज्या वळेी कोरला त्यावळेीही हा हैहय वमश, अथात 
त्यातील राजा ववद्यमान होता असे वदसते. हा लेि कोरववणारा नरकसघदेव हा हैहयवमशी होता असे 
त्यावरून म्हणता येईल काय? 
 
मूळ पुरुष कातथिीयथ सह्रमाजुथन हैहय 
 

हैहय म्हणजे कातडवीयड सहस्राजुडन. त्याचे मूळचे नाव अजुडन. तो कृतवीयड भपूतीचा पुत्र, म्हणनू 
त्याला ‘कातडवीयड’ म्हणतात. जन्मतःच याच्या दोन्ही हातामना बोटे नव्हती. कृतवीयाच्या मृत्यनूमतर राज्यावर 
बसण्यापूवी, आपले राज्य काही काळ, आपल्या प्रधानाच्या स्वाधीन करून हा दत्ताते्रयाच्या आराधनेसाठी 
सह्याद्री पवडतावर वनघून गेला. त्याच्या एकवनष्ठ भक्तीने प्रसन्न होहन दत्ताते्रयाने त्याला ‘सहस्त्र’ बाहू वदले. 
त्यामुळे त्याला ‘सहस्त्राजुडन’ हे नाव प्राप्त झाले. त्यानमतर तो गादीवर बसला. पढेु जमदग्नी ऋषीच्या 
आश्रमातील कामधेनू बलात्काराने नेण्याचा त्याने प्रयत्न केला, तेव्हा जमदग्नीचा पुत्र परशुराम याने 
त्याच्याशी युद्ध करून त्याचे सहस्र बाहू तोडून टाकले. त्यातच त्याला मृत्यू आला. नमडदा नदीच्या 
तीरावरील मावहष्ट्मती ही त्याची राजधानी होती. ही मावहष्ट्मती म्हणजे आजचे ओमकार मामधाता (वज. नेमाड 
मध्यप्रदेश) होय, असे ङॉ. वा. वव. वमराशी आवण ितर काही ववद्वान मानीत. [डॉ. वा. वव. वमराशी. िन् त्स्क्रप्शन्स ऑफ 

वद कलचुरी चेदी एरा. प्रस्ता.प.ृ XLIV] परमतु, उत्िननातील वशल्पे, नाणी व कोरीव लेि यामच्या पुराव्यावरून प्राचीन 
मावहष्ट्मती म्हणजे आजचे नमडदातीरावरील महेश्वर शहर (वज. पविम नेमाड, मध्यप्रदेश) होय, हे डॉ. ह. 
ध. सामकवलया यामनी वनर्षववादपणे वसद्ध केले आहे. [डॉ. ह. ध. सामकवलया. एक्स्कॅव्हेशन्स ॲट महेश्वर अँड नवदटोली, पृ. 

१५.]. ते सवडमान्य झाले आहे. या कातडवीयड सहस्राजुडनाचेच पयाय नाव ‘हैहय’ असे होते. त्याच्यापासून 
वनमाण झालेला वमश तो हैहय वमश. सहाव्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास मध्य-भारतातील कलचुरी 
राजामनी या वमशाशी आपला समबमध जोडला व ते आपणाला हैहयवमशी म्हणवनू घेह लागले. त्यामच्या कोरीव 
लेिामत या कातडवीयड हैहयाचे स्तुवतपूणड वणडन येते. उदा. वत्रपुरीचा कलचुरी नृपती कणड याच्या बनारस 
ताम्रपटात (ि. स. १०४१) पुढील वणडन आले आहे. “या हहय हफड  सहस्राजुडनाने आपल्या सहस्र बाहूमचा 
बामध घालून नमडदेचे पाणी अडववले व त्यामुळे त्या नदीच्या तीरी वशवपूजा करीत बसलेल्या रावणाने भगवान 
शमकराला वावहलेली फुले पाण्याच्या ओघात वाहून गेली. तेव्हा रावणाला क्रोध येहन त्याने कातडवीयड 
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सहस्राजुडनाशी युद्ध केले, पण त्यात पराजय पावल्यामुळे, कैलासालाही हलवणाऱया त्या बलाढ् रावणाला 
सहस्राजुडनाच्या बमदीिान्यात काही काळ घालवावा लागला. [डॉ. वा. वव. वमराशी. कलचरुी नृपवत आवण त्यामचा काल, पृ. २; 

कॉपडस ित्न्स्क्रपशनम िमत्ण्डकॅरम, भाग ४, क्र. ४८, श्लो.३,]” असेच वणडन वत्रपुरी येथील कलचुरींच्या ितर कोरीव 
लेिामतही आढळते. [ततै्रव.] या सवड वठकाणी कातडवीयड सहस्राजुडनालाच हैहय हे दुसरे नाव लावले आहे. 
तथावप, रत्नपूरच्या कलचुरी वमशातील वद्वतीय रत्नदेव याच्या शवेरीनारायण ताम्रपटात 
‘आसीत्त्त्रलोकीवतलको हैहयः शवशनोन्वये । नृपवतभूडभतृामाद्यः कात्तडवीयोऽस्य वमशजः’ (श्लो. ३) या 
श्लोकात हैहय व कात्तडवीयड ह्या वभन्न व्यक्ती कल्पून कात्तडवीयाला हैहय नृपतीचा वमशज म्हटले आहे. [ततै्रव. 

क्रमामक ८२.] त्याच रत्नपूर शािेतील वाहर राजाच्या कोसगाि वशलालेिात (ि. स. १६ व ेशतक) देिील 
असाच समबमध वर्षणलेला आहे. [ततै्रव, क्र.१०५, श्लो. ५.] तो अथातच चुकीचा होय. महाभारतात (अनु. पवड. अ. 
८) वर्षणल्याप्रमाणे कातडवीयाचा पुत्र जयध्वज. जयध्वजाचा तालजमघ. याच्या एका मुलाला हैहय हे नाव 
होते. पण हैहय वमशाचा मूळ पुरुष तो नव्हे. तो मूळ पुरुष कातडवीयड सहस्राजुडन असून त्याचेच दुसरे नाव 
हैहय होते. 
 

कावलदासाच्या रघुवमश या महाकाव्यात परशुरामाच्या तदडी रामाला उदे्दशून पढुील श्लोक 
आढळतो. ‘वबभ्रतोऽस्रमचलेप्यकुत्ण्ठतम द्वौ वरपू मम मतौ समागसौ । धेनुवत्सहरणाच्च हैहयस्त्वम च 
कीर्षतमपहतुडमुद्यतः’ (सगड ११–७४) यातील हैहय शब्द कातडवीयालाच उदे्दशून योजला आहे हे त्यातील 
धेनुहरणाच्या उल्लेिावरून देिील स्पष्ट होईल. 
 
महाराष्र प्रणतकंट : सूयथिंिी? 
 

लेिातील चौथा व पाचवा श्लोक वमळून एक युग्मक आहे. त्यावरून असे कळते की, या हैहय 
वमशात ‘नृग, नल, वदलीप, दशरथ, राम’ यामच्यासारिे (म्हणजे, यामच्या योग्यतेचे) अनेक राजे होहन गेले. 
आपल्या पुण्याईने ते स्वगाला गेले. त्यामत, आपल्या पराक्रमाने प्राप्त झालेले प्रणतकंट हे अवद्वतीय नाव 
धारण करणारा, मदोन्मत हत्तींच्या युद्धात शत्रूमचे वक्षस्थळ भेदणारा, स्वगातील वस्रयामची अमतःकरणे वधूेन 
घेणारा (म्हणजेच स्वगात पोचलेले) ज्याचे अतुलनीय व अकुम वठत असे शुभ्र यश समुद्रात (पाताळात) 
देिील स्िलन पावले नाही (तेथेही जे वनरमतर वटकून रावहले) असा महाराष्र या नावाचा राजा होहन 
गेला. (श्लो. ४ व ५). यातील काही ववधाने कचत्य आहेत. या हैहय वमशात नृग–नल–वदलीप–दशरथ–
रामा ‘सारिे’ राजे होहन गेले असे का म्हटले असाव?े नृग–नलावद राजे हैहयवमशीय नाहीत; तसे ते 
दूरान्वयाने देिील कधीच व कोठेही उल्लवेिलेले नाहीत. तेव्हा या ववधानाचा अथड एवढाच की, या हैहय 
वमशात पूवी होहन गेलेले राजे नृग–नलावद राजामच्या योग्यतेचे, त्यामच्या तोडीचे होते. हे सवड राजे सूयडवमशी 
होते. त्यावरून असे वाटते की, या लेिातील प्रवतकम टावद हैहय वमशीयामचा समबमध सूयड कुळाशी जोडण्याच्या 
हेतूने त्यामचा उल्लिे केला असावा. प्रवतकम टाचा पुत्र शुभकम ट याने ‘उग्रावदत्य’ नावाचे सूयडममवदर बामधले होते. 
यावरूनही, या वमशातील राजे आपला समबमध सूयड कुळाशी जोडीत असावते असे वदसते. 
 

वस्तुतः कात्तडवीयड हैहय हा सोमवमशीय नृपती होय. हैहय राजे हे सोमवमशी म्हणनूच पुराणात 
उल्लेविलेले आहेत. पुराणातील एका उल्लेिानुसार यदु, नमतर त्याचा पुत्र सहस्रवजत व त्यानमतर हैहय अशी 
वमशावळ आढळते. यदुकुल हेही सोमवमशीच होय. िवतहासाला ज्ञात असलेले कलचरुी-हैहय हे आपणाला 
सोमवमशीच म्हणवीत. तथावप, त्यामतील काही जणामनी आपला समबमध सूयडवमशाशी जोडला आहे हेही िरे आहे. 
[ित्न्स्क्रप शन्स ऑफ वद कलचुरी-चेवद िरा. क्र. ७६, ८३, ८९, ९१, ९२ व ९४.] ववशषेतः “रत्नपूरच्या कलचुरींच्या अनेक 
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ताम्रपटामत सूयड, नमतर त्याचा पुत्र मनू, त्याच्या वमशात कातडवीयड अशी वमशावळ वदलेली आढळते [कलचुवर नृपवत 

आवण त्यामचा काल. प.ृ ३.]” हे तर िरेच आहे; पण वत्रपुरीचा कलचुरी नृपती कणड याच्या बनारस ताम्रपटातही 
हीच वमशावळ आढळते, हे लक्षात घेतले पावहजे. [पूवोक्त, क्र. ४८.] प्रस्तुत मेहूण - वशलालेिातील हैहयवमशीय 
प्रवतकम टावद नृपतींनीही आपल्या वमशाचा समबमध सूयड वमशाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला असणे अशक्य नाही. 
 
महाराष्र या व्यस्क्तनामाचा पणहला उले्लख 
 

पाचव्या श्लोकातील लक्ष वधूेन घेणारी बाब म्हणजे महाराष्ट्र या व्यत्क्तनामाचा उल्लेि. आपल्या 
सामथ्याने या राजाला ‘प्रवतकम ट’ हे दुसरे अन्वथडक नाव प्राप्त झाले असले तरी त्याचे मूळ नाव महाराष्र 
असे होते. महाराष्ट्र हे एका प्रदेशाचे नाव होते व आहे हे प्रवसद्धच आहे. पण एिाद्या व्यक्तीचे ते ववशषेनाम 
असल्याचा हा पवहलाच उल्लिे असावा. शकनृपती श्रीधरवम्याच्या एरण येथील वशलालेिात (ि. स. ३६५) 
श्रीधरवम्याचा ‘आरवक्षक’ (समरक्षणकता) सेनापती सत्यनाग याने स्वतःला ‘माहाराष्ट्र’ असे म्हटले आहे. 
[समशोधन मुक्ताववल, सर पवहला, पृ. १६७. ‘राज्ञः आरवक्षकेन सेनापवत सत्यनागेन माहाराष्ट्रेन’.] ‘माहाराष्ट्र’ म्हणजे ‘महाराष्ट्रीय’, 
अथात, महाराष्ट्रात राहाणारा, असा त्याचा अथड डॉ. वा. वव. वमराशी करतात. तो त्या वठकाणी यथाथडही 
आहे. सत्यनागाचेच ते दुसरे ववशषेनाम असते तर ते त्या शब्दाला जोडून आले असते. याच अथाने या 
शब्दाचा उल्लिे वराहवमवहराच्या बृहत्समवहतेतील (ि. स. ५०५) ‘भाग्ये रसववक्रवयणः पण्यस्त्रीकन्यका 
महाराष्ट्राः’ (अ. १०) या चरणात आढळतो. पण ‘महाराष्ट्र’ या शब्दाचा ववशषेनाम म्हणून प्रयोग प्रस्तुत 
मेहूण-वशलालेिातच प्रथम आढळतो. ‘स महाराष्ट्रावभधानः प्रभःु’ या चरणावरून त्या राजाचे नाव 
(अवभधान) महाराष्ट्र होते, असा हा स्पष्ट वनदफेश आहे. तेव्हा त्याच्या अथाववषयी समशय असण्याचे कारण 
नाही. ‘रट्ट’ या प्राकृत शब्दाचे ‘राष्ट्र’ हे सुसमस्कृत रूप होहन त्यापासून ‘राष्ट्रकूट’ हे सन्मान्य कुलनाम 
तयार झाले आवण ते एका व्यक्तीचे ववशषेनाम म्हणनूही हेमचमद्राने आपल्या पवरवशष्ट पवात नमूद केले आहे, 
[एवप िमवडका. व्हॉ. ७, पृ. २२३; मोवनअर वुिल्यम्स. समस्कृत-िमग्रजी कोश, यातील ‘राष्ट्र’ शब्दाचे अथड पाहा.] तसेच ‘महाराष्ट्र’ हे 
देशनामही व्यक्तीचे ववशषेनाम म्हणनू वापरले जाण्यासारिा हा प्रकार वदसतो. अकोला वजल्हातील 
वानिेड येथून वदलेल्या वाकाटकपूवड भारतातील आवदत्यराजाच्या मल्हार ताम्रपटात एका मुमड-वमशीय 
नृपतीचे ‘राष्ट्र’ असे ववशषेनाम आढळते, हे येथे नमूद करणे अवश्य आहे. [ववदभड समशोधन ममडळ वार्षषक, १९७५. पृ. 
१६.] 
 
हैहयिंि मूळचा महाराष्रीय 
 

यावरून आणिी एक गोष्ट लक्षात येते ती अशी की, प्रवतकम ट, शुभकम ट हे राजे वजच्यात होहन गेले 
अशी हैहय-वमशीयामची ही शािा महाराष्ट्रीय होती. महाराष्ट्रात, ववशषेतः महाराष्ट्राच्या ज्या जळगाव 
वजल्ह्यात हा वशलालेि सापडला तेथे महाराष्ट्रीय हैहय-वमशीयामचे राज्य शके ७२८ (ि. स. ८०७) मध्ये व 
त्यापूवीपासूनही असले पावहजे. हैहय-वमशीय राजे मूळचे मावहष्ट्मतीचे म्हणजे नेमाड वजल्ह्यातील नमडदेच्या 
काठावरील महेश्वर येथील. िवतहासाला ज्ञात असलेले मावहष्ट्मतीचे कलचुरी (हैहय) ही त्यामची मूळ 
शािा. त्यामतील शवेटचा ज्ञात राजा बदु्धराज. तो ‘उत्तरेत माळव्यापासून दवक्षणेत महाराष्ट्रापयंत 
पसरलेल्या ववस्तृत प्रदेशाचा स्वामी होता यात समशय नाही’ असे डॉ. वा. वव. वमराशी सामगतात. [कलचुरी नृपवत 

आवण त्यामचा काल, पृ. ८.] पुढे चालुक्य नृपती ‘पुलकेशीने...बुद्धराजाच्या अममलािालील महाराष्ट्रावर चाल 
केली आवण तो प्रदेश काबीज केला...पलुकेशी...नव्याण्णव हजार गाव े ज्यामध्ये आहेत अशा तीन 
महाराष्ट्रकामचा स्वामी झाला’ असे पुलकेशीच्या ऐहोळे येथील वशलालेिातील ‘अगमदवधपवतत्वम यो 
महाराष्ट्रकाणाम नवनववतसहस्रग्रामभाजाम त्रयाणाम’ या श्लोकावरून वदसते. ‘या श्लोकात पलुकेशीच्या 
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प्रवतस्पध्याचे नाव आले नाही. पण तो कलचुरी बदु्धराजच असला पावहजे’ असे ते सामगतात. सारामश, 
मावहष्ट्मतीच्या कलचुरी वमशातील बदु्धराजाला कजकून पलुकेशी तीन महाराष्ट्रकामचा स्वामी झाला. यावरून 
एक अनुमान असे वनघते की, मावहष्ट्मती (म्हणजे आजचे महेश्वर) ही तीन महाराष्ट्रकामपकैी एका 
महाराष्ट्रकात अमतभूडत होती. ती त्या एका महाराष्ट्रकाची राजधानी होती. अथात, मावहष्ट्मती त्यावळेी 
महाराष्ट्राचाच एक भाग होता, असे वदसते. वात्सायनाच्या कामसूत्रावरील जयममगलववरवचत टीकेत 
[वद्वतीयावधकरण, अ. २-२९.] ‘नमडदाकणाटववषययोमडध्ये महाराष्ट्रववषयः’ अशी, नमडदा ही महाराष्ट्राची उत्तर सीमा 
स्पष्टपणे सामवगतली आहे. डॉ. रा. गो. भामडारकर यामनीही महाराष्ट्राची उत्तर सीमा नमडदा हीच वनदफेवशली 
आहे. [एवप. िमवडका. वषड ५, पृ. १९०.] त्या वळेच्या तीन्ही महाराष्ट्रकामत वमळून नव्याण्णव हजार गाव ेहोती, हा 
ऐहोळच्या वशलालेिातील उल्लेि वर आलाच आहे. आजच्या समयुक्त महाराष्ट्रात एकूण फक्त चाळीस 
हजार गाव ेआहेत. ितर गावामच्या महाराष्ट्राचा प्रदेश दवक्षणेत कोकण, कनाटक व आमध्र प्रामत आवण उत्तरेला 
गुजराथ व फार मोठ्या प्रमाणात मध्यप्रदेश यात आजही आहे. तेव्हा त्यातील नमडदेपयंत महाराष्ट्राची सीमा 
असावी हे लक्षात घेता मावहष्ट्मती महाराष्ट्रात व तेथील मूळ कलचुरी हैहय राजे महाराष्ट्रीय असावते हे 
मान्य होण्याला हरकत असू नये. पुलकेशीने बुद्धराजाला कजकून त्याचे राज्य नष्ट केले, तेव्हाच त्याची व 
त्याच्या वमशातील लोकामची वाताहत झाली असेल. त्यामपैकी एिादा पुरुष िानदेशात येहन चालुक्यामचे 
मामडवलकत्व स्वीकारून त्या भागात राज्य करू लागला असावा. त्याचाच वमश हा या प्रवतकम ट-शुभकम ट 
राजामचा वमश होय. प्रवतकम टाच्या ‘महाराष्ट्र’ या व्यत्क्तनामावरून ही गोष्ट स्पष्टपणे वनदशडनाला येते. 
 
स्तंि ऊफथ  िुिकंट नृपती 
 

यापढुील तीन श्लोकामत (श्लो. ६ ते ८) या महाराष्र हफड  प्रणतकंट नृपतीची प्रशस्ती आहे. त्यात 
त्याचे शौयड, दातृत्व, सज्जनामना प्रफुवल्लत करण्याचा धमड, सौंदयड ित्यादी अनेक गुणामचे काव्यमय वणडन आहे. 
या महाराष्ट्र हफड  प्रवतकम टाचा शुभकम ट नावाचा मुलगा होहन गेला. स्तमभ हे त्याचे दुसरे नाव होते. (श्लो. 
९-१०) या शुभकम ट हफड  स्तमभ नृपतीची प्रशस्ती १० ते १५ श्लोकामत आलेली आहे. तीत त्याचा पराक्रम व 
ववशषेतः दातृत्व याचे काव्यमय वणडन आहे. हा लोककल्याणकारी राजा, अत्यमत तेजस्वी अशा 
ववक्रमावदत्यदेवाच्या प्रसादाने सामववली नगराचा स्वामी झाला होता (श्लो. १२). ज्याने क्षवत्रयामचा वारमवार 
समहार केला असा परशुराम जणू पनु्हा अवतार घेहन, धमावधकारी परशुराम नावाच्या पववत्र ब्राह्मणाच्या 
रूपाने त्याची (त्या शुभकम टाची) सेवा करीत होता (श्लो. १६). त्या शुभकम टाने बदरी नदीच्या काठावर 
तपोवनाने अलम कृत झालेल्या अशा शहरात येथे उग्रावदत्य नावाच्या सूयाचे गृह (ममवदर) वनमाण केले (श्लो. 
१७). कालामतराने ते जीणड होहन पडले. त्याच्या सवड कभतींचे पायेही वनिळले. ममडपाचा वशिर उध्वस्त 
झाला. देवतेची मूतीच काय ती वशल्लक रावहली. त्या ममवदराची ही दशा वनरमतर पाहून, धमडकायात ज्याचे 
मन एकरूप झाले आहे अशा ववशाल भक्तीच्या राजाने (श्लो. १८) येथे हे भवुनावधप सूयाचे भवन वनमाण 
केले (श्लो. १८). या पढुील तीन श्लोकात या ममवदराचे वणडन आले आहे (श्लो. २०–२२). 
 
चालुक्य नृपती प्रथम णिक्रमाणदत्य 
 

या लेिात ज्या ववक्रमावदत्यदेवाच्या प्रसादाने शुभकम ट सामववली नगराचा राजा झाला होता तो 
वातापी येथील चालुक्य नृपती प्रथम ववक्रमावदत्य होय. कारण, त्याचाच उल्लेि पढेु ‘सत्याश्रय’ म्हणून 
केला आहे (श्लो. १९). त्याचा राज्यकाल सुमारे ि. स. ६५४ ते ६८१ असा आहे. याच्या प्रसादाने सामववली 
नगराचा राजा झालेल्या शुभकम टाने बामधलेले सूयडममवदर पायासकट उध्वस्त झाल्यामुळे पुढे त्या वठकाणी 
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नवीन ममवदर बामधले गेले ते शके ७२८ (= ि. स. ८०७) मध्ये. शुभकम टाने ममवदर बामधले ते सुमारे ि. स. ६५४ 
मध्ये असे गृहीत धरले तरी ते उध्वस्त होण्यासाठी हा सुमारे १५० वषांचा काळही तसा कमीच आहे; पण तो 
स्वीकारण्यावाचनू गत्यमतर नाही. याच कारणासाठी या वशलालेिातील ववक्रमावदत्य सत्याश्रय हा वातापी 
येथील दुसरा ककवा त्यानमतरचा ववक्रमावदत्य असणे शक्य नाही; तो प्रथम ववक्रमावदत्यच असला पावहजे हे 
स्पष्ट होते. त्याच्या काळात सामववली राज्यावर असलेल्या शुभकम टाचा वपता प्रवतकम ट हा स्थूल मानाने िसवी 
सनाच्या सातव्या शतकाच्या पवहल्या चरणात होहन गेला असावा. 
 
मंणदर बाधंिारा िुिकंट की परिुराम? 
 

दुसरा प्रश्न असा की, बदरी नदीच्या काठावर प्रथम सूयडममवदर बामधले ते शुभकम टाने की त्याचा भतृ्य 
परशुरामाने? परशुरामाचा वनदफेश करणाऱया श्लोकानमतर (श्लो. १६) ‘येनाकारीह गहृम्’ (श्लो. १७) असा 
उल्लेि असल्यामुळे यातील ‘येन’ या सवडनामाचा समबमध परशुरामाकडे लावण्याचा समभव आहे. तसा तो 
लावल्यास ते ममवदर परशुरामाने बामधले असा अथड होईल. पण तो मला बरोबर वाटत नाही. ८ व्या 
श्लोकापासून शुभकम टाचे वणडन सुरू होते. त्याचे वनरवनराळे गुण वणडन करताना पुढे ‘यः’ (श्लो. १०, ११) 
‘यस्य’ (श्लो. १३, १४, १५, १६) ही सवडनामे शुभकम टासाठी वापरली आहेत. त्याला धरूनच १७ व्या 
श्लोकातील ‘येन’ हा शब्द शुभकम टासाठीच वापरलेला असणे स्पष्ट वदसते. पूवीच्या श्लोकातील परशुराम 
अवभपे्रत असता तर येथे ‘तेन’ हे सवडनाम आले असते. तेव्हा, पवहले सूयडममवदर वनमाण करणारा शुभकम ट 
होय, परशुराम नव्हे. त्याच वठकाणी नवीन वनमाण केलेल्या सूयडममवदराला प्रशत्स्तकाराने ‘धमोऽयम 
शुभकम टस्य’ (श्लो. ३१) असे म्हटले आहे. तेव्हा त्या वठकाणी पूवी असलेले सूयडममवदर शुभकम टानेच बामधले 
होते यात शमका नाही. 
 

‘धमोऽयम शुभकम टस्य’ हा उल्लिे, ‘शुभकम टाने हे नवीन ममवदर बामधले’ असा वनदफेश करणारा आहे असे 
मानले तर मग हे ममवदर प्रथम बामधणारा, ववक्रमावदत्यदेवाच्या प्रसादाने सामववली नगराचा राजा झालेला हा 
दुसरा कोणीतरी असला पावहजे, असे मानाव ेलागेल. तो कोण असावा? त्याचे नाव या लेिात का वनर्षदष्ट 
केलेले नाही? —हे प्रश्न उपत्स्थत होतात. त्या राजाचा परशुराम नावाचा एक धमाध्यक्ष सेवक होता, याची 
मावहती या प्रशत्स्तलेिकाला आहे; ितकेच नाही तर त्या राजाच्या वनरवनराळ्या गुणामचे वणडन (श्लो. १३ ते 
१५) करण्याितपत त्याची मावहती त्याला आहे, पण त्याचे नाव मात्र माहीत नाही, असे होणे समभवत नाही. 
प्रशत्स्तलेिकाने त्याचे नाव जाणुनबजूुन ककवा अनवधानाने गाळले असणेही सुतराम शक्य नाही तेव्हा 
‘धमोऽयम शुभकम टस्य’ हा उल्लेि ज्या ममवदराचे पुनर्षनमाण करण्यात आले होते ते पूवीचे ममवदर शुभकम टाने 
बामधले होते असे सुचववणारा आहे, असेच मानणे योग्य होईल. 
 

दुसरे असे की, पूवीचे ममवदर दुसऱया कुणीतरी बामधले असून ते पडल्यावर त्या वठकाणी नवीन ममवदर 
शुभकम टाने बामधले असे क्षणभर मानले तर प्रश्न असा की, त्याने आपली प्रशस्ती व ममवदरवनर्षमतीचा वृत्तामत 
वशळेवर कोरववल्यानमतर िाली जवळजवळ वशळेची एक–तृतीयामश जागा मोकळी ठेवण्याचे कारण काय? 
नवीन ममवदर त्याने शके ७२८ च्या शवेटीशवेटी बामधले. त्यानमतर तो काही वषफे तरी वजवमत असावा. तेव्हा 
त्याच्या (ककवा त्याच्या पुत्राच्या) हयातीत त्याने कोरलेल्या वशळेवर शके ७४७ मध्ये, म्हणजे १८-१९ 
वषातच नरकसघदेवाने आपला स्वतमत्र दानलेि कोरववण्याचे धाडस केले असणे शक्य वाटत नाही. तेव्हा 
ववक्रमावदत्याच्या प्रसादाने सामववली नगराचा झालेला राजा शुभकम ट हा असून त्यानेच बदरी नदीच्या 



 अनुक्रमणिका 

काठावरील उग्रावदत्याचे ममवदर प्रथम बामधले होते असाच अथड लेिातील श्लोकामच्या रचनेवरून उघड 
वदसतो. 
 
परिुरामाचा उल्लखे का? 
 

मग प्रश्न असा की, शुभकम टाचा सेवक परशुराम याने हे नवीन ममवदर बामधले नसेल तर त्याचा उल्लिे 
लेिात करण्याचे कारण काय? याचे उत्तर असे की, परशुरामाचा हा उल्लेि तेथे शुभकम टाच्या पराक्रमाचे व 
क्षवत्रयत्वाचे गौरवपूणड वणडन करण्यासाठी आला आहे. हैहय वमशाचा मूळ पुरुष कातडवीयड सहस्त्राजुडन याचा 
परशुरामाने पूवी, आपल्या ब्राह्मणधमाला न शोभणाऱया प्रकारे वध केला होता. पण त्यानेच पिात्तापदग्ध 
हाहन आता परशुराम या नावाने पनु्हा जन्म घेतला आवण तो शुभकम टाचा धमाध्यक्ष होहन त्याची सेवा करू 
लागला. हे वणडन करण्यात शुभकम टाच्या क्षवत्रयत्वाचा व पराक्रमाचा गौरव सूवचत केला आहे. केवळ 
त्यासाठीच शुभकम टाच्या परशुराम नावाच्या धमाध्यक्षाचा हा उल्लेि आहे. त्याने ते ममवदर बामधले असाव ेअसा 
अथड त्यावरून काढणे योग्य नाही. श्लोकातील सवडनामाच्या योजनेवरून तसा तो वनघतही नाही, हे पूवीच 
दािववले आहे. 
 
निीन मंणदर बाधंिारा नरकसघदेि 
 

शुभकम टाने प्रथम बामधलेले ते उग्रावदत्य नावाच्या सूयाचे ममवदर कालामतराने उध्वस्त झालेले पाहून 
त्या वठकाणी नवीन ममवदर बामधणारा राजा कोण असावा? ‘धमोयम शुभकम टस्य’ (श्लो. ३१) या वाक्याच्या 
आधारे हे नवीन ममवदरही शुभकम टानेच बामधले असा अथड काढणे योग्य नाही. कारण, शुभकम टाने प्रथम 
बामधलेले ममवदर त्याच्याच काळात पायापासून उध्वस्त होणे शक्य नाही. कालामतराने ते उध्वस्त झालेले 
ममवदर सतत त्या त्स्थतीत पाहाणारा व त्याच वठकाणी नवीन ममवदर बामधणारा हा शुभकम टानमतर बऱयाच 
काळाने झालेला दुसरा कोणीतरी असावा. पवहल्यामदा ममवदर बामधले जाहन त्याला पक्कोवडका नावाचे गाव 
दान वदले गेले ते चालुक्य नृपती प्रथम ववक्रमावदत्य सत्याश्रयाच्या काळात म्हणजे ि. स. ६५४ ते ६८१ च्या 
दरम्यान, तर त्या ममवदराच्या वठकाणी नवीन ममवदर बामधले गेले ते राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोकवदराज जगतुमग 
(ि. स. ७९३ ते ८१४) याच्या काळात ि. स. ८०६ मध्ये (श्लो. २३ व २८), यावरूनही हे वदसून येईल. हे 
नवीन ममवदर बामधणारा कोण असावा? त्याचे नाव या लेिाच्या पवहल्या भागात स्पष्टपणे सामवगतलेले नाही. 
माझ्या मते वशलालेिाच्या दुसऱया भागात वर्षणलेला नरकसघदेव हा तो राजा असावा. या वशलालेिाचे दोन 
भाग वदसत असले तरी वस्तुतः हे दोन्ही भाग वमळून हा एकच लेि होय, याची चचा आरमभी केलेली आहे. 
पवहल्या भागात उग्रावदत्य सूयडममवदराच्या प्रथमवनर्षमतीचा व पुनर्षनवमतीचा वृत्तामत असून दुसऱया भागात ही 
पुनर्षनवमती करणाऱया राजाचा, म्हणजे नरकसघदेवाचा, त्याच्या वमशावळीसवहत उल्लेि असून त्याने 
उग्रावदत्यभट्टारक व प्रभाकरभट्ट महाजन यामना वदलेल्या ममगलपुरक नावाच्या गावाच्या दानाचा उल्लिे 
आहे. सारामश, हे दोन्ही भाग वमळून हा समपूणड असा एकच लेि होय. 
 
स्पष् उल्लखे का नाही? 
 

तसे असेल तर, म्हणजे लेिाच्या दुसऱया भागात वर्षणलेल्या नरकसघदेवानेच नवीन ममवदर बामधले 
असेल तर, लेिाच्या पवहल्या भागातील श्लो. १८ ते ३१ पयंतचे सवड वणडन त्यालाच उदे्दशून असले पावहजे. 
तथावप, त्याच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेि मात्र तेथे कोठेही नाही, असे का? माझ्या मते, वमशावळीसवहत त्याचा 
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उल्लेि पढेु दुसऱया भागात करावयाचा असल्यामुळे तो येथे करण्याचे प्रयोजन नव्हते. यातून दुसराही एक 
प्रश्न उपत्स्थत केला जाणे शक्य आहे. तो असा की, हा समपूणड लेि एक असून तो नरकसघदेवानेच 
कोरववला असेल तर त्याने आपली व आपल्या सम्राटामची वमशावळ लेिाच्या आरमभीच का कोरववली नाही? 
याला उत्तर असे की, लेिाचा पवहला भाग प्रामुख्याने तेथील सूयडममवदराच्या वणडनाचा आहे. म्हणनूच आरमभी 
सूयडदेवतेची प्रशस्ती आली आहे. या भागात दानाचे वणडन आहे, तेही पूवी वदल्या गेलेल्या दानाचे आहे. 
त्यानमतर नरकसघदेवाने स्वतः वदलेल्या दानाचे वणडन दुसऱया भागात करायचे असल्यामुळे त्या दानलेिाच्या 
आरमभीच आपल्या सम्राटाची व आपली वमशावळ देणे प्रासमवगक होते. म्हणून तसेच ते केलेले आहे. एरव्ही, 
पवहला भाग शुभकम टाने नवीन ममवदर बामधण्याच्या वणडनाचा आहे असे घटकाभर गृहीत धरून त्या लेिाचा 
पूवडभाग हा स्वतमत्र लेि आहे असे मानले तर पवहल्या लेिाच्या आरमभी तरी शुभकम टाने आपल्या सम्राटामची 
वमशावळी देहन आपण त्यामचे मामडवलक असल्याचा उल्लेि कोठे केला आहे? तो राष्ट्रकूटामचा मामडवलक 
असला पावहजे यात शमका नाही. एरवी हे नवीन ममवदर जगतुमग गोकवदराज राज्य करीत असताना वनमाण 
केले गेले, असा उल्लेि करण्याचे कारण नव्हते. 
 
राष्रकूट तृतीय गोकिदाच्या कारकीदीत 
 

या (नरकसघदेव) राजाने पनु्हा वनमाण केलेल्या नवीन सूयडममवदराचा वनदफेश केल्यानमतर (श्लो. १९) 
पुढील तीन श्लोकामत (श्लो. २०-२२) त्या ममवदराचे सुमदर वणडन केले आहे. ‘िदम् ’, ‘अत्र’ या शब्दामच्या 
योजनेने प्रशत्स्तकार जणू आपल्या समोर प्रत्यक्ष असलेल्या त्या ममवदराचे वणडन करीत आहे याचा प्रत्यय 
येतो. बवुद्धमान व श्रेष्ठ गुरु असलेल्या ‘नारुक’ नावाच्या वशल्पशास्त्रज्ञाने या ममवदराच्या वनमाणकायात प्रत्यक्ष 
ववश्वकम्याप्रमाणे आपले वनमाणकौशल्य प्रगट केले (श्लो. २२) शकवषड सातश ेअठ ठावीस, फाल्गुन शुद्ध 
पमचमी, बुधवार रोजी या देवालयाच्या वनर्षमतीचे काम सुरू झाले (श्लो. २३). त्यानमतर आपल्या घराकडील 
वाता, द्रव्याचा िचड, भतृ्यवगड ित्यादी कशाकडेही लक्ष न देता सतत या वठकाणी राहून (श्लो. २४) जण ू
भत्क्तभावनेने अपडण केलेला पूजाववधी व मूतीममत प्रसादच असे हे सूयाचे ममवदर राजाने पूणड केले. (श्लो. 
२९) आपल्या पराभतू व उध्वस्त शत्रूच्या अमतःकरणामचा ज्याने भीतीने थरकाप उडववला होता (श्लो. २५–
२७) असा श्रीवल्लभ जगतुमग गोकवदराज हा त्यावळेी राज्य करीत होता (श्लो. २८) हा गोकवदराज म्हणजे 
राष्ट्रकूट नृपती तृतीय गोकवद होय. बहुतेक राष्ट्रकूट नृपतींनी ‘श्रीवल्लभ’ हे वबरुद आपणाला लावनू घेतले 
आहे त्याप्रमाणे गोकवदराजालाही ते या वठकाणी लावले आहे. गोकवद नृपतीचे दुसरे नाव ‘जगतुमग’ होते असे 
या वठकाणी म्हटले असले तरी वस्तुतः तेही उत्तर व दवक्षण भारतातील वदत्ग्वजयानमतर त्याने धारण केलेले 
एक वबरुदच होय. या तृतीय गोकवदाचा राज्यकाल ि. स. ७९३ ते ८१४ असा आहे. अथात, प्रस्तुत देवालय 
ि. स. ८१४ पूवी केव्हातरी बामधून पूणड झाले. 
 

सामान्यतः एिादे देवालय बामधण्याला आरमभ केव्हा झाला हे नमूद करण्यापेक्षा ते पूणडपणे बामधून 
केव्हा झाले हे प्रामुख्याने नमदू केलेले असते. ही बाब लक्षात घेहन २३, २४ व २९ या श्लोकामचा अन्वयाथड 
पुढीलप्रमाणे करता येणे शक्य आहे. ‘शकनृपकालावतक्रामत वषडशतसप्तके आरब्धः अयम (प्रासादः) 
अष्टाकवशत्यावधके फाल्गुन वसतपक्षपमचम्याम (श्लो. २३) बधुवारे, (श्लो. २४) वनष्ट्पन्नः’ (श्लो. २९). म्हणजे हे 
देवालय बामधण्याला शके ७०० मध्ये आरमभ झाला, व ते २८ वषानमतर फाल्गुन शुद्ध पमचमी बधुवार रोजी पूणड 
झाले. असा अथ केला तर हे वनमाण कायड सतत २८ ककवा २९ वषफे चालू होते व ितकी वषफे हे वनमाण कायड 
करणारा राजा सतत त्या वठकाणी होता असे मानाव े लागले. तसे असणे शक्य वाटत नाही. ते काहीही 
असले तरी तृतीय गोकवदाच्या मृत्यपूूवी हे देवालय बामधले गेले यात शमका नाही. 
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सत्याश्रयाचे ग्रामदान पक्कोणडका 
 

यानमतर शुभकम टाचा हा धमड, अथात पवहल्या प्रथम शुभकम टाने धमडकायड म्हणून बामधलेल्या या 
ममवदराचे समरक्षण पुढे होणाऱया राजामनी देिील कराव े (श्लोक ३१) अशी ववनमती करून पूवीच सत्याश्रय 
नृपतीने देवाला, अथात देवालयातील मूतीच्या पूजाअचफेसाठी पक्कोणडका नावाचे गाव दान म्हणनू वदले 
होते, याचा वनदफेश केला आहे. (ओ. १९, २०) त्याच वळेी सत्याश्रय नृपतीने तेथे एक शहरही वसववले. 
(ओ. २०). दान वदलेल्या पक्कोवडका गावाच्या चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : पूवफेला चमद्रोणी, दवक्षणेला 
लोवणवहक (=लोणी नावाचा ओढा); पविमेला उड्रवावटका आवण उत्तरेला व्याघ्रववयरक. सत्याश्रयाने जे 
नवीन गाव वसववले होते त्याच्या चतुःसीमा अशा : पूवफेला राजतडाग; दवक्षणेला देह [द] कपाटक; 
पविमेला नदीकाठ; उत्तरेला भदे्रश्वर. या सवांचे पुढे होणाऱया राजामनी समरक्षण कराव े अशी पनु्हा ववनमती 
केली आहे. त्यानमतर ‘कृवतः कुसुमबाणस्य’ असा उल्लिे आहे. तो प्रस्तुत प्रशत्स्त रचणाऱयाचा असावा. 
 
दुसरा िाग : तृतीय गोकिद ि अमोघिषथ 
 

यानमतर लेिाचा दुसरा भाग सुरू होतो. पवहला भाग जेथे समपतो त्याच्या लागलीच पुढे त्याच 
ओळीत हा भाग सुरू होतो, यावरूनही हा समपूणड लेि एकच होय, हे वदसून येते. आरमभीची तीन चार अक्षरे 
नीट वाचता येत नाहीत. त्यामच्या शवेटी असलेली ‘श्री’ मात्र स्पष्ट आहे. त्यावरून सामान्यतः एिाद्या 
लेिाच्या आरमभी असणारी ‘स्वत्स्तश्री’ सारिीच ही अक्षरे असावीत. त्यानमतर, राष्ट्रकूट नृपतींच्या व 
त्यामच्या मामडवलकामच्या कोरीव लेिामच्या आरमभी सामान्यतः आढळणारा ववष्ट्णू व वशव यामचे आशीवडचन 
मागणारा श्लोक आला आहे (श्लो. ३२). त्यापुढील श्लोकाचा आरमभ ‘तस्य’ या सवडनामाने होतो. पढेु या 
‘तस्य’चीच काही ववशषेणे आली आहेत. हा ‘तो’ कोण? त्याला गुहाप्रमाणे अनन्यसाधारण शक्तीचा पुत्र 
झाला (श्लो. ३३), जो महाराज शवड या नावाने प्रख्यात झाला. (श्लो. ३४) हे वतसऱया व चौथ्या श्लोकामतील 
वणडन तृतीय गोकवदाचा पतु्र शवड अमोघवषाचे आहे. तेव्हा दुसऱया श्लोकातील ‘तस्य’ हा शब्द जगतुमग 
गोकवदाला उदे्दशून आहे हे स्पष्ट होय. पण दुसऱया भागात त्यापूवी तर त्याच्या जगतुमग ककवा गोकवद या 
ववशषेनामाचा उल्लिे कोठेही आलेला नाही, मग त्यासाठी ‘तस्य’ हे सवडनाम योजण्याचे कारण काय? हे 
कारण असे की, लेिाच्या पवहल्या भागात, ज्याच्या कारकीदीत उग्रावदत्य देवालयाचे पुनर्षनमाण झाले त्या 
गोकवदाचा उल्लिे (श्लो. २८) आलेलाच आहे. तो गृहीत धरून त्याचा उल्लेि प्रस्तुत वठकाणी ‘तस्य’ या 
सवडनामाने केला आहे. यावरून सुद्धा हे दोन्ही भाग वमळून हा एकसमध असा लेि आहे हे स्पष्ट वदसून येईल. 
 

वस्तुतः ‘तस्य’ या शब्दाने सुरू होणारा हा श्लोक व त्यानमतरचे दोन श्लोक (श्लो. ३३–३५) हे या 
लेिात अमोघवषाच्या जविेड ताम्रपटातून [एवप िमवडका, वषड ३२, पृ. १३० ते १३४.] घेतलेले आहेत. जविेड 
ताम्रपट (शके ७४२) हा अमोघवषाचा स्वतःचा असा पवहला ताम्रपट होय. त्यातील राष्ट्रकूटामची वमशावळ व 
प्रशस्तीचे पवहले २० श्लोक हे तृतीय गोकवदाच्या सीसवै (श. ७२९), राधनपूर, बदनगुप्पे (श. ७३०), 
बहुलावार (श. ७३१), लोहारा (श. ७३४) ित्यादी ताम्रपटामत आढळतात. त्यामतील १० ते २० हे श्लोक 
तृतीय गोकवदाच्या प्रशस्तीचे आहेत. ते समपल्यानमतर अमोघवषाच्या प्रशस्तीचे ५ श्लोक जविेड ताम्रपटात 
नवीन आलेले आहेत. गोकवदाच्या वणडनानमतर ‘तस्य’ या शब्दाने तेथे अमोघवषाच्या वणडनाचा श्लोक सुरू 
होणे सुसमगत होय. तसे आपल्या या लेिात नाही. कारण, येथे अन्य ताम्रपटामतील वमशावळ व गोकवदाची 
प्रशस्ती न घेता फक्त अमोघवषाच्या वणडनाचे आवण तेही आरमभीचे ३ श्लोकच काय ते घेतलेले आहेत. 
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त्यामुळे ‘तस्य’ या शब्दाचा पूवडसमदभड या दुसऱया भागात शोधता येत नाही. पण तो लेिाच्या पवहल्या 
भागातील गोकवदाचे वनदफेश गृहीत धरून कसा केला आहे, हे पूवी स्पष्ट केलेले आहे. 
 

लेिाच्या या दुसऱया भागात आरमभी दुसऱया श्लोकात जगतुमग गोकवद नृपतीचे, तर वतसऱया व चौथ्या 
श्लोकात त्याचा पुत्र शवड म्हणजेच प्रथम अमोघवषड याचे वणडन आले आहे. (ओ. २२ व २३). याचाच 
नामोल्लिे पुन्हा ओ. २३ व २४ मध्ये आलेला आहे. त्यानमतर राष्ट्रकूट अमोघवषाचा मामडवलक म्हणनू 
नरकसघदेवाने आपला उल्लिे केला असून त्या वनवमत्ताने आपली वमशावळ सामवगतली आहे. (ओ. २४ ते २६) 
आपल्या सम्राटाचे वणडन करताना लेिात गोकवदराजाववषयी जी गौरवपूणड ववशषेणे योवजली आहेत त्यामत 
त्याच्या चरणावर सवड राजे मस्तक ठेवीत व तो आपल्या शत्रूमचा वनःपात करीत असे, असे म्हटले आहे. 
(श्लो. ३३) तृतीय गोकवदाने उत्तर व दवक्षण भारतात वदत्ग्वजय करून सवड राजामना कजकले होते हे 
िवतहासप्रवसद्ध आहे. त्याला धरूनच ही वणडने आहेत. 
 
प्रथम अमोघिषथ : महाराज ििथ 
 

या गोकवदाला महाराज शवड नावाचा, गुहाप्रमाणे अत्यमत शत्क्तमान पुत्र झाला. (श्लो. ३३) शमकर 
आवण पावडती यामचा पुत्र जो कार्षतकेय, त्याचेच गुह हे दुसरे नाव आहे. त्याने आपल्या बालपणातच, म्हणजे 
जन्मापासून केवळ सातव्याच वदवशी तारकासुराचा वध केला, हे प्रवसद्धच आहे. यालाच ‘कुमार’ असेही 
दुसरे नाव आहे. कावलदासाने वलवहलेले ‘कुमारसमभव’ हे महाकाव्य याच्या जन्माच्या व पराक्रमाच्या 
समबमधीच होय. त्यावरून गुहाच्या सामथ्याची कल्पना येईल. या गुहाप्रमाणे शवड हाही शत्क्तमान होता. 
अनमतवकरण बालसूयाप्रमाणे या शवाने देिील आपल्या कीतीने सवड भमूमडल व्यापले होते. (श्लो. ३४) 
आपल्या गुणामनी त्याने स्वतःला ‘वत्रभवुनवल्लभ’ म्हणून ख्याती प्राप्त करून वदली होती. तो राजनीतीही 
उत्तम जाणत होता. या बाबतीत ‘ववक्रम’ हा त्याचा गुरु होता (श्लो. ३५). यात उल्लेविलेला ‘ववक्रम’ 
म्हणजे शवाचा वपता तृतीय गोकवदराज हाच होय. अमोघवषाच्या समजान ताम्रपटात या गोकवदराजालाच 
दोन वठकाणी ‘ववक्रम’ असे म्हटले आहे. [एवप. िम. वषड १८. अमोघवषाचा समजान ताम्रपट, श्लो. २४, ३२.] हा शवड म्हणजे 
तृतीय गोकवद नृपतीचा पुत्र प्रथम अमोघवषड होय. अमोघवषड हे त्याने राज्यारोहणप्रसमगी धारण केलेले वबरुद 
होय. तेच त्याचे ववशषे नाव म्हणून वापरले जाह लागले. त्याच नावाने तो प्रवसद्ध असला तरी त्याचे मूळचे 
नाव ‘माराशवड’ ककवा ‘महाराज शवड’ असेच होते. त्याचे वडील तृतीय गोकवद उत्तर-वदत्ग्वजय करून 
परतताना नमडदातीरावरील महाराज शवड नावाच्या एका राजाच्या श्रीभवन या राजधानीत मुक्कामाला होते. 
तेथे त्याला पुत्र झाला. जणू तेथील महाराज शवड याची कायमची स्मृती म्हणून गोकवदाने आपल्या या पुत्राचे 
नाव शवड असे ठेवले. तोच पढेु महाराज शवड म्हणून सवड पृथ्वीचा स्वामी झाला. [एवप. िमवडका. वषड १८. अमोघवषाचा 

समजान ताम्रपट, श्लो. २६.] त्याने बालपणातच आपल्या कीतीने भमूमडळ व्यापले होते, हे वणडन मात्र केवळ 
औपचावरक अथानेच िरे मानाव ेलागते. गोकवदाच्या मृत्यूनमतर ि. स. ८१४ मध्ये तो राज्यावर बसला तेव्हा 
तो केवळ १४ वषांचा होता, याच अथाने हे िरे मानायचे. एरवी त्यावळेी व त्यानमतरही अनेक वषफे त्याचे 
काका ककड  हफड  पातालमल्ल हाच राज्यकारभार पाहत होता. ि. स. ८१८–१९ च्या सुमारास अमोघवषाचे 
काही नातेवाईक, ममत्री आवण मामडवलक त्याच्या ववरुद्ध बमड करून उठले. त्याचा पवरणाम असा झाला की, 
अमोघवषाला राज्यत्याग करून देशोधडी व्हाव ेलागले, आवण राष्ट्रकूटामची सत्ता तात्पुरती का होईना, नष्ट 
होण्याची वचन्हे वदसू लागली. त्यावळेी या ककड  पातालमल्लानेच बमडिोरामचा बीमोड करून अमोघवषाला ि. 
स. ८१९–२० च्या सुमारास पुन्हा गादीवर बसववले व राष्ट्रकूटामची सत्ता सवडत्र पनु्हा स्थापन केली. [पूवोक्त, 
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ओ. ५७–५८.] असे असले तरी प्रस्तुत लेिात प्रशत्स्तकाराने याचे श्रये तरुण अमोघवषालाच देहन हे वणडन 
केलेले आहे, ते अथातच अवतशयोक्त होय. 
 
अमोघिषाच्या माडंणलकाचा पणहला कोरीि लेख 
 

वत्रभवुनवल्लभ हे अमोघवषाने धारण केलेले नवीन वबरुद होय. ते त्याच्या जविेड ताम्रपटात [एवप. 

िमवडका. वषड ३२, पृ. १३३.] प्रथम आढळते. अमोघवषाचे असे गौरवपूणड वणडन केल्यानमतर पढुील ओळीत (ओ. २४) 
त्याचे सम्राटत्व दािववणारी वबरुदावली पुन्हा योवजली आहे. ‘परमभट्टारक महाराजावधराज परमेश्वर’ या 
सम्राटाच्या वबरुदावलीने प्रथम जगतुमग गोकवदराजाचे वणडन करून त्याच्या चरणामचे ध्यान करणाऱया 
(पादानुध्यात) अमोघवषालाही ती वबरुदावली योवजली आहे. वशवाय तीत त्याला ‘श्रीवल्लभनरेंद्रदेव’ ह्या 
वबरुदावलीनेही गौरववले आहे. पूवोक्त जबिेड व त्याच्या समजान ताम्रपटातही त्याला ही वबरुदे लावलेली 
आहेत. [ततै्रव. श्लो. ३८–४१.] तेथे त्याला ‘श्रीपृथ्वीवल्लभ श्रीमदमोघवषड श्रीवल्लभनरेंद्रदेवः’ असे म्हटले आहे. 
त्यावरून राष्ट्रकूटामच्या ‘श्रीपृथ्वीवल्लभ’ या वनत्याच्या वबरुदामव्यवतवरक्त श्रीवल्लभ व नरेंद्रदेव ही आणिी 
दोन वबरुदे अमोघवषाने धारण केली असावीत असे वदसते. 
 

या बाबतीत नमूद करण्यासारिी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, अमोघवषाच्या राज्यकालात त्याच्या 
मामडवलकामचा उपलब्ध झालेला हा पवहलाच कोरीव वशलालेि वदसतो. अमोघवषड पुन्हा कसहासनावर 
बसल्यानमतर चारच वषांनी तो कोरला गेला. या दृष्टीने प्रस्तुत कोरीव लेिाचे महत्त्व ववशषे आहे. 
 
नरकसघदेिाची ििंािळ 
 

एवमगुणवववशष्ट सम्राट अमोघवषड कुशल असताना (कुशली), अथात, त्याच्या राज्यकालात 
नरकसघदेवाने वदलेल्या दानाचा उल्लिे पुढे केलेला आहे. त्यापूवी या नरकसघदेवाच्या वमशावळीचे वणडन ओ. 
२४ ते २६ मध्ये आलेले आहे. ते असे : श्रीअवत्रयप्प, त्याचा पुत्र श्रीमदप्प आवण त्याच्या चरणाचे ध्यान 
करणारा (त्याचा पुत्र?) नरकसघदेव. श्रीअवत्रयप्पाचे वणडन करताना आरमभीच त्याला ‘शलुक्यान्वय’ 
म्हटलेले आहे. शलुक्यान्वय म्हणजे शलुक्य वमशाचा. शलुक्य हे चलुक्य या शब्दाचेच दुसरे रूप होय. च 
आवण ि या वणांची अनेकदा अदलाबदल होत असते. उदा : चूवलक–िूवलक; चौलुक्य–सोलम की; 
िातंमलू–चाटमलू; िावंतश्री–चावतश्री, ित्यादी. [वदनेशचमद्र सरकार : वसलेक्ट ित्न्स्क्रप्शन्सम, पृ. २२९, २३२.] त्याप्रमाणे 
चलुक्य–िलुक्य हे रूप येथे आले आहे. ‘चलुक्य’ ऐवजी ‘सालुक्की’ असे रूप चालुक्यवमशीय शािामच्या 
काही कोरीव लेिामत आढळते, असे डॉ. वदनेशचमद्र मुजुमदार यामनी म्हटले आहे. [वहस्री अँड कल्चर ऑफ िमवडयन 

पीपल, व्हॉ. ३, पृ. २२७.] तेव्हा श्री अवत्रअप्प हा चालुक्यवमशीय होता, अथात त्याचा पुत्र श्रीमदप्प व त्याचा पतु्र 
नरकसघदेव हेही चलुक्य–वमशीयच होते. पूवी हैहय–वमशीय शुभकम टाने उग्रावदत्याचे सूयडममवदर बामधले होते, 
ते चलुक्य ववक्रमावदत्य सत्याश्रयाच्या प्रसादाने. त्यानेच त्या ममवदराला पक्कोवडका गाव दान वदले होते. 
म्हणूनच की काय, त्याच चलुक्य वमशातील नरकसघदेवाने त्याच वठकाणी नवीन ममवदर बामधले व त्याला 
ममगलपुरक नावाचे गावही दान वदले, हा समबमध लक्षात घेण्यासारिा आहे. 
 

श्रीअवत्रयप्प, श्रीमदप्प व श्रीनरकसघदेव या वतघामनाही ‘समवधगतपमचमहाशब्द..’ ही ववशषेणे 
लावली आहेत. साममत म्हणजे मामडवलक, एिाद्या लहान समस्थानाचा अवधकारी. महासाममत म्हणजे मोठा 
समस्थावनक. अशा अनेक मोठ्या समस्थानामवरील समस्थावनकामचा प्रमुि तो महासाममतावधपवत–अथात, हा 
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देिील सम्राटाचा मामडवलकच. त्याला उत्सव-प्रसमगी ‘पमच-महाशब्दाम’चा मान स्वीकारण्याचा अवधकार 
असे. पमच महाशब्द म्हणजे पाच वाद्यामचा मोठा आवाज. साममत, महासाममत, सेनापती ित्यावदकामना आपल्या 
राजवायासमोर, वमरवणूक व ितर उत्सव प्रसमगी मोठा आवाज करणारी वादे्य वाजव ू देण्याचा सन्मान 
सम्राटाकडून देण्यात येत असे. ही पाच वादे्य वनवित कोणती याववषयी मतभेद आहेत. मात्र फार मोठ्या श्रषे्ठ 
व्यक्तींनाच हा मान प्राप्त होत असे. तसा तो श्रीअवत्रयप्प, श्रीमदप्प व श्रीनरकसघदेव यामना आपल्या 
सम्राटाकडून प्राप्त झाला होता. ‘पमच-महाशब्द’ या शब्दाचा ‘पाच अवधकार ककवा उपाधी’ असाही अथड 
करण्यात येतो. [डॉ वदनेशचमद्र सरकार, िमवडयन एवपग्राफी, पृ. ३४१–४२.] कल्हण कवीच्या राजतरमवगणीत हे पाच शब्द 
म्हणजे पाच अवधकार पढुीलप्रमाणे सामवगतले आहेत. (१) महा–प्रवतहार; (२) महा–समवधववग्रवहक; (३) 
महा–अश्वशालावधकृत; (४) महा–भामडागावरक; आवण (५) महा–साधवनक म्हणजे सेनापती. या अथाने 
पमच–महाशब्द हा शब्द सामान्यतः उत्तर भारतात वापरला जात होता. पविम भारतातील काही लेिामत हे 
पाच अवधकार म्हणजे महाराज, महासाममत, महाकाताकृवतक (स्मरण करून देणारा राजकीय अवधकारी), 
महादमडनायक; आवण महाप्रवतहार. दवक्षण भारतात मात्र हा शब्द पाच वाद्यामचे आवाज याच अथाने योजला 
जात होता. [ततै्रव, पृ. ४०९.] प्रस्तुत लेिातही तोच अथड अवभपे्रत वदसतो. श्री मदप्प याला ‘प्रभधुाम’ 
(सामथ्याचे घर = सामथ्यडसमपन्न), महानमद (अत्यमत आनमदी ककवा आनमद देणारा), आवण समरजयाश्रय 
(युद्धातील ववजयाचे आश्रयस्थान, युद्धात नेहमी ववजयी होणारा) ही ववशषे ववशषेणे लावली आहेत. ती 
बहुधा त्याची वबरुदे असावी. 
 
नरकसघदेि 
 

नरकसघदेवाला लावलेल्या ववशषेणामचा अथड मात्र समाधानकारक लागत नाही. तो पुढीलप्रमाणे 
लावता येणे शक्य आहे. तोही ‘समवधगत–पमचमहाशब्द’ होता, म्हणजे त्यालाही पमच महाशब्दामचा मान 
वमळालेला होता. त्याचे पूवडज श्रीअवत्रयप्प व श्रीमदप्प यामना महासाममतावधपवत म्हटले आहे तर 
नरकसघदेवाला केवळ महासाममत म्हटले आहे. तो ‘भद्रामकुशधर’ म्हणजे आपल्या हातात कल्याणकारी 
अमकुश धारण करणारा होता. अथात त्याने जो अमकुश (शस्त्र) धारण केला होता तो केवळ 
लोककल्याणासाठी. तो ‘लोकाश्रय’ म्हणजे तै्रलोक्यातील सवड प्राणीमात्रामना आश्रय देणारा होता. तो 
आपल्या (वनज), एिाद्या लहान वृषभाप्रमाणे (गवल) उमच (हध्वड) असलेल्या ककवा वदसणाऱया अशा 
नेगड–श्रीने युक्त, अथात, नेगड राज्यलक्ष्मीचा स्वामी होता. यावरून ‘नेगड’ येथे त्याची राजधानी 
असावी, त्याच्या राज्याचे नाव ‘नेगड’ असाव ेअसे वदसते. जळगाव वजल्ह्याच्या चाळीसगाव तालुक्यातील 
नागड या आज उध्वस्त असलेल्या िेयात सेंद्रक–वमशीय अल्लशक्ती नृपतीचा शके ५७७ (ि. स. ६५५) चा 
एक ताम्रपट सापडला आहे. त्यावरून नागडच्या पवरसरात सेंद्रक–वमशीय राजे पूवी राज्य करीत होते, असे 
वदसून येईल. हे सेंद्रक राजे चालुक्यामचे नातेवाईक होते. नरकसघदेव आवण त्याचे पूवडज हेही 
चालुक्यवमशीयच होते. हे लक्षात घेता, या नरकसघदेव चालुक्याचे नागड येथे लहानसे राज्य असाव ेअशी 
कल्पना करण्यास हरकत नाही. नेगड हे नागड या शब्दाचेच रूपामतर होय. 
 
मंगलपुरक गािाचे दान 
 

असा हा नरकसघदेव बाह्मवणका या गावी तळ देहन वास्तव्य करीत असताना, त्याने आपल्या व 
आपल्या मातावपत्याच्या पुण्ययशोवभवृद्धीसाठी शके ७४७ भाद्रपद शुद्ध नवमी, रवववार रोजी सूयड कन्या 
राशीत असताना समक्रामत महापवडकाळी, स्नान करून, हातावर पाणी सोडून, समवपली भकु्ती (वजल्हा) मधील 
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मंगलपुरक नावाचे गाव, तेथे गोळा होणाऱया जवमनीवरील शासकीय करासवहत (स+उद्रमगः) व ितर 
करामसवहत (सपवरकरः), जोपयंत चमद्र, सूयड, पृथ्वी, नद्या व पवडत आहेत तोपयंत (अथात् कायमचे) सवड 
मालकी हक्कामसवहत (भवूमत्च्छद्रमन्यायेन) दान वदले. या गावात वशपाई व सैवनक यामना प्रवशे करता येणार 
नाही. (अ+चाट+भट+प्रावशे्यः) 
 

या गावाचा अधा भाग त्याने उग्रावदत्य नावाच्या सूयाला (भट्टारक=सूयड) अथात, उग्रावदत्य 
देवालयातील सूयाच्या मतूीच्या पूजा–अचडनेसाठी, आवण दुसरा अधा भाग कंिी ववषयातील (वजल्ह्यातील) 
उल्पर या गावी राहाणारा, तै्रववद्यामच्या (म्हणजे वतवारी) कुळातील हावरत–गोत्रीय, आपस्तमब–सूत्रानुसार 
धार्षमक व्यवहार करणारा, यजुवफेदातील तैवत्तरीय शािेचा अभ्यासक, अथात कृष्ट्णयजुवफेदी भट्ट जोदणर 
याचा पुत्र प्रिाकरिट्ट या प्रमुि महाजनाला दान वदला. 
 

या ममगलपुरक गावाच्या चतुःसीमा अशा : पूवफेला अणंधली नगरक; दवक्षणेला श्रीपुरग्राम; पविमेला 
व्याघ्रपाटक; उत्तरेकडील गावाचे नाव, तेथील अक्षरे िराब झालेली असल्यामुळे स्पष्ट वाचता येत नाही. ते 
‘–क्रदक’ असे असाव ेअसे वाटते. 
 

या ग्रामदानाबरोबरच नरकसघदेवाने तेथे संपटाचायथ नावाच्या पमवडताला ववद्याधन म्हणून शमभर 
वनवतडने जमीन दान वदली. त्याचप्रमाणे ‘श्रेष्ठ योग्यनाग’ (?) याला दोन्ही वदशाकडे पाच वनवतडने भमूी दान 
वदली. ‘वनवतडन’ हे जमीन मोजण्याचे एक माप आहे. वनरवनराळ्या स्थळी व काळी हे माप कमी–अवधक 
असल्याचे आढळते. महाराष्ट्रात भास्कराचायांच्या लीलावती व हेमाद्रीच्या चतुवडगडकचतामणी ग्रमथात एक 
वनवतडन म्हणजे साधारणपणे दोन एकर म्हणून वणडन आढळते. या सवड दानामच्या उपभोगात कोणीही 
अडथळा आणता कामा नये. (ओ. ३०) अशी कडक ताकीद देहन भगवान वदेव्यासाची, बहुधा सवड 
दानलेिामच्या शवेटी आढळणारी वचने उद धृत केली आहेत. 
 
स्थलणनणिती 
 

या कोरीव लेिात वनदफेवशलेल्या अनेक स्थळामचा शोध समाधानकारक रीतीने लागत नाही. हा शोध 
घेण्याची एक मुख्य व महत्त्वाची िूण म्हणजे जेथे हा वशलालेि सापडला ते स्थळ. वशलालेि सामान्यतः 
एका जागेहून दुसऱया वठकाणी हलवले जात नाहीत. त्यातून प्रस्तुत वशलालेिाची वशळा फार मोठी व 
वजनदार असल्यामुळे, वशवाय ती एका उमच टेकाडावरील भमूीत आतापयंत गाडली गेली असल्यामुळे वतचे 
स्थानामतर झालेले असणे शक्य नाही. आरमभापासून ती आहे त्याच वठकाणी असली पावहजे. ही महत्त्वाची 
गोष्ट लक्षात घेहनच स्थळामचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 
 
साणंिली नगर 
 

ववक्रमावदत्यदेवाच्या प्रसादाने शुभकम ट ज्या नगराचा स्वामी झाला होता ते सामववली नगर कोणते 
असाव?े सामववली या शब्दाचे ‘सावली’ असे उच्चारामतर होणे अगदी स्वाभाववक आहे. सावली या नावाची 
गाव ेमहाराष्ट्रात पुष्ट्कळ आहेत. प्रस्तुत वशलालेि जेथे सापडला त्या भोवतालच्या पवरसरातच या गावाचा 
शोध घेणे िष्ट होईल. त्या अनुषमगाने पाहाता जळगाव वजल्ह्यात या नावाचे गाव आढळत नाही. मेहूणच्या 
पूवफेस सुमारे ५० मवैलामवर, अमरावती वजल्ह्यातील मेळघाट तालुक्यात ‘सावली िेड’ या नावाचे एक गाव 
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आहे. तेच बहुधा आपले सामववली नगर असाव,े असे मला वाटते. या गावापासून उत्तरेस चार–पाच मलैामवर 
तापी नदी आहे, तर दवक्षण वदशलेा, तेथून जवळच ‘धामोरी’ (वज. अमरावती) या गावी, मावहष्ट्मतीचा 
कलचुरी (हैहय) नृपती कृष्ट्णराज याच्या चामदीच्या नाण्यामचा एक फार मोठा साठा सापडला होता. 
त्यावरून, मावहष्ट्मतीच्या कलचुरी–हैहयामचा अस्त झाल्यावर त्यातील काही राजपुरुष या प्रदेशात 
आश्रयाला येहन त्यामनी तेथे नवीन राज्य स्थापन केले असणे अशक्य नाही. हे लक्षात घेता शुभकम ट हैहयाचे 
सामववली नगर म्हणजे मेळघाट तालुक्यातील हे सावली िेड असाव ेअसे वाटते. प्रश्न एवढाच आहे की, 
पववत्र तापी नदी आपल्या गावाजवळच असतामना शुभकम टाने मेहुण येथे सूयडममवदर का बामधले असावे? त्याचे 
उत्तर असे की, मेहुण हे तापी व पूणा या नद्यामच्या अगदी समगमावर नसले तरी त्याच्या जवळच आहे. त्यामुळे 
तेही धार्षमक दृष्ट््ा समगम स्थानाितकेच पववत्र समजले जात असावे, त्यामुळेच शुभकम टाने तेथे आपले 
उग्रावदत्य सूयडममवदर बामधले असाव.े 
 
बदरी हे तापीचे दुसरे नाि 
 

लेिाची वशळा उग्रावदत्याच्या ममवदराला लावलेली असली पावहजे, असे त्याताल वणडनावरून 
वदसते. हे उग्रावदत्याचे ममवदर ‘बदरी’ नदीच्या काठावरील शहरात बामधले गेले होते (श्लो. १७) असे लेिात 
स्पष्ट म्हटले आहे. पण ही वशळा सापडली ती तापी नदीच्या काठावरील उमच टेकाडात. ही बदरी नदी 
कोणती? तेथे जवळपास या नावाची नदी नाही. आवण असली तरी, देवालयाला अगदी लागूनच तापी ही 
मोठी नदी असल्यामुळे, वतचा उल्लिे समभवनीय वाटत नाही. जळगाव वजल्ह्याच्या पविम सीमेजवळ 
अमळनेर तालुक्यात ‘बोरी’ या नावाची तापीला वमळणारी एक नदी आहे. ती आपल्या लेिातील ‘बदरी’ 
असणे शक्य नाही. कारण ती, जेथे हा वशलालेि सापडला तेथून तापी नदीच्या प्रवाहाच्या िालच्या 
बाजूला आवण तीही सुमारे ७५ मलै अमतरावर आहे. तेव्हा एकच वनष्ट्कषड समभवतो तो असा की, तापी नदीचाच 
उल्लेि या वठकाणी बदरी या नावाने केला असला पावहजे. तापीलाच वभन्न नाव ेअसावीत. उदा. ‘एष ववन्ध्यो 
महाशलैः पयोष्ट्णी च समुद्रगा’ हा उल्लिे तापी नदीचाच हाय. कारण, सध्याची पयोष्िी नदी समुद्राला 
वमळत नाही. याचा अथड असा की, मुख्य नदी पयोष्ट्णी असून चामगदेवजवळ तापी नदी वतला वमळते. पुढे ती 
पयोष्ट्णी या नावानेच वाहत जात असावी. पयोष्ट्णी आवण तापी ही नाव े अथडदृष्ट््ा एकच होत. तापीचे 
पयोष्ट्णी हे जसे दुसरे नाव होते तसेच ‘बदरी’ हेही असाव.े भारतातील सवड मोठ्या व पववत्र नद्यामना 
सामान्यतः गमगा म्हणून समबोधतात. गोदावरीला आजही गमगा म्हणतात. तापी, पयोष्ट्णी या नद्यामनाही 
स्थावनक लोक गमगा म्हणतात. गमगेच्या उगमस्थळाजवळील एका प्रवाहाला बदरी असे नाव असल्याचे 
मोवनअर वुिल्यम्सच्या समस्कृत–िमग्रजी कोशात नमूद केले आहे. अथात, बदरी हे गमगा नदीचे एक नाव 
होय. गमगा या सामान्य नावाने समबोवधल्या जाणाऱया तापीला त्या काळात बदरी हेही एक पयाय नाव प्रचवलत 
असाव,े असे प्रस्तुत लेिावरून वदसते. याला प्रत्यमतर पुरावा आज तरी उपलब्ध नाही, हे मान्य केले 
पावहजे. 
 

नरकसघदेवाने दान वदलेले मंगलपुरक ही आजची ममगलवाडी (ता. रावरे, वज. जळगाव) असावी. 
हे गाव मेहूणच्या पविमेस तापी नदीच्या उत्तर तीरावर आहे. ममगलपुरकच्या चतुःसीमामपकैी दवक्षणेकडील 
श्रीपुर हे आजचे मानपूर असाव.े ते तापी नदीच्या दवक्षण तीरावर ममगलवाडीपासून सहा मलैामवर आहे. 
पविमेकडील व्याघ्रपाटक हे आजचे, तापीच्या उत्तर काठावरील वाघळूद असाव.े ते ममगलवाडीच्या पविमेस 
सुमारे नह मलैामवर आहे. पूवफेकडील अणंधली नगर आजची आमदलवाडी असावी. पण ती ममगलवाडीच्या 
पूवफेला नसून उत्तरेला सुमारे ५ मलैामवर आहे. 
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ममगलपुरक गावाचा अधा िाग ज्या प्रभाकर भट्ट महाजनाला वदला होता त्याचे वडील कंमी 
ववषयातील उल्पर गावी राहात होते. ममगलवाडीच्या जवळपास या नावाची गाव े नाहीत. महाराष्ट्रातील 
िेयामतील व शहरामतील वणडक्रमीतही या ककवा एतत्सदृश नावाची गाव े नाहीत. आमध्र प्रदेशातील नेलूर 
ववभागात प्राचीन काळी कम्म–नाडु–ववषय होता. [यझदाणी, अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन, पृ. ४०.] तोच आपल्या 
लेिातील कम मी ववषय असावा. प्रथम ववक्रमावदत्य सत्याश्रय व त्यानमतरचे बादामीचे चालुक्य नृपती यामचे 
राज्य त्या ववभागात होते. [ततै्रव, पृ. २२१–२२२.] उल्पर ग्राम त्याच ववभागातील असाव.े भट्ट जोदवर हा तेथील 
रवहवाशी असावा. चालुक्याच्या कृपेने, त्याचा पुत्र प्रभाकरभट्ट हा उग्रावदत्य ममवदराच्या सेवसेाठी आमध्रातून 
तेथे आला असावा. नरकसघदेवाचे पूवडज चालुक्यामचे मामडलीक होते हे येथे लक्षात घेतले पावहजे. ज्या 
ब्राह्मणिका गावी असताना नरकसघदेवाने हे दान वदले ते आजचे अमळनेर तालुक्यातील ब्राह्मिे असाव.े 
 

ववक्रमावदत्य सत्याश्रयाने पूवी जे पक्कोणडका गाव दान वदले होते, ते ककवा तत्सदृश एिादे गाव 
आज आढळत नाही. पक्कोवडका या शब्दाचा वाकडी ककवा वाकोडी असा अपभ्रमश झाला असणे शक्य आहे. 
वाकडी नावाचे गाव जळगाव वजल्ह्याच्या जळगाव तालुक्यात आहे. पण त्याच्या चतुःसीमा लेिात नमूद 
केलेल्या पक्कोवडकाच्या चतुःसीमाशी अगदीच जुळत नाहीत. वाकोडी नावाचे दुसरे एक गाव बुलढाणा 
वजल्ह्याच्या मलकापूर तालुक्यात आहे. मेहूणहून ते सुमारे २० मलैावर आहे. याच्या पूवफेस असलेले चामदूर, 
हे चमद्रोणी असणे शक्य आहे. उत्तरेस वतघ्रा व वववरे ही दोन गाव े जवळ जवळ आहेत. तीच लेिातील 
व्याघ्रववयरक असाव.े दवक्षणेला नव्हे, पण वाकोडी जवळच लोनवडी आहे. ते लोवणवहक असाव.े 
पविमेकडील उड्रवावटका मात्र आढळत नाही. 
 
लेखक 
 

या लेिाच्या पवहल्या भागातील हैहय–वमशीयामची प्रशस्ती कुसुमबाण नावाच्या कवीने रचलेली 
आहे. (ओ. २१) हा कोण असावा हे सामगता येत नाही. या समपूणड लेिाच्या लेिकाचे नाव ताणियप्प होय. 
त्याच्या ववडलामचे नाव शमकरगण असे होते. ताववअप्पाने परमेश्वराच्या म्हणजे सम्राटाच्या आजे्ञने हा लेि 
वलवहला. कलचुरी हैहय वमशात शमकरगण हे नाव वारमवार आढळते. त्यावरून हा लेिक हैहय–वमशीय 
असावा असे वाटते. ज्या परमेश्वराच्या आजे्ञने ताववअप्पाने हा लेि वलवहला तो परमेश्वर म्हणजे सम्राट 
प्रथम अमोघवषड असावा. 
 

प्रथम अमोघवषाच्या जविेड ताम्रपटाचा लेिक रुद्र हाही शमकरगणाचाच पुत्र होता, हे त्याच्या 
शवेटी आलेल्या ‘वलवितम चेदम मया लेिक रुद्रः (रुदे्रण) श्रीशमकरगणसूनुना परमेश्वराज्ञया िवत’ या 
समात्प्तलेिावरून कळते. [एवप. िमवडका. वषड ३२, पृ. १३४.] या दोन्ही कोरीव लेिामच्या समात्प्तलेिातील हे साम्य 
लक्षणीय आहे. त्यावरून शमकरगणाला रुद्र व ताववयप्प नावाचे दोन पुत्र होते आवण ते दोघेही ‘लेिक’ होते 
असे वदसते. शमकरगणाचे घराणेच लेिकाचे असाव े असे म्हणावयास हरकत नाही. त्यामुळेच जविेड 
ताम्रपटातील अमोघवषाच्या वणडनातील आरमभीचे तीन श्लोक मेहुणच्या प्रस्तुत वशलालेिात उद्धतृ करणे 
त्याला सहज शक्य झाले असाव.े या दोन्ही कोरीव लेिामतील अक्षरववटकाही सामान्यतः सारिीच आहे. 
 
[१ वचन्हाने दशडववलेला आहे.] 
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िाचन 
 

[िृि े  :अनुिुि. श्लो. १२ , १५, २२, ३०–३२, ३४, ३६; आया ४, १०, ११, १३, १४, १७, २०, २१, 
२३–२९, ३५; इदं्रिज्रा ३७; रथोद्धता ८; िसतंणतलका २, १६, १८, १९, ३३; िादूथलणिक्रीणडत ५, ७; 
स्त्रग्धरा १, ३, ६, ९[. 
 
१ [स्िस्स्त] श्रीमिाहेतुरुद्यिपनयणत महामोहमेको जनाना ं लुप्ताना ं यस्तमोणििथिणत करुिया 

सस्त्क्रयािा ं प्रिृत्य ै । उग्राणदत्याणिधानं जगदणरदनुजध्िंसणिख्यातिक्तेराणििूथतं जगत्सु णत्रषु 
णनरणतिय ंयस्य सोव्याणदनो िः ॥ [१॥*] ज्ञानाकुंरप्र– 

२ सि[बी]जमजाणददेितत्ि ं (त्त्ि)ं णत्रलोकिकटं (ट) स्स्छ (स्स्थ) णतचक्रमेकं । 
मातथण्डमंडलमखंणडतणदव्यिािमव्यािित्सु िितो ििसंकटेषु ॥ [२॥*] अस्स्तच्छायाणिरामः 
पृथुरणतसरलः पव्िथदिस्िसारः सद िूिृत्संििोणप प्रसृतगुरुगुिव्याप्तिूमंड– 

३ लातंः । ििंः श्रीहैहयानामलमिणनिुजा ं त्यागिौय ै (यै) 
किाजामंिोणधक्ष्मािृदािासुरसुरसदनख्यातकीत्युथद गमाना ं॥ [३॥*] जातेषु तत्र बहुषु क्रमेि नाकं 
गतेषु सुकृतििात्  । नृगनलणदलीपदिरथरामप्रणतमेषु िूपणतषु ॥ [४॥*] राजािू– 

४ त्प्रणतकंट इत्यनुगतं िक्त्याणद्वतीय ं िहिामोद्दाममदान्धदंणतणन रिे णििाणरिक्षस्छ (स्थ) लः । 
यस्यास्ब्धष्िणप न प्रिृिमतुलं चस्खाल िुिं यिः स्िग्गस्त्रीहृदयापहाणर स महाराष्राणिधानः प्रिुः ॥ 
[५॥*] िूमीः स्िा एि मुक्त्िारुरुहुरुरुगुहा– 

५ गह्वरं िैलदुग्गं दृष्ट िा नेिुस्ततोणप ध्िनदणसतघने णिदु्यतं प्रोल्लसंतीं । िीत्या यस्येिकंुिस्छ (स्थ) 
लदलनगलद्रक्तरक्तस्य िीमानुत्पश्यन्तः णितासेरणहतनृपतपिान्द्रहासास्न्िलासान्  ॥ [६॥*] 
नाम्ना कामजयोितोि– 

६ िदतः सव्िार्षथना ं िा (बा) न्धिः िातश्याममहाणसिासुरकरो यो धूमकेतुर्षद्वषा ं । राजा 
िूणरणिकासकृत्सुमनसा ंयः पाणरजातः णक्षतौ कामातानुगसुन्दरीकृतरणतः यः (यथः) काम एि स्िय ं॥ 
[७॥*] धीरधीरणिणजतः पणरभ्रमद्वी– 

७ रिैणरिरिारिे रिे । नाप चापणििृतेषु िीषिे यः श्रमं णरपुजये जयोितः ॥ [८॥*] 
तस्यािूद िूणरिूणत प्रिणमतणिपदामर्षथना ं कल्पिृक्षः सूनुस्त (स्स्त) ब्धत्िमुक्तः 
िुिफलणिनतोप्यप्रकंप्यो मरुणिः । रत्नस्िण्िाणददानात्प्रणथ– 

८ तपृथुयिा यत्सुिृिः स्ििािादन्यस्तंिाणिधानः पतदधनजनोििंने स्तंि एि ॥ [९॥*] यः 
प्रिणयनीजनस्य प्रिताना ंप्रिणयना ं णनजमुिाह । न क्षतमना मनागणप िुिकंट इणत स्फुटं नाम ॥ 
[१०॥*] धनदोणप कथं 

९ णिपदः ितु्रयमः कयमपास्तगुरुदंडः । एकोप्यनेकरूपः कथणमणत यस्तर्षकतो लोकैः ॥ [११॥*] 
णिक्रमाणदत्यदेिस्य प्रसादादणमतदु्यतेः । साणंिली नगरस्यािूििा लोकणहते रतः ॥ [१२॥*] 
यस्याणतदुःसहमहाप्रताप– 

१० तप्ता णनराश्रयाः संतः । ऐषुः सच्छायाणमि परिूपाः प्रािृतैः प्रीकत ॥ [१३॥*] आसन्सासूया इि 
बहुगोदानस्य यस्य णिप्रािा ं खुरिलयणिषणमतागंिसंमाजथनखेणदता दास्यः ॥ [१४॥*] 
गृहीतणनत्यदानाना ंिदनाणन णद्व– 

११ जन्मना ं। ओंकारमुखराण्यासन्पुरो यस्य णदने णदने ॥ [१५॥*] यः क्षणत्रयातंमकरोदसत्कृत्स एि 
यस्य स्िय ं परिुराम इिाितीय (यथ) । िृत्यो िित्परिुराम इणत प्रतीतो धम्माणधकारणनरतः 
िुणचरग्रजन्मा ॥ [१६॥*] बदरीनदीतटाणश्रततपोि– 
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१२ नालंकृते पुरे सणितुः । येनाकारीहगृहमुग्धा (ग्रा) णदत्याणिधानस्य ॥ [१७॥*] कालेन 
िीण्िथपणतताणखलकुड्यमूलमुत्सिमंडपणिखं प्रणतमाििेष ं । िून्य ं णििालतरिस्क्तयुतेन राज्ञा 
धम्मैकतानमनसा सत– 

१३ तं णिलोक्य ॥ [१८॥*] तेनेदमत्र णनजणि (कब) ि (ब) णमिाम्ि (म्ब) रागे्र लग्नं णिमानणमि 
िूणरलसत्पताकं । िास्ित्युपाणसतणिखाितिोणि िुभं्र िानोरकाणर ििनं िुिनाणधपस्य ॥ [१९॥*] 
यणिग्गथतमुरुणिखरं णित्िेि महीमहीिमणहत– 

१४ स्य । िेषस्य फिामंडलमंडकमणिमंणडतं िाणत ॥ [२०॥*] सिाियिािरिैरलंकृतं पार्षथिः स 
िपुरस्य । हेममयणमि चकार स्फुरदुरुरत्नैरणहमरश्मेः ॥ [२१॥*] स्छ (स्थ) पणतस्व्िथश्वकम्मेि 
कमथणनम्मािनैपु– 

१५ िं । आणििकार मणतमानुपाध्यायोत्र नारुकः ॥ [२२॥*] 
िकनृपकालाणतक्रातंिषथितसप्तकेयमारब्धः (ब्धः) । अष्ाकिित्यणधके फाल्गुनणसतपक्षपंचम्या ं ॥ 
[२३॥*] िु (बु) धिारे प्रासादो नरपणतनातै्रि– 

१६ णनत्यणनरतेन । अनपेणक्षतगृहिािाणििव्ययिृत्यिग्गेि ॥ [२४॥*] उत्साणदतो णगणरष्िणप न 
श्रुतघनगर्षजतः स्िणपणत यस्य । पदढक्कािंकामुक्तमंदणनद्रो णिरोणधजनः ॥ [२५॥*] कु्षत्क्षामः 
फणलतान्यणप कद– 

१७ लीतालीिनाणन नोपैणत । पिनचलत्पाणलध्िजपटणिभ्रमियदपत्राणि ॥ [२६॥*] 
तंुगणिखरातंरोणदतणमन्दोर्षि (र्षब) म्िं (म्बं) णिलोक्य सहसैि । संस्मृतणसतातपत्रस्त्यासादस्िच्छ 
(स्थ) तामेणत ॥ [२७॥*] श्रीिल्लिे महीयो मही– 

१८ िुजामणधपतौ महीमिणत । जगतंुगापरनामणन तस्स्मन् गोणिन्दराजाख्ये ॥ [१८॥*] 
णनष्पिोयमनारतपूजाणिणधिस्क्तिािनोपनतः । तनुमाणनि प्रसादः प्रासादो िास्िरः सणितुः ॥ 
[२९॥*] यः करोत्यम– 

१९ रािासं यि तं पाणत यत्नतः । िदंणत धम्मथिास्त्रज्ञाः सममेि तयोः फलं ॥ [३०॥*] मत्िैि ं
िाणिणििथपैः पालनीयो महात्मणिः । धम्मोय ं िुिकंटस्य यािदास्ते जगत्त्त्रयणम (म्  ॥ इ) णत ॥ 
[३१॥*] अत्र राज्ञासत्याश्रयेि पक्कोणडका नाम ग्रा– 

२० मः पूव्िथमेि देिाय दिः पुरणनिेिि कृतः [।*] तत्र ग्रामस्याघाटाः [।*] पूव्िथतिंद्रोिी [।*] 
दणक्षितो लोणििहकं [।*] पणिमत उड्रिाणटका [।*] उिरतो व्याघ्रणि[य]रकं [।*] पुरस्याणप 
पूव्िथतो राजतडागं [।*] दणक्षितो देउ [ि] कपाटकः [।*] 

२१ पणिमतो नदीतटम्  [।*] उिरतो िदे्रश्वरणम (म्  इ) णत ॥ सव्िथ मेतदागाणमणिरिणनपणतणिः 
पालनीयणम (म्  इ) णत ॥ कृणतः कुसुमबािस्य ॥ . . [ही अक्षरे दुिाच्य आहेत.] स िोव्यादे्वधसा धाम यं 
(यव ) नाणिकमलं कृतं [।*] हर– 

२२ ि. यस्य कातेंन्दुः (न्दु) कलया कमलंकृतं । [। ३२ ॥*] 
तस्यानताणखलनरेंद्रणकरीटकोणटसंघृष्पादनखदपथिदृ्टददेहो (हः) [।*] 
दुव्िारिैणरिरिारििारिस्य पुत्रो ििद गुह इिाप्रणतरूपिस्क्तः [हा ि यापुढील दोन श्लोक (३३ ते ३५) 
अमोघिषाच्या जिखेड ताम्रपटातही (श्लो. २१ ते २३) आढळतात. पाहा. एणप. इंणडका. िषथ ३२, पृ. १३३. ‘अप्रणतरूप’ ऐिजी 

ताम्रपटात ‘अप्रणतहप’ असे िाचन आहे. ते उघडउघड चुकीचे िाचन आहे.] [॥*३३] यो महारा– 
२३ जिव्िाख्यः ख्याकत यातो मही[तले] [।*] िा (बा) लोणप णदङ मुखाकी[ण्िथ]- िूणरधामािुंमाणनि 

[॥ ३४॥*] तृ[णत्र]िुिनिल्लि इत्यणप येनात्मा- [जिखेड ताम्रपटातील ‘येतोत्या’ –श्लो. २३. हे िाचनही चुकीचे 

आहे.] णनजगुिैरसामान्य[ै:।*] नीतो नीणतणिदोणपणह यस्य गुरुः (रु) र्षिक्रमो [‘प्रक्रमो’ –ततै्रि.] जातः 
/ [३५॥*] परमिट्टारकम– 
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२४

 हाराजाणधराजपरमेश्वरश्रीजगतंुगदेिपादानुध्यातपरमिट्टारकमहाराजाणधराजपरमेश्वर
श्रीमदमोघिषथः श्रीिल्लिनरेंद्रदेिः कुिली [।*] िलुक्यान्ियसमणधगतपंचमहािब्दमहासा– 

२५ मंताणधपणतश्रीअणत्रयप्पराज्ञः तस्य सुतः समणधगतािेष [पंचमहािब्द*] 
महासामंताणधपणतप्रिुधाममहानंदसमरजयाश्रयश्रीमदप्प तस्य पादानुध्यात 
समणधगतपंचमहािब्दमहासामंतभ्रद्राकुंि– 

२६ धरणिलोकाश्रयणनजगणलऊध्िथनेगडश्रीनरकसघदेिेन िा(ब्रा)ह्मणिकािाणसतेन मया 
माताणपत्रोरात्मनः (न) िैणहकामुस्ष्मकपुण्ययिोणििृद्धये उग्राणदत्यट्टारकस्य ग्रामस्याधं दि ं[।*] 
तथास्स्मं (स्स्मन् ) ग्रामे कंमी– 

२७ णिषयउल्परग्रामिास्तव्यततै्रणिद्यसामान्य 
हाणरतगोत्रआपस्तंबतैिीयसि(ब्र)ह्मचारीिट्टजोदणरपुत्राय श्रीप्रिाकरिट्टप्रमुखमहाजनाय 
णद्वतीयाधं दि ंसंणपणलनगरिंु (िु) क्त्य ं(क्त्य)ं तगथतमंगलपुरकं 

२८ नाम ग्रामः [।*] यस्य चाघाटाः [।*] पूव्िथतः अणंधणलनगरकं च [।*] दणक्षित श्रीपुरग्रामः [।*] 
पणिमतः व्याघ्रपाटकं [।*] उिरतः [ढे] [णिळेिर ढे स्पष् णदसतो.] कुिेकं [।*] एिमय ं
चतुराघाटनोपलणक्षतः सोदं्रगः सपणरकरः अचाटिटप्रािेश्य [:*] आचंद्राका– 

२९ िथिणक्षणतसणर[त् *]पव्िथतसमकालीनिूणमणछदं्रन्यायेन िकनृपकालातीतसंित्सरितेसु सप्तसु 
सप्तचत्िाकरित्यणधकेषु िाद्रपदः िुद्धनिम्या ंकन्यागतसंक्रातंौ सूयथिारे महापिथणि स्नात्िा उ– 

३० दक (का) णतसगेि प्रणतपाणदतः । अत्र सं[प]टाचायथस्य णनििथनितमेकं णिद्याधनीकृतं । 
[श्रेि]यो[ग्य]िागस्य उियणदिाया ं िूणमणनितथनपंचालं केन (ना) णि (णप) पणरपंथना काया । 
उक्तं च िगिता िेदव्या– 

३१ सेन व्यासेन [।*] षणष्िषथसहस्त्राणि स्िगे णतिणत िूणमदः [।*] आछे(च्छे) ता (िा) चानुमंिा 
(ता) च ता ं (ता) न्येि नरके िसेत्  । [।३६॥*] य (या) नीह दिाणन पुरा नरेंदै्रदानाणन 
धमाथथयिस्कराणि [।*] णनिुथक्तमाल्यः- (ल्य) प्रणतमाणन ताणन को– 

३२ नाम साधुः पुनराददीतः (त) । [।३७॥*] णलणखतं च श्रीिा (ता) णियप्पेन िंकरगिसूनुना 
परमेश्वराज्ञया इणत ॥ 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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१५ 
तृतीय इदं्रराज याचे िजीरखेड येथील दोन ताम्रपट 

 
उपलब्धी 
 

नावसक वजल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात मालेगावपासून सुमारे चार मलै पूवफेला वजीरिेड नावाचे 
एक गाव आहे. तेथील एक शतेकरी श्री. नारायणराव मोतीराम माळी यामना सुमारे एका वषापूवी आपले शते 
नामगरत असताना ताम्रपटामचे दोन समच वमळाले. ते त्यामनी मालेगाव येथील एक िवतहासपे्रमी वशक्षक श्री. ना. 
अ. रहाळकर यामना दािववले. त्यामतील एक ताम्रपट-समच त्यामनी मुमबई येथे पुरातत्त्व व पुरावभलेि ववभागाचे 
समचालक डॉ. मो. गम. दीवक्षत यामच्याकडे पाठववला. डॉ. दीवक्षत यामनी समपादनासाठी तो माझ्या स्वाधीन 
केला. श्री. ना. मो. माळी यामच्याजवळ असलेला दुसरा ताम्रपट मालेगाव येथील कला—ववज्ञान 
महाववद्यालयाचे प्राचायड श्री. रा. बे. िैरनार यामनी श्री. रहाळकर यामच्या मध्यस्थीने मला वमळवनू वदला. या 
ताम्रपटामची मावहती लिनौ येथील डॉ. ज्योवतप्रसाद जैन यामच्याकडे मालेगाव येथील श्री. नमदलाल 
कासलीवाल आवण श्री. चमदुलाल पहाडे या सद गृहस्थामनी पाठववली होती. वतच्या आधारे त्यामनी ‘जैन 
समदेश’ (शोधामक २४) या मावसकात एक लेि वलवहलेला आहे. तथावप, डॉ. जैन यामना मूळ ताम्रपट 
पाहावयास न वमळाल्यामुळे त्यातील मावहती अपूणड आवण अनेक वठकाणी चकुीची आहे. मूळ ताम्रपटामच्या 
आधारे या वठकाणी मी या दोन्ही ताम्रपटामचे समपादन करीत आहे. वरील सवड सद गृहस्थामचा आवण भारत 
सरकारचे सेवावनवृत्त पुरावभलेिावधकारी श्री. न. लक्ष्मीनारायण राव व डॉ. वा. वव. वमराशी यामचा मी अत्यमत 
ऋणी आहे. 
 
ताम्रपटाचं्या मुद्रा 
 

ताम्रपटामच्या प्रत्येक समचात तीन ताम्रपते्र आहेत. त्यामतील प्रत्येक ताम्रपत्राची लामबी १४ िमच व रुम दी 
१·५ िमच आहे. प्रत्येक पत्रयाचे वजन ४ वकलो आहे. ताम्रपट क्रमामक १ ची मुद्रा व कडी यामचे एकवत्रत वजन 
दोन वकलो चारश ेग्राम आहे, तर ताम्रपट क्रमामक २ ची मुद्रा व कडी यामचे वजन २ वकलो ६०० ग्राम आहे. 
ताम्रपत्र, कडी व मुद्रा वमळून ताम्रपट क्र. १ चे एकूण वजन १४ वकलो ४०० ग्राम, तर ताम्रपट क्र. २ चे एकूण 
वजन १४ वकलो ६०० ग्राम आहे. ही पते्र सुमारे अधा िमच जाडीच्या एकेका गोलाकार कडीत ओवलेली 
होती. प्रत्येक कडीचा व्यास ३ िमच आहे. कडीची दोन्ही टोके एकेका चौरस मुदे्रत फसवलेली असून मुदे्रची 
लामबी व रुम दी २·८ िमच आहे. माझ्याकडे हे दोन्ही ताम्रपट आले त्या वळेेला ह्या कया सुरवक्षत होत्या. त्या 
कापलेल्या नव्हत्या. प्रत्येक मुदे्रवर उठावामध्ये कमळासनावर बसलेल्या गरुडाची आकृती असून त्याचे पमि 
शरीराच्या दोन्ही बाजूना पसरलेले वदसतात. त्याच्या दोन्ही हातामत सपड असून त्यामच्या फणा स्पष्ट वदसतात. 
शरीरावर जानव्यासारिा जो भाग वदसतो तो वस्तुतः गरुडाने उजव्या हतात धरलेल्या सपाच्या शरीराचा 
भाग होय, आवण गरुडाच्या गळ्याभोवती दावगन्यासारिा जो भाग वदसतो ते वस्तुतः त्याने आपल्या डाव्या 
हातात धरलेल्या सपाच्या शरीराचे वटेोळे होय. गरुडाच्या उजव्या अमगाला वरच्या कोपऱयात गणपतीची 
मूती उठावात कोरलेली असून त्यािाली एक चवरी आवण वतच्या िाली समईची आकृती आहे. गरुडाच्या 
डाव्या बाजूला वरच्या कोपऱयात कसहावर आरूढ झालेल्या दुगा देवीची आकृती आहे. कसहाचे पाय मुदे्रवर 
स्पष्ट वदसतात. तदडाचा भाग मात्र ककवचत अस्पष्ट झालेला आहे. कसहाच्या आकृतीिाली एक चवरी असून 
वतच्यािाली स्वत्स्तक कोरलेले आहे. गरुडाच्या दोन्ही बाजूमना वर दोन पूणाकृती गोल वचन्हे आहेत. बहुधा 
सूयड व चमद्र यामच्या त्या आकृत्या असाव्यात. कमलासनस्थ गरुडाच्या िाली एक लेि आहे. ताम्रपट क्र. १ 
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च्या मुदे्रवरील या लेिातील आरमभीची ‘श्रीमवन्नत्य’ ही अक्षरे स्पष्ट वदसतात. दुसऱया ताम्रपटाच्या मुदे्रवरील 
आरमभीची ‘मवन्न’ व शवेटची ‘वषडदेवस्य’ ही अक्षरे स्पष्ट वदसतात. यावरून दोन्ही मुद्रामवरील ही अक्षरे 
‘श्रीमवन्नत्यवषडदेवस्य’ अशी असावीत यात शमका नाही. प्रत्येक मुदे्रवर चारी बाजूमना सरळ रेषा कोरलेल्या 
असून त्यात अनेक वचन्हे, ववशषेतः शस्त्रामची वचन्हे कोरलेली आढळतात. 
 
ताम्रपत्राचें ििथन : कोरकाच्या चुका 
 

ताम्रपटामच्या प्रत्येक समचात तीन ताम्रपते्र असून प्रत्येक ताम्रपत्राच्या कडा ककवचत उमचावलेल्या 
आहेत. पवहल्या व वतसऱया पत्रयाच्या आतील बाजूवर व दुसऱया पत्रयाच्या दोन्ही बाजूमवर ताम्रपटातील 
मजकूर कोरलेला आहे. साधारणपणे प्रत्येक पत्रयात १७ ओळी आहेत. ताम्रपट क्र. १ च्या दुसऱया पत्रयाच्या 
पवहल्या बाजूवर मात्र १६ ओळी असून वतसऱया पत्रयावर शवेटी काही अक्षरे अवधक कोरलेली आहेत. 
सारामश, ताम्रपट क्र. १ मधील मजकुराच्या एकूण ६७ ओळी असून ताम्रपट क्र. २ मधील मजकूर एकूण ६९ 
ओळींचा आहे. प्रत्येक ओळीत साधारणपणे ४० ते ४२ अक्षरे असून अक्षरामची उमची अधा िमच आहे. दोन्ही 
ताम्रपटामतील मजकूर स्वच्छ व ठसठशीत कोरलेला आहे. तथावप, काही वठकाणी मात्र कोरकाच्या 
अनवधानाने कोरण्यात चकुा झालेल्या आढळून येतात. श्लोकामच्या शवेटी सामान्यतः दोन उभे दमड 
कोरण्यात आलेले आहेत. तथावप, ताम्रपट क्र. १ मधील ६, १२, व १६ या ओळीत अनुक्रमे ४, ७ व १० व्या 
श्लोकामच्या शवेटी, आवण ताम्रपट क्र. २ मधील ८, १२ आवण १६ व्या ओळीत ५, ६, ७ आवण १० व्या 
श्लोकामच्या शवेटी हे दमड कोरण्याचे राहून गेलेले आहे. दोन्ही ताम्रपटामतील ११ व्या ओळीत देिः या 
शब्दासमोर दोन दमड चकुीने कोरले गेले आहेत. वस्तुतः ते १२ व्या ओळीतील िषथः या शब्दासमोर 
कोरायला पावहजे होते. ताम्रपट क्रमामक १ मध्ये ष ऐवजी प (ओ. २८), त्ि ऐवजी त्र (ओ ३६), थ ऐवजी छ 
(ओ. ५९) आवण ि ऐवजी च (ओ. ६१) ही अक्षरे चुकीची कोरली आहेत. तसेच ओळ ४४ मधील ध्या या 
अक्षरावर आवण ओळ ५५ मधील ता या अक्षरावर एकेक मात्रा चुकून कोरण्यात आलेली आहे. ताम्रपट क्र. २ 
मधील ४१ व्या ओळीतील दप्पड या शब्दावर प्रथम अनुस्वार कोरलेला होता पण नमतर तो रद्द केल्याचे वदसून 
येईल. ५५ व्या ओळीतील उत्तरा या शब्दानमतर एक ववसगड चुकून कोरण्यात आलेला होता, तोही मागाहून 
रद्द केलेला आढळतो. ओळ ६३ मध्ये एिं या अक्षरातील ए ऐवजी प्रथम प कोरण्यात आलेला होता पण 
मागाहून त्याचे ए मध्ये रूपामतर करण्यात आले आहे. कदावचत त्या काळी एचे वळण प सारिे असण्याचा 
समभव आहे. ह्या काही चुका सोडून वदल्या तर दोन्ही ताम्रपटामतील मजकूर चामगला कोरण्यात आलेला आहे 
यात शमका नाही. 
 
अक्षराचें िळि 
 

ताम्रपटामतील अक्षरामचे वळण उत्तरभारतीय अक्षरामच्या स्वरूपाचे आहे. पुढील काही गोष्टी ववशषे 
लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. (१) ता. क्र. २ ओ. ५२, ५६ मधील उ या अक्षराचे वळण. (२) व्यमजनामतगडत 
आ या स्वराचे वचन्ह सामान्यतः अक्षरापुढे एक काना जोडून दािववले आहे. पण काही वठकाणी 
अक्षरावरील वशरोरेषेच्या उजव्या बाजूला हध्वडमुि अधडवतुडळ कोरूनही ते दािववले आहे. उदा. ता. क्र. १ 
मधील ४, ५, २० ित्यादी, व ता. क्र. २ मधील ४, ५, ४२, ४३ ित्यादी ओळी पाहा. (३) ता. क्र. १ व ता. क्र. 
२ ओ. ८, १७, १९, २६ ित्यादीमधील इ चे वचन्ह. (४) वशरोरेषेवरील माते्रप्रमाणेच पृष्ठमाते्रचाही ववपलु 
प्रमाणात उपयोग करून ए कार दािववला आहे. (५) प सारिे वदसणारे ए या अक्षराचे वळण. ता. क्र. २, 
ओ. ५५ व ६३ पाहा. (६) दोन्ही ताम्रपटामत ओ. २ मध्ये लाञ्चच्छन या शब्दातील ञ चे वळण. (७) ता. क्र. १ 
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मधील ख या अक्षराचे ओ. ३, १५, २९ व ओ. ७, ३६, ३९ मधील वभन्न वळण. ता. क्र. २ मध्ये सामान्यतः हे 
दुसरे वळण आढळते. (८) ध आवण ि ही अक्षरे सारिीच आहेत. ध अक्षरावर वशरोरेषा नाही. अथात, 
वशरोरेषारवहत ि=ध. काही वठकाणी ध वर चुकून वशरोरेषा कोरलेली आहे. उदा. क्र. २ ओ. १९, २० पाहा 
(९) ब साठी सवडत्र ि कोरलेला आहे. (१०) ष चे वळण थ सारिेच आहे. यामुळे वाचनात घोटाळा 
उडण्याचा समभव आहे. उदा. ता. क्र. २ मधील ओ. ४६ व ४७ पाहा. 
 
िाषा 
 

ताम्रपटामतील मजकूर समस्कृत भाषेत वलवहलेला असून भाषा साधारणपणे सवडत्र शुद्ध आहे. 
शुद्धलेिनातील काही ववशषे पुढीलप्रमाणे : (१) र नमतर आलेली व्यमजने बहुधा णद्वि केलेली आहेत. 
अपवाद–धूजथवटना–ओ. ४, वनमूथवलता–ओ ९, गूजडर:–ओ. १४, हर्षजत–ओ–१८, ३७, वनर्षजत–ओ. ता. 
क्र. १ मधील २९, ३४ व ३९; आवण ता. क्र. २ मधील २३, ३४ व ३८, दोषमंुैहुः–ओ. ता. क्र. १-२५ आवण ता. 
क्र. २-२४, सगफेण–ओ. ता. क्र. २-५१. (२) बहुधा याच कारणामुळे त्र हे जोडाक्षर दोन्ही ताम्रपटामत त्त्त्र असे 
कोरलेले आहे. (३) पढुील शब्दामत परसवणाच्या ऐवजी अनुस्वारामचा उपयोग केलेला आहे. उदा. 
कृतालम कृता–ता. क्र. १ ओ. ५, ववमुमचवत–ओ. १४, पतमग–ओ. २६, भ्रभूमग, भमग–ओ. २६ २७, अमवचत व 
कामचन–ता. क्र. १, ओ ३२ आवण ता. क्र. २, ओ. ३१. (४) ता. क्र. २ मध्ये ओळ ६३ व ६६ मध्ये अनुक्रमे 
पविम आवण वमश्यःै या शब्दामत ि च्या ऐवजी स योजला आहे. 
 

सामान्यतः गावाच्या वदशा वनर्षदष्ट करताना पूवडतः, पणिमतः ित्यादी रूपे वापरण्यात येतात, पण 
या दोन्ही ताम्रपटामत पूवड, पविम, दवक्षण, उत्तर अशीच रूपे वापरलेली आहेत, हे ववशषे लक्षात घेण्यासारिे 
आहे. 
 
उदे्दि : जैन िसतींना दाने 
 

दोन्ही ताम्रपटामतील मजकूर पद्यात आवण गद्यात अशा समवमश्र स्वरूपाचा आहे. श्लोकामच्या शवेटी 
क्रमामक वनर्षदष्ट केलेले नाहीत. प्रत्येक ताम्रपटात आरमभी २१ श्लोक असून नमतरचा भाग गद्यात वलवहलेला 
आहे. दोन्ही ताम्रपटामत शवेटी शापवचनाचे श्लोक आलेले आहेत. ताम्रपट क्र. १ मध्ये शापवचनाचे तीन 
श्लोक आलेले असून ताम्रपट क्र. २ मध्ये मात्र एकच श्लोक घातलेला आहे. ताम्रपट कोरताना शवेटी 
जागेच्या अभावी ितर श्लोक गाळण्यात आलेले असावते असे वाटते. तथावप, ‘अतै्रव राम श्लोकाथडम् ’ असे 
वनर्षदष्ट करून या वठकाणी हे श्लोक सूवचत केलेले आहेत. 
 

ताम्रपट क्र. १ चा उदे्दश चंदनापुरी येथील अमोघ नावाच्या जैन वसतीला, वसतीची जागा आवण 
ितर दोन गाव े द्रववड समघाच्या ववशषे िीरगिातील चीत्राय अन्वयातील लोकभद्राचा वशष्ट्य वधडमान 
नावाच्या गुरूला दान देण्याचा आहे, तर ताम्रपट क्र. २ चा उदे्दश िडनेर येथील उणरअम्म नावाच्या 
वसतीला, वसतीची मूळ जागा आवण ितर ६ गाव े तेथील द्रववड समघाच्या ववशषे िीरगिातील वीणाय य 
अन्वयाच्या गादीवरील वधडमान नावाच्या गुरूला दान देण्याचा आहे. ही दाने महाराजावधराज परमेश्वर 
श्रीमत्  अकालवषडदेवाच्या (म्हणजेच वद्वतीय कृष्ट्णराजाच्या) चरणाचे ध्यान करणाऱया ‘श्रीमवन्नत्यवपडदेव 
पृथ्वीवल्लभ श्रीवल्लभ नरेंद्रदेव’ याने वदलेली आहेत. राष्ट्रकूट नृपती तृतीय िमद्रराज याचीच ही नाव ेव वबरुदे 
होत. 
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कालणनणिती 
 

तृतीय िमद्रराज आपल्या पट टबमधोत्सवासाठी कुरुम दक येथे गेला असताना त्याने ही दाने वदलेली 
आहेत. दानपत्रामचा काळ ‘शकनृपकालातीत समवत्सरशतेप्वप्टासुषट कत्रशदुत्तरेषु’ (ओ. ४९) म्हणजे गत शक 
८३६, युव समवत्सर फाल्गुन शुद्ध सप्तमी, शुक्रवार, मृगशीषड नक्षत्र, असा दोन्ही ताम्रपटामत तपशीलवार 
वदलेला आहे. वद. ब. वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे हा कालवनदफेश तमतोतमत बरोबर आहे. िमग्रजी कालगणनेप्रमाणे 
ि. स. २४ फेबु्रवारी ९१५ असा या दानपत्रामचा काळ वनवित करता येतो. 
 
इदं्रराजाच्या ताम्रपटाचें कसहािलोकन 
 

तृतीय िमद्रराजाचे यापूवी चार ताम्रपट उपलब्ध झालेले आहेत. (१) बगुम्रा ताम्रपट, [एवप. िमवडका. वषड 

९, पृषे्ठ २४-४१.] क्रमामक १, (२), बगुम्रा ताम्रपट [ततै्रव.], क्रमामक २, (३) जामबगाव ताम्रपट [एवप. िमवडका. वषड ३६, पृषे्ठ 

२२३-३८.], आवण (४) कचचणी ताम्रपट [ततै्रव, वष ३२, पृषे्ठ ४५.] वजीरिेड ताम्रपटामच्या उपलब्धीने त्यामत आणिी 
दोन महत्त्वाच्या ताम्रपटामची भर पडलेली आहे. कचचणी ताम्रपट सोडून ितर पाचही ताम्रपट कुरुम दक 
येथील पट टबमधमहोत्सव प्रसमगी शके ८३६, युव समवत्सर फाल्गुन शुद्ध सप्तमीला वदलेले आहेत. बगुम्रा 
ताम्रपटात मृगशीषड नक्षत्राचा उल्लिे नाही, तो जामबगाव आवण वजीरिेड ताम्रपटामत आढळतो. जामबगाव 
ताम्रपटात शुक्रवार या शब्दासाठी ‘वारे भगुृनमदनस्य’ असे शब्द योजलेले आढळतात. कचचणी ताम्रपटाचा 
काळ शके ८४८=ि. स. ९२६ आहे. 
 

पट टबमध उत्सवप्रसमगी तुलापुरुषाच्या पारयात चढून त्यातून िाली उतरण्यापूवी िमद्रराजाने ही 
दाने वदलेली आहेत. (ता. क्र. १, ओ. ५२; ता. क्र. २, ओ. ५०) बगुम्रा ताम्रपटात पट टबमधोत्सव समपन्न 
झाल्यानमतर िमद्रराज तुलापरुुषात चढला असा उल्लिे आहे, तर वजीरिेड ताम्रपटात दुसऱया पारयात 
उत्कृष्ट सोन्याच्या राशी घालून िमद्रराजाने आपले वजन करून घेतले असा वनदफेश आहे. या पाच 
ताम्रपटामपकैी बगुम्रा आवण जामबगाव या तीन ताम्रपटामत आरमभी राष्ट्रकूटनृपती िमद्रराज व त्याचे पूवडज यामची 
वमशावळ वणडन करणाऱया श्लोकामचा आरािडा एकच आहे, तर वजीरिेड येथील दोन्ही ताम्रपटामतील 
आरािडा त्याहून सवडस्वी वभन्न आवण स्वतमत्र आहे. पवहल्या आराियातील प्रशस्ती वत्रववक्रम भट टाने 
वलवहलेली आहे, तर वजीरिेड ताम्रपटातील प्रशस्ती राजशिेराने वलवहलेली आहे. 
 

बगुम्रा आवण जामबगाव या ताम्रपटामतील आरािडा एकच असला तरी तो तमतोतमत सारिा आहे, असे 
मात्र नाही. बगुम्रा ताम्रपट क्र. १ मध्ये वमशावळी वणडनाचे एकूण २४ श्लोक आहेत, तर क्र. २ मध्ये २३ श्लोक 
आहेत. पवहल्या ताम्रपटातील २१ वा श्लोक दुसऱया ताम्रपटात वगळलेला आढळतो. जामबगाव ताम्रपटात 
तर एकूण ३१ श्लोक आहेत, त्यामतील १२, १७, २५, २६, २८, २९ आवण ३० या क्रमामकामचे श्लोक सवडस्वी 
नवीन आहेत. त्यात ऐवतहावसकदृष्ट््ा काही नवीन मावहती आलेली आहे असे नाही. सवडसाधारण 
प्रशस्तीचे हे श्लोक आहेत. या वतन्ही ताम्रपटामतील दाने एकाच वदवशी वदलेली असून त्यामचा लेिक एकच 
असताना देिील यातील वमशावळी वणडनाच्या श्लोकामत असा कमीअवधक फरक का असावा हे कळत नाही. 
दाने एकाच वदवशी वदलेली असली तरी दानपत्रामचे आरािडे नमतर केव्हा तरी तयार करून ते मागाहून 
कोरलेले असावते असा तकड  करणे चूक होणार नाही. त्याच वदवशी वदलेल्या वजीरिेड ताम्रपटातील 
आरािडा तर सवडस्वी वभन्न आवण स्वतमत्र आहे. यावरून वरील तकाला पुष्टी वमळते. 
 



 अनुक्रमणिका 

आरंिीचे दोन मंगल श्लोक 
 

राष्ट्रकूटामच्या ताम्रपटामत प्रारमभी ववष्ट्णू आवण वशव यामच्या समरक्षणाची प्राथडना करणारा एक श्लोक 
(‘स वोव्यादे्वधसा धाम’ ित्यादी) असतो. बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामतही तसा तो आलेला आहे. तथावप, 
वजीरिेड ताम्रपटामत मात्र आरमभी त्याऐवजी वजनशासनाच्या प्रशस्तीचे दोन ममगल श्लोक आलेले आहेत. 
त्यामपैकी दुसरा श्लोक सुप्रवसद्ध जैन आचायड भट ट अकलम कदेव [न्यू िमवडयन अँवटके्वरी, वषड २, पृ. १११.] यामच्या 
‘प्रमाणसमग्रह’ नावाच्या ग्रमथातील ममगल श्लोक होय. तोच येथे उद्धतृ केलेला आहे. पवहला श्लोकही 
प्रशस्ती-लेिकाने अशाच दुसऱया एिाद्या ग्रमथातून घेतलेला असावा. कदावचत त्याने स्वतःही तो रचला 
असणे शक्य आहे. यातील दाने जैन वसतींना वदलेली असल्यामुळेच बहुधा या ताम्रपटामच्या आरमभी 
वजनशासनाच्या प्रशस्तीचे हे श्लोक घातलेले असावते. पण याचा अथड तृतीय िमद्रराज हा जैन धमानुयायी 
होता असा करता येईलसे वाटत नाही. बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामतील वशव आवण ववष्ट्णू यामच्या 
प्रशस्तीपर श्लोकामवरून वमशपरमपरेने तृतीय िमद्रराज हाही कहदू धमानुयायी होता असे स्पष्ट वदसते. फार तर 
असे म्हणता येईल की, जैन धमाववषयी िमद्रराजाच्या मनात आदर आवण सहानुभतूी होती, म्हणूनच तर 
त्याने जैन वसतींना यामतील दाने वदलेली आहेत. िमद्रराजाचा पणजोबा अमोघवषड हा जैन धमानुयायी होता 
असे ‘आवदपुराण’ ग्रमथकता वजनसूरी आवण ‘गवणतसारसमग्रह’ ग्रमथाचा लेिक महावीराचायड यामनी म्हटले 
आहे हे िरे [वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन, समपा. यझदानी. प.ृ २७९.]. तसेच िमद्रराजाचे आजोबा अकालवषड ककवा 
वद्वतीय कृष्ट्णराज याचे वशक्षण ‘आवदपुराण’ ग्रमथाच्या शवेटच्या पाच अध्यायामचा लेिक गुणचमद्र यामच्या 
हातािाली झाले होते हेही िरे [ततै्रव, पृ. २८५.]. तथावप, त्यावरून हे दोघे जैन धमानुयायी होते असे म्हणणे 
ववद्वानामना मान्य नाही. ितर पुराव्यावरून ते कहदू धमानुयायी होते असेच वदसून येते. कहदू धमाप्रमाणे जैन 
धमड आवण जैन गुरू यामच्याववषयीही त्यामच्या मनात आदर व श्रद्धा होती एवढेच म्हणता येईल. तृतीय 
िमद्रराजाच्या बाबतीतही अशीच वस्तुत्स्थती असावी. 
 
िंिािळ प्रिस्ती ि चचा 
 

प्रस्तुत वजीरिेड ताम्रपटात वजन-प्रशस्तीच्या या दोन ममगल श्लोकामनमतर राष्ट्रकूटामची वमशावळ 
वणडन केलेली आहे. सोमवमशात जन्मलेल्या यदूच्या कुळात श्रीकृष्िाने जन्म घेतला होता. त्याच्या कुळात 
दंणतदुगं नावाचा एक सुप्रवसद्ध राजा होहन गेला (श्लो. ३–६). दमवतदुगाच्या मृत्यूनमतर त्याचा काका 
कृष्िराज (प्रथम) गादीवर आला. कृष्ट्णराजाला गोकिदराज या नावाचा मुलगा होता. हाच वद्वतीय 
गोकवदराज म्हणून ओळिला जातो. बगुम्रा व जामबगाव ताम्रपटामतील वमशावळीत याचे नाव गाळले आहे, पण 
प्रस्तुत वजीरिेड ताम्रपटामतील ७ व्या श्लोकात मात्र ते आले आहे. तथावप, त्यावरून हा वद्वतीय गोकवदराज 
गादीवर बसला होता की नाही ते वनवित कळत नाही. तो िरोिर गादीवर बसला होता की नाही या 
प्रश्नाववषयी ववद्वानामत बरेच वदवस मतभेद होता. पण या गोकवदराजाच्या कडबा आवण दौलताबाद 
ताम्रपटामच्या उपलब्धीमुळे आता त्यावर पडदा पडला आहे. तो गादीवर बसला होता हे वनवित झाले आहे. 
हा वद्वतीय गोकवदराज राज्यकारभारात फारसे लक्ष घालीत नसे. आपला धाकटा बमधू वनरुपम (धुव्र) 
याच्यावर राज्यकारभार सोपवनू तो स्वतः सुिववलासात मग्न असे. णनरुपम=धु्रि हा महत्त्वाकामशी होता. 
त्याने या समधीचा फायदा घेहन आपल्या वडील बमधूमशी युद्ध करून त्याला पदच्युत केले व स्वतः 
राज्यकसहासन बळकावले. [डॉ. अळतेकर. राष्टकूट अँड देअर टािम्स. प.ृ ४९.] हा वनरुपम, धु्रव, धारावषड या नावामनींही 
प्रवसद्ध आहे. त्याच्या नमतर जगतंुगदेि (=तृतीय गोकिद) गादीवर बसला. त्याच्या मागून त्याचा सुपतु्र 
अमोघवषड याला राजपद प्राप्त झाले. (श्लो. ७) 



 अनुक्रमणिका 

श्लोक ८ मध्ये अमोघिषाला ‘चालुक्यामचा कालानल’ म्हटले आहे. त्यावरून त्याने केलेल्या 
चालुक्य वमशाच्या ववध्वमसाची कल्पना येते. िवतहासावरून आपणाला असे कळते की, अमोघवषड गादीवर 
बसल्यावर लौकरच त्याच्या राज्यात अनेक बमडे झाली व त्यामुळे राष्टकूटामच्या साम्राज्यात सवडत्र गदधळ 
माजला. पूवड चालुक्यनृपती वद्वतीय ववजयावदत्य याने राष्टकूटामच्या राज्यावर स्वारी करून त्यामना पराभतू 
केले व सवड राज्य पादाक्रामत केले. या समकटाच्या काळी अमोघवषाचे काका ककड  हफड  पातालमल्ल याने 
बमडिोरामचा बीमोड केला. पूवड चालुक्यामच्या ववरुद्ध कबगवल्लीच्या रणामगणावर अमोघवषाचे दीघडकाळ युद्ध 
चालू होते. त्यात अमोघवषाचा अिेरीस ववजय झाला. बगुम्रा ताम्रपटावरून कळते की, झाडे फुलासकट 
उपटून जाळावी त्याप्रमाणे चालुक्यामचा ववध्वमस करून अमोघवषाने चालुक्य समुद्रात बुडत असलेल्या 
राष्टकूटलक्ष्मीला वर काढले. [िमवड. अँवट, वषड १२, पृ. २४९.] स्तमभ हा शब्द वश्लष्टाथाने वापरला आहे. त्यावरून 
असे सूवचत होते की, अमोघवषाने स्तमभ नगराचा ववध्वमस केला होता. हे स्तमभनगर म्हणजे बमगालच्या 
वमदनापूर वजल्ह्यातील प्राचीन ताम्रवलप्त (=आजचे तामलक) शहर होय, असे डॉ. डी. आर. 
भामडारकरामनी म्हटले होते; पण ते बरोबर नाही. वस्तुतः ते आमध्रप्रदेशातील कनूडल वजल्ह्यातील कुम भम् होय. 
चालुक्यामच्या राज्यातील हे महत्त्वाचे शहर असले पावहजे. 
 

याच श्लोकावरून आपणाला कळते की, अमोघवषाला कृष्िराज (वद्वतीय) नावाचा मुलगा होता. 
तो नमतर गादीवर बसला. याची राणी चेवद राजाची मुलगी होती. वतच्या नावाचा उल्लिे केलेला नाही. हा 
चेवद राजा म्हणजे मध्यप्रदेशातील वत्रपुरा येथे त्यावळेी राज्य करणारा कोक्कल नृपती होय असे सामगली 
[ततै्रव, पृ. २५०.] आवण कडा [ततै्रव, पृ. २६५.] या ताम्रपटावरून कळते. या दोघामना झालेल्या मुलाचे नाव 
जगिुगं. (श्लो. ८) हाच प्रस्तुत दानपते्र देणाऱया तृतीय िमद्रराजाचा वपता होय. 
 
लक्ष्मीची िाणंिक परंपरा 
 

यानमतर जगत्तुमगाची पत्नी आवण तृतीय िमद्रराजाची आई लक्ष्मी वहची वामवशक परमपरा पुढील दोन 
श्लोकामत वणडन केलेली आहे. आपल्या सहस्त्र बाहूमनी नमडदेचे पाणी थोपवनू धरून वतचा ओघ अनेक 
धाराममध्ये ववभागणाऱया आवण रावणाचा गवड हरण करणाऱया सहस्त्राजुडन नृपतीच्या वमशात हैहय कुळाला 
भषूणभतू झालेला कोक्कल नावाचा राजा चेवद देशावर राज्य करीत होता. त्याला िंकरगि या नावाचा 
मुलगा होता. (श्लो. १०) त्याचा वववाह चालुक्य कुळातील कसहुकाचा मुलगा जो अरयम्म त्याच्या मुलीशी 
झालेला होता. शमकरगणाला अरयम्माच्या कन्येपासून जी मुलगी झाली वतचे नाव लक्ष्मी, हीच जगत्तुमगाची 
पत्नी बनली. शमकरगणाचे दुसरे नाव शमकुक असे याच श्लोकात आलेले आहे. (श्लो. ११) 
 

बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामत देिील लक्ष्मीच्या पूवडजामचा हा वृत्तामत आलेला आहे. त्यामत आवण 
आपल्या वजीरिेड ताम्रपटामत कोक्कलाचा पुत्र म्हणून ज्या शमकरगणाचा ककवा शमकुकाचा उल्लिे आहे 
त्याचेच नाव रणववग्रह म्हणून वनर्षदष्ट केलेले आढळते. सामगली ताम्रपटात लक्ष्मीच्या ववडलामचे नाव 
रणववग्रह, तर कडा ताम्रपटात शमकरगण आवण शमकुक अशी आढळतात. शमकुक हे शमकरगण शब्दाचेच 
समवक्षप्त रूप होय. अथात, रणववग्रह, शमकरगण अथवा शमकुक ही एकाच व्यक्तीची नाव े होत यात शमका 
नाही. रणववग्रह ही बहुधा शमकरणगाची उपाधी असावी. 
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चालुक्य नृपती कसहुक आणि अरयम्म 
 

प्रस्तुत वजीरिेड ताम्रपटात ऐवतहावसक दृष्ट््ा नवीन मावहती वमळते ती अशी की, या 
शमकरगणाची पत्नी, अथात, लक्ष्मीची आई, ही चालुक्यामच्या कुळातील कन्या असून वतच्या ववडलामचे नाव 
अरयम्म आवण आजोबाचे नाव े कसहुक असे होते. बगुम्रा आवण जामबगाव या ताम्रपटामत ही मावहती नाही. 
चालुक्यामच्या कुळातील कसहुक आवण अरय्यम हे राजे कोण असाव ेयाचा शोध आजच्या ज्ञात िवतहासावरून 
लागत नाही. 
 
जगतंुग आणि गूजथर (प्रणतहार) 
 

वद्वतीय कृष्ट्णराजाच्या मृत्यपूूवीच जगत्तुमग मृत्यू पावला आवण म्हणून गादीवर बसण्याचे भाग्य 
त्याला लाभले नाही, हे िरे असले तरी आपल्या ववडलामच्या बरोबर ककवा स्वतमत्रपणे त्याने गूजडर 
प्रवतहारामच्या ववरुद्ध झालेल्या युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेतलेला असावा असे वदसते. गूजडर प्रवतहारामच्या 
देशातील वृद्ध लोक पावसाळ्यात वदसणारे िमद्रधनुष्ट्य आवण होणारी मुसळधार वृष्टी पाहून पूवी कृष्ट्णराज 
आपल्या अशाच धनुष्ट्यातून पजडन्यधारामप्रमाणे बाणामचा वषाव कसा करीत होता यासमबमधी वणडने अजूनही 
करतात, असे वद्वतीय कृष्ट्णराजाच्या पराक्रमाचे वणडन बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामत आलेले आहे. 
वजीरिेड ताम्रपटात कृष्ट्णराजाच्या पराक्रमाचे असे वणडन आढळत नाही. उलट, गूजडर प्रवतहारामच्या ववरुद्ध 
झालेल्या युद्धातील जगत्तुमगाच्या पराक्रमाचे वणडन त्यातील ९ व्या श्लोकात आलेले आहे. ‘ज्याच्या 
तरवारीच्या प्रचमड घावामनी वछन्नवववछन्न झालेले पण युद्धातून कसेबसे वाचलेले गूजडर वीर आपला भयज्वर 
अजूनही सोडीत नाहीत’ – (म्हणजे, अजूनही ते भीतीने थरथर कापत असतात) असे वणडन या श्लोकात 
आहे. त्यातील ‘ज्याच्या (यस्य)’ या पदाचा समबमध मागील श्लोकातील जगत्तुमगाशी आहे हे अगदी स्पष्ट 
वदसते. तेव्हा आपल्या तरवारीच्या घावामनी गूजडरामना वछन्नवववछन्न आवण भयभीत करून सोडणाऱया 
जगत्तुमगाच्या पराक्रमाचे हे वणडन होय यात शमका नाही. गूजडर म्हणजे उत्तर कहदुस्थानातील महोदय अथवा 
कनौज येथे राज्य करणाऱया गजूडर प्रवतहारामच्या ववरुद्ध कदावचत दोन स्वतमत्र युदे्ध होहन पवहल्यात 
कृष्ट्णराजाने आवण दुसऱयात जगत्तुमगाने असे पराक्रम गाजवले असावते; ककवा दोघामनीही एकाच युद्धात ते 
पराक्रम गाजववले असावते असे वदसते. कदावचत असेही असणे शक्य आहे की, गूजडर प्रवतहारामच्या ववरुद्ध 
झालेल्या लढाईची सूते्र जगत्तुमगाच्या हाती असावीत, पण प्रत्यक्ष गादीवर वद्वतीय कृष्ट्णराज असल्यामुळे 
बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामत या पराक्रमाचे श्रेय त्याला वदलेले असाव.े त्यात वणडन केलेला पराक्रम 
करण्याितपत कृष्ट्णराजाचे वय त्यावळेी नव्हते कारण, त्यावळेी तो बराच वृद्ध असावा असे त्याच्या 
कारकीदीच्या कालिमडावरून वदसून येते. दुसरे असे की, जगत्तुमग हे काही ववशषेनाम नाही. ती एक उपाधी 
असावी आवण कृष्ट्णराजाच्या या मुलाने आपल्या पराक्रमाने ती वमळववलेली असावी असे ११ व्या श्लोकातील 
‘पराक्रमोर्षजतजगत्तुमगस्य’ या पदावरून वदसून येते. बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटातील अनुक्रमे १६ व १८ 
या श्लोकामतील ‘जवनतभमगो वैवरवृमदस्य’ ‘वल्लभो वीरलक्ष्म्याः’ ही ववशषेणे देिील जगत्तुमगाने केलेल्या 
पराक्रमाची सूचक असून त्याचा तो पराक्रम गूजडर प्रवतहारामच्या ववरुद्ध झालेल्या युद्धातील असावा असे 
प्रस्तुत वजीरिेड ताम्रपटामतील ९ व्या श्लोकावरून म्हणावयास हरकत नाही. 
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इदं्रराजाचे राज्यारोहि ि नातेिाइकाचें बंड 
 

जगत्तुमग आवण लक्ष्मी यामना झालेल्या मुलाचे नाव इदं्रराज (तृतीय) होय. यानेच प्रस्तुत दानपते्र 
वदलेली आहेत. १२ व २१ या श्लोकामत त्याची प्रशस्ती आलेली आहे. त्यात प्रशस्तीलेिकाने िमद्रराजाला 
सवडगुणसमपन्न म्हणून वणडन केल्याचे वदसून येईल. प्रशस्तीचे हे श्लोक प्रशस्तीलेिकाच्या स्वभावाला 
अनुसरून ठराववक पद्धतीचे आवण अवतशयोक्त असले तरी त्यामतून ऐवतहावसक दृष्ट््ा महत्त्वाच्या 
मावहतीचे काही कण गोळा करता येणे शक्य आहे असे मला वाटते. पढुील श्लोकाकडे अभ्यासकामचे लक्ष मी 
ववशषे वधेतो. 
 

तेजो वीवक्षतुमक्षमाः क्षणमवप स्वैरेव दोषैमुडहु– 
भ्रान्ताः सन्ततमक्रमेण सहसा समगम्य सवफेप्यमी । 
व्यालोलािलपक्षपातववकला दीप्रप्रतापानले 
दायादाः स्वयमेव यस्य पवतता दीपे पतमगा िव ॥१६॥ 

 
सामान्यतः अशी समजूत आहे की, वद्वतीय कृष्ट्णराजाच्या मृत्यनूमतर त्याचा नातू (तृतीय) िमद्रराज 

हा वनर्षवघ्नपणे गादीवर बसला. [डॉ. अळतेकर. वद राष्ट्कूटाज अँड देअर टािम्स, पृ. १००.] तथावप, िमद्रराजाचे 
राज्यारोहण वनर्षवघ्नपणे झाले असाव े असे वरील श्लोकावरून वदसून येत नाही. कृष्ट्णराज मृत्य ू पावला 
त्यावळेेला त्याचा मुलगा जगत्तुमग हा वजवमत नव्हता. म्हणून जगत्तुमगाचा पुत्र िमद्रराज याला गादी वमळणे 
न्याय्य होते. तथावप त्यावळेी गादीवर वारसाहक्क सामगणारे कृष्ट्णराजाचे काही नातेवाईक असावते. िमद्रराज 
गादीवर बसल्यानमतर िमद्रराजाच्या दायादामना त्याचे ते तेज क्षणभरदेिील सहन होह शकले नाही. 
आपापल्या दोषामनी भ्रामत होहन जे ितस्ततः एकसारिे भ्रमण करीत होते ते सवड एकवत्रत येहन िमद्रराजावर 
चाल करून गेले. परमतु त्यामच्यातच फूट पडल्यामुळे (पक्षपातणिकलाः), ज्योतीवर झडप घालून वतच्या 
आचेने पमि गळून पडल्यामुळे पतमग ज्याप्रमाणे जळून िाक होतात, त्याप्रमाणे िमद्रराजाच्या पराक्रमाने ते 
सवड पराभतू ककवा नष्ट झाले (पणतताः). यानमतर शत्रूमच्या माथ्यावर आवण आपल्या कसहासनावर िमद्रराजाने 
एकाचवळेी आक्रमण केले, (आवण नमतर) आपला दे्वष करणाऱया ितर शत्रूमचा केवळ आपल्या भ्रभूमगाने 
पराभव करून त्यामची राज्ये एका क्षणात केवळ मनोराज्याप्रमाणे (धुळीला वमळववली), असे वणडन पुढील १७ 
व्या श्लोकात आलेले आहे. 
 

यावरून वदसून येईल की, कृष्ट्णराजाच्या मृत्यूनमतर त्याचा नातू िमद्रराज याला कसहासनावर 
सुिासुिी बसता आले नाही. तो गादीवर आल्यानमतर त्याच्या नातेवािकामनी, बहुधा ितर शत्रूमच्या साह्याने, 
त्याला पदभ्रष्ट करण्यासाठी बमडाळी माजववली असावी. ते बमड िमद्रराजाने आपल्या पराक्रमाने मोडून 
काढले. सारामश, वारसाहक्काने वमळणारे आपले कसहासन त्याला आपल्या नातेवािकामचा आवण ितर शत्रूमचा 
पराभव करून घ्याव ेलागले आवण त्यानमतरच पृथ्वीने, कल्पलतेप्रमाणे त्याच्या सवड िच्छा पूणड केल्या. (श्लो. 
१७) आपल्या पराक्रमाने शषे-िमद्रावदकामना कजकणाऱया या िमद्रराजाची वतन्ही श्वते छते्र, त्याच्या कीतीप्रमाणे 
तै्रलोक्यात कशी चमकत होती, आवण त्याची सेवा करण्यासाठी, ववनतेचा पुत्र गरुड स्वतः त्याच्या ध्वजावर 
कसा येहन रावहला, याचे श्लो. १८ व १९ मध्ये गौरवपूणड शब्दामत वणडन केले आहे. त्यानमतर त्याने 
आपणाला राज्यावभषेक करून घेतला. श्लो. २० मध्ये िमद्रराजाने राज्यावभषेकाच्या वळेी वदलेल्या अपूवड 
दानाचे वणडन आलेले आहे. आपल्या दानशूरतेने त्याने बळीराजालाही मागे टाकले. सवड पृथ्वी कजकून तो 
वतचा एकमेव स्वामी झाला. देवब्राम्हणामना अनेक दाने देहन तो स्वतः नृपतींना वमदनीय झाला. (श्लो. २१.) 
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यानमतर ताम्रपटातील गद्य ववभाग सुरू होतो. त्यात आरमभी िमद्रराजाचे सौंदयड, शौयड, चातुयड, 
औदायड, धैयड, गामभीयड, वीयड ित्यादी गुण वनर्षदष्ट करून श्रीगेयचतुमुडि, श्रीकीर्षतनारायण, श्रीमनुजवत्रनेत्र, 
श्रीराजमातंड, श्रीरट टकम दपड, श्रीववक्रमतुमग ही त्याची वबरुदावली काव्यमय शब्दामत वणडन केली आहे. 
एवमगुणवववशष्ट वनत्यवषडदेवाचे म्हणजेच तृतीय िमद्रराजाचे आसन मान्यिेट येथील राजधानीत अवधक 
बळकट झाल्यानमतर (मान्यखेटराजधानीस्स्थरतरािस्थानेन) आपल्या पट टबमधमहोत्सवासाठी तो कुरुम दक 
येथे गेला. उत्सव समपल्यानमतर (सुवणडदानासाठी) त्याने तुलापुरुषाच्या एका पारयात उज्ज्वल सोन्याच्या 
राशी घालून आवण दुसऱया पारयात स्वतः उभे राहून स्वतःला तोलून घेतले. पारयातून बाहेर 
पडण्यापूवी त्याने या दोन्ही ताम्रपटामतील दाने वदली. 
 
राज्याणिषेक ि पट्टबंधोत्सि 
 

ताम्रपट क्र. १ मधील २० व्या श्लोकात आवण ४६ व ४७ या ओळींत, त्याचप्रमाणे ताम्रपट क्र. २ 
मधील २० व्या श्लोकात आवण ४५ व ४६ या ओळींत आलेल्या राज्यावभषेकाच्या आवण पट टबमधोत्सवाच्या 
वनदफेशाकडे ववशषे लक्ष वधेले पावहजे. बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामत राज्यावभषेक उत्सवाचा उल्लिे 
आढळत नाही, फक्त पट टबमधोत्सवाचा उल्लिे आढळतो. पण प्रस्तुत वजीरिेड ताम्रपटातील २० व्या 
श्लोकात राज्यावभषेक उत्सवाच्या प्रसमगी िमद्रराजाने मनात राग न बाळगता, वळे वाया न घालवता आवण 
ववशषे बोलबाला न करता दाने कशी वदली याचे अत्यमत सुमदर वणडन केलेले आहे. दोन्ही ताम्रपटामतील 
उपरोक्त ओळींत त्याने आपल्या मातावपतरामच्या आवण स्वतःच्या ऐवहक आवण पारलौवकक पणु्याच्या आवण 
यशाच्या अवभवृद्धीसाठी, पूवी केव्हातरी देवालयामना वदले गेलेले पण नमतर लुप्त झालेले अग्रहार 
राज्यावभषेकाच्या वळेी पुन्हा दान वदले, वशवाय २१ लाि उत्पन्नाची ६५० गाव ेदान वदली, असा स्पष्ट उल्लिे 
आहे. हा राज्यावभषेकाचा उत्सव मान्यिेट येथेच झाला असला पावहजे, आवण त्यानमतरच 
पट टबमधोत्सवासाठी तो कुरुम दक येथे गेला असावा असे स्पष्ट वदसते. अथात, राज्यावभषेक आवण पट टबमध 
असे दोन वभन्न उत्सव असून ते वनरवनराळ्या वठकाणी स्वतमत्रपणे साजरे झाले असावते असे अनुमान 
करण्याला हरकत नाही. या दोहदचा काळ वगेवगेळा असला पावहजे. ताम्रपटामत आलेला पट टबमधोत्सवाचा 
काळ हा राज्यावभषेकाचा काळ मानता येणार नाही. त्यापूवीच राज्यावभषेक उत्सव झालेला असावा. 
िमद्रराजाचा आजोबा वद्वतीय कृष्ट्णराज याचा अमवतम उल्लिे शके ८३४ (ि. स. ९१२) हा आढळतो [ततै्रव, पृ. 

९९.] आवण िमद्रराजाचा पट टबमधोत्सवाचा काळ शके ८३६ (ि. स. ९१५) फाल्गुन शुद्ध सप्तमी, शुक्रवार 
आहे. या दरम्यानच्या काळात केव्हातरी िमद्रराज गादीवर बसला असावा असे अनुमान करण्याला हरकत 
नाही. 
 
बािनृपती प्रिुमेरूचा उठाि ि पराजय 
 

या बाबतीत बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामत आलेल्या तृतीय िमद्रराजाच्या एका ववजयाचे वणडन 
लक्षात घेतले पावहजे. या ताम्रपटातील ‘स जयवत भजुदण्डसमश्रयशीः’ आवण ‘कृतगोवद्धडनोद्धारम –’ या दोन 
श्लोकामवरून असे वदसून येते की, िमद्रराजाने कोणत्या तरी मेरू नावाच्या राजाचा पराभव करून त्यावर 
ववजय वमळववलेला होता. डॉ. वमराशी यामच्या मते हा मेरू म्हणजे बाण वमशातील वद्वतीय ववजयावदत्य हफड  
प्रभमेुरू राजा होय. त्यामचे म्हणणे असे आहे की, प्रभमेुरूववरुद्ध वमळवलेला हा ववजय तृतीय िमद्रराजाने तो 
स्वतः युवराज असताना आपले आजोबा वद्वतीय कृष्ट्णराजाच्या कारकीदीतच केव्हातरी वमळववलेला 
असावा. कारण, िमद्रराजाने वदलेल्या बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामत त्याचा उल्लेि आहे, आवण हे ताम्रपट 
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तर त्याच्या राज्यारोहणाच्या वळेी म्हणजे तो राज्यावर बसल्यावर पवहल्याच वषी वदलेले आहेत. [एवप. 

िमवडका, वषड ३६, पृ. २३१.] तथावप, राज्यावभषेक उत्सव आवण पट्ट्बमधोत्सव यामच्या काळात वजीरिेड 
ताम्रपटामवरून वदसून येणारी वभन्नता लक्षात घेता हे म्हणणे आता मान्य करता येणार नाही. ज्या अथी तृतीय 
िमद्रराजाच्या बगुम्रा आवण जामबगाव ताम्रपटामत त्याच्या ववजयाचे हे वणडन आलेले आहे त्याअथी राज्यावर 
बसल्यानमतरच त्याने हा ववजय समपादन केला असला पावहजे, असे मला वाटते. वद्वतीय कृष्ट्णराजाच्या 
कारकीदीत त्याने हा ववजय समपादन केला असता तर त्याचे श्रेय वद्वतीय कृष्ट्णराजाला देण्यात आले असते. 
दुसरे असे की, कृष्ट्णराजाच्या मृत्यनूमतर िमद्रराजाला आपल्या कसहासनावर वनर्षवघ्नपणे बसता आले नाही हे 
आपण यापूवी पावहले. त्याला आपल्या नातेवािकामचा आवण ितर शत्रूमचा पराभव करून कसहासन प्राप्त 
करून घ्याव े लागले, या समबमधीची चचा पूवी केलेलीच आहे. कदावचत कृष्ट्णराजाच्या मतृ्यनूमतर 
राष्ट्रकूटामच्या कसहासनासमबमधी झालेल्या यादवीत िमद्रराजाच्या नातेवािकामना प्रभमेुरूचे साह्य झाले असावे; 
ककवा या यादवीचा फायदा घेहन प्रभमेुरूने स्वतमत्रपणे उठाव केला असावा. त्याचवळेी आपल्या 
नातेवािकामच्या बरोबरच िमद्रराजाने प्रभमेुरूचाही पराभव केला असावा. ही यादवी युदे्ध आवण प्रभमेुरूशी 
झालेले िमद्रराजाचे युद्ध लक्षात घेता कृष्ट्णराजाच्या मतृ्यूनमतर म्हणजे शके ८३४ (ि. स. ९१२) नमतर 
लागलीच केव्हातरी ही युदे्ध होहन शके ८३६ च्या पूवी केव्हामतरी िमद्रराज गादीवर बसला असावा, असे 
अनुमान करण्यास हरकत नाही. 
 
दोन्ही ताम्रपटातंील िधथमान एकच 
 

ज्यामना दाने वदलेली आहेत त्यामची नाव े दोन्ही ताम्रपटामत वधडमान अशीच आहेत. ताम्रपट क्र. १ 
मधील वधडमान हा द्रववड समघातील चीन्नाय अन्वयातील कोण्यातरी लोकभद्र गुरूचा वशष्ट्य होता, तर 
दुसऱया ताम्रपटातील वधडमान हा द्रववड समघातील वीणाय्य अन्वयाच्या गादीवरील वशष्ट्य होता एवढेच 
म्हटले आहे. वीण्णाय्य हा शब्द चीण्णाय्य असाही वाचता येह शकतो. पण ही केवळ कोरकाची चूक 
असावी. या दोन्ही शब्दामनी एकच ‘अन्वय’ सूवचत होतो यात शमका नाही. त्याचप्रमाणे दोन्ही ताम्रपटामतील 
वधडमान ही व्यक्ती बहुधा एकच असावी. चमदनापुरी येथील अमोघ वसती आवण वडनेर येथील उवरअम्म 
वसती या दोन्ही वसतींचा तोच गुरू असावा. उपलब्ध जैन सावहत्यात मला या वसतींची, द्रववडसमघाच्या 
वीरगणाची आवण त्यातील वीणाय्य अन्वयाची नाव े आढळली नाहीत. ही सवड मावहती नवीन असून ती 
प्रथमच उजेडात येत असावी. जैन धमातील द्रववड समघाच्या िवतहास–लेिनासाठी समशोधकामना ती अत्यमत 
उपयुक्त होईल. 
 
द्रणिड संघ : िीरगि 
 

जैन धमाच्या अनुयायाममध्ये वस्त्रपवरधानववषयक मतभेदामवरून प्रथम वदगमबर, श्वेतामबर व यापनीय 
असे तीन ववभाग झाले. पढेु वदगमबर जैनाममध्येही सैद्धात्न्तक व आचारववषयक मतभेदामवरून त्या त्या 
मतामच्या अनुयायामचे संघ स्वतमत्र स्थापन झाले. द्रववड समघ हा वदगमबर जैनामचा असा एक समघ होय. देवसेन 
आचायांच्या मते मदुरा येथील पूज्यपादामचे वशष्ट्य वज्रनमदी यामनी द्रववड समघाची स्थापना शके ३९१ मध्ये 
केली. या समघाचे अनुयायी वदगमबर असले तरी वसतीमध्ये राहून वसतीसाठी दाने स्वीकारीत आवण शतेी 
वगैरे करून आपला वनवाह करीत. म्हणूनच देवसेन आचायांनी त्यामना जैनाभास असे म्हटले आहे. द्रववड 
समघ हे नाव त्यामच्या द्रववडदेशवनवासापासून आले आहे. पुढे त्यामच्यातही भेद वनमाण झाले. त्यामना गि 
म्हणतात. गणाचेच पोटभेद म्हणजे उपशािा अन्िय म्हणून ओळिल्या जातात. प्रस्तुत ताम्रपटामत द्रववड 
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समघाच्या सुप्रवसद्ध (ववशषे) वीरगण नावाच्या गणातील वीणाय य नामक अन्वयाचा उल्लेि आलेला आहे. 
महाराष्ट्रात सापडलेल्या ताम्रपटामत द्रववड समघाचा उल्लिे प्रथमच उपलब्ध होत आहे. द्रववड समघातील 
ववशषे वीरगण, वीणाय य अन्वय, आवण त्यातील लोकभद्र व वधडमान नावाचे गुरू यामचे उल्लिे जैन 
सावहत्यात मला वमळाले नाहीत. ही मावहती प्रथमच उजेडात येत आहे असे वाटते. 
 

या ताम्रपटामच्या उपलब्धीमुळे शके ८३६ म्हणजेच ि. स. ९१५ च्या पूवी महाराष्ट्रात जैन धमातील 
द्रववड समघाचा प्रवशे झाला असावा असे वनवित म्हणता येते. या समघाच्या अनुयायामत तीथंकराच्या यवक्षणीची 
उपासना ववशषे प्रचवलत होती. वडनेर येथे उणरअम्म यवक्षणीचे जैनालय होते. चमद्रप्रभ तीथंकरामची 
उपावसका यवक्षणी ज्वालामावलनी वहचेच कानडी नाव उणरअम्म असे आहे. वतच्या उपासकामची ही िसती 
होती असे यावरून वदसून येते. चमदनपुरी येथील वसतीचे अमोघ हे नाव राष्ट्रकूट नृपती अमोघवषाशी 
वनगवडत असाव.े बहुधा त्याने वदलेल्या दानातून या वसतींची स्थापना झाली असणे शक्य आहे. ि. स. च्या 
९ व्या – १० व्या शतकात द्रववड समघाचे वदगमबर मुनी नावशक वजल्ह्यात येहन स्थावयक झाले होते आवण 
त्यामना राष्ट्रकूट नृपतींकडून दानामच्या रूपाने आश्रय व प्रोत्साहन वमळत होते असे म्हणण्याला हरकत नाही. 
या ताम्रपटामच्या काळानमतर सुमारे दीडश े वषांनी मालवनृपती प्रथम भोज याच्या काळात वदला गेलेला 
कळवण ताम्रपट उपलब्ध आहे. [एवप. िमवडका, वषड १९, पृ. ७१.] त्यावरून कळवणजवळ औद्रहाणद ववषयातील 
मुक्तापल्ली येथे श्वेतामबर जैनामचे स्थान असून तेथील आचायड अम्मदेव नावाचे होते असे कळते. नावशक 
वजल्ह्यातील जैन धमाच्या प्रचाराच्या िवतहासाच्या दृष्टीने ही मावहती उपयुक्त होय. 
 
करणिमुक्ती 
 

या दोन्ही वसतींना वदलेली ही दाने नेहमीप्रमाणे त्या त्या गावातील उद्रमग, पवरकर ित्यादी 
करामसवहत वदलेली आहेत. तथावप, त्यातही एक महत्त्वाचा फरक आढळतो. नेहमीप्रमाणे ‘अचाटभटप्रवशे’ 
हे ववशषेण ताम्रपट क्रमामक २ मध्ये आढळत नाही, ताम्रपट क्रमामक १ मध्ये ते आहे. ता. क्र. २ मध्ये ते 
अनवधानाने गळले असाव ेअसे वाटते. तसे नसेल तर क्र. २ मध्ये वदलेल्या सहा गावाममध्ये चाट (=वशपाई) 
आवण भट (=सैवनक) यामना प्रवशे करून तेथील जनतेकडून आवश्यक असलेल्या वस्तू, पैसा वगैरे 
मागण्याचा हक्क होता, असे मानाव े लागेल. जैन वसतींच्या वनवाहासाठी ही दाने वदलेली असल्यामुळे 
वशपाई, सैवनक ित्यादींना तेथे प्रवशे करण्याचा हक्क वदला असेल असे वाटत नाही. ‘अचाटभटप्रवशे’ हे 
ववशषेण ता. क्र. २ मध्ये अनवधानाने गळले असाव ेअसेच मानणे योग्य होईल. 
 
स्थलणनणिती : मान्यखेट ि कुरंुदक 
 

प्रस्तुत दोन्ही ताम्रपटामत आलेल्या राष्ट्रकूटामच्या राजधानीचे नाव मान्यिेट म्हणजेच सध्याचे 
मालिेड. (तालुका सेरम, वजल्हा गुलबगा, कनाटक राज्य). पट टबमध उत्सवाचे स्थान कुरुम दक म्हणजे 
तापी नदीवरील कडोदा हे गाव असाव ेअसे डॉ. रा. गो. भामडारकर यामचे मत होते. श्री. जॅक्सन यामच्या मते 
ते कोल्हापूर वजल्ह्यातील कृष्ट्णा आवण पमचगमगा यामच्या समगमावरील सध्याचे कुरुम दवाड असाव.े डॉ. दे. रा. 
भामडारकर आवण डॉ. अळतेकर यामनी हेच मत मान्य केले आहे. पण जामबगाव ताम्रपटातील वदलेले 
‘िैरोण्डी’ गाव पैठणजवळ असल्याचे त्या ताम्रपटात वनर्षदष्ट केलेले असल्यामुळे कुरुम दक हे पठैणजवळ 
कोठेतरी असले पावहजे अशी कल्पना करून घेहन डॉ. वा. वव. वमराशी यामनी कुरुम दक म्हणजे गोदावरीच्या 
प्रवरासमगमाजवळचे ‘कायगाव’ असाव ेअसे सुचवले आहे. [ततै्रव. वषड ३६, पृ. २३२.] पण िमद्रराजाचे बगुम्रा ताम्रपट 
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गुजराथेत, जामबगाव ताम्रपट मराठवायातील औरमगाबाद वजल्ह्यात, आवण वजीरिेड ताम्रपट नावशक 
वजल्ह्यात असे दूरदूरच्या वभन्न स्थळी सापडलेले असून त्यात दान वदलेली गावहेी त्या त्या वजल्ह्यातील 
आहेत. तथावप, या सवड ताम्रपटामतील दाने िमद्रराजाने कुरुम दक येथूनच वदलेली आहेत. ही वस्तुत्स्थती 
लक्षात घेता डॉ. वमराशींची कुरुम दक–ग्रामवनवितीची अनुमानपद्धती आवण त्यामनी सुचवलेली स्थलवनविती 
मान्य करता येत नाही. आपल्या राजधानीहून पट टबमधोत्सवासाठी िमद्रराज ज्या कुरुम दक गावी गेला होता ते 
मान्यिेटजवळच कोठेतरी असले पावहजे. त्या दृष्टीने कुरुम दक म्हणजे कुरुम दवाड असणे शक्य मानता 
येईल. पण त्याहीपेक्षा परभणी वजल्ह्याच्या बसमत तालुक्यात बसमतच्या उत्तरेस पाच मलैावर असलेले 
कुरुम दा गाव हे जुने कुरुम दक असेल काय, याचा ववचार झाला पावहजे. कुरंुदक याचे भाषाशास्त्रदृष्ट््ा 
कुरंुदा होणे अवधक स्वाभाववक होय. मालिेड (मान्यिेट) पासून पविमेकडे करुम दवाड १८० मलै दूर 
आहे. कुरुम दा मालिेडच्या उत्तरेला १५० मलै अमतरावर आहे. परभणी वजल्ह्यातील अनेक प्राचीन जैन ममवदरे 
आवण अमोघवषानमतरच्या राष्ट्रकूटनृपतींचा जैन धमाकडील ओढा लक्षात घेता िमद्रराज ज्या कुरुम दक गावी 
पट टबमधोत्सवासाठी गेला होता ते सध्याचे कुरुम दा असणे अवधक शक्य वाटते. 
 
ताम्रपट क्रमाकं १ मधील स्थलणनणिती 
 

अमोघ नावाच्या जैन वसतीचे गाव चंदनापुरी म्हणजे नावशक वजल्ह्यातील मालेगावच्या दवक्षणेस २ 
मलैामवरील वगरणा नदीच्या काठावरील चंदनपुरी होय. या वसतीला दान वदलेले पाडलािद्द–८४ 
ववभागातील मालदह हे गाव म्हणजे मालेगावच्या आग्नेय वदशसे २ मलैामवरील वगरणा नदीच्या काठावरील 
मालधा गाव असाव.े पाडलािद्द म्हणजे मालधा गावाच्या ईशान्येस १२ मलैावरील पाडळदा गाव असाव.े 
पूवडसीमेवरील कचचिल्ली म्हणजे मालधा गावाच्या पूवफेला दहा मलैामच्या अमतरावर असलेले कचचगव्हाि 
असाव.े ताम्रपटात वनर्षदष्ट केलेली, पविम आवण दवक्षण सीमेवरील णगणरपिा नदी म्हणजे णगरिा नदी होय. 
उत्तर सीमेवरील माहुलीग्राम आढळत नाही. बहुधा सध्याच्या मालेगावचेच ते जुने नाव असाव.े 
 

अमोघ वसतीला दान वदलेले दुसरे गाव सीहपूरजवळील पाणरयालग्राम म्हणजे सध्याचे औरमगाबाद 
वजल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील पाणरल; आवण सीहपूर म्हणजे पारळच्या पूवफेकडे १५ मलैामवरील वशहर 
गाव असाव.े पविम सीमेवरील मणियाडा नदी म्हणजे सध्याची मान्याड नदी होय. पारळ हे गाव मान्याड 
नदीकाठावरून पूवफेला दोन मलैामवर आहे. पावरयालग्रामाच्या पूवड-सीमेवरील कनबग्राम म्हणजे पारळच्या 
पूवफेला पाच मलैामवर असलेले णनमगाि असाव.े आवण उत्तर-सीमेवरील भद्दावल्ली म्हणजे पारळच्या उत्तरेला 
चार मलै अमतरावर असलेले िादली हे गाव असाव.े 
 
ताम्रपट क्रमाकं २ मधील स्थलणनणिती 
 

दुसऱया ताम्रपटातील उवरअम्म वसतीचे गाव िडनेर म्हणजे मालेगावच्या वायव्येस पमधरा मलैामवर 
मोसम नदीच्या काठावरील िडनेर होय. या वस्तीला वदलेली गाव े पुढीलप्रमाणे : (१) रंकाि २४ 
ववभागातील रुद्दािग्राम. याच्या चतुःसीमा अशा : पूवफेला आवण दवक्षणेला रुद्रणगरी, पविमेला िाणरिाहला 
ग्राम आवण उत्तरेला मोणसनी नदी. मोणसनी नदी म्हणजे सध्याची मोसम नदी होय. रमकाण या ककवा 
तत्सदृश नावाचे गाव आढळत नाही. रुद्दाणग्राम बहुधा उपरोक्त वडनेर गावाच्या वायव्येला असलेले उत्राि 
गाव असाव.े ही स्थलवनविती करण्यात अडचण आहे ती अशी की, ताम्रपटात रुद्दाणग्राम हे मोवसनी 
नदीच्या दवक्षण तीरावर असल्याचा वनदफेश केलेला आहे, पण उत्राण गाव हे त्या नदीच्या उत्तर तीरावर 
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आहे. नदीची वळणे आवण बदलते प्रवाह लक्षात घेता गेल्या हजार वषांच्या काळात उत्राणच्या वसतीत 
झालेला हा फरक ककवा उत्राणचे पनुवडसन झाले असणे अशक्य नाही. तथावप, रुद्दाण आवण रमकाण ही गाव े
याच ववभागात कोठेतरी पूवी असली पावहजेत, हे पढुील रमकाण-२४ ववभागातील तंुगोिी ग्रामाच्या 
स्थलवनवितीवरून वदसून येईल. पूवड आवण दवक्षण सीमावरील रुद्रवगरी हे उत्राण जवळच्या पवडताचे नाव 
असाव.े पविम सीमेवरील वावरवाहला ग्राम सध्या आढळत नाही. 
 

(२) दान वदलेले दुसरे गाव छट णठयान-३२ ववभागातील धन्नउर ग्राम होय. त्याच्या चतुःसीमा 
पुढीलप्रमाणे : पूवफेला अमतरवल्ली ग्राम, दवक्षणेला णगणरपिी नदी, पविमेला फें चग्राम, आवण उत्तरेला 
तलिाड ग्राम. दवक्षण सीमेवरील णगणरपिी म्हणजे सध्याची णगरिा नदी होय. उत्तर सीमेवरील तलिाड 
ग्राम म्हणजे वडनेरच्या दवक्षणेला सात मलै आवण मालेगावच्या पविमेला दहा मलै अमतरावर वसलेले 
तलिाडे होय. दान वदलेले गाव धिउर म्हणजे तलवाडच्या दवक्षणेला वगरणा नदीच्या उत्तर तीरावरील 
धानरी गाव असाव.े छट वठयान, फें चग्राम, आवण अमतरवल्ली ही गाव ेमला आढळली नाहीत. 
 

(३) दान वदलेले वतसरे गाव म्हणजे रंकाि-२४ ववभागातील तुमगोणी ग्राम होय. त्याच्या चतुःसीमा : 
पूवफेला दििोइयली ग्राम, दवक्षणेला तुमगभद्रा नदी पविमेला साणिणििाड ग्राम आवण उत्तरेला कतरिल्ली 
ग्राम. तंुगोिी म्हणजे नावशक वजल्ह्याच्या बागलाण तालुक्यातील तंुगि गाव असाव.े दवक्षण सीमा म्हणनू 
वनदफेवशलेली तंुगिद्रा नदी म्हणजे मोसम नदीला वमळणाऱया ज्या लहानशा नदीकाठावर तुमगण वसलेले 
आहे ती नदी असावी. तुमगण आवण तुमगभद्रा या दोहोतील अधडनामसादृश्यावरून असा तकड  करण्याला 
हरकत नाही. दििोइयली म्हणजे तुगणच्या पूवफेला असलेले दशवले गाव, आवण कतरिल्ली म्हणजे 
तुमगणच्या उत्तरेला असलेले सध्याचे कतरिेल हे गाव होय. सावववणवाड ग्राम आढळत नाही. 
 

(४) दान वदलेले चौथे गाव, िटनगर ववषयातील म्हणजे वजल्ह्यातील अर्ज्लोिी होय. त्याच्या 
चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : पूवफेला नीलग्राम, दवक्षणेला तलिाड ग्राम, पविमेला डोंगरग्राम, आवण उत्तरेला 
मोणसनी नदी. िटनगर म्हणजे उत्तर सीमा म्हणनू वनदफेवशलेल्या मोवसनी म्हणजे सध्याच्या मोसम नदीच्या 
काठावरील िडनेर होय. वजीरिेडजवळील मोसम नदीच्या काठावर असलेले नीलगव्हाि हे 
ताम्रपटातील नीलग्राम असाव.े ितर गाव ेसध्या आढळत नाहीत. 
 

धारावषड धु्रवराज याच्या शके ६९७ (=ि. स. ७७५) च्या कपपरी ताम्रपटात [एवप. िमवडका. वषड १०, पृषे्ठ ८१–

८९.] वरील काही गावामचे उल्लेि आलेले आहेत. त्या ताम्रपटात वटनगवरक-८४ ववभागातील लीला-ग्राम 
नावाचे गाव दान देण्यात आलेले आहे. त्यात वनदफेवशलेल्या लीला-ग्रामाच्या चतुःसीमा अशा : पूवफेस लघु-
देज्रार-िेटक, दवक्षणेस तलापाटक ग्राम, पविमेस अज्जलोणी ग्राम, आवण उत्तरेस मोवसनी नदी. कपपरी 
ताम्रपटातील अज्जलोणी आवण आपल्या वजीरिेड ताम्रपट क्र. २ मधील दान म्हणून वदलेले ४ थे गाव 
अज्जलोणी एकच होय यात समशय नाही. कपपरी ताम्रपटातील लीला-ग्रामच्या उत्तर सीमेवरील मोवसनी नदी 
आवण आपल्या ताम्रपटातील अज्जलोणीच्या उत्तर सीमेवरील मोवसनी नदी ही एकच होय. कपपरी ताम्रपटाचे 
समपादन करताना त्यातील लीला-ग्राम म्हणजे नीलगव्हाण होय असे श्री. चामदोरकरामनी म्हटले आहे. 
आपल्या ताम्रपटातील नील-ग्रामही तेच होय. श्री. चामदोरकरामनी कपपरी ताम्रपटातील वटनगवरक म्हणजे 
नावशक वजल्ह्यातील वणी होय असे म्हटले आहे, ते मात्र बरोबर नाही. आपल्या ताम्रपटातील अज्जलोणी 
ज्या वटनगर ववषयात असल्याचे वनदफेवशले आहे तेच कपपरी ताम्रपटातील वटनगवरक होय. कपपरी 
ताम्रपटातील तलापाटक ग्राम हेही आपल्या ताम्रपटातील तलवाड ग्राम होय हे वनवित. कपपरी 
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ताम्रपटातील पूवड सीमेवरील ‘देज्रार-िेटक’ या शब्दाचे वाचन माझ्या मते ‘उज्रारिेटक’ असे आहे. माझ्या 
मते जेथे आपले ताम्रपट सापडले ते वजीरिेड हेच प्राचीन उज्रारिेटक होय. नीलगव्हाणच्या पूवफेस ते 
केवळ दोन मलैामवर आहे. 
 

(५) दान वदलेले पाचव ेगाव म्हणजे रुद्दाण-१२ ववभागातील चमदुहाण ग्राम होय. त्याच्या चतुःसीमा 
पुढीलप्रमाणे : पूवफेला अग्गववलयाण ग्राम, दवक्षणेला अवमयारा नदी, पविमेला कन्हैनाण ग्राम आवण 
उत्तरेला िट्टार ग्राम. अणमयारा नदी म्हणजे सध्याची आराम नदी होय. वतच्या उत्तर तीरावर वसलेले, 
म्हणजे नावशक वजल्ह्याच्या बागलाण तालुक्यातील चौंधािे हे चंदुहाि ग्राम असाव.े चौंधाणच्या पूवफेला २ 
मलैामवरील कंधािे म्हणजे ताम्रपटातील कन्हैनाि ग्राम असाव.े आवण चौंधाणच्या उत्तरेला एक मलै 
अमतरावरील सध्याचे िाठार म्हणजे ताम्रपटातील िट्टारग्राम असाव.े अग्गबवलयाण ग्राम सध्या आढळत 
नाही. त्या ववभागातील मुख्य गाव रुद्दाि म्हणजे उत्राण असाव.े ते वडनेरच्या वायव्येस १५ मलैामवर आहे. 
 

(६) दान वदलेले ६ व ेगाव म्हणजे उद्वलउल ववभागातील णदिारग्राम होय. त्याच्या चतुःसीमा : 
पूवफेला णपप्पलिद्द ग्राम, दवक्षणेला सीहग्राम, पविमेला िडालीखत्रा, आवण उत्तरेला िोराग्राम. नावशक 
वजल्ह्याच्या चामदवड तालुक्यातील चामदवडच्या दवक्षणेला सात मलैामवर असलेले उधृळ म्हणजे ताम्रपटातील 
उद्वलउल असाव.े उधृळच्या नैऋत्येला ३ मलैामवर आवण पूवोक्त वडनेरच्या पूवफेला १० मलैामवर असलेले 
सध्याचे देिरगाि म्हणजे वदवारग्राम असाव.े वपप्पलवद्द म्हणजे देवरगावच्या पूवफेला ३ मलैामवरील कपपळा 
असाव.े कपपळा नदीच्या काठावरच ते वसलेले आहे. दवक्षण सीमेवरील सीहग्रामाचा शोध लागत नाही. 
पविम सीमेवरील वडाली ित्रा म्हणजे देवरगावच्या पविमेला दीड मलै अमतरावरील वडाळी नाला असावा. 
िोराग्राम म्हणजे देवरगावच्या उत्तरेकडे दोन मलैामवर असलेले िोयगाि असाव.े 
 
प्रिस्ती लेखक राजिेखर 
 

प्रस्तुत दोन्ही ताम्रपटामतील प्रशस्तींचा लेिक राजशिेर होय. काव्यमीमामसा आवण 
अवमवतसुमदरीकथा ित्यादी सुप्रवसद्ध ग्रमथामचा लेिक राजशिेर तोच या प्रशस्तींचा लेिक असावा की काय हे 
सामगता येत नाही. पण तसे असणे शक्य वाटते. राजशिेर कवीचा काळ स्थूल मानाने ि. स. ८५५ ते ९३० 
हा होय. गूजडरप्रवतहार नृपती महेंद्रपाल आवण महीपाल यामच्या दरबारी तो आश्रयाला होता. ि. स. ९१० 
मध्ये महेंद्रपालाचा मृत्यू झाल्यानमतर वद्वतीय भोज गादीवर बसला. पण राज्यपदासाठी त्यामच्यात भामडणे 
झाली. या अमदाधुमदीच्या काळात तृतीय िमद्रराजाने गुजडर प्रवतहारामच्या राज्यावर स्वारी करून त्यामची 
राजधानी उध्वस्त केली असे िवतहासावरून कळते. बहुधा त्याच वळेी िमद्रराजाबरोबर राजशिेर 
मान्यिेटला आला असणे अशक्य नाही. िमद्रराज गादीवर बसल्यानमतर त्यानेच बहुधा ही प्रशस्ती वलवहली 
असावी. कलचुरी नृपती युवराजदेव याच्या आश्रयाला राजशिेर काही वदवस होता. तेथे असताना त्याने 
आपले ववद्धशालभमवजका नाटक वलवहले. राष्ट्रकूट नृपती िमद्रराज आवण कलचुरी नृपती यामचे वैवावहक 
समबमध लक्षात घेता िमद्रराजाच्या आश्रयाला असलेला राजशिेर कलचुरीच्या दरबारात गेला असणे अशक्य 
नाही. तेथे काही वदवस रावहल्यानमतर कनौज येथे जेव्हा महीपाल कहसासनावर बसला त्यावळेी राजशिेर 
कवी पनु्हा गुजडर प्रवतहारामच्या दरबारी अश्रयाला गेला असावा. तेथेच त्याने आपले उवडरीत आयुष्ट्य 
घालववले असे वदसते. 
[१. मात्रा चुकीने कोरण्यात आली आहे.] 
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िाचन 
 

दानपत्र क्रमाकं १ 
 

[िृि े  :श्लोक २ , ९, १४, १५, २२ ि २३ अनुष्ुि; श्लोक १ इदं्रिंिा.; श्लोक ६ िसतंणतलका .
श्लोक ३ , ४, ५, ८, १०, ११, १६–२१ िादूथलणिक्रीणडत; श्लोक ७, १२, १३, स्त्रग्धरा; श्लोक २४ िाणलनी[. 

 
पत्रा पहिला 

 
१. स्िस्स्त [णचन्हाने दिथणिले आहे.] [।*] णश्रयः पदणित्यमिेषगोि (च) रियप्रमािप्रणतणषद्धदुष्पथम्  [।*] 

जनस्य िव्यत्िसमाणहतात्मनो जयत्यनुग्राणह णज– 
२. नेन्द्रिासनम् ॥ [१॥ *] श्रीमत्परमगम्िीरस्याद्वादामोघलाञ्च्छनम् । जीयात्तै्रलोक्यनाथस्य 

िासनं णजनिासनम् ॥ [२॥ *] अ– 
३. स्त्यद्याणप णनिामुखैकणतलको राजेणत नामोज्ि (ज्ज्ि) लम् णि (णब) भ्रािो मृदुणिः करैजथगणददं यो 

राजते रञ्जयन् [। *] यस्य–ै 
४. काणप कला कलङ्करणहता गङे्गि तुङे्ग जटाजूटे धूजथणटना धृतामृतमयी सोमः स कक िण्ण्यथते ॥ [३॥ 

*] िंिे तस्य पुरू– 
५. रिः [णिसगथ अनािश्यक.] प्रिृणतणििूथपैः कृतालंकृतािन्तःसारतयोिकत गतिणत प्राप्ते च िृकद्ध क्रमात् [। 

*] तुङ्गानामणप िूिृतामु– 
६. पणरगे (गो) जातो यदुिूथपणतः यः कृत्िा कुलमात्मनामणिणदतं पूत्िास्न्िणजग्ये नृपान्  [॥४॥ *] 

तस्स्मस्न्िस्मयकाणरचारुचणर– 
७. ते तस्यान्िये संििम् मत्िा श्लाघ्यतमं णपतामहमुखैरभ्यर्षथतो नाणकणिः [। *] कल्पान्तेणप 

णनजोदरान्तरदरीणिश्रा– 
८. न्तसप्ताण्िथििके्र जन्म हणरर्षजतामरणरपुः साक्षात्स्िय ंश्रीपणतः ॥ [५॥ *] इत्थं हरेः प्रसरणत प्रणथ– 
९. ते पृणथव्यामव्याकुलं िरकुले कणलतप्रतापः [। *] णनमूथणलताणहतमहीपणतिूणरदुगथः पृ्िीपणतः 
१०. पृथुसमोजणन दस्न्तदुगथः । [।६॥ *] जेतंु तस्स्मन्प्रयाते स्त्त्रणदिणमि ततः कृष्िराजो नरेन्द्रः 

तस्यिैा– 
११. सीस्त्पतृव्यः समजणन तनयस्तस्य गोणिन्दराजो (जः) [। *] राजा तस्यानुजोिूणिरुपमनृपणतः 

श्रीजगिङु्गदेिः ॥ [येथे दंड चुकीने कोरण्यात आले आहेत. ते पुढील ओळीत या श्लोकांच्या िेिटी पाणहजेत.] 
१२. सूनुस्तस्यािनीिो ििदिणनपणतस्तत्सुतोमोघिषथः [॥७॥ *] 

तस्माणदन्दुकरािदातयिसिालुक्यकालानलात् ले– 
१३. िे जन्म णहमािुंििंणतलकः श्रीकृष्िराजो नृपः ॥ राज्ञी तस्य च चेणदराजतनया च्छत्त्रत्त्रयाधीश्वरा 

जाता िूणम– 
१४. पतेव्िथ (बथ) िूि च जगिङु्गस्तयोरात्मजः ॥ [८॥ *] यस्याद्याणपप्रचण्डाणसपातणिणश्लष्णिग्रहाः [। 

*] हतिेषा णिमंुचस्न्त गूजथ– 
१५. रा न ियज्िरम् ॥॰॥ [९॥*] आसीद्वा (द्वा) हुसहस्त्रसेतुणिहतव्यािृिरेिाजलः क्षोिीिो 

दिकण्ठदप्पथदलनः ख्यातः 
१६. सहस्त्राजुथनः ॥ िंिे तत्त्र च हैहयकैणतलकिेदीश्वरः कोक्कलो जातस्तस्य सुति िंकरगिः 

िंकाकरो णिणद्वषा ं(षाम्) [॥१०॥*] 
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१७. चालुक्यान्ियमण्डनस्य नृपतेः श्रीकसहुकस्यात्मजो राजासीदरयम्म इत्यनुपमस्तस्यात्मजायामिूत् 
॥ (।) [हे णचन्ह येथे अनािश्यक.] 

 
पत्रा दुसरा–पहिली बाजू 

 
१८. लक्ष्मीः क्षीरमहाण्िथिाणदि सुता लक्ष्मीस्ततः िंकुकात् देिी सा च पराक्रमोर्षजतजगिङु्गस्य 

कान्तािित् ॥ [११॥ *] तस्या– 
१९. स्तस्मािनूजो मदन इि हरे [:*] स्कन्दिच्चन्द्रमौलेणरन्दुः क्षीराम्बु (भ्बु)-रािेणरि 

णिमलयिोराणििुक्लीकृतािः [।*] धातुः सौ– 
२०. न्दयथसृणष्व्यणतकरजणनतानूनणिज्ञानसेतुः पृ्व्याः पुण्याणतरेकैः सुकृतणनणधरिूणदन्द्रराजो नरेन्द्रः ॥ 

[१२॥ *] ि–े 
२१. धा णिज्ञानदप्पं णििु (बु) धपणतरणप स्िाणधपत्यकैदप्पं िूिाराधारदप्पं फणिपणतरणधकं ित्त्त्रिः 

िौयथदप्पथङ्क (प्पथमाक)– 
२२. न्दपो रूपदप्पं िुणि समममुचं य ंणिलक्षाः समकं्ष दृष्ट िा दृष्ान्तकल्पं सकलगुिगिस्यकैमेिािनीिम् 

॥ [१३॥*] 
२३. न सव्िथगुिसंदोहमेकस्थं कुरुते णिणधः [।*] यणिम्मायेणतणनमृथष्स्तेन दोषणिरादयम् ॥ [१४॥*] 

समस्प्पथतकराम्िोणध– 
२४. िेलामालािलस्म्ब (स्म्ब) नी । यणिरस्तान्यिूपालाः स्िय ं िृतिती मही ॥ [१५॥*] तेजो 

िीणक्षतुमक्षमाः क्षिमणप स्िैरे– 
२५. ि दोषैमुथहुभ्रान्ताः सन्ततमक्रमेि सहसा संगम्य सव्िेप्यमी । व्यालोलािलपक्षापातणि– 
२६. कला दीप्रप्रतापानले दायादाः स्ियमेि यस्य पणतता दीपे पतंगा इि ॥ [१६॥*] आक्रान्तं सम– 
२७. मेि ित्त्रुणिरसा येन स्िकसहासनम् िू (भ्रू) िंगेन सहैि िंगमपरे नीताः परं णिणद्वषः [।*] तेषा ं
२८. राज्यमणप क्षिाच्चलमनोराज्याििेपं (ष)ं कृतं राज्ये कल्पलतेि कामफलदा यस्याििन्मेणदनी ॥ 

[१७॥*] िूिारोद्व– 
२९. हने णजतः फणिपणतः िक्रः णश्रया णनर्षजतः कीर्षतः क्रान्तणदगन्तरा मणलणनता येनाणखलक्ष्मािृताम् 

[।*] त्तै्रलो– 
३०. क्येणप न णिद्यतेस्य सदृिो राजेणत यस्योच्चकैरािाणत प्रकटीकृतं यि इि श्वेतातपत्त्त्रत्त्त्रयम् ॥ 

[१८॥*] णनर्षििं नर– 
३१. कसहता ं गतिता िक्षोमुना णिणद्वषाम् देिोय ं णिततस्िचक्रदणलताराणतणश्रयाप्याणश्रतः [।*] 

तत्सेिेहममंु ध्िजा– 
३२. ग्रणनलयो राजानणमत्याणश्रतो रागादंणचतकाचंनोज्ि (ज्ज्ि) लतनुर्य्यं िैनतेय [: *] स्ियम् ॥ 

[१९॥*] दानं िद्रगजः सजत्र– 
३३. णप रुषा कृष्िं करोत्याननं सद िृक्षोणप फलप्रदः स्िसमये िषथन्घनो गजथणत [।*] न क्रोधोद्वहनं न 

कालह– 
 

पत्रा दुसरा––दुसरी बाजू 
 
३४. रिं नोत्सेकतो गर्षजतं दानं यस्य तथाप्यनूनमििद्राज्याणिषेकोत्सिे ॥ [२०॥*] देिो दाणनतया स 

णनर्षजति (ब) णल: 
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३५. श्रीकीर्षिनारायिः णजत्िा िाणरणधमेखला ं िसुमतीमेकाणधपः पालयन् [दानपत्र क्र. २ मध्ये या णठकािी 

‘पालयत्’ असे रूप आहे] [।*] देििा (ब्रा) ह्मििोगजातम– 
३६. णखलं कृत्रा (त्िा) नमस्य (स्य)ं फलं सव्िेषामणप िूिुजा ंस्ियमिूदे्दिो नमस्यणिरम्। [२१॥*] यि 

णिनयणिनतानेक– 
३७. िूपालमौणलमालालाणलतचरिारणिन्दयुगलः सौन्दर्य्यथिौर्य्यथचातुर्य्यौदार्य्यथधैर्य्यथगाम्िीर्य्यथिीर्य्याणद– 
३८. णिरणखलजनािर्य्यथकाणरणिरणहति (ब) 

हुनृपैश्वर्य्यथहाणरणिम्मथहागुिैरुपार्षजतानिद्यणिद्योतमानणिणि– 
३९. धनामधेय [:*] स्िराज्यलीलाणिणनर्षजतितमखः श्रीगेयचतुमुथखः 

गोदानिूणमदानकनकदानाद्यनेकानूनदा– 
४०. नपरायिः श्रीकीर्षिनारायिः संत्त्राणसतोद िृिित्तु्रिरपुरोल्लाणसतणसतातपत्त्त्रः श्रीमनुजणत्त्त्रनेत्त्त्रः । 

स्िकी– 
४१. योदयणिकाणसतािेषणिनतजनिदनपुण्डरीकषण्डः श्रीराजमािथण्डः समुत्खातसु– 
४२. िगमाणननीमहाणिमातसौिाग्यदप्पथः श्रीरट्टकन्दप्पथः पराक्रमाक्रान्तसमस्तपार्षथिो– 
४३. िङु्गः श्रीणिक्रमतुङ्गः समिित (त्) [॥*] स च 

परमिट्टारकमहाराजाणधराजपरमेश्वरश्रीमदकालिषथ– 
४४. देिपादानुध्यो (ध्या) तपरमिट्टारकमहाराजाणधराजपरमेश्वरश्रीमणित्यिषथदेिपृ्िीिल्लिः 

श्रीिल्लिनरेन्द्रदेिः 
४५. कुिली सव्िानेि यथासंि (ब) ध्यमानका ं (कान्) 

राष्रपणतणिषयपणतग्रामकूटायुक्तकणनयुक्तकाणधकाणरकमहिरादीं (दीन्) स– 
४६. माणदित्यस्तु िः संणिणदतं यथा मान्यखेटराजधानीस्स्थरतरािस्थानेन पट्टि (ब)न्धोत्सिसपंादनाय 

समा– 
४७. नस्न्दतकुरुन्दकमुपागतेन मया. राज्याणिषेकसमये माताणपत्त्रोरात्मनिैणहकामुणत्त्त्रकपुण्ययिोणि– 
४८. िृद्धये पूव्िथलुप्तानणप देििोगाग्रहारान्पालयता तथापराण्यप्येककििणतलक्षद्रव्यो [बगुम्रा ि जाबंगाि 

दानपत्रांत या णठकािी ‘द्रम्म’ िब्द आहे.] त्पणिसणहताणन दे– 
४९. ििोगग्रामािा ं षट छताणन पंचािद ग्रामाणधकाणन नमस्याणन प्रयच्छता 

िकनृपकालातीतसंित्सरितेष्ि– 
५०. ष्ासु षट कत्रिदुिरेषु युिसिंत्सरा [ही ओळ पत्रयाच्या डाव्या बाजूला कोरलेली असून, आरंिी मजकूर चालू असल्याचे 

णचन्ह कोरलेले आहे.] 

 
पत्रा तिसरा 
 
५१. न्तगथतफाल्गुनिुद्धसप्तम्या ं िुक्रिारे मृगणिरणस नक्षत्ते्र प्रिूतोज्ि (ज्ज्ि) लकनकराणिपणरपूणरतं 

तुलापुरुष– 
५२. मारुह्य तस्मादनुिरता प्रथमोदकाणतसगेि ि (ब) णलचरुसत्त्त्रतपोधनसंतप्पथिाथं देिगुरुपूजाथं 

ख– 
५३. ण्डस्फुणटतसंपादनाथं च चन्दनापुणरपिनाभ्यन्तरे अमोघिसतये सोद्रङ्गौ सपणरकरौ सिूतोपाि– 
५४. प्रत्ययौ सधान्यणहरण्यादेयौ दिदोषदण्डापराधसणहतौ अचाटिटप्रििेौ [दानपत्र क्र. २ मध्ये हे णििेषि 

नाही.] सव्िथराजकीयानामहस्त– 
५५. प्रके्षपिीयौ समस्तोत्पणिसणहतो [तो िरील मात्रा चुकीने कोरली आहे.] (ता) 

िाचन्द्राकाण्िथिसणरत्पव्िथतसमकालीनौ द्वौ ग्रामौ नमस्यौ दिौ ॥ 
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५६. तत्त्त्र ताित्प्रथमः पाडलािद्दचतुरा (र) श्री (िी) त्यन्तगथतमालदहग्रामः तस्मात्पूव्िथः [कच] 
चिल्लीग्रामः दणक्षिा णगणर– 

५७. पण्िा [दानपत्र क्र. २ मध्ये णगणरपण्िी असे नाि आहे.] नदी । पणिमा स (सा) एि णगणरपण्िा नदी । उिरः 
माहुणलग्रामः ॥ तथा णद्वतीयः सीहपुरसमीपे पाणर– 

५८. यालग्रामः ॥ तस्मात्पूव्िथः णनम्ि (म्ब) ग्रामः दणक्षिः जिणपप्पलग्रामः पणिमा मणियाडा– 
५९. नाम नदी । उिरः िद्दािणल्लनामग्रामः [॥*] एिं यथािस्स्छ (स्स्थ) तचतुराघाटोपलणक्षतग्राम– 
६०. द्वयसणहता पूव्िथमयादया िुक्तिुज्यमाना यथािस्स्थतचतुराघाटोपलणक्षता 
६१. सा िसणतद्रथणिडसंघणििेषिीरगि [ची] िायान्ियलोकिद्रणिष्याय िद्धथमानगुरिे समर्षपता ॥ 
६२. अय ंचास्मद्धम्मथदायः समागाणमणिनृथ पणतणिरस्मदं्वश्यिैानुमन्तव्यः ॥ यिाज्ञानणतणतणमरपटला– 
६३. िृतमणतरास्च्छन्द्या (द्या) दास्च्छद्यमानं िा कदाणचदनुमोदते स पंचणिम्मथहापातकैरुपपातकैि 

णलप्यते ॥ उ– 
६४. क्तं च िगिता िेदव्यासेन ॥ षकष् िषथसहस्त्राणि स्िगे िसणत िूणमदः [।*] आच्छेिा चानुमन्ता च 

तान्येि नर– 
६५. के िसेत् ॥ [२२॥*] स्िदिा ं परदिा ं िा यत्नाद्रक्ष्य (क्ष) नराणधप । महीम्महीमता ं श्रेि 

दानाच्रेयोनुपालनम् ॥ [२३॥*] सामा– 
६६. न्योय ं धम्मथसेतुनृथ पािा ं काले काले पालनीयो ििणिः [।*] सव्िानेता ं (तान्) िाणिन [:*] 

पार्षथिेन्द्रा ं(न्द्रान्) िूयो िूयो याचते 
६७. रामिद्रः ॥ [२४॥*] राजिेखरकृता प्रिस्स्तणरयम् ॥०॥ 
 

दानपत्र क्रमाकं २ 
 

[िृि े  :श्लोक २ , ९, १४, १५, २२ अनुष्ुि; श्लोक १ इदं्रििंा; श्लोक ६ िरातंणतलका; श्लोक ३, ४, 
५, ८, १०, ११, १६–२१ िादूथलणिक्रीणडत; श्लोक ७, १२, १३, स्त्रग्धरा[. 
 

पत्रा पहिला 
 
१. स्िस्स्त [णचन्हाने दिथणिले आहे.] [।*] णश्रयः पदणित्यमिेषगोचरियप्रमािप्रणतणषद्धदुष्पथम् [।*] 

जनस्य िव्यत्िसमाणहतात्मनो जयत्यनुग्राणह णजने– 
२. न्द्रिासनम् ॥ [१॥*] श्रीमत्परमगम्िीरस्याद्वादामोघलाञ्च्छनम् [।*] जीयात्त्तै्र लोक्यनाथस्य 

िासनं णजनिासनम् [२॥*] अस्त्य– 
३. द्याणप णनिामुखैकणतलको राजेणत नामोज्ि (ज्ज्ि) लम् णि (णब) भ्रािो मृदुणिः करैजथगणददं यो 

राजते रंजयन् [।*] यस्यकैा– 
४. णप कला कलङ्करणहता गङे्गि तुङे्ग जटाजूटे धूजथणटना धृतामृतमयी सोमः स कक िण्यथते [दानपत्र क्र. १ 

मध्ये िण्ण्यथते असे कोरले आहे.] ॥ [३॥*] िंिे तस्य पुरूर– 
५. िः [णिसगथ अनािश्यक.] प्रिृणतणििूथपैः कृतालङकृतािन्तःसारतयोिकत गतिणत प्राप्ते च िृकद्ध क्रमात् 

[।*] तुङ्गानामणप िूिृतामुपणरगे (गो) 
६. जातो यदुिूथपणतः यः कृत्िा कुलमात्मनामणिणदतं पूत्िास्न्िणजग्ये नृपान् [॥४॥*] 

तस्स्मस्न्िस्मयकाणरचारुचणरते तस्या– 
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७. न्िये संििम् मत्िा श्लाघ्यतमं णपतामहमुखैरभ्यर्षथतो ना णकणिः [।*] कल्पान्तेणप 
णनजोदरान्तरदरीणिश्रान्तसप्ता– 

८. ण्िथििके्र जन्म हणरर्षजतामरणरपुः साक्षात्स्िय ंश्रीपतेः [दानपत्र क्र. १ मधील रूपाप्रमािे येथे श्रीपणतः असे िाचािे.] 
[॥५॥*] इत्थं हरेः प्रसरणत प्रणथते पृणथव्याम– 

९. व्याकुलं िरकुले कणलतप्रतापः [।*] णनमूथणलताणहतमहीपणतिूणरदुगथः पृ्िीपणतः पृथुसमोजणन 
१०. दस्न्तदुगथः ॥ [६॥*] जेतंु तस्स्मन्प्रयाते णत्रणदिणमि ततः कृष्िराजो नरेन्द्रः तस्यैिासीस्त्पतृव्यः 

समज– 
११. णन तनयस्तस्य गोणिन्दराजो [।*] राजा तस्यानुजो िूणिरुमपनृपणतः श्रीजगिङु्गदेिः ॥ [येथे हे दंड 

चुकीने कोरण्यात आले आहेत. ते पुढील ओळीत या श्लोकाच्या िेिटी पाणहजेत.] सूनुस्तस्यािनीिो िि– 
१२. दिणनपणतस्तत्सुतोमोघिषथः [॥७॥*] तस्माणदन्दुकरािदातयिसिालुक्यकालानलात् लेिे जन्म 

णहमािुंििंणत– 
१३. लकः श्रीकृष्िराजो नृपः ॥ राज्ञी तस्य च चेणदराजतनया च्छत्त्त्रत्त्त्रयाधीश्वरा जाता िूणमपतेव्िथ (बथ) 

िूि च जगि–ु 
१४. ङ्गस्तयोरात्मजः ॥ [८॥*] यस्याद्याणप प्रचण्डाणसपातणिणश्लष्णिग्रहाः [।*] हतिेषा णिमंुचस्न्त 

गूजथरा न ियज्िरम् ॥॰॥ [९॥*] 
१५. आसीद्वा (द बा) हुसहस्त्रसेतुणिहतव्यािृिरेिाजलः क्षोिीिो दिकण्ठदप्पथदलनः ख्यातः 

सहस्त्राजुथनः ॥ िंिे 
१६. तत्त्त्र च हैहयकैणतलकिेदीश्वरः कोक्कलो जातस्तस्य सुति िंकरगिः िंकाकरो णिणद्वषाम् 

[॥१०॥*] चालुक्यान्िय– 
१७. मण्डनस्य नृपतेः श्रीकसहुकस्यात्मजो राजासीदरयम्म इत्यनुपमस्तस्यात्मजायामिूत् ॥ लक्ष्मीः 

क्षी– 
 

पत्रा दुसरा–पहिली बाजू 
 
१८. रमहाण्िथिाणदि सुता लक्ष्मीस्ततः िंकुकात् देिी सा च पराक्रमोर्षजतजगिङु्गस्य कान्तािित् ॥ 

[११॥*] तस्यास्तस्मािनूजो 
१९. मदन इब हरे [:*] स्कन्दिच्चन्द्रमौलेणरन्दुः क्षीराम्बु (म्बु) रािेणरि णिमलयिोराणििुक्लीकृतािः 

[।*] िा (धा) तुः (सौ) न्दर्य्यथसृणष्– 
२०. व्यणतकरजणनतानूनणिज्ञानसेतुः पृ्व्याः पुण्याणतरेकैः सुकृतणनणधरिूणदन्द्रराजो नरेन्द्रः ॥ [१२॥*] 

िेिा (धा) [या अक्षरािरील णिरोरेषा चुकीने कोरली गेली. त्यामुळे हे अक्षर िा असे िाचािे लागते. ते धा असे दुरुस्त करून घेिे 

आिश्यक आहे.] णिज्ञानद– 
२१. प्पं णििु (बु) धपणतरणप स्िाणधपत्यकैदप्पं िूिाराधारदप्पं फणिपणतरणधकं ित्त्त्रिः िौयथदप्पं [।*] 

कन्दपो रूपद– 
२२. प्पं िुणि समममुचं (चन्) य ंणिलक्षाः समकं्ष दृष्ट िा दृष्ान्तकल्पं सकलगुिगिस्यकैमेिािनीिम् ॥ 

[१३॥*] न सव्िथगु– 
२३. िसंदोहमेकस्थं कुरुते णिणधः [।*] यणिम्मायेणत णनमृथष्स्तेन दोषणिरादयम् ॥ [१४॥*] 

समस्प्पथतकराम्िोणधिेलामाला– 
२४. िलस्म्ि (स्म्ब) नी [।*] यणिरस्तान्यिूपालाः स्िय ंिृििती मही ॥ [१५॥*] तेजो िीणक्षतुमक्षमाः 

क्षिमणप स्िैरेि दोषैमुथहुभ्रान्ताः 
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२५. सन्ततमक्रमेि सहसा संगम्य सव्िेप्यमी [।*] व्यालोलािलपक्षपातणिकला दी [प्र*] [पाहा. दानपत्र 

क्र. १, ओळ २६.] प्रतापानले दायादाः 
२६. स्ियमेि यस्य पणतता दीपे पतंगा इि ॥ [१६॥*] आक्रान्तं सममेि ित्त्तु्रणिरसा येन स्िकसहासनम् 

भ्रूिं– 
२७. गेन सहैि िंगमपरे नीताः परं णिणद्वषः [।*] तेषा ंराज्यमणप क्षिाच्चलमनोराज्याििेष ंकृतम् 
२८. राज्ये कल्पलतेि कामफलदा यस्याििन्मेणदनी ॥ [१७॥*] िूिारोद्वहने णजतः फणिपणतः िक्रः 

णश्रया णनर्षजतः 
२९. कीर्षतः क्रान्तणदगन्तरा मणलणनता येनाणखलक्ष्मािृताम् [।*] त्त्तै्र लोक्येणप न णिद्यतेस्य सदृिो 

राजेणत यस्योच्चकैरा– 
३०. िाणत प्रकटीकृतं यि इि श्वेतातपत्प्रत्त्त्रयम् ॥ [१८॥*] णनर्षििं नरकसहता ं गतिता िक्षोमुना 

णिणद्वषाम् देिो य ंणि– 
३१. ततस्िचक्रदणलताराणतणश्रयाप्याणश्रतः [।*] तत्सेिेहममंु ध्िजाग्रणनलयो राजानणमत्याणश्रतो 

रागादंणचतकाचं– 
३२. नोज्ि (ज्ज्ि) लतनुर्य्यं िैनतेय [:*] स्ियम् ॥ [१९॥*] दानं िद्रगजः सृजिणप रुषा कृष्िं 

करोत्याननं सद्वक्षोणप फलप्रदः 
३३. स्िसमये िषथन्घनो गजथणत । न क्रोधोद्वहनं न कालहरिं नोत्सेकतो गर्षजतं दानं यस्य 

तथाप्यनूनमि– 
३४. िद्राज्याणिषेकोत्सिे ॥ [२०॥*] देिो दाणनतया स णनर्षजति (ब) णलः श्रीकीर्षतनारायिः णजत्िा 

िाणरणधमेखला ंिसु– 
 
[१ वशरोरेषा चुकीने कोरली गेली. दानपत्र क्र. १ मध्ये वेधा असे रूप आहे.] 

 
पत्रा दुसरा : दुसरी बाजू 

 
३५. मतीमेकाणधपः पालयत् [दानपत्र क्र. १ मध्ये पालयन् असे रूप आहे.] [।*] देििा (ब्रा) ह्मििोगजातमणखलं 

कृत्िा नमस्य ंफलम् सव्िेषामणप िूिुजा ंस्ियमिूदे्दिोनन (म) [दानपत्र क्र. १ मध्ये या णठकािी नमस्यः असे रूप 

आहे आणि तेच बरोबर आहे.]– 
३६. स्यणिरम् ॥ [२१॥*] यि णिनयणिनतानेकिूपालमौणलमालालाणलतचरिारणिन्दयुगलः 

सौन्दर्य्यथिौर्य्यथचातुर्य्यौदा– 
३७. र्य्य (र्य्यथ) धैर्य्यथगाम्िीर्य्यथिीर्य्याणदणिरणखलजनािर्य्यथकाणरणिरणहति (ब) 

हुनृपैश्वर्य्यथहाणरणिम्मथहागुिैरुपार्षजतानि– 
३८. द्यणिद्योतमानणिणिधनामधेय [:*] स्िराज्यलीलाणिणनर्षजितमखः श्रीगेयचतुमुथखः 

गोदानिूणमदानकनकदा– 
३९. नाद्यनेकानूनदानपरायिः श्रीकीर्षतनारायिः संत्त्त्राणसतोदृ्विित्तु्रिरपुरोल्लाणसतणसतातपत्त्त्रः 

श्रीमनु– 
४०. जणत्त्त्रनेत्त्त्रः स्िकीयोदयणिकाणसतािेषणिनतजनिदनपुण्डरीकषण्डः श्रीराजमािथण्डः सनु (मु) 

[दानपत्र क्र. १ मध्ये या णठकािी समुत्खात असे रूप आहे, आणि तेच बरोबर आहे.] त्खातसुिग– 
४१. माणननीमहाणिमानसौिाग्यदप्पथः श्रीरट्टकन्दप्पथः पराक्रमाक्रान्तसमस्तपार्षथिोिङु्गः श्रीणिक्रमतुङ्गः 

स– 
४२. मिित् [॥*] स च परमिट्टारकमही (हा) राजाणधराजपरमेश्वरश्रीमदकालिषथदेिपादानुध्यातप– 
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४३. रमिट्टारकमहाराजाणधराजपरमेश्वरश्रीमणित्यिषथदेिपृ्िीिल्लिश्रीिल्लिनरेन्द्रदे– 
४४. िः कुिली सव्िानेि यथासंि (ब) ध्यमानका ं (कान्) 

राष्रपणतणिषयपणतग्रामकूटायुक्तकणनयुक्तका– 
४५. णधकाणरकमहिरादीत्स (न्स) माणदित्यस्तु िः संणिणदतं यथा 

मान्यखेटराजधानीस्स्थरतरािस्थानेन पट्टि (ब)– 
४६. न्धोत्सिसपंादनाय समानस्न्दकुरुन्दकमुपागतेन मया राज्याणिषेकसमये माताणपत्त्रोरात्मनिैणह– 
४७. कामुणत्त्त्रकपुण्ययिोणििृद्धये पूव्िथलुप्तानणप देििोगाग्रहारान्पालयता तथापरा्यप्येककििणतलक्ष– 
४८. द्रव्योत्पणिसणहताणन देििोगग्रामािा ं षट छताणन पंचािद ग्रामणधकाणन नमस्याणन प्रयच्छता 

िकनृपका– 
४९. लातीतसंित्सरितेष्िष्ासु षट कत्रिदुिरेषु युिसिंत्सरान्तगथतफाल्गुनिुद्धसप्तम्या ंिुक्रिारे मृ– 
५०. गणिरणस नक्षते्र प्रिूतोज्ि (ज्ज्ि) लकनकराणिपणरपूणरतं तुलापुरुषमारुह्य तस्मादनुिरता 

प्रथमोद– 
५१. काणतसगेिि (ब) णलचरुसितपोधनसंतप्पथिाथथन्दे (थथ दे) ि (ि) गुरुपूजाथ (थथ) म् 

खण्डस्फुणटतसंपादनाथथ च 
 

पत्रा हिसरा 
 
५२. िडनेरपिने उणरअम्मिसतये सोद्रङ्गाः सपणरकराः सिूतोपािप्रत्ययाः सधान्यणहरण्यादेयाः 

दिदोष– 
५३. दण्डापराधसणहताः सव्िथराजकीयानामहस्तप्रके्षपिीयाः समस्तोत्पणिसणहता 

आचन्द्राकाण्िथिसणरत्पव्िथत– 
५४. समकालीना षट ग्रामा नमस्या दिाः ॥ तत्त्त्र ताित्प्रथमः रंकािचतुस्व्िथङि (र्षिि) 

त्यन्तगथतरुद्दािग्रामः तस्मात्पूव्िथः रुद्रणग– 
५५. णरपादः दणक्षिः स एि रुद्रणगणरः पणिमः िाणरिाहलाग्रामः उिरा मोणसनी नदी ॥ तथा णद्वतीयः 

छणियानद्वाकत्त्त्र– 
५६. िा (ि) [त्ि*] न्तगथतधिउरग्रामः तस्मात्पूिथः अन्तरिल्लीग्रामः दणक्षिा णगणरपष्िी [याच नदीचे नाि 

दानपत्र क्र. १ मध्ये णगणरपण्िा असे आहे. तेच बरोबर िाटते.] नदी । पणिमः फें चग्रामः उिरः तल– 
५७. िाडग्रामः ॥ तथा णत्र (तृ) तीयः रंकािचतुस्व्िथित्यन्तगथतंतुगोिीग्रामः ॥ तस्मात्पूव्िथः 

दििोङयणलग्रामः दणक्षिा 
५८. तंुगिद्रा नदी । पणिमः साणिणििाडग्रामः उिरः कतरिणल्लग्रामः ॥ तथा चतुथथः 

िटनगरणिषयान्तगथत [:*] 
५९. अर्ज्लोिी ग्रामः । तस्मात्पूव्िथः नीलग्रामः दणक्षिः तलिाडग्रामः पणिमः डोङ्गरग्रामः 
६०. उिरा मोणसनी नदी ॥ तथा पंचमः रुद्दािद्वादिान्तगथतचंदुहािग्रामः तस्मात्पूव्िथः अग्ग– 
६१. िणलयाि ग्रामः दणक्षिा अणमयारा नदी । पणिमः कन्हैनािग्रामः उिरः िट्टारग्रामः ॥ 
६२. तथा षष्ः (िः) उद्वलउलचतुस्व्िथित्यन्तगथतणदिारग्रामः ॥ तस्मात्पूव्िथः णपप्पलिद्दग्रामः दणक्षिः 

सीहग्रा– 
६३. मः पस्स्च (णि) मः िडालीखता । उिरतः िोराग्रामः ॥ एिं [प्रथम येथे प अक्षर कोरण्यात आले ि नंतर त्याचे 

रूपांतर ए मध्ये करण्यात आले असे णदसते.] यिा (था)-िस्स्थतचतुराघाटोपलणक्षतग्रामषट कसणहता 
६४. पूव्िथमयादया िुक्तिुज्यमाना यथािस्स्थतचतुराघाटोपलणक्षता सा िसणतद्रथणिडसंघणििेषिीर– 
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६५. गििीण्िार्य्यान्ियपयथङ्कणिष्याय िधथमानगुरिे समस्प्पथता ॥ अय ं चास्मद्धम्मथदायः 
समागाणमणिपनृथपणत– 

६६. णत [येथील णत हे अक्षर अनािश्यक होय.] णिरस्मद्व (दं्व) स्य ै (श्वै) रन्यिैानुमन्तव्यः ॥ 
यिाज्ञानणतणमरपटलािृतमणतरास्च्छन्द्या (द्या) स्च्छद्यमानं िा कदा– 

६७. णचदनुमा (मो) दते स पंचणिम्मथहापातकैरुपपातकैि णलप्यते ॥ उक्तं च िगिता व्यासेन । षकष् 
(णष्) िषथसहस्त्रा– 

६८. णि स्िगे िसणत िूणमदः [।*] आच्छेता चानुमन्ता च तान्येि नरके िसेत् ॥ [२२॥*] अत्तै्रि 
रामश्लोकाथथ (थथः) ॥ राजिेखरक (कृ)– ९ [मजकूर चालू असल्याचे णचन्ह.] ता प्रिस्स्तणरय ं॥ 

 
[१. या शब्दानमतर प्रथम ववसगड कोरण्यात आला. मागाहून तो रद्द केला आहे.] 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१६ 
अनंतदेि णद्वतीय याचा िसई णिलालेख िके ११२० 

 
उपलब्धी 
 

वसई (वजल्हा ठाणे, महाराष्ट्र) येथील वकल्ल्यात वत्रववक्रमाच्या प्राचीन देवळासमोर ववजेचा िामब 
उभारण्यासाठी िड्डा िोदत असताना प्रस्तुत वशलालेि फेबु्रवारी १९७० मध्ये उपलब्ध झाला. महाराष्ट्र 
शासनाच्या पुरातत्त्व व पुरावभलेि ववभागाचे समचालक श्री. वव. गो. िोबरेकर यामनी माझ्या ववनमतीवरून 
त्याचे ठसे मला देहन प्रस्तुत वशलालेि समपादन करण्याची परवानगी वदली, याबद्दल मी त्यामचा आभारी 
आहे. वशलालेिाच्या वाचनात गुरुवयड डॉ. म. म. वा. वव. वमराशी यामनी केलेल्या साह्याबद्दल मी त्यामचेही 
आभार मानतो. 
 
ििथन 
 

वजच्यावर प्रस्तुत लेि कोरलेला आहे त्या वशळेची उमची ७५ सें. मी. असून रुम दी ३४ सें. मी. आहे. 
वशळेच्या वरच्या भागावर उजवीकडे चमद्र, डावीकडे सूयड आवण मध्यभागी ममगल कलश यामच्या आकृती 
उठावात कोरलेल्या असून वशळेच्या िालच्या भागात ७५ सें. मी. लामब व ३४ सें. मी. रुम द असलेल्या 
चौकोनात सवत्स धेनूची आकृती कोरलेली आहे; तीही उठावात आहे. प्रत्यक्ष लेि वशळेच्या ज्या भागावर 
कोरलेला आहे त्याची उमची ४६ सें. मी. असून रुम दी ३४ सें. मी. आहे. लेिाच्या एकूण ओळी २० आहेत. 
अनेक वषफे जवमनीत गाडला असल्यामुळे वशलालेि फार िराब झालेला आहे. वठकवठकाणी तो फुटलेला 
असल्यामुळे बरीच अक्षरे नाहीशी ककवा अस्पष्ट झालेली आहेत. त्यामुळे समपूणड लेिाचे वाचन कठीण झाले 
आहे. अशाही त्स्थतीत आरमभीच्या सात-आठ ओळींचे वाचन आतापयंत उपलब्ध झालेल्या वशलाहारामच्या 
अन्य वशलालेिामच्या साह्याने होह शकले, ही समाधानाची गोष्ट होय. 
 
िाषा ि णलपी 
 

प्रस्तुत वशलालेि समस्कृत भाषेत वलवहलेला आहे. ओळ ३ मधील ‘शकु समवतु’ ही शब्दरूपे मराठी 
आहेत. वशवाय, ओळ १५, १६ व १७ मध्ये आलेला ‘पेंवढआ’ हा शब्द, आवण ओळ १६ व १७ मध्ये आलेला 
‘पावी’ हा शब्द, हे दोन्ही शब्द मराठी आहेत. त्यावरून असे वदसते की, लेिाच्या शवेटी आलेल्या 
ओळीतील काही भाग मराठीत असावा. पण त्या ओळींचे समपूणड वाचन होह न शकल्यामुळे वनवित असे 
काही सामगता येत नाही. लेिाच्या एकम दर अस्पष्टतेमुळे त्यातील समस्कृत भाषेच्या शुद्धाशुद्धतेववषयीही 
ववचार करणे अप्रस्तुत होईल. तथावप, काही गोष्टींकडे लक्ष वधेणे अवश्य आहे. ‘वींशत्यवधकेषु’ (ओळ २) 
या शब्दातील ‘वी’ हे अक्षर ऱहस्व पावहजे. कोरकाने बहुधा अनवधानाने ते दीघड कोरले असाव.े 
अनुनावसकासाठी परसवणड न वापरता अनुस्वार वदलेला आढळतो. उदा. यत्रामकतोवप, समवत्सरामतग्गडत 
(ओ. ३), श्रीमदनमतदेव (ओ. ५) ित्यादी. अध्या र नमतर आलेली व्यमजने वद्वत्त केली आहेत. उदा. प्रविथमाने 
(ओ. २), समवत्सरामतग्गडत (ओ. ३), माग्गडवशर (ओ. ४) ित्यादी. 
 

वशलालेिाची वलपी नागरी असून अक्षरामचे वळण उत्तर-भारतीय स्वरूपाचे आहे. अक्षरे मोठी असून 
ती ठसठशीत कोरली गेली असावीत. प्रत्येक अक्षराची उमची साधारणपणे २ सें. मी. आहे. ‘अ’ या अक्षराचे 
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वळण लक्षात घेण्यासारिे आहे. उदा. ओ. ४, १६, १७ मधील ‘अ’ हे अक्षर पाहाव.े ‘ए’ या स्वराचे वचन्ह 
लम बवत्रकोणात्मक असून (ओ. २) ‘ि’ या स्वरासाठी वर दोन आडवी गोल वचन्हे व त्यािाली 
आजच्यासारिे उकाराचे वचन्ह कोरले आहे. (ओ. ८, १६, १७). व्यमजनामतगडत ‘ए’ व ‘ओ’ दशडववण्यासाठी 
पृष्ठमाते्रचा, तसेच ‘ऐ’ आवण ‘औ’ दशडववण्यासाठी पृष्ठमाते्रवशवाय वशरोमाते्रचा उपयोग केलेला आहे. 
 
कालणनणिती 
 

‘शकनृपकालातीतसमवत्सरशतेषु एकादशषुे वीं (कव) शत्यवधकेषु’ या शब्दामत कालाचा वनदफेश केला 
असून पुढे ‘अमकतोवप’ म्हणजे आकयामतसुद्धा तो वदलेला आहे. त्यावरून शके ११२०, कालयुक्त समवत्सर, 
मागडशीषड वद्य ८, सोमवार, हा प्रस्तुत वशलालेिाचा काळ असल्याचे स्पष्ट वदसून येते. वपल्ले यामच्या 
जमत्रीप्रमाणे तो अगदी बरोबर आहे. िमग्रजी कालगणनेप्रमाणे सोमवार, २३ नोव्हेंबर ि. स. ११९८ हा या 
वशलालेिाचा काळ होय. 
 
आिय ि चचा 
 

वशलालेिाचा ववषय काय, म्हणजे तो कोणत्या वनवमत्ताने कोरला गेला हे वनवित सामगता येत 
नाही. कारण ही मावहती वनर्षदष्ट करणाऱया ओळींचे समपूणड वाचन होह शकले नाही. तथावप, हा दानलेि 
होय, असे ओळ ११ मध्ये आलेल्या ‘प्रदत्ता’ या शब्दावरून वदसून येते. ‘स्वत्स्त जयिाभ्युदयि’ या ममगल 
शब्दामनी लेिाचा प्रारमभ झाला आहे. उत्तर कदकणावर राज्य करणाऱया वशलाहार नृपतींच्या बहुतेक कोरीव 
लेिामचा आरमभ याच शब्दामनी होतो. त्यानमतर १ ते ४ ओळींमध्ये लेिाचा काळ वनर्षदष्ट केला आहे. त्याची 
चचा यापूवीच केली आहे. कालवनदफेशानमतर ओळ ४ ते ८ मध्ये अनमतदेव राजाचा उल्लिे त्याच्या 
वबरुदावलीसहीत केलेला आहे. त्यामतील ‘समस्तराजावलीववरावजत’ हे ववशषेण वशलाहारामच्या बहुतेक 
कोरीव लेिामत आढळते. काही लेिामत ‘ववरावजत’ ऐवजी ‘समलम कृत’ हा शब्द योजलेला आढळतो. [प्राचीन 

मराठी कोरीव लेि (तुळपुळे), पृ. १००, १५९, १६४.] या ववशषेणाचा स्वतमत्रपणे उल्लेि वशलाहारामच्या वशलालेिामत येतो, 
पण ताम्रपटात मात्र या शब्दापूवी अनेक ववशषेणात्मक वबरुदे योजलेली आढळतात. उदा. वशलाहार नृपती 
मुम्मुणी याच्या शके ९७१ च्या ताम्रपटातील [एवप. िमवडका, वषड २५, पृ. ५९.] पढुील उल्लिे पाहा : 
‘स्वकीयपुण्योपचयात्समवधगतपमचमहाशब्द–महासामन्तावधपवत–तगरपुरपरमेश्वरश्रीसीलारनरेन्द्र–
जीमूतवाहनान्वयप्रसूत–सुवणडगरुडध्वजावभमानमहोदवध–त्यागजगज्झमपडाचायड [वछत्तराजदेव याच्या ताम्रपटातील 
पुढील पाठभेद पाहा : ‘सुवणडगरुडध्वज–सहजववद्याधर–त्यागजगज्झत्म्प–मण्डवलकवशिामवण’ (िमवड. ॲवट., वषड ५, पृ. २७८). अनमतदेव प्रथम 
याच्या िारेपाटण ताम्रपटात पुढील पाठ आढळतो : ‘सुवणडगरुडध्वजावभमानमहोदवध— वनःसमकलकेस्वरदी (वी) रचवरतभीरतावतार 

अवरवीषपतनकेदारकोपकालानलत्यागजगझमपझमपडाचायड–’ (िमवड. ॲवट., वषड ९, पृ. ३५).] – 
शरणागतवज्रपमजरप्रभवृतसमस्तराजावलीववरावजत—’. यातील ‘प्रभवृत’ या शब्दावरून, या वठकाणी वनर्षदष्ट 
केलेल्या वबरुदामवशवाय वशलाहारामची आणिी काही वबरुदे असावीत असे वदसते; आवण ते िरे आहे. याच 
मुम्मुणीच्या दुसऱया एका ताम्रपटात पविमसमुद्रावधपवत, सीलारमातंड, राजमातंड, डमरमेघडमबर, 
वरपुमुमडमालालम कृत वसुमतीस्वयमवर’ हा जास्तीची वबरुदे आढळतात. [समशोधन मुक्ताववल, सर ४, पृ. १२७.] या सवड 
वबरुदामचा उल्लेि समस्त या शब्दाने सूवचत होतो, असे मला वाटते. 
 

‘समस्तराजावलीववरवजत’ हे ववशषेण स्वतमत्रपणे लक्षात घेतले तर त्याचा अथड ‘सवड राजामच्या 
मावलकेने सुशोवभत’ असा करता येईल; आवण काही समशोधकामनी [जनडल ऑफ वद बॉम्बे ब्रचँ ऑफ रॉयल एवशयावटक 

सोसायटी, वषड ९, पृ. १८६; िमवड. ॲवट., वषड ५, पृ. २८०.] तसा तो केलेलाही आहे. कारण ‘राजावली’ म्हणजे राजामची 
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मावलका हा अथड स्पष्ट आहे. पण ताम्रपटात या ववशषेणापूवी ितर अनेक वबरुदे उल्लेविलेली आहेत हे 
लक्षात घेतले म्हणजे ‘राजावली’ हा शब्द राजाची वबरुदे, या अथाने येथे वापरला आहे असे वदसून येईल. 
[श्री. का. त्रयम. तेलमग यामनी असा अथड केलेला आहे, आवण तोच बरोबर आहे (िमवड. ॲवट., वषड ९, पृ. ३७.)] राजामची मावलका हा अथड 
येथे ववसमगत ठरेल. कारण त्यापूवी राजामची नाव ेआली नसून वबरुदामची नाव ेआली आहेत. ताम्रपटात काही 
वबरुदे वापरून शवेटी ‘प्रभवृत’ आवण ‘समस्त’ या शब्दामनी त्यामची सवड वबरुदे सूवचत केली आहेत. 
वशलालेिात मात्र जागेच्या अभावी या अनेक वबरुदामचा उल्लिे करणे शक्य नाही, म्हणनू 
‘समस्तराजावलीववरावजत’ हे ववशषेण योजलेले वदसते. अथात, त्यातील ‘समस्त’ या शब्दाने वर 
वनदफेवशलेली ताम्रपटात आढळणारी वशलाहारामची सवड वबरुदे सूवचत केलेली आहेत. 
 

‘महाराजावधराज’ आवण ‘परमेश्वर’ ही आणिी दोन वबरुदे अनमतदेवाच्या नावापूवी आलेली आहेत. 
पूवीचे वशलाहारनृपती आपणाला ‘महाममडलेश्वरावधपवत’ अथवा ‘महासाममतावधपवत’ असे म्हणवीत असत. 
त्यावरून ते कोणातरी सम्राटाचे मामडवलक होते असे वदसून येते. अपरावदत्य वद्वतीय यानेच प्रथम 
‘महाराजावधराज’ हे वबरुद धारण केले. [प्राचीन मराठी कोरीव लेि (तुळपुळे), पृ. ८३.] त्यावरून त्याने ितरामचे 
मामडवलकत्व झुगारून देहन स्वतमत्रपणे राजवचन्हे धारण केली होती असे वदसते. त्याच्यानमतर गादीवर 
आलेला प्रस्तुत वशलालेिातील अनमतदेव वद्वतीय यानेही (व त्यानमतर ितर वशलाहार नृपतींनीही) ते वबरुद 
धारण केले आहे; ितकेच नाही तर ‘परमेश्वर’ हे आणिी नव े वबरुद त्याने स्वीकारले आहे. त्यावरून 
अपरावदत्यानमतर अनमतदेवाने आपले सामथ्यड अवधक वाढवनू वशलाहारामचे राज्य ववशषे वैभवसमपन्न केले 
असाव ेअसे म्हणण्याला हरकत नाही. 
 

प्रस्तुत वशलालेिातील अनमतदेव नृपतीचा हा उल्लेि ऐवतहावसक दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. उत्तर 
कदकणातील वशलाहारवमशात अनमतदेव या नावाचा एक राजा पूवी होहन गेला. अनमतपाल या नावानेही 
त्याचा वनदफेश केलेला आढळतो. या अनमतदेव हफड  अनमतपालाची कारकीदड साधारणपणे शके ९९२ ते १०३२ 
पयंत होती असे उपलब्ध पुराव्यावरून वदसून येते. [िमवड., ॲवट., वषड ९, पृ. ३३-३५; एवप. िमवडका, वषड २३, पृ. २७७, २७८] 
प्रस्तुत वशलालेिातील अनमतदेव अथात तो नव्हे. शके ११२० मध्ये अनमतदेव या नावाचा एिादा राजा 
कदकणावर राज्य करीत असल्याचा वनदफेश आतापयंत उपलब्ध असलेल्या वशलाहारामच्या िवतहासात 
आढळत नाही; आवण म्हणनू प्रस्तुत वशलालेिातील अनमतदेवाच्या वनदफेशाचे ववशषे महत्त्व आहे. त्याचा 
उल्लेि अनमतदेव वद्वतीय, असा करणे िष्ट होईल. त्याचा उल्लेि प्रस्तुत वशलालेिात दोनदा आलेला आहे 
(ओ. ५ व १०) हे लक्षात ठेवले पावहजे. 
 

हा अनमतदेव वद्वतीय कोण होता? परळच्या वशलालेिावरून असे वदसून येते की, ११०८ मध्ये उत्तर 
कदकण प्रदेशावर वशलाहारनृपती अपरावदत्य वद्वतीय राज्य करीत होता [प्राचीन मराठी कोरीव लेि (तुळपुळे) पृ. ८०-

८४] वसई तालुक्यातील मामडवी या गावी सापडलेल्या वशलालेिावरून असे वदसून येते की, शके ११२५ 
मध्ये कदकण ववभागावर वशलाहार नृपती केवशदेव वद्वतीय हा राज्य करीत होता. [प्राचीन मराठी कोरीव लेि 

(तुळपुळे) पृ. ९८-१००.] तो अपरावदत्य वद्वतीय याचा पुत्र असल्याचे लोणाडजवळ चौधारपाडा या गावी उपलब्ध 
झालेल्या शके ११६१ च्या वशलालेिावरून स्पष्ट होते. [ॲनल्स ऑफ वद भामडारकर ओवरअमटल रीसचड ित्न्स्ट्टू, वषड २३, प.ृ 
८९-१०२.] 
 

अपरावदत्य वद्वतीय याच्यानमतर त्याचा पुत्र केवशराज वद्वतीय हा कसहासनावर येणे हेच स्वाभाववक 
वदसते. पण आपल्या प्रस्तुतच्या वशलालेिावरून शके ११२० मध्ये अनमतदेव वद्वतीय हा राज्य करीत होता हे 
सूयडप्रकाशाितके स्पष्ट होय. म्हणूनच प्रश्न उपत्स्थत होतो तो असा की, हा अनमतदेव वद्वतीय कोण होता? 
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अपरावदत्यानमतर त्याची गादी बळकवणारा हा कोणी असेल की काय? तसे नसल्यास अपरावदत्याचे व 
त्याचे कोणते नाते असाव?े 
 

या प्रश्नामचे उत्तर ऐवतहावसक पुराव्याच्या साह्याने वनवित देता येणे शक्य नाही. एवढी गोष्ट मात्र 
िरी की, अपरावदत्य वद्वतीय याच्या नमतर शके ११२० मध्ये अनमतदेव वद्वतीय गादीवर आला आवण त्यानमतर, 
पण शके ११२५ पूवी, केवशराज, वद्वतीय हा राज्य करू लागला. अपरावदत्य वद्वतीय याच्या मतृ्यूनमतर त्याचा 
पुत्र केवशराज वद्वतीय ववद्यमान असतानाही शके ११२० मध्ये कसहासनावधवष्ठत असलेला अनमतदेव वद्वतीय, 
हा बहुधा अपरावदत्याचा वडील मुलगा असावा असा तकड  करण्यास हरकत नाही. शके ११२५ पूवीच तो 
मृत्यू पावला असावा, आवण त्यानमतर त्याचा धाकटा भाह केवशराज वद्वतीय हा गादीवर आला असावा. 
कदावचत असेही असेल की, हा अनमतदेव अपरावदत्याचा धाकटा भाह असून अपरावदत्याच्या मृत्यनूमतर तो 
गादीवर आला असावा व त्याच्या मृत्यूनमतर अपरावदत्याचा पुत्र केवशराज याला गादी वमळाली असावी. 
 

ओळ ७ व ९ मध्ये अनमतदेवाच्या ममवत्रममडळातील अवधकाऱयामची नाव ेआलेली आहेत. श्रीब्रीवहम प्रभ ु
हा महामात्य अथात मुख्य प्रधान होता. ओ. १२ मध्ये हेच नाव हुवमप्रभ ुअसे आले आहे. श्री वावहम प्रभ ुहा 
मुख्य सेनापती असावा. ओ. १२ व १३ यामध्येही मालुपै प्रभ ुव दावढका मालु अशी नाव ेआली आहेत बहुधा 
ज्यामना दान वमळाले त्यामची ती नाव ेअसावीत. दान वदलेल्या (दोन) शतेातील धान्याच्या प्रत्येकी एक हजार 
पेंढ्ासमबमधी ओळ १६ व १७ मध्ये वनदफेश असावा. 
 

लेिाच्या शवेटच्या ओळीत ‘स्वदत्ताम परदत्ताम वा’ हा शापवचनाचा श्लोक आलेला आहे. त्यावरूनही 
एिाद्या जागेचे दान वदल्याचा उल्लिे हा प्रस्तुत वशलालेिाचा हेतू होय हे स्पष्ट होते. 
 

िाचन 
 
१. ]श्री] स्िस्स्त  जयिाभ्युदयि िकनृपकालातीतसं– 
२. ित्सरितेषु एकादि (िे) षु िीं (कि) ित्यणधकेषु प्रििथमाने य– 
३. त्राकंतोणप िकुसंितु ११२० कालयुक्तसंित्सरातंग्गथ– 
४. त माग्गथणिर िणद [८] सोमे (।*) अदे्यह समस्तराजािलीणि– 
५. राणजत महाराजाणधराज परमेश्वर श्रीमदनंतदेिरा– 
६. यकल्यािणिजयराज्ये तथैतत्प्रसादािाप्तसमस्तराज्य– 
७. कचतािार (रं) समुद्व[ह]णत महामात्य [प्रोणढ] श्री [िीणहम] प्रिु 
८. [ष*]हादलाणधपणत श्रीिाणदमप्रिुपै इत्याणद श्रीकरिे 
९. ितथमाने सणत................पुर िाडंाणरअ............... 
१०. ...................णिप्राय महाराज श्रीअनंत– 
११. देिेन महाराजाणधराज..........................प्रदिा लाकाय 
१२. य महामात्यहुणमप्रिुसुतस्य [आनु] पै प्रिु................ 
१३. ...............अमात्यपुत्र श्रीदाणढकामालुका [य] 
१४. ..............................................स्याय मुक्तौ कृता 
१५. .................पेंणढआ सहस्त्रद्वय ंयत्राकंतोणप [२०००] 
१६. ............... [मालु प्रिु] सत्क पािी पेंणढआ १००० इ........................ 
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१७. ....................... सत्क पािी पेंणढआ १००० इय..................... 
१८. .....................फलं ॥ ि (ब) हुणि [व्िथसुधा िुक्ता] राजणिः सगरा– 
१९. ...................। स्िदिा ंपरदिां िा यो [हरेतु िसंु]– 
२०. धरा ं[।*] षकि िषथसहस्त्राणि णििाया ंजा [यते कृणमः] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१७ 
यादिनृपती णद्वतीय कसघिकालीन िाळििी णिलालेख, िक िषथ ११३८ 

 
उपलब्धी 
 

ि. स. १९७१ च्या जून मवहन्यात, कऱहाड येथील श्रीवशवाजी ववद्यालयातील वशक्षक श्री. 
भगवानराव घागफे यामना भाळवणी (ता. िानापूर, वजल्हा सामगली) येथे एकूण चार वशलालेि उपलब्ध झाले. 
ते त्यामनी श्रीवशवाजी ववद्यालयात आणनू ठेवले आहेत. त्यामपैकी तीन वशलालेि कन्नड वलपीत कोरलेले 
असून चौथा नागरी वलपीत कोरलेला आहे. आज प्रवसद्ध करीत असलेला लेि हा तोच होय. कन्नड 
वलपीतील वशलालेिामबरोबरच याही वशलालेिाचा ठसा मला महाराष्ट्र राज्याच्या परुातत्त्व व पुरावभलेि 
ववभागाचे त्या वळेचे समचालक श्री वव. गो. िोबरेकर यामनी काढून पाठववला होता. अनेक वषफे तो 
माझ्याजवळ पडून होता. माझ्या या वदरमगाईबद्दल िवतहासाच्या अभ्यासकामची मी क्षमा मागतो. एका वववशष्ट 
कारणाने हा वशलालेि मला महत्त्वाचा वाटत असल्यामुळे त्याचे वाचन व समपादन आज मी येथे प्रवसद्ध 
करीत आहे. 
 
ििथन 
 

या कोरीव लेिाची वशळा ३९ सें. मी. उमच असून ३० सें. मी. रुम द आहे. वतच्यावर एकूण १५ ओळींचा 
मजकूर कोरलेला आहे. एकेका ओळीत साधारणपणे १७–१८ अक्षरे असून प्रत्येक अक्षर सुमारे २ सें. मी. 
उमच व १ सें. मी. रुम द आहे अथात, अक्षरे चामगली मोठी व ठसठशीत आहेत. तथावप, अनेक वठकाणी 
वशळेच्या िपल्या वनघालेल्या असल्यामुळे तेथील अक्षरामचे वाचन दुबोध झाले आहे. ववशषेतः शवेटच्या आठ 
ओळींतील बहुतेक अक्षरे फार िराब झाली असल्यामुळे त्यामच्या वाचनातून सुसमगत अथड काढणे अशक्यप्राय 
वाटते. 
 
णलपी ि िाषा 
 

आरमभी वनर्षदष्ट केल्याप्रमाणे लेिाची वलपी देवनागरी असून भाषा समस्कृत आहे. ‘ए’ या अक्षराचे 
वत्रकोणाकृती वळण ‘श्रीपदुमण ऐवड’ या शब्दामत (ओ. ७) स्पष्ट वदसते. तसेच दोन पोकळ कटबामच्या िाली 
‘उ’ काराचे वचन्ह कोरून ‘ि’ वलवहण्याचे जुने वळण ‘मािदेव’े या शब्दात (ओ. ११) आढळते. लेिाची भाषा 
समस्कृत आहे. पण शवेटच्या काही ओळीतील शब्दामवरून शवेटचा भाग मराठीत असावा असे वाटते. 
 
कालणनदेि 
 

वशलालेिाचा आरमभ कालवनदफेशाने झाला आहे. पवहल्या ओळीत ११३८ हा आकडा अगदी स्पष्ट 
आहे. त्यापूवीची अक्षरे बरीच िराब झाली आहेत. ओळीच्या आरमभी ‘स्वत्स्त श्री’ वाचता येते. त्यानमतरची 
अक्षरे ‘शकवषड’ अशी वाचता येतात. तेथे ‘अतीषु’ असे वाचनही शक्य आहे. पण ते पुढील वाक्यरचनेशी 
जुळत नाही. ११३८ या आकयानमतरची अक्षरे ‘धाता समवत्सरे वैषाि–’ अशी स्पष्ट आहेत. एकूण हा 
कालवनदफेश ‘११३८ धाता समवत्सरे वैषाि शुद्ध ३ गुरौ’ असा आहे, याववषयी शमका नाही. वद. ब. स्वामी कन्न ु
वपल्लै यामच्या जमत्रीप्रमाणे गत शक ११३८ ला धात्री समवत्सर असून वैशाि शुद्ध तृतीयेला बरोबर गुरुवार येतो. 
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तेव्हा हा कालवनदफेश शक–समवत्सर आवण वतवथवारामसवहत जुळत असल्यामुळे तो बरोबर मानण्याला 
हरकत नाही. त्या वदवशी िमग्रजी तारीि २१ एवप्रल १२१६, गुरुवार ही होती. 
 
णद्वतीय कसघिदेि 
 

कालवनदफेशानमतर, ज्याच्या राज्यकालात हा वशलालेि कोरला गेला त्या श्रीकसघणदेवाचा उल्लिे ६ 
व्या ओळीच्या आरमभी स्पष्टपणे आला असून त्यापूवी ओळ २ ते ५ मध्ये त्याची वबरुदावली आलेली आहे. ती 
अशी : श्रीपृवथवीवल्लभ, महाराजावधराज, परमेश्वर, श्रीद्वारावतीपुरवराधीश्वर, ववष्ट्णुवमशोद भव, 
श्रीजादवकुलकमलकवलकाववकासभास्कर, प्रतापचक्रवर्षत–श्रीकसघणदेव. वद्वतीय कसघणाच्या अन्य कोरीव 
लेिामत आढळणारीच ही वबरुदावली होय. या वशलालेिातील काळापूवी तीन वषफे अगोदरच्या विद्रापूर 
(ता. वशरोळ; वज. कोल्हापूर) येथील कोप्पेश्वरदेवाच्या देवालयातील, िुद्द कसघणाच्या समस्कृत 
वशलालेिात [जनडल, बॉम्बे ब्रचँ, रा. ए. सोसायटी, वषड १४, पृ. ७; डॉ. वमराशी. वशलाहार राजवमशाचा िवतहास आवण कोरीव लेि, पृ. ३५१.] 
मात्र, वरील वबरुदावलीवशवाय ‘श्रीमदे्दववगराववधवष्ठत, समस्तभवुनाश्रय, समस्तअवररायजगझमप’ ही 
ववशषेणे अवधक आढळतात. भाळवणी येथील प्रस्तुत वशलालेि िुद्द कसघणाचा नसून त्याच्या 
राज्यकालातील आहे व तो त्याच्या अवधकाऱयाचा आहे हे लक्षात ठेवले पावहजे. 
 
कसघिाचे अणधकारी 
 

वशलालेिाच्या ६ ते १० या ओळींत कसघणाच्या काही अवधकाऱयामची नाव े आली असून त्यानमतर 
राज्यवृत्ती म्हणनू काही दान वदल्याचा वनदफेश १२ व १३ या ओळींत आलेला वदसतो. ‘श्रीकरहाड (ओ. ६) 
ममडले तत्पादपद्मोपजीवी श्री पदुमण ऐवड (ओ. ७) चैय्यपदेव...वधप श्रीसोिदेव (ओ. ८) भालवणी पत्तने । 
शमभनुारणदेव...(ओ. १) श्रीपतौ ववद्यमाने...’ (ओ. १०) हा मजकूर नीट रीतीने वाचता येतो. त्यावरून 
कऱहाड-ममडलात श्रीपदुमण ऐवड, चैय्यपदेव व श्रीसोिदेव हे कसघणाचे ‘पादपद्मोपजीवी’ (=चरण 
कमलावर उपजीववका करणारे) सेवक होते असे वदसते. तसेच भालवणी शहरात (पत्तने) शमभनुारण देव व 
श्रीपती नावाचे सेवक होते. त्यामच्या उपत्स्थतीत (ववद्यमाने) भािदेवाच्या मामगवलक पूजेसाठी काही 
राज्यवृत्ती वगैरे वदल्याची नदद या वशलालेिात असावी असे स्थूलमानाने म्हणता येते. 
 
करहाड मंडल 
 

प्रस्तुत वशलालेिातील ‘करहाड ममडल’ व ‘भालवणी’ हे दोन्ही स्थानवनदफेश महत्त्वाचे आहेत. हा 
वशलालेि ज्या गावी वमळाला त्याच भाळवणी गावात दोन कन्नड वशलालेि सापडले आहेत. त्यामतील एक 
ि. स. ११५६ चा असून दुसरा ि. स. ११७३ चा आहे. पवहल्या वशलालेिात कल्याण येथील 
चालुक्यचक्रवती तै्रलोक्यमल्लदेव (=तृतीय तैलप) याच्या आठव्या राज्यवषी, धाता समवत्सर मागडशीषड शुद्ध 
प्रवतपदा, गुरुवार, (=ि. स. ११५६, नोव्हेंबर १५) रोजी, त्याचा महाममडलेश्वर वबज्जणदेवाचा 
पादपद्मोपजीवी कुमारनारायण मळुैगीदेव हा ‘करहाड नाल्कु’ म्हणजे करहाड–४००० या ववभागावर 
राज्य करीत असताना, त्याचा महाप्रधान सोवण नायक व करण चावण नायक यामनी ‘श्रीमतु राजधावन 
भाळववण’ येथील गवरफेश्वरदेवाच्या पूजाअचफेसाठी काही दाने वदल्याचा उल्लेि आहे. दुसऱया वशलालेिातही 
‘पृथ्वीवल्लभ महाराजावधराज..कलचुय्यडकमळमातंड’ सोयीदेवाच्या राज्यकालात ‘श्रीमतु राजधावन 
भाळववण’ येथील काही श्रेष्ठींनी तेथील जैन वसतीला काही दाने वदल्याची नदद आहे. या दोन्ही कन्नड 
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वशलालेिामवरून ि. स. ११५६ ते ११७३ च्या काळात ‘करहाड’ ववभाग कलचुरींच्या राज्यात अमतभूडत होता, 
या ववभागात एकूण ४ हजार गाव ेहोती व त्याची राजधानी भाळवणी येथे होती असे वदसून येते. 
 

कलचुरी वबज्जण हा आरमभी चालुक्यामचाच मामडवलक होता. पुढे त्याने चालुक्यामचे सावडभौमत्व 
झुगारून आपले स्वतमत्र राज्य स्थापन केले. या कामात त्याला वशलाहार वमशातील ज्या ववजयावदत्याचे 
साह्य झाले तो कऱहाड येथूनच राज्य करीत होता. [भारतीय िवतहास आवण समस्कृवत तै्र. वषड ९, पु. १५, पृ. ६३–८७; बॉम्ब े

गझेँटीअर I. ii. p. 475.] चालुक्यामचे स्वावमत्व झुगारून वदल्यावर वबज्जणाने वशलाहार ववजयावदत्यालाही 
हुसकावनू लावनू त्याचा कऱहाड प्रामत स्वतःच्या राज्याला जोडला असावा, असे भाळवणी येथील उपरोक्त 
क्र. १ च्या कन्नड वशलालेिावरून वदसते. बहुधा त्यामुळेच वशलाहारामना आपली राजधानी कोल्हापूर येथे 
न्यावी लागली असावी. चालुक्य नृपती चतुथड सोमेश्वर याने सुमारे ि. स. ११८४ मध्ये कलचुरींचे राज्य नष्ट 
केल्यावर [अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन–यझदानी, पृ. ३७९, ४६६.] कऱहाड प्रामत पुन्हा चालुक्यामच्या स्वावमत्वािाली गेला 
असावा. त्याच सुमारास वद्वतीय कसघणाचा दवक्षण–वदत्ग्वजय सुरू होता. शके ११३५ = ि. स. १२१३ मध्ये 
त्याने होयसळावर स्वारी करून त्याचा उत्तर कनाटकातील बनवासी प्रामत कजकून घेतला. [वद यादवाज अँड 

देअर टािम्स–डॉ. ओ. पी. वमा, पृ. ८५.] त्याच काळात त्याने वशलाहार वद्वतीय भोजाचा पराभव करून त्याचे राज्य 
आपल्या राज्यास जोडले. [ततै्रव, पृ. ८९.] विद्रापूर (ता. वशरोळ, वज. कोल्हापूर) येथे कोल्हापूर ववभागातील 
कसघणाचा जो पवहला वशलालेि उपलब्ध झाला आहे तो शके ११३५ = ि. स. १२१३ चा आहे. [डॉ. वमराशी. 

वशलाहार राजवमशाचा िवतहास व कोरीव लेि, पृ. ३५०.] याच वळेी कऱहाड प्रामतही त्याच्या ताब्यात आला असावा. आज 
प्रवसद्ध करीत असलेल्या वशलालेिावरून शके ११३८ म्हणजे ि. स. १२१६ मध्ये कऱहाड ममडळ कसघणाच्या 
राज्यात होते हे वनवित वदसते. विद्रापूर येथील वशलालेि प्रत्यक्ष कसघणाचा आहे. त्यानमतर त्याच्या 
अवधकाऱयामचे अनेक वशलालेि कोल्हापूर येथे सापडले आहेत. त्यामतील पवहला वशलालेि शके ११४० 
(=ि. स. १२१८) चा असून त्यात कसघणाचा अवधकारी तैलप याने महादेवाच्या देवळातील तोरण 
बामधल्याचा उल्लिे आहे. [ॲन्युअल वरपोटड ऑन िमवडयन एवपग्राफी, १९४५ क्र. ३५४.] कोल्हापूर ववभागातील कसघणाच्या 
अवधकाऱयामचे वशलालेि या दृष्टीने ववचार केला तर भाळवणी येथील शके ११३८ (=ि. स. १२१६) चा 
प्रस्तुत वशलालेि त्याही पूवीचा, आवण म्हणनू पवहला ठरेल. या दृष्टीने त्याचे महत्त्व ववशषे आहे. 
 
िाळििी 
 

प्रस्तुत वशलालेि ज्या गावी सापडला ते भाळवणी गाव सामगली वजल्ह्याच्या िानापूर तालुक्यातील 
आज एक लहानसे िेडे असले तरी सातश ेवषांपूवी ते फार मोठे शहर असले पावहजे. कलचुरींच्या काळात 
त्यामच्या राज्याच्या कऱहाडसारख्या चार हजार िेयामच्या राजधानीचे शहर होण्याएवढे ते मोठे व महत्त्वाचे 
शहर होते यात शमका नाही. उपरोक्त दोन्ही कन्नड वशलालेिामत ‘राजधावन भाळववण’ असे स्पष्ट म्हटले 
आहे. कसघणाच्या अवधकाऱयाचा प्रस्तुत वशलालेि तेथे असावा यावरूनही त्या गावाचे महत्त्व सूवचत होते. 
गवरफेश्वराचे तेथे फार मोठे देवालय होते. महाप्रधान, पोथेग्राहक (लेिावधकारी) व करण यामच्यासारख्यामनी, 
ितकेच नव्हे तर वनरवनराळ्या व्यापारी श्रणेींनी त्या देवालयाला दाने वदली आहेत. यावरून हे देवालय फार 
महत्त्वाचे धार्षमक स्थळ असाव ेअसे वदसते. भाळवणी येथे अनेक व्यापारी श्रेणी होत्या त्यावरून भाळवणी हे 
व्यापाराचेही मोठे कें द्र असाव.े गवरफेश्वरदेवाच्या देवालयाप्रमाणेच तेथे पाश्वडनाथाचे एक मोठे ममवदर होते असे 
उपरोक्त कन्नड वशलालेिामतील दुसऱया वशलालेिावरून वदसून येते. आज प्रवसद्ध करीत असलेल्या 
कसघणाच्या प्रस्तुत वशलालेिाद्वारेही भाळवणी येथील कोणत्या तरी देवालयाला राज्यवृत्ती (सरकारी 
वतन) वदल्याचे त्यातील ‘पूजा’ ‘राज्यवृत्ती’ ‘प्रदत’ ित्यादी शब्दामवरून वदसून येते. या देवालयातील 
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देवतेचे नाव ‘भाियल’ असाव े असे १२ व्या ओळीतील पवहल्या शब्दाच्या वाचनावरून म्हणता येते. 
‘भाियल’ हे देवतानाम अपवरवचत वाटते. पण त्या नावाची देवता असावी. वछत्तराजाच्या शके ९५६ मधील 
बर्षलन म्यूवझयम ताम्रपटात ‘श्रीभाियपेश्वरदेवायतना’ चा (ओ. ५०) उल्लेि आढळतो [डॉ. वमराशी. वशलाहार 

राजवमशाचा िवतहास आवण कोरीव लेि, पृ. ८२.] ‘भािलैय’ हे एक व्यत्क्तनाम म्हणून मुम्मुवण राजाच्या अमबरनाथ 
देवालयातील वशलालेिात आढळते. [ततै्रव, पृ. १३२.] आपल्या वशलालेिातील ‘भाियल’ हे वाचन बरोबर 
असल्यास या नावाच्या देवतेचे देहळ भाळवणी येथे असाव.े ‘भाळवणी’ हे ग्रामनाम या देवतेच्या नावावरून 
पडले असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. 
 
कसघिाचे अणधकारी 
 

या वशलालेिात पदुमण ऐवड, चैय्यपदेव, सोिदेव, शमभनुारणदेव, श्रीपती ित्यादी व्यत्क्तनामे 
आलेली आहेत. ‘पदुमण ऐवड’ हे व्यत्क्तनाम आहे की केवळ ववशषेण आहे हे सामगता येत नाही. ते ववशषेण 
असल्यास पदुमण ऐवड चैय्यपदेव हा कऱहाड ममडलातील मुख्य अवधकारी असावा असे म्हणता येईल. 
चेलपयै, कछतपैय, छट््, वतकपैय–अशी ‘ऐय’ (आयड) पदान्त नाव ेवशलाहारामच्या कोरीव लेिामत अनेक 
आढळतात. 
 
लेिक 
 

शवेटच्या दोन ओळीतील शवेटच्या वाक्याचे वाचन ‘हे भाज वलवितम च [राजप्पैय] देव े[न]’ असे 
करता येते. यातील ‘भाज’ (ककवा भाल) या शब्दाचा सुसमगत अथड लागत नाही. वलवितम ‘राजप्पैय देवने’ –
यावरून कुण्या राजप्पैयदेवाने हा वशलालेि कोरला असे कळते. 
 

िाचन 
 
१. [स्िस्स्त श्री िकिषथ] ११३८ धाता संित्सरे िैषाख 
२. िुद्ध ३ गुरौ [अदे्यह] श्री पृ [णथिी] िल (ल्ल) ि महाराजाणध– 
३. राज परमेश्वर श्रीद्वाराितीपुरिराधी [श्व] र 
४. [णि] ष्िुििंोिि [श्री] जादिकुलकमलक– 
५.  णलकाणिकासिास्कर प्रतापचक्रिर्षत 
६. श्रीकसघिदेिणिजयराज्ये । श्रीकरहाड 
७. [मं] डले तत्पादप [द मोपजीिी] श्रीपदुमिऐणड 
८. चैर्य्यपदेि [.........णधप] श्रीसोइदेिा....... 
९. िालििीपिने । िंिुनारिदेि......... 
१०. श्रीप [तौ] णिद्यमाने..........धारा पूजा– 
११. श्रीमाइदेि.े.........णिषय रुद्रिं मागंलीक 
१२. िाइयल सुखाथथ............राज्ये िणिकादय......... 
१३. साय प्रदि..................... 
१४. पूजा..........िायिदेििै णजिणल हे िाज णल– 
१५. णखतं च राजप्पैयदेिे [न] । मंगल महाश्रीः ॥॰॥ 
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१८ 
अधेंरी येथील णिलालेख 

 
प्रास्ताणिक 
 

मुसलमानामच्या आक्रमणापूवी कदकण ववभागावर वशलाहार घराण्यातील राजे राज्य करीत होते, हे 
िवतहासज्ञामना माहीतच आहे. ते आरमभी चालुक्यामचे तर नमतर यादवामचे मामडवलक म्हणून राज्य करीत. 
शवेटच्या काही वशलाहारामनी यादवामचे मामडवलकत्व झुगारून देहन स्वतमत्रपणे राज्य केल्याचे वदसून येते. 
[िवतहास आवण समस्कृवत तै्रमावसक, वषड ७, पुस्तक २६, जुलै १९७०. पृ. ७६.] यादवामचे राज्य नष्ट झाल्यावर कदकण ववभागावर 
मुसलमान राजे राज्य करू लागले. त्यामचा आरमभीच्या काळातील िवतहास फारसा उपलब्ध नाही. 
‘मवहकावतीची बिर’ या ग्रमथातून तो थोडाफार आलेला आहे. पण तो काहीसा पौरावणक स्वरूपाचा व 
काहीसा बिरवजा आहे. त्यामुळे वनवित पुराव्याच्या अभावी त्याला ऐवतहावसक महत्त्व देता येत नाही. 
अलीकडे कदकण ववभागावरील मुसलमान राजवटीतील वशलालेि उपलब्ध होह लागले आहेत. 
यादवकालीन काही वशलालेिामत त्या भागातील मुसलमान अवधकाऱयामचे व त्यामनी मवशदी बामधल्याचे उल्लिे 
येतात. त्या दृष्टीने डॉ. तुळपुळे यामनी प्रवसद्ध केलेल्या ‘प्राचीन मराठी कोरीव लेि’ या ग्रमथातील कालवार 
(क्र. ४०), अक्षी (क्र. ४१), कोपराड (क्र. ४३), चेउल (क्र. ४४) व आगासन (क्र. ४६) हे रामदेवराव 
यादवकालीन लेि तपासून पाहण्यासारिे आहेत. हमबीरराव याचे रानवड (उरण) आवण वाघरण येथील 
वशलालेिही या अभ्यासाला उपयुक्त ठरतील. चार वषांपूवी ‘डदवबवली’ येथे एक वशलालेि उपलब्ध 
झाला होता. त्याचे सववस्तर समपादन ‘नागपूर युवनव्हर्षसटी जनडल’ (वषड १७–१, ऑक्टो. १९६६) मध्ये मी 
केले आहे. [पुढे प.ृ ३७२–३८० पाहा.] अलीकडे अमधेरी येथे एक वशलालेि उपलब्ध झाला आहे. त्याची मावहती 
प्रस्तुत लेिात देत आहे. 
 
उपलब्धी ि ििथन 
 

अमधेरी (ता. वसई, वजल्हा ठाणे, महाराष्ट्र) येथील तेली गल्लीत ‘स्टेट बकँ ऑफ िमवडया’ च्या 
िमारतीसाठी पाया िोदताना नोव्हेंबर १९६९ मध्ये एक वशलालेि सापडला. ही तेली गल्ली म्हणजे पूवीचे 
‘गुमडवली’ या नावाचे गाव होय, असे कळते. ते आता अमधेरी गावात समाववष्ट झालेले आहे. वरील 
वशलालेिाच्या उपलब्धीची मावहती मुमबई येथील मराठी दैवनक ‘नवशक्ती’ च्या वदनामक २८ नोव्हेंबर १९६९ 
च्या अमकात प्रथम प्रवसद्ध झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या परुातत्त्व व पुरावभलेि ववभागाचे समचालक श्री. वव. 
गो. िोबरेकर, यामनी त्याचे उत्कृष्ट ठसे मला वमळवनू वदले. त्याबद्दल मी त्यामचा फार आभारी आहे. त्यामच्या 
सममतीने, त्या ठशावरून प्रस्तुत वशलालेिाचे समपादन मी येथे करीत आहे. 
 

उपलब्ध झालेली ही वशळा िालून फुटलेली आहे. त्यामुळे वशलालेि अपूणड आहे. वशळेची वरची 
बाजू ओबडधोबड आहे. त्या िालील भाग व्यवत्स्थतपणे सपाट केलेला असून त्यावर वशलालेि कोरलेला 
आहे. या उपलब्ध भागाची रुम दी ४२ सें. मी. असून उमची ६० सें. मी. आहे. वरच्या भागावर आरमभी वशळेच्या 
उजव्या बाजूला सूयड आवण डाव्या बाजूला चमद्र यामच्या आकृती उठावात कोरलेल्या आहेत. मध्यभागी दोन 
स्तमभ असून त्यामच्यामध्ये वरच्या भागाला कलशासारिी आकृती उठावात कोरलेली वदसते. ती बरीच 
फुटलेली असल्यामुळे वतचे वनवित स्वरूप वणडन करता येत नाही. या आकृतीच्या िाली थोडी जागा सोडून 
नमतर वशलालेिाचा मजकूर कोरलेला आहे. वरच्या भागाप्रमाणेच वशळेच्या दोन्ही बाजूमनीही थोडी थोडी 
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जागा सोडलेली आहे. वशलालेिाच्या वतन्ही बाजूमना व्यवत्स्थतपणे सरळ रेषा कोरलेल्या आहेत. िालच्या 
बाजूलाही अशी सरळ रेषा ओढलेली असावी. त्यावरून प्रथम सवड बाजूमनी मयादा–रेषा कोरून नमतर 
त्यामध्ये लेिाचा मजकूर कोरण्याची कोरकाने काळजी घेतल्याचे वदसून येते. तरीही ओ. ९ व १० यामच्या 
शवेटची अक्षरे मयादेबाहेर गेल्याचे वदसून येते. समपूणड वशलालेिातील केवळ १४ ओळी उपलब्ध भागावर 
आहेत. त्यातील १४ व्या ओळीच्या मधल्या भागातील फक्त चारच अक्षरे उपलब्ध आहेत. प्रत्येक ओळीची 
लामबी ३५ सें. मी. असून वतच्यात साधारणपणे १६ ते १८ अक्षरे आहेत. प्रत्येक अक्षराची उमची सुमारे २ सें. 
मी. आहे. त्यावरून अक्षरामच्या ठळकपणाची कल्पना येईल. सवड मजकूर कोरकाने स्वच्छ व ठसठशीत 
कोरलेला आढळतो. 
 
िाषा ि णलपी 
 

वशलालेिाची भाषा समस्कृत आहे पण ती सवडत्र शुद्ध आहे असे नाही. ‘ववप्र’ ‘सवमसरेषु’ (ओ. १); 
‘द्वादससु’ (ओ. २); ‘सवमसरामतगडत’ (ओ. ३); ‘वक्रष्ट्ण’ (ओ. ४); ‘सकछवमछर’ (ओ. ५) ित्यादी शब्दामचे 
लेिन चुकीचे आहे हे स्पष्ट होय. परसवणासाठी सवडत्र अनुस्वार वदलेला आहे. उदा. अत्रामकतोवप (ओ. २), 
कपगळ सवमसरामतगडत (ओ. ३) ित्यादी. तालव्य ि आवण मूधडन्य ष यामच्यासाठी दमत्य स योजलेला आहे. 
उदा. द्वादससु (ओ. १, २), द्वादस्स्या ं (ओ. ५) ित्यादी. समयुक्त अक्षरातील मधूडन्य ऋ चा णर केलेला 
आढळतो. उदा. णिप (ओ. १), णक्रष्ट्ण (ओ. ४), वप्रवथवी (ओ. ८) ित्यादी. लेिात वापरलेली वलपी नागरी 
होय. ल साठी सवडत्र ळ कोरलेला आहे. उदा. ‘काळावतत’ (ओ. १), ‘सावळवाण’ ‘कपगळ’ (ओ. ३), 
‘आळुनाक (ओ. १०), ‘दळावधपतौ’ (ओ. १२). दोन वठकाणी स च्या ऐवजी छ कोरलेला आहे. उदा. 
छिंछर (ओ. ५). ओ. १ व ३ मधे मात्र ‘समवसर’ असाच हा शब्द कोरलेला आहे हे लक्षात घेतले पावहजे. 
‘सवमत्सर’ हा शब्द ‘समवसर’ असा कोरण्यात कोरकाकडून चुक झालेली आहे. ओ. ९ मधे एक उभा दमड 
कोरकाने जास्तीचा कोरलेला आहे. ‘श्री’ कोरताना त्यावर एक मात्रा कोरलेली आढळते. ती अथातच 
वनरथडक होय. बहुधा त्याकाळी श्रीवर एक मात्रा देहन वलवहण्याची पद्धती असावी. 
 
कालणनणिती 
 

प्रस्तुत वशलालेिात काळाचा वनदफेश ओ. १ ते ६ मधे केलेला आहे त्यावरून गत शक १२९९, कपगळ 
समवत्सर, भाद्रपद वद्य १२, रवववार हा या लेिाचा काळ असल्याचे वदसून येते. शककालाचा वनदफेश जसा 
अक्षरात केलेला आहे तसा तो आकयामतही केलेला आहे. वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे शके १२९९ मधे कपगळ 
समवत्सर असून त्या वषीच्या भाद्रपद वद्य १२ ला जमत्रीत सोमवार वदलेला आहे. जमत्रीनुसार रवववारला 
एकादशी होती हे िरे असले तरी ती वतथी म्हणजे एकादशी त्याच वदवशी सकाळी ७ वाजून ४० वमवनटामनी 
समपली. त्यानमतर द्वादशी सुरू होहन ती सोमवारी सकाळी ९ वाजून ३५ वम. पयंत होती. अथात, रवववारी 
सकाळी ७ वाजून ४० वमवनटानमतर वदवसभर द्वादशी वतथी होती हे स्पष्ट आहे. तेव्हा आपल्या वशलालेिात 
वनदफेवशल्याप्रमाणे शके १२९९ मधील भाद्रपद वद्य द्वादशीला रवववार होता हे ववधान बरोबर ठरते. 
 

शकसमवत्सराबरोबरच लेिात मुसलमानी कालगणनेप्रमाणे ‘ईजरत’ म्हणजे वहजरी सन ७७९ 
वनर्षदष्ट केला आहे. तोही वपल्ले यामच्या जमत्रीनुसार बरोबर आहे. विस्ती कालगणनेप्रमाणे ह्या लेिाची तारीि 
ि. स. १३७७, सप्टेंबर ३० (रवववार) ही येते. 
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आिय ि चचा 
 

प्रस्तुत वशलालेिाचा वनवित उदे्दश कोणता होता हे सामगता येणे शक्य नाही. कारण लेि अपूणड 
आहे. १४ व्या ओळीनमतरच्या भागात बहुधा त्याचा वनदफेश असावा, पण नेमका तोच भाग उपलब्ध झालेला 
नाही. तथावप, जो भाग उपलब्ध आहे त्यावरून ऐवतहावसक स्वरूपाची थोडीफार मावहती वमळू शकते आवण 
तेच या लेिाचे आजच्या त्स्थतीत ववशषे महत्त्व होय. 
 

लेिाचा प्रारमभ ‘स्वत्स्त’ या शब्दाने झालेला असून त्यानमतर सहा ओळींत कालवनदफेश आलेला 
आहे. त्याची चचा यापूवी केलेलीच आहे. या कालवनदफेशानमतर त्यावळेी ‘ठाणे कदकण’ ववभागावर राज्य 
करणाऱया ‘नावसर राय’ याचा उल्लिे आलेला असून (ओ. ८) त्याला 
‘ठाणेकदकणसमस्तभवुनाश्रयश्रीवप्रवथवीवल्लभमहाराजावधराज’ (ओ. ७ व ८) असे समबोधलेले आहे. यातील 
‘समस्तभवुनाश्रय’ ‘पृथ्वीवल्लभ’ ‘महाराजावधराज’ ही वबरुदे चालुक्य नृपतींची असून त्यामतील 
‘महाराजावधराज’ हे वबरुद वशलाहारामच्या वशलालेिामतही आढळते. ही सवड वबरुदे नावसररायाला लावलेली 
आहेत त्यावरून तो सामान्य राजा नसून कोणी मोठा ‘महाराजावधराज’ असावा, असा तकड  करण्याला 
हरकत नाही. त्याच्या नावाच्या वनदफेशानमतर ‘ववजयराज्योदये’ हा शब्द आलेला असून त्याच्या मामडवलकाचा 
वनदफेश करताना त्याला, अथात त्या मामडवलकाला ‘तत्पादपद्मोपजीवी’ असे ववशषेण लावले आहे. हे दोन्ही 
शब्द यादव नृपतींच्या वशलालेिामत येतात. तेथूनच ती प्रस्तुत वशलालेिाच्या लेिकाने उचलली असावीत 
त्यावरून चालुक्य, यादव आवण वशलाहार नृपतींच्या लेिामतील मायन्यामचा प्रभाव या वशलालेिातील 
मजकुरावर पडला आहे हे वदसून येईल. कदकण ववभागावरील आरमभीच्या मुसलमान राजामनी आपल्या 
वशलालेिासाठी समस्कृत भाषेचा, ितकेच नाही तर त्या ववभागातील पूवडकालीन नृपतींच्या वशलालेिामतील 
मसुद्यामचा उपयोग कसा करून घेतला होता हे पाहण्यासारिे आहे. 
 

हा नाणसरराय ‘ठाणेकदकण (आवदकरून) समस्त भवुनामना’ आश्रय असल्याचे जसे म्हटले आहे, 
तसेच तो ‘वळेाहळ माहा–कहदा (दो) स्ताने’ राज्य करीत होता असेही म्हटले आहे (ओ. ९). हा 
‘नावसरराय’ कोण आसावा? त्याचा शोध घेण्यापूवी कदकण ववभागावरील मुसलमानामच्या आक्रमणाचा 
िवतहास लक्षात घेतला पावहजे. ि. स. १२९७ मधे गुजराथेतील अत्न्हलवाड राजघराणे अल्लाउद्दीन 
विलजी याने नष्ट केले. त्यामुळे स्वाभाववकपणेच त्याच्या ताब्यातील कदकणचा भाग वदल्लीच्या ताब्यात गेला 
आवण त्यावर वदल्लीश्वराचे प्रवतवनधी गुजराथचे सुलतान राज्य करू लागले. ि. स. १३१८ मधे देववगरी 
येथील यादवामचे राज्य नष्ट झाले, आवण त्यामच्या ताब्यात असलेला कदकणचा काही भाग वदल्लीश्वर 
विलजींच्या ताब्यात गेला. देववगरी–दौलताबाद येथील मुसलमान अवधकाऱयामनी वदल्लीववरुद्ध बमड करून 
ि. स. १३४७ मधे स्वतमत्र बहामनी राज्य स्थापन केले. त्यामुळे अथात कदकणाचा काही भाग बहामनी 
सुलतानामच्या ताब्यात गेला. [बाँबे गझेॅटीअर, व्हॉ. १, भाग २, पृ. २९ व ३०.] काही वठकाणी वकरकोळ कहदू राजे राज्य 
करीतच होते. अशा त्स्थतीत ि. स. १३७७ मधे कदकणावर राज्य करीत असलेल्या नावसरूचा शोध 
घेण्यासाठी दौलताबाद, अहमदाबाद आवण वदल्ली येथे राज्य करणाऱया घराण्यामतील व्यक्तींची नाव ेपावहली 
पावहजेत. यावळेी दौलताबाद येथील सुलतानामनी आपली राजधानी गोवळकदडा येथे हलववली होती. ि. 
स. १३७७ मध्ये तेथे मुजावहदशहा सुलतान होता. त्याच्या घराण्यात त्यावळेी ‘नावसर’ नावाची कोणतीही 
व्यक्ती नव्हती. गुजराथेत अहमदाबाद येथे झाफरिान लोदी याचा मुलगा दरयािान गादीवर होता. वदल्ली 
येथे वफरोजशहा तघलक हा बादशहा होता. त्याने १३५१ ते १३८८ पयंत राज्य केले. अथात या वतन्ही 
वठकाणी कोणी नावसर नावाची व्यक्ती प्रत्यक्ष राज्य करीत होती असे वदसत नाही. 
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वफरोजशहा तघलक हा स्वतः बादशहा असला तरी आपल्या बरोबरच आपल्या मुलालाही त्याने 
बादशाहीचे अवधकार वदले होते असे वदसते. वहजरी सन ७६० म्हणजे ि. स. १३५८ मधे त्याने आपला 
वडील मुलगा फतेिान याला आपल्या बरोबर बादशहा केले. ितकेच नाही तर दोघामच्या समयुक्त नावाने 
नाणीही पाडली. फतेिानाचा मृत्यू झाल्यावर वफरोझने आपला दुसरा मुलगा झाफर याला बादशाहीचे 
अवधकार वदले व त्याचवळेी आपला वतसरा मुलगा महम्मदिान उफड  नावसर याला मुख्य वजीर [तघलक 

डायनेस्टी, (आगा महदी हुसेन), पृ. ४४२.] केले. अथात, त्यावळेी वदल्लीला वफरोज तघलक बादशाहा असला तरी 
अवधकार सूते्र महम्मदिान हफड  नावसरच्या हातात असावी. झाफरिानाचा मृत्यू ि. स. १३७१ मधे झाला 
असे वमरात-ि-महमदीने म्हटले आहे. फेवरस्ताने हा मृत्यूकाल ि. स. १३७३ असा वदला आहे. [बाँब ेगझेॅटीअर, 

व्हॉ. १, भाग १, पृ. २३१.] यामपकैी कोणताही काळ स्वीकारला तरी झाफरिानाच्या मतृ्यनूमतर वफरोझने आपल्या 
बरोबरच बादशाहीचे अवधकार आपला वतसरा मुलगा महम्मदिान याला वदले असावते, त्याच वळेी त्याने 
नावसरूद्दीन हे नाव धारण केले असाव ेअसे वदसून येते. या दृष्टीने पाहता, आपल्या वशलालेिात वनर्षदष्ट 
‘माहाकहदोस्ताने’ राज्य करणारा ‘नावसरुराय’ तो हाच असावा. तोच पढेु नावसरूद्दीन महममद म्हणनू 
वदल्लीच्या गादीवर बसला, हे िवतहासज्ञामना माहीत आहेच. 
 

‘वळेाहळ’ हा शब्द समस्कृत ‘वलेाकुल’ शब्दाचे मराठी रूपामतर होय. वले, म्हणज समुद्राचा 
वकनारा. त्याने आकुल म्हणजे व्याप्त, मयावदत. समुद्राच्या वकनाऱयाने (ककवा वकनाऱयापयंत) व्याप्त, 
मयावदत, अशा माहा–कहदोस्तानात, अथात समपूणड कहदोस्थानात नावसरराय राज्य करीत होता, असा 
वशलालेिातील या वाक्याचा भावाथड वदसून येतो. वदल्लीपतीला शोभनू वदसणारे असेच हे वणडन आहे यात 
शमका नाही. 
 

त्यानमतर त्याचा ‘पादपद्मोपजीवी’ आळुनाक रािा याचा मुलगा हामारािा याचा उल्लेि आलेला 
आहे. या आळुनाक राण्याचा डदवबवली वशलालेि प्रवसद्ध झालेला आहे. तो शके १३१८ म्हणजे ि. स. 
१३९६ चा असून त्यात त्याला आलुनाकु असे म्हटलेले आहे. मवहकावतीच्या बिरीत वनर्षदष्ट केलेला आलु 
नािवा तोच हा आलुनाक असून तो नािता म्हणजे नव्यानेच धमांतरीत झालेल्या नावायामच्या 
(कोळ्यामच्या) वगापैकी होता, हे मी माझ्या डदवबवली वशलालेिावरील वनबमधात दािवनू वदलेले आहे. 
[नागपूर युवन. जनडल. वषड १७–१. पृ. १०३–१०४.] शके १३१८ (ि. स. १३९६) मध्ये तो ठाणे येथे राज्य करीत होता. 
प्रस्तुत अमधेरी वशलालेिावरून असे वदसून येते की, शके १२९९ (ि. स. १३७७) मध्ये तो ववद्यमान असून 
वदल्लीच्या तक्तावरील नावसररायाचा एकवनष्ठ सेवक म्हणून ठाणे-कदकण ववभागावर राज्य करीत होता. 
‘तत्पादपद्मोपजीवी’ हे ववशषेण त्यालाच लावलेले आहे. त्याचा मुलगा हामाराणा हा कदकण ववभागाच्या 
एका प्रामताचा, ववशषेतः जेथे हा वशलालेि सापडला त्या अमधेरी प्रामताचा अवधकारी असावा. त्याचा 
‘वनरोवपत’ म्हणजे त्याने वनरोप (आदेश) देहन पाठववलेला हामि नाकाचा मुलगा श्रीजक (फ) र माहामद 
हा त्यावळेी दळावधपती होता. हामणनाक हा सवड सैन्यावधपती होता. समस्त सैन्यावधपती आवण दळावधपती 
हे दोन शब्द वापरून त्यामची श्रेष्ठकवनष्ठता सूवचत केली असावी असे वाटते. सवडसैन्यावधपती हा मुख्य 
सेनापती असून त्याच्या हातािाली असलेल्या सैन्याच्या एका तुकडीवरील अवधकाऱयाला दळावधपती 
म्हटले असाव,े असे वाटते. ममवत्रवगात नागदेओ सारिे श्रीकरणावधपती म्हणजे लेिवनकावरील प्रमुि 
होते. यानमतरच्या ओळी नष्ट झाल्या आहेत. त्यामत आणिी काही अवधकाऱयामची नाव ेव दानोल्लिे असावा 
असे वाटते. 
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या वशलालेिात ‘ठाणे–कदकण’ असा या ववभागाचा वनदफेश केलेला आहे. या ववभागात कदकण 
प्रामताचा कोणकोणता भाग मोडत होता हे सामगता येत नाही. बहुधा उत्तर कदकणाला उदे्दशून हा शब्दप्रयोग 
असावा. या ववभागाची राजधानी ठाणे येथे असल्यामुळेच त्याला ‘ठाणे-कदकण’ हे नाव पडले असाव.े 
प्रस्तुत वशलालेिाच्या काळापूवी दहा वषफे अगोदरचा कदकणावधपती हमबीरराव याचा शके १२८९ (ि. स. 
१३६७) चा नागाव वशलालेि प्रवसद्ध आहे. [प्राचीन मराठी कोरीव लेि (तुळपुळे प.ृ २८४ ते २८९).] त्यात 
‘श्रीमत्यप्रौढप्रतापचक्रवर्षत महाराजावधराज श्रीहमवबरराओ ठाणे-कदकण राज्यम क्रोवत’ असा ठाणे–कदकणाचा 
उल्लेि आला आहे. अथात, त्यावळेी उत्तर कदकणावर हमबीरराव राज्य करीत होता. त्या लेिात ‘श्रीवहजरत 
७६९’ असाही सन वदलेला असल्यामुळे, या हमबीररावाची वबरुदे लक्षात घेहनही, तो मुसलमान बादशहाचा 
प्रवतवनधी या नात्याने उत्तर कदकणावर ठाणे येथे राज्य करीत असावा असे वाटते. माझ्या मते तोही 
मुसलमान असून नायत्या राजामच्या कुळातील हमबीरिान तो हाच असावा. [नागपूर युवन. जनडल, वषड, १७–१, पृ. 

१०४.] त्याच्या नमतर शके १२९९ (ि. स. १३७७) ते शके १३१८ (ि. स. १३९६) पयंत तरी वदल्लीच्या 
बादशहाचा प्रवतवनधी म्हणून नायत्यामच्याच कुळामतील आळुनाक हा ठाणे–कदकण ववभागावर राज्य करीत 
असावा असे प्रस्तुत अमधेरी व डदवबवली या वशलालेिामवरून वदसून येते. 
 

िाचन 
 
१ स्िस्स्त श्रीिकणिपकाळाणत (ती) तसिंसरेषु द्वाद– 
२ ससु निनित्यणध [के] षु । य [या णठकािी य ककिा अ हे अक्षर चुकून जास्तीचे कोरले गेले आहे. ‘यतं्रांकतोणप’ अथिा 

‘अत्राकंतोणप’ असे िाचािे.] अतं्रणकतोणप । सा– 
३ णळिाि १२९९ ितथमानं कपगळसिंसरातंगथ– 
४ त ईजरत ७७९ िाद्रपदमासे णक्रष्िपके्ष द्वाद– 
५ स्या ंणतथौ रणिणदने अस्या ंसके [क िर कोरलेली मात्रा णनरथथक होय.] छिंछरमास– 
६ पक्षाणदसु पु (पू) िाया ंणतथौ अदे्यह श्री [श्री िर कोरलेली मात्रा णनरथथक होय.] मत ठािें– 
७ कोंकि (स) मस्तिुिनाश्रयश्रीणप्रणथणिि– 
८ ल्लिमाहाराजाणधराजश्रीनाणसरुराऐ णिजय– 
९ राज्योदये िेळाऊळ [मा] हाकह [हा िब्द ‘कछदास्ताने’ असा िाचता येिे िक्य आहे. ओ. ५ मध्ये असलेल्या ‘छ’ चे िळि 

लक्ष्यात घेता ते बरोबर ठरिार नाही. तथाणप, ‘कछदास्ताने’ असे िाचल्यास ‘कछदास्तान’ म्हिजे कसदान (आजचे सजंान) मानािे 
लागेल. ‘स’ च्या ऐिजी ‘छ’ णलणहण्याची प्रिृिी ओ. ५ मधील ‘छिंछर’ या िब्दािरून णदसून येईल. 
(कसदान>कछदान+स्तान=कछदास्तान.) अकराव्या ि बाराव्या ितकातील अरब प्रिािांनी सजंान या बंदराचे नाि ‘कसदान’ असे णदलेले 
आहे. तेथे ‘िकस्न्प्रपकालातील सिंत १३५४ फाल्गुन िुद्ध’ –अिी अक्षरे कोरलेला एक णिलालेखही उपलब्ध झाला होता. (बॉम्बे 
गॅझेटीअर, व्हॉ. २, पृ. ३०२ ि ३०३). ‘िेलाऊळ’ (बंदर. संस्कृत िेलाकुल) अिा कछदास्ताने म्हिजे कसदान (संजान) बंदरात, 

नाणसररायाने ठािें-कोंकि णििागाचे मुख्य ठािे केले असािे असे मानता येईल.] दा (दो) स्ताने राज्य ंक– 
१० रोणत (।*) तत्पादपद्मोपणज (जी) णि आळुनाकरािासुतहा– 
११ मारािा ितथमाने तंणनरोणपतः । [स] मस्तसैन्याणध– 
१२ पणत हामंिनाकासुत श्रीजकरमाहा [म] द दळ (ळा) णध– 
१३ पतौ मंणत्रिगथ नागदेप्रोसमश्रीकरिाणधपतौ [] 
१४ ............... दे प्रो ऐि.ं.................. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१९ 
सातिाहन नृपतीचे एक अपूिथ नािे 

 
ववदभात सातवाहनामची अनेक नाणी आतापयंत सापडली आहेत. चामदा वजल्ह्यातील ब्रम्हपरुी 

तालुक्यात ि. स. १८८८ मध्ये एकूण १४३ नाणी सापडली, तर ि. स. १९३९ सप्टेंबरमध्ये आकोला 
वजल्ह्यातील ममगरुळ तालुक्यात, तऱहाळा या गावी एकूण १,६०० नाण्यामचा एक समच मातीच्या मडक्यात 
जवमनीत पुरलेला आढळला. चामदा वजल्ह्यात सापडलेल्या नाण्यामचे वाचन डॉ. होन्लफे  यामनी करून त्यावरील 
आपला वनबमध बमगाल एवशयावटक सोसायटीच्या १८९३ च्या िवतवृत्तात प्रवसद्ध केला आहे. या समचात 
श्रीसातकणी याची ५१, श्रीपळुुमावव याची २४, व श्रीयज्ञसातकणी याची ४२, आवण ितर काही नाणी होती. 
तऱहाळा येथील नाण्यामच्या समचाचे वाचन व परीक्षण डॉ. वा. वव. वमराशी यामनी केले असून त्यावरील आपला 
वनबमध त्यामनी ‘जनडल ऑफ वद न्युवमस्मवॅटक सोसायटी ऑफ िमवडया’, वषड २, पृ. ८३ मध्ये प्रवसद्ध केला आहे. 
हाच वनबमध त्यामच्या ‘स्टडीज िन िमडॉलॉजी’, िमड ३, प.ृ ३४–४८ मध्ये अमतभूडत झालेला आहे. या समचात 
श्रीसातकणी (वतसरा) गौतमीपुत्र याची ५७३, श्रीपुळुमावी (दुसरा) याची १७४, श्रीसातकणी (चौथा) याची 
३५, श्रीपुळुमावी (वतसरा) याची ३२, श्रीस्कम दसातकणी याची २३, श्रीयज्ञसातकणी याची २४८, 
श्रीववजयसातकणी याची ५६, श्रीकुम भसातकणी याची ५६, श्रीकणडसातकणी याची ७, श्रीशकसातकणी याची 
४, आवण (श्री) पुळहामवव याची ४ अशी नाणी होती. ितर काही नाण्यामवर नामोल्लिे नाहीत, तर काहींवर ते 
अस्पष्ट आहेत. अशी सातकणी नृपतींची एकूण १,५२५ नाणी तऱहाळा समचात सापडली. 
 

आकोला येथील माझे वमत्र श्री. कमलवकशोर वबयाणी यामना जुन्या मतूी नाणी ित्यादी प्राचीन 
वस्तूमचा समग्रह करण्याची ववशषे आवड आहे. आकोला येथील भामयामच्या व्यापाऱयामजवळून मोडीत आलेली 
अनेक नाणी त्यामच्या समग्रहात आहेत. हा समग्रह त्यामनी मला दािववला त्यावळेी त्यात सातवाहनामची १२ 
नाणी माझ्या दृष्टीस पडली. त्यामत दोन्ही बाजूमनी स्पष्ट असलेले एकच नाणे आढळले. बाकीची ११ नाणी 
सातवाहनामची असावीत हे त्यामतील काहींवर वरच्या बाजूस असलेल्या हत्तीच्या अस्पष्ट वचन्हावरून व 
काहींच्या मागील बाजूवर असलेल्या उज्जवयनी प्रतीकावरून वदसून येते. यामतील ९ नाणी चौकोनी 
आकाराची तर दोन वतुडळाकार आहेत. वतुडळाकार नाण्यामपैकी एकावर वर सदड करून उजवीकडे 
धावणाऱया हत्तीची आकृती स्पष्ट आहे. हत्तीच्या पाठीवरील बाजूस राजाचे नाव असलेली अक्षरे आहेत. पण 
ती वरच्या बाजूने कापली गेलेली आहेत. त्यामुळे त्यावरून काहीच अथडबोध होत नाही. मागे 
सामवगतल्याप्रमाणे यामतील एक नाणे मात्र दोन्ही बाजूमनी स्पष्ट आहे व ते महत्त्वाचेही आहे. श्री. वबयाणी यामच्या 
अनुजे्ञने तेच या वठकाणी समपादन करीत आहे. 
 

हे नाणे तामब्याचे आहे. त्याचा आकार चौकोनी (२४ वम.वम. × १७ वमवम.) असून वजन ४·९०० ग्राम 
आहे. वरच्या बाजूवर सदड उमच करून उजवीकडे धावणाऱया हत्तीची आकृती उठावात आहे. पाठीवर 
वत्रकोण शीषडवचन्ह. त्याच्याहीवर डाव्या बाजूस ककवचत िाली सुरू होहन उजव्या बाजूच्या कोपऱयापयंत 
राजाच्या नावाचा उल्लिे आहे. तो ‘स द वा ह न’ असा वाचता येतो. हत्तीच्या पायािाली एक नागमोडी रेषा 
असून त्यािाली आणिी एक सरळ रेषा वदसते. ती उठावात नसून िोल दबलेली आहे. तेथे नाणे समपले 
असाव.े पण नाण्याच्या धातूचा पत्रा ककवचत लामब असल्यामुळे त्याच्याही िाली काही जागा (३ वमवम.) 
उरलेली आहे. नाण्याच्या मागील बाजूवर डावीकडे प्रवसद्ध उज्जवयनी प्रतीक आहे, ते अपूणड आहे. त्याची 
केवळ दोन वतुडळे नाण्यावर उमटलेली आहेत. प्रत्येक वतुडळात दुसरे एक लहान वतुडळ असून त्यात एकेक 
गोळी आहे. या दोन वतुडळामच्यामध्ये उजव्या बाजूस वदसते ते नत्न्दपदवचन्ह, आवण वरच्या वतुडळावर दोन 



 अनुक्रमणिका 

लहान गोलाकार आकृती वदसतात ते वत्ररत्न होय. उज्जवयनी प्रतीकातील चार वतुडळामना जोडणारे ‘अवधक’ 
(+) आकाराचे जे वचन्ह नेहमी असते त्यातील दोन्ही वतुडळामना जोडणारा काही भाग नाण्याच्या बाजूने स्पष्ट 
वदसतो. 
 

प्रस्तुत नाणे ‘सदवाहन’ म्हणजे सातवाहन नृपतीचे होय. महाराष्ट्रात प्राचीन काळी प्रवतष्ठान 
(पैठण) येथून राज्य करणाऱया सातवाहन कुलाचा हा समस्थापक होय. या कुळाचे नाव पुराणात ‘आमध्र’ 
म्हणून वनर्षदष्ट केले आहे. परमतु सातवाहनामच्या कोरीव लेिात कोठेही आमध्र म्हणून त्यामचा उल्लिे आढळत 
नाही. तसेच पुराणात आमध्र कुलातील नृपतींच्या यादीत सातवाहन हे नावही आढळत नाही. 
 

त्यामुळे ‘सातवाहन’ या नावाचा एिादा राजा िरोिरच होहन गेला की काय, याववषयी 
वकत्येकामनी समशय वनमाण केला. आवण या नावाची आपापल्या परीने व्युत्पत्ती लावण्याचा प्रयत्न केला. पुढे 
हैद्राबाद येथील श्री. हरमूझ कौझ यामना सातवाहनामची काही नाणी सापडली. त्यामतील एक त्यामनी डॉ. वा. 
वव. वमराशी यामच्याकडे वाचनासाठी पाठवले. तेव्हा डॉ. वमराशी यामना असे आढळले की, त्या नाण्यावर 
‘रमणो वसवरसादवाह’ अशी अक्षरे आहेत. हा पूणड नामोल्लिे ‘रमणो वसरीसादवाह [नस*]’ असा असावा. हे 
नाणे व त्यावरील आपला लेि डॉ. वमराशी यामनी प्रथम ‘जनडल ऑफ वद न्युवमस्मवॅटक सोसायटी ऑफ 
िमवडया’ व्हा. २ मध्ये प्रवसद्ध केला. त्यात त्यामनी दािवनू वदले की, सातवाहन नृपतीचे नाणे आता उपलब्ध 
झालेले असल्यामुळे या नावाचा राजा होहन गेला होता यात शमका राहात नाही. त्यामुळे या नावाच्या 
उपपत्तीववषयी तकड ववतकड  करण्याचे काही कारण नाही. त्यानमतर डॉ. मो. गम. दीवक्षत यामना सातवाहन 
नृपतीचे आणिी एक नाणे वमळाले. ते त्यामनी डेक्कन कॉलेज समशोधन समस्थेच्या बलेुवटनमध्ये (व्हॉ. ६; पृ. ५-
६) प्रवसद्ध केले आहे. पढेु डॉ. वमराशी यामना हैद्राबाद येथील श्री. ख्वाजा मुहमद अहमद (पुरातत्त्व 
समचालक) यामच्याकडून सातवाहन नृपतीचे आणिी एक नाणे वमळाले. तेही त्यामनी ‘जनडल ऑफ वद 
न्युवमस्मवॅटक सोसायटी ऑफ िमवडया’, व्हॉ. ११ मध्ये प्रवसद्ध केले आहे. डॉ. वमराशी यामचे हे लेि त्यामच्या 
‘स्टडीज िन िमडॉलॉजी’, भाग ३, मध्ये अमतभूडत झालेले आहेत. डॉ. वमराशी व डॉ. दीवक्षत यामनी प्रवसद्ध 
केलेल्या सातवाहन नृपतींच्या वरील तीन नाण्यामवशवाय अशी आणिी ५ नाणी नेवासे येथे तेथील 
उत्िननात सापडली (नेवासे वृत्तान्त, पृ. १७१). त्यामतील ४ वशशाची असून ती गोल आहेत, आवण पाचव े
तामब्याचे असून चौरस आकाराचे आहे. नेवाशाला सापडलेल्या या पाच नाण्यामपैकी एकाहीवर उज्जवयनी 
प्रतीक आढळत नाही हे लक्षात ठेवण्यासारिे आहे. त्यानमतर उपलब्ध झालेले सातवाहन राजाच्या नावाचे 
नाणे म्हणजे आकोला येथील श्री. वबयाणी यामच्या समग्रहातील प्रस्तुतचे नाणे होय. 
 

या नाण्यावरील नामोल्लेि ‘सदवाहन’ असा आहे. यापूवी उपलब्ध झालेल्या सातवाहन नृपतींच्या 
नाण्यामवरील नामोल्लिेावरून हा समपूणड उल्लिे ‘रमणो वसरी सादवाहनस’ (म्हणजे, श्रीसातवाहन राजाचे) 
असा असावा, असे वाटते. आपल्या या नाण्यावर आरमभीची ‘रमणो वसरी’ व शवेटचे ‘स’ ही अक्षरे आली 
नाहीत. याचे कारण नाण्याचा पत्रा हा नाण्याच्या साच्यापेक्षा लहान पडला असावा. ‘सा’ या अक्षरातील 
कान्याचे वचन्ह नीट न उमटल्यामुळे ते ‘स’ असे वाचाव ेलागते. हा नामोल्लिे ‘सादवाहन’ असा असावा. 
त्यावरून प्रस्तुत नाणे हे सातवाहन नृपतीचेच होय, याववषयी शमका नाही. 
 

या नामोल्लिेाच्या अक्षरामचे वळण या नृपतीच्या अन्य नाण्यामवर सापडते तसेच आहे. अक्षराच्या 
वळणावरून हे नाणे ि. स. पूवड दुसऱया शतकातील असाव ेअसे वाटते. 
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हे नाणे अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचे आहे. पवहली गोष्ट अशी की, ‘सातवाहन’ नृपतीचा नामोल्लिे 
असलेले ववदभात सापडलेले हे पवहले नाणे होय. चामदा वजल्हा व आकोला वजल्ह्यातील तऱहाळा येथे 
सातवाहनामची अनेक नाणी सापडली असली तरी त्यात ‘सातवाहन’ नामोल्लिे असलेले एकही नाणे नाही. 
या राजाची डॉ. वमराशी यामनी प्रवसद्ध केलेली नाणी हैद्राबादकडे वमळाली आहेत. डॉ. दीवक्षत यामनी प्रवसद्ध 
केलेले नाणे त्यामना श्री. स. आ. जोगळेकर यामच्याकडून वमळाले होते. श्री. जोगळेकर यामनी ते औरमगाबाद 
येथे तेथील एका व्यापाऱयाकडून ववकत घेतले होते. नेवासे उत्िननातील नाणी ववदभाबाहेरची. सारामश, या 
राजाची आतापयंतची नाणी ववदभाबाहेर उपलब्ध झाली आहेत. ववदभात उपलब्ध झालेले हे पवहलेच नाणे 
होय असे वर म्हटले ते यामुळे. यावरून सातवाहन कुळाचा समस्थापक श्रीसातवाहन नृपती याचेही 
ववदभावर राज्य असले पावहजे असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. 
 

या नाण्याचे दुसरे महत्त्व असे की, त्याच्या वरच्या बाजूवर जे हत्तीचे वचन्ह आहे त्यातील नाववन्य. 
या हत्तीच्या आकृतीिाली एक नागमोडी रेघ असल्याचे पूवी वनदफेवशलेले आहेच. ही रेघ नदीची वनदशडक 
असावी असे वाटते. हत्ती नदीतून पढेु चालला आहे हे दािववण्यासाठी नदीची सूचक अशी ही नागमोडी 
रेषा असावी. हेच या नाण्याचे महत्त्वपूणड नावीन्य होय. नदीचे हे प्रतीक आतापयंत उपलब्ध झालेल्या 
सातवाहनामच्या कोणत्याही नाण्यावर नाही. प्रस्तुत नाण्यावरच ते प्रथमतः आढळते. आवण याचमुळे हे नाणे 
नाववन्यपूणड आवण म्हणनू महत्त्वाचे ठरते. [अगदी अशाच प्रकारचे, पण आकाराने लहान असलेले एक नाणे अलीकडे डॉ. अजयवमत्र 
शास्त्री, ववभागप्रमुि, प्राचीन भारतीय िवतहास, समस्कृती व परुातत्त्व ववभाग, नागपूर ववद्यापीठ, नागपूर, यामना वमळालेले आहे.] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२० 
देकिग बोरगाि येथील किड णिलालेख : िके १०७१ 

 
प्रास्ताणिक 
 

प्रस्तुत वशलालेिाची मावहती महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रसचे भतूपूवड अध्यक्ष व सध्या महाराष्ट्र राज्याचे 
पाटबमधारे आवण ववदु्यतममत्री श्री. वसमतराव दादा पाटील यामनी सातारा मुक्कामी, पुरातत्त्व व पुरावभलेि 
ववभाग, महाराष्ट्र राज्य, यामच्या सातारा येथील समशोधन-सहायकामना माचड १९७१ मध्ये वदली. या लेिाची 
वशळा बोरगाव (ता. कवठे महमकाळ, वजल्हा सामगली) येथे गावाबाहेरील महादेवाच्या हेमाडपमती देवळापाशी 
होती. हे देहळ आता मोडकळीस आलेले आहे. म्हणनू ही वशळा सध्या गावातील मराठी शाळेच्या जवळील 
ग्रामपमचायत कचेरीच्या दरवाजापाशी आणून ठेवलेली आहे. पुरातत्त्व ववभागाचे समचालक श्री. वव. गो. 
िोबरेकर यामनी या वशलालेिाचे ठसे काढवनू समपादनासाठी ते माझ्या स्वाधीन केले. श्री. 
लक्ष्मीनारायणराव (भारत सरकारचे सेवावनवृत्त पुरालेिावधकारी, हल्ली मुक्काम कोल्हापूर) यामनी त्याचे 
वनदोष वाचन करून वदले व समपादनकायात मला मागडदशडनही केले. मराठी भाषामतराच्या कायात श्री. गु. 
व्यम. वदवकेर, मुमबई, यामनी मला बहुमोल साह्य केले. या सवाचा मी अत्यमत आभारी आहे. 
 
ििथन 
 

या कोरीव लेिाची वशळा ९० सें. मी. उमच व ६३ सें. मी. रुम द आहे. वतच्या वरच्या बाजूस उजवीकडे 
सूयड व डावीकडे चमद्र यामच्या आकृती कोरलेल्या आहेत. मधल्या भागात कोणत्याही आकृती कोरलेल्या 
नाहीत. या जागेिाली वशलालेिाचा मजकूर कोरलेला आहे. त्याचे एकूण तीन भाग आहेत. पवहल्या 
भागात बारा ओळी आहेत. त्यानमतर सुमारे ८ सें. मी. जागा मोकळी सोडलेली आहे. त्यानमतर तेवीस 
ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. त्यापुढील ११ सें. मी. जागा पनु्हा मोकळी सोडून सहा ओळींचा मजकूर 
शवेटी कोरलेला आहे. अशा एकूण एकेचाळीस ओळींचा मजकूर या वशळेवर कोरलेला आहे. मधे दोन 
वठकाणी मोकळ्या जागा का सोडल्या आहेत ते सामगता येत नाही. मजकुराच्या दृष्टीने या लेिाचे तीन 
ववभाग पडतात हे िरे आहे; पण ते कोरताना पवहल्या व दुसऱया ववभागानमतर एवढी मोकळी जागा 
सोडण्याचे वस्तुतः काही कारण नव्हते. 
 
णलपी ि िाषा 
 

लेि प्राचीन कन्नड वलपीमध्ये कोरला आहे. अक्षरे चामगली िोल कोरलेली असल्यामुळे वाचनास 
अडचण पडत नाही. श्लोक १, ९ व १० यामची भाषा समस्कृत आहे. ितर श्लोक व गद्य मजकूर जुन्या 
हळेकन्नड भाषेत आहे. त्यावर समस्कृतचा पगडा ववशषे वदसून येतो. समस्कृत शब्दामतील ल हे अक्षर कन्नड 
भाषेच्या वळणाला धरून अनेक वठकाणी ळ असे वलवहले आहे. र या अधडस्वरानमतर आलेली व्यमजने समस्कृत 
व कन्नड शब्दामतही वद्वत्त करून वलवहलेली आहेत. उदा. चक्रवर्षत (ओ. ३ व १०), प्रवद्धथमान, 
आचन्द्राक्कथ तारम (ओ. ४), पेम्मावडदेव, धम्मथ (ओ. ७) ित्यादी. ि या तालव्य वणाचे लेिन दमत्य स असे 
अनेक वठकाणी केलेले आहे. उदा : सुक्ल, सुद्ध, त्रयोदणस (ओ. १९). 
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लेखनकाळ 
 

१९ व्या ओळीत कालवनदफेश आलेला आहे. चालुक्यप्रतापचक्रवती जगदेकमल्लाच्या बाराव्या 
राज्यवषी (वषडद हने्नरडनेय) शुक्ल समवत्सरातील फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी, आवदत्यवार रोजी या लेिातील 
दान वदलेले आहे. तेव्हा तोच या वशलालेिाचा काळ होय. जगदेकमल्लाचा राज्यकाल सामान्यतः शके 
१०६० ते १०७२ (ि. स. ११३८ ते ११५०) समजला जातो. या काळातील शुक्ल समवत्सर शके १०७१ मध्ये 
येतो. वपल्ले यामच्या जमत्रीनुसार शके १०७१ मधील फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशीला शवनवार येतो. त्या वदवशी 
त्रयोदशी समपली होती. रवववारला चतुदडशी होती. त्यावरून असे अनुमान करण्यास हरकत नाही की, 
लेिातील दान त्रयोदशीला म्हणजे शवनवार रोजीच वदले असाव.े पण वशलालेिात त्याची नदद रवववारी 
झाली असावी. एरवीही पमचामगातील गवणतात मागे ककवा पुढे एिाद्या वदवसाचा फरक असल्यास तो चुकीचा 
समजण्यात येत नाही. तेव्हा प्रस्तुत वशलालेिातील समवत्सर, मवहना, पक्ष, वतथी व वार यामचा कालवनदफेश 
बरोबर आहे, असे म्हणण्याला हरकत नाही. त्या वदवशी विस्ती कालगणनेप्रमाणे ि. स. ११५० फेबु्रवारी, 
ता. २० शवनवार (ककवा ता. २१ रवववार,) होता. 
 

या कालोल्लिेातून वनमाण होणाऱया एका प्रश्नाचा या वठकाणी वनदफेश करतो. शके १०७१ शुक्ल 
समवत्सर, फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशीला जगदेकमल्लाचे १२ व ेराज्यवषड चालू होते. भाळवणी येथील दोन कानडी 
वशलालेिामपैकी पवहल्या वशलालेिात [भारतीय िवतहास आवण समस्कृवत, तै्रमावसक, वषड ९, पु. ३५, पृ. ७८ (पुढे प.ृ ३४६ पाहा.)] 
जगदेकमल्लानमतर गादीवर बसलेला त्याचा भाह तृतीय तैलप म्हणजेच तै्रलोक्यमल्लदेव याचे ८ व ेराज्यवषड 
(शके १०७८) धाता समवत्सर, मागडशीषड शुद्ध प्रवतपदेला चालू होते असे म्हटले आहे. म्हणजेच शके १०७१ 
मागडशीषड प्रवतपदेला त्याचे १ ले राज्य वषड चालू असले पावहजे. प्रस्तुत देकशग बोरगाव वशलालेिावरून तर 
शके १०७१ मागडशीषड प्रवतपदेनमतरही फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशीला, म्हणजे कमीत कमी पुढे साडेतीन मवहने 
तरी जगदेकमल्ल वजवमत असून राज्य करीत होता असे स्पष्ट वदसते. यावरून असे वदसून येते की, 
जगदेकमल्लाने आपल्या हयातीतच आपला भाह तै्रलोक्यमल्ल याला गादीवर बसवले असाव.े म्हणनूच 
जगदेकमल्लाच्या हयातीत तै्रलोक्यमल्लाचेही राज्यवषड सुरू झाले. वस्तुत्स्थती तशीच वदसते. कारण शके 
१०७१ नमतरही जगदेकमल्ल काही वषफे वजवमत होता. [यझदानी. वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन, पृ. ३७५.] त्याचा सवात 
अलीकडचा वशलालेि शके ११७४ (ि. स. ११५२) मधील म्हणजे त्याच्या १५ व्या राज्यवषीचा आहे, तर 
तै्रलोक्यमल्लदेवाचा आरमभीचा उपलब्ध ववजापूर वशलालेि शके १०७३ (ि. स. ११५१) चा असून तो त्याचा 
वतसऱया राज्यवषीचा आहे. 
 
णिषय 
 

बोरीग्राम येथे केत गावुमड याने बामधलेल्या पाश्वडनाथ देवाच्या वसतीला, मुनींच्या अन्नदानासाठी व 
वसतीच्या जीणोद्धारासाठी, वबज्जलाचा अवधकारी लक्िणदेव, ितर करणाध्यक्ष, नमवदयण्ण सावमत आवण 
मुवळग कप्प गावुमड यामनी वदलेल्या दानाची नदद करणे हा या वशलालेिाचा प्रमुि उदे्दश आहे. यावशवाय 
सेवट्टगुत्त पेमा गावुमड, सौधोर आवण स्थावनक सेट्टी यामनी घरे, दुकाने ित्यादीवरील करातून वसतीला 
लागणाऱया तेलासाठी वदलेली दाने, तसेच सुमकवगे्गडे (कर गोळा करणारा अवधकारी) नागदेव नायक 
आवण त्याचा जावाई (ककवा पुतण्या) रेवण नायक व लक्ष्मरस यामनी घोयावरील ववक्रीच्या करातून 
वसतीला वदलेली दानेही या वशलालेिात नददलेली आहेत. 
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आिय ि चचा : चालुक्य नृपती जगदेकमल्ल 
 

जैन वशलालेि-ताम्रपटामच्या आरमभी सामान्यतः नेहमी आढळणाऱया ‘श्रीमत्परमगम्भीर’ या श्लोकाने 
प्रस्तुत वशलालेिाची सुरवात झालेली आहे. त्यानमतर चालुक्यनृपती जगदेकमल्लदेव (वद्वतीय) याचा, 
त्याच्या सवड वबरुदामसवहत वनदफेश केलेला आहे (ओ. २ ते ५). चालुक्यनृपती तृतीय सोमेश्वर (ि. स. ११२६-
३८) याला दोन पुत्र होते. एक जगदेकमल्ल व दुसरा तैलप. सोमेश्वराच्या मतृ्यूनमतर जगदेकमल्ल गादीवर 
बसला. (ि. स. ११३८). त्याच्या उपल्ब्ध वशलालेिामवरून तो शके १०७४ (ि. स. ११५१) पयंत राज्य 
करीत होता असे वनवित वदसते. तथावप, त्याचा धाकटा भाह तृतीय तैलप याच्या वशलालेिामवरून शके 
१०७१ (ि. स. ११४९) पासून तैलपही राज्य करू लागला होता हे आपण पावहलेच आहे. याचा अथड असा 
की, ि. स. ११४९ ते ११५१ या वषांत जगदेकमल्ल व तृतीय तैलप म्हणजेच तै्रलोक्यमल्ल हे दोघेही एकाच 
वळेी राज्य करीत होते. अशी उदाहरणे िवतहासात अनेक आढळतात. [यज्ञदानी, वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन, पृ. 
३७५.] 
 

जगदेकमल्ल हे वस्तुतः एक वबरुद आहे, ते त्या राजाचे मूळ नाव नव्हे. त्याचे मूळ नाव 
िवतहासज्ञामना अजून माहीत झाले नाही. प्रथम सोमेश्वराचा वपता वद्वतीय जयकसह (ि. स. १०१५–१०४२) 
यानेही जगदेकमल्ल हे वबरुद धारण केले होते. म्हणूनच बहुधा या वद्वतीय जगदेकमल्लाने ‘प्रतापचक्रवर्षत 
जगदेकमल्ल’ (ओ. ३) अशी वबरुदे लावनू घेतली असावी असे वदसते. [ततै्रव. प.ृ ३७६.] त्याच्या कारकादीतील 
पूवाधात गमगवाडीचे होयसळ आवण गोव्यातील कदमबनृपती यामनी चालुक्य राज्याववरुद्ध बमड केले. ते 
जगदेकमल्लाने कसद पेमावडदेवाच्या मदतीने मोडून काढले. ि. स. ११४३ च्या सुमारास जगदेकमल्ल व 
होयसळ नरकसह यामनी माळव्यावर स्वारी करून परमारनृपती जयवमडन याला गादीवरून पदच्युत केले 
आवण बल्लाळाला गादीवर बसवले. बहुधा याच स्वारीत जगदेकमल्लाने गुजडरनृपती कुमारपाल याला कजकून 
लाट देश लुटला असावा. दवक्षणेतही चोल कुलोत्तुमग दुसरा व ककलगनृपती अनमतवमडन चोडगमग यामच्याशी 
जगदेकमल्लाने युदे्ध करून ववजय वमळववले. [मुजुमदार. वद स्रगल फॉर एम्पायर, पृ. १७८.] यावरून ‘प्रतापचक्रवर्षत’ 
या त्याच्या वबरुदाची यथाथडता लक्षात येईल. त्याला लावलेली ितर वबरुदे चालुक्य नृपतींची परमपरागत 
वबरुदे आहेत. त्यामचा ववचार करण्याचे कारण नाही. आपल्या पूवडजाप्रमाणे जगदेकमल्लही ‘कल्याणी’ 
येथूनच राज्य करीत होता (ओ. ४). 
 
पादपद्मोपजीिी णबर्ज्ल 
 

जगदेकमल्लाचे वणडन (ओ. २ ते ५) केल्यानमतर ‘तत्पादपद्योपजीवव’ म्हणजे ‘त्याच्या 
(जगदेकमल्लाच्या) चरणकमलाने आपली उपजीववका करणारा’ त्याचा सेवक म्हणून पुढे णबर्ज्ल 
क्षोणिपालाचे वणडन आले आहे. (ओ. ५–८) येथील ‘तत्पादपद्पोजीवव’ हा उल्लिे अत्यमत महत्त्वाचा आहे. 
हे महत्त्व लक्षात येण्यासाठी कळचुरीनृपती वबज्जलाचा थोडा पूवफेवतहास लक्षात घेणे अवश्य आहे. 
कळचुरीनृपती पेमावड अथवा हेमाडी हा चालुक्यनृपती तृतीय सोमेश्वराचा मामडलीक म्हणनू सध्याच्या 
वबजापूर वजल्ह्यातील प्राचीन तडडवाडी नाडु (प्रदेश) मध्ये राज्य करीत होता. तो सुमारे ि. स. ११४५ मध्ये 
वदवमगत झाला व त्याच्या गादीवर त्याचा पुत्र वबज्जल बसला (ि. स. ११४५–११६८). त्यावळेी 
चालुक्यनृपती जगदेकमल्ल वद्वतीय (ि. स. ११३८–११५१) कल्याण येथे राज्य करीत होता. त्याच्या 
हयातीत त्याचा धाकटा भाह तैलप तृतीय (ि. स. ११४९–११६३) राज्य करू लागला होता, हे आपण 
पावहलेच आहे. त्याचे राज्य ि. स. ११६३ पयंत चालू असले तरी याच काळात वबज्जलाने ि. स. ११५६ मध्ये 
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चालुक्यामचे सम्राटत्व झुगारून स्वातमत्रय पुकारले; ितकेच नाही तर पुढे चालुक्यामची राजधानी कल्याणी 
येथूनच तो सम्राट म्हणनू राज्य करू लागला. 
[१ यझदानी. वद अली वहस्टरी ऑफ डेक्कन, पृ. ४५७.] 

 
ि. स. ११४५ मध्ये ववडलामच्या मतृ्यनूमतर कळचुरींच्या गादीवर बसल्यावर ववडलाप्रमाणेच 

वबज्जलानेही आपणाला चालुक्यामचे मामडलीक व सेवक म्हणवनू घ्यायला पावहजे होते. पण तसे त्याने केलेले 
क्ववचतच आढळते. जगदेकमल्ल वद्वतीय, याच्या कारकीदीतील वबज्जलाच्या उपलब्ध वशलालेिामत कोठेही 
त्याने तसे म्हटले नाही, असे डॉ. फ्लीट, नीलकम ठशास्त्री ित्यादी समशोधक मानतात. प्रा. नीलकम ठशास्त्री 
यामच्या मते तर चालुक्यनृपती तैलप तृतीय याच्या वतसऱया राज्यवषातील (ि. स. ११५१) वबजापूर येथील 
वशलालेिात वबज्जलाने आपणाला महाममडलेश्वर म्हणवनू घेहन चालुक्यामचे सम्राटत्व मान्य केल्याचा 
उल्लेि प्रथमच सापडतो. तथावप, त्या ककवा त्यापूवीच्या वशलालेिामत त्याने आपणाला चालुक्यामचा 
‘पादपद्मोपजीवव’ असे कोठेही म्हटलेले आढळत नाही; आवण त्यावरून ते असे अनुमान काढतात की, 
वबज्जलाच्या मनात आरमभापासूनच चालुक्यामचे सम्राटत्व झुगारून देण्याची महत्त्वाकामक्षा असावी. [ततै्रव. प.ृ 
४५८.] 
 

यापूवी उपलब्ध झालेल्या वशलालेिामच्या आधारे समशोधकामनी काढलेली वरील अनुमाने कदावचत 
बरोबर असतील; पण आता उपलब्ध झालेल्या प्रस्तुत देकशग बोरगाव येथील वशलालेिामुळे या प्रश्नाचा 
पुनर्षवचार करावा लागणार आहे. या लेिात जगदेकमल्ल वद्वतीय याचे वणडन केल्यावर ‘तत्पादपद्योपजीवव’ 
म्हणून वबज्जलाचे वणडन आले आहे. आवण म्हणून आरमभी म्हटल्याप्रमाणे हा उल्लिे अत्यमत महत्त्वाचा व 
िवतहासावर नवा प्रकाश टाकणारा ठरतो. याच लेिात वबज्जलाला ‘महाममडलेश्वर’ असे दोन वठकाणी (ओ. 
२१ व २४) म्हटलेले आहे, हेही लक्ष्यात घेण्यासारिे आहे. 
 

ओ. ६ ते ८ मध्ये आलेल्या वणडनात वबज्जलाला ‘कळचुरी’ कुळातील कसह व पेम्मावडदेवाचा वप्रयपतु्र 
म्हटले आहे. पेम्मावडदेव हे वबज्जलाच्या वपत्याचे नाव होय. ‘हेम्मावडदेव’ असेही हे नाव उल्लेविलेले 
आढळते. समस्कृतातील प या वणाचा उच्चार कन्नड भाषेत अनेकदा ह असा होतो, त्याला हे धरूनच आहे. 
‘शत्रुवीरामच्या वस्त्रयामच्या नेत्रातील अश्रुप्रवाहाने आपला कोपाग्नी शामत करणारा’ व ‘पृथ्वीचा उपभोग 
घेण्यासाठी आपल्या क्षात्रधमाचा मवहमा प्रगट करणारा’ या ववशषेणामनी वबज्जलाचा पराक्रम सूवचत केला 
आहे. वबजापूर वशलालेिात वबज्जलाने मावळ, लाट, नेपाळ आवण गुजडर यामच्याववरुद्ध युदे्ध करून त्यामना 
कजकले होते असे म्हटले आहे. [ततै्रव.] बहुधा, जगदेकमल्ल वद्वतीय याने केलेल्या उत्तरेकडील स्वाऱयामच्या 
वळेी वबज्जल त्याच्याबरोबर असावा व त्यावळेी त्याने केलेल्या पराक्रमाचे हे वणडन असाव.े त्यामुळे 
चालुक्यसम्राटामची कीती ववशषे वाढली. म्हणूनच की काय, आपल्या या वशलालेिात त्याला 
‘चालुक्ययशोवल्लीवसन्त’ म्हटले असाव.े वबज्जलाला येथे ‘क्षोवणपाल’ असेही म्हटले आहे. पण त्याचा अथड 
‘राजा’ एवढाच अवभपे्रत आहे. मामडवलक असला तरी आपल्या ताब्यातील प्रदेशाचा तो ‘क्षोवणपाल’ च होता. 
या व ितर वशलालेिामत वबज्जलाला लावलेल्या ‘क्षोवणपाल’ या ववशषेणावरून त्याच्या कारस्थानीपणाववषयी 
काढलेल्या अनुमानामना ववशषे महत्त्व देण्याचे कारण नाही. 
 

प्रस्तुत वशलालेिात वबज्जलाचा वनदफेश पढेु २१ ते २४ या ओळीत पनु्हा आलेला आहे. तेथे त्याची 
अनेक वबरुदे उल्लवेिलेली आहेत. ती पारमपवरक असून त्यामवरून ऐवतहावसकदृष्ट््ा नवीन अशी कोणतीच 
मावहती वमळत नाही. त्याला तेथेही ‘महाममडलेश्वर’ म्हणनू समबोधले आहे (ओ. २४). ऐवतहावसक घटनामच्या 
दृष्टीने वबज्जलाच्या या उपाधीचे महत्त्व यापूवीच आपण पावहले आहे. 
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णबर्ज्लाचे बंधू : राजल ि मैळुणगदेि 
 

पुढील श्लोकात (श्लो. ३; ओ. ८–१०) वबज्जलाचे दोन धाकटे भाह राजल व मैळुणगदेि यामचे वणडन 
असून त्यामच्यामुळे वबज्जल ववशषे प्रवसद्ध होता, असे म्हटले आहे. िवतहासाच्या दृष्टीने हे उल्लिे अत्यमत 
महत्त्वाचे आहेत. वबज्जलाला ‘मळुैवगदेव’ नावाचा एक धाकटा भाह होता एवढेच उपलब्ध िवतहासावरून 
माहीत आहे. त्याच्या जोडीला ‘राजल’ नावाचा आणिी एक भाह त्याला होता हे प्रस्तुत वशलालेिातील 
या श्लोकावरून प्रथमच उजेडात येत आहे. मळुैवगदेवाच्या आधी त्याचा उल्लिे असल्यामुळे राजल हा 
मळुैवगदेवाहून वडील असावा असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. ‘श्रीवल्लीचे वन वाढववणाऱया आपल्या 
िङ्गलतेच्या धारेवरील पाणी’ म्हणजे ‘आपल्या कीर्षतरूपी अनेक वलेींना, आपल्या तरवारीच्या धारेवरील 
पाणी घालून ज्याने वाढववले होते, अथात आपल्या पराक्रमाने ज्याने अनेकदा कीती समपादन केली होती 
असा राजल’. (ओ. ८) असे त्याचे वणडन केलेले आहे. आवण मळुैगीदेवाला ‘देवने्द्रासारख्या प्रचमड 
शत्रुनृपतींना कजकणारा रावण’ म्हणून समबोधले आहे. यावरून त्यामच्या पराक्रमाची कल्पना येते. या दोन 
धाक्ा भावामच्यामुळे प्रख्यात झालेला वबज्जल, असे श्लोकात म्हटले आहे. त्यावरून तत्कालीन 
राजकारणात व युद्धात वबज्जलाला या दोन्ही बमधूचे नेहमीच साह्य होत असले पावहजे असे स्पष्ट वदसते. 
 

या दोन बमधूमच्या साह्याने वबज्जल करहाड प्रदेशाचे पालन करीत होता. हा प्रदेश त्याला 
चालुक्यचक्रवतीच्या कृपेने प्राप्त झाला होता, असे पुढील श्लोकात म्हटले आहे (श्लो. ४; ओ. १०–११). 
यावरून प्रस्तुत वशलालेिाच्या काळी म्हणजे ि. स. ११५१ मध्ये करहाड प्रामतावर कळचुरी वबज्जलाचे राज्य 
होते हे स्पष्ट वदसते. भाळवणी येथील शके १०७८ (ि. स. ११५६) च्या कन्नड वशलालेिावरून त्यावळेीही 
करहाड प्रामत वबज्जलाच्याच स्वावमत्वािाली होता असे वदसून येते. [पुढे प.ृ ३३१–३५४ पाहा.] ि. स. ११५६ मध्येच 
वबज्जलाने चालुक्यामचे सम्राटत्व झुगारून वदले. या त्याच्या कायात वशलाहरनृपती ववजयावदत्य याचे त्याला 
साह्य होते असे समजण्यात [डायनेस्टीज ऑफ वद कनाटक वडत्स्रक्ट स. पृ. ४७५, ५४८.] येते. त्याचा उल्लिे ‘कऱहाडचा 
वशलाहर नृपती’ म्हणून करण्यात येतो. पण वरील उल्लिेावरून त्यावळेी वशलाहारनृपती ववजयावदत्याचे 
कऱहाडवर स्वावमत्व नव्हते असे स्पष्ट वदसते. कोल्हापूर येथील वशलाहार शािेच्या ताब्यात पूवी करहाट 
प्रदेश होता यात शमका नाही. या शािेतील मारकसह नृपतींच्या ताम्रपटात त्याचा वपता गदक याला 
‘करहाटकुण्डी अवधपवत’ म्हटले आहे. [वमराशी. समशोधनमुक्ताववल, सर ५, पृ. २१९.] पुढे चालुक्यनृपती सहावा 
ववक्रमावदत्य याने ‘करहाट–पवत’ ववद्याधर राजकन्या वहच्याशी वववाह केल्याचे वणडन वबल्हण कवीने 
‘ववक्रमामकदेवचवरता’त [सगड ८ व ९.] केले आहे. तेव्हा ववक्रमावदत्याच्या काळातही (ि. स. १०७६ ते ११२६) 
कऱहाड प्रामत वशलाहारामच्या ताब्यात होता असे वदसते. तथावप, त्यानमतर उपरोक्त मारकसह नृपतीचा सवात 
धाकटा मुलगा गण्डरावदत्य (ि. स. सुमारे १११०–११३५) याचे वणडन ताळले ताम्रपटात [जनडल. बॉ. ब्र.ँ रॉ. ए. 

सो. वषड १३, पृ. १.] ‘वमकरज देश, सातिोल्ल आवण कदकण’ या प्रदेशामचा राजा म्हणनू केलेले आहे. तेव्हा ि. स. 
११२६ ते ११३५ च्या दरम्यान केव्हामतरी हा प्रामत चालुक्यामच्या स्वावमत्वािाली गेला असावा. बहुधा 
चालुक्यामच्या वतीने वबज्जलानेच आपले बमधू राजल व मळुैवगदेव याच्या साह्याने तो कजकून घेतला असावा 
आवण म्हणूनच वद्वतीय जगदेकमल्लाने प्रसन्न होहन तो वबज्जलाला वदलेला असावा, वालसमग [बॉम्ब–ेकनाटक. 

नम. १२८, वषड १९४०–४४.] (जत समस्थान) येथील ि. स. ११४० च्या एका कन्नड वशलालेिात त्यावळेी करहाड–
४ हजार प्रामतावर वबज्जल शासन करीत होता असा उल्लेि आढळतो. 
 

या ‘करहट’ प्रदेशाचा ‘हेड नाडु’ या नावाने ओळिला जाणारा एक ववभाग होता. त्याला करहट 
प्रामताचे नाक म्हणजे मुख्य महत्त्वाचे व शोवभवमत असे स्थान म्हटले आहे. ‘ववभवानीकवनधी’ या 
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ववशषेणावरूनही हेड प्रदेश अत्यमत वैभवसमपन्न होता असे वदसून येते. महामक आवण कवरकुळ राजे त्या 
प्रदेशावरील वबज्जलाचे अवधकारी होते (श्लो. ५; ओ. ११–१२.) 
 
यापनीय संघ : कारेय गि : मैलाप अन्िय 
 

यानमतरच्या पुढील सहाव्या श्लोकात मोणन िट्टारक नावाच्या जैन मुनीची प्रशस्ती वणडन केली आहे. 
ते कारेय गणाचे स्वामी होते आवण मलैाप अन्वयाची कीती त्यामनी वाढववली होती (ओ. १४). अथात, मोवन 
भट्टारक हे जैन धमातील ‘कारेय’ गणातील ‘मलैाप’ अन्वयाचे मुनी होते. वस्त्रप्रावणासमबमधीच्या मतभेदामवरून 
जैन धमाचे वदगमबर, श्वेतामबर व यापनीय असे तीन समप्रदाय प्रथम झाले. त्यानमतर यातील प्रत्येक समप्रदायाचे 
वनरवनराळ्या ‘समघा’त ववभाजन झाले. पुढे प्रत्येक समघाचे पुन्हा भेद होहन ‘गि’ वनमाण झाले. गणाच्या 
पोटववभागाला ‘अन्वय’ असे म्हणतात. या अन्वयामना जी नाव ेवमळाली आहेत ती सामान्यतः या अन्वयाचा 
ववशषे समबमध असलेल्या पववत्र जैन के्षत्रावरून. ‘मलैाप’ तीथाशी समबमध असल्यामुळे प्रस्तुत अन्वयाला मलैाप 
अन्वय हे नाव वमळाले असाव.े हा मलैाप अन्वय ‘कारेय’ गणाशी एक शािा होय. पण कारेय गण हा 
कोणत्या समघाचा घटक होता, याचा वनदफेश आपल्या वशलालेिात केलेला नाही. वडली आवण हवन्नकेरी 
येथील जैन वशलालेिामत [डॉ. पामडुरमग देसाई, जैवनझम् िन साउथ िमवडया अँड सम् जैन एवपग्राफ स. प.ृ ११३.] कारेय गण हा 
यापनीय समघाचा गण होता असे म्हटले आहे. तेव्हा मोवन भट्टारक हे यापनीय समघातील कारेय गणाच्या 
मलैाप अन्वयातील जैन मुनी होते यात शमका नाही. 
 

जैनामच्या वदगमबर आवण श्वेतामबर समप्रदायामचा उल्लिे सवडत्र ववपुल प्रमाणात आढळतो तसा यापनीय 
समघाचा आढळत नाही. या समघाचे आवण त्याच्या शािामचे कायड प्रामुख्याने दवक्षण भारतातील कन्नड प्रदेशात 
झालेले आढळते. वृक्षमलू, कुम वड, कण्डूर, मडूव, बत्न्दयुर, कारेय ित्यादी गणामचा यापनीय समघामध्ये 
समावशे होता. यापनीय समघाचे जैन मुनी पुरोगामी वृत्तीचे व सुधारक होते. केवळ आपल्याच धमाच्या 
तत्त्वज्ञानाने मोक्ष वमळतो असे नाही, तर ‘परशासने मोक्षः’ म्हणजे ितर तत्त्वज्ञानानुसारही मोक्ष वमळू 
शकतो; केवळ यवतमुनींनाच मोक्ष वमळतो असे नाही तर ‘सग्रन्थानाम मोक्षः’ म्हणजे गृहस्थाश्रमीयामनाही मोक्ष 
वमळू शकतो; तसेच केवळ पुरुषामनाच नाही तर ‘स्त्रीणाम तद भाव ेमोक्षः’ म्हणजे वस्त्रयामनाही याच जन्मात मोक्ष 
वमळू शकतो, शीअ त्यामची उदार ववचारसरणी होती. यामुळेच यापनीय समप्रदायामच्या मुनींना कन्नड प्रदेशात 
जैन धमाचा मोठा प्रमाणात प्रसार करता आला. [ततै्रव, पृ. १६३–१६९.] 
 
मोणन िट्टारक 
 

मोवन भट्टारक हे चावरत्रयसमपन्न व अत्यमत कडक ववरक्ताचायड होते. सवड सामान्य जनतेला जैन 
धमाचा उपदेश करण्यात त्यामनी आपले आयुष्ट्य घालवले. ‘सकळभव्यानमदमम’ या ववशषेणावरून हे स्पष्ट होते 
(ओ. १३). ‘भव्य’ या शब्दाचा अथड ‘सामसावरक’ असा या वठकाणी आहे. (भव=समसार; भव्य=सामसावरक) 
त्याचमुळे कारेय गणातील आपल्या मलैाप अन्वयाचा ते उत्कषड करू शकले. (ओ. १४). 
 

या मोवन भट्टारकाचे वशष्ट्य माधिचंद्र िट्टारक, आवण त्यामचे वशष्ट्य िूणरचंद्र णसद्धातंदेि होते (ओ. 
१५). त्यामच्यानमतर मुणनचंद्राचा उल्लिे पुढील ७ व्या श्लोकात आलेला आहे. ओ. १७ मध्येही त्यामचे नाव 
आलेले आहे. पढेु ओ. २६ मध्ये त्यालाच मुवनचमद्र वसद्धामतदेव असे म्हटले आहे. िूणरचंद्र णसद्धातंदेिाचा व 
मुवनचमद्र वसद्धामतदेवाचा समबमध स्पष्ट शब्दात सामवगतलेला नाही. तथावप, मोवनभट्टारकापासूनची वशष्ट्यपरमपरा 
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वणडन करण्याचा लेिकाचा हेतू स्पष्ट वदसतो. त्यावरून मुवनचमद्र वसद्धामतदेव हा भवूरचमद्र वसद्धामतदेवाचा 
वशष्ट्य असावा यात शमका नाही. मुवनचमद्राचा वशष्ट्य ‘काम’ याचे वणडन ७ व्या श्लोकात आलेले आहे (ओ. १५-
१६). श्लोक ८ मध्ये वणडन केलेला काव गावुमड, आवण ओ. २५ मधील कप्प गावुमड तो हाच ‘काम’ होय. 
काम, काव (गावुमड) आवण कप्प (गावुमड) ही एकाच व्यक्तीच्या नावाची वभन्न रूपे होत. 
 

या काि गािुंडाची प्रशस्ती श्लो. ७ व ८ (ओ. १५–१८) मध्ये आलेली आहे. मुवनचमद्राच्या 
चरणकमळावर लुब्ध झालेला भ्रमर, असा हा काव गावुमड अकजक्य होता. सामसावरक (भव्य) लोकामच्या 
वशरोभागी मण्याप्रमाणे शोभनू वदसणारा तो काव गावुमड व्यवहारकुशल व लोकवप्रय होता. तो गुणसमपन्न 
होता. बय्स (वैश्य) कुळाला भषूणभतू होता (श्लो. ७). आवदवजन ही त्याची आराध्य देवता होती. त्याच्या 
वपत्याचे नाव केत गावुमड. ते सद गुणसमपन्न होते. पद्मगावुमडी हे त्याच्या (काव गावुमडाच्या) मातुश्रीचे नाव. ती 
सत्यवप्रय व पववत्र होती. अशा या दामपत्याचा पुत्र काव गावुमड. व्रत-पालनात त्याची बरोबरी करणारा 
त्यावळेी दुसरा कोणीही नव्हता (श्लो. ८). 
 

या काव गावुमडाचे वडील केत गािुंड याने (करहट प्रामतातील) हेड ववभागाजवळील बोवरग्राम येथे 
श्रीपाश्वडदेवाचे एक ममवदर बामधून घेतले होते (ओ. २०). प्रतापचक्रवती जगदेकमल्लाच्या १२ व्या राज्यवषी, 
शुक्ल समवत्सरातील फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी, रवववार रोजी (ओ. १९) त्या ममवदरातील ऋषींच्या 
अन्नदानासाठी व ममवदराच्या जीणोद्धारासाठी (ओ. २०–२१) महाममडलेश्वर वबज्जलदेव याचा ग्रामावधकारी 
लक्खिदेि, कें द्र शासनावधकारी व प्रमुि करणाध्यक्ष नंणदयप्ि सािंत आवण स्थावनक कप्प गािुंड यामनी 
मुवनचमद्रदेवाला काही जवमनी व एक बगीचा हातावर पाणी सोडून दान वदला. (ओ. २४–२६). या दानामची 
नदद करणे हा प्रस्तुत वशलालेिाचा मुख्य उदे्दश आहे. यावशवाय, देवाच्या नमदादीपासाठी बाजारातील 
िरेदी-ववक्रीवरील बसवलेले कर, घोयामच्या ववक्रीवरील कराच्या उत्पन्नातून एक तेलघाणा, एक पान-
दुकान व शतेातील एक घर यामची व्यवस्था करण्यासाठी रेिि नायक ि लखम राजे यामनी घोयावरील 
कराचा एक चौवल (चतुथांश भाग) ही वदलेली देणगी, यामचीही नदद करण्यात आली आहे. 
 
स्थळ णनणिती 
 

प्रस्तुत वशलालेिात जगदेकमल्लाचे वास्तव्यस्थान म्हणून वनदफेवशलेले कल्याि म्हणजे आजचे 
कल्याणी गाव होय (ता. गुलबगा, वजल्हा वबदर). महाराष्ट्रातील ठाणे वजल्ह्यात कल्याण नावाचे शहर 
आहे, ते हे नव्हे. करहट ककवा करहड म्हणजे आजचे कऱहाड (वज. सातारा, महाराष्ट्र) होय. भाळवणी 
येथील दोन कन्नड वशलालेिामपैकी पवहल्या वशलालेिात ‘करहड नाल्कु’ म्हणजे करहड-चार हजार, असा 
उल्लेि आहे. त्याचा अथड, चार हजार गावामचा समावशे असलेला करहड (कऱहाड) प्रामत. हा 
ग्रामसमख्यावनदफेश आपल्या वशलालेिात नाही. हेड हे गाव सध्या पेड म्हणून ओळिले जाते. ते सामगली 
वजल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात आहे. बोणरग्राम हे आजचे बोरगाव होय. ते सामगली वजल्ह्यातील वमरज 
तालुक्यात आहे. त्याजवळ सुमारे चार मलैामवर देकशग नावाचे गाव आहे. त्यामुळे जेथे प्रस्तुत वशलालेि 
सापडला ते बोरगाव (बोवरग्राम) आज ‘देकशग बोरगाव’ म्हणून ओळिले जाते. पेडपासून ते सुमारे १५–१६ 
मलैावर आहे. 
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िाचन 
 

भाग पहिला 
 
१. श्रीमत्परमगंिीरस्याद्वादामोघलाछंनं [।*] जीयात् तै्रलोक्यनाथस्य िासनं णजनिा– 
२. सनं ॥ [१॥*] स्िस्स्त समस्तिुिनाश्रय ंश्रीपृ्िीिल्लिमहाराजाणधराज परमेश्वर– 
३. परमिट्टारकं सत्याश्रयकुळणतळकं चाळुक्यािरिं श्रीमत्प्रतापचक्रिर्षि जगदेकम– 
४. ल्लदेिर णिजयराज्यमुिरोिराणििृणद्धप्रिद्धथमानमाचन्द्राक्कथ तारं सललु कल्यािद 
५. नॅनॅणिणडनॉळु सुखसकंथाणिनोदकद राज्य ं गॅर्य्युिणमरॅ [॥*] तत्पादपदद्मोपजीणि ॥ 

जयजयाजीणिते– 
६. िं कळचुणरकुळकुत्कीळकसहं णरपुक्षणत्रयनारीनेत्रिाणरप्रसरिणमतकोपास्ग्न चाळुक्यचके्रि– 
७. यिोिल्लीिसन्तं नॅगळ दनिनीिोगकॅ्क पॅम्माणडदेिणप्रयपुतं्र क्षत्रधम्मथप्रकणटतम– 
८. णहमं णबर्ज्लक्षोणिपालं ॥ [२॥*] श्रीिल्लीिनिद्धथकाणसलणतकाधाराजलं राजलं देिने्द्रप्रणतम– 
९. प्रचंडपरिूिृरै्ज्त्रदिग्रीि ंमैळुणगदेिनॅम्बनुजकर णिख्याणतििॅ ंप्रतापा-[णिब्बाडि] िोणषतजलो– 
१०. दन्िर्ज्ळं णबर्ज्लं ॥ [३॥*] पाणळणसदनमत्सरहृदयाळंबकना णनजानुजव्िेरसेन्दंु चाळुक्यचक्रिर्षिय 

लीळाद– 
११. यकॅयदमादकरहडनाडं ॥ [४॥*] आ-करहटधणरत्री श्रीकान्तॅयनाणिकागंमॅम्पुदु णिििा– 
१२. नीकणनणध हॅडनाडु [महाकं] कणरकुळस्न्प्रपाळरद (क) णधनायकरु ॥ [५॥*] 
 

भाग दुसरा 
 
१३. परमश्रीणजनतत्िकद सकळित्रयानंदमं माणड दुद्धथरमप्पुग्रतपः प्रिािबळकद कंदप्पनं गॅल्दु सच्चणरताळं 
१४. णक्रतनाणग बाप्पॅणनणस मैलापान्ियश्रीयनुद्धणरसलु साल्दनुदार कारयगिेिं मोणन िट्टारकं ॥ 

[६॥*] अ– 
१५. िरणिष्यरु माधिचन्द्रिट्टारकदेिरु ॥ अिरणिष्यरु िूणरचन्द्रणसद्धान्तदेिरु ॥ श्रीमुणनचन्द्रब्रणतघन 
१६. कोमळपदपंकजमधुकरनॅनलुद्दामतॅिडॅदं ित्रयणिखामणिगुणि बर्य्सकुलललामं कामं ॥ [७॥*] 

तनगा– 
१७. राणधप देर्य्ििाणदणजनपं चाणरत्रसारॅदय ंमुणनचन्दं्र गुरु तंदॅ सद गुिसमेतं केतगािुंडनॉळ णपन ताणय 
१८. सत्यदिौचदास्प्पथनतुळणश्रपद्मगािुंणड नट्टनॅप्पुिणतकयदॅ पोल्बरॉळरॅ श्रीकािगािुंडन [॥८॥*] 

स्िस्स्त श्रीमच्चा– 
१९. ळुक्यप्रतापचक्रिर्षि जगदेकमल्लिषथद हिॅरडनॅय सुक्लसंित्सरद फाल्गुि सुद्ध त्रयोदणस 

आणदिरदंदु हॅड– 
२०. मूनूरथद बणळय बाडं बोणरग्रामयॅ केतगािुंडं माणडणसद श्रीपाश्वथदेिरबसणदय णरणषयराहा– 
२१. रदानकं्कखंडस्फुणटतजीिोद्धार [कॅ्क] ॥ स्िस्स्त समणधगतपंचमहािब्दमहामंडलेश्वरं 

कालाजंरपुरिराधीश्वरं 
२२. सुिण्िथणिषिव्िजं डमरुगतूर्य्यथणनग्घोषिं कळचुणरकुळकमळमािडंं कदनप्रचंड मानकन– 
२३. काचळ सुितराणदत्य कणलगळंकुि गजसामंत िरिागतिज्रपंजर प्रतापलंकेश्वर परनारीसहोदर 

णगणरदु– 
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२४. ग्गथमल्ल िैरीिकंठीरि णनश्िंकमल्ल नामाणदसमस्तप्रिस्स्तसणहतं श्रीमन्महामंडलेश्वरं 
णबर्ज्लदेिरसर पॅग्गथडॅ ल– 

२५. क्खिदेिर्य्यप्रमुखकरिाध्यकं्ष गळु मेलाळ कूय नंणदयम सािन्तनु अणल्लयमूणलग कप्पगािुंडनु– 
२६. णमदु्दथ  मुणनचन्द्रणसद्धान्तदेिग्गॅ धारापूव्िथकं माणड णबट्ट कॅणय [ह] िसुगॅस्र्य्यडंं पडिलु तुरुदाणरकय 
२७. बणडगलु नट्ट ककल्ल मूडलु अकसाणलगॅस्र्य्य ं तॅङकलु णयिूरुथ कम्म आकेर्य्गरुििं नूरथकारुथ णचिमं 

णतरुथिरु 
२८. बसणदकय मूडलर्य्यगलद मनॅ नागेश्वरदेिर तोंटकद मूड णसणरिड्डिद मूड-बटॅ्टकय बडगलु 

बणियमरकड पडुि– 
२९. लु तोंटस्य नूब्बथरंु सणॅट्टगुि पॅम्म गािुंडनंु सौधॅरॅगळंु तळद सणॅट्टयरुणमदु्दथ  देिर सॉडेरण्नॅगे बोणरगािॅय 
३०. तळद सणॅट्टयरॉक्ककलगॅ हागिॉन्दु अणल्लमाकरदहणिय जिळकॅ्क बणिगॅ णहणडहणि उस्प्पन हॅकरगे सट टुगे 

िॉन्दु हॅड– 
३१. गॅगॅ मान ऑंदु णतर्य्पॅ संुकमंु एलॅय हेकरगणयििलॅॅ तलॅिोर्षरणगप्पिणयदॅलॅ अडकॅय ं मार्षरदॅ [हॉणग] 

प्पिणयदडकॅ मारुथ– 
३२. ि ििदराणसयणल्ल देिर सरुगकॅ्क सट टुग ऑंन्दु कयणतणनतुमं णबट्टरु । अणल्लमाकरद कुदुरॅगॅ मिॅयर 

संुकद कॉट्टगॅ [िॅ] ळॅय ं
३३. णबट्टरु अणल्ल [कयतप] हिणिनलु तॅणल्लगिनॅ ऑनं्दु तंबुणलगरंगणड ऑनं्दु हॉलिनॅ ऑंदु 

णयणनतुमनुियसाम्यमं णबट्टरु ॥ 
३४. श्रीमतु णबर्ज्लदेिरसर मेळाळ कॅय संुकिॅग्गडॅ नागदेिनायकरंु अिरणळय रेििनायकनंु 

लखमरसनंु अणल्ल माणरंद कु 
३५. दुरॅय काणिकॅकय णबट्ट चौव्िल ऑंन्दु 
 

भाग हिसरा 
 
३६. स्िदिा ंपरदिा ंिा यो हरेणत िसंुधरा ं[।*] षणिव्िषथसहश्राणि णििाया ंजायते णक्रणमः ॥ [९॥*] 

िासनणमदाउदॅणल्ल– 
३७. य िासनमाणरिरेकॅ सणलसुिॅ नानीिासनमॅम्ब पातकना सकळं रौरिकॅ्क गळगळणनणलगंु ॥ 

सकळोव्िीनु– 
३८. तमप्प धम्मथमणनदं कादं स्स्थतैश्वर्य्यथ िंुिुकनकंु्क [॥*] णिपरीतदॉळु नडॅि गंगागयािािराणस 

कुरुके्षते्रदॉळॅ 
३९. य दॅ गो–णद्वज–मुणन–स्त्री–बाळरं कॉदपातकनक्कंु्क णबणडणदकु्कथ मापुरुषनॅदंु रौरिस्थानदॉळु ॥ 
४०. बहुणिव्िथसुधा दिा राजणिस्सगराणदणियथस्य यस्य यदा िूणमतस्य तस्य तदा फलं ॥ [१०॥*] 

स्िस्त्य– 
४१. भ्युदय मंगळमहाश्री श्री ॥ 
 

िाषातंर 
 

अत्यमत गमभीर अशा श्रीमान स्याद्वादाचे अमोघ लामछन ज्यावर आहे अशा तै्रलोक्यनाथाच्या 
वजनशासनाचा ववजय असो (श्लो. १, ओ. १). स्वत्स्त. समस्तभवुनाश्रय, श्रीपृथ्वीवल्लभ, महाराजावधराज, 
परमेश्वर, परमभट्टारक, सत्याश्रय (नृपतीच्या) कुळाचा वतलक, चालुक्य कुळाचा अलम कार, अशा 
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श्रीमत्प्रतापचक्रवती जगदेकमल्लाचे ववजयी राज्य चमद्र, सूयड आवण तारे आहेत तोपयंत उत्कषाने वाढत 
असताना, आवण (जगदेकमल्ल) आपल्या कल्याण येथील वास्तव्यात ववश्रमभालाप व ववनोद यात काळ 
घालवीत राज्य करीत असताना (ओ. २–५) ॥ त्याच्या चरणकमलाच्या प्रसादाने उपजीववका करणारा 
(त्याचा सेवक) ॥ (ओ. ५). जीववतेश, कळचुरी कुळातील दुदडम्य कसह, शत्रुवीरामच्या वस्त्रयामच्या डोळ्यामतील 
अश्रुप्रवाहाने आपला कोपाग्नी शामत करणारा, चालुक्य नृपतींच्या यशोरूपी वलेीला प्रफुवल्लत करणारा 
वसमत, पेम्मावडदेवाचा वप्रय पतु्र, पृथ्वीचा उपभोग घेता यावा म्हणून क्षवत्रय धमाचा मवहमा ज्याने प्रगट केला 
आहे अशा त्या क्षोवणपाल वबज्जलाचा ववजय असो. (श्लो. २, ओ. ८). यशोरूपी वलेींचे वन वाढवणारे 
(आपल्या) अवसलतेच्या (लतेप्रमाणे असणाऱया तरवारीच्या धारेवरील) तीक्ष्ण पात्यावरील पाणीच असा 
राजल; (आवण) देवेंद्रासारख्या प्रचमड शत्रनृुपतींना कजकणारा दशग्रीव (रावणच) असा मळुैवगदेव, या 
आपल्या धाक्ा बमधूमुळे ववख्यात झालेला; आपल्या प्रतापरूपी वडवाग्नीने समुद्राचे पाणी शोषण करणारा 
वबज्जल (श्लो. ३; ओ. ८–१०), मत्सरशून्य हृदय धारण करणारा (असा तो वबज्जल) आपल्या धाक्ा 
भावामच्या वनरमतर साह्याने, चालुक्यचक्रवतीच्या लीलाकृपेने प्राप्त केलेल्या करहड नाडूचे (प्रामताचे) पालन 
करीत होता ॥ (श्लो. ४; ओ. १०–११). त्या करहट धवरत्रीरूपी लक्ष्मीचे नाक (प्रमुि स्थान) म्हणनू 
समबोवधल्या जाणाऱया वैभवसमपन्न हेड नाडूचे (प्रदेशाचे) महामक आवण कवरकुळ नृपती हे (प्रशासक) 
अवधकारी होते (श्लो. ५; ओ. ११–१२). 
 

परम श्री वजनतत्त्वामच्या उपदेशाने सवड सामसावरक लोकामना आनमद देहन, दुधडर व उग्र 
तपःप्रभावाच्या सामथ्याने कम दपाला कजकून, श्रेष्ठ चावरत्रयामने अलम कृत होहन, भलेपणा (प्रशस्ती) प्राप्त 
करून उदार कारेय गणाचे स्वामी मोवनभट्टारक मलैाप अन्वयरूपी लक्ष्मीचा उद्धार करू शकले (श्लो. ६; 
ओ. १३–१४). 
 

त्याचा वशष्ट्य माधवचमद्र भट्टारक देव. त्याचा वशष्ट्य भवूरचमद्र वसद्धान्त देव. 
 

श्री. मुवनचमद्र यतीच्या भरीव व कोमल चरणकमलाच्या वठकाणी मधुकर झालेला (त्या 
चरणकमळामचा सेवक), अकजक्य, सामसावरक जनामचे वशरोभषूण, गुणसमपन्न व बय्स (वैश्य) कुलाची शोभाच 
असा काम (होता). (श्लो. ७; ओ. १५–१६). आवद वजन ही ज्याची पूज्य आराध्यदेवता आहे, श्रेष्ठ 
चवरत्रयाने समपन्न मुवनचमद्र हे ज्याचे गुरु आहेत, सद गुणसमपन्न केत गावुमड ज्याचे वपता आहेत व सत्य आवण 
शुवचता यामना आपले सवडस्व अपडण केलेली श्रीपद्मगावुमडी ज्याची पे्रमळ आई आहे, त्या काव गावुमडाची, 
व्रतपवरपालनात आवण उत्कषात बरोबरी करणारा दुसरा कोणी असू शकेल काय? (श्लो. ८; ओ. १६–
१८). 
 

स्वत्स्त. हेड–३०० जवळील बोवरग्राम येथे केत गावुमडाने बामधववलेल्या श्रीपाश्वडदेवाच्या बसतीला, 
श्रीमच्चालुक्यप्रतापचक्रवर्षत जगदेकमल्लाच्या बाराव्या राज्यवषी शुक्ल समवत्सरातील फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी, 
रवववार रोजी, रुषींच्या अन्नदानासाठी, तसेच पडझड झालेल्या (बसतीच्या) जीणोद्धारासाठी (ओ. १८–
२१). 
 

स्वत्स्त, पमच महाशब्द (ही पदवी, ककवा या शब्दामचा सन्मान) प्राप्त करणारा, महाममडलेश्वर, 
कालामजर या श्रेष्ठ नगराचा स्वामी, सुवणडवृषभध्वज (ज्याच्या ध्वजावर वृषभाचे वचन्ह सोन्याने काढलेले आहे 
असा), डमरुग आवण तुयड या वाद्यामनी ज्याच्या नावाची घोषणा केली जाते असा, कळचुवरकमळमातंड, 
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कदनप्रचमड (युद्धात शत्रलूा अत्यमत घनघोर वाटणारा), मान-कनकाचळ (अवभमानाचा सुवणड मेरू पवडत), 
सुभटरावदत्य (शूरवीरामचा सूयड), कवलगळमकुश (कवलकालाच्या गळ्यावर रोिलेला अमकुश), गजसाममत, 
शरणागतवज्रपमजर, प्रतापलम केश्वर (रावणाप्रमाणे प्रतापी), परनारीसहोदर, वगवरदुगडमल्ल, वैरीभकम ठीरव 
(शत्ररुूपी हत्तींचा नाश करणारा कसह), वनःशमकमल्ल (वनभडयपणे पराक्रम गाजववणारा वीर) ित्यादी प्रशस्ती 
(वबरुदे) धारण करणारा श्रीमन्महाममडलेश्वर वबज्जलदेव याचा (ओ. २१–२४) ग्रामावधकारी लक्िणदेव, 
प्रमुि करणाध्यक्ष (वनरवनराळ्या िात्यामचा मुख्य) व कें द्रशासनावधकारी (मेळाळ केय) नमवदयण्ण सावमत, 
आवण तेथील मूळ रवहवासी (मूवळग) कप्प गावुमड यामनी (ओ. २५) मुवनचमद्र वसद्धान्तदेवाला हातावर पाणी 
सोडून (धारापूवडक) दोनश े कम्म जमीन दान वदली. वतच्या पविमेला हन्नसुगे (नावाची जमीन) असून 
उत्तरेला गाईमची वाट, पूवफेला पुरलेला एक िुणेचा दगड व दवक्षणेला सोनारआळी आहे. या जवमनीवरील 
शमभर सुवणडमुद्रामचा कर त्यामनी भरावा (ओ. २६, २७). या जवमनीवशवाय बसतीपासून पूवफेच्या बाजूने 
असलेले पाच हात रुम दीचे घर आवण एक बगीचा दान वदला असून तो नागेश्वरदेवाच्या मळ्याच्या पूवफेकडे, 
वसवरवड्डणाच्या जवमनीच्या उत्तरेकडे व शमीवृक्षाच्या पविमेकडे आहे. 
 

पाचश े स्वामी, सेवट्टगुत्त पेम्म गावुमड, सौधोर (चौधरी) महालकरी आन स्थावनक (तळद) श्रेष्ठी 
यामनी देवाच्या नमदादीपासाठी (पुढील कर लावले आहेत). बोवरगाव येथील श्रेष्ठींच्या प्रत्येक कुटुमबावर एक 
हाग (एक नाणे). तेथे ववकल्या जाणाऱया कापसाच्या प्रत्येक गासयातून वातीसाठी पसाभर कापूस, 
वमठाच्या प्रत्येक पोत्यातून एक सट टुग (पळाभर) मीठ, प्रत्येक ओझ्यावर एक मान कर. (ववयाच्या) 
पानामच्या प्रत्येक पोत्यातून पन्नास पाने. आवण डोक्यावर वाहून आणलेल्या (पानामच्या) प्रत्येक टोपलीतून 
पमचवीस पाने. ववकलेल्या सुपाऱयामच्या प्रत्येक पोत्यातून पमचवीस सुपाऱया, ववकलेल्या भाताच्या प्रत्येक 
राशीतून देवाच्या प्रसादासाठी एक सट टुग (पळाभर) भात. याप्रमाणे समकल्प सोडला आहे. (ओ. २९–
३२). 
 

येथे ववकल्या जाणाऱया घोयामच्या ववके्रत्यावर (सरदारावर) जो कर लावलेला आहे त्या कराच्या 
पैशातून एक तेलघाणा, एक (ववयामच्या) पानाचे दुकान व सफाईगार (कमडचाऱयामना) राहाण्यासाठी 
शतेातील एक घर देण्यात आले आहे (ओ. ३२–३३). श्री वबज्जलाच्या कें द्रशासनातील महसूल ममत्री 
नागदेव नायक याचा भाचा (ककवा जावाई) रेवणनायक व लिमराजे यामनी तेथे ववकलेल्या घोयावरील 
कराचा एक चौवल (एक चतुथांश भाग) दान म्हणनू वदला आहे (ओ. ३४–३५). 
 

आपण स्वतः ककवा ितरामनी (दान म्हणून) वदलेली भमूी जो हरण करील तो साठ हजार वषफेपयंत 
ववष्ठेमध्ये वकडा म्हणनू जन्माला येईल (ओ. ३६). हे कोणते शासन, कुठले शासन, ते कुणी वदले, मी हे 
शासन काय म्हणून पाळाव?े असे म्हणणाऱया पाप्याचे सवडस्व रौरव नरकात पडेल (ओ. ३६–३७). सवड 
पृथ्वीवर ज्याची स्तुती केली जाते अशा या धमाचे जो पालन करील तो आपल्या ऐश्वयाचा उपभोग घेह 
शकेल (ओ. ३७–३८); पण जो याला प्रवतकूल आचरण करील त्याला गमगा, यमुना, सरस्वती, वाणरवस 
(वाराणसी), कुरुके्षत्र, ित्यादी पववत्र के्षत्रामध्ये गाई, ब्राह्मण, मुवन, वस्त्रया, बालक यामची हत्या केल्याचे 
पातक लागेल, आवण तो पापी मनुष्ट्य रौरव नरकातून कधीच बाहेर पडू शकणार नाही (ओ. ३८–३९). 
यापूवी सगरावद अनेक राजामनी भवूमदान वदलेले आहे. ती भमूी ज्यावळेी ज्याची ज्याची असते त्याला त्याला 
त्यावळेी (त्या भवूमदानाचे) फळ वमळते (ओ. ३९–४०) ॥ स्वत्स्त, अभ्युदय, ममगळ महाश्री ॥ 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२१ 
िाळििी येथील दोन कानडी णिलालेख 

 
प्रास्ताणिक : उपलब्धी 
 

ता. २६ जून १९७१ च्या ‘महाराष्ट्र टािम्स’मध्ये कऱहाडजवळ भाळवणी या गावी प्राचीन वशलालेि 
सापडल्याची बातमी प्रवसद्ध झाली. वतच्या अनुषमगाने चौकशी केल्यानमतर असे कळले की, कऱहाड येथे 
श्रीवशवाजी ववद्यालयातील वशक्षक श्री. भगवानराव घागफे यामना भाळवणी (ता. िानापूर, वजल्हा सामगली) 
येथे जून १९७१ मध्ये एकूण चार वशलालेि उपलब्ध झाले असून ते त्यामनी कऱहाड येथील श्रीवशवाजी 
ववद्यालयाच्या पुरातत्त्व ववभागात आणनू ठेवले आहेत. श्री. घागफे यामना प्राचीन वशलालेिादी वस्तू 
शोधण्याचा व जमववण्याचा नाद आहे. प्रामुख्याने त्यामच्याच प्रयत्नाने श्रीवशवाजी ववद्यालयात पुरातत्त्व 
ववभाग उघडला असून तो अत्यमत उपयुक्त ठरला आहे. त्यामच्याच प्रयत्नाने भाळवणी येथील वशलालेि 
उपलब्ध झाले असल्यामुळे ते अवभनमदनास ववशषे पात्र आहेत. 
 

या चार वशलालेिामपैकी तीन वशलालेि कानडी वलपीत कोरलेले असून चौथा नागरी वलपीत 
कोरलेला आहे. कानडी वलपीतील तीन वशलालेिामपैकी एकाची वशळा फार िराब झालेली असल्यामुळे 
वतच्यावरील लेि अत्यमत अस्पष्ट आवण म्हणून दुवाच्य झालेला आहे. बाकीचे दोन कानडी व एक नागरी 
वलपीतील वशलालेि यामचे स्वच्छ ठसे माझ्या ववनमतीवरून महाराष्ट्र राज्य, पुरातत्त्व व पुरावभलेि ववभागाचे 
समचालक श्री. वव. गो. िोबरेकर यामनी काढवनू आणले व ते मला उपलब्ध करून वदले. त्यामच्याच 
परवानगीने दोन कानडी वशलालेि मी येथे समपादन करीत आहे. या कानडी लेिामचे स्थूल वाचन नागपूर 
ववद्यापीठाच्या ‘प्राचीन भारतीय िवतहास, समस्कृती आवण पुरातत्त्व ववभागा’तील समशोधक ववद्याथी श्री. 
प्रसाद व श्री. राघवाचारी यामनी मला करून वदले. त्यानमतर त्यामचे वनवित व वनदोष वाचन भारत सरकारचे 
सेवावनवृत्त पुरालेिावधकारी श्री. लक्ष्मीनारायणराव (हल्ली मुक्काम कोल्हापूर) यामनी करून वदले. या सवांचा 
मी अत्यमत आभारी आहे. मराठी वाचकामच्या सोयीसाठी हे दोन्ही वशलालेि मी पुढे मराठीत वलप्यमतर करून 
वदलेले आहेत. 
 

यातील पवहल्या वशलालेिाचे ओळ १ ते १४; १४ ते १८ आवण १८ ते ३३ असे तीन पोट ववभाग 
पडतात. त्यामना अ, ब आवण क अशी नाव ेमी वदली आहेत व त्याच क्रमाने त्यामचे समपादन येथे करीत आहे. 
 

[१] णिलालेख पणहला 
 

(अ) हवभाग 
 
ििथन 
 

प्रस्तुत कोरीव लेिाची वशळा ५० सें. मी. रुम द असून ९६ सें. मी. उमच आहे. वतचा वरचा भाग 
अधडवतुडळाकार आहे. या भागाची डावी बाजू तुटलेली आहे. या अधडवतुडळाकार भागात उजवीकडून एक 
लहान व त्याच्यापढेु दुसरी मोठी अशा जनावरामच्या दोन आकृती कोरल्या आहेत. या आकृती गाढवाच्या 
असाव्यात असे वदसते. मध्यभागी असलेली आकृती कशाची याचा स्पष्ट बोध होत नाही. त्यानमतर डाव्या 
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बाजूला एक मनुष्ट्याकृती कोरलेली असून वतचा उजवा हात उमच वर गेलेला आहे, तर डावा हात उमचावनू 
िाली आलेला असावा असे वदसते. या आकृतीच्या डाव्या बाजूला सूयड आवण चमद्रकोर यामच्या आकृती 
कोरलेल्या आहेत. 
 
णिषय 
 

भाळवणी येथील गवरफेश्वर देवाच्या पूजाअचफेसाठी आवण देवालयाच्या जीणोद्धारासाठी (१) 
सोवणनायक, चावणनायक आवण नागदेवनायक; (२) कवलदेवय्य नायक; आवण (३) श्रेणी ककवा व्यापारी 
समस्था, यामनी वदलेल्या जवमनी आवण करामच्या रूपाने वदलेली दाने नमूद करणे हा पवहल्या वशलालेिातील 
अ ववभागाचा ववषय होय. 
 
िाषा 
 

प्रस्तुत वशलालेिातील कानडी भाषेच्या स्वरूपासमबमधी काही वलवहणे हे माझ्या अवधकाराबाहेरचे 
आहे. यात आलेल्या समस्कृत शब्दामवर कानडी वणोच्चारामची छाप पडलेली आहे. त्रय्ळोक्य (ओ. १), 
चाळुक्य, तै्रळोक्य (ओ. २), ममडळेश्वर. (ओ. ३), कळचुय्यडकुळकमळमातडण्डम (ओ. ५), महामण्डळेश्वरम 
(ओ. ६, १६) ित्यादी शब्दामतील ळ काराचा उपयोग पाहा. समस्कृत शब्दामचे लेिनही चुकीचे केलेले आहे. 
उदा. ‘चारव’े ऐवजी चारुव.े (ओ. १), तै्रलोक्य ऐवजी त्रय्ळोक्य (ओ. २); यावशवाय सुवन्नड (ओ. ४), वव्रशभ 
(ओ. ५), वनघोशण (ओ. ५), वववक्रत (ओ. १५), साशन, आळमवक्रत, सौचाचर (ओ. १९), ित्यादी शब्दामचे 
लेिन पाहाव.े यावरून मराठीप्रमाणे कानडी भाषेतही न–ण, श-ष-स यामतील वणोच्चारातील सूक्ष्म भेद 
नाहीसे होत चालले होते; तसेच ऋ या स्वराचे व्यमजनात उच्चारामतर होहन त्याचा उच्चार व लेिन णर असे 
व्हायला लागले होते हे ‘ववणक्रत,’ ‘आलम णक्रत’ या शब्दामवरून वदसून येते. 
 
कालणनदेि 
 

प्रस्तुत वशलालेिात एकूण दोन कालवनदफेश आलेले आहेत. (१) सोवणनायक व चावणनायक 
यामनी गवरफेश्वर देवालयाला ज्या वषी दान वदले ते वषड चालुक्य नृपती तै्रलोक्यमल्लदेव याचे ८ व ेराज्यवषड 
होते. त्या वषाची वमती पढुीलप्रमाणे : धाता समवत्सर, मागडशीषड शुद्ध प्रवतपदा, गुरुवार. (ओळ २, ३). वपल्ल े
यामच्या जमत्रीप्रमाणे गत वषड शके १०७८ (=ि. स. ११५६) ला धात्री समवत्सर होते. या समवत्सराचे नाव धातु, 
धातृ, धाता, धात्री असे अनेक रीतींनी वलवहले जाते. या वशलालेिात ते ‘धातु’ असे वलवहलेले आहे. ते धातृ 
ककवा धात्री समवत्सर होय यात शमका नाही. या समवत्सरातील मागडशीषड शुद्ध प्रवतपदेला बरोबर गुरुवार येतो. 
तेव्हा कालवनदफेश पमचामगाप्रमाणे वबनचूक आहे. िमग्रजी पमचामगाप्रमाणे ही तारीि ि. स. ११५६, नोव्हेंबर १५ 
गुरुवार, अशी होती. 
 

(२) दुसरा कालवनदडश कवलदेवय्य नायक याने ज्या वदवशी दान वदले त्यासमबमधीचा आहे. 
रायमुरारी सोवयदेव याचे ते ४ थे राज्यवषड असून त्या वषी ववकृत समवत्सर होते. त्यातील ज्येष्ट शुद्ध 
अष्टमीला सोमवार होता. त्या वदवशी व्यवतपात होता (ओळ १४, १५). वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे ववकृत 
समवत्सर गतवषड शके १०९२ ला होते. त्यातील ज्येष्ट शुद्ध अष्टमीला बरोबर सोमवार होता. सूयडभाग 
५२+चमद्रभाग १४७=१९९ भाग; यातून प्रत्येकी ११ (=२२) अयनामश वजा केले असता १७७ भाग उरतात. 
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१८० भाग असले म्हणजे व्यवतपात योग पूणड होतो. अथात वरील वदवशी, म्हणजे ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमी, 
सोमवार, रोजी १७७ भाग काली व्यवतपात योग असल्याचेही वपल्ले जमत्रीवरून वदसून येते. तेव्हा 
वशलालेिातील हा दुसरा कालवनदफेशही बरोबर आहे, यात शमका नाही. त्या वदवशी िमग्रजी तारीि ि. स. 
११७०, मे १८, सोमवार ही होती. 
 

शके १०७८ (=ि. स. ११५६) मध्ये आवण शके १०९२ (ि. स. ११७०) मध्ये वदलेल्या दानामचे वनदफेश 
एकाच वशळेवर कोरलेले असून त्यामचा मजकूर धावता आहे. ओळ १४ ते ३३ मधे अय्यावोळेय स्वामी आवण 
भाळवणी येथील कशप्यामची श्रणेी यामनी वदलेल्या दानामचा वनदफेश आहे. ती दाने कोणत्या काळात वदली गेली 
याचा स्वतमत्र उल्लिे नाही. बहुधा तीही सोवयदेवाच्या राज्यकालात वदली गेली असावी. ते काहीही असले 
तरी प्रस्तुत वशलालेि शके १०९२ (=ि. स. ११७०) मध्ये ककवा त्यानमतर लौकरच केव्हातरी, गवरफेश्वर 
देवाला वमळालेल्या सवड दानामचा वनदफेश करण्यासाठी कोरण्यात आला असावा, असे वदसून येते. 
 
आिय ि चचा 
 

‘नमस्तुमगवशरिुमवब-’ या श्लोकाने लेिाचा आरमभ झालेला आहे. (ओ. १) हा श्लोक म्हणजे 
बाणभट्टाच्या ‘हषडचवरता’ च्या आरमभीचे ममगलाचरण होय. चालुक्य नृपतींच्या अनेक वशलालेि-ताम्रपटामच्या 
आरमभी त्याचा उपयोग केल्याचे आढळते. [िमवडयन अॅत्न्टके्वरी. व्हॉ. १३, पृ. ९२.] नमनाच्या या श्लोकानमतर 
तै्रलोक्यमल्लदेवाच्या ८ व्या राज्यवषाचा व त्यातील प्रस्तुत ववभागातील दानाच्या वतथीचा उल्लिे केला 
आहे. (ओ. २, ३). हा तै्रलोक्यमल्ल म्हणजे कल्याणी येथील पविम चालुक्य नृपतींच्या वमशातील तृतीय 
सोमोश्वराचा धाकटा पुत्र तृतीय तैलप होय. तृतीय सोमेश्वर (ि. स. ११२६–११३८) याच्या मृत्यनूमतर प्रथम 
त्याचा वडील मुलगा वद्वतीय जगदेकमल्ल (ि. स. ११३८–११४९) गादीवर बसला आवण त्याच्या नमतर 
त्याचा धाकटा भाह तृतीय तैलप (ि. स. ११४९–११६३) याला गादी वमळाली ‘तै्रलोक्यमल्ल’ आवण 
‘चालुक्यचक्रवती’ ही वबरुदे त्याने धारण केली होती. क्ववचत, ‘चालुक्यचक्रवर्षत ववक्रम’ असेही त्याचे वबरुद 
आढळते. [वद अली वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन. (समपाः यझदानी), पृ. ३७५.] तथावप, तै्रलोक्यमल्ल या वबरुदानेच तो ववशषे 
ओळिला जातो. धाता समवत्सरातील म्हणजे शके १०७८ मधील मागडशीषड मवहन्यात त्याचे आठव ेराज्यवषड 
चालू होते. अथात शके १०७१ (ि. स. ११४९) मागडशीषड मवहन्यापूवी केव्हा तरी त्याचे राज्यारोहण झाले 
असाव.े 
 
कलचुरी ििं ि त्याच्या िाखा 
 

तै्रलोक्यमल्लाच्या उल्लिेानमतर महाममडलेश्वर वबज्जणदेवाचा वनदफेश आलेला आहे. त्याची अनेक 
वबरुदे ४ ते ६ या ओळींत आलेली आहेत. कळचूयड नृपतीच्या दोन प्रमुि शािा होहन गेल्या. एक मध्य 
भारतात व दुसरी दवक्षण भारतात. मध्य भारतातील कलचुरी नृपतींची राजधानी आरमभी कालम जर येथे व 
नमतर मावहष्ट्मती (आजचे महेश्वर शहर) [कलचुरी नृपवत आवण त्यामचा काल (वा. वव. वमराशी), पृ. ५.] येथे होती. त्यानमतर 
त्यामचा जो वमश उदयाला आला त्यामनी वत्रपुरा (जबलपूर जवळ नमडदेच्या काठावरील सध्याचे ‘तेउर’ हे 
गाव) येथे राजधानी स्थापन केली. दवक्षणेतील कलचुरी वमश हा ‘कल्याणीचे कलचरुी’ म्हणून ओळिला 
जातो. मध्यभारतातील कलचुरीचीच ही शािा होती की ती स्वतमत्र उदयाला आली हे वनवित सामगता येत 
नाही. दवक्षणेतील कलचुरी नृपती आपणाला ‘काळामजरपुरवराधीश्वर’ म्हणववतात. [प्रस्तुत लेिातील वशलालेि १ 

(ओळ ४) व वशलालेि २ (ओळ ५) पाहा.] काळमजर हे शहर आजही उत्तर प्रदेशातील बामदा वजल्ह्यात ववद्यमान आहे. 
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प्रारमभीच्या कलचुरींची ती राजधानी होती. त्यावरून दवक्षणेतील कल्याणीचे कलचुरी त्याच वमशातील असाव े
असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. वबजण्णाने आपणाला ‘कळचुयडकमळमातंड’ म्हटले आहे (ओळ ४) ते 
यथाथड वाटते. कारण त्याच्यामुळेच दवक्षणेतील कल्याणीचा कलचुरी वमश ववशषे ववख्यात आहे. वबज्जणाला 
सम्राटाकडून ‘पमचमहाशब्दा’चा मान वमळालेला होता. (समवधगतपमचमहाशब्द). पूवी श्रेष्ठ व्यक्तीना 
आपल्या स्वारीसमोर ककवा ितराकडून त्याच्या आगमन प्रसमगी शमि, भेरी, मृदमग, शृमग व घमटा ही वादे्य 
वाजवण्याचा सन्मान सम्राटाकडून वमळत असे. हा सन्मान वबज्जणाला प्राप्त झाला होता. ‘डमरुग’ आवण 
‘तूयड’ ही वादे्य वाजवनू (गमन व आगमन प्रसमगी) त्याच्या नावाची घोषणा होत असे. (डमरुगतूयडवनघोषणम) 
युद्धात तो प्रचमड होता. शत्रूमना तो अत्यमत भीषण वाटत असे (कदन–प्रचमड). 
 
कलचूयथ नृपती णबर्ज्ि 
 

दवक्षणेतील कल्याणी येथील कलचयुड वमशाचा, िवतहासाला ज्ञात असलेला मुख्य पुरुष म्हणून 
‘जोगम’ प्रवसद्ध आहे. पण त्याच्याववषयी मावहती देणारी ऐवतहावसक साधने आज उपलब्ध नाहीत. 
जोगमाचा पुत्र पेमाडी हफड  हेम्मावडयरस हा ि. स. ११२८ मध्ये चालुक्य नृपती तृतीय सोमेश्वराचा 
मामडवलक म्हणनू सध्याच्या ववजापूर वजल्ह्यातील तरडवाडी नाडूत (प्रदेशात) राज्य करीत होता, असा 
उल्लेि आढळतो. [िमवडयन ॲत्न्टक् वेरी, व्हॉ. १२, पृ. १२] वबज्जण हा त्याचा मुलगा त्याच्या मागून गादीवर बसला. 
वबज्ज, वबज्जल या नावामनीही तो समबोवधला जातो. ि. स. ११४५ च्या सुमारास तो गादीवर बसला असावा असे 
म्हैसूर राज्यातील हवरहर येथील वशलालेिावरून वदसून [डायनेस्टीज ऑफ कॅनरीज वडत्स्रक्ट्स (फ्लीट), पृ. ४७१.] 
येते. या लेिात त्याला कोणतीही वबरुदे लावलेली नाहीत. त्यावळेी चालुक्य नृपती जगदेकमल्ल वद्वतीय 
कल्याणी येथे राज्य करीत होता. वबज्जलाचे कलचरुी घराणे हे या चालुक्यामचेच मामडलीक होते. 
जगदेकमल्लानमतर तै्रलोक्यमल्ल तृतीय तैलप ि. स. ११४९ मध्ये चालुक्यामच्या गादीवर आला. तो अत्यमत 
दुबडळ होता. राज्यशासनकौशल्यही त्याजजवळ नव्हते. उलट वबज्जण अत्यमत पराक्रमी आवण चतुर 
राजकारणी होता. वशवाय तो अत्यमत महत्त्वाकामक्षीही होता. चालुक्य सम्राटामची सत्ता विळविळी झाल्याचे 
पाहून ती उलथून पाडून हस्तगत करण्याचे दूरदशी धोरण त्याने आरमभापासून स्वीकारले असाव े असे 
वदसते. म्हणनूच की काय, त्याच्या आरमभीच्या काही वशलालेिामत चालुक्य सम्राट तै्रलोक्यमल्लाचा वनदफेश 
असला तरी त्याचे आपण ‘पादपद्मोपजीवी’ सेवक आहोत असे त्याने म्हटलेले नाही. सम्राटाची मजी 
समपादून त्याने ‘महाममडळेश्वर’ ही पदवी प्राप्त करून घेतली, तरीही त्याच्या वशलालेिामत चालुक्य सम्राट 
तै्रलोक्यमल्लदेव याचा ‘त्याच्या राज्यवषी’ एवढाच उल्लिे तो करतो, असे काही समशोधक म्हणतात. प्रस्तुत 
भाळवणी वशलालेिात ‘तै्रलोक्यमल्लदेवाच्या ८ व्या राज्यवषी’ एवढेच म्हटले आहे. तथावप, 
तै्रलोक्यमल्लदेवाच्या ‘चालुक्यचक्रवती’ या ववशषेणाने त्याचे सम्राटत्व व आपल्या ‘समवधगतपमचमहाशब्द 
महाममडलेश्वर’ या वबरुदामनी आपले मामडवलकत्व त्याने मान्य केल्याचे, वनदान तसा आभास वनमाण केल्याचे 
स्पष्ट वदसते. ‘आभास’ असे म्हणण्याचे कारण हे की, पुढे ६ व ७ ओळीत त्यावळेी कऱहाड ववभागावर शासन 
करणारा अवधकारी ‘मळुैवगदेव’ याला वबज्जणाचा ‘पादपद् मोपजीवव’ असे म्हटले आहे, त्यावरून कल्याणी 
येथील राज्य जणु वबज्जणदेवाचे होते, जणु तोच सम्राट होता व राज्यातील ववभागामचे शासक त्याचे 
‘पादपद्मोपजीवव’ अथात, त्याच्या चरणाच्या आश्रयाने राहाणारे सेवक होते असे ध्ववनत होते. दुसरी गोष्ट 
अशी की, नेमके याच वषी म्हणजे ि. स. ११५६ मध्ये वबज्जणाने तै्रलोक्यमल्लदेवाचे सम्राटत्व झुगारून वदलेले 
वदसते. त्याच वषी वत्रभवुनमल्ल, भजुबलचक्रवर्षत, कळचयूडचक्रवर्षत ित्यादी वबरुदे धारण करून वबज्जणाने 
स्वतःचे राज्यवषडही चालू केले. त्याच्या पवहल्या राज्यवषाचा उल्लिे ‘धातु समवत्सर, शकवषड १०७९ (चालू; 
अथात गत शकवषड १०७८)’ असा आहे. त्या वषापासून तो स्वतमत्र झाला आवण पुढील काही वषांत त्याने 
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कल्याणीचे राज्य पादाक्रामत केले. त्याच्या काही वशलालेिामवरून तो ममगळवढेे (वज. सोलापूर) येथून राज्य 
करीत होता असे वदसते. कदावचत, कल्याणी येथे त्याचे आसन त्स्थर नसल्यामुळे त्याला काही काळ 
राजधानी बदलणे भाग पडले असाव.े ि. स ११६२ च्या एका वशलालेिात त्याला ‘समस्तभवुनाश्रय 
श्रीपृथ्वीवल्लभ महाराजावधराज परमभट्टारक’ ही चालुक्य नृपतींची वबरुदे लावली आहेत. त्यावरून त्यावषी 
ककवा त्याआधी थोडे अगोदर कल्याणीच्या चालुक्य राज्याचा तो पूणडपणे स्वामी बनला असावा, असे वदसून 
येते. [डायनेस्टीज ऑफ कॅनरीज वडस्रीक्ट्स (फ्लीट) पृ. ४७४-४७५.] 
 
िीरििै पंथ आणि णबर्ज्िाचा अतं 
 

वबज्जण जैन धमानुयायी होता असे ‘बसव पुराण’ व ‘चन्नबसव पुराण’ या वीरशवैामच्या आवण 
‘वबज्जलदेवरायचवरत’ या जैनामच्या ग्रमथात म्हटले आहे. तथावप, तेलगू ‘बसव पुराणमु’ या ग्रमथात तो 
पामडुरमगाचा भक्त होता असेही म्हटले आहे. दवक्षणेतील कलचुरी वमश शवै मतानुयायी होता. तेव्हा परमपरेने 
वबज्जण शवै होता असे वदसते. त्याच्या वशलालेिामच्या आरमभी नेहमी वशवाचे ममगलाचरण आढळते, 
त्यावरूनही तो शवै असावा असे अनुमान सयुत्क्तक वाटते. त्याच्या कारकीदीत वीरशवै धमड वनमाण होहन 
फोफाव ूशकला याचेही कारण त्याचे शवैमतानुयावयत्व असाव.े वबज्जणाच्या मुख्य प्रधानाचे नाव बलदेव. तो 
शवै ब्राह्मण होता. मावदराज आवण मादलामवबका याचा पतु्र बसव हा बलदेवाचा भाचा होता. बसव म्हणजे 
वशवाच्या नमदीचा अवतार. वशवथल झालेल्या शवै धमाच्या पुनरुत्थापनासाठी शमकराने आपणाला पाठवले 
आहे अशी त्याची घोषणा होती. आत्मा नवीन शरीर धारण करतो हे त्याला मान्य नव्हते. बालवववाहाला 
त्याचा ववरोध होता. ववधवावववाहाचा तो पुरस्कता होता. नमदीची पूजा करणे व गळ्यात कलग धारण करणे 
ही त्याच्या या नवीन धमाची वैवशष्ट््े होत. म्हणून त्याचा धमड ‘कलगायत’ या नावाने ओळिला जातो. 
‘वीरशवै’ म्हणजे नैवष्ठक वशवोपासक, हेही त्याचे दुसरे नाव आहे. त्याच्या अलौवककत्वाने प्रभाववत होहन 
बलदेवाने आपली गमगादेवी नावाची मुलगी त्याला वदली व आपला जावई केले. बसवाच्या नवीन मतामुळे 
ब्राह्मण वगड त्याचा छळ करू लागला. त्यामुळे त्याला पळून जाव ेलागले. तथावप, बलदेवाच्या मतृ्यनूमतर 
वबज्जणाने त्याला बोलावनू मुख्यममत्रीपद वदले. त्याला कोषाध्यक्ष नेमून मुख्य सेनापतीपदाच्या जागेवरही 
त्याची स्थापना केली. ितकेच नाही तर नीललोचना नावाच्या आपल्या बवहणीचा त्याच्याशी वववाह लावनू 
वदला, ही गोष्ट लक्षात घेतली पावहजे. बसवाने राजदरबारी असलेल्या आपल्या या वजनाचा व अवधकाराचा 
उपयोग करून आपल्या अवभनव मतामचा धूमधडाक्याने प्रचार सुरू केला. बसवाच्या वडील बवहणीचे नाव 
नागलामवबका. ती अत्यमत सुमदर होती. वतला कौमायावस्थेत झालेला मुलगा चन्नबसव. (जैन लेिकामच्या मते 
नागलामवबकेच्या सौंदयावर मोवहत होहन वबज्जणाने वतला आपली रिेली म्हणून ठेवले होते). बसवाच्या 
मतामचा प्रचार व प्रसार करण्यात त्याने ववशषे भाग घेतला. वबज्जणाने हे सवड चालू वदले, यावरून त्याचे 
शवैमतानुयावयत्वच वदसून येते. तथावप, आपल्या मतामच्या कडवपेणामुळे पढेु बसवाने ितर धमांचा उच्छाद 
करणे सुरू केले. जैन धर्षमयामवरही त्याने हत्यार धरले. त्यामुळे कु्रद्ध होहन वबज्जणाने दोन कलगायत 
धमानुयायामचे डोळे फोडले व त्यामना आमधळे केले. तेव्हा बसव पळून गेला. त्याने जगदे्दव नावाच्या आपल्या 
वशष्ट्याला वबज्जणाचा वध करण्यासाठी पाठवले. जगदे्दवाने आपल्या साथीदाराच्या साह्याने भर दरबारात 
वबज्जणाचा वध केला, असे एक मत आहे. िकडे कुडालसमगम येथे बसव वशवात ववलीन झाला. चन्नबसव 
पुराणाच्या मते बसव वशवतत्त्वात ववलीन झाल्यावर चन्नबसव हा मुख्य प्रधान झाला. यादवी सुरू झाल्यावर 
त्याने युद्धात वबज्जणाचा पराभव केला. पण नमतर आपल्या आईच्या सामगण्यावरून त्याने वबज्जणाला त्याचे 
राज्य परत केले. ‘वबज्जलदेवरायचवरत’ या जैन ग्रमथात थोडी वनराळी हकीकत आहे. त्याच्या मते, जैन वषे 
धारण करून एका कलगायताने वबज्जणाला ववषाने मािलेले एक फळ अपडण केले. ते हुमगल्यामुळे वबज्जणाला 
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मृत्यू आला. ते काहीही असले तरी वबज्जणाच्या कारकीदीतच बसव व चन्नबसव हे वीरशवै अथवा कलगायत 
पमथाचे प्रमुि उदयाला आले आवण या पमथाचा उदय आवण उत्कषड झाला, ही गोष्ट महत्त्वाची होय. वबज्जलाने 
ि. स. ११६७ पयंत राज्य केले. आपल्या मृत्यपूूवी ि. स. ११६७ मध्येच आपला मुलगा सोवयदेव याला 
गादीवर बसवनू तो वनवृत्त झाला होता. [डायनेस्टीज ऑफ कॅनरीज वडस्रीक्ट्स. (फ्लीट) प.ृ ४७७-४८५; वद अली वहस्टरी ऑफ वद 
डेक्कन (समपा. यझदानी) पृ. ४६१-४६५.] 
 
कुमारनारायि मैळुणगदेि 
 

महाममडलेश्वर वबज्जणाच्या उल्लेिानमतर कुमार नारायि मैळुणगदेि याचा वनदफेश आलेला आहे. 
(ओळ ७) ‘मळुैवगदेव’ हे ववशषेनाम असून ‘कुमारनारायण’ ही याची उपाधी अथवा वबरुद होय. कल्याणीच्या 
कलचुरी वमशात मळुैवगदेव नावाच्या दोन व्यक्ती आढळतात. एक वबज्जणाचा धाकटा भाह व दुसरा 
वबज्जणाचा पुत्र ककवा सोवयदेवाचा धाकटा भाह म्हणून वनदफेवशलेला आढळतो. वबज्जणाच्या मुलामत 
मळुैवगदेवाचे नाव आढळत नाही. तेव्हा हा दुसरा मळुैवगदेव बहुधा सोवयदेवाचा धाकटा भाह म्हणजे चलुत 
भाह असावा. वबज्जणाचा धाकटा भाह असलेल्या मळुैवगदेवाला कवलदेव नावाचा मुलगा होता. आपल्या 
वशलालेिात मळुैवगदेवाचा जसा उल्लेि आहे तसा कवलदेवाचाही आहे. त्यावरून असे वाटते की, या 
लेिात उल्लवेिलेला मळुैवगदेव हा वबज्जणाचाच धाकटा भाह असावा. ‘कुमारनारायण’ ही उपाधी त्याची 
असावी. नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या ‘देकशगबोरगाव’ येथील शके १०७२ च्या कन्नड वशलालेिात 
वबज्जणाचा धाकटा भाह मळुैवगदेव कऱहाड प्रामतावर राज्य करीत होता असे स्पष्ट म्हटले आहे. आपल्या 
वशलालेिातील मळुैवगदेव कऱहाड-४००० ववभागावर राजधानी भाळवणी येथून शासन करीत होता. (ओळ 
८) भाळवणी हे राजधानीचे गाव कऱहाड ववभागाच्या ७ आवण १२ या पोटववभागात होते. कऱहाड ववभागाचा 
उल्लेि ‘कऱहाड-४०००’ (नाल्कु सवसरद) असा केलेला आहे. याचा अथड असा की, कऱहाड ववभागात ४ 
हजार गावामचा समावशे होता. ग्रामसमूह आवण ववषय (ववभाग) यामची रचना करताना त्यात दशगुवणत 
ग्रामसमख्येचा अमतभाव करण्याची ही दशमान पद्धती म्हणून ओळिली जाते. राज्याचे शासकीच दृष्टीने 
ववभाग पाडताना ते अशा दशमान पद्धतीचा स्वीकार करून पाडाव ेअसे धमडशास्त्रलेिकामनी सुचववले आहे. 
ही पद्धत दवक्षण भारतात ि. स. आठव्या शतकापासून सुरू झाली आवण क्रमाक्रमाने पुढे ती रूढ झाली. 
[ततै्रव. पृ. ५१.] या कऱहाड ववभागाचे अनेक पोटववभाग होते. त्यातील ७ व्या आवण १२ व्या पोटववभागात 
राजधानी भाळवणीचा समावशे होता. 
 
मैळुणगदेिाचे अणधकारी : दाने देिारे 
 

सोिि नायक (ओळ १०) हा मळुैवगदेवाचा महाप्रधान होता. त्याला पोथेग्राहक असेही म्हटले 
आहे. त्यावरून कऱहाड ववभागाचा मुख्य लेिावधकारीही तोच असावा असे वदसते. चािि नायक हा 
मळुैवगदेवाचा ‘करण’ (= वहशबेनीस, लेिक) होता. ‘करण’ याचा अथड प्रशासनातील एक ववभाग असाही 
होतो. ‘लेिापद्धती’ ग्रमथात एकूण ३२ करण म्हणजे िाती सामवगतलेली आहेत. उदा. श्रीकरण, व्ययकरण, 
टमकशालाकरण ित्यादी. िातेप्रमुिाला करणाध्यक्ष असे म्हणत. नागदेि नायक हा करणाध्यक्ष होता. तो 
कोणत्या करणाचा अध्यक्ष होता ते स्पष्ट सामवगतले नाही. (ओ. ९–१०). 
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दानाचा तपिील 
 

भाळवणी येथील गवरफेश्वर देवाच्या पूजेसाठी आवण जीणोद्धारासाठी सोवण नायक, चावण नायक 
आवण नागदेव नायक या वतघामनी दहा कप्पवडकोलु दमडाने (गजाने) मोजलेली २०० कम्म जमीन, आवण 
त्यासाठी २ पाय वदले. (ओ. १२) ‘कप्पवडकोलु’ हा जमीन मोजण्याचा मापदमड ककवा गज होय. ‘कम्म’ हे 
जवमनीचे माप होय. १०० कम्म वमळून एक मत्तर (ककवा वनवतडन) होते. दान वदलेली जमीन, वसववनगे 
गावाला जाणाऱया रस्त्याच्या पूवफेकडे, सीळबेदेवी ममवदराच्या आवण ब्रह्मपुरीतील सोमनाथदेवाच्या 
उद्यानाच्या ईशान्येकडे होती. ब्रह्मपुरी हा शब्द येथे ब्राह्मणामची वस्ती या अथाने वापरलेला आहे. सीळबेदेवी 
आवण सोमनाथदेव यामची ममवदरे भाळवणी गावातीलच असावी. या जवमनीवशवाय गवरफेश्वर देवालयातील 
वदव्यामच्यासाठी तेल काढण्याला एक तेलघाणी आवण देवालयातील देवदासींना राहण्यासाठी एक घर दान 
वदले होते. (ओळ १२–१४). 
 

(ब) हवभाग 
 
रायमुरारी सोणयदेि 
 

या वशलालेिाचा दुसरा भाग (ब) ओळ १४ ते १८ पयडत असून त्यात गवरफेश्वर देवाला वमळालेले 
दुसरे दान ‘कळचुयडचक्रवर्षत रायमुरारी सोणयदेि’ याच्या कारकीदीत महाममडलेश्वर णसद्धर्य्या याच्या रेिरस 
या श्रीकरणाचा मुख्य प्रवतवनधी कणलदेिर्य्या याने वदल्याचे नमूद केलेले आहे. 
 

सोणयदेि हा वबज्जणाचा वडील पुत्र त्याच्यानमतर गादीवर बसला. या दानाच्या कालोल्लेिाची चचा 
पूवी केलेलीच आहे. ववशषे लक्ष वधेण्यासारिी बाब अशी की, ववकृत समवत्सरातील शकवषड १०९२ (ि. स. 
११७०) हे सोवयदेवाचे चौथे राज्यवषड म्हणून उल्लवेिलेले आहे. अथात, शके १०८९ (ि. स. ११६७) हे त्याचे 
पवहले राज्यवषड होय. याच वषी राज्यत्याग करून वबज्जणाने राज्यकारभार सोवयदेवाच्या स्वाधीन केल्याचा 
उल्लेि पूवी केलेलाच आहे. वबज्जणाने धारण केलेले ‘कळचुयडचक्रवर्षत’ हे वबरुद सोवयदेवानेही धारण केले 
होते. ‘रायमुरावर’ हे त्याचे ववशषे वबरुद होते व त्यानेच तो सामान्यतः ओळिला जातो. त्याचे मूळ नाव 
‘सोमेश्वर’ असे होते. पण ‘सोवयदेव’ ककवा ‘सोववदेव’ हे त्याचे दुसरे नावच ववशषे रूढ झालेले आहे. त्याने 
शके १०८९ ते १०९९ (ि. स. ११६७ ते ११७७) पयंत एकूण दहा वषफे राज्य केले. त्याच्या पत्नीचे नाव 
सावळदेवी. नृत्यगायनात प्रवीण असलेली ही सम्राज्ञी दरबारात देिील नृत्यगायन करीत असे. [वद अली 
वहस्टरी ऑफ वद डेक्कन (समपा. यझदानी) पृ. ४६५.] 
 

महाममडलेश्वर वसद्धय्या हा सोवयदेवाचा मामडवलक होता. ममवत्रचूडामवण आवण रायसाधार (राजाचा 
आधारस्तमभ) या त्याच्या ववशषेणामवरून तो उत्तम राजकारणी आवण सोवयदेवाच्या ववश्वासाला ववशषे पात्र 
असा पराक्रमी पुरुष असला पावहजे. त्याचे राज्य कोणत्या भागात होते हे वनवित सामगता येत नाही. रेवरस 
दमडनायक हा वसद्धय्याचा श्रीकरण (लेिनावधकारी) होता. त्याच्या मुख्य प्रवतवनधीचे ककवा अवधकाऱयाचे 
(हेग्गडे) नाव कवलदेव नायक. याला कोणतीही ववशषेणे लावलेली नाहीत. त्यावरून तो एक सामान्य 
अवधकारी असावा असे वदसते. प्रस्तुत वशलालेिाच्या या दुसऱया भागातील दान त्याने वदलेले आहे. 
 

या दानाचा तपशील असा : वशलालेिाच्या पवहल्या भागात जी जमीन दान वदल्याचा वनदफेश आहे 
वतच्या शजेारील १०० कम्म आवण १ हाय जमीन, आवण (भाळवणी येथील) एका मल्ल नामक नाववदाच्या 
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(न्हाव्याच्या) बगीचाच्या पूवफेकडील फुलामचे १० बगीचे. १ मत्तर ककवा वनवतडन याचा एक शमभरावा भाग 
म्हणजे १ कम्म. हाय हा कम्माचा पोट भाग होय. 
 

(क) हवभाग 
 
पंचित अर्य्यािोळेय–स्िामी–श्रेिी 
 

वशलालेिाच्या वतसऱया भागात (ओळ १८ ते ३३) गवरफेश्वर देवाला वनरवनराळ्या श्रणेींनी (व्यापारी 
समस्थामनी) वदलेल्या दानामचा उल्लेि आहे. वनरवनराळ्या वस्तूमच्या िरेदीववक्रीचे वनयमन करण्यासाठी 
त्यावळेी अनेक व्यापारी समस्था हफड  श्रेणी अत्स्तत्वात होत्या. त्यामतील सवात महत्त्वाची आवण प्रमुि श्रेणी 
म्हणजे अय्यावोळे शहरातील पाचश ेस्वामी ही होय. वतचे वणडन ओ. १८ ते २० मध्ये आलेले आहे. अय्यावोळे 
शहर म्हणजे आजचे ऐहोळे (ता. हुनगुमड, वजल्हा ववजापूर, कनाटक राज्य) हे गाव. त्यावळेी चालुक्यामच्या 
राज्यातील ते एक महत्त्वाचे व्यापारी कें द्र होते. तेथील व्यापारी श्रेणी ही कें द्रीय श्रेणी असावी असे वदसते. 
पाचश े स्वामी हे वतचे प्रमुि अवधकारी सभासद होते. अय्यावोळेपुर येथील पाचश े स्वामींच्या या कें द्रीय 
श्रेणीचा उल्लिे त्या काळच्या अनेक वशलालेिामत आढळतो. वशमोगा वजल्ह्यातील वशकारपूर [एवफग्रावफया 

कनावटका (VII, SK. 118).] तालुक्यात सापडलेल्या ि. स. १०५४ च्या एका वशलालेिात यामची ववस्तृत प्रशस्ती 
आलेली आहे. कोल्हापूर [एवपग्रावफया िमवडका. वषड १९, पृ. ३०—३५.] येथे उपलब्ध झालेला शके १०५८ (ि. स. 
११३५) चा एक, आवण वमरज [ततै्रव. वषड १९, पृ. ३५—४१.] येथे सापडलेला शके १०६६ (ि. स. ११४२) चा एक, 
या दोन्ही वशलालेिामतही या श्रेणीची थोडीफार हकीकत आलेली आहे. त्यावरून असे वदसते की, या 
श्रेणीतील प्रमुिात पाचश ेव्यक्तींचा सामावशे होत असे. त्यामना स्वामी असे म्हणत. पाचश ेही समख्या अनेक 
वशलालेिामत सारिीच वनदफेवशलेली आहे. या श्रणेीने वनरवनराळ्या गावामत तेथील िरेदीववक्रीवर कर 
बसवनू दाने वदलेली आढळतात. त्यावरून ही कें द्रीय श्रणेी असून वतच्या पाचश ेस्वामींमध्ये अनेक गावामतील 
प्रवतवनधींचा समावशे होत असावा असे अनुमान करण्यास हरकत नाही. त्यामच्या ध्वजावर टेकडीची आकृती 
असे. (गुड्ड् ड ध्वज). वासुदेव, िमडाली आवण मलूभद्र यामच्या वमशातील आपण आहोत असे ते मानीत. 
(वासुदेव–िमडाली–मूलभद्रवमशोद् भवरुम ). यादव नृपती कन्हर याच्या शके ११७२ च्या ममदापूर [ततै्रव. वषड 

१९, पृ. १९—३०.] वशलालेिात ‘बलदेव’ हे यामचे वमशनाम अवधक असून ते सवांच्या आधी आलेले आहे. त्यामची 
उत्पत्ती ‘अघपवट्टगुरु’ पासून झाल्याचाही वनदफेश त्यात अवधक आढळतो. 
(अघपवट्टगुरूत्पवत्तबलदेववासुदेविमडालीमूलभद्रवमशोद् भवरुम ). अत्यमत साहसी, भाग्यवान, पराक्रमी, शूर, 
धीट, ज्ञानी, कलावमत, न्यायवप्रय, सदाचरणी ित्यादी ववशषेणामतून त्यामच्या अनेक गुणामचे वणडन आलम कावरक 
शब्दामत केलेले आढळते. भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही ते व्यापार करीत. सुमात्रा देशात तावमल-
नाडूमधील एका व्यापारी श्रेणीचा उल्लेि आढळतो. हत्ती, घोडे, मोती, पाच, मावणक ित्यादी रत्ने, 
चमदनादी सुगमधी द्रव्ये, मसाल्याचे पदाथड वगैरेचा व्यापार ते देशात व परदेशात सवत्र करीत. आपल्या 
व्यापारावर राजाने ठरवलेला ‘शुमक’ नावाचा कर त्यामना भरावा लागे. त्यातून राज्याला वमळकतही चामगली 
होई. ितर देशामतील मूल्यवान वस्तू व शसे्त्रही ते राजाला आणून देत असत. साधुसमत, ववद्वान पमवडत, 
देवदेवालये ित्यादींना ते देणग्या व दानेही देत असत. यावरून यामच्या कायाचे महत्त्व व व्याप्ती चामगली 
कळते. 
 

‘वीर बळमज धमाचे’ प्रवतपाळण करणे हेच त्यामचे मुख्य कायड होते. ‘बळमज’ हा शब्द ‘बणमज’ असाही 
अनेक वशलालेिामत आढळतो. समस्कृत ‘ववणज’ या शब्दापासून ‘वणमज’ (बणमज) हा शब्द आला असून 
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‘बळमज’ हे त्याचेच दुसरे रूप होय. तेव्हा बळमज धमड म्हणजे ववणजामचा, व्यापाऱयामचा धमड; त्यामची 
व्यापारववषयक नीवततत्व.े वीर हा शब्द श्रेष्ठ ककवा नैवष्ठक अथाने वापरला जातो. उदा. वीरशवै, वीरवैष्ट्णव, 
वीरमहेश्वर ित्यादी. त्याचप्रमाणे ‘वीर बळमज धमड’ म्हणजे श्रेष्ठ ककवा नैवष्ठक असा वावणज्य धमड; ककवा 
वावणज्य व्यवहारामध्ये वीर=श्रेष्ठ, वनष्ठावमत असलेल्यामनी (वीरामनी) घालून वदलेला धमड. याचा स्पष्ट उल्लेि 
यामच्या प्रशस्तींच्या आरमभी ‘वीर शासन’ या शब्दामतही आढळतो. सवड भवुनात सुप्रवसद्ध असलेल्या पाचश े
‘श्रेष्ठामनी (नैवष्ठक व्यापाऱयामनी) घालून वदलेले शासन (व्यापारववषयक धमाज्ञा)’ ककवा ‘श्रेष्ठामनी (नैवष्ठक 
व्यापाऱयामनी) घालून वदलेल्या पाचश ेधमाज्ञा’ असाही ‘पमचशतवीरशासन’ या शब्दामचा अथड होह शकेल. [‘सवड 
पृथ्वीत प्रवसद्ध असलेल्या पाचश ेमाणसामच्या (वीरामच्या) शासनाने जे अनेक गुणामनी अलम कृत झाले होते’ असा बानफेटने केलेला अथड बरोबर नाही. 
कारण त्यामुळे असे सूवचत होते की पाचश ेवीरामनी काढलेल्या आज्ञापत्रामुळेच हे गुण त्यामना प्राप्त झाले होते, त्यामच्या स्वतःच्या गुणसमपन्नतेमुळे नव्हे. 
‘गुण’ असे आजे्ञने वचकटवता येत नाहीत. माणसामनी ते आपल्या वठकाणी ववकवसत केले पावहजेत. ‘गुण’ हा शब्द उपाधी ककवा पदवी या अथाने 

योजलेला नाही हे लक्षात ठेवाव.े (पहा. एवप. िमवडका, वषड १९, पृ. ३४ व ३९).] या धमाज्ञापासून प्राप्त झालेल्या अनेक गुणामनी 
या श्रणेीतील स्वामी अलम कृत होते; अथात, त्या धमाज्ञामत सामवगतलेले अनेक गुण त्यामच्यात होते. 
 

दाने देणाऱया श्रणेींमध्ये अय्यावोळ येथील ५०० स्वामींच्या कें द्रीय श्रणेीव्यवतवरक्त पुढील अन्य 
श्रेणींचा उल्लिे आहे. गवरफे, गावत्रग, सेट्टी, सेवट्टगुत्तरु, बीर, बीरववणग, गौंड, गाहम ट स्वामी, ३६ शहरामतील 
सेट्टी, भाळवणी येथील मुम्मुवरदमड, उभयनानादेवश व्यापारी, ित्यादी (ओळ २१–२३) ‘गवरफे’ हा शब्द 
मुळात गववरग असा आहे. त्याचा अथड टोपल्या, चटया वगैरे ववणणारा बुरुड. ‘गावत्रग’ म्हणजे गायावर 
मालामची वाहतूक करणारे व्यापारी. ममगोली वशलालेिातील [एवप. िमवडका. वषड ५, पृ. २३.] उल्लेिावरून ‘गावत्रग’ 
ही ववयाच्या पानामचा व्यापार करणारी श्रेणी असावी असे वदसते. ‘सेट्टी’ (सम. श्रेवष्ठन्) म्हणजे प्रमुि 
व्यापारी. ‘सेवट्टगुत्त’ म्हणजे व्यापारी. गुत्त=करारनामा ककवा ठोक व्यापार. यावरून ‘सेवट्टगुत्त’ म्हणजे 
कजडरोिे वगैरे करून घेहन सावकारी करणारे, ककवा ठोक व्यापारी, असा याचा अथड असावासे वाटते. 
‘बीर’ (सम. वीर) म्हणजे वशपाई. देशदेशामतरात व्यापार करण्यासाठी व्यापाऱयामचे तामडे जात तेव्हा त्यामच्या 
समरक्षणासाठी वशपाई असत. त्यामना बीर=वीर म्हणत. या वीरामपैकी काहीजण व्यापारही करीत. त्यामना ‘बीर 
ववणग’ म्हणून समबोधले आहे. ‘गौंड’ म्हणजे िेयाचा प्रमुि. गौड, गौंड, गावुड, गावुमड हे एकाच शब्दाचे 
पयाय आहेत. समस्कृतमधील ‘ग्रामकूट’ शब्दाच्या अथाने ते वापरले जातात. गौंड हा शब्द या वठकाणी 
गौडाच्या श्रेणीतील प्रत्येक सामान्य सभासद (िेडेप्रमुि) या अथाने योजला असावा. उलट ‘गाउमडस्वामी’ 
म्हणजे िेडेप्रमुिामच्या श्रेणीतील (त्यामच्या कायडकावरणीतील) प्रमुि सभासद, या अथाने या शब्दाचा वापर 
केला असावा असे वाटते. वर वनदफेवशलेल्या सवांच्या स्वतमत्र श्रेणी त्यावळेी अत्स्तत्वात होत्या. यावशवाय ३६ 
गावामतील सेट्टीची एक श्रेणी होती. ही ३६ गाव ेकोणती हे वनदफेवशलेले नाही. ‘मुम्मुवरदमड’ हेही अशाच एका 
व्यापारी श्रेणीचे नाव होते. अय्यावोळेय ५०० स्वामींच्या कें द्रीय श्रणेीतून आपली वनर्षमती झाली असे ते 
म्हणतात. त्यामचे प्रमुि कें द्र आरमभी द्वारावतीपुर (सध्याचे हलेवीड, कनाटक राज्य), आवण नमतर कुरुगोडू 
(वजल्हा बेल्लरी, कनाटक राज्य) येथे होते. वशलालेिात आढळणारी यामची प्रशस्ती अय्यावोळे येथील 
वीरवळमजु–प्रशस्तीसारिीच आहे. एका कन्नड वशलालेिामध्ये [साहथ िमवडयन ित्न्स्क्रप शन्स. IX (i) नम. २९७.] 
मुम्मुवरदमडाची स्तुती पढुील शब्दामत केलेली आढळते. ‘ते शूराममध्ये शूर, शरणागतामचे समरक्षक, दुष्टामशी 
अत्यमत कू्रर, सज्जनामशी सज्जन आवण बलाढ् शत्रनूामही कजकणारे आहेत.’ या वणडनावरून वीर ववणगाप्रमाणेच 
मुम्मुवरदमड हीसुद्धा व्यापारी सैवनकामची श्रणेी असावी असे वदसते. भाळवणी येथील मुम्मुवरदमडाचा स्वतमत्र 
उल्लेि आपल्या वशलालेिात असल्यामुळे ती त्यामची स्थावनक श्रेणी असावी. ‘उभयनानादेवश’ ही सुद्धा एक 
व्यापारी श्रेणी होय. ‘देवश’ ‘नानादेवश’ व ‘उभयनानादेवश’ अशा तीन श्रेणींचे स्वतमत्र उल्लिे आढळतात. 
‘देवश’ ही स्थावनक व्यापाऱयामची श्रणेी होय. ‘नानादेवश’ ही बाहेरून येहन स्थावयक झालेल्या व्यापाऱयामची 
श्रेणी. वहचे दोन ववभाग असत. एक ‘नानादेवश’ आवण दुसरा ‘वचत्रमेवळ’ या दोहदना वमळून अनेकदा 
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‘उभयनानादेवश’ हा शब्द वापरीत असत. या सवड श्रणेींचा अमतभाव अय्यावोळेय ५०० स्वामींच्या कें द्रीय 
श्रेणीत होत असे. 
 

वरील श्रेणींनी गवरफेश्वर देवाला वदलेल्या दानामची कल्पना ओ. २४–२८ च्या भाषामतरावरून येईल. 
‘तोगरहासू’ हे भाळवणीतील बाजारपेठेचे नाव असाव.े ‘तोणेकार’ याचा शब्दशः अथड ‘टाके घालणारा’ 
म्हणजे कशपी. ‘मळव’ शब्द मला वकटेलच्या कोशात वमळाला नाही. ‘ओझे’ असा त्याचा अथड असावा. 
तोणेकारामनी रेयाच्या पाठीवरून बाजारात आणलेल्या प्रत्येक ओझ्यावर १ काव ेकर द्यायचा असे. काव,े 
पाय या शब्दामचेही अथड वकटेलच्या बहृत् कोशात सुद्धा नाहीत. त्या काळी प्रचारात असलेली ही नाणी 
असावीत असे वाटते. ‘वजम्मव’े शब्दही कोशात सापडत नाही. 
 

उपरोक्त श्रणेींच्या बरोबर तेथील कशप्यामनीही काही कर बसवनू गवरफेश्वर देवाला दाने वदली होती. 
‘तेल्लडी’ ही कशप्यामची वववशष्ट जमात असावी. ‘पाय’ हा शब्द या भागातीत करामच्या नददीत अनेकदा आलेला 
आहे. त्यावरून ते एक नाणे असाव ेया कल्पनेला पुष्टी वमळते. कर चुकवल्यामुळे ककवा ितर कारणासाठी 
दमड भरावा लागला तर त्याचाही उपयोग गवरफेश्वर देवाच्या पूजाअचफेसाठी करावा लागत असे. कर 
चुकवणाऱयामना वाराणशीत गोवध केल्याचे पातक लागणार. या वशके्षपेक्षाही जबर वशक्षा म्हणजे त्याला 
व्यापारी श्रेणीतून काढून टाकण्याची होय. यावरून व्यापारी श्रेणीचे महत्त्व चामगले लक्षात येते. ‘पटेयकार’ 
म्हणजे ववणकरामनी दरवषी १ धरण श्रेणीत जमा करायचे असे. त्याचाही उपयोग अथात गवरफेश्वर देवाच्या 
सेवकेडेच व्हायचा असे. ‘धरण’ हे त्यावळेी प्रचारात असलेले रुप्याचे नाणे होते. त्याचे वजन २४ रती असून 
त्याचे मूल्य अध्या गद्याणाितके होते. काहींच्या मते धरण हे ३२० रती वजनाचे सोन्याचे नाणे होते. 
 

िाचन 
 
१. नमस्तंुगणिरिंुणबचंद्रचामरचारुिे [।✱] त्रर्य्ळोक्यनगरारंिमू– 
२. लस्तंिाय िंििे ॥ स्िस्स्त श्रीमतु चाळुक्यचक्रिर्षत तै्रळोक्यमल्लदेि– 
३. िषथद ८ नेय धातुसंित्सरद माग्गथणसर सुध १ णब्रहिार [दं]– 
४. दु [॥✱] स्िस्स्त समणधगतपंचमहा[ि✱]ब्दमहामंडळेश्वरं काळाजंरपुरिराधीश्वरं सुििथणि– 
५. ििध्िजं । डमरुगतूर्य्यथणनघोििं कळचुर्य्यथकुळकमळमातथण्डं कदनप्रचं– 
६. डं नामाणदसमस्तप्रसस्स्तसणहतं श्रीमन्महाण्डळेश्वरं णबर्ज्िदेिरसर तत्पादप– 
७. द् मोपजीणियप्प श्रीमतु कुमारनारायि मैळुणगदेिरुसरा  केय करह– 
८. डनाल्कु साणसरदबणळय येळंु हंनेरथडरोळगि श्रीमतुराजधाणनिाळिणिगेय[लु] 
९. गिरेश्वरदेिणरगे गंधधूपदीपणनिेद्यखंडस्फुणटक[त]जीण् िोधारकं्क नडसलु श्रीमन्महाप्र– 
१०. धानं पोथेग्राहकं [सो]ििनायकं । करिं चाििनायकं । करिाध्यकं्ष नागदेिनाय– 
११. करंु याचंद्राक्कथ तारंबरं सलुितंाणग [कोट्टरु ।] णस[िणन]गेय बटे्टइ ंमूडलु [सी]ळबे 
१२. देणिइन्दं ईिान्यदलु । हिकुप्पणडकोलोळु कम्म २०० दकं्क पाया २ ब्रह्मपुणरय सो– 
१३. मनाथदेिर तोंटकद मूडिस्थळद । हूदोंट १ देिर सोडरेण्िेगे गािदमने १ [िो]– 
१४. दपात्रदमने १ [॥✱] स्िस्स्त श्रीमतुकळचुर्य्यथचक्रिर्षत रायमुराणर सोणयदेि ििथ– 
१५. ४ नेय णिणक्रतसंित्सरद जेष् िुध ८ सोमिार व्यणतपातणनणमि िाणग श्री– 
१६. मन्महामंडळेश्वरं मंणत्रचूडामणि रायसाधारं णसध्धयन श्रीकरिं रे– 
१७. िरस दंडनायकर हेग्गडे कणलदेिर्य्यनायकरु कोट्टआस्थळदहोरेयलु कम्म 
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१८. १०० हाय १ नाणिदमल्लन तोंटकद मूडि हूदोंट १० [॥✱] स्िस्स्त समस्तिुिन– 
१९. णिक्षा (ख्या) तपंचितिीरसािनलब्धानेकगुिगिाळंणक्रत सत्यसौचा[चार✱]चारुचाणरत्र– 
२०. नयणिनयणिज्ञानिीरबळंजधम्मथप्रणतपाळनरप्प श्रीमतु अर्य्यािोळेय अ– 
२१. र्य्िूव्िथस्िाणमगळंु गिरेगाणत्रगरंु सेणट्टयरंु सेणट्टगुिरंु बीररंु बीरिणि– 
२२. गरंु । गौंडुगळंु गाउंडस्िाणमगळंु मूििारुथ बीणडनसेणट्टयरंु िाळिणि– 
२३. गेय स्थळद मंुम्मुणरदंडमंु । उियनानादेणिप्रमुखिाणग देिरिोगके्क 
२४. कोिनलु हर्षरबंदतोगरहासोळगाणग समस्तिंडकं्क तोिेकाररु णबट्टमळ– 
२५. ि १ दकं्क किे १ [ओलेयमेळणसन] मळिेगे पाय २ कियेहेर्षरगे पाय १ संथे– 
२६. यलु हसरके्क अडके २ पणिय हेर्षरगे णहणडहणि जीरगे मैळसुय ैसंबरंगळं 
२७. मूरुथ बेरदलु णजम्मणिय ंकोंबरु अणरणसनद पसारके्क कोंबु ४ कचणपगरु 
२८. नेरदु ऐनूव्िथर कोट्टधम्मथके्क तेल्लणड कचणपगरु कोट्टधडंबे बडेकु सुबेय 
२९. होमतुरणटहटे्टयणिले इबंडइ ंसकं्क होंगे कोट्टणल । पाय १ कोंडणल पाय १ 
३०. बलणजगरणल हसंुबेय णनकु्किणल पाग १ दंण्ड दोस हुणट्टदडं देिणरगे 
३१. कुडुिुदु कुडदे कळदु कोण्ड बलणजग ििरणसयलु किुलेय ंकों– 
३२. ददोसदलु होहरु इद इट् टंु टा ंहलरहपधाणिणस हडद जोणत गुरुिु 
३३. पटेयकाररंु नाणडगे तेल्लणड गिरेस्िरदेिणरगे कोट्टदु बणरसके्क धरि १ 
 
िाषातंर 
 

आपल्या उमच मस्तकाचे चुमबन घेणाऱया चमद्ररूपी शुभ्र चवरीने सुमदर वदसणारा तै्रलोक्यरूपी नगराचा 
जो पवहला िामब होय अशा शमकराला नमस्कार असो. (ओ. १–२) स्वत्स्त. श्रीमत् चालुक्यचक्रवती 
तं्रलोक्यमल्लदेिाच्या ८ व्या राज्यवषी, धातृ समवत्सर मागडशीषड शुद्ध प्रवतपदा गुरुवार रोजी (ओ. २–३). 
स्वत्स्त. ज्याने पमचमहाशब्दाचा मान वमळववलेला आहे असा, महाममडलेश्वर, श्रेष्ठ अशा काळामजर नगराचा 
स्वामी, सुवणडवृषभध्वज (ज्याच्या ध्वजावर वृषभाचे वचन्ह सोन्याने काढलेले आहे असा), डमरुग आवण तूयड 
या वाद्यामनी ज्याच्या नावाची घोषणा केली जाते असा, कळचूयडवमशरूपी कमळाला प्रफुवल्लत करणारा सूयड, 
कदनप्रचमड (युद्धप्रसमगी अत्यमत भीषण असलेला), ित्यादी प्रशस्ती (वबरुदे) धारण करणारा श्रीमान 
महाममडलेश्वर णबर्ज्िदेि (ओ. ४–७). त्याच्या चरणकमळाच्या आश्रयाने राहणारा (त्याचा आवश्रत) 
श्रीमान कुमारनारायण (असे वबरुद धारण करणारा) मैळुणगदेि हा, ज्यात सात आवण बारा पोटभाग अमतभूडत 
झाले आहेत अशा कऱहाड–४००० ववभागावर राज्य करीत असताना, महाप्रधान व पोथेग्राहक 
(लेिावधकारी) सोििनायक, आवण करण चाििनायक, यामनी भाळवणी येथील गवरफेश्वर देवाला गमध, 
धूप, दीप, वनवदे्य आदींनी त्याची पूजाअचा करण्यासाठी आवण गवरफेश्वर देवालयाच्या जीणोद्वारासाठी 
पुढील जागा आचमद्राकड तारामबरम (जोपयंत चमद्र, सूयड, तारे आवण आकाश ववद्यमान आहेत तोपयंत) दान 
म्हणून वदली आहे. ही जागा वसववनगेकडे जाणाऱया रस्त्याच्या पूवफेकडे, सीळव े देवीच्या (देवळाच्या) 
ईशान्येकडे असून वतचा ववस्तार २०० कम्म, १० कप्पवडकोळ आवण दोन पाय आहे. (या जागेवशवाय) 
ब्रम्हपुरी येथील सोमनाथदेवाचा (देवालयातील) फुलामचा बगीचा, गवरफेश्वर देवाच्या वदव्यासाठी एक 
तेलघाणी आवण देवदासींना राहण्यासाठी एक घर ही दाने त्यामनी वदली आहेत. (ओ. ७-१४) 
 

स्वत्स्त. श्रीमान कळचूयडचक्रवती रायमुरारी सोणयदेि याच्या ४ थ्या राज्यवषी वववक्रत समवत्सरातील 
ज्येष्ठ शुद्ध ८ सोमवारी व्यवतपात (योग) असल्यामुळे (त्या मुहूतावर), श्रीमन्महाममडलेश्वर ममवत्रचूडामणी, 
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रायसाधार णसध्धर्य्याचा श्रीकरण असलेल्या रेिरस दंडनायकाचा हेग्गडे (मुख्य प्रवतवनधी) 
कणलदेि्यनायक याने वरील जागेच्या जवळची १०० कम्म आवण १ हाय जमीन आवण नाववदमल्लाच्या 
उद्यानाच्या पूवफेकडील फुलामचे १० बगीचे दान वदले. (१४-१८). 
 

स्वत्स्त. समस्त भवुनात प्रवसद्ध असलेल्या पाचश ेश्रेष्ठींनी घालून वदलेल्या धमाज्ञामतील गुणसमूहाने 
अलम कृत, उत्तम चवरत्रय, नय, ववनय आवण ववज्ञान (बुवद्धमत्ता) यामनी युक्त, वीरबळमज धमाच्या प्रवतपालनात 
शुद्ध, असे अय्यावोळे नगरातील ५०० स्वामी, तसेच गवरफे, गावत्रग, सेट्टी, सेट्टीगुत्त, बीर, बीरववणग, गौंडु, 
गाउमडस्वामी, ३६ शहरामतील सेट्टी या सवांच्या श्रेणी (व्यापारी समस्था), तसेच भाळवणी येथील मुम्मुवरदमड 
आवण त्यामचे उभयनानादेशीप्रमुि यामनी (गवरफेश्वर) देवाच्या सेवसेाठी पुढीलप्रमाणे कर वदले आहेत. (ओ. 
१८–२४) तोगरहासूमध्ये रेयामच्या पाठीवरून नेलेल्या मालाच्या सवड ओझ्यासाठी तोणेकार यामनी प्रत्येक 
मळवाला १ काव,े वमऱयामच्या वलेीच्या एका मळवसेाठी २ पाय; गाढवाच्या पाठीवरील प्रत्येक ओझ्यावर १ 
पाय, बाजारपेठेतील प्रत्येक हसरावर (दुकानावर) २ अडके (सुपाऱया), कापसाच्या प्रत्येक गसडीतून 
बचकभर कापूस, पामढरे वजरे, वमरी ित्यादीसारख्या मसाल्याच्या पाच पदाथातून वतघामच्या वमश्रणावर एक 
वजम्मव े(गोळा करावा); हळकुम डाच्या एका वढगातून ४ हळकुम डे द्यावी. (ओ. २४–२७) 
 

वरील ५०० स्वामींनी वदलेल्या दानामत, जमलेल्या कशप्यामनी पुढील देणग्यामची भर घातली. तेल्लडी 
कशप्यामनी (काहीएक प्रकारच्या) मालावरील उत्पन्न दान वदले. ते असे : १ होन ककमतीच्या मालाच्या 
ववक्रीवर आवण िरेदीवर प्रत्येक वळेी १ पाय, बलवजग (व्यापारी) यामनी ववक्रीसाठी ठेवलेल्या मालाच्या 
प्रत्येक पोत्यावर १ पाय. (ओ. २८–२९). द्यावा लागणारा कोणतारी दमड हाही देवालाच द्यावा. जो 
बलवजग (व्यापारी) वरील प्रमाणे ठरवलेला कर (देवाला) देणार नाही त्याला वाराणशी (काशी) मध्ये 
गोवध केल्याचे पातक लागले. (आवण त्याला आपल्या श्रेणीतून, व्यापारी समस्थेतून) काढून टाकण्यात 
येईल. पटेयकार (ववणकर) तेल्लवड गवरफेश्वरदेवाला (देवाच्या सेवसेाठी) श्रेणीला दरवषी १ धरण वदले. 
(ओ. २९–३३) 
 

[२] णिलालेख दुसरा 
 

भाळवणी येथील या दुसऱया कानडी कोरीव लेिाची रुम दी ४५ सें. मी. आवण उमची ४६ सें. मी. आहे. 
या वशळेचे दोन तुकडे झालेले आहेत. वरचा लहान तुकडा १० सें. मी. उमचीचा असून त्यात वशलालेिाच्या 
आरमभीच्या ४ ओळी आहेत. िालचा मोठा तुकडाही अनेक वठकाणी फुटलेला आहे. त्यामुळे १० ते २१ 
ओळींतील पुष्ट्कळ अक्षरे गेली आहेत. पवहल्या तुकयात उजवीकडे एक आकृती कोरली आहे. तसेच 
दुसऱया तुकयात िाली दोन्ही बाजूमना अक्षरामवरील वलेाम् ाच्या द्वारे दोन आकृती कोरल्या आहेत. ितर 
अनेक वठकाणी अक्षरे सुमदर कोरलेली आढळतात. उपलब्ध वशळामवर एकूण ४० ओळी आहेत. अथात, लेि 
अपूणड आहे. शवेटच्या नष्ट झालेल्या भागात दोनतीन ओळीवशवाय अवधक ओळी नसाव्या. 
 
णिषय 
 

प्रभ ु आवण पट्टि सेवट्ट प्रमुि सवड नगरे (व्यापारी श्रणे्या) तसेच राजधानी भाळवणी येथील 
वड्डव्यवहारी (व्यापारी श्रणेीचा प्रमुि) यामनी एका जैन बसतीला वदलेल्या दानामची नदद करणे हा या 
वशलालेिाचा उदे्दश होय. 
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कालणनदेि 
 

ओ. १० व ११ मध्ये वषड १०९६, जय समवत्सर, ज्येष्ठ शुद्ध पौर्षणमा, सोमवार, हा काल वनदफेवशलेला 
असून समक्रामतीवनवमत्त हे दान वदले असल्याचे म्हटले आहे. वपल्ले यामच्या जमत्रीप्रमाणे हा कालवनदफेश चुकीचा 
आहे. गत शक १०९६ ला जय समवत्सर येतो हे िरे, पण त्या वषीच्या ज्येष्ठ शुद्ध पौर्षणमेला सोमवार नसून 
शवनवार आहे. तथावप, याच्या पूवीच्या वषी, म्हणजे गतशक १०९५ ववजय समवत्सर, ज्येष्ठ शु. पौर्षणमेला 
मात्र बरोबर सोमवार येतो. त्या अगोदरच्या शवनवारी समक्रामत होती. त्या वनवमत्ताने पढुील वदवशी दान वदले 
असणे योग्य ठरते. तेव्हा वशलालेिात चालू शक वनर्षदष्ट केला असावा, आवण ‘ववजय’ समवत्सरातील णि हे 
अक्षर चुकीने गळले असाव े असे वाटते. लेिकाला अवभपे्रत काल ‘वषड १०९५ ववजय समवत्सर ज्येष्ठ शु. 
पौर्षणमा सोमवार’ असाच असावा. त्या वदवशी िमग्रजी तारीि, ‘सोमवार, २८ मे ११७३’ ही होती. त्याच्या 
दोन वदवस अगोदर म्हणजे २६ मे ११७३ शवनवार या वदवशी समक्रामत होती. 
 
आिय ि चचा 
 

आधी अरहमतामना नमस्कार करून ‘नमस्तुमगवशरश् चुमवब–’ या श्लोकाने वशलालेिाला सुरुवात 
केलेली आहे. (ओळ १–३). नमतर ओ. ४ ते १० मध्ये कलचयुड नृपतींची अनेक वबरुदे वदली आहेत. ती 
वनवित कोणत्या नृपतीची आहेत हे सामगता येत नाही. कारण, त्या नृपतीचे नाव स्पष्टपणे कोठेच आलेले 
नाही. १० व्या ओळीत शवेटी शवेटी आलेल्या सो या अक्षरावरून तेथे सोवयदेवाचे नाव असाव ेअसे वाटते. 
कलचयुड नृपती वबज्जण राज्यावर आल्यावर त्याने धारण केलेली सवड वबरुदे यात आहेत. ओ. ११ व १२ 
मधील वनर्षदष्ट काळी म्हणजे शके १०९६ (= ि. स. ११७४) ककवा शके १०९५ (= ि. स. ११७३) मध्ये 
वबज्जणाचा पुत्र सोवयदेव राज्य करीत होता. तेव्हा त्याचाच नामवनदफेश येथे असला पावहजे, हे स्पष्ट होते. 
अथात, ही वबरुदे त्याची असावीत. वबज्जणाची सवड वबरुदे सोवयदेवाने धारण केली होती असे यावरून 
वदसते. तथावप, त्याने धारण केलेले ववशषे वबरुद ‘रायमुरारी’ ते मात्र यात कोठेही आढळत नाही. 
वशलालेिाच्या नष्ट झालेल्या या ओळीतील भागात ते असण्याची शक्यता आहे. ते काहीही असले तरी 
प्रस्तुत वशलालेि सोवयदेवाच्या कारकीदीतील आहे यात शमका नाही. सोवयदेवाची मावहती यापूवीच्या 
वशलालेिात (ब) ववभागात वदलेली आहे. वतची पनुरुक्ती करण्याचे कारण नाही. 
 

ओ. १३ व १४ मध्ये दान देणाऱया व्यक्तींची नाव े आली आहेत. त्यावरून असे वदसून येते की, 
राजधानी (भाळवणी) येथील नगर–समस्थेचे (व्यापारी श्रेणीचे) प्रमुि प्रभ,ु पट्टण सेट्टी आवण पाणुव नायक 
यामनी हे दान वदलेले आहे. ‘नगर’ म्हणजे व्यापाऱयामची सहकारी समस्था ककवा श्रेणी. ‘नकर’ ‘नगरत्तार’ 
ित्यादी शब्दही कन्नड वशलालेिामत त्याच अथाने वापरले जात. धमापुरी येथील समस्कृत वशलालेिातील 
[िवतहास आवण समस्कृती (समपा. फाटक-िोबरेकर) वषड ९. प.ृ ३३, पृ. २७. (मागे प.ृ १४१ पाहा).] ‘तस्म ै प्रदत्तः नगरेण 
तोषाद्दायस्त्वयम देवसजनैि सादै्धः’ (श्लो. २५) या चरणात व्यापाऱयामची श्रणेी याच अथाने नगर शब्द आलेला 
आहे. ‘वड्ड–व्यवहावर’ म्हणजे थोर, श्रेष्ठ ककवा प्रमुि व्यापारी. ‘वड्ड’ हा शब्द समस्कृत ‘वृद्ध’ शब्दापासून 
वनघालेला आहे. त्या वतघामनी वमळून (भाळवणी येथील) ‘बसती’ला म्हणजे जैन देवालयाला, तेथील 
देवतेची गमध, पुष्ट्प, धूप, दीप, वनवदे्य ित्यावदकामनी पूजाअचा करण्यासाठी, अथात याच्या िचासाठी 
उत्पन्नाचे साधन म्हणून काही जमीन दान वदली. जैनामच्या देवळाला ‘बसती’ म्हणतात हे प्रवसद्धच आहे. 
वकती जमीन दान वदली त्याचा स्पष्ट वनदफेश नाही. पण वतच्या काही सीमा मात्र वदलेल्या आहेत. त्या अशा : 
दवक्षणेकडे प्रभूमची ‘वृवत्त’ म्हणजे प्रभूमना आपल्या वनवाहासाठी दान म्हणून वमळालेली जमीन. पूवफेकडे (अक्षरे 
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नष्ट झाली असल्यामुळे ही सीमा वनवित सामगता येत नाही.) ही जमीन व देवळाला लागून असलेली 
(त्यावरील) घरे वरील दात्यामनी तेथील व्यवस्थापकामच्या (आयमगळुम) आवण स्थानपतीच्या म्हणजे 
देवळातील पुजाऱयाच्या (अवधकाऱयाच्या) स्वाधीन केली. (ओळ १५–१८). 
 

ओ. १९ ते २९ पयंतच्या वाक्यामत वनरवनराळी शापवचने आलेली आहेत. ३० ते ३३ ओळीत, अनेक 
ववषेषणामनी युक्त अशा वधडमानाला प्रवणपात आहे. ३४ ते ३६ या ओळीत, सामान्यतः बहुतेक जैन शासनामत 
आढळणारा ‘श्रीमत्परमगमभीर’– ित्यादी श्लोक व त्यापुढील दोन ओळींत वधडमानाचे आशीवडचन मावगतले 
आहे. शवेटच्या दोन ओळीत ‘वड्डव्यवहारी’ पाणुवनायकाचे नाव पनु्हा आले आहे. 
 

िाचन 
 
१. नमो अरहंतािा ं॥ श्री नमस्तंुगणस (णि)– 
२. रिंुणिचंद्रचामर[चार✱]िे (।✱) तै्रळोक्य– 
३. नगरारंिमूलस्तंिाय सं (िं) ििे ॥ 
४. स ....... [पृस््ििल्ल]िं महाराजाणधराजं 
५. परमेस्ि(श्व)रं । काळाजंरपुरिराधीस्ि(श्व)रं । संुिण्िथणिषिध्ि– 
६. जं डमरुगतूर्य्यथणनग्घोििं । कळचुर्य्यथकुळक– 
७. मळमािडंं । कदनप्रचंडं । मानकनकाचळं सुिटरा– 
८. णदत्य ंकणलगळंकुसं (िं) । प्रतापलंकेस्ि(श्व) रं । परनारीसहोदरं । 
९. चलदंकरामं िैरीिकंठीरिं । णनसंकमलं्ल कळचुर्य्यथ– 
१०. णनजिुजबळप्रतापचक्रिर्षत । णत्रिुिनयसो ..... घ .... 
११. ळंकिषं १०९६ जयसंित्सरद जेि सु पौ[िथ✱]मेय [सो]– 
१२. मिारदंदु संक्राणंतणनणमििाणग श्रीमतु राजधाणन [िाळिणि✱] ये– 
१३. य प्रिुपट्टि सेणट्ट मुक्ष (ख्य) िाणग समस्तनगरगळंुद.... 
१४. ड्डव्यिहाणर । पािुिनायकरु म......[ब] 
१५. ...सणदगे धारापूिथकिाणग कोट्टिूणमणर्ज्नो .... 
१६. ...प्रमाि तेंकलु प्रिूगळिृणि मूडलु... िळगे पर्य्यथ– 
१७. [तं] केरेणग गंधपुष्पधूपदीप[णन]िेद्यकंक्कोट्ट– 
१८. यदेिर केणयमनेय ं। आयगं[ळु] स्तानपणतगळंु....... र । 
१९. आणहणडििणरगं श्रीमतु बल्लहदेिठाण्य । पट्ट...ण्य 
२०. इडुि[ि]रणिणिछ् छेद । णहडिर होंनु 
२१. नेरडु होंनं दंडमं कोंबरु ॥ ..... स्िदिा ं[परद]िा ं
२२. िा यो हरेणत िसंुधरा । सणट्टिषथि (स) हश्रा (स्त्रा) णि णम (णि) िाया ं[जा]य– 
२३. ते णक्रणम ॥ सासनणमदाउ देणल्लयसासनिाणरिरेके सणलसुबे नानी 
२४. सासनमनेंबपातकनासकलं रौरिके्क गळगळणनणळगंु ॥ कोणट्टपयकं 
२५. णिलेय । नेकोणट्टतपोधनरं । िेदणिदरं पंणनक्कोणटयननेकणिधकद 
२६. कोणटमहाणदनदलणळदकनणतदनणळदं ॥ ई धम्मथकायथमनारानंु 
२७. ..यणलयदे....बाणळसदरप्पडे िारिाणस कुरुके्षत्र...साणसरको– 
२८. णटकणिलेयमंु । साणररकोणट्ट[णद✱]ब्य (व्य) तपोधनरुमं । स्िहस्तकद 
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२९. कोंदपातकमकंु्क मंगळमहाश्री महा ॥ ० ० ० ० 
३०. देिाणधदेि परमेस्ि (श्व) रिीतराग सिथज्ञ तीथथकरणस (णि)– 
३१. ष्य महानुिाि (।✱) तै्रलोक्यनाथ णजन– 
३२. पंुगि िधथमाना ंन (त) स्स्मं । गतोस्स्मं (स्स्म) स (ि) रिं 
३३. चरिं प्रपदे्य ॥ नमो िीतरागाय नम ॥ सिथज्ञ ॥ 
३४. श्रीमतु (त्) परमगंिीरस्याद्वादामोघ– 
३५. लाछंनं । जीयात् तै्रळोक्यनाथस्य 
३६. सा (िा) सनं णजनसा (िा) सनं ॥ श्रीयबंनन्तणिद्या 
३७. श्रीयबंीयरडे साक्षहेतुपळदकर श्री– 
३८. युमननन्ता णिद्या श्रीयुम नेमगीगे िद्धथमान णजनेंद्र ॥ 
३९. श्रीपारीस्िनाथदेिरपादाराधकरु मप्पिड्डब्य (व्य) िहाणर पा 
४०. िू........डाणयनाय[क] 
 
िाषातंर 
 

अरहमतामना नमस्कार असो. आपल्या उमच मस्तकाचे चुमबन घेणाऱया चमद्ररूपी शुभ्र चवरीने सुमदर 
वदसणारा तै्रलोक्यरूपी नगराचा जो मलू स्तमभ (िामब) होय अशा शमकराला नमस्कार असो. (ओ. १–३) 
समस्तभवुनाश्रय, पृथ्वीवल्लभ, महाराजावधराज, परमेश्वर, काळामजरपुरवराधीश्वर (सवडश्रेष्ठ अशा काळामजर 
नगराचा अवधपती), सुवणडवृषभध्वज (ज्याच्या ध्वजावर वृषभाचे वचन्ह सोन्याच्या रसाने वचवत्रत केले आहे), 
डमरुगतूयडवनघोषण (डमरुग व तूयड या वाद्यामनी, ही वादे्य वाजवनू, ज्याच्या नावाची घोषणा केली जाते), 
कळचूयडकुळकमळमातंड (कलचुरी राजवमशरूपी कमळाला प्रफुवल्लत करणारा सूयड), कदनप्रचमड 
(युद्धप्रसमगात अत्यमत भीषण वाटणारा), मानकनकाचळ (अवभमानाचा सुवणडमेरू पवडत), सुभटरावदत्य 
(वीराममध्ये सूयड), कवलगळमकुश (कवलकालाच्या गळ्याला लागलेला पाश), प्रतापलम केश् वर (पराक्रमाने 
रावण), परनारीसहोदर (परस्त्रीचा बमधू), चलदमकराम (चावरत्रयपालनामध्ये रामाप्रमाणे वनग्रही), 
वैरीभवकम ठीरव (शत्ररुूपी हत्तींचा नाश करणारा कसह), वनःशमकमल्ल (वनःशमक मनाने पराक्रम गाजवणारा 
मल्ल), कलचयुड वनजभजुबळ प्रतापचक्रवती (आपल्या बाहूच्या सामथ्याने पराक्रमी असा कलचयुड 
नृपती).........(ओ. ४–१०)....वषड (शके) १०९६, जय समवत्सराच्या ज्येष्ठ शु. पौर्षममा, सोमवार रोजी 
आलेल्या समक्रामतीच्या मुहूतावर राजधानी भाळवणी येथील प्रभ ु आवण पट्टण सेट्टी प्रमुि सवड नगरे (= 
व्यापारी श्रेण्या), तसेच बड्डव्यवहारी (व्यापारी श्रेणीचा प्रमुि) पाणुवनायक यामनी बसदीला (वसतीला, 
जैनामच्या ववहाराला) गमध, पुष्ट्प, धूप दीप, वनवदे्य, ित्यावदकामनी पूजाअचा करण्यासाठी, जवमनीचे दान 
धारापूवडक (उदक सोडून) वदले. या जागेच्या चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे : दवक्षणेला प्रभूमची वृवत्त 
(जमीनजुमला), पूवफेला........ही जमीन व देवालयाच्या आवारातील घरे, तेथील व्यवस्थापक व 
स्थानपती यामच्या स्वाधीन केली. (ओ. ११–१८). 
 

(यापुढील तीन ओळींचा अथड स्पष्ट लागत नाही. भावाथड असा वदसतो की, जो कोणी या दानाला 
प्रत्यवाय वनमाण करील त्याला १२ सुवणडमुद्रामचा दमड भरावा लागेल. –ओ. १९–२१) आपण स्वतः वदलेली 
अथवा ितरामनी वदलेली भमूी जो हरण करील तो साठ हजार वषफेपयंत ववष्ठेमध्ये वकडा म्हणनू जन्माला 
येईल. (ओ. २१–३३). हे शासन (दानपत्र) काय आहे? हे कुणी वदलेले आहे? मी त्याचे पालन काय 
म्हणून कराव?े असे प्रश्न जो ववचारील तो पापी एकदम रौरव नरकाच्या तळाशी जाईल (ओ. २३–२४). 
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जो कोणी या (वशळेवरील) दानपत्राचा नाश करील त्याला एक कोटी दुभत्या गाई, सात कोटी ऋषी आवण 
बारा कोटी वैवदक पमवडत यामचा एक कोटी पववत्र वदवसात नाना प्रकारामनी वध केल्याचे घोर पातक लागेल. 
या शासनाचा नाश न करता जो त्याचे समरक्षण करील त्याला वाराणसी व कुरुके्षत्र या जागी पुण्यकमफे 
केल्याचे (पुण्य वमळेल). (उलट जो या शासनाचा नाश करील त्याला) एक हजार गाई आवण एक हजार 
पववत्र मुनी यामचा आपल्या हाताने वध केल्याचे पाप लागले. (ओ. २५-२९) ममगल महाश्री—३० ते ३६ 
ओळीतील नमस्कार वचने स्पष्ट आहेत. यापढुील कानडी श्लोकाचे भाषामतर पुढीलप्रमाणे : कल्याण आवण 
ज्ञानाची अनन्त समपत्ती ह्या दोनच मानवाच्या अत्स्तत्वाच्या प्रमाण पे्ररणा आहेत. म्हणून, वधडमान वजनेन्द्र 
आम्हाला कल्याण आवण ज्ञानाची अनन्त समपत्ती प्राप्त करून देवो. (ओ. ३६–३८). श्रीमत् पाश्वडनाथाच्या 
चरणामचा भक्त वड्डव्यवहारी....पा नायक. (३९–४०) (यानमतरचा वशलालेिामचा भाग िराब झाला आहे. 
त्यामुळे अक्षरे नष्ट झाली आहेत.) 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२२ 
हणरिंद्र गडािरील णिलालेख 

 
अहमदनगर (महाराष्ट्र राज्य) वजल्ह्यातील अकोला तालुक्याच्या पविमेकडील सीमेवर हवरिमद्र 

नावाचा एक पवडत आहे. हवरिमद्रगड या नावाने तो ओळिला जातो. समुद्रसपाटीपासून सुमारे साडेचार 
हजार फूट तो उमच असून कोकण प्रदेशाकडे तदड करून असलेली वायव्य वदशकेडील त्याची एक बाजू 
उमचच उमच अशा तुटलेल्या ताशीव सरळ कयासारिी आहे. असे म्हणतात की, जगातील कोणत्याही 
पवडताचा ितका उमच ताशीव कडा क् ववचतच आढळेल. या कयाचे आवण भोवतालच्या पवरसराचे नैसर्षगक 
सौंदयड अप्रवतम होय. गडाच्या घाटमाथ्यावर एक लहानसा वकल्ला आहे. घाटमाथ्याहून सुमारे सहाश ेफूट 
िाली काही लेणी आहेत. त्यामची समख्या ८ ककवा ९ असावी ही लेणी ओबडधोबड असून त्यात फारशी 
वशल्पेही नाहीत. काही लेण्यामच्या प्रवशेद्वारावर गणपतीची मूती कोरलेली आहे. लेण्यामचा आतील भाग 
फारसा मोठा नाही. ओबडधोबड तासलेले मोठमोठे चौकोनी िामब, कभतींना लागून असलेले ओटे व क् ववचत 
आढळणारी कलगे ककवा शाळुमका येवढेच त्यामचे वणडन करता येईल. त्यावरून हे शवै उपासकामचे स्थान 
असाव े हे स्पष्ट वदसते. या लेण्यामच्या ओळीिालील भागावर हेमाडपमथी स्वरूपाची एक बारव असून 
वतच्यातील दवक्षण भागाकडील कभतीत लहान लहान देवळ्या आहेत. त्यामतील काही देवळ्यामत देवतामच्या 
मूती अजूनही आहेत. बारवचे्या भोवती काही लहान देवळे व समाधी आहेत. बारवचे्या िालच्या भागावर 
काहीशा िोलगट भागात एक हेमाडपमथी देहळ असून ते केदारेश् वर ममवदर म्हणून ओळिले जाते. या 
ममवदराचा काही भाग पवडताच्या पाषाणातून कोरून काढला असून काही भाग दगडामनी बामधून काढला आहे. 
ममवदराला सभाममडप नाही. चारही बाजूमना चार दरवाजे असून आत वशवकलगाची प्रवतष्ठापना केलेली आहे. 
देवळाच्या आग्नेय भागाला दगडात कोरून काढलेली देवतेची एक ववशाल मतूी असून जवळच काही गुहा 
आहेत. बहुधा योग्यामच्या राहण्यासाठी त्या तयार केल्या असाव्यात. तेथून जवळच सुमारे दीडश े फूट 
अमतरावर सुमारे ५५ चौरसफूट आकाराचे एक लेणे आहे. त्याच्या समोरच्या भागात चार मोठे िामब असून 
आत शाळुमका व कलग आहे. या लेण्याचा आतील भाग िाली चार फूट िोल कोरलेला असून तो नेहमी 
पाण्याने भरलेला असतो. पूजेसाठी वशवकलगापयंत पाण्यातूनच चालून जाव ेलागते. (गझेॅवटअर ऑफ वद 
बॉम्बे पे्रवसडेन्सी, व्हॉ. १७, अहमदनगर. पृ. ७१७ ते ७१९). 
 

हवरिमद्र गडावरील या लेण्यामत ककवा गुहामत काही वशलालेि असल्याचा वनदफेश डल्ब्यू. एफ. 
कसक्लेर यामनी केला होता. ‘नोट् स ऑन वद अहमदनगर कलेक्टोरेट’ (िमवडयन अवँटक् वरेी. वषड ५. ि. स. 
१८७७, पृ. ११) या आपल्या लेिात हवरिमद्र गडावरील लेण्यामचे वणडन करताना ते वलवहतात :— 
 

“The pit is enclosed on the approachable side by a massive stone wall, out side of 
which and the pillars of the dharmashala and linga caves are two or three very rude and 
fragmentary inscriptions, apparently in rather modern Marathi characters; but I had not time 
to stamp or read them, nor could I get a copy taken. I fancy they are merely the work of 
visitors or idlers.” 
 

त्यानमतर या वशलालेिामचा धावता उल्लिे फग्युडसन आवण बजफेस यामच्या ‘वद केव्ह टेम्पल्स ऑफ 
िमवडया’ या पुस्तकात आढळतो. 
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“But the style of the low doorways, and of the pillars in the second cave from the east 
end of the range the detached sculptures lying about and some fragments of inscriptions, all 
seem to point to about the tenth or eleventh century,” (Book Ⅱ P. 478). 
 

या दोन व्यक्तींनमतर अनेक वषांनी (ि. स. १९६९ मध्ये) या वशलालेिामचा वनदफेश श्री. गो. नी. 
दामडेकर यामनी केलेला आढळतो. ‘दुगडदशडन’ या त्यामच्या ग्रमथातील ‘हवरिमद्र दुगड’ या प्रवासवणडनपर लेिात 
(पृ. १५६-१५७) त्यामनी हे वशलालेि पावहल्याचा उल्लिे आहे. ितकेच नाही तर त्यामतील एका लेिाचा 
काही भाग वाचून ते वाचन तेथे नददववलेही आहे. तथावप, वशलालेिामचे ठसे घेहन ते सवड वाचण्याचा कोणी 
प्रयत्न केलेला वदसत नाही. नागपूर ववद्यापीठाच्या मराठी ववभागातील तरुण समशोधक प्रा. म. रा. जोशी हे 
गेल्या वषी हवरश् चमद्रगडावर गेले होते, त्यामचे लक्ष या वशलालेिामकडे गेले. त्यामनी ही मावहती मला व 
महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व ववभागाचे समचालक श्री. वव. गो. िोबरेकर यामना सामवगतली. त्यामच्या 
सूचनेवरून पुरातत्त्व ववभागाने आपली माणसे पाठवून त्या वशलालेिामचे ठसे आणववले आवण माझ्या ववनमती 
वरून त्यामनी ते मला उपलब्ध करून वदले. या सवांचा मी फार आभारी आहे. त्या ठशामच्या साह्यानेच प्रस्तुत 
लेि मी वलहीत आहे. 
 

१ 
 

यामतील क्र. १ चा लेि हवरिन्दे्रश् वर ममवदराच्याभोवती असलेल्या प्राकाराच्या प्रवशेद्वारातून आत 
वशरण्यापूवी डाव्या हाताच्या कभतीवर कोरलेला आहे. त्याची लामबी १६० सें. मी. (= ५ फूट ४ िमच) आहे. 
अक्षरे िूप मोठी व ठसठशीत आहेत. प्रत्येक अक्षराची उमची सुमारे १० ते ११ सें. मी. असून रुम दी ७ ते ८ सें. 
मी. आहे. यावरून अक्षरामच्या ठळकपणाची कल्पना येह शकेल. अक्षरे देवनागरी वलपीत कोरलेली असून 
त्यामचे वळण उत्तर भारतीय अक्षरामच्या स्वरूपाचे आहे. त्यावरून साधारणपणे हा लेि तेराव्या शतकात 
कोरला गेला असावा असे वाटते. लेिाचे वाचन पुढीलप्रमाणे : 
 
चक्रपािी िटेस्िर नंदनु [श्री. गो. नी. दामडेकर यामनी ‘वटेश्वरः नन्दतु तस्य सुतः—’ अशी ही अक्षरे वाचली आहेत. मुळात ‘वटेश् वरः’ असा 
शब्द नसून ‘वटेस्वर’ असा आहे. र च्या समोर ववसगड नाही. दगड फुटल्यामुळे दोन पामढरे वठपके वदसतात, पण तो ववसगड नव्हे. ‘श् ि’ ऐवजी ‘स्व’ हे 

अक्षर ठशात स्पष्ट आहे. ‘नन्दतु’ शब्द ‘नमदनु’ असा ठशात स्पष्ट वदसतो. यातील दुसऱया अक्षरात न् ला द जोडलेला नसून त्यापूवीच्या न वर 

अनुस्वार आहे. ‘सुतः’ असा शब्द नसून ‘सुतु’ हा शब्द ठशात स्पष्ट वदसतो.] तस्य सुतु िीकटदेओ 
 

हवरचमदे्रश् वर ममवदराच्या प्रवशेद्वाराच्या दुसऱया बाजूवरही एक लेि असावा असे श्री. दामडेकर यामच्या 
नददीवरून वाटते. माझ्याकडे आलेल्या ठशातील तेथील लेि कोणता ते वनवित सामगता येत नाही. 
 

२ 
 

हा लेि केदारेश् वर लेण्याच्या दशडनी स्तमभावर कोरलेला आहे. लेिाची लामबी जवळजवळ ५० सें. 
मी. आहे. अक्षरामचे वळण फार प्राचीन असल्यासारिे वाटते. वलपी ब्राम्ही असल्याचा भास होतो. पण ती 
ब्राम्ही वलपी नव्हे. देवनागरीचे प्राचीन स्वरूप तीत पाहावयास वमळते. िालची बाजू वर धरून लेि वाचला 
तर आरमभीची काही अक्षरे ब्राम्ही वलपीत असल्यासारिी वाटतात.! पण तसे वाचन करणे मुळातच चुकीचे 
होय. त्याच रीतीने वाचण्याचा प्रयत्न प्रथम मी केला. ही चूक म. म. डॉ. वमराशी यामनी माझ्या लक्षात आणनू 
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वदली. लेिाचे वाचनही त्यामनीच सुचवले. त्याबद्दल मी त्यामचा अत्यमत आभारी आहे. या लेिाचे वाचन 
पुढीलप्रमाणे.— 
 

[णसदं्ध] श्री गुहेश् िर िैरि 
 

आरमभीची अक्षरे अस्पष्ट आहेत. ‘वसद्धम’ (ककवा, वसद्ध) हा शब्द तेथे असावा असे वाटते. त्यानमतर 
‘श्री’ हे अक्षर फार मोठे कोरले आहे. ‘गुहेश् वर’ या शब्दादील ‘गु’ हे अक्षर स्वच्छ वाचता येते. मधल्या भागी 
एक आडवी रेघ वदसते ती दगड फुटल्यामुळे वदसत असावी. पुढील अक्षर ‘हे’ आहे. ह वरील मात्रा ब्राम्ही 
वलपीतील माते्रप्रमाणे डावीकडे आडवी रेघ कोरून दशडववलेली आहे. वतला िाली एक उभी रेघ काढली 
आहे. जुन्या वशलालेिात असे वळण क्ववचतच आढळते. ‘भरैव’ या शब्दातील ि चे लेिनही लक्षात 
घेण्यासारिे आहे. 
 

३ 
 

केदारेश् वर लेण्याच्या दशडनी स्तमभावरील दुसरा लेि दोन ओळींचा असून बराच मोठा आहे. 
पवहल्या ओळीची लामबी सुमारे ७० सें. मी. व दुसऱया ओळीची लामबी १७ सें. मी. आहे. अक्षरे ठसठशीत 
कोरली आहेत. प्रत्येक अक्षराची उमची सुमारे ९ ते १० सें. मी. आहे. लेि देवनागरी वलपीत कोरलेला आहे. 
अक्षरामचे वळण सुमदर आहे. अक्षरामचे उभे दमड िाली लामबवर कोरले असून टोकामना बाक वदलेले आहेत. 
िकाराच्या वलेामटीतील वरचा भागही सुमदर आहे. काही अक्षरामवरील वशरोरेषाही सरळ न ओढता नक्षीदार 
ओढल्या आहेत. लेिातील पवहल्या ‘श्री’ नमतर व पुढील पाच अक्षरामनमतर थोडी थोडी मोकळी जागा 
सुटलेली आढळते. कदावचत दरवाज्यावर कोरलेल्या (वशव) मतूीच्या पायाचा भाग पूवी तेथे असावा. 
आरमभीची श्री नक्षीदार कोरलेली आहे. त्यानमतर मोकळ्या असलेल्या जागी कोणती अक्षरे असावी हे वनवित 
सामगता येणे कठीण आहे. त्या जागी फार तर दोन अक्षरे असू शकतील. पढुील अक्षरामचा समदभड लक्षात घेता 
ती ‘वटे’ असावीत अशी कल्पना केली आहे. लेिाचे समपूणड वाचन पुढीलप्रमाणे— 
 

श्री[िटे]सर णसिस्य प्रि 
[म]णतः । 

 
४ 

 
हवरिमदे्रश् वर ममवदराच्या मागील लेण्यातील दशडनी स्तमभावर डाव्या बाजूला हा लेि आढळतो. 

त्यातील आरमभीचे एिादे तरी अक्षर गेलेले असाव.े अथात, लेि अपूणड आहे. सध्या ववद्यमान असलेल्या 
लेिाची लामबी ५६ सें. मी. आहे. अक्षरे बरीच मोठी असून ती नागरी वलपीत कोरलेली आहेत. सवड अक्षरे 
सारिीच उमच नाहीत. काहींची उमची ८ सें. मी. तर काहींची जवळजवळ १३–१४ सें. मी. आहे. आरमभी 
असलेल्या पण आता नष्ट झालेल्या अक्षरातील शवेटच्या अक्षराचा फक्त काना वदसतो. त्यापढुील अक्षर गा 
होय. ते आजच्या िा सारिे वदसते. पढुील शब्द ‘वटेस्वराचा’ असा आहे. तो लक्षात घेहन मागील शब्दाची 
कल्पना करण्याचा प्रयत्न केल्यास तेथे ‘चक्रपाणी’ ककवा ‘चामगा’ हे दोनच शब्द समभवतात. त्यातील शवेटचे 
अक्षर ‘िी’ ककवा ‘गा’ तेथे असले पावहजे. एकतर ह्या अक्षराला क्र. १ मधील ि या अक्षराचे वळण नाही, 
म्हणून ते ‘ण’ असे वाचणे योग्य नाही. िा सारख्या वदसणाऱया अक्षरावर वलेामटीचे कोणतेच वचन्ह नाही. 
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तेव्हा ते िी िास नव्हे. िा असे वाचल्यास त्याला अथड नाही. वशवाय गा च्या उजव्या बाजूला जी पोकळी 
असते ती तेथे वनवित वाचता येते. म्हणून हे अक्षर मी गा असे वाचले आहे. अथात, त्यापूवीचे अक्षर ‘चाम’ हे 
असले पावहजे. सारामश, या लेिाचे वाचन 
 

[चा✱ं]गा िटेस्िराचा 
 
असेच केले पावहजे. हवरिमदे्रश् वर ममवदराच्या प्राकारातील लेिात ‘चक्रपाणी वटेस्वर’ हे नाव आले आहे 
आवण येथे ‘चामगा वटेस्वर’ हे नाव आले आहे हे लक्षात घेण्यासारिे आहे. 
 

५ 
 

हवरिमदे्रश् वर ममवदराच्या मागील लेण्यातील दशडनी स्तमभावर समोरच्या बाजूला आढळणारा हा लेि 
होय. तो सुमारे ९० सें. मी. लामब आहे. अक्षरामची उमची साधारणपणे ४ ते ५ सें. मी. आहे. लेि वठकवठकाणी 
फुटल्यामुळे दुवाच्य झाला आहे. आरमभीची दोन अक्षरे ‘वृत’ अशी वदसतात. तेथे ‘वृवत’ ही अक्षरे असावी. 
त्यामागील ‘वन’ हे अक्षर नष्ट झाले असाव.े हा शब्द णनिृणत असा असावा. त्यापुढील दोन अक्षरे ‘पुत्र’ अशी 
आहेत. त्यानमतर ‘ज्ञानादे’ अशी अक्षरे वाचता येतात. त्यापुढे ‘ना’ या अक्षरापूवी ‘उ’ चे अस्पष्ट वचन्ह वदसून 
येते. ‘ज्ञाना (न) देउ’ असा शब्द त्या वठकाणी असावा. त्यापढुील शब्द ‘नाम……उ’ असा आहे. मधले 
दुवाच्य अक्षर ‘दे’ असाव.े अथात हा शब्द ‘नामदेउ’ असा वाचण्यास हरकत नाही. त्यापुढील दोन अक्षरे मी 
‘वारी’ असे वाचतो. त्यापुढील अक्षरे व शब्द वाचण्यास फारशी अडचण पडू नये. ‘श्रीधर देव देउ श्री हवरिमद्र 
देवो’ अशी ती वाचता येतात. या लेिाचे समपूणड वाचन पुढीलप्रमाणे : 
 

[णन [िृत (णत) पुत्र ज्ञाना (न) देउ नाम[दे]उ िारी – 
्रमीधर देिदेउ ्रमीहरी ]िं]द्र देिो  

 
६ 

 
उपरोक्त क्र. ५ वा लेि ज्या स्तमभावर आहे त्याच्यावरील हा लेि. लामबी सुमारे ६८ सें. मी. नागरी 

वलपीत वलवहलेला. अक्षरामची उमची ५ ते ६ सें. मी. च्या दरम्यान. लेि बराच दुवाच्य आहे. आरमभीची काही 
अक्षरे जवळजवळ नष्ट झालेली. रावहलेल्या अक्षरामचे वाचन पुढीलप्रमाणे : 
 

व्िाल्लबाकु णसिा ्रमी मह (हे) षाजचा 
 

शवेटचा शब्द ‘महेषाचा’ असा असावा. बहुधा ‘ज’ चुकीने कोरला गेला असावा. 
 

७ 
 

उपरोक्त लेिाच्या स्तमभावरील हा आणिी एक लेि. लामबी ६८ सें. मी. नागरी वलपीत वलवहलेला. 
अक्षरामची उमची ४ ते ५ सें. मी. च्या दरम्यान. वलपीचे वळण ओबडधोबड. एकम दर लेि दुवाच्य. मी केलेले 
वाचन पढुीलप्रमाणे : 
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. . . देिी ्रमीनंदनाषु (थु) िाणि गयनाषु (थु) 
 

८ 
 

हवरिमदे्रश् वर ममवदराच्या डावीकडील कभतीसमोरच्या ओ्ावरील गणेशमूतीच्या मागील चौकटीवर 
माथ्याच्या भागात हा लेि आहे. लामबी ६५ सें. मी. देवनागरी वलपीत कोरलेला. अक्षरामची उमची साडेतीन-
चार सें. मी. अक्षरामचे वळण चामगले. साधारणपणे तेराव्या-चौदाव्या शतकातील अक्षरासारिे. लेिाचे वाचन 
पुढीलप्रमाणे : 
 

श्रीदणष (णख) िनाथ का णसष सकपनाथ 
 

* * * 
 

वरील सवड लेि लक्षात घेतले म्हणजे असे वदसून येईल की, त्यामत वनरवनराळ्या व्यक्तींची नाव े
नददलेली आहेत. ह्या व्यक्ती म्हणजे कधीकाळी त्या वठकाणी राहणारे योगी ककवा दशडनाला आलेली 
भक्तममडळी. अथात, ितके पवरश्रम घेहन नाव ेकोरून ठेवण्याच्या योग्यतेची अशीच ही नामामवकत ममडळी 
असली पावहजेत यात शमका नाही. यामतील लेि क्रमामक १ व ४ माझ्या दृष्टीने ववशषे महत्त्वाचे आहेत. प्राचीन 
मराठी सावहत्यातील काही अवनर्षणत प्रश्नामचा त्यामुळे समाधानकारक उलगडा होह शकेल असे वाटते. 
 

पवहल्या लेिात ‘चक्रपाणी वटेश् वर’ व चौथ्या लेिात ‘चामगा वटेश् वर’ अशी नाव े आली आहेत. 
प्राचीन मराठी सावहत्यात ‘चामगा वटेश् वर’ नावाचे एक समतकवी होहन गेले. चामगदेव नावाचे प्रवसद्ध योगी 
सत्पुरुष तोच हा चामगा वटेश्वर. ज्ञानेश् वरामची बहीण मुक्ताबाई वहने ‘कोरा’ म्हणून समबोधून त्याचा गवड हरण 
केला व ज्ञानदेवामनी त्याला उदे्दशून ‘चामगदेव पासष्टी’ हा ग्रमथ वलवहला. चामगदेवाने वलवहलेल्या अभमगामत 
त्याने स्वतःला ‘चामगा वटेश् वर’, ‘वटेश् वर चामगा’ असे म्हटले आहे. ‘चामगदेव पासष्टी’त चामगाला उदे्दशनू 
ज्ञानेश् वरामनी ‘तया पुत्र तू वटेश् वराचा । रवा जैसा कापुराचा । चामगया मज तुज आपणयाचा । बोले ऐके ॥’ 
(३७) या ओवीत ‘वटेश् वराचा पुत्र’ म्हणून म्हटले आहे. मुक्ताबाईच्या अभमगामतही ‘वटेश् वरसूत चामगा अवधूत 
। मुक्ताई शामतवीत ज्ञानदृष्टी ॥’ ‘वटेश् वरसुता बोले मुक्ताई’ असे उल्लेि आलेले आहेत. ‘तत्त्वसार’ या ग्रमथात 
चामगाने स्वतःचा उल्लिे ‘वटेश् वराचा सुतु । चामगा म्हणे अवधुतु’ असा केलेला आहे. तेव्हा ‘वटेश् वरपुत्र’ ककवा 
‘वटेश् वरसुत’ चामगा तोच चामगा वटेश् वर यात शमका नाही. या चामगालाच ज्ञानदेवामनी ‘चक्रपाणी’ असेही म्हटले 
आहे. ‘एवम ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे । दोन्ही डोळस आरीसे । परस्पर पाहता कैसे । मुकले भेदा ॥’ (चाम. पा. 
६२) या ओवीवरून हे वदसून येते. तेव्हा चामगा वटेश् वर आवण चक्रपाणी वटेश् वर ही एकाच व्यक्तीची वभन्न 
नाव ेहोत. 
 

हवरिमद्र गडावरील लेि क्र. ४ मधील ‘चामगा वटेस्वरा’चा हा उल्लेि ‘तत्त्वसार’ कत्या चामगाचा होय 
यात शमका नाही. चामगाने ‘तत्त्वसार’ ग्रमथाच्या शवेटी ग्रमथाच्या लेिन—स्थळाचा पुढीलप्रमाणे उल्लेि केला 
आहे. 
 

हणरिंद्र नाम पिथतु । तेथ महादेओ िक्तु 
सुरणसद्धगिीं णिख्यातु । सेणिजे जो ॥ 
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हणरिंद्र देिता । मंगळ गंगा सणरता 
सिथतीथथ पुरणिता । सप्तस्थान ॥ 
ब्रह्मस्थळें  ब्रह्म न संणडतु । चंचळ िृकु्ष अनंतु 
कलकग जगिाथु । महादेओ ॥ 
ऐसा सिांचा समाओ । कळी संसारु दुःखाचा प्रिाहो 
तो देओ मोक्षाचा उत्साओ । िनैः िनैः ॥ 
जो तीथांणस तीथथ । केदारेंकस तुणकताणत 
आणि के्षकत्र णनमाती । प्रबंधु हा ॥ )१ ०२९—३३( 

 
हवरिमद्र पवडत कोणता ते आतापयंत वनवित झालेले नाही. भोर समस्थानात हवरिमद्र नावाचा एक 

डदगर आहे. अहमदनगर वजल्ह्याच्या अकोला तालुक्यातील हवरिमद्र गड हा दुसरा. चामगा वटेश्वराने जेथे 
आपला ग्रमथ वलवहला ते ‘नगर वजल्ह्यात आकोले तालुक्यात एक हवरिमद्राचा डदगर आहे तेच हे स्थान 
असाव’े असे श्री. ल. रा. पामगारकर यामनी म्हटले आहे (मराठी वाङ्मयाचा िवतहास, िमड २, पृ. २) पण 
पुराव्याच्या अभावी त्यामना ते वनवित करता आले नाही. हवरिमद्र गडावर वमळालेल्या लेि क्रमामक १ व ४ 
वरून चामगा वटेश्वराचा हवरिमद्र पवडत तो हाच असे आता वनवित करावयास हरकत नाही. तेथे हवरिमद्र 
देवतेचे ममवदर असून केदारेश्वराचे कलगही आहे. वशवाची उपासना करण्यासाठी तेथे अनेक वसद्ध-योगी 
राहात असत हे त्या वठकाणी वमळालेल्या ितर लेिामतील योग्यामच्या नावामवरून स्पष्ट होते. तेथून 
वनघालेल्या नदीला गमगा हे सामान्य नाव असाव.े हेमाडपमथी बामधणीचा तेथील तलाव हेच बहुधा ‘सप्ततीथड’ 
असाव.े 
 

लेि क्र. १ मधील चक्रपाणी वटेश्वर आवण क्र. ४ मधील चामगा वटेश्वर एकच व्यक्ती होय असे 
मराठी सावहत्याचे िवतहासकार मानतात. तथावप, त्या वभन्न व्यक्ती असाव्या असेही काहींचे म्हणणे आहे. 
अमृतानुभवावरील आपल्या टीकेत— 
 

तो तैसाणच रस िोसंडला । तिं मुक्ताबाई प्रकािला । 
प्रािुणन तैसाणच उरला । श्रीिटेश्वरा णदधला तो ॥ 
िटेश्वराहुणन चक्रपािी । लाधले हे अमृतसंजीिनी ॥ 
णिमलानंदी तेथुनी । लाधते जाले ॥ 
 

अशी गुरुवशष्ट्य परमपरा वणडन केली आहे. तीत वटेश्वर ही स्वतमत्र व्यक्ती म्हणून वनदफेवशलेली आहे. 
मुक्ताबाईचे वशष्ट्य वटेश्वर, वटेश्वराचे चक्रपाणी आवण चक्रपाणीचे वशष्ट्य ववमलानमद अशी ही गुरुवशष्ट्यपरमपरा 
होय. यात चामगदेवामचा स्पष्ट उल्लेि नाही. तेव्हा वटेश्वर म्हणजे चामगदेव वटेश्वर असे अवभपे्रत असाव.े तसे 
नसल्यास वटेश्वर ही स्वतमत्र व्यक्ती असून त्याचा वशष्ट्य चक्रपाणी म्हणजे चामगदेव असे म्हणाव े लागेल. 
त्यावरून चक्रपाणी हे चामगदेवाचे दुसरे नाव असल्याचे चामगदेव पासष्टीवरून जे वदसून येते त्याला पुष्टी 
वमळते. तेव्हा आपल्या क्र. १ लेिातील वटेश्वरनमदनु ‘चक्रपाणी’ आवण क्र. ४ या लेिातील वटेश्वराचा 
‘चामगा’ ही नाव े एकाच व्यक्तीची असल्याचे वदसून येईल. दोन्ही नाव े वटेश्वराच्या वशष्ट्यामची म्हणनू 
उल्लेिलेली आहेत हे लक्षात ठेवाव.े क्र. ३ लेिातील वटेश्वर-नमदनु (= पुत्र = वशष्ट्य) चक्रपाणी याचा सुत 
(= वशष्ट्य) ववकटदेव असल्याचे म्हटले आहे. हा वीकटदेओ कोण ते वनवित सामगता येत नाही. कदावचत 
ववमलानमदाचे ते दुसरे नाव असाव.े 
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या लेिामपैकी आणिी एक ववशषे महत्त्वाचा लेि क्रमामक पाचवा होय. या लेिाचा पूवाधड अवतशय 
िराब झालेला आहे आवण म्हणून सवड अक्षरे नीट वाचता येत नाहीत हे िरे. तथावप, मी माझ्या दृष्टीने ती 
वाचण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे वाचन वनराळ्या रीतीने करता येणे शक्य झाल्यास माझ्या वाचनाचा मी 
पुनर्षवचार अवश्य करीन, हे मुद्दाम नमूद करावसेे वाटते. माझे वाचन मान्य झाल्यास हा लेि अवतशय 
महत्त्वाचा ठरेल. या लेिाचे मी दोन भाग करतो. पवहल्या भागात ‘[वन]वृत(वत) पुत्र ज्ञाना(न)देउ 
नाम[दे]उ वारी’ हे वाक्य आहे. त्यावरून या समतामची हवरिमद्र गडाला वारी झाली असावी असे म्हणता येते. 
महाराष्ट्रातील नाथ व वारकरी समप्रदायात वनवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान व मुक्ताबाई ही चार भावमडे प्रवसद्ध 
आहेत. आळमदी येथील ववठ  ठलपमतामची ही मुले होत. वनवृती हे त्यामत सवात वडील. त्यामचा धाकटा भाह 
ज्ञानदेव. ज्ञानदेव हे वनवृत्तीचे जसे धाकटे भाह होते तसे वशष्ट्यही होते. वनवृत्तीपासून त्यामनी गुरूपदेश 
घेतला होता. ज्ञानदेवामनी वलवहलेल्या ज्ञानेश्वरीत त्यामनी स्वतःला वनवृवत्तदास म्हणून आवण ‘तै 
माहेशान्वयसमभतूें । श्रीवनवृवत्तनाथसुतें । केलें  ज्ञानदेवें गीते । देशीकार लेणें ॥’ (अ. १८-१७८४) या ओवीत 
‘वनवृवत्तसुत’ म्हणून म्हटले आहे. सुत म्हणजे मुलगा; तथावप वशष्ट्य या अथानेही त्याचा उपयोग केला 
जातो. त्याच अथाने आपल्या लेिात ज्ञानदेवाला वनववृत्त ‘पुत्र’ असे म्हटलेले आहे. ज्ञानदेवामनी ‘तया पुत्र तू 
वटेश्वराचा’ (चाम. पा. ३७) या ओवीत वशष्ट्य या अथानेच ‘पुत्र’ शब्दाचा उपयोग केलेला आहे. ज्ञानदेवाची 
मावहती मराठी वाचकामना नव्याने सामगायला पावहजे असे नाही. 
 

त्यानमतर ‘नामदेउ’ हे नाव आलेले आहे. हा ‘नामदेउ’ म्हणजे वारकरी समप्रदायाचे प्रवतडक, प्रचारक 
व प्रसारक समत नामदेव होत. त्यामची जन्मसप्तशताब्दी या वषी सवडत्र साजरी होत आहे. वनवृत्ती, ज्ञानदेव, 
नामदेव यामनी बहुधा आपल्या तीथडयाते्रत हवरिमद्र गडावर वारी केली असावी. या समतामच्या मेळाव्यात 
असलेले चामगा वटेश्वर हवरिमद्र गडावर वस्ती करून होते. तेथेच बहुधा नाथ सामप्रदावयक योगीही राहात 
असाव.े तेथील हवरिमदे्रश्वर व केदारेश्वर या देवतामचे ‘तत्त्वसारा’ तील माहात्म्य लक्षात घेता हे स्थान प्रवसद्ध 
के्षत्रामत मोडत असले पावहजे यात शमका नाही. वशवाय नेवाशाजवळचे हे के्षत्र होय. हे सवड लक्षात घेता 
वनवृत्ती, ज्ञानदेव, नामदेव ित्यादी समतममडळी तेथे गेली असणे असमभवनीय नाही. प्रस्तुत वशलालेिावरून 
ते तेथे गेले असाव े असे स्पष्ट वदसून येते. या नामोल्लिेाच्या दृष्टीने हा लेि ववशषे महत्त्वाचा ठरेल असे 
वाटते. ज्ञानदेव-नामदेवामचा वशलालेिातील हा पवहलाच वनदफेश होय! 
 

लेिाच्या उत्तराधात आलेली ‘श्रीधरदेवदेव’ आवण ‘हवरिमद्रदेव’ ही दोन्ही हवरिमद्र पवडतावरील 
देवतामची नाव े होत. सध्या तेथील देवळामचा व त्यातील मूतींचा बराच भमग झालेला आहे. वशव, गणपती 
ित्यादी देवतामबरोबर श्रीधराचे, अथात कृष्ट्णाचे ककवा ववष्ट्णूचे ममदीर तेथे असाव ेअसे वाटते. आताही तेथील 
हेमाडपमथी बामधणीच्या तलावाच्या दवक्षण वदशलेा काळ्या पाषाणात बामधलेले चौदा नक्षीदार कोनाडे असून 
त्यात चतुभुडज ववष्ट्णूच्या चौदा मूती आहेत हे लक्षात घेतले पावहजे (पाहा–दुगडदशडन, पृ. १५५). ितकेच 
नाही तर हवरिमदे्रश्वराजवळील एका गुहाममवदरात ववठ ठल-रिुमाईच्याही मूती आहेत (ततै्रव, पृ. १५६). 
यामपकैी ववष्ट्णूच्या मूतींना उदे्दशून ‘श्रीधर-देवदेवा’चा वनदफेश असावा असे वाटते. ‘हवरिमद्रदेव’ हा तर स्पष्टच 
हवरिमदे्रश्वराचा उल्लेि आहे. त्यावरूनच या पवडताला हवरिमद्रगड हे नाव पडले आहे. तेव्हा त्याववषयी 
अवधक ववस्ताराने वलवहण्याची आवश्यकता नाही. 
 

हवरिमद्रगडावरील या लेिामतून आणिी एक महत्त्वाची गोष्ट वनदशडनाला येते. ती अशी की, क्रमामक 
एक, तीन व चार या लेिामत ‘वटेस्वर’ या नावाचा उल्लेि आला आहे. क्र. ३ या लेिात ‘श्रीवटेस्वर वशवस्य 
प्रणवतः’ असे म्हटले आहे. वटेश्वर म्हणजे वशव हे त्यावरून स्पष्ट होते. एरवीही त्याच अथाने या शब्दाचा 
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उपयोग केलेला आढळतो. वटेश्वर या नावाची एिादी व्यक्ती होती की वशवस्वरूप ईश्वरालाच वटेश्वर 
म्हटले आहे हा प्रश्न नेहमी चर्षचला जातो. चामगदेवपासष्टीत ज्ञानदेवामनी चामगाचा गुरू वटेश्वर याचे वणडन 
वशवस्वरूप म्हणूनच केले आहे, तर वशवकल्याणामनी आपल्या अमृतानुभवावरील टीकेत जी गुरुपरमपरा 
वदली आहे त्यावरून वटेश्वर ही स्वतमत्र व्यक्ती होती असे वदसून येते. (मागे पृ. ३६४ पाहा) आपल्या क्र. ३ 
च्या लेिावरून या प्रश्नाचा अवधक ववचार करण्यास मदत होईल. 
 

क्र. २ च्या लेिातील ‘गुहेश्वर भरैव’ हे हवरिमद्रपवडतावरील देवतेचे नाव असाव.े कदावचत एिाद्या 
भरैव योग्याचेही ते नाव असू शकेल. क्र. ६ च्या लेिातही काही नाव ेआहेत. पण त्यामचा स्पष्ट बोध होत 
नाही. 
 

क्र. ७ या लेिात नमदनाथ, गयनाथ आवण क्र. ८ च्या लेिात दविणनाथ व त्याचा वशष्ट्य सकपनाथ 
यामची नाव ेआलेली आहेत. ह्या व्यक्ती कोण असाव्या हे सामगता येत नाही. नाथ समप्रदायातील ते योगी होते 
हे स्पष्ट आहे, ‘गयनाथ’ म्हणजे गवहनीनाथ असावते काय? काही असले तरी या नावावरून हवरिमद्र 
पवडतावर अनेक नाथयोगी राहात होते हे वसद्ध होते. [या लेिातील वशलालेिामची वनवित स्थाने डॉ. रा. कच. ढेऱ े यामनी 
वदल्याप्रमाणे दुरुस्त करून घेतली आहेत. (पाहा : चक्रपावण. प.ृ १६६.)] 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२३ 
पारडा णिलालेख 

 
उपलब्धी 
 

लोणार (ता. मेहेकर, वजल्हा बलुडाणा, महाराष्ट्र) के्षत्राच्या दवक्षणेस सुमारे सहा मलैामवर 
असलेल्या पारडा गावातील वशवममवदराच्या िामबाच्या तुटून पडलेल्या एका वशळेवर हा वशलालेि वमळाला. 
या वशलालेिाची मावहती लोणार येथील श्री. कृष्ट्णराव काटे यामनी मला वदली. माझ्या ववनमतीवरून नागपूर 
म्यूवझयमचे क्यूरेटर श्री. रोडे यामनी त्याचे ठसे घेण्याची व्यवस्था करून ते माझ्या स्वाधीन केले. वरील 
दोन्ही सद्गृहस्थामचा मी फार आभारी आहे. 
 

पारडा येथील वशवममवदरात एकूण चार लेि आहेत. त्यामपैकी एक मुख्य दरवाजाच्या उमबरठ्यावर 
कोरलेला असून तो बराच अवाचीन असावा. लेि २ फूट लामब व सहा िमच रुम द असून त्यावर तीन ओळी 
आहेत. लेि मराठीत आहे. पवहल्या ओळीत ‘भावसर भीक (कु) सेटी ला तो मवहन्या पे...’ अशी अक्षरे 
असून दुसऱया ओळीच्या आरमभी ‘बामवधले...’ हा शब्द आहे. बाकीचा भाग अस्पष्ट व दुवाच्य आहे. दुसरा लेि 
याच ममवदराच्या दारात जवमनीवर असून त्यावर ‘आ पा जा’ अशी अक्षरे कोरलेली आहेत. हे दोन्ही लेि 
आधुवनक असून मुळीच महत्त्वाचे नाहीत. याच वशवममवदराच्या बाहेरच्या िामबावर चौकोनी लेि आहे. पण 
तो दुवाच्य आहे. शवेटच्या ओळीत १ २ ४ ५ हा आकडा अस्पष्ट वदसतो. ममवदराच्या आतील िामबावर 
असलेला मराठी वशलालेि मात्र स्पष्ट आहे व तोच येथे समपादन करीत आहे. 
 
ििथन ि लेखन 
 

या वशलालेिाची लामबी एक फूट असून रुम दी साधारणपणे ६ िमच आहे. लेि चार ओळींचा आहे. 
पवहल्या तीन ओळींत प्रत्येकी सुमारे १२ अक्षरे असून चौथ्या ओळीत फक्त दोनच अक्षरे आहेत. अक्षरे 
ठसठशीत कोरली असून प्रत्येक अक्षराची उमची साधारणपणे १ ते १॥ िमच यामच्या दरम्यान आहे. बहुतेक 
अक्षरामवर वशरोरेषा आहेत. १ ल्या ओळीतील िा आवण दुसऱया ओळीतील या अक्षरामच्या कान्यावर, तसेच 
दुसऱया ओळीतील िी आवण वतसऱया ओळीतील गा या अक्षरावमवर वशरोरेषा द्यायच्या चकूुन रावहलेल्या 
वदसतात. अक्षरामचे वळण यादवकालीन वदसते. 
 
लेखनकाल 
 

प्रस्तुत वशलालेिात कालवनदफेश नाही. अक्षरामच्या वळणावरून तो १४ व्या शतकातील असावा असे 
वाटते. व्रीती, आसु, दमडी, वीजैया या शब्दामची रूपे यादवकालीन आहेत. यादव रामचमद्रदेव याच्या 
सावरगाव व कोपराड वशलालेिात व्रीवत (ती) शब्द आलेला आहे. शके १३२० च्या मुसलमानकालीन काही 
वशलालेिात तो ‘व्रीती’ असा आढळतो. ‘आसु’ या नाण्याचा प्रचार यादवकालात होता. त्यानमतर 
मुसलमानकाळात ते प्रचारातून गेले. प्रस्तुत लेिात गाढवावरून वशवी वदलेली आहे. असे ‘गदे्धगाळी’चे 
लेि यादवकालात ववशषे आढळतात. त्यानमतरही काही काळ गदे्धगाळी प्रचारात असली तरी अक्षरामचे 
वळण, मुसलमानी शब्दामचा अभाव, आसु या नाण्याचा उल्लेि, वीजैया हे रूप यामवरून हा वशलालेि 
यादवकालीन, फार तर उत्तर यादवकालीन असावा असे वाटते. 
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गदे्धगाळीचे शापवचन ववशषेेकरून यादवामच्या आवण वशलाहारामच्या वशलालेिात आढळते. 
(प्रामकोले. प्रस्ता. पृ. ५७) बहामनी सुलतान फेरोजशहा याच्या वळेच्या (शके १३२०) काही 
वशलालेिामतही ते आढळते. [यादवोत्तर पण वशवपूवडकाळातील काही मुसलमान वशलालेिामत ही गदे्धगाळ आढळते. मूतडजा 
वनजामशहाच्या कारकीदीत (ि. स. १५६५ ते १५६८) वबस्मत िानाने अहमदनगर येथील मवशदीतील वदवाबत्तीसाठी वदलेल्या िनामासमबमधी एक 

वशलालेि आहे. (एवप. िमडो मोस्लेवमका १९३९–४०, पृ. ३०) त्याच्या शवेटी ‘जो कोण्ही मना करील त्याचे मापर गधव’ अशी गदे्धगाळ आहे.] या 
सवड वशलालेिामतील ही गदे्धगाळीची वचने सूक्ष्मपणे पावहली तर असे लक्षात येते की, उत्तरकालीन 
वशलालेिामत ही गदे्धगाळ अपराध्याच्या आईवरून केलेली आहे. ‘तेहाचीए माएवस गाढौ+व’े असा या 
शापवचनाचा प्रकार त्यात आढळतो. पण शके १०८६ च्या कदमब मरुडदेव याच्या सावरगाव येथील 
वशलालेिात मात्र आईचा उद्धार केलेला नाही. ‘फेडी तो स्वान गाढवु’ एवढीच वशवी अपराध्याला 
हासडली आहे. यावरून असे वदसते की, आरमभी आरमभी अशा प्रकारची वशवी केवळ अपराध्याला उदे्दशून 
वदलेली असे, तर नमतरच्या काळात ती त्या अपराधी व्यक्तीच्या आईवरून देण्यात येह लागली. प्रस्तुत 
वशलालेिातील गदे्धगाळ आईवरून केलेली नसून अपराधी व्यक्तीला उदे्दशून केलेली आहे हे लक्ष्यात 
घेण्यासारिे आहे. यावरून व यापूवी नमूद केलेल्या कारणामवरून हा वशलालेि यादवकालीन असावा असे 
म्हणता येते. 
 
णिषय 
 

प्रस्तुत लेिाचा उदे्दश पारडा येथील ‘गाउदेवा’ला चाटुए गावीची वृत्ती वदल्याचा वनदफेश करण्याचा, 
तसेच त्यासमबमधीचे काही आदेश वनर्षदष्ट करण्याचा वदसतो. दशडन घेताना देवासमोर ठेवलेल्या मुद्रा जो 
घेईल त्याला २० आसूमचा दमड सामवगतलेला असून जो हा दमड देणार नाही त्याला गाढव लागेल असे 
शापवचन आहे. देवाचे, अथात, देवळातील देवतेचे जो पालन करील, (पालापाणी घालून पूजाअचा करील 
ित्यादी) तो ववजयी होईल, असा शवेटी आशीवादही वदलेला आहे. यावरून घे आवण न दे या वक्रयापदामनी 
सूवचत होणाऱया वक्रया देवळातील देवासमबमधी असल्या पावहजेत हे स्पष्ट वदसते. 
 
स्थलणनणिती 
 

वशलालेिात वनदफेवशलेले ‘चाटु’ गाव कोणते हा प्रश्न आहे. ‘सव्हफे ऑफ िमवडया’च्या नकाशात या 
नावाचे गाव पारयाच्या जवळपास असलेले आढळत नाही. तथावप, १९५१ च्या जनगणनेच्या वृत्तामतात 
पारयाजवळ ‘वकनगाव चाथु’ (Kingaon Chathu) नावाच्या गावाचा उल्लेि आहे. हेच गाव ‘वकनगाव 
जट् टु’ म्हणून आज प्रवसद्ध आहे. ‘चाटु’ या शब्दाचे जट् टु असे उच्चारामतर झाले असणे अशक्य नाही. 
‘वकनगाव जट् टु’ या गावाचा ‘वकनगाव चाथु’ असा उल्लिे ज्या अथी जनगणनावृत्तामतात आहे (Census of 
India, Madhya Pradesh, Buldana District, Page 80) त्याअथी महसूल िात्याच्या दप्तरात ‘चाटु 
(थु)’ असे हे नाव परमपरेने नददले गेले असाव ेअसे वाटते. पारडा येथील समबमवधत देवळाला वकनगाव चाटु 
(जट् टु) येथील वृत्ती वमळालेली असावी असा तकड  करण्यात हरकत नाही. 
 

िाचन 
 
१. [श्री] [ठिात हे अक्षर ‘ब्रा’ ककिा ‘द्रा’ सारखे णदसते. ते ‘श्री’ असे िाचले पाणहजे.] गाउदेिा चाट [‘ट’ च्या खाली दगड 

फुटलेला आहे. त्यामुळे िाचन दुबोध झाले आहे. फुटलेल्या णठकािी उकाराचे णचन्ह णदसते.] (टु) ऐ गािंीची िीती द[िथ] 
[या णठकािची अक्षरे दगड फुटल्यामुळे अपूिथ आहेत; तथाणप द आणि ि चा पूिथिाग स्पष् आहे.] 
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२. न [ठिािरून हे अक्षर न असािे असे िाटते. ते ळ असे िाचता येिेही संििनीय आहे.] [मु]द्राऐ [या िब्दाचे िाचन अणनणित 
आहे. द्रा हे अक्षर स्पष् आहे. त्यापूिीचे अक्षर मु असािे असे मला िाटते. ‘दिथनमुद्रा’ या ऐिजी ‘दळिद्रा’ असे िाचन डॉ. मो. ग. 

दीणक्षत सुचणितात; तर ‘देउळस्था’ असे डॉ. य. खु. देिपाडें सुचणितात. ती मला समाधानकारक िाटत नाहीत.] घे तेया िीस 
आसु दंडी 

३. [न] [हे अक्षर ठिात स्पष् नाही. त्या जागी असलेल्या अस्पष् णचन्हािरून ते न असािे असे िाटते. डॉ. य. खु. देिपाडें यांनी हे 

िाचन सुचणिले आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा आिारी आहे.] दे तेयासी गाढौ देिाते पाली तो (िी) [येथे दगडाचा िाग 
फुटलेला असल्यामुळे अक्षर अपूिथ ि अस्पष् आहे. ि स्पष् णदसतो. पुढील अक्षरांच्या संदिाने ते अक्षर िी असे िाचले पाणहजे.] 

४. जैया 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२४ 
डोंणबिली येथील णिलालेख 

 
उपलब्धी 
 

डदवबवली (वजल्हा ठाणे) येथे दवक्षणेस गावाच्या शवेटी, िडकवलीच्या वदशनेे श्रीमती शामताबाई 
काळू दागूजी यामच्या वाडीत रस्त्याच्या बाजूला एका झाडाच्या बुमध्याशी ह्या वशलालेिाची वशळा उभी करून 
ठेवलेली होती. एवशयाटीक सोसायटीतील सहायक ग्रमथपाल श्री. वलेणकर यामच्याकडून कु. दुगा भागवत 
यामच्या माफड त मला त्याची मावहती वमळाली. महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व ववभागाला या वशलालेिाची 
मावहती तीनचार वषापूवीच वमळाली असावी असे वदसते. तथावप, त्याचा ठसा घेहन अद्याप त्याचे 
व्यवत्स्थत व समपूणड वाचन मात्र झालेले नाही. पुरातत्त्व ववभागाचे समचालक डॉ. मो. गम. दीवक्षत यामनी मला 
तातडीने लेिाचा ठसा उपलब्ध करून वदला याबद्दल मी त्यामचा आभारी आहे. या लेिासमबमधी त्यामनी 
वलवहलेले वटपण ‘डदवबवली शहराचा िवतहास’ (लेिक : श्री. कुळकणी) या पुस्तकातील पवरवशष्ट–१ 
मध्ये नुकतेच प्रवसद्ध झालेले आहे. 
 
ििथन 
 

वशलालेिाची वशळा साधारणपणे अडीच फूट उमच व सव्वा फूट रुम द आहे. वतच्यावर वरच्या भागी 
चमद्र व सूयड यामची वचन्हे कोरलेली आहेत. वशलालेिाच्या िालच्या भागावर गदे्धगाळीचे वचन्ह कोरलेले 
आहे. वशलालेि एकूण तेरा ओळींचा असून त्यामतील पवहल्या आठ ओळी मराठीत आहेत. शवेटच्या पाच 
ओळीत ‘स्वदत्तम वा प्रदत्तम वा—’ ित्यादी शापवचनावदकाचे दोन श्लोक समस्कृत भाषेत आहेत. एका ओळीत 
साधारणपणे १७ अक्षरे असून प्रत्येक अक्षर सुमारे एक िमच उमच आहे. पाण्यापावसामुळे व शेंदुर लावल्यामुळे 
वशळेवरील अक्षरे बरीच िराब झाली आहेत. त्यामुळे लेिाचा ठसा अस्पष्ट आहे. लेिाचे वाचन त्यामुळे 
बरेच कठीण झाले आहे. 
 
काळ 
 

‘सकु १३१८ ईजरत ७९९’ असा कालोल्लेि पवहल्या ओळीत आलेला आहे. डॉ. मो. गम. दीवक्षत 
म्हणतात त्याप्रमाणे ‘धातृ समवत्सरे’ हे शब्द कालोल्लिेात नाहीत. शकवषड आवण वहजरी सन यामचा हा मेळ 
बरोबर बसतो. िमग्रजी कालगणनेप्रमाणे हा वशलालेि ि. स. १३९६ मधील आहे. 
 
णिषय 
 

वशलालेिाचा ववषय वशरवली गावाचे दान देण्यासमबमधीचा आहे. त्यावळेी श्री आलुनाकु नावाचा 
राजा ठाणे येथे राज्य करीत होता. त्याचे अवधकारी सवडव्यापारी हाना नािुआ, कर्षणक पोमलप्रो व आवलप्रो 
(सेनावधपती?) कसहदेव होते. त्यामच्या काळात हे शासनपत्र वलवहण्यात आले आहे. आलुनाकरायाने 
आपला सेवक जसवमत दळवै याला आठ गावामधील ‘वशरवली’ नावाचे गाव दान वदले आहे. सहाव्या 
ओळीतील सवड अक्षरे स्पष्ट वाचता येत नसल्यामुळे ही आठ गाव े (ककवा आठागर, अष्टागार) कोणती ते 
सामगता येत नाही. 
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ठाण्याचा राणा आलुनाकु याला ‘आहवामाल’ व ‘माहाराजावधराज’ अशी ववशषेणे लावली आहेत. 
‘आहवामाल’ (सम. आहवमल्ल) म्हणजे युद्धातील मल्ल, उत्कृष्ट योद्धा. या ववशषेणावरून त्याचे युद्धनैपणु्य 
आवण श्रेष्ठ अवधकारपद वदसून येते. शककालाबरोबर वहजरी सनाचा वनदफेश असल्यामुळे या ववभागावर 
त्यावळेी मुसलमानाचे राज्य होते हे स्पष्ट वदसते. 
 
आलुनाकु कोि? 
 

शके १३१८ म्हणजे ि. स. १३९६ मध्ये ठाणे येथे राज्य करणारा हा ‘आलुनाकु’ कोण असावा याचा 
ववचार केला पावहजे. कोकणपट्टीवर राज्य करणारे या ककवा यापूवीच्या काळातील राजे वशलाहार वमशातील 
असून ते कोणत्या ना कोणत्या तरी अन्य राजाचे मामडलीक असत अशी समजूत आहे; आवण ती बव्हमशी 
िरीही आहे. प्रस्तुत वशलालेिातील आलुनाकु राजाला माहाराजावधराज ही पदवी लावलेली आहे, ती 
एक तर चुकीची असली पावहजे, ककवा हा आलुनाकु राजा स्वतमत्र तरी असला पावहजे, आवण हीच गोष्ट 
िरी असावी असे मला वाटते. 
 
हंणबरराि याचा नागाि णिलालेख 
 

कदकणावधपती हमवबरराव याचा, शके १२८९ मधील ‘नागाव वशलालेि’ उपलब्ध असून अवलकडे 
त्याचे पनुःसमपादन डॉ. शम. गो. तुळपुळे यामनी ‘प्राचीन मराठी कोरीव लेि’ या आपल्या ग्रमथात केले आहे. 
त्यातील आरमभीच्या ‘श्रीमत्य प्रौवढ प्रताप चक्रवर्षत माहाराजावधराज श्री हमवबरुराओ ठाणे कोकण राज्यम 
क्रोवत’ या वाक्यात हमवबररावालाही माहाराजावधराज हे ववशषेण लावले आहे. हे वबरुद वास्तववक 
देववगरीकर यादव वमशातील राजामच्या मागे लावण्याचा प्रघात असल्यामुळे हा हमवबरराव देववगरीच्या वमशाशी 
समबद्ध असावा असा तकड  डॉ. तुळपुळे यामनी केला आहे. पण ज्याअथी हे वबरुद आपल्या नावामागे 
हमवबररावाने लावनू घेतले त्याअथी यादवामची सत्ता झुगारून स्वतमत्र राजा म्हणून तो वमरवीत असावा असाही 
तकड  यावरून करता येणार नाही काय? यापूवीच्या काळातील कोकणपट्टीचे राजे यादवामचे मामडलीक होते 
असे वदसते. पण कोणत्या काळापयंत? त्यामची सत्ता समपुष्टात केव्हा आली? यादवानमतर कोकणावर कोणाचे 
स्वावमत्व स्थापन झाले? या प्रश्नामचा ऐवतहावसक दृष्टीने ववचार केला पावहजे. 
 
यादि राज्याचा िेिट 
 

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पावहजे ती अशी की, यादव नृपती रामचमद्रदेव अथवा रामराजा याच्या 
कारकीदीत अल्लाउद्दीन विलजीची स्वारी देववगरीवर होहन यादवामच्या ववनाशकाळाला सुरुवात झाली 
होती; आवण त्यानमतर शके १२२७ म्हणजे ि. स. १३०६ मध्ये यादवामचे राज्य िालसा होहन त्यामचे अत्स्तत्व 
समपुष्टात आले. अथात, त्याबरोबर त्यामच्या सावडभौमत्वािाली असलेल्या कोकण प्रदेशावरील त्यामचे 
अवधराज्य देिील समपले. या दृष्टीने पाहता शके १२८९ (ि. स. १३६७) मध्ये कोकणपट्टीवर राज्य करणारा 
हमवबरराव यादव राज्याशी समबद्ध असणे फारसे शक्य नाही. आवण ज्याअथी तो स्वतःला ‘प्रौढप्रताप चक्रवती’ 
आवण ‘माहाराजावधराज’ म्हणवनू घेतो त्याअथी तर तो कुणीतरी दुसराच यादवतेर स्वतमत्र राजा असावा 
असे अनुमान करण्याला हरकत नाही. 
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डॉ. तुळपुळे यामनी समपादन केलेल्या ‘प्राचीन मराठी कोरीव लेि’ या ग्रमथात रामदेवरावाचे, 
कोकणपट्टीत सापडलेले, कालवार (क्र. ४०), अक्षी (क्र. ४१), कोपराड (क्र. ४३), चेउल (क्र. ४४) आवण 
आगासन (क्र. ४६) असे ५ वशलालेि आहेत. यावशवाय हमवबरराव याचे रानवड (उरण) येथील एक (मुमबई 
ववद्यापीठ जनडल, वषड ८, पृष्ठे १८–२१) व वाघरण येथील एक, असे दोन वशलालेि प्रवसद्ध झालेले आहेत. 
त्यावरून रामचमद्रदेवाचे म्हणजे रामदेवरायाचे कोकणावरील अवधकारी कान्हरदेव व जािदेव हे होते असे 
वदसते. कान्हरदेवाचा कोपराड भागातील वनरोवपत (= मुतावलक अवधकारी) मुहुमद प्रोस्त्राही हा होता. 
म्हणजे शके १२१९ (ि. स. १२९७) च्या सुमारालाच कोकणावर मुसलमान अवधकारी नेमले जाण्याितपत 
त्यामचे वचडस्व स्थापन झाले होते. यादव साम्राज्याचा शवेट झाल्यावर अशा मुसलमान अवधकाऱयामचीच सत्ता 
तेथे स्थापन झाली असल्यास आियड नाही. या कोपराड वशलालेिाचा आशय तेथे बामधल्या गेलेल्या 
मवशदीसाठी दान लावनू देण्याचा वदसतो, ही गोष्ट सुद्धा लक्षात घेण्यासारिी आहे. हमवबररावाच्या नागाव 
वशलालेिातसुद्धा अनेक मुसलमान अवधकाऱयामची नाव ेआली असून त्यामतील एकाने बामधलेल्या मवशदीला 
काही दान वदल्याचा उल्लिे आहे ही गोष्ट सुद्धा महत्त्वाची आहे. 
 

कोपराड वशलालेिात (शके १२१९ = ि. स. १२९७) मुसलमान अवधकाऱयाचे नाव असले तरी 
त्यावळेी प्रौढप्रताप चक्रवती रामचमद्रदेव सावडभौम नृपती असल्यामुळे कालोल्लिे शकसमवत्सराचा वनदफेश 
करून केलेला आहे. पण नागावच्या वशलालेिात (शके १२८९ = ि. स. १३६७) शकसमवत्सराबरोबर 
वहजरत म्हणजे वहजरी सनाचा उल्लिे आलेला आहे. त्यावरून आपला सन स्वतमत्र रीतीने 
उल्लेविण्याितपत मुसलमान राजे स्वतमत्र झाले होते असे स्पष्ट वदसते. प्रस्तुत डदवबवलीच्या वशलालेिाच्या 
वळेी (शके १३१८ = ि. स. १३९६) तीच पवरत्स्थती अवधक बलवत्तर असली पावहजे. अथात, त्या काळात 
कोकणपट्टीवर मुसलमानामची सत्ता चामगलीच प्रस्थावपत झाली होती यात शमका नाही. 
 
उिर कोकिच्या इणतहासाचे कसहािलोकन 
 

उत्तर कोकणावर काही वषफे चालुक्यामचे मामडलीक राज्य करीत होते. त्यानमतर सुमारे ि. स. ८०० 
पासून तो १२६५ पयडत राष्ट्रकूटामचे मामडलीक म्हणून वशलाहार राजामनी तेथे राज्य केले. वशलाहार नृपती 
वद्वतीय कपद्दीच्या काळात (ि. स. सुमारे ८५० ते ८८०) समजान ममडलात अरब मामडलीकही होते. कचचणी 
ताम्रपटात मधुमवत म्हणजे मुहम्मद, त्याचा मुलगा सवहयारहार आवण नातू सुगवतप म्हणजे सुबक्त यामची 
नाव ेआढळतात. ि. स. १००० च्या सुमारास अपरावजत वशलाहाराने त्यामचे राज्य नष्ट केले असले तरी ते 
म्हणजे अरब लोक व पुढे मुसलमान कोकणातून नाहीसे झाले असे नाही. वशलाहारानमतर यादवामनी कोकण 
काबाजी करून तेथे आपले अवधकारी नेमले. त्यामच्या काळात तेथे मुसलमान अवधकारी नेमले जाहन 
त्यामच्याकडून मवशदीही उभारल्या जाह लागल्या होत्या हे आपण पावहलेच आहे. 
 

उत्तर कोकणचा थोडाफार िवतहास ‘मवहकावतीची उफड  मावहमची बिर’ या ग्रमथात आलेला आहे. 
हा िवतहास बिरवजा असला तरी त्यातील मावहतीकडे अगदीच दुलडक्ष करता येत नाही. या बिरीवरून 
असे वदसते की, शके १०६० च्या सुमारास अत्न्हलवाडच्या प्रताप कबबाने कोकणच्या वकनाऱयालगतचा काही 
भाग काबीज करून पढेु हळूहळू ितर मुलूि पादाक्रामत केला व माहीम येथे आपली राजधानी स्थापन 
केली. त्यानमतर तेथे अनेक उलाढाली होहन ‘वनका मवलकाने ठाणे-कोकणचे राज्य घेतले. शक १२७० त 
ठाणे-कोकणात तुकाण झाले’ (म. ब. प्रस्ता. ५९); ‘वनका मवलकाने मावहमचे राज्य शक १२७९ त नायत्या 
राजामच्या स्वाधील केले’ (म. ब. प्र. ६१). या नायत्या राजामची कुळी सामगताना बिरकार वलवहतो ‘आता 
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नाईत्या रायावच कुवळ सामगेन ॥ आबु नािव ेकोकवण राज्य केले वरुषे ॥१२॥ तयाचा पतु्र पावण सावमत ॥ तेण्हे 
राज्य केले वरुषे ॥१३॥ त्याचा पुत्र हमबीरिान...’ (म. ब. पृ. ६३). नाित्यामपैकी पवहला राजा ‘आलु नािवा’ 
याचे नाव येथे चुकून ‘आब’ु असे वलवहले, वाचले ककवा छापले गेले असाव ेअसे मला वाटते. या वठकाणी ते 
‘आलु नािवा’ असे असाव.े याच बिरीत अन्यत्र हे नाव पुढीलप्रमाणे आले आहे. ‘मग ते राज्य आणल 
नािवावस वदधले’ (पृ. ५०). ‘तेधवा हर ठाकुर बोलता जाला ॥ ित आलजी नािवा हत्स्तचे मजवळ आहे 
॥ ते ित वाचोनी पाहाता वनवाडा शषेवमशाचे वनशाण मोहोरे सीका आल नािवा नवाईत मावहमचा राजा...’ 
(पृ. ७०). यावरून वदसून येईल की, ‘आबु नािवा’ हे नाव चुकीचे असून ते ‘आलु नािवा’ असे असले 
पावहजे. आल, आलु, आवल, आलजी ही एकाच नावाची वभन्न रूपे असून ती मुसलमानी नाव ‘अली’ याची 
अपभ्रष्ट रूपे असावी. प्रस्तुत डदवबवली वशलालेिातील ‘आलु नाकु’ म्हणजे हा आलु नािुआ असावा. डॉ. 
मो. गम. दीवक्षत यामना ‘आलु’ हे ‘अल्ला’चे रूप असावसेे वाटते. यापेक्षा, मवहकावतीच्या बिरीत आलेले व 
मुसलमानात रूढ असलेले ‘अली’ ‘आली’ या नावाचेच ते उच्चारामतर असाव ेअसे मानणे भाषादृष्ट््ा अवधक 
योग्य होईल. 
 
नाकु=नाखुआ 
 

नाक, नाकु ही रूपे नािक, नायक या शब्दामची उच्चारामतरे आहेत असे आपण नेहमी मानतो; आवण 
ते िरेही आहे. पण ‘नािुआ’ या शब्दाचेही ते रूप असणे भाषाशास्त्रदृष्ट््ा असमभवनीय नाही. ववशषेतः 
‘आलु’ हे ‘अली’ चे रूपामतर असले तर ‘आलु नाकु’ या नावातील ‘नाकु’ हा शब्द ‘नािुआ’चे अपभ्रष्ट रूप 
असणे अवधक समभवते. म्हणनूच प्रस्तुत वशलालेिातील ‘आलु नाकु’ म्हणजे मवहकावतीच्या बिरीतील 
‘आवल नािवा’ होय असे अनुमान काढण्याला हरकत नाही. 
 

कालदृष्ट््ा यात थोडी ववसमगती आहे, हे मान्य केले पावहजे. वनका मवलकाने मावहमचे राज्य 
नायत्या राजामच्या स्वाधीन शके १२७९ मध्ये केले. नायत्यामचा पवहला राजा ‘आवल नािवा’ असून त्याने १२ 
वषफे राज्य केले असे बिरकार सामगतो. (पृ. ६३) म्हणजे १२९१ पयंत त्याचे राज्य होते. प्रस्तुत डदवबवलीचा 
वशलालेि शके १३१८ चा आहे. त्यावळेी आलु नाकु ठाणे येथे राज्य करीत होता असे स्पष्ट वदसते. तेव्हा या 
व बिरकाराच्या कालवनदफेशात कमीत कमी २७ वषांचे अमतर आहे. बिरकाराच्या कालवनदफेशात 
समवत्सरावदकाचा उल्लेि नसल्यामुळे तो तपासून पाहता येत नाही. वशलालेिातील कालवनदफेश त्यात 
आलेल्या वहजरी सनाच्या तुलनेने तपासून पाहता बरोबर वदसतो. बिरकाराच्या कालवनदफेशात 
आकयामची चूक झाली असणे अशक्य नाही. 
 

आलु नाकु हा ‘नायता’ होता असे बिरीत म्हटले आहे. नायता म्हणजे नािुआ, नाव चालववणारा. 
आलु नािव्याला ‘नवाईत’ असे बिरीत म्हटलेलेच आहे. नवाईत म्हणजे नायता=नावाडी, नाववक. यलू 
आवण बनफेल यामच्या हॉबसन–जॉबसन या पुस्तकात (पृ. ६२०) याचा अथड ‘a name given to 
Mahomedans of mixed race in the Konkan and S. Canara’ (कोकण आवण दवक्षण कॅनरामधील 
मुसलमानामच्या वमश्र वमशाला वदलेले नाव) असा वदलेला आहे. ‘नवाईत’ हा कोकणी शब्द समस्कृत ‘नव’ 
शब्दापासून वनघालेला असून त्याचा अथड ‘नवीन आलेला—धमांतरीत’ असा आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. 
‘नाित’ हे एका अरब जमातीचे नाव असून त्यापासून ‘नािता’ शब्द वनघाला असावा, असेही काहींचे म्हणणे 
आहे. कदमब नृपती जयकेशी वद्वतीय याच्या पणजी ताम्रपटात आवलय, मधुमद व चधम या तीन नौववत्तकामची 
नाव ेआढळतात. शके ११०६ मधील वशलाहार नृपती अनमतदेव (पाल) याच्या िारेपाटण ताम्रपटात ‘वा–
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सैद’ या ‘नौ–ववतकाचे’ नाव आले आहे. (‘तथैतद्राज्यवचन्ताभारम समुद्वहवत महामात्य श्रीनौववतकवासैदः’ 
— एवप. िमवडका. वषड १०, पृ. ३५) ‘नौ–ववत्तक’ या समस्कृत रूपाचा अथड, नौ=नाव हेच ज्याचे ववत्त आहे तो, 
अथात नाववक. नािते हे नाववक, म्हणजे नािुआ होते हे यावरून वदसून येईल. म्हणूनच ‘आलु नाकु’ या 
नावातील ‘नाकु’ हा शब्द नायक याचे रूपामतर नसून ‘नािुआ’ या शब्दाचे रूपामतर असाव ेअसे मला वाटते. 
अथात, नािते ही मुसलमानामची वमश्र समतती होती. त्यामच्याववषयी राजवाडे वलवहतात : ‘हे राजे मूळचे 
प्रवतलोम कहदू होते, परमतु पढेु ते मुसलमान बनले. जन्माने व कुळाने देशी आवण धमाने मुसलमानी असे हे 
दुरमगी राजे कहदू देसल्यासही मानवले व वनका मवलकासवह आवडले’ (म. ब. प्रस्ता. प ृ६१). 
 

या सवड वववचेनावरून लक्षात येईल की, प्रस्तुत वशलालेिातील ‘आलु नाकु राणा’ म्हणजे 
मवहकावतीच्या बिरीतील ‘अवल नािवा’ असून तो नायत्यामच्या कुळातील होता. तो मूळचा कहदू असून 
धमांतर करून मुसलमान झालेला होता. लढाईत एिाद्या मल्लाप्रमाणे शत्रूशी टक्कर देणारा, अथात युद्ध 
करण्यात वनपणु होता. ि. स. १३९६ मध्ये ठाण्याचा तो ‘राणा’ म्हणजे राजा होता. ‘माहाराजावधराज’ ही 
पदवी त्याने धारण केलेली असल्यामुळे (वनका मवलकाने ठाण्याचे राज्य त्याच्या स्वाधीन केले असले तरी) 
त्या ववभागात तो स्वतमत्र होता. 
 
अणधकारी िगथ 
 

आलुनाकु राण्याच्या अवधकारी-वगाची काही नाव ेह्या वशलालेिात आली आहेत. ‘हाना नािुआ’ 
हा ‘सवड–व्यापारी’ म्हणजे मुख्य प्रधान होता. या अथाने हा शब्द हमवबररावाच्या नागाव वशलालेिातही 
आलेला आहे. दुसरा अवधकारी ‘पोमल प्रो’ हा ‘कर्षणक’ होता. कर्षणक म्हणजे लेिक ककवा 
लेिनावधकारी. याचा पूवी ममवत्रममडळात समावशे होत असे. अनमतदेवाच्या पूवोक्त िारेपाटण ताम्रपटात 
ममवत्रममडळातील महामात्य, महासामवधववग्रवहक ित्यादींची नाव े देहन ‘एवमावद – श्रीकरिे प्रवत्तडमाने–’ 
असा वनदफेश आलेला आहे. ववहार, रानवड, कालवार, परळ, चामजे ित्यादी ताम्रपट-वशलालेिामतूनही याच 
प्रकारे श्रीकरवणकामचे उल्लिे आढळतात (प्राचीन मराठी कोरीव लेि. प्रस्ता. पृ. ८९ पाहा) त्यावरून हे 
वदसून येईल. 
 

‘पोमलप्रो’ या वशवाय ‘आब (व) लप्रो’ या नावाचा आणिी एक अवधकारी आलुनाकाच्या 
ममवत्रममडळात होता. पोमल, आवल ही व्यत्क्तनामे त्या काळात प्रचारात असावी. त्यामच्यापढेु लावलेला ‘प्रो’ 
हा शब्द ‘प्रोस्त्रावह’ (अरबी शब्द – ‘पवडवरशी’) याचे समवक्षप्त रूप असून पालक, पोकशदा, शासक असा त्याचा 
अथड आहे. या शब्दाची व्युत्पत्ती समस्कृत ‘पर’ ककवा ‘प्रव’ शब्दापासून साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, 
त्याने समाधान होत नाही. प्रोस्त्रावह शब्दाचे ते समवक्षप्त रूप असावे, हे बरोबर असेल तर पोपल, आवल ह्या 
अवधकारी व्यक्तीही मुसलमान असाव्या असे वाटते. नागाव वशलालेिातील ‘वसवहप्रो’ बहुधा मुसलमान 
असावा असा एक तकड  आहेच. मला तर याहीपढेु जाहन असे म्हणावसेे वाटते की, नागाव वशलालेिातील 
हमवबरराव हाही बहुतेक मुसलमानच असावा. नायत्या राजामच्या कुळात हमबीरिान, हमबीरिा हे नाव येते. 
नागावच्या वशलालेिातील हमबीररावाने आपल्या नावापढेु िान, िा असा शब्द न वापरता आपल्या जुन्या 
प्रचाराला अनुसरून ‘हमवबरराव’ असेच नाव कायम ठेवले असाव.े ह्या सवड व्यक्ती पूवीच्या कहदू पण धमांतर 
करून मुसलमान झालेल्या असाव्या असे त्या काळच्या एकम दर िवतहासावरून वाटते. नावापढेु ‘प्रो’ शब्द 
आल्यामुळे तर पोमलप्रो आवण आवलप्रो हे अवधकारी मुसलमान असावते असे अनुमान करण्याला हरकत 
वाटत नाही. 
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दान णदलेले गाि 
 

वरील अवधकारी राज्य कारभार करीत असताना आलु नाक रायाने आपला अवसवरया (= एकवनष्ठ 
सेवक) जसवमत दळवै याला ‘शीरवली’ नावाचे गाव (दान म्हणून) वदले. ‘शीरवली’ हा शब्द डॉ. दीवक्षत 
‘डदबवली’ असा वाचतात. सातव्या ओळीच्या आरमभीचे अक्षर वनवित र असे आहे; ब नव्हे. सहाव्या 
ओळीतील शवेटचे अक्षर िी आहे. फार तर ते क्षी असे वाचता येईल; पण डो असे वाचता येणे शक्य नाही. 
तेव्हा गावाचे नाव डदबवली असे वनवित नाही; ते वशरवली वाचले पावहजे असे मला वाटते. हा वशलालेि 
डदवबवली येथे सापडला, त्यावरून गावाचे नाव डदबवली असायला पावहजे होते हे िरे, पण तसे ते नाही 
हेही िरे. डदवबवली येथे ही वशळा सुटी, उभी करून ठेवलेली आढळली. त्यावरून तेथे ती दुसरीकडून 
आणनू ठेवली असणे शक्य आहे. ककवा ज्या आठागरातील वशरवली हे गाव दान म्हणनू देण्यात आले त्याची 
सीमा डदवबवलीपयंत असावी व म्हणनू तेथे ही वशळा ठेवलेली असावी. वशरवली हे गाव डदवबवलीपासून 
जवळच ३–४ मलैामवर आहे. 
 

सहाव्या ओळीतील काही सुटी अक्षरे वाचता येतात तशी वाचनात मी देलेली आहेत; पण त्यावरून 
वनवित अथडबोध मात्र काही होत नाही. ‘आठगवामध्ये’ म्हणजे आठ गावा मधून, आठागरामधून असा त्याचा 
अथड वदसतो. तथावप, या ओळीचे वाचन व अथड वनवित होणे आवश्यक आहे याचा वनदफेश येथे केला पावहजे. 
 

िाचन 
 
१. (स्िस्स्त) [पुढील सिथ िाचनिेद डॉ. मो. गं. दीणक्षत यांच्या लेखातून नमूद केले आहेत.] [(द्व) (ओम् णचन्हाने दाखणिलेले).] श्री 

: सकु १३१८ ईजरत ७९८ आहिामल [(अदे्य) धातृ संित्सरे.] 
२. माहाराजाणधराज श्रीआलुनाकु रािा 
३. ठाि (िे) राज्य ंकरोणत तंणनरोणपत सिथव्यापारी 
४. हाना नाषु (खु) आ [आकरणिक.] कणि (र्षि) क [आकरणिक.] पोमलप्रो [कोमलप्रो.] आिलप्रो [आंिलप्रो.] 
५. हदेिं [इत्येिं.] प्रव्ििथमाने सािनपत्र णलष्य (ख्य) ते यथा 
६. का ंमा रा णि ए (क) र म ि आ ठ ग (िा) म ध्ये ना णि [ही सपूंिथ ओळ डॉ. दीणक्षत पुढील प्रमािे िाचतात : 

‘कांमराणचए दि मि आठ धािा मध्ये ....’] 
७. रिली [(डों)बिली.] ग्रामु णश्रआलुनाकराऐ [स्स्थत िासना कर ऐ.] अिसणर– 
८. आ (या) जसिंतु दलिैआ (लागौ) णन [गाणम.] दिः 
९. स्िदि ंिा प्रदि ंिा यो हरेत िसंुधरा ं[।*] षणठ (णि)– 
१०. िथ (ि) षथसहक्षा (स्त्रा) णि णिष्ाया ंजायते [कृ] णमः [॥✱] 
११. मम िंिे पणरस्च्छिे [न णक्रयते.] (िे) य (यः) कस्न्च (णि) त [कंस्स्थतं.] नृपणतिथि–े 
१२. ि(त् । त)स्याहं करल (ग्नोस्स्म) मम दि ंत्ि पाल्ल (ल्य)– 
१३. ताम् [तािां.] ॥ ॥ सुिं िितुः ॥ मंगलमस्तुः [महाश्रीः]॥ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२५ 
मलकापूर येथील राममंणदरातील णिलालेख 

 
प्रास्ताणिक 
 

मलकापूर (वज. बुलढाणा, महाराष्ट्र) येथील, राजे नेवमवमतामच्या रामममवदरात मुख्य देवळाच्या 
दरवाजाच्या वरील बाजूस प्रस्तुत वशलालेि आहे. लामबी दोन फूट अकरा िमच व रुम दी दहा िमच. लेिातील 
अक्षरे उठावाची आहेत; म्हणजे ती कोरलेली नाहीत, तर बाजूची जागा कोरून उमच व उठावाची केलेली 
आहेत. लेिात एकूण ९ ओळी असून प्रत्येक ओळीत साधारणपणे ५० अक्षरे आहेत. अक्षरे मोठी, जाड व 
ठसठशीत आहेत. प्रत्येक अक्षराची उमची साधारणपणे एक िमच व रुम दी पाहण िमच आहे. 
 

या वशलालेिाचा उल्लिे बलुढाणा वजल्हा गझेॅवटअरमध्ये (प.ृ ४४३) असून त्या वठकाणी ‘नागरी 
वलपीतील सुमारे १० ओळींचा दुवाच्य (illegible) कोरीव लेि’ म्हणून त्याचा वनदफेश केलेला आढळतो. या. 
मा. काळे यामनी ‘वऱहाडचा िवतहास’ या ग्रमथात (पृ. ४१३) त्याचा वनदफेश केला असून ‘त्यात या घराण्याची 
त्रोटक हकीकत आहे,’ अशी मावहती वदलेली आहे. ‘तो लेि शके १७३१ चा आहे’ असे त्यामनी म्हटले ते 
मात्र बरोबर नाही. ‘मध्यप्रामत व वऱहाड यामतील कोरीव लेिामची वणडनात्मक यादी’ (वद्वतीय आवृत्ती, सन 
१९१६) या पसु्तकात राय बहादूर हीरालाल यामनी केलेल्या नददीत (पृ. १४०) या वशलालेिात आलेला 
कालववषयक उल्लेि, शके १७२२ असा बरोबर नमूद केलेला आहे. पण या लेिात ‘देवळाच्या वनवाहासाठी 
ववकत घेतलेल्या अनेक िेयामची नाव ेनमूद केलेली आहेत’ असे त्यामनी म्हटले आहे, ते मात्र बरोबर नाही. 
 
ििथन 
 

वशलालेिाच्या एकूण ९ ओळींपैकी पवहल्या सात ओळी मराठी गद्यात असून शवेटच्या दोन ओळींत 
एक समस्कृत श्लोक आलेला आहे. अक्षरे स्वच्छ व स्पष्ट असली तरी प आवण य या अक्षरामचे वळण सारिेच 
आहे. काही वठकाणी ब साठी ि कोरलेला आढळतो. उदा. मेवमनावाद, ओ. ४; दरोवस्त (ओ. ५). ि हे 
अक्षर वभन्न प्रकारामनी वलवहले आहे. उदा. िुि (ओ. १), शुद्ध (ओ. ७), शुक्ल (ओ. ८), यातील ि पाहा; व 
शालीवाहन (ओ. ७, ८), दशमके (ओ. ८), धमडशाळा (ओ. ६) ित्यादी शब्दामतील ‘ि’ चे लेिन पाहा. 
पवहल्यातील ि हा श्रीतील ि सारिा आहे; तर दुसऱयातील ि आजच्यासारिा आहे, पण तो कोरताना 
त्याचा पूवडभाग उभ्या दमडासारिा कोरला गला आहे. 
 

सामान्यपणे अक्षरे काळजीपूवडक उठवलेली आहेत; तथावप काही वठकाणी घ व ध मधील फरक 
स्पष्ट झालेला नाही. धरणगाव (ओ. २), धमडशाळा (ओ. ६), या शब्दामतील ध हा घ सारिा वदसतो. ५ व्या 
ओळीत ‘कुळकणड’ शब्दामतील ि चा दमड कोरण्याचे राहून गेले. 
 

लेि मराठी-समस्कृत वमश्र भाषेत आहे. शवेटी आलेला समस्कृत श्लोक सोडून बाकीचा सवड भाग 
मराठीत आहे. कृतम (ओ. १), एवम, पमच (ओ. २) यामसारिे समस्कृत शब्द मधून मधून आलेले आहेत. 
लेिातील मराठी भाषेवर फारसी भाषेची छाप आहे, ती तत्कालीन मराठीच्या स्वरूपाला धरूनच होय. 
प्रगणे, मजकूर, पान्हेरमये, मजरे, िरीवद, मौजे, सकार, सुभे, मुकादमी ित्यादी शब्दामच्या उपयोगावरून 
हे वदसून येईल. येकुन, वनवमत्य या शब्दामची रूपे व समपूणड लेिाचे अनुच्चावरत अनुस्वार वगळून केलेले 
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लेिन लक्षात घेण्यासारिे आहे. समस्कृत श्लोकाची रचना शुद्ध आहे. ‘माघवसते’ आवण ‘शुक्लके’ या 
शब्दाममुळे झालेली पनुरुक्ती मात्र सदोष वाटते. 
 
कालणनदेि 
 

लेिाचा काळ शालीवाहन शके १७२२ रौद्रनाम (समवत्सरे) माघ शुद्ध १०, फसली सन १२१० असा 
ओ. ७ व ८ मध्ये आलेला असून हाच काळ त्यानमतर आलेल्या समकृत श्लोकात नमूद केला आहे. त्यात 
शवनवार (शनौ) असा वाराचाही स्पष्ट उल्लिे आहे. समस्कृत श्लोकात शककाल नमूद करताना 
‘वद्वद्व् यावद्रगोत्रावमते’ असे समकेत वापरले आहेत. वद्व (२), वद्व (२), अवद्र (७), गोत्र (१) हे आकडे ‘अमकानाम 
वामतो गवतः’ या वनयमाप्रमाणे वाचले म्हणजे १७२२ हा आकडा येतो. मराठी कालवनदफेशात तोच आकडा 
वदलेला आहे. 
 
णिषय 
 

वशलालेिाचा उदे्दश हरबाजी गोकवद गोवद्धडन यामनी पायाघाटच्या ‘वराड’ प्रामतातील महाशुभस्थान 
मलकापूर येथे भट आळीत, लोकामनी दशडन घेहन सुि पावाव े या वनवमत्त श्रीरामाचे ममवदर व धमडशाळा 
बामधल्याचा उल्लिे करण्याचा आहे. २ ते ६ ओळींत या हरबाजीववषयी त्रोटक मावहती वदलेली आहे. 
हरबाजी गोकवद गोवधडन यामची प्राचीन वृत्ती ज्योवतष्ट्याची, म्हणजे जोशीपणाची. धरणगाव, कुम ड, लेहे, 
कहगणे व तामदुळवाडी या पाच गावामचे जोसपण त्यामच्याकडे परमपरागत होते. यावशवाय पान्हेर व त्यामध्ये 
अमतभूडत असलेले बाहापूर हे एक आवण दुसरे अन्वराबाद, अशा दोन गावामचे, म्हणजे एकूण तीन गावामचे 
पामडेपण त्यामनी स्वतः नवीन समपादन केले होते. त्याचप्रमाणे त्याच प्रामतातील चामदूर परगण्यातील 
मेवमनाबादचे पामडेपणही त्यामनी वमळववले होते. यावशवाय बालाघाट प्रामतात (सकार=वजल्हा नामदेड, सुभे 
महमदाबाद) ‘भेटे’ या गावाची मुकदमी (पावटलकी) व कुळकणड, तसेच लामजणे या गावाचे कुळकणीपण 
व जोसपण, अशी या दोन गावामची वृत्तीही त्यामनी आपल्या हाताने ववकत घेतली होती. त्यामनीच मलकापूर 
येथे जागा ववकत घेहन त्या वठकाणी श्रीरामाचे ममवदर व धमडशाळा शके १७२२, रौद्रनाम समवत्सर, माघ शुद्ध 
१० शवनवार रोजी बामधून पूणड केली. 
 

या वशलालेिात उल्लेविलेले हरबाजी गोकवद गोवधडन हे मलकापूरचे राजे नेवमवमत म्हणून प्रवसद्ध 
असलेल्या घराण्याचे मूळ पुरुष होत. हे मूळचे धरणगाव (ता. मलकापूर, वजल्हा बलुढाणा) येथील राहणारे 
असून आरमभी साधे वभक्षकु होते. आपल्या कतृडत्वाने त्यामनी ितर गावामची वभक्षकुी, पावटलकी व कुळकणीपण 
समपादन करून लौवकक वमळवला. वृत्तीने धार्षमक असल्यामुळे त्यामनी मलकापूर येथे एक धमडशाळा व त्या 
धमडशाळेत श्रीरामाचे ममवदर बामधले. हे ममवदर आपले मूळ गाव ‘धरणगाव’ येथे न बामधता ‘मलकापूर’ येथे 
बामधले. त्याचे एक कारण असे वदसते की, ‘मलकापूर’ हे ‘महाशुभ स्थान’ असून त्याला ‘अलकासमवनभ’ 
(अलका नगरीसारिे शोवभवमत) म्हणून समबोधले आहे. (ओ. ९) ‘मलकापूर’ या नावाचा समबमध लोकवातफेत 
‘मवलक काफूर’ शी जोडतात, पण तो पूणडपणे चुकीचा आहे. ‘मवलक काफूर’ चा या गावाशी समबमध 
असल्याचे आढळत नाही. वकत्येक जण असे सामगतात की, हे गाव िानदेशातील फारुकी घराण्यातील 
मीरन घनी अवदल िान राजाने वसवले असून आपली मुलगी ‘मवलका’ वहचे नाव त्या गावाला वदले. 
त्यावरून ‘मलकापूर’ हे नाव पडले. ऐवतहावसक दृष्ट््ा हेही बरोबर नाही. (बलुढाणा वजल्हा गझेॅवटअर, 
पृ. ४४२ पाहा). वशवाय, तसे असते तर त्या मुसलमान राजाने स्वतः आपल्या मुलीच्या नावापुढे ‘पुर’ हा 
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समस्कृत शब्द जोडला असता असे वाटत नाही. वस्तुत्स्थती अशी वदसते की, मलकापूर येथे ‘मवल्लके’ चे 
फार जुने देवस्थान आहे. मवल्लकाजुडनाचेही तेथे एक जुने देवालय आहे. त्यावरून मवल्लका+पुर=मवल्लकापूर 
असे या गावाचे नाव पडले असाव.े ‘मलकापूर’ हा त्याचाच अपभ्रमश होय. या देवतामच्या स्थानामुळेच हे गाव 
‘महा शुभ स्थान’ समजले जात असाव;े आवण म्हणूनच हरबाजी गोकवदाने श्रीरामाचे देहळ या गावी बामधले 
असाव.े 
 

हे देहळ बामधल्यानमतर हरबाजींचा लौकरच ववशषे उत्कषड झाला. त्यामना वनजामुल्मुल्काकडून 
देवधाब,े माकोडी, सावरगाव, चावधा व कमदीपूर या पाच गावामची जहागीर व राजे नेवमवमत ही पदवी 
वमळाली. (या. मा. काळे, वऱहाडचा िवतहास, पृ. ३१२ व ४१३ पाहा). यामपैकी कमदीपूर या गावाचे समपूणड 
उत्पन्न हरबाजींनी रामाच्या देवळाला लावनू वदले होते. ते ि. स. १९४८ पयंत चालू होते. 
स्वातमत्रयप्राप्तीनमतर जहावगऱया काढून टाकण्यात आल्यावर सरकारकडून कमदीपूरच्या उत्पन्नाच्या 
मोबदल्यात या रामममवदराला वार्षषक १,६४० रुपये िचाप्रीत्यथड आज वमळतात. देवळाची ववहवाट मात्र 
अजूनही नेवमवमताच्या घराण्याकडेच आहे. नेवमवमतामचे वमशज सध्या हैद्राबाद (आमध्र) येथे राहतात. 
 

या वशलालेिातील सवड गाव े आजही ववद्यमान आहेत. ‘मलकापूर’ हे बुलढाणा वजल्ह्यातील 
तालुक्याचे वठकाण असून ते मध्य रेल्ववेर आहे. मलकापूरच्या उत्तरेस सडकेने दोन मलैामच्या अमतरावर 
कुम ड, वतसऱया मलैावर धरणगाव व पाचव्या मलैावर तामदुळवाडी ही गाव े आहेत. धरणगावच्या पविमेला 
एका मलैावर नळगमगा नदीच्या काठी ‘वलहा’ या नावाने ओळिले जाणारे सध्या ओसाड असलेले गाव हेच 
वशलालेिातील ‘लेहे’ गाव होय. धरणगावच्या पविमेला तीन मलै अमतरावर कहगणे गाव असून ते सध्या 
कहगणे-काजी म्हणून ओळिले जाते. पान्हेर म्हणजे सध्याचे पान्हेरा; मलकापूरच्या ईशान्येस १ मलै. 
त्याच्याच जवळ बाहापूर गाव आहे. वशलालेिात आलेले अन्वराबाद म्हणजे आजचे अनुराबाद, 
मलकापूरच्या ईशान्येस दोन मलैामवर असून त्याच वदशनेे पाच मलैामवर असलेले मोवमनाबाद म्हणजे 
वशलालेिातील मेवमनाबाद होय. मेवमनाबाद गाव चामदूर परगण्यात होते. हे चामदूर म्हणजे मलकापूरच्या 
पूवफेस मध्य रेल्वचे्या ५०९ वकलोवमटरवरील वबस्वा वब्रज हे गाव होय. या गावाचे मूळ नाव चामदूर. 
ववश्वगमगेच्या काठावर वसलेले असल्यामुळे त्याचा ‘चामदूर वबस्वा (ववश्व)’ असे म्हणतात. ‘ववश्व (वबस्वा) 
गमगा’ नदीवर रेल्वपूेल (वब्रज) बामधला गेल्यापासून सरकारी अवधकारी या गावाला ‘वबस्वा वब्रज’ म्हणून 
समबोधू लागले. रेल्वचे्या वळेापत्रकात तेच नाव आता रूढ झाले आहे. गावाची मूळ नाव ेमागे पडून नवीन 
नाव ेकशी रूढ होतात याचे हे चामगले उदाहरण आहे. चामदूर (वबस्वा) हे सध्या लहान िेडेगाव असले तरी 
सुमारे दोनश ेवषांपूवी परगण्याचे मुख्य वठकाण होण्यासारिे मोठे असले पावहजे. हे गाव बरेच जुने आहे. 
राष्ट्रकूट नृपती चतुथड गोकवद याच्या अमदूरा ताम्रपटात ‘चन्द्रपुरी’ या नावाने त्याचा उल्लेि आढळतो. 
भोवतालच्या गावातील ितर काही ब्राम्हणामबरोबर चन्द्रपुरी (चामदूर) येथील ‘सण्वैभट्ट’ नावाच्या 
भारद्वाजगोत्री ब्राम्हणाला पयोष्ट्णी नदीवरील ‘एलउरी’ (एरळी) गाव दान वदल्याचा वनदफेश त्या ताम्रपटात 
आहे. (ववदभड समशोधन ममडळ, वार्षषक १९६२, पृ. १७ पाहा). 
 

ही सवड गाव े पायाघाटच्या वराड प्रामतातील होत. बलुढाण्याच्या अकजठा पवडताच्या उत्तरेकडील 
भाग हा ‘पायामघाट’ (पवडताच्या पायथ्याकडील घाट) म्हणून ओळिला जात असे, [‘पायामघाट’ चा उल्लिे अनेक 
मुसलमानी वशलालेिामत ‘पायामघाट बरार’ म्हणून येतो. उदा. ‘ब सुबेदारी ए दकन वसवाय िानदेश व बरार पायामघाट ब मुअय्यब गश्त’ 

(Mathirul—Umra, Vol. Ⅱ, p. 56; यावशवाय याच ग्रमथातील पृ. ६६ व ९८ पाहा).] दवक्षणेकडील उमच डदगराळ भागाला 
बालाघाट (बाला=उमच भाग. पवडताच्या उमच भागावरील घाट) म्हणत. ‘भेटे’ हे बारशी-पमढरपूर रेल्ववेरील 
वनवळी स्टेशनापासून सुमारे चार मलै अमतरावर आहे. आज त्याला ‘भेटगाव’ म्हणतात. त्याच गावाजवळ 
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लामजणे गाव ववद्यमान आहे. ही गाव ेपूवी नामदेड सकारात (वजल्ह्यात) अमतभूडत होत असून, नामदेड वजल्हा 
बालाघाटात मोडत असावा असे वदसते. नामदेड सकाराच्या ज्या महमदाबाद सुभ्यात ही गाव े मोडत ते 
महमदाबाद म्हणजे आजचे वबदर शहर होय. अहमदशाह वली बहामनी याचा दुसरा मुलगा ‘महमद’ हा 
बीदरचा सुभेदार होता. त्याच्याच नावावरून बीदरला महमदाबाद हे नाव वहजरी सन ८२७ (ि. स. १४२३) 
च्या सुमारास ठेवले गेले होते. (एवपग्रावफया िमडो-मोस्लेवमका १९३१-३२, पृ. २७ पाहा). 
 

िाचन 
 

॥ श्रीराम ॥ 
 
१. स्िस्स्त श्रीमहािुिस्थाने क [कसबे या िब्दाचा संके्षप.] ॰॥ मलकापुर प्रातं िराड पायाघाट हे स्थानी िट 

आळीत राममंणदर कृतं ह– 
२. स्ते हरबाजी गोकिद गोिध्दथन प्राचीन िृणि ज्योणतषी मौजे [मौजे = खेडे.] घ (ध) रिगाि ि कंुड ि 

लेहे ि कहगिे ि तादुंळिाणड एिं पं– 
३. चग्रामी प्रा  [प्रा मार = प्रगिे मजकूर, या िब्दाचा संके्षप.] नूतन संपाणदत स्िहस्ते पाडेंपि दोन ग्राम मौजे 

पान्हेरमये [मये = बरोबर.] हरदो [हरदो = दोन्हीही.] मजरे [मजरे = अतंिूथत. या संपूिथ िाक्याचा अथथ असा : पान्हेर या 

खेड्याबरोबर (खेड्यात) अतंिूथत झालेली, एक बाहापुर ि एक अन्िराबाद, ही दोन्ही गािे; अिी एकूि तीन गािे.] येक बाहापुर 
ि अेक अन्िराबा (द) 

४. येकुन ३  [परगिे मजकूर, या िब्दाचा सकें्षप.] ि मौजे मेणमनािा (बा) द  [परगिे या िब्दाचा 

संके्षप.] चादं्र (दू) र प्रातं मार [मजकूर या िब्दाचा सकें्षप.] ि दोन ग्रामिृणि प्रातं बालाघाट स्िहस्ते खरीणद 
मौजे िेटे येथील (मु)– 

५. कदमी [मुकदमी = पाटीलकी.] ि कुळकिथ दरोि (ब) स्त [दरोबस्त = पूिथपिे, सिथ.] ि मौजे लामजिे येथील 
कुळकिथ (िथ) ब (ि) ज्योणतष्प (ष्य) दरोबस्त अैसा सकार [सकार = णजल्हा.] नादेंड सुिे महमदाबाद 
हे 

६. स्थळ स्िहस्ते श्रीजीचे कृपे खरीद करून राममंणदर ि धमथ [िा]ळा श्रीजीप्रीत्यथथ णसद्ध केली की 
लोगी ये स्थळी श्रीजीचे दषथि घेउन 

७. सुख पािािे ये णनणमत्य हे कायथ श्रीजीचे आपले णनत्य सये केली किा करणिता श्रीराम िालीिाहन 
िके १७२२ रौद्रनाम म (मा) घ िुद्ध १० सन 

८. १२१० फसली ॥ श्ले (श्लो) क ॥ प्रासादो नृपिाणलिाहनिके णद्वह्मा (द्व्या) णद्रगोत्राणमते ॥ रौदे्र 
माघणसते णतथौ दिमके ब्राहे्म िनौ िुक्लके ॥ चके्र श्री– 

९. मलकापुरे णनजगृहादू (दू्द) रे (ऽ*) लकासंणनिे ॥ श्रीगोिध्दथन नामकेन हणरिा सीतापतेः 
कौतुकात (त्) ॥१॥ श्रीरामजयराम जय 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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२६ 
पिईचा णिलालेख 

 
उपलब्धी 
 

‘पवई’ हे गाव मुमबई शहराच्या उत्तरेस सुमारे सतरा मलैामवर आहे. तेथील तलाव कोरडा पडला 
असताना पवई-िोतीचे व्यवस्थापक श्री. श्री. ना. परामजपे यामना प्रस्तुत वशलालेिाची वशळा आढळली. पण 
ती शवेाळाने मािलेली असल्यामुळे वतच्यावरील अस्पष्टशा अक्षरामवरून त्यामना काही अथडबोध होईना. 
त्यामच्या मृत्यूनमतर पवई ित्न्स्ट्ूटच्या ग्रमथालयात काम करणारे त्यामचे पुत्र श्री. ह. श्री. परामजपे यामनी त्याच 
समस्थेतील डॉ. द. वव. जोग आवण डॉ. श्री. मो. िोपकर यामच्याकडून तो साफ करवनू घेतला. त्यानमतर या 
वशलालेिाच्या उपलब्धीसमबमधीची मावहती प्रथम टािम्स ऑफ िमवडया, महाराष्ट्र टािम्स आवण नवभारत 
टािम्स या तीन वृत्तपत्रामत १४ वडसेंबर १९६४ मध्ये प्रवसद्ध झाली. त्यानमतर फेबु्रवारी १९६५ च्या ‘नवनीत’ 
नामक मराठी डायजेस्टमध्ये श्री. श्री. म. सहस्त्रबदेु्ध यामनी एक सववस्तर वनवदेन प्रवसद्ध केले. प्रस्तुत 
वशलालेिावर डॉ. मो. गम. दीवक्षत यामनी तारीि ४ माचड १९६५ रोजी पुणे येथील भारत िवतहास समशोधक 
ममडळाच्या पावक्षक सभेत एक वनबमध वाचला. तो अजून प्रवसद्ध झालेला नसला तरी त्या समबमधीची मावहती 
तारीि ६ माचड १९६५ च्या लोकसते्तत प्रवसद्ध झाली आहे. याच ववषयावर प्रस्तुत लेिकाने उमरावती 
येथील ववदभड महाववद्यालयातील िवतहास ममडळात एक वनबमध वाचला. त्याचा सारामश तारीि २० माचड 
१९६५ च्या ‘महाराष्ट्र टािम्स’ च्या अमकात प्रवसद्ध झालेला आहे. प्रस्तुत वशलालेि समपादन करून आज येथे 
प्रवसद्ध करीत आहे. 
 
ििथन 
 

प्रस्तुत लेिाची वशळा सुमारे दोन फूट उमच असून पमधरा िमच रुम द आहे. वरच्या अध्या भागातील 
कोरीव चौकोनात डाव्या बाजूला, भोवतालचा भाग कोरून काढून, पेटीप्रमाणे वदसणाऱया बैठकीवर 
शमकराची कपड असून त्यासमोर उजव्या बाजूला, आपल्या डाव्या िामद्यावर कावड घेतलेल्या मनुष्ट्याची उभी 
मूती आहे. त्यािाली, वशळेच्या अध्या भागात प्रस्तुत वशलालेि कोरलेला आहे. त्याच्या एकम दर ओळी सात 
असून प्रत्येक ओळीत साधारणपणे बारा ते चौदा अक्षरे आहेत. अक्षरे ठसठशीत आहेत. प्रत्येक अक्षराची 
उमची सुमारे एक िमच आहे. 
 
लेखाची िाषा ि अक्षरिणटका 
 

प्रस्तुत लेिासमबमधी प्रथम मावहती प्रवसद्ध करण्यात आली त्यावळेी तो समस्कृतमध्ये असल्याचे 
सामगण्यात आले. श्री. सहस्त्रबुदे्ध यामच्या वनवदेनात पवहल्या सहा ओळी समस्कृतमध्ये असून त्यात मराठीचे 
वमश्रण आहे, असे म्हटले आहे. वस्तुतः हा समपूणड वशलालेि मराठीत आहे. ‘ग्रामामते’ ‘होत्वा’ यासारिी 
एकदोन शब्दामची रूपे समस्कृतच्या वळणावर गेलेली आहेत, एवढेच. आरमभी आलेले स्िणरत श्री हे शब्द 
समस्कृत मानण्याचे कारण नाही. कारण लेिाचा ककवा पत्राचा शुभारमभ करण्यासाठी म्हणून मराठीत ती 
आत्मसात झाली आहेत. 
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अक्षरामचे वळण प्राचीन आहे. ए या अक्षराच्या वळणावरून तो चौदाव्या ककवा पमधराव्या शतकातील 
असावा असे डॉ. मो. गम. दीवक्षत म्हणतात. माझ्या मते वशरोरेषायुक्त िमग्रजी ‘व्ही’ च्या आकाराचे ए चे हे 
वळण वनवित चौदाव्या ककवा पमधराव्या शतकापूवीचे आहे. शके ९८२ च्या वदव-ेआगर ताम्रपटात, शके 
१०६६ च्या उदयावदत्यदेव याच्या आमबे वशलालेिात, त्याचप्रमाणे वशलाहार हवरपालदेव याचा रामजली 
वशलालेि (शके १०७०), नेवासे येथील कणैरेश्वराचा वशलालेि (शके ११६१), पैठण येथील सोमेश्वर 
देवाचा वशलालेि, राजपुरी येथील सोमनाथ देवाचा वशलालेि ित्यादी अनेक प्राचीन ताम्रपटामत व 
वशलालेिामत ए या अक्षराचे वळण प्रस्तुत वशलालेिातील वळणाप्रमाणे वत्रकोणाकृतीच आहे. 
वशलालेिाच्या प्राचीनत्वाचे ते एक प्रमाण मानायला हरकत नाही. माझ्या मते प्रस्तुत वशलालेि वशलाहार 
कालीन होय. 
 

प्रस्तुत वशलालेिातील इ या अक्षराचे वचन्ह हेही त्याच्या प्राचीनत्वाचे द्योतक होय. इ साठी दोन 
पोकळ शनू्ये व त्यािाली उकाराचे वचन्ह या लेिात वापरलेले आहे. (ओळ ५) हे वचन्ह म्हणजे लेिाच्या 
प्राचीनत्वाचे स्पष्ट गमक होय असे डॉ. शम. गो. तुळपुळे म्हणतात. (प्राचीन मराठी कोरीव लेि : प्रस्तावना–
पृ. ५० पाहा.) 
 

पदवै या शब्दातील िै कोरताना पृष्ठमाते्रचा उपयोग केलेला आहे. 
 
णिषय 
 

पदवै (पवई) गावाच्या सीमेवर श्रीनागुजेश्वर देवपतीच्या बाव े(वववहरी) - वनवमत्त एक शते लावनू 
वदल्याचा वनदफेश, हा या वशलालेिाचा ववषय होय. जो हे शते चाळील म्हणजे लागवडीला आणील त्याने 
देवाचे द्रव्य (देवाला वदलेले, अपडण केलेले द्रव्य) व या शतेाचे उत्पन्न िाव.े ही आज्ञा जो लोपी = 
लोपवील, मोडेल तो श्वान, गदडभ ककवा चामडाळ होहन आपल्या आईवर येईल, असे गदे्धगाळीचे शापवचन 
लेिाच्या शवेटी आलेले आहे. 
 

वशलालेिाची शवेटची ओळ िराब झालेली असल्यामुळे वतचे वाचन शमकास्पद आहे, हे नमूद केले 
पावहजे. 
 
िािा = िेत 
 

प्रस्तुत वशलालेिातील िािा हा शब्द आज प्रचवलत नाही. शब्द-कोशातही तो आढळत नाही. डॉ. 
मो. गम. दीवक्षत यामनी त्याचा अथड ववहीर असा केला होता. माझ्या मते वावर, शते या अथाने तो योवजलेला 
आहे. वावा आवण वावर ही एकाच शब्दाची वभन्न रूपे असावीत. मराठीत अन्यत्र हा शब्द अद्याप मला 
आढळला नाही. प्रस्तुत वशलालेि वशलाहार-कालीन होय हे आपण पावहले आहे. वशलाहार नृपती 
वछत्तराजाचा नातू मुम्मुणी याने वदलेल्या ठाणे ताम्रपटात [डॉ. वा. वव. वमराशी, समशोधनमुक्ताववल, सर चौथा. पृ. ११५–

१४१.] हा शब्द आलेला आहे. एक कववशष्ट प्रकारचे शते या अथाने तेथे तो वापरलेला वदसतो. मूळ मराठी 
शब्द िािा असून त्याचे समस्कृतीकरण िािक असे झालेले आढळते. या ताम्रपटातील पुढील उदाहरणे 
पाहा. 
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(१  (दवक्षणतो वटुकेश वैयसत्क िािकः  )ओळ १०२(  
(२  (पूव्वडतो ववष्ट्णनुारायणदेवसत्क िािकः  )ओळ ११६(  

 
यावशवाय प्रस्तुत ताम्रपटाच्या १५८, १५९, १६६ या ओळींतही हा वावक शब्द आलेला आहे. १६६ व्या 
ओळीत मुम्मुणीने दान वदलेल्या गावामचा व शतेामचा उल्लिे ‘एवम चतुराघाटनोपलवक्षता ग्रामास्तथा वावकाि 
सवृक्षमालाकुलाः’ असा केलेला आहे. त्यावरून वावक=शते असा अथड वदसून येईल. समस्कृत वावक, 
मराठी वावा. हा मराठी शब्दही या ताम्रपटात पुढीलप्रमाणे आढळतो. 
 

श् प्पारक षष्ठष्ठी (षट्षष्टी) ववषयान्तष्ट्पावत पेढालग्रामान्तव्वडर्षत्त मावझल िावाके्षत्रम 
(ओ. १५७–१५८) 

 
यात िािाके्षत्र म्हणजे वावा प्रकाराचे के्षत्र, ज्यात वावा वपकतो ते के्षत्र असा अथड वदसतो. अशी के्षत्रनामे या 
ताम्रपटात अनेक आली आहेत, उदाहरणाथड, कुसुम्भोवल के्षत्र (ओळ १३३), चणेवटी के्षत्र (ओळ १३७) 
ित्यादी. समस्कृतात वावकः म्हणजे तुळस, दवणा, मरवा ित्यादी सुगमधी वनस्पती, असा शब्द आहे. 
त्यावरून वावा शब्द आला असणे शक्य आहे. तसे असल्यास वावा = सुगमधी वनस्पती ज्यात वाढतात असे 
शते. 
 

वशलाहार वमशातील अपरावदत्य वद्वतीय याच्या लोनाड वशलालेिातही वावा शब्द आलेला आहे. या 
लेिाच्या बाराव्या ओळीच्या आरमभीची काही अक्षरे, त्या वशलालेिाचे प्रथम समपादक डॉ. मो. गम. दीवक्षत 
यामना लागली नाहीत. डॉ. शम. गो. तुळपुळे यामनी ती ‘वनजवादी दीन्हला’ अशी वाचनू वनजवादी शब्दाचा अथड 
देताना प्रश्नवचन्ह घातले आहे. माझ्या मते हा शब्द ‘वनज वावा’ (आपले शते) असा आहे. लेिाच्या 
ठशावरून दो असे वाचलेले अक्षर वस्तुतः िा असे आहे. एक तर त्या अक्षरावर िकारदशडक वलेामटी नाही, 
जे बारीक वचन्ह वदसते ते वशळेला त्या वठकाणी उडालेल्या बारीक िपलीमुळे. आवण मुख्य गोष्ट अशी की, 
द सारिे वदसणारे हे अक्षर ि असे आहे. आठव्या ओळीत अपरावदत्यदेव आवण देवाय असे शब्द आलेले 
आहेत. त्यातील ि हे अक्षर पाहाव.े ते वदसते द सारिे, पण आहे ि. त्याचप्रमाणे वनजवादा शब्दातील ि हा 
द सारिा वदसत असला तरी ि आहे. तेव्हा हा शब्द िािा असल्याचे वदसून येईल. [याच लोनाड वशलालेिाच्या 
नवव्या ओळीतील आरमभीचा शब्द डॉ. तुळपुळे यामनी वाटक असा वाचला आहे. पण त्याचे वाचन िािक असे करणे अवधक बरोबर होईल. 

वशलालेिातील ि अक्षर स्पष्ट आहे. या वठकाणीही वावक शब्द वावा या मराठी शब्दाचे समस्कृत रूप होय.] (तुळपुळे, प्राचीन मराठी 
कोरीव लेि, पृ. ७५.) 
 

शके ११५० मधील िोलेश्वराच्या ‘आमबे’ वशलालेिातील (प्राचीन मराठी कोरीव लेि, पृ. १२३) 
एकेचावळसाव्या ओळीत साणलिािी १ असा उल्लेि आलेला आहे. त्याचा अथड डॉ. शम. गो. तुळपुळे यामनी 
साळीचे ककवा भाताचे शते असा वदलेला आहे. (शब्दसूची पृ. ४४२) अथात, िािी=शते, हा अथड त्यामना 
अवभपे्रत आहे, यात शमका नाही. या वठकाणी सुद्धा ‘सावल वावी’ असा शब्द डॉ. तुळपळेु यामनी वाचला असला 
तरी मुळात तो ‘सावलवावा’ असल्याचे वदसून येईल. या वशलालेिात दीघड ईकाराचे वळण पाहाव,े ववशषेतः 
चावळसाव्या ओळीत ‘गावी’ या शब्दातील दीघड िी पाहावी. सावलवावी शब्दातील िीचे वळण तसे नाही. तेथे 
मूळ अक्षर िा असेच असावसेे वाटते. आवण म्हणून तो शब्द साणल िािा असा वाचला पावहजे. तात्पयड असे 
की, प्राचीन मराठीत शते या अथाने वावा शब्द प्रचारात होता. तो जसा कोकणपट्टीत वापरला जात होता 
तसा मराठवायातील आमबजेोगाई या प्रदेशात देिील वापरला जात होता. 
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णनिालु=द्रव्य 
 

‘वावा’ शब्दाप्रमाणेच ‘वनवाल’ हा एक अपवरवचत शब्द या वशलालेिात आलेला आहे. याचा अथड 
द्रव्य असा असावा, असे समदभावरून वाटते. जो हे शते लागवडीला आणील तो देववका म्हणजे देवाचा, 
देवाची पूजाअचा करणारा मनुष्ट्य वनवालु=उत्पन्न, त्यातून वमळालेले द्रव्य िाईल. देववका हे वनवालुचे 
ववशषेण घेतले तर देवासमबमधीचे, देवाचे (देवाला वावहलेले) द्रव्य, देवाचे उत्पन्न िाईल, असा अथड वदसतो. 
 

या अथाने वनवाल शब्दाचा उपयोग हल्ली प्रचारात नाही हे िरे असले तरी पूवी तो उपयोगात 
आणला जात असावा असे वाटते. ‘झुमझारराव देशमुि यासी िसाफती अजरामऱहामतीबद्दल वनवाले वदधला 
असे’ (रा. १, पृ. ३५) असे एक अवतरण श्री. य. न. केळकर यामनी आपल्या ऐवतहावसक शब्दकोशात (भाग 
१, पृ. ७३७) वदले असून ‘वनवाले’ शब्दासमोर प्रश्नवचन्ह घातले आहे. समदभावरून त्याचा अथड द्रव्य, रोकड 
पैसा असा असावासे वाटते. चौकशीवरून हा शब्द फारशी ककवा अरबी नाही असे कळते. तेव्हा हा मूळचा 
देशी शब्द असावा व तो कोकणपट्टीत त्यावळेी रूढ असावा असा तकड  करण्याला हरकत नाही. 
 
सली=इच्छा, आदेि 
 

‘सली’ हा एक वतसरा वववाद्य शब्द या लेिात आला आहे. त्याचा अथड िच्छा, आदेश असा असावा. 
ईषा, िच्छा या अथाने सळ शब्द पूवी योजला जात होता. उदाहरणाथड, “सौम्या सवीया सीतळ : परी 
ध्यानस्ते तीयेचेवच बळ : मलजे मीळोवन सीधी नेतो सळ : रसराजाचे” (मूर्षतप्रकाश, २१६८). ‘सली’ हे सळ 
(ल) शब्दाचे स्त्रीकलगी रूप असाव.े ए (ही) सली (िच्छा, आज्ञा) जो लोपी (मोडेल) तो — असा एकम दर 
अथड. 
 
श्री श्रीहप 
 

श्री नागुजेश्वर देवपतीच्या वाववेनवमत्त शते ज्याने दान वदले त्याचा उल्लिे महासामन्त श्रीसीहप 
असा केलेला आहे. हा सीहप कोण? कोकणपट्टीच्या िवतहासावरून असे वदसून येते की, शककालाच्या 
नवव्या शतकापासून तो बाराव्या शतकापयंत या भागावर वशलाहार नृपतींचे राज्य होते. हे वशलाहार राजे 
आरमभापासून कोणत्या ना कोणत्या तरी ववरष्ठ राज्यसते्तचे मामडलीक होते. त्यामचा मूळ पुरुष जीमूतवाहन 
याला ‘महासामन्तावधपती’ अशी उपाधी लावलेली असल्याचे त्यामच्या अनेक ताम्रपटामवरून वदसून येते. 
त्यावरून वशलाहार राजामच्या प्रामतावधकाऱयामना ककवा श्रेष्ठ अवधकाऱयामना महासामन्त हे वबरुद लावीत असाव.े 
सीहप हा असाच एक श्रेष्ठ अवधकारी असावा. 
 

ठाणे येथील वशलाहार राजवमशातील आठवा पुरुष अपरावजत याने शके ९१९ मध्ये वदलेल्या 
‘भादाणे’ ताम्रपटात युद्ध व शामतता ममत्री महासामवधववग्रवहक ‘श्रीसीहप’ नामक अवधकाऱयाचा उल्लेि 
पुढीलप्रमाणे आढळतो : “श्री वबरुदमकराजामात्य श्रीसमगलैये महासामवधववग्रवहक श्रीणसहपैये च सवत––” 
(एवप. िमवडका., वषड ३, पृ. २७२ ओ. ८५). त्याच वमशातील अकरावा पुरुष वछत्तराज याने शके ९४८ मध्ये 
वदलेल्या भामडुप ताम्रपटातही ‘वसहप’ नावाच्या अवधकाऱयाचा उल्लिे आहे. तो असा “सव्वावधकावर 
श्रीनागणयैसामवधववग्रवहक श्री णसहपैयक कण्णाट सामवधववग्रवहक श्रीकपर्षद्द श्रीकरणावदपमचप्रधानेषु सत्सु–” 
(िमवड. अवँटके्वरी : वषड ५, पृ. २७६–२८१, ओ. २२) या दोन्ही ताम्रपटामतील श्री वसहप ही व्यक्ती आवण 
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प्रस्तुत पवई वशलालेिातील श्रीवसहप ही व्यक्ती एकच असावी. वरील दोन्ही ताम्रपट ठाणे येथून वदलेले 
असून पवई हे गाव तेथून जवळ आहे, ही गोष्ट लक्षात घेता याच वसहपाने या वशलालेिात वनदफेवशलेले पवई 
गावाच्या सीमेवरील शते नागुजेश्वरदेवाच्या वववहरीसाठी दान वदलेले असाव.े त्यावळेी ठाणे येथे राज्य 
करणाऱया अपरावजत ककवा वछत्तराज या वशलाहार राजाचा वसहप हा श्रेष्ठ अवधकारी होता. व म्हणून त्याला 
सामन्त ही उपाधी वदलेली असावी असे वदसून येते. 
 
कालणनणिती 
 

प्रस्तुत लेिात कालवनदफेश नाही. त्यामुळे ितर अमतगडत प्रमाणामवरून कालवनणडय करणे आवश्यक 
झाले आहे. लेिात वसहप साममताचा उल्लिे आहे. तो या बाबतीत मागडदशडक होह शकतो. वसहप नावाचा 
एक अवधकारी वशलाहार राजे अपरावजत व वछत्तराज यामच्या दरबारी होता व तोच प्रस्तुत लेिातील वसहप 
होय, असे वर दािववले आहे. त्यामच्या राज्यकालात म्हणजे साधारणपणे ९१९ ते ९४८ च्या दरम्यान, 
म्हणजे शककालाच्या दहाव्या शतकाच्या पूवाधात केव्हातरी हा वशलालेि कोरला असावा असे वनवित 
अनुमान करण्याला हरकत नाही. 
 

वशलालेिातील अक्षरामचे वळण लक्षात घेता ते या अनुमानाला ववरोधी नाही, तर उलट पोषक 
ठरेल असे मला वाटते. ३ हा अमक व ए या अक्षराची धाटणी पाहाता तो (वशलालेि) चौदाव्या व पमधराच्व्या 
शतकातील असावा असे डॉ. मो. गम. दीवक्षत म्हणतात. एक तर ३ हा आकडा या वशलालेिात कुठेही 
आलेला नाही. पाचव्या ओळीच्या आरमभीचे अक्षर ३ या आकयासारिे वदसते पण वस्तुतः तेथे दोन पोकळ 
कटबे असून त्यािाली उकाराचे वचन्ह आहे.  आवण ते प्राचीन वशलालेिात आढळणारे िकाराचे वचन्ह 
होय. याचे वववचेन या पूवी केलेले आहे. ए या अक्षराच्या वळणासमबमधीचीही चचा तेथे केलेली आहे. या 
दोन्ही बाबी प्रस्तुत वशलालेिाच्या प्राचीनत्वाची साक्ष देतात. दहाव्या शतकात हे वळण अत्स्तत्वात 
असल्याचे ितर वशलालेिामवरूनही वदसून येते. 
 

िाचन 
 
१. स्िस्स्त श्री पोंिै ग्रामातें [या पुढील अक्षरे डॉ. मो. गं. दीणक्षत, ‘ग्रामांतगथतांसा’ं अिी िाचतात.] : महासा 
२. मन्त श्रीसीहपः [डॉ. दीणक्षत : ‘श्रीहषथः’] श्री नागुजेस्िर 
३. देिाणत [डॉ. दीणक्षत : ‘पाणनका’. डॉ. य. खु. देिपांडे यांच्या मते ‘प्रणतठाचे णनर्षमते’ अिी ही अक्षरे आहेत.] िा (बा) िे णनणमते 

िािा दीनला [।*] जो हा 
४. िािा चाली [डॉ. दीणक्षत : ‘गण्ये’.] (ळी) तो देणिका णनिालु [डॉ. दीणक्षत : ‘णनिासु’. डॉ. य. खु. देिपांडे ही अक्षरे 

पुढीलप्रमािे िाचतात : ‘ते णठकाणन िास्तु षा’.] षा (खा) 
५. इ [।*] ए [डॉ. दीणक्षत : ‘एसिी’; डॉ. देिपांडे : ‘ऐसीही’.] सली [डॉ. दीणक्षत : ‘एसिी’; डॉ. देिपाडें : ‘ऐसीही’.] जो 

लोपी तो स्िान गद्दथ  (ि) 
६. चाडंालु हा िािा िडत [डॉ. दीणक्षत : ‘रार’. डॉ. देिपाडें : ‘िस्तु’.] होंत्िा (सू) ष्म [डॉ. दीणक्षत : ‘स्य (ल) ष्म (क्ष्म) 

ि’.]– 
७. ग [डॉ. दीणक्षत : ‘(अ) गािे’.] … (मा) उली [डॉ. दीणक्षत : ‘राउली’.] उव्िणर [डॉ. दीणक्षत : ‘उत्रणरअला’ं. डॉ. देिपांडे : 

‘उपणर’.] आला 
⬤ ⬤ ⬤  
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२७ 
उमरखेड येथील मराठी णिलालेख इ. स. १६२८ 

 
प्रास्ताणिक : 
 

ि. स. १९७१ च्या वडसेंबर मवहन्यात मी उमरिेड येथे गेलो असता तेथील बाजाराला लागनू 
असलेल्या वशेीतील दरवाज्यावर एक मराठी वशलालेि आहे असे कळले. त्याच वळेी मी त्याचे ठसे घेतले. 
माझ्यापूवीही काही जणामनी त्याचे ठसे काढून नेल्याची मावहती वमळाली. पण कोणीही तो अजून वाचला 
नाही म्हणून सामगण्यात आले. हा लेि वाचनू त्यावर कोणी वटपण वलवहल्याचे माझ्या आढळात नाही. त्याचे 
वाचन पढेु देत आहे. 
 
ििथन 
 

लेिाची वशळा दोन फूट दोन िमच लामब व दहा िमच रुम द आहे. त्यावर दहा ओळींचा लेि 
देवनागरी–मराठी बाळबोध वलपीत कोरलेला आहे. प्रस्तुत लेि एरवी आढळणाऱया मुसलमान काळातील 
लेिाप्रमाणे उठावाच्या अक्षरात नसून तो कोरलेला आहे, हे ववशषे होय. अक्षरे ठसठशीत आहेत. पवहल्या 
ओळीतील अक्षरे ितर ओळींतील अक्षरामपेक्षा मोठी आहेत. लेि बऱयाच वठकाणी िराब झालेला असला, 
तरी बहुतेक अक्षरे चामगल्या त्स्थतीत आहेत. 
 
काळ 
 

लेिाचा काळ पवहल्या व दुसऱया ओळीत पुढीलप्रमाणे वदलेला आहे. ‘सके १५५० ववभव नाम 
समवत्सर कार्षतक सुध पमचवम’ पवहल्या दोन आकयामपैकी ५ या आकयावरील काही भाग फुटलेला 
असल्यामुळे तो १ सारिा वदसतो. पण तो ५ चाच आकडा आहे हे वनःसमशय. शके १५५० ला ववभव समवत्सर 
येतो. वार वदलेला नसल्यामुळे पुढील वतथी पडताळून पाहाता येत नाही. शकसमवत्सराचा मेळ बरोबर 
असल्यामुळे हा कालवनदफेश ववश्वसनीय मानायला हरकत नाही. या वषी िसवी सन १६२८ होता. 
 
णिषय 
 

‘हम बरिेड’ येथे दावजबावज महाराज यामनी कोट व हौद बामधला त्याचा वनदफेश करून तो जो पाडील 
त्याला आण म्हणजे शपथ घातलेली आहे. शवेटच्या ओळीत कोट बामधण्याला दहा हजार रुपये िचड 
आल्याचे नमूद केले आहे. 
 
िाषा 
 

या लेिातील मराठीत ‘ल’ नाही. त्यासाठी सवडत्र ‘ळ’ वलवहला आहे. ‘ळ’ चा उच्चार ‘ल’ सारिा 
होत असावा असे त्यावरून वदसते. मुस्बद, रुके, हजार हे परकी शब्द मराठीत रूढ झाले होते. 
‘िावदवळयावच’ हे जुन्या मराठीतील रूपही अभ्यासकामचे लक्ष वधूेन घेईल. 
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चचा 
 

आजच्या उमरिेडचा उल्लिे ऊंबरखेड असा केलेला आहे, तो लक्षात घेण्यासारिा आहे. सम. 
उदुमबर चे हम बर हे मराठी रूपामतर होय. ि. स. १६२८ मध्ये तेथे दावजबाजी महाराज हे कोण होते ते सामगता 
येत नाही. तेथील ते अवधकारी असावते. त्यामनी ‘कोट मुस्बत केला’ म्हणजे तयार केला, अथात बामधला. 
मुस्तअद म्हणजे तयार असा मूळ शब्द असावा. ‘मुस्बत’ हे त्याचेच रूपामतर असाव.े 
 

कोट पाडील त्याला शपथ घातली आहे. अपराधी मुसलमानासाठी स्वतमत्र शपथ घातली आहे. 
मुसलमान असून म्हणजे मुसलमानाने जर कोट पाडला तर त्याला मके्कमध्ये डुक्कर मारल्याचे पाप लागेल. 
मुसलमान लोक डुकराला अपववत्र मानतात. अशा प्राण्याचे मामस त्यामच्या पववत्र जागेत, मवशदीत 
टाकल्याने ती पववत्र जागा भ्रष्ट होते. असे जो करील तो ववशषे पापी. यापढेु ४ थ्या ओळीतील शवेटची काही 
अक्षरे अस्पष्ट आहेत. ‘वह’ हे अक्षर स्पष्ट वदसते. त्याच्यापढेु ‘दु’ अक्षर असाव े‘कहदु होउन’ असे वाचन करता 
येते व ते मागील समदभाला धरून आहे. मुसलमानामना जशी आण घातली आहे तशी कहदूमनाही स्वतमत्रपणे 
आण घातली आहे. ती अशी की, कहदु होहन म्हणजे कहदु असून, अथात एिाद्या कहदूने जर कोट पाडला 
(ककवा पाडण्याचा प्रयत्न केला) तर त्याला त्याने गाय मारून िाल्ल्याचे पाप लागेल. कहदूमना व 
मुसलमानामना स्वतमत्र शपथा घालण्याचा हा प्रकार तत्कालीन सामावजक व राजकीय पवरत्स्थतीचा ववचार 
करताना अवश्य लक्षात घेण्यासारिा आहे. 
 

कोट बामधण्यास लागलेल्या रुक्यामचा िचड वलवहताना हजार शब्द अक्षरी वलहून त्यापुढे १०,००० हा 
आकडा घातला आहे. दहा हजार ही समख्या वलवहण्याची ही पद्धत देिील लक्षात ठेवण्यासारिी आहे. 
 

िाचन 
 

१. सके १५५० णििि नाम संित्सर का– 
२. र्षतक सुध पंचणम [दा] जीबाणज महाराज ऊंबरखेणड कोट 
३. स्बद केळा असे [।*] जो कोट पाणडळ त्याणस आि मुसेळमा– 
४. न होऊन मकेस सोरु माणरणलयाणच आि [।*] कह (दु) होऊन 
५.  णडळ त्यािे गाय मारुन खाणदणळयाणच आि असे [।*] 
६. यास रुके हजार १०,००० ळागळे असत. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२८ 
आकोला येथील णिलालेख 

 
प्रथम प्रकािन : िाचन 
 

आकोला हे शहर मोरणा नदीच्या काठावर दोन्ही बाजूमनी वसलेले आहे. सध्या पविम बाजूस 
असलेली जुनी वस्ती म्हणजेच मूळचे आकोला शहर. या जुन्या शहरात एक तट आहे. शहराची आगरवसे 
नावाची एक जुनी वसे आहे. तीच मोकासवसे म्हणनूही ओळिली जाते. या वशेीला एक मोठा दरवाजा 
आहे. तो वदल्ली दरवाजा म्हणून ओळिला जातो. 
 

या वदल्ली दरवाज्याच्या उत्तरेकडील भागावर एक फारशी वशलालेि आहे, तर दवक्षणेकडील 
भागावर एक मराठी वशलालेि उठावी अक्षरामत कोरलेला आहे. प्रथम तो ‘एवपग्रावफया मोस्लेवमका’ 
नावाच्या तै्रमावसकात (ि. स. १९०७–८ पृ. १७) मध्ये मेजर हेग यामनी प्रवसद्ध केला. मूळ लेिाचे वाचन व 
िमग्रजी भाषामतर मेजर हेग यामनी सवडश्री डी. व्ही. भागवत, व्ही. एम. महाजनी (ववष्ट्ण ुमोरेश्वर महाजनी), 
आवण एस. ए. अवधकारी यामच्याकडून करवनू घेतले होते. वशलालेिाबरोबर त्याचा मूळ ठसा छापण्यात 
आलेला नाही. त्यानमतर ‘आकोला वडस्रीक्ट गझेॅटीअर’ (ि. स. १९१०, पृ. २९४), व ‘वऱहाडचा िवतहास’ 
(लेिक : या. मा. काळे, ि. स. १९२४, पृ. ४४३) या ग्रमथामत त्यातील आशयासह या लेिाचा वनदफेश केलेला 
आढळतो. या दोन्ही वठकाणी लेिकामनी आपली मावहती मेजर हेग यामच्या उपरोक्त लेिावरूनच घेतलेली 
आहे. 
 

प्रस्तुत वशलालेिाचा ठसा वमळववण्याचा मी िूप प्रयत्न केला. महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व 
ववभागाकडून हा ठसा घेण्यासाठी तेथे माणसेही पाठववण्यात आली. पण वशलालेि फार उमचावर 
असल्यामुळे त्यामना ते शक्य झाले नाही. तथावप, आकोल्याच्या िवतहासाच्या दृष्टीने वशलालेि महत्त्वाचा 
असल्यामुळे त्याचा ठसा घेहन ठेवणे आवश्यक आहे. या लेिाच्या वनवमत्ताने महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व 
व पुरावभलेि ववभागाचे त्याकडे मी पुन्हा लक्ष वधेतो. 
 
िाचन 
 

हा वशलालेि मराठीत आहे आवण ववशषे हे की तो पद्यात आहे. पद्यरचना शादूडलववक्रीवडत वृत्तात 
आहे. वशलालेिाचे वाचन पढुीलप्रमाणे : 
 

स्िस्स्त श्रीनृपिाणलिाहन िके सत्रासें पैं अष्कीं 
जी कीं पुण्यतमा परािि महा संित्सरा नामकीं । 
त्या िषीं िुिस्थान थोर नगरी आकोल नािंें बरी 
जेथे संणहत साधु संत णद्वजही माहानुिािी धुरी ॥१॥ 
त्या पुण्यश्रीनगरीत उिर णदिे लािण्य लािण्यही 
केलें  द्वार णििाल घाटणह बरा गोकिद आपाणजहीं । 
मोकािी अणधकार पािन जगी नामेंणच त्या िेणससी 
जािािें सकलीं सदोणदतपिें मोकास िेसी असी ॥२॥ 
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ही श्लोकरचना अगदी साधारण प्रतीची आहे. ‘सत्रासें’ यातील ‘सें’ चे दीघडत्व (श्लो. १, ओ. १), 
‘प्रभव’ या समस्कृत शब्दाचे ‘पराभव’ असे अपभ्रष्ट रूप (श्लो. १, ओ. २), ‘पुण्यश्री’ (श्लो. २, ओ. १) यातील 
एक अवधक अक्षर, ित्यादींमुळे वृत्तदोष बरेच जाणवतात. 
 
लेखन काल 
 

वशलालेिातील पवहल्याच श्लोकाच्या आरमभीच्या दोन ओळीत ‘शके १७०८, पराभव (प्रभव) 
समवत्सर’ असा कालवनदफेश आहे. त्यात मवहना, वार वगैरे वदलेली नसल्यामुळे पमचामगावरून तो ताडून 
पाहता येत नाही. शकसमवत्सरामचा मेळ मात्र बरोबर आहे. या शकाचा िसवी सन १७८६-८७ असा येतो. 
 

आकोला वजल्हा गझेॅटीअर मधील उल्लिेात हा काल ि. स. १८४३ असा नमूद केला आहे. श्री. या. 
मा. काळे यामच्या ‘वऱहाडचा िवतहास’ या ग्रमथातही (पृ. ४४३) ि. स. १८४३ म्हणूनच या लेिाचा काळ 
वदलेला आहे. बहुधा त्यामनी तो आकोला वजल्हा गझेॅटीअरमधूनच घेतलेला असावा. तोही अथात चकुीचा 
होय. 
 
णिलालेखाचा उदे्दि 
 

लेिाचा मुख्य ववषय, ज्या दरवाजावर हा वशलालेि लावलेला आहे त्याच्या व त्याच्याजवळील 
घाटाच्या बामधणीचा वनदफेश करण्याचा आहे. ‘आकोला शहराच्या उत्तरेस एक अवतशय सुमदर व ववशाल 
दरवाजा आवण एक चामगला (बरा) घाट, गोकवद आपाजी नावाच्या कोणा एका अवधकाऱयाने बामधला.’ 
त्याला ‘मोकाशी’ चा अवधकार होता. ‘मोकाशी’ म्हणजे सरकारमाफड त वसूल जमा करण्यासाठी, ककवा 
लष्ट्करातील नोकरीच्या अटीवर ज्याला गाव,े जवमनी वगैरे वदलेल्या असतात असा सरकारी अवधकारी. 
‘मोकाशी’ ककवा ‘मोकासदार’ हे आडनाव आजही आढळते. या गोकवद आपाजी मोकाशीनेच ती वसेही 
बामधली असावी. त्या वशेीलाच त्याने सुमदर व ववशाल दरवाजा केला व त्या वशेीजवळच एक चामगला घाटही 
बामधला. ‘मोकाशी’ हा अवधकार जगात फार पववत्र मानतात म्हणून ही वसे यापढेु ‘मोकाशीवसे’ या नावाने 
ओळिली जावी, असा सरकारी आदेश नमूद करणे हाही या वशलालेिाचा दुसरा उदे्दशम आहे. या वशेीचे 
नाव ‘आगरवसे’ म्हणनू श्री. या. मा. काळे यामनी नमूद केले आहे. 
 
पुण्यके्षत्र आकोल 
 

या वशलालेिावरून वदसून येते की, ‘आकोला’ या शहराचे मूळ नाव ‘आकोल’ हे होय. 
‘आकोलकसग’ नावाच्या रजपुताने मूळ गाव व वकल्ला वसववला व त्यावरून या गावास ‘आकोल’ हे नाव 
पडले अशी दमतकथा असल्याचे आकोला वजल्हा गझेॅवटअर मध्ये नमूद केले आहे. लेिातील श्लोकात या 
शहराला ‘शुभस्थान थोर नगरी’ तसेच ‘पुण्य श्री नगरी’ अशी ववशषेणे लावली आहेत. त्यावरून त्या काळात 
म्हणजे अठराव्या शतकात आकोला नगरीला एिाद्या पणु्यके्षत्राितके पाववत्रय प्राप्त झाले होते व त्यामुळेच 
की काय त्या वठकाणी साधुसमत ब्राम्हण व श्रेष्ठ माहानुभाव एकवत्रत होत असत असे वदसून येते. अथात, 
िास आकोला येथे व त्याभोवतालच्या पवरसरात श्रेष्ठ साधुसमत त्यापूवीपासून राहात असावते अशी कल्पना 
करण्यास हरकत नाही. 
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साधुसंताचंा िास 
 

प्रवसद्ध साधुपुरुष व समतकवी वशवकल्याण हे मूळचे आमबजेोगाईचे. िसवी सनाच्या सोळाव्या-
सतराव्या शतकात ते होहन गेले. त्यामचा एक मठ आकोला येथे होता. वशवकल्याण यामच्या आकोला येथील 
मठातील ‘रासपमच्याध्यायी’ रा. मोडक यामनी वऱहाडातील धावनक लोकामच्या मदतीने छापून काढली आहे. 
अशी मावहती श्री. या. मा. काळे यामनी आपल्या ‘वऱहाडचा िवतहास’ या ग्रथामत (पृ. ३००) नददली आहे. 
त्यावरून समत वशवकल्याणाच्या परमपरेतील साधुपुरुष आकोला येथील त्यामच्या मठात राहात असावते, त्या 
वनवमत्ताने ितर साधुसमत तेथे येत असावते असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 

त्याचप्रमाणे एकनाथामच्या समप्रदायापैकी तेराव ेपुरुष गोकवदनाथ हे आकोला तालुक्यातील ‘घुसर’ 
या गावी राहात अशीही मावहती श्री. या. मा. काळे यामनी त्याच ग्रमथात वदली आहे (पृ. २९५). महाराष्ट्रातील 
दत्त समप्रदायाचे प्रवतडक श्रीनृकसह सरस्वती (ि. स. १३७८—१४५८) हे मूळचे आकोल्याजवळील कारमजा या 
गावचे. त्यामच्यामुळेच कारमजा हे प्रवसद्ध दत्तके्षत्र बनले. कारमजा हे जैन धमाचे, मुनींचे व ववदे्यचेही महत्त्वाचे 
कें द्र म्हणून फार पूवीपासून प्रवसद्ध आहे, हेही लक्षात घेतले पावहजे. यावशवाय वावशम, पातूर ममगरुळनाथ, 
बाशी-टाकळी ित्यादी गावहेी फार पूवीपासून धार्षमकदृष्ट््ा प्रवसद्ध आहेत. त्यामुळे तेथे साधुसमतामचा 
वनवास असणे स्वाभाववकच आहे. या अनेक वठकाणाहून साधुसमत आकोला येथे एकवत्रत येत असत एवढे 
माहात्म्य ‘आकोल’ या नगरीला त्यावळेी होते यात शमका नाही. 
 
महानुिािाचंा उले्लख 
 

लेिातील ‘जेथे समवहत साधुसमत वद्वजही माहानुभावी धुरी’ या चौथ्या ओळीतील ‘माहानुभाव’ हा 
शब्द सवडसाधारण अथाने योजला आहे की महानुभाव समप्रदायाला उदे्दशून योजला आहे, हे वनवित सामगता 
येत नाही. तथावप, ‘साधुसमत’ हा शब्द आधी वापरलेला असल्यामुळे पुन्हा त्याच अथाने ‘माहानुभाव’ शब्द 
वापरला असेल असे वाटत नाही. म्हणून या श्लोकात ‘माहानुभाव’ शब्द महानुभाव समप्रदायातील 
साधुसमतामना उदे्दशून वापरला असावा असे मानणे हेच अवधक तकड समगत वाटते. १८ व्या शतकात 
महानुभावासाठी ‘मानभाव’ या अपभ्रष्ट रूपाऐवजी ‘महानुभाव’ हा शब्द वापरला जाह लागला होता हे 
वनरमजन माधव कवीच्या ‘शवै वैष्ट्णव शामभव । सौर गाणपत्य शाक्त महानुभाव । घरी येताम मावनजे देव । 
भेदमत्सर त्यागोनी ।’ या ओवीवरूनही वदसून येते. तेव्हा प्रस्तुत वशलालेिातील श्लोकात ‘महानुभाव’ हा 
शब्द त्या पमथीयामसाठी वापरला असावा असे मानण्यात हरकत नाही. 
 
श्रीचक्रधराचंा पदस्पिथ 
 

वस्तुत्स्थतीच्या दृष्टीनेही तसेच वदसून येते. आकोला शहराच्या भोवतालच्या भागात वर 
दािववल्याप्रमाणे, घुसर, ममगरूळ, वावशम, कारमजा ित्यादी वठकाणी अन्यपमथीय साधुसमत राहात असत 
त्याप्रमाणे महानुभावपमथीय साधुसमतही राहात असत. सध्याच्या आकोला वजल्ह्यात महानुभाव पमथाची अनेक 
तीथडते्रके्ष आहेत. महानुभाव पमथाचे प्रवतडक व महानुभाव सावहत्याचे पे्ररणास्थान असलेले श्रीचक्रधरस्वामी 
आपल्या ‘एकामकी’ काळात पातुरडे (पातूर) व आलेगाव या गावी गेले होते. ‘पूवाधड’ काळात पैठणहून 
वरद्धपुराकडे जाताना त्यामनी आलेगाव, पातूर, टाकळी (बाशी-टाकळी), वळुेवन (एळवण), माना, 
लािपुरी या गावी, तर परतताना मामगळौर (ममगरूळ) येथे वस्ती केली होती. ही सवड स्थाने 
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श्रीचक्रधरस्वामींच्या चरणस्पशाने पववत्र झालेली आहेत आवण म्हणून महानुभावीयामची गेल्या सातश े
वषांपासून ती तीथडके्षते्र बनली आहेत. प्राचीन मराठी सावहत्यातील आद्य गद्यग्रमथ जो ‘लीळाचवरत्र’ त्यात या 
तीथडके्षत्रामना स्थान वमळाले आहे. त्यामतील काही वठकाणी श्रीचक्रधरस्वामींच्या झालेल्या ‘लीळाम’ नी या आद्य 
मराठी ग्रमथाला भषूववले आहे. या स्थानामची, तेथील देवळामची व देवतामची मावहती या ग्रमथात सापडते. मराठी 
सावहत्याच्या दृष्टीने आकोला वजल्ह्याची ही अपूवड देणगी होय. 
 
आिखी तीन कें दे्र 
 

श्रीचक्रधरस्वामींच्या चरणामनी पववत्र झाल्यामुळे तीथडस्थाने बनलेल्या वरील गावामवशवाय 
आकोल्याच्या पवरसरात महानुभावामची आणिीही तीन महत्त्वाची कें दे्र होती. एक ‘कारमजा’ येथे, दुसरे 
बाळापूरजवळील ‘वाडेगाव’ येथे, तर वतसरे ‘बोरगाव-ममजू’ येथे. कवीश्वर आम्नायाचे मूळ पुरुष भास्करभट्ट 
बोरीकर यामची पुतणी नागािसा, वतचे वशष्ट्य मुवनबास व त्यामचे वशष्ट्य कमळाकर मुनी; या कमळाकर मुनींनी 
कारमजा येथे आपला आश्रम स्थापन केला, म्हणून त्यामना कारमजेकर असे म्हणतात. हा आश्रम हे महानुभाव 
महमतामचे एक महत्त्वाचे कें द्र होते. आजही या गादीला महानुभावपमथात फार मान्यता आहे. दुसरे कें द्र 
‘वाडेगाव’ हे ‘सत्स्त-वाडेगाव’ म्हणूनही ओळिले जाते. तेथे पमधराव्या शतकात महानुभावामचा मठ होता. 
ववश्वनाथबास बाळापूरकर यामनी आपले ‘ज्ञानप्रबोध’ हे काव्य तेथेच वलवहले. त्यामच्या भेटीला आलेल्या 
नारोबास बहावळये यामनीही आपले ‘ऋवद्धपूर-वणडन’ हे काव्य सत्स्त-वाडेगाव येथे असतानाच वलवहले. या 
दोन्ही काव्यामना महानुभावामच्या ‘साती ग्रमथाम’त मानाचे स्थान वमळाले आहे. या दोन्ही महानुभाव काव्यामची 
वनर्षमती आकोल्याच्या पवरसरात झाली, ही प्रस्तुत वशलालेिाच्या समदभात महत्त्वाची बाब होय. 
 
िाङ्मयणनर्षमती 
 

सत्स्त-वाडेगावाप्रमाणेच बोरगाव-ममजू येथेही पमधराव्या शतकापासून महानुभावाचे मठ होते. 
सावहत्याचायड भीष्ट्माचायड यामचा एक मठ आजही तेथे असून तेथील पूजाअचफेचे काम धुळधर घराण्यातील 
पुजारी पाहातात. भीष्ट्माचायांनी सुमदरी वलपीत वलवहलेल्या वािमदेशकर पाठाच्या अनेक पोथ्यामचा फार मोठा 
समग्रह त्या वठकाणी साठसत्तर वषांपूवीही होता. या वाङ्मयसमपत्तीचे आज काय झाले ते सामगता येत नाही. 
 

चक्रधरचरणामवकत स्थाने, कारमजा, वाडेगाव व बोरगाव-ममजू येथील महानुभावीय कें दे्र—या सवड 
वठकाणी तीथडयाते्रच्या आवण अटनववजनाच्या वनवमत्ताने महानुभाव समतमहमत, वभक्षकु, वासवनक, ित्यादींचे 
येणे-जाणे सतत चालू असे, त्यामचे मेळाव े भरत ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे प्रस्तुत आकोला 
वशलालेिातील महानुभावामचा उल्लिे हा त्या पमथातील समतमहमतामचाच असला पावहजे हे वदसून येते. मेजर 
हेग यामनी या वशलालेिाचे भाषामतर सवडश्री भागवत, व्ही. एम. (ववष्ट्णु मोरेश्वर) महाजनी आवण अवधकारी 
या जाणत्या व्यक्तींकडून करवनू घेतले होते. या श्लोकातील समबमवधत भागाचे भाषामतर त्यामनी पुढीलप्रमाणे 
केलेले आहे : ‘.... in the blessed and great city of Akol of good fame, where are gathered pious 
men, and holy men, also Brahmans and leaders of Mahanubhavs....’ यात माहानुभावामचा त्यामनी 
स्वतमत्र उल्लिे केला आहे. त्यावरूनही प्रस्तुत वशलालेिातील ‘माहानुभाव’ हा उल्लिे महानुभाव 
समप्रदायातील समतमहमतामचाच होय, यात शमका नाही. 
 

* * *  
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पणरणिष् २ 
२. सूची 

 
अ 

अकलंकदेि 
अकालिषथ राष्ट्रकूट नृ. 
अकोला ग्रा. 
अगं देश 
अगुंिर णनकाय 
अग्गिणलयाि ग्राम 
अचलपुक 
अचलपूर ग्रा. 
अघपणट्टगुरु 
अछुपिाय 
अजंनिती ताम्र. 
अर्ज्लोिी ग्राम 
अकजठा 
अस्ज्झत िट्टाणरका 
अजानुबाहू कसद 
अडूर ग्रा. वशला. 
अिंणद ग्रा. 
अतंरिल्लीग्राम 
अणत्र 
अणत्रअप्प नृ. 
अणदलखान 
अणदलाबाद ग्रा. 
अदूंरा ताम्र. 
अणंधली ग्रा. 
अधेंरी ग्रा. णिला. 
अधं्र. दे. 
अणधकारी. एस. ए. 
अनंत 
अनंतदेि १. वशलाहार नृ. 
अनंतदेि २. वशलाहार नृ. 
अनंतपाल वशलाहार नृ. 
अनंतिमथन चोड गंग नृ. 
अनुराबाद 
अणनिाणरत पुण्यिल्लि 
अिस्िामी 



 अनुक्रमणिका 

अन्िय 
अन्िराबाद 
अस्न्हलिाड 
अपराणजत वशलाहार नृ. 
अपराणदत्य २. वशलाहार नृ. 
अबंरनाथ ग्रा. 
अप्रमाद 
अबंाबाई 
अब्लूर वशला. 
अणिनि-काणलदास 
अमर 
अमरािती ग्रा. 
अमळनेर 
अणमयारा नदी 
अमूपाद 
अमोघ वसती. 
अमोघिषथ राष्ट्र. नृ. 
अम्मदेि, आचायड. 
अम्मराज नृ. 
‘अमृतानुिि’ 
अयोध्या 
अर्य्यि चालुक्य नृ. 
अर्य्याबोळे ग्रा. 
अर्य्यािोळेय स्िामी 
अरब 
अरयम्म 
अरुिाणदत्य 
अजुथन 
अधापुर ग्रा. 
अलंदी ग्रा. 
अलंपुर 
‘अलाहाबाद युणनव्हर्षसटी स्टडीज’ 
अल्लाउद्दीन णखलजी 
‘अिणंतसंुदरीकथा’ 
अितंी 
अिधुतु 
अिरिाडी 
अिराळा ग्रा. 
अणिधेय नृ. 
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अिोक नृ. 
अश्मक देश. 
अश्वत्था (च्छा) म 
अहमदनगर 
अहमदाबाद 
अहमदिहा िली बहामनी 
अणहछत्र ग्रा. 
अक्षपाद 
अक्षी ग्रा. वशलालेि 
अळतेकर, डॉ. 
अळुक देश. 
अळुप नृ. 
 

आ 
 
आकोला ग्रा., अकोला-पाहा. 
आकोल 
आकोलकसग 
आगरिेस 
आगािी ग्रा. वशलालेि 
आगासन ग्रा. वशलालेि 
आंछआक 
आंदलिाडी 
आणदत्यिट 
आणदत्यराज नृ. 
आणदत्यिमा कसद नृ. 
आणदपुराि 
आंध्र देश 
आप्पाईक नृ. 
आबु (लु) नाखिा 
आंबे्र ग्रा. वशलालेि 
आंबे जोगाई ग्रा. 
आम्िाकुज 
आयु नृ. 
आरम्बी राज्य 
आरंिी ग्रा. 
आरस्म्म 
आराम नदी 
आिी ग्रा. 
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‘ऑल इणंडया ओणरयटंल कॉन्फरन्स’ 
आलजी नाखिा 
आलापूर 
आली 
आणलय 
आलु नाकु 
आलु नाखिा 
आिल प्रो 
आसु नाणे 
आहिमल्ल चालुक्य नृ. 
आळु(लु) नाक रािा 
 

इ 
 
इगतपुरी 
‘इणंडयन अटँीके्वरी’ 
इदुंकातंी चालुक्य राजपत्नी 
इदं्रिमा चालुक्य नृ. 
इदं्रराज १. राष्ट्रकूट नृ. 
इदं्रराज ३. राष्ट्रकूट नृ. 
‘इस्न्स्क्रप िन्स फ्रॉम नादेंड णडस्स्रक्ट’ 
इकु्षग्राम 
 

ई 
 
ईजरत 
 

उ 
 
उग्राणदत्य सूयड ममवदर 
उग्राणदत्य िट्टारक 
उच्चकल्प िंि 
उर्ज्णयनी 
उर्ज्णयनी प्रतीक 
उडीसा 
उड्रिाणटका ग्रा. 
उतरक 
उत्राि 
उदयन 
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उदयाणदत्य गामग नृ. 
उदयाणदत्य परमार नृ. 
उदयपूर ताम्रपट 
उद्वलउल ग्रा. 
उधृळ ग्रा. 
उपध्मानीय 
उपाध्याय, डॉ. ए. एन. 
उस्ब्िलक ग्रा. 
उियनानादेणि 
उमरखेड 
उमरगा ग्रा. 
उमरी ग्रा. 
उणरअम्म िसती 
उल्पर ग्रा. 
उस्मानाबाद 
 

ऊ 
 
ऊंबरखेड 
 

ए 
 
एकनाथ 
एडेनाडु 
एदलाबाद ग्रा. ता. 
एरम्बगे ग्रा. 
एरळी ग्रा. 
एलउरी ग्रा. 
एलबगा ग्रा. 
एल्लापुर ग्रा. 

 
ऐ 

 
ऐहोळे ग्रा. 
 

ओ 
 
ओंकार माधंाता ग्रा. 
ओझा गौरीिंकर 
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ओल्डेनबगथ 
 

औ 
 
औरंगाबाद 
औरंगाबादकर 
औद्रहाणद ग्रा. 
 

ऋ 
 
ऋद्धपुर ग्रा. ताम्रपट. 
ऋणद्धपुरििथन 
 

क 
 
कटक 
कडबा ताम्रपट 
कडुआल 
कडोदा ग्रा. 
किाद 
किैरेश्वर 
कण्डूरगि 
कतरिल्ली ग्राम 
कतरिेल 
कदंब नृ. 
कदंब मरुडदेि 
कदम, ज. ब. 
कंधािे ग्रा. 
कंधार ग्रा. 
ककनगहॅम 
कणनष्क 
कनौज 
किड 
किड कुल. 
कन्हर नृ. 
कन्हान नदी. 
कन्हैनाि ग्राम 
कपदथक नाणे. 
कपदी नाणे. 
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कपदी २. वशलाहार नृ. 
कपालेश्वर 
कपालमोचन के्षत्र. 
कणपल 
कप्प गाउंड 
कमदीपूर 
कमळाकर मुनी 
कंमी ववषय. 
कमेर 
कम्म नाडु 
‘कंप्लीट िकथ स् ऑफ आर. जी. िाडंारकर’ 
करडकल्ल ु
करंजी ग्रा. 
करि 
करिाध्यक्ष 
करिीर ग्रा. 
‘करिीर माहात्म्य’ 
करहड ग्रा. 
करहाट ग्रा. 
करहाटक ग्रा. 
करहाड प्रामत 
करहाडक 
कणरकुळ नृ. 
ककथ  (पातालमल्ल) राष्ट्रकूट नृ. 
ककथ राज राष्ट्रकूट नृ. 
कडा ताम्रपट 
किथ 
किथ कलचुरी नृ. 
किथदेि कलचुरी नृ. 
किथपूर मुनीश्वर 
कण्िाट 
कनाटक राज्य 
कनाटक णहस्टॉणरकल सोसायटी 
कनूथल वजल्हा 
कऱ्हाटक 
कऱ्हाड ग्रा. 
कलचुरी हैहय 
कलंबर ग्रा. 
ककलग देश. 
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कणलदेिर्य्य नायक 
कल्लुबंर ग्रा. 
कल्लकंुबरी ग्रा. 
कल्याि ग्रा. 
कल्यािपुर ग्रा. 
कल्यािपुरी ग्रा. 
कल्यािी ग्रा. 
किठे महंकाळ ग्रा. 
कश्मीर देश. 
कळचुयथ राजवमश. 
कल (ळ) चुरी 
कळभ्र नृ. 
कळिि ताम्रपट 
काकतीय नृ. 
काचंी 
काटे, कृष्िराि 
काटोल ग्रा. 
कािाद 
कानाखेरा ग्रा. 
कानारदेि 
कान्हरदेि 
कान्हेरी वशलालेि 
कापाणलक 
काणपल 
काम ‘काव गाहम ड, कप्प गाहम ड’ पाहा. 
‘कामसूत्र’ 
कायगाि 
कायारोहि के्षत्र 
कारंजा ग्रा. 
कारंजेकर 
कारिान ग्रा. 
कारेय गि 
कातथिीयथ हैहय नृ. 
कार्षिकेय 
काल (ला) मुख 
कालिार ग्रा. वशलालेि 
काणलकामोत 
काणलदास महाकवी 
काणलदास दमडनायक 
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काणलदास सेनापती 
काि गाऊंड 
कािडकर 
‘काव्यमीमासंा’ 
काश्मीर ‘कश्मीर’ पाहा. 
कासलीिाल, नंदलाल 
कासार णिरसी ग्रा. 
काळाजंरपुर 
काळे, या. मा. 
णकनगाि चाथु 
णकरकोला 
णकल्लेदार, प्रा. 
णकव्िग्राम 
णकणसिोळलु ग्रा. 
णकणसकाडु ग्रा. 
कीर्षतिमा चालुक्य नृ. 
कीती नायक 
कीलिीषथक 
कीलहॉनथ 
कुक्कर्य्य 
कुठारागड ग्रा. 
कंुड ग्रा. 
कुडालसंगम 
कंुणड गि 
कंुणडसहस्त्र 
कंुदिक्ती कशद नृ. 
कुन्तलाणधपती 
कंुबरगाि 
कंुिम् ग्रा. 
कुमारनारायि (मळुैवगदेव) कलचुरी नृ. 
कुमारपाल गूजडर नृ. 
कुरुगोडू ग्रा. 
कुरंुद ग्रा. 
कुरंुदक ग्रा. 
कुरंुदिाड ग्रा. 
कुन्तल देश. 
कुरंुदा ग्रा. 
कुलोिुगं चोल नृ. 
कुिेक ग्रा. 
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कुणिक 
कुसनूर ग्रा. 
कुसुमबाि 
कुसुिंडूरु ग्रा. 
कुळकिी 
कुळकिी, आ. रा. 
कूडलदामिाड ग्रा. 
केतगाउंड 
केणि 
केदारेश्वर 
केरल (ळ) देश. 
केिि चौिेर 
केिि णद्विेदी 
केिि िारती 
केस (ि) िार्य्यथ 
केणिदेि (राज) वशलाहार नृ. 
केसि णत्रिेदी 
केळकर, य. न. 
केळापूर ग्रा. 
कों (को) कि देश. 
कोक्कल हैहय नृ. 
कोट ग्रा. वज. 
कोल्लणगणर 
कोल्लाडणगणरपट्टन 
कोल्लापूर 
कोल्हापूर 
कोणििमा 
कोपराड ग्रा. वशलालेि. 
कोपुरििं 
कोप्पल ग्रा. 
कोसल देश. 
कोसला 
कौरुष्य 
कृतिीयथ नृ. 
कृष्ि 
कृष्िमाचारलू 
कृष्िराज १ राष्ट्रकूट नृ. 
कृष्िराज २ राष्ट्रकूट नृ. 
कृष्िराज ३ राष्ट्रकूट नृ. 
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कृष्िराज कलचुरी नृ. 
कृष्ििमा २. कदमब नृ. 
कृष्िा नदी (१), (२) कन्हान. 
कृष्िाल 
णक्रयािस्क्त पंणडत 
 

ख 
 

खडकिली ग्रा. 
खंडाली वमश 
खरे, ग. ह. 
खान 
खानदेि 
खानापूर 
खापडे, एस. बी. 
खापा ग्रा. 
खारेपाटि ग्रा. ताम्रपट. 
ख्िाजा मुहमद 
णखद्रापूर ग्रा. वशलालेि 
णखलजी 
खुबाळी 
खुलदाबाद ग्रा. 
खेट ग्रा. 
खैरनार प्रा. रा. बे. 
खैरोंडी ग्रा. 
खोपकर, डॉ. श्री. मो. 
खोबरेकर, णि. गो. 
खोलेश्वर सेनापती 
 

ग 
 
गंग नृ. 
गंगिाडी 
गंगा 
गंगादेिी (बसवाची पत्नी) 
गंगापूर ग्रा.ता. 
गंगा िगिती 
गगुँली, डी. सी. 
गंज ग्रा. 
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गडकलगज ग्रा. 
गि 
‘गणितसारसंग्रह’ 
गिेििाडी 
गण्डराणदत्य वशलाहार नृ. 
गदग ग्रा. 
गद्याि नाणे. 
गदे्धगाळ 
गनम 
गयनाथु 
गगथ 
गिरे 
गिरगड ग्रा. वशलालेि. 
गिरेश्वर 
गणहमीनाथ 
गाउंडस्िामी 
गाउदैि 
गागं नृ 
गागेंयदेि कलचुरी नृ. 
गाणत्रग 
गाधंी धोर पै. 
णगरिा नदी. 
णगणरपण्िा नदी. 
णगणरपण्िी नदी. 
गीता-माहात्म्य 
गुजराथ देश. 
गंुडिली ग्रा. 
गंुडा ग्रा. 
गुिचंद्र 
गुिधिल 
गुिरत्नसूरी 
गुििमथ 
गुप्ता, प्रिािती वाकाटक राज्ञी. 
गुलबगा 
गुजथर नृ. 
गुणलका 
गुली 
गुह 
गुहेश्वर 
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गूजथर प्रणतहार 
गोंक वळेनाण्टी चोड. 
गोंक वशलाहार नृ. 
गोखले, डॉ.शोभना 
गोदािरी नदी. 
गोपराष्र 
गोऱ्हिा ग्रा. ताम्रपट 
गोल्ल देश. 
गोल्हि 
गोिधथन हरबाजी 
गोिळकोंडा 
गोकिद १ राष्ट्रकूट नृ. 
गोकिद २ राष्ट्रकूट नृ. 
गोकिद ३ राष्ट्रकूट नृ. 
गोकिद ४ राष्ट्रकूट नृ. 
गोकिद आपाजी 
गोकिदनाथ 
गोकिदकसग गुरु 
गौड देश. 
गौंड 
गौतम 
गौतमीपुत्र 
गृहिास ना. 
गृहीतसहस्त्र 
ग्रामकूट 
ग्रीस 
 

घ 
 

घटप्रिा नदी. 
घटोत्कच लेिे 
घागे, िगिान 
घुसर ग्रा. 
घैसास, प्रिाकर 
घोडिैद्य, िा. ग. 
घृतकेणि 
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च 
 

चक्रकोट ग्रा. 
चक्रदुगथ ग्रा. 
चक्रधर 
चक्रपािी 
चक्रपाणलत 
चक्रायुध 
चतुिथगथ कचतामिी 
चंदगड ग्रा. 
चंदनपुरी 
चंदनापुरी 
चंदिुरी 
चंदुहाि ग्राम 
चंदेल नृपती 
चंद्र नृ. 
चंद्रगुप्त २ नृ. 
चंद्रगुप्त मौयथ नृ. 
चंद्रपुरी 
चंद्रपूर 
चंद्रप्रि 
चंद्रिल्ली 
चंद्राणदत्य 
चंद्रोिी ग्रा. 
चधम ना. 
चिबसि 
‘चिबसि पुराि’ 
चम्मक ग्रा. ताम्रपट 
चल्कापूर 
चणलक्य 
चणल्लणक देश. 
चागंदेि 
‘चागंदेि पासष्ी’ 
चागंा 
चागुं नारायि 
चाजें ग्रा. वशलालेि 
चाटु ग्रा. 
चादंिड 
चादंा वज. 
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चादूंर 
चादंोरकर, पा.ं मा. 
चामणलक 
चामंुडा 
चालुक्य-कल्यािी 
चालुक्य 
चालुक्य-णिक्रम िक 
चािि नायक 
चािधा ग्रा. 
कचचगव्हाि ग्रा. 
कचचिी ग्रा. ताम्रपट 
कचचिल्ली ग्रा. 
णचत्रकंठ 
णचत्राि, णसदे्धश्वर िात्री 
णचपळूि ग्रा. 
चीिाय अन्िय 
चुल्की नदी. 
चेउल ग्रा. वशलालेि 
चेणद देश. 
चेर नृ. 
चेलपैय 
चैर्य्यपदेि 
चोल 
चोळीय देश. 
चौलुक्य 
चौधरी, डॉ. कु. तारा 
चौंधािे ग्रा. 
चौधारपाडा ग्रा. वशलालेि 
 

छ 
 

छट्टय 
छट णठयान 
छणिसगड 
कछतपैय 
कछिराज 
कछद कुल 
कछदास्तान 
छीपा नगर 
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ज 
 

जॅक्सन 
जगिुगं १ (गोकवद ३) राष्ट्रकूट नृ. 
जगिुगं २. राष्ट्रकूट नृ. 
जगदेकमल्ल १. चालुक्य नृ. 
जगदेकमल्ल २. चालुक्य नृ. 
जगदे्दि मामलव नृ. 
जगिाथ मंणदर 
जंणजरा ग्रा. 
जरु्ज्गी जगदे्दि ‘जगदे्दव’ पाहा. 
जिणपप्पलग्राम 
जफर माहामद 
जमदग्नी 
जमलखेटक 
जमळ ग्राम 
जमालपािी ग्रा. 
जयकेिी चालुक्य नृ. 
जयकेिी कदमब नृ. 
‘जयधिला’ 
जयध्िज नृ. 
जयनद ग्रा. वशलालेि. 
‘जयमंगल’ 
जयिमथन परमार नृ. 
जयकसह १. चालुक्य नृ. 
जयकसह २. चालुक्य नृ. 
जयकसह परमार नृ. 
जयकसह गुजडर नृ. 
जयकसह िमा चालुक्य. 
जयािती 
‘जनथल, बॉ. ब्र.ँ ए. सोसायटी’ 
जलकुत्कुि 
जल्हि 
जिखेड ग्रा. ताम्रपट. 
जिळगा ग्रा. 
जळगाि 
जाइदेि 
जाबं ग्रा. 
जाबंगाि ताम्रपट. 
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जािळी 
णजनिासन 
णजनसूरी 
णजव्हामलीय 
जीमूतिाहन 
जुिर ग्रा. ताम्रपट 
जुनागड 
जुणिनगर 
जेजक िुक्ती 
जैन, डॉ. ज्योणतप्रसाद 
जैन, प्रिातकुमार 
जैन, णहरालाल 
जैन िसती 
जैन-संदेि 
जैन साणहत्य और इणतहास 
जैणनझम् इन् साउथ इणंडया 
जैणमनी 
जोग, डॉ. द. णध. 
जोगम कलचुरी नृ. 
जोगलदेिी 
जोगिा 
जोगळेकर, स. अ. 
जोदणर िट्ट 
जोिी, डॉ. पु. म. 
जोिी, प्रा. म. रा. 
 

झ 
 

झणरका ग्रा. ताम्रपट. 
झरी ग्रा. 
झाफर 
झाबंरे, िं. णन. 
झेलम नदी. 
 

ट 
 
टंकिाला 
टंकिाला करि 
टाइम्स ऑफ इणंडया 
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टाकळी 
टोप ग्रा. 
टोस्प्ि ग्रा. 
 

ठ 
 

ठािे 
ठािे-कोंकि वव. 
ठोसर, हणरहर 
 

ड 
 

डोंगर ग्राम 
डोंगरगाि वशलालेि. 
डोंणबिली ग्रा. वशलालेि 
डोंणबिली िहराचा इणतहास 
ड्राक्मा 
 

ढ 
 

ढक्क 
ढेरे, डॉ. रा. कच. 
 

ि 
 
िायकुमारचणरउ 
 

त 
 
तडखेल 
तंजािर 
तस्ण्डकोट ग्रा. 
तत्पुरुष पंणडत 
तत्त्िसार 
तनग्राम 
‘तरुि िारत’ 
तरोडी 
‘तकथ रहस्यदीणपका’ 
तडथिाडी 
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तण्िथराि 
तऱ्हाळा ग्रा. 
तलिी ग्रा. 
तलिाड ग्राम 
तलिाडे 
तलापाटक ग्राम 
तलुती ग्रा. 
तादुंलिाडी 
तापी 
तामलक 
ताणमलनाडू 
ताणमळ 
ताम्रणलप्त 
तारव्होळ 
तारा नदी. 
तारा िगिती 
तालजंघ नृ. 
तािसगाि े
ताणिअप्प 
तासगाि 
णतघ्रा ग्रा. 
णतरुपती ग्रा. 
तीरिाड ग्रा. 
तंुगि ग्रा. 
तंुगिद्रा 
तंुगोिी ग्रा. 
तुकाि 
तुषास्फ 
तुळपुळे, डॉ. िं. गो. 
तेउर 
तेलंग, का. त्रय.ं 
तेल्लडी 
तैलकेणि 
तैलंगी 
तैलप (कसघण) 
तैल (प) प्रथम 
तैल (प) वद्वतीय 
तैल (प) तृतीय 
तोगरहासू 
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णत्रपुरा 
णत्रपुरी 
णत्रिुिनमल्लदेि चालुक्य नृ. 
णत्रलोचन पल्लि नृ. 
णत्रलोचनाचायथ पंणडत 
णत्रणिक्रम िट्ट 
णत्रणिक्रम (ममवदर) 
तै्रकूटक 
तै्रलोक्यमल्ल (देि) चालुक्य नृ. 
 

द 
 
दणखिनाथ 
दंगैय 
दंडनायक 
दणतग ग्रा. 
दिाते्रय 
दस्न्तदुगथ राष्ट्रकूट नृ. 
दरयाखान 
दषथसल्ल ग्रा 
दिग्रीि 
दिपुर 
दििोइली ग्राम 
दिमान पद्धती 
दिरथ 
दििेल 
दहरसेन नृ. 
दळिै, जसिंत 
‘दणक्षि मध्य. इणत. साधने’ 
दाणजबाजी महाराज 
दाडेंकर, गो. नी. 
दाणढका मालु 
दािोळ ग्रा. 
दाम (नाणे) 
णद अली णहस्टरी ऑफ णद डेक्कन’ 
णदगंबर जैन 
णदती 
णदनकर बाळाजी 
णदमिाग नृ. 
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णदलीप नृ. 
णदल्ली 
णदिाकरसेन वाकाटक नृ. 
णदिार ग्राम 
णदिे-आगर ग्रा. ताम्रपट 
णदिेकर, गु. व्य.ं 
णदणक्षत, डॉ. मो. गं. 
दीणक्षत, िं. बा. 
दीघ णनकाय 
दुणदया ताम्रपट 
‘दुगथदिथन’ 
दुगथिक्ती कसद नृ. 
दुग्गार्य्यथ 
दुलथिदेिी 
देऊदपाटक ग्रा. 
देगलूर ग्रा. ता. 
देि, डॉ. िं.िा. 
देिणगरी 
देिगुप्त गुप्त नृ. 
देिटेक ग्रा. वशलालेि 
देिन नदी. 
देिनागरी (वलपी) 
देिरगाि 
देिराज गुप्त नृ. 
देिसेन आचायथ 
देिसेन वाकाटक नृ. 
देिी िागित 
देिी महात्म्य 
देिैर्य्य 
देिपाडें, प्रा. ब्रह्मानंद 
देिपाडें, डॉ. य. खु. 
देिमुख, अ. गु. 
देिमुख, िगिंतराि 
देकिग बोरगाि ग्रा. वशलालेि 
देणिजन 
देसाई, पी. बी. 
देसाई, मुरारजी 
देसाई, श्री. र. 
दोधलाल 
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दोरसमुद्र 
दौलताबाद (ताम्रपट) 
‘दृष्ातंपाठ’ 
द्यतूकपदथ (नाणे) 
द्रम्म (नाणे) 
द्रणमळ देश. 
द्रणिड संघ 
द्राणिड 
द्रौपणत ग्रा. 
‘द्वयाश्रय’ (काव्य) 
द्वाराितीपुर 
णद्विेदी, सुधाकर 
णद्विेदी, हजारीप्रसाद 
 

ध 
 

धनंजय पुण्यिल्लि 
धिउर ग्राम 
धरिगाि 
धरिेंद्र, सपडराज 
धरा (=धारा) ग्रा. 
धराणधनाथ 
धमथ 
धमथपाल नृ. 
धमथचक्र 
धम्मथपुरी 
धमापुरी 
धानरी 
धामोरा 
धार 
धारिाड 
धारा 
धारािषथ राष्ट्रकूट नृ. 
धाराणिि 
धोंणडरामजी 
धोर राष्रकूट नृ., ‘धु्रव,’ ‘धारावषड’ पाहा. 
धाराणधपती 
धुळधर 
धु्रि राष्ट्रकूट नृ. 
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न 
 
नकर 
नकुलीि 
नकुलीश्वर 
नगर ग्रा.वज. 
नगर (श्रेणी) 
नगरिार 
नगरधन ग्रा. 
नचना ग्रा. 
नचनेकीतलाई 
नंदनाथ 
नंदापुर 
नंणदयण्ि सािंत 
नस्न्दिधथन 
नि 
नरिमथन परमार नृ. 
नरकसग होयसळ नृ. 
नरकसघदेि 
नरकसह पल्लव नृ. 
नरकसह २ होयसळ नृ. 
नरेंद्रदेि (ववनयावदत्य) चालुक्य नृ. 
नरेंद्रसेन वाकाटक नृ. 
नरेंद्राणदत्य 
नमथदा नदी. 
नल नृ. 
नि-काणलदास 
‘निनीत’ 
‘नििारत टाइम्स’ 
‘नििक्ती’ दैवनक 
निाईत 
नळगंगा नदी 
नाइक 
नाइता 
नाकु 
नाखुआ 
नाग 
नागदि 
नागदेओ 
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नागदेि नायक 
नागपूर 
‘नागपूर टाइम्स’ 
नागरसेन 
नागंरकटक 
नागरी वलपी. 
नागलाणंबका 
नाग िंि 
नागिधथनराज चालुक्य नृ. 
नागसेन 
नागहस्स्त कसद. नृ. 
नागाइसा 
नागाि वशलालेि 
नाणगका 
नाणगला 
नागुजेश्वर 
नागेश्वरदेि 
नाथुराम पे्रमी (टी) 
नादंीकट (ड) 
नादंीतट 
‘नादंीतट माहात्म्य’ 
नादंीपुरक 
नादुंरा 
नादेंड 
नादंोरा 
नानादेणि 
नामदेउ 
नामदेि 
नायक 
नायता 
नारायि 
नारुक 
नारोबास बहाणळये 
नालंदा 
नाणसक 
नाणसरराय 
णनका मणलक 
णनकाय 
णनजामुल्मुल्क 
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णनट टूर ग्रा. 
णनडचव्िे ग्रा. 
णनत्यिषथदेि राष्ट्रकूट नृ. 
णनमगाि 
णनम्बग्राम 
णनरंजन माधि 
णनरिद्य पुण्यिल्लि 
णनरुपम (धु्रि) राष्ट्रकूट नृ. 
णनलंगा 
णनििथन 
णनिालु 
णनिृिी (िी) 
नीलकंठ िास्त्री 
नीलगव्हाि 
नीलग्राम 
नीललोचना 
नेमाड वज. 
नेणमिंत राजे 
नेरूर ग्रा. ताम्रपट 
नेलूर 
नेिासे 
नेसणरका 
नेसरी ग्रा. ताम्रपट 
नृग नृ. 
नृकसह सरस्िती 
 

प 
 
पक्कोणडका ग्रा. 
पगडी, सेतुमाधिराि 
पचनेकाणयक 
पंचगंगा 
पंचनगर 
पंचमहािब्द 
पंचहतणत 
पंचहन्तणत 
पंचाहन 
पटिधथन-जोिी 
पटिधथन, िं. श्री. 
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पट्टडकल ग्रा. 
पट्टिसेणट्ट 
पट्टबन्धोत्सि 
पट्टळेकरि 
पडढक 
पंडरंगपल्ली ग्रा. ताम्रपट 
पंढरपूर 
पिजी ग्रा. ताम्रपट 
पिनमण्डणपका 
पदुमि ऐणड 
पद्मगाउंडी 
पद्मपुराि 
पद्मणि (णस) ि राउल 
पद्मा 
पयोष्िी नदी. 
परतूड ग्रा. 
परििी वज. 
परमदथ देि चालुक्य नृ., ववक्रमावदत्य ६’ पाहा. 
‘परमार अणिलेख’ 
परमार नृपती 
परिुराम 
परळ वशलालेि. 
पराजंपे, श्री. ना. 
पराजंपे, ह. श्री. 
पणरिच्छर चतुिेदी 
पिथदि 
पिथिाला 
पमाणडदेि ‘परमदडदेव’ पाहा. 
पयथली ग्रा. 
पिथताम्नाय 
पिथतािली 
पलमणड ग्रा. 
पल्लि नृ. 
पिई ग्रा. वशलालेि. 
पिनार ग्रा. 
पहाडे, चंदुलाल 
पळणसगे 
पागंारकर, ल.रा. 
पाचगिी ग्रा. 
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पाटिकर िीमराि 
पाटश्वर देश. 
पाटील, णद. बा. 
पाटील, िसतंदादा 
पाठक, का. बा. 
पाडलािद्द ग्रा. 
पाडळदा ग्रा. 
पाडुंरंग 
पाडं य नृ. 
पाढुंिा ग्रा. ताम्रपट 
पाढंरादेिी 
पािुि नायक 
पातालमल्ल (ककड ) राष्ट्रकूट नृ. 
पातुरडे 
पातूर 
पान्हेर 
पापरनूरु 
पायाघाट 
पारडा ग्रा. वशलालेि 
पारणसक 
पारळ ग्रा. 
पाणरयाल ग्राम 
पारोळा ग्रा. 
पाल वमश 
पाणलध्िज 
पाली िाषा 
पाली ग्रा. 
पाश्वथदेि 
पाश्वथनाथ 
पािुपत 
कपपरखेड 
कपपरी ग्रा. ताम्रपट 
णपप्पणरकखेट 
णपप्पल ग्राम 
णपप्पलिद्द ग्राम 
कपपळा ग्रा. 
णपले्ल, णद.ब. स्िामीकि ु
पुकिणद ग्रा. 
पुिे ग्रा.वज. 
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पुरी ग्रा. 
पुरूरि नृ. 
पुलकेिी प्रथम चालुक्य नृ. 
पुलकेिी णद्वतीय चालुक्य नृ. 
पुलगंुट ग्रा. वशलालेि 
पुणलकर 
पुष्यगुप्त 
पुष्पदंत 
पुसद ग्रा. 
पेणटकािीषथक वलपी. 
पेम्म गाउंड 
पेमां गाउंड 
पेमाणडदेि कलचुरी नृ. 
पेमाणडदेि कसद नृ. 
पै 
पैठि 
पोढदेि 
पोि ग्रा. 
पोमल प्रो 
पोंिै ग्रा. 
पोलकसद कसद नृ. 
पोलेकेणस ‘पुलकेशी’ पाहा. 
पोहनेरकर न. िे. 
पौण्डरीक यज्ञ. 
पौनी ग्रा. 
पृणथिीपुर 
पृणथिीसमुद्र 
पृ्िीषेि (सेन) १. वाकाटक नृ. 
पृ्िीषेि २. वाकाटक नृ. 
प्रताप कबब 
प्रणतकंट हैहय नृ. 
प्रणतिान 
‘प्रबंध कचतामिी’ 
‘प्रबुद्ध कनाटक’ 
प्रिाकर (घैसास) 
प्रिाकर िट्ट 
प्रिू 
‘प्रमािसंग्रह’ 
प्रिरपुर 
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प्रिरसेन प्रथम. वाकाटक नृ. 
प्रिरसेन णद्वतीय. वाकाटक नृ. 
प्रिरसेन तृतीय. वाकाटक नृ. 
प्रिरा संगम 
‘प्रसाद’ 
प्राकृत भाषा. 
‘प्राचीन मराठी कोरीि लेख’ 
णप्रन्सेप, जेम्स 
प्रोस्त्राणह 
 

फ 
 

फतेखान 
फग्युथसन 
फारुकी घरािे 
णफरोजिहा तघलक 
फ्रें च ग्राम 
फेणरस्ता  
फेरोजिहा बहामनी 
फ्लीट डॉ  
 

ब 
 
बगडगे 
बंगाल 
बगुम्रा ग्रा. ताम्रपट 
बटपूर 
बदनगुप्पे 
बदरी नदी 
बनारस ताम्रपट 
बप्प 
बरुआ 
बजेस 
बलद ग्रा 
बलदेि 
बलाम्म ठकु्कर 
बणल नृ. 
बलेग्राम 
बल्लाळ परमार नृ. 
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बसमत ग्रा. ता. 
बसि 
‘बसि पुराि’ 
‘बसि पुरािमु’ 
बस्तर वज. 
बहामनी राज्य 
बहुलािाड ताम्रपट 
बहुसुििथ 
बळगामी 
बागडगे 
बागलकोट 
बागलाि 
बाि िंि 
बाििट्ट 
बादामी 
बाप्पदेि 
बाँबे गॅझेटीअर 
बारिी (पमढरपूर) 
बािी-टाकळी 
बाहथस्पत्य कालगिना 
बालाघाट 
बाहापूर 
बाहुबली 
बाळापूर 
णबर्ज्ि ‘वबज्जल’ पाहा. 
णबर्ज्नराय 
णबर्ज्ल ‘वबज्जण’ पाहा. 
‘णबर्ज्लदेिरायचणरत’ 
णबजा मंणदर मिीद स्तमभलेि 
णबदर 
णबमरा 
णबयािी, कमलणकिोर 
णबलहरी वशलालेि 
णबलोली 
णबल्हि 
णबस्मतखान 
बीड 
बीणर 
बी. सी. लॉ. व्हॉल्यमू 
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बंुदेलखंड 
बुद्ध 
बुद्धराज नृ. 
बुद्ध धमथ 
बुलढािा वज. 
बुल्लिादणल ग्रा. 
बूल्हर 
बेंडकोंडा ग्रा. 
बेिूर 
बेलूर 
बेल्लरी 
बेलोरा 
बेळगाि 
बैतुल वज. 
बैराट ग्रा. 
बोणधिृक्ष 
बोरकर 
बोरगाि 
बोरगाि-मंजू 
बोरगाि-देकिग 
बोणरग्राम 
बोणरगाि 
बोरी नदी. 
बौद्ध 
‘बहुत्कथाकोि’ 
‘बृहत्सणंहता’ 
बृहस्पणत 
ब्रह्मदेि 
ब्रह्मपुरी 
ब्राह्मणिका 
ब्राह्मिे 
ब्राह्मी वलपी. 
णब्रणटि म्युणझयम ताम्रपट 
 

ि 
 
िक्तमंडणपका 
िगदि नृ. 
िट्टोत्पल 
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िंडारा ग्रा. वज. 
िद्दािल्ली 
िद्र 
िदे्रश्वर 
िरत नृ. 
िरत के्षत्र 
िहूथत 
ििदि 
ििदि िमा 
ििनाग 
िाइदेि 
िाइयपेश्वर 
िाइयल 
िाइलैय 
िा. इ. सं. मंडळ 
िागित, दुगा 
िागित, डी. व्ही. 
िागीरथी 
िाडळी ग्रा. 
िाण्ड 
िाण्डप 
िाडंारकर, डी. आर. 
िाडंारकर, रा. गो. 
िाडूंप ग्रा. ताम्रपट 
िात्रहल्ली 
िादंक ग्रा.वशलालेि 
िादािे ग्रा.ताम्रपट 
िायिदेि 
िारती कण्िथपूर 
‘िा.इणतहास आणि संस्कृती,’ 
तै्रमाणसक 
‘िारतीय संस्कृती कोि’ 
‘िारतीय णलणपमाला’ 
िारणिि ििं 
िार ििं 
िालकी ता. 
िालल 
िास्कर णत्रिेदी 
िास्करिट्ट बोरीकर 
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िास्कराचायथ 
िाळििी ग्रा. वशलालेि 
णिलसा 
णिििर्य्या 
िीकु सेटी 
िीम चौलुक्य नृ. 
िीम (सेनापती) 
िीमनाथ वर ‘भीम’ पाहा. 
िीमदेि (प्रधान) 
िीमदेि (नायक) 
िीमरथी नदी. 
िीमसमुद्र 
िीमेश्वर 
िीष्माचायथ 
िुिन 
िुिनाचल 
िूम 
िूणरचंद्र णसद्धातंदेि 
िूलोकमल्ल चालुक्य नृ. 
िेटे ग्रा. 
िेटगाि 
िैरनिट्टी 
िोगपती 
िोगल्ल 
िोगािती 
िोंगीर 
िोज परमार नृ. 
िोज २. वशलाहार नृ. 
िोज २. गूजडर प्रवतहार नृ. 
िोनणगरी 
िोजराज णि. मो. 
िोयगाि 
िोर 
िोरा ग्राम 
 

म 
 
मगध 
मंगरूळ ग्रा. ता. 
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मंगलपुरक ग्रा. 
मंगलिाडी 
मंगलेि चालुक्य नृ. 
मंगळगंगा 
मंगळिेढे 
मंजरी नदी. 
‘मस्ज्झम णनकाय’ 
मंडणपका 
मंडणपकादाय 
मडुि गि 
मणियाडा नदी 
‘मस्त्य पुराि’ 
मथुरा 
मदुरा 
मद्रक देश. 
मद्रास म्यणूझअम 
मधुमणत 
मधुमद 
मधुिरस 
मध्य प्रदेि 
‘मध्य इणत. साधने २’ 
‘मध्यप्रातं ि िऱ्हाड यातील कोरीि लेखाचंी ििथनात्मक यादी’ 
मध्यरेषा 
मनतगे 
मनपाडळ ग्रा. 
मनू 
मनेिगथडे 
मिे ताम्रपट 
मिेयरध्यक्ष 
ममदापूर 
मयरूखंडी 
मयरूिमा 
मराठिाडा 
मणरचिोिा 
मरु देश. 
मरुडदेि कदमब नृ. 
मलकापूर 
मलप्रिा नदी 
मलापहारी नदी. 
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मलहारी नदी. 
मणलक काफूर 
मल्ल 
मणल्लका 
मणल्लकाजुथन 
मणल्लकाजुथन णिलामठ 
मल्हराज 
मल्हार ग्रा. 
महामद 
महमदाबाद 
महम्मदखान (नावसर) 
महाकं नृ. 
महाकूट 
महाजनी, व्ही.एम. 
महादेओ 
महानुिाि पंथ 
महािारत 
महाराष्र हैहय नृ. 
महाराष्र देश, राज्य 
महाराष्रक 
‘महाराष्र टाइम्स’ दैवनक 
महालक्ष्मी 
महािीर 
महािीराचायथ 
‘मणहकाितीची बखर’ 
महीपती 
महीपाल 
महीपाल गूजडर प्रवतहार नृ. 
महुमहुि 
महेंद्रपाल गूजडर प्रवतहार नृ. 
महेश्वर ग्रा. 
महोदय ग्रा. 
िाइदेि 
माकोडी ग्रा. 
मागंळौर 
माजंरा नदी. 
माडंिी ग्रा. वशलालेि 
माडंव्य 
माडूं ग्रा. 
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माढंळ ग्रा. 
मातापुर 
‘मातृिूमी’ दैवनक 
मादलाणंबका 
माणदर 
माणदराज 
माधप्प 
माधिचंद्र भट्टारक 
माधिती 
माधििट्ट 
माधिराज 
मानकर, ॲड. 
मानपूर (राष्ट्रकूट वमश) 
मानिाि 
मानपात्र शरभपुर नृ. 
मानाकं राष्ट्रकूट नृ. 
मान्यखेट 
मान्याड नदी. 
मारग्राम 
मारकसह वशलाहार नृ. 
माराििथ नृ. 
माणरदास चतुिेदी 
माकंडी ग्रा. 
माकंडेय पुराि 
मागादाय 
मालखेड 
मालदह ग्रा. 
मालधा ग्रा. 
मालि देश 
मालिराज 
मालि नायक 
मालिेि 
मालेगाि ता. 
माहानुिाि 
महा कहदोस्तान 
माणहम 
माणहष्मती 
माहुरझरी ताम्रपट 
माहुणलग्राम 
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माहूर 
माळिा 
माळी, ना. मो. 
णमटे्टरे ग्रा. 
णमिल, डॉ.अमरचन्द 
णमत्र 
णमरज ग्रा. ताम्रपट 
णमरात-इ-महमदी 
णमरािी, डॉ. िा. णि. 
णमकरज देि 
णमदनापूर 
मुक्तिरा 
मुक्तापल्ली 
मुक्ताबाई 
मुगुणळ 
मंुज परमार नृ. 
मुजाणहदिहा 
मुजुमदार, डॉ. रमेिचंद्र 
मंुड िंि 
मुद्रापि 
मुणनचंद्र 
मुणनबास 
मंुबई राज्य. 
मुम्मुणि वशलाहार नृ. 
मुम्मुणरदंड 
मुरंणबका ग्रा. 
मुरंबी ग्रा. 
मुरुम ग्रा. 
मुहम्मद 
मुहुमद प्रोस्त्राणह 
मुणळग कप्प गाउंड 
मूलिद्र 
मूतथजा णनजाम 
मूर्षतजापूर 
‘मूर्षतप्रकाि’ 
मूिरकोिेय संतान 
मूषक देश. 
मेघंकर ग्रा. 
मेणमनाबाद 
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मेरुतंुगाचायथ 
मेरु-प्रिु 
मेश्राम, डॉ. 
मेकला 
मेहकर 
मेहूि ग्रा. वशलालेि 
मेहूिकर, रामराव 
मैलाप अन्िय 
मैलारदेि 
मैळुणगदेि कलचुरी नृ. 
मोकािी 
मोकासदार 
मोखलपाटक 
मोखाळा 
मोडक 
मोणनिट्टारक 
मोणनअर िुइल्यम 
मोणमनाबाद 
मोरिा नदी 
मोरखंड 
मोरखंडी 
मोसम नदी. 
मोणसनी नदी. 
मौयथ 
मृकंुड 
म्हैसूर राज्य. 
म्हैसूर इस्न्स्क्रप िन्स 
 

य 
 
यझदानी 
यदु नृ. 
यमुन 
यमुना 
यितमाळ 
यिोधिल 
यिोिमथन् परमार नृ. 
यणक्षिी ३. 
यादि 
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यापनीय 
युणधणिर नृ. 
युिराज देि कलचुरी नृ. 
यलू आणि बनेल 
योगाचायथ 
 

र 
 
रंकाि ग्रा. 
रक्तापुर 
रखुमाई 
रघुिर णमठ ठुलाल, पंणडत 
‘रघुिंि’ 
रट्टी 
रत्नदेि २. कलचुरी नृ. 
रत्नपुर 
रत्नाणगरी वज. 
रिराग चालुक्य नृ. 
रिणिग्रह हैहय नृ. 
रणिदि सेनापती 
रहाळकर, ना. अ. 
राइस 
राउ (ि) ल 
राघिाचारी 
राजपुरी 
राजंली ग्रा. वशलालेि 
राजप्पैय 
राजल कलचुरी नृ. 
राजिाडे 
राजिेखर 
राजस्थान 
राजेंद्र चोल नृ. 
राधनपूर ग्रा. ताम्रपट 
राम नृ. 
रामचंद्रदेि यादव नृ. 
रामिट्ट 
रामायि’ 
रामेश्वर तीथथ 
रानिड ग्रा. वशलालेि 
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रामटेक 
रायचूर वज. 
रायमुरारी (सोवयदेव) कलचुरी नृ., ‘सोवयदेव’ पाहा. 
राि, लक्ष्मीनारायि 
रािि 
राणिन ग्रा. 
राष्र मुमड नृ. 
रािेर 
राष्रकूट वमश. 
राष्रपणत 
‘रासपंचाध्यायी’ 
राणसयन ग्रा., (टी) 
रासेनपुर 
राहप्प 
णरणसयप 
रुद्दाि ग्राम. 
रुद्र 
रुद्रणगरी 
रुद्रि 
रुद्रकसह १. नृ. 
रुद्रसेन १. वाकाटक नृ. 
रुद्रसेन २. वाकाटक नृ. 
रुणपअम्म महाक्षत्रप 
रेदी ग्रा. 
रेिि नायक 
रेिती द्वीप. 
रेिरस 
रेिा नदी. 
रोडे. णि. प्र. 
 

ल 
 
लंका 
लकुली (⁰ि; ⁰श्वर) 
लक्खिदेि 
लक्ष्मरस 
लक्ष्मराज 
लक्ष्मिमथन परमार नृ. 
लक्ष्मेश्वर ग्रा. वशलालेि 



 अनुक्रमणिका 

लक्ष्मी 
लखम राजे 
लघु-दे (उ) ज्त्रार खेटक 
लर्ज्ागौरी 
लिलूर ग्रा. 
लाकुल 
लाकुलागम 
लाजेंिार, मणिराम 
लाट देश. 
लाड 
लातूर 
लामजिे ग्रा. 
‘कलग पुराि’ 
कलगिटी 
कलगायत 
णलहा ग्रा. 
लीला ग्राम 
‘लीलािती’ 
‘लीळाचणरत्र’ 
‘लेखापद्धती’ 
लेहे ग्रा. 
लोकिद्र 
लोकणििाग 
‘लोकसिा’ दैवनक 
लोिार 
लोणििहक 
लोदी 
लोनिडी 
लोनाड ग्रा. वशलालेि 
लोहारा ग्रा. ताम्रपट 
 

ि 
 
िंग 
िंगाल 
िस्ग्घका 
िजीरखेड ताम्रपट 
िज्रट 
िज्रनंदी 
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िटनगर 
िटनगणरक 
िटेश्व (स्ि) र 
िटेसर णसि 
िट टूर देि. 
िट्टारग्राम 
िडगाि 
िडगाि-कसबा 
िडगेरी 
िड्डव्यिहारी 
िडनेर 
िडालीखत्रा 
िडाळी नाला 
ििी 
ििी-कदडोरी ताम्रपट 
ित्सगुल्म 
ित्सगुल्म माहात्म्य 
ित्सराज 
िनिासी 
िस्न्दयुर गि 
िरगाि े
िरदा नदी. 
िराड 
िराह नािे 
िराहदेि 
िराहणमणहर 
िधथमान 
िधा 
िऱ्हाड 
‘िऱ्हाडचा इणतहास’ 
िलगाि े
िल्लकंुणड 
िल्लि (१) , (२) राष्ट्रकूट नृ. कृष्ट्णराज, (३) राष्ट्रकूट नृ. गोकवद ३— 
िल्लिट्ट 
िल्लत ग्रा. 
िसई ग्रा. वशलालेि 
िसती 
िाइंदेिकर 
िाई 



 अनुक्रमणिका 

िाकट 
िाकडी ग्रा. 
िाकडीकर, रा. ना. 
िाकाटक नृ. 
‘िाकाटक नृपती आणि त्याचंा काळ’ 
िाकोडी ग्रा. 
िागडगे 
िाघरि ग्रा. वशलालेि 
िाघळूद 
िाघी 
िाचस्पती 
िाजपेय 
िाणजय कूळ 
िाजी कुळ 
िाठार 
िाडेगाि 
िािराणस 
िातापी ग्रा. 
िात्स्यायन 
िाणदम प्रिू 
िाणदरुद्र पंणडत 
िानखेड 
िामदेि 
‘िायु पुराि’ 
िारकरी 
िाणरिाहला ग्राम 
िालसंग वशलालेि 
िािा 
िािीम 
िासुदेि 
िासुदेि ग्रा. 
िासुदेि णद्विेदी 
िाहर कलचुरी नृ. 
णिक्रम (रा. नृ. गोकवद ३) 
णिक्रमाणदत्य १ चालुक्य नृ. 
णिक्रमाणदत्य २. चालुक्य नृ. 
णिक्रमाणदत्य ५. चालुक्य नृ. 
णिक्रमाणदत्य ६. चालुक्य नृ. 
‘णिक्रमाकंदेिचणरत’ 



 अनुक्रमणिका 

किगिल्ली 
णिजयिक्ती कसद नृ. 
णिजयाणदत्य २. पूवड चालुक्य नृ. 
णिजयाणदत्य २. बाण वमश. 
णिजयाणदत्य चालुक्य नृ. 
णिजयाणदत्य वशलाहार नृ. 
णिजापूर ग्रा. वशलालेि 
णिठ ठल 
णितस्ता नदी. 
णिदिथ 
‘णिदिथ संिोधन मंडळ, िार्षषक’ 
णिदुराम्र 
‘णिद्धिालिंणजका’ 
किध्यिक्ती १. वाकाटक नृ. 
किध्यिक्ती २. वाकाटक नृ. 
णिनयाणदत्य चालुक्य नृ. 
णिपुलश्री णमत्र 
णिमलानंद 
णििरे 
णिश्वगंगंगा 
णिश्वनाथबास 
णिष्िु चतुिेद 
णिष्िुदि 
णिष्िुिधथन 
णिष्िुिृद्ध गोत्र. 
णिसणमता 
णिहार ग्रा. ताम्रपट 
णिणहम प्रभ ु
िीकटदेओ 
िीतराग 
िीर, ⁰बळंज, ⁰महेश्वर, ⁰िणिग, ⁰िैष्िि, ⁰िासन, ⁰िैि, 
िीरगि 
िीर बल्लाळ 
िीरिमा 
बीणरगे 
िीण्िार्य्य अन्वय  
िेंकटरमिर्य्या डॉ. 
िेंगी, िेंगीि, ⁰श्वर 
िेंगुला 



 अनुक्रमणिका 

िेंडकंुदे 
‘िेिीसंहार’ 
िेलिकर 
िेलापूर 
िेळाऊळ 
िेळ ळेय संतान 
िैजयतंी देि. 
िैजापूर ता. 
िैनगंगा 
िोड्री 
िृक्षमूल गि. 
िृद्धगगथ मुनी 
िृषि नाणे. मुक्तीकृत⁰ 
व्ययकरि 
व्याघ्रदेि नृ. 
व्याघ्रणििरक 
व्याघ्रपाटक 
व्यास 
 

ि 
 
िक-िाणलिाहन, चालुक्यणिक्रम, सप्तषी 
िंकरगि हैहय, चेवद नृ. 
िंकर णद्विेदी 
िंकुक ‘शमकरगण’ पाहा. 
िस्क्तपीठ 
‘िस्क्तसंगमतंत्र’ 
िंिुनारिदेि 
ितानीक नृ. 
िरिपुर 
ििथ, महाराज राष्ट्रकूट नृ. ‘अमोघवषड’ पाहा. 
िलुक्य अन्वय 
िातंाबाई काळू 
िास्न्त 
िालिंणजका 
िाणल-कटक 
िाली 
िास्त्री, डॉ. अजयणमत्र 
िास्त्री, एन. बी. 



 अनुक्रमणिका 

िास्त्री, नीलकंठ 
णिऊर 
णिकारपूर 
किद कुल 
णिमोगा वज. 
णिराळकर, अ. म. 
णिरोळ 
णिलाकर ग्राम 
णिलाकर नृ. 
णिि नागिट्ट 
णििकल्याि 
णििपुर 
णििकलगी संतान 
‘णिििक्ती’ दैवनक. 
णिळाितुथळे 
िीयुिट्ट 
िीरिली 
िीषथणिरणहत वलपी. 
िुिकंट हैहय नृ. 
िुितंुग राष्ट्रकूट नृ. ‘अकालवषड’ ‘कृष्ट्णराज’ पाहा. 
िुल्की 
िुष्कग्राम 
िूल नदी 
िेरगड वशलालेि 
िेिरी नारायि ताम्रपट 
िेळके 
िैि 
श्रीकंठ 
श्रीकरि 
श्रीकिथ सातकिी 
श्रीकंुि सातकिी 
श्रीगृहेश्वर 
श्रीगौड (त) 
श्रीधर 
श्रीधर देउ 
श्रीधरिमा नृ. 
श्रीपती 
श्रीपदर्य्य 
श्रीपिथत 



 अनुक्रमणिका 

श्रीपुर 
श्रीपुरुष पृ्िी कोंगुिी 
श्रीििन 
श्रीमदप्प 
श्रीराम पुण्यिल्लि 
श्रीिल्लि सेनानंदराज 
श्रीिल्लत ग्रा. 
श्रीिूगुट्टरू 
श्रीहषथ 
श्रेिी 
श्वेताचायथ 
श्वेताबंर 
 

ष 
 
षट्खंडागम 
षणष्संित्सरचक्र 
‘षड्दिथनसंग्रह’ 
षड्दिथनसमुच्चय’ 
षडंगोपहार 
 

स 
 
सकपनाथ 
संगम ग्रा. 
संघ 
संजान ग्रा. ताम्रपट 
संतान 
सत्यनाग 
सत्याश्रय वबरुद, चालुक्य नृ. 
सत्रकेणि 
सदिाहन 
संपटाचायथ 
संणपली-नगर 
सप्तषी संित 
सप्तषीचार 
समुद्रपुर 
संयुत णनकाय 
सरकार, डॉ. णदनेिचंद्र 



 अनुक्रमणिका 

सणरहारयार 
‘सिथदिथनसंग्रह’ 
सण्िैिट्ट 
सिथसेन वाकाटक नृ. 
सलगर ग्रा. 
सली 
‘संिोधकाचा णमत्र’ 
‘संिोधन मुक्तािणल’ 
सहिाणसगंळ 
संस्कृत 
सस्स्त वाडेगाव 
सहस्त्रणजत 
सहस्त्राजुथन हैहय नृ. 
सहस्त्रबुदे्ध, श्री. म. 
सह्यणगणर 
सह्याद्री 
साउथ इणंडयन एणपग्राफी 
साकंणलया, डॉ. 
सागंली 
साची 
सातखोल्ल देि 
सातकिी 
सातिाहन नृपती व नाणी 
सातारा 
सातैंय 
सादिाहन 
सायिाचायथ 
सारनाथ 
सािंतिाडी 
सािनेर 
सािरगाि (१) (२) रािी सािरगाि 
सािणल्लग्राम 
सािली 
सािळादेिी 
सािाणसगळ 
साणिणििाड ग्राम 
साणंिली 
साष्ी 
कसक्लेर, डब्ल्यू-एफ. 



 अनुक्रमणिका 

कसघि २. यादव नृ. 
कसद नारायि पुणलकाल 
कसदिाडी 
कसदान 
कसदीयक 
कसधू नदी 
णसद्धर्य्यन् (र्य्या) 
णसद्ध पै 
णसन्हा 
णसरसो ग्रा. 
‘णसलेक्ट इस्न्स्क्रप िन्स’ 
णसिनी ताम्रपट 
कसहदेि 
कसहल 
णसणहप्रो 
कसहुक चालुक्य, 
सीताबडी वशलालेि 
सीलार 
सीसिै ताम्रपट 
सीहग्राम 
सीहप 
सीहपूर 
सीळबे 
संुकिेग्गडे 
सुगणतप 
सुिणपटक 
सुदिथन 
सुबक्त 
सुमात्रा देश. 
सुरडकर 
सूगाि 
सूर नदी. 
सूयथ नृ. 
सेणटटी 
सेणटटी गुि 
सेंद्रक 
सेरम ता. 
सेव्यरस 
सोई (णय) देि कलचुरी नृ. 



 अनुक्रमणिका 

सोपान 
सािली खेड 
सोमिंि 
सोमदरी 
सोमनाथ देि (१), णिलालेख 
सोमेश्वर कलचुरी नृ. 
सोमेश्वर चालुक्य नृ., (१)-प्रथम, (२)-णद्वतीय, (३)-तृतीय, (४)-चतुथथ 
सोमेश्वरदेि वशलालेि 
सोमेश्वर मंणदर 
सोमैआ 
सोरापूर वज. 
सोलापूर 
सोिि नायक 
सोहि 
सौगत 
सौधोर 
सौराष्र 
सौणिदल्ल 
स्कंदगुप्त नृ. 
स्कंधािार 
‘स्टडीज इन इन्डॉलॉजी’ 
स्तंि. हैहय नृ. ‘िुिकंट’ पाहा. 
स्थानपोथी 
स्त्रीनंदनाथु 
स्िाणमदेि 
स्िाणमल्लदेि 
 

ह 
 
हंटर, डॉ. 
हडळी ग्रा. 
हदगाि ता. 
हंणबरराि 
हंबीरखान 
हरमूझ कोझ 
हणरपालदेि 
‘हणरिंि पुराि’ 
हणरिंद्रगड 
हणरिंद्र 



 अनुक्रमणिका 

हणरषेि वाकाटक नृ. 
हणरहर वशलालेि 
‘हषथचणरत’ 
हषथिधथन 
हलेबीड 
हसन वज. 
हस्स्तिोज 
हाना नाखुआ 
हॉबसन-जॉबसन 
हामन नाक 
हामा रािा 
हाणरणत पंचणिख 
हाणरणत हणरणत 
कहगिघाट ता. 
कहगिे 
णहजरत 
णहजरी सन 
णहप्पळगाि 
णहबलमंडी 
णहस्से बोराळा 
‘णहस्री ऑफ णद परमार डायनेस्टी’ 
हीरालाल, रा. ब. 
हुनगंुड 
हुिसी हदगळी 
हुमिाबाद 
हुणम प्रिु 
हुणलगेरे 
हेग, मेजर 
हेड नाडू 
हेमचंद्र 
हेमलापुरी 
हेमाद्री 
हेम्माणडदेि कलचुरी नृ. 
हेर्षर (णर) लगे 
हेले ग्रा. 
हेलंपुर 
हेलापुर 
हैहय (१) नृ. (२) िंि. 
हैद्राबाद 



 अनुक्रमणिका 

होदलुरू 
होयसळ नृ. 
होन्ले 
ह्यू एनत्सगं 
 

क्ष 
 
के्षत्रपाळ 
 

ज्ञ 
 
ज्ञानदेउ 
ज्ञानप्रबोध 
ज्ञानेश्वरी 
ज्ञानेश्वर 
  



 अनुक्रमणिका 

ताम्रपटाचे काही नमुने 
 

३. कोरीि लेखाचं्या प्रणतमा 
  



 अनुक्रमणिका 

१. पौनी येथील चार ब्राह्मी कोरीि लेख 

 
कोरीि लेख - अ 

 
कोरीि लेख - ब 

 
कोरीि लेख - क 

 
कोरीि लेख - ड 
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२. िाई येथील जैन णिलालेख 

 
 

३. िाकाटकाचंा णहस्से बोराळा णिलालेख 

 
डॉ. िोिना गोखले यानंी घेतलेल्या छायाणचत्रािरून (पूिाधथ) 

 
डॉ. िोिना गोखले यानंी घेतलेल्या छायाणचत्रािरून (उिराधथ) 



 अनुक्रमणिका 

 
ठिािरून संपूिथ लेख 

 

४. णद्वतीय प्रिरसेनाचा पौनी ताम्रपट 

 
पणहला पत्रा 

 
दुसरा पत्रा : पणहली बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
णतसरा पत्रा : पणहली बाजू 

 
णतसरा पत्रा : दुसरी बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
चौथा पत्रा 

 
मुद्रा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

५. णद्वतीय पृणथिीषेिाचा माहुरझरी ताम्रपट 

 
पणहला पत्रा 

 
दुसरा पत्रा : पणहली बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
णतसरा पत्रा : पणहली बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
णतसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
चौथा पत्रा : पणहली बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
चौथा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
पाचिा पत्रा 
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७. णिनयाणदत्याचा बनािट कोल्हापूर ताम्रपट 

 
पणहला पत्रा 

 
दुसरा पत्रा : समोरील बाजू 

 
दुसरा पत्रा : मागील बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
णतसरा पत्रा 

 
मुद्रा 
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८. णिजयाणदत्याचा कासारणिरसी ताम्रपट 

 
पणहला – पत्रा 

 
दुसरा पत्रा : पणहली बाजू 

 
दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
णतसरा पत्रा 

 
९. धमापुरी णिलालेख 

 
धमापुरी णिलालेख : िरची बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
धमापुरी णिलालेख : खालची बाजू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१०. जगदे्दिाचा रािी सािरगाि णिलालेख 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

११. गिेििाडी 
णिलालेख 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दानलेख 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 



 अनुक्रमणिका 
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१२. राष्रकूट नृपती गोकिद (तृतीय) याचा झणरका ताम्रपट 

 
पणहला पत्रा 

 
दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
णतसरा पत्रा 
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१३. राष्रकूट नृपती गोकिद (तृतीय) याचा नेसरी ताम्रपट 

 
पणहला पत्रा 

 
दुसरा पत्रा : पणहली बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
णतसरा पत्रा : पणहली बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
णतसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
१४. मेहूि णिलालेख िके ७४७. 

 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१५. िजीरखेड येथील दोन ताम्रपट दानपत्र क्रमाकं १ 

 
पणहला पत्रा 

 
दुसरा पत्रा 

 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

दान पत्र क्र. १ 

 
दुसरा पत्रा दुसरी बाजू 

 
दान पत्र क्र. १ णतसरा पत्रा 

 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

दानपत्र क्रमाकं २ 

 
पणहला पत्रा 

 
दान पत्र क्र. २ : दुसरा पत्रा पणहली बाजू 



 अनुक्रमणिका 

 
दान पत्र क्र. २ दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
दान पत्र क्र. २ णतसरा पत्रा 

 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

िजीर खेड ताम्रपट 

 
दान पत्र क्र. २ िरील मुद्रा 

 
िजीर खेड ताम्र पट 

 
दान पत्र क्र. १ िरील मुद्रा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
१६. अनंतदेि णद्वतीय याचा िसई येथील णिलालेख 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
१७. िाळििी णिलालेख 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
१८. अधेंरी येथील णिलालेख 

 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१९. सातिाहन नृपतीचे एक अपूिथ नािे 

 
समोरची बाजू 

 
मागील बाजू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२०. देकिग बोरगाि येथील किड णिलालेख 

 
िाग १ िरच्या १२ ओळी 

 
 

िाग २ मधला िाग २३ ओळी 
 

 
िाग ३ िेिटचा िाग ६ ओळी 



 अनुक्रमणिका 

 

२१. िाळििी येथील किड णिलालेख 

 
णिलालेख पणहला 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

िाळििी येथील किड णिलालेख 

 
णिलालेख दुसरा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२२. हणरिंद्र गडािरील णिलालेख 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख १ 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख २ 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख ३ 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख ४ 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख ५ 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख ६ 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख ७ 



 अनुक्रमणिका 

 
हणरिंद्र गडािरील लेख ८ 

 
२३. पारडा णिलालेख 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२४. डोंणबिली येथील णिलालेख 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२५. मलकापूर येथील राममंणदरातील णिलालेख 

 
१ पूिाधथ, डाव्या बाजूचा िाग 

 
२ उिराधथ. उजव्या बाजूचा िाग 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२६. पिई णिलालेखाच्या संपूिथ णिलेचे छायाणचत्र 

 
 

पिईचा णिलालेख 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२७. उमरखेड येथील णिलालेख 

 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िासकीय मुद्रिालय, नागपूर 
  



 अनुक्रमणिका 

“कोरीव लेिामचे समपादन करणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्याकवरता समस्कृत भाषेचे उत्कृष्ट ज्ञान, 
कुशाग्र बदु्धी, समदभड ग्रमथामचे ववस्तृत वाचन, अपार पवरश्रम करण्याची सवय, आवण प्रिर न्यायवनष्ठा हे गुण 
आवश्यक आहेत. हे सवड गुण भाहसाहेबामच्या वठकाणी प्रकषाने वास्तव्य करतात. समशोधनाने होणारा 
वनरवतशय आनमद त्यामनी अनुभववला आहे. तो काव्यवनर्षमतीच्या आनमदासारिा ब्रह्मानमद सहोदर असतो. 
आपण केलेले समशोधनकायड दीघड काळ वटकेल याची त्यामना िात्री आहे. ते कायड वनदोष असाव ेया कवरता ते 
अपार पवरश्रम करतात. कोरीव लेिाचे काटेकोर वाचन करून त्यातील िडान् िडा मावहती ते वचेनू 
काढतात आवण त्या त्या लेिामनी आपल्या ज्ञानात कोणती भर पडली ते सामगतात. तसे करतामना ते आपल्या 
पूवडगामी समशोधकामच्या मताचे न्यायवनष्ठुरपणे परीक्षण करतात, आवण त्यामना योग्य तो मान देहन त्यामच्या 
मतात काही त्रुटी असल्यास त्या दािववतात. असे करतामना सत्यान्वषेण एवढाच त्यामचा हेतू असतो.” 
 

महामहोपाध्याय डॉ. िा. णि. णमरािी. 
 

“कोरीव लेिामच्या अभ्यासाकवरता िवतहासाचे ज्ञान अवनवायड असते हे सामगण्याची गरज नाही; 
आवण ज्यामना िवतहासाचा गमधही नाही, त्यामना कोरीव लेिावरील लेिन सामान्यतः समजून घेणे कठीण 
होते. पण डॉ. कोलते यामचे वववचेन ितके ववस्तृत असते आवण त्या वववचेनाची शलैी ितकी प्रासावदक व 
मधुर असते की, िवतहासाचा गमध नसलेल्या सामान्य अभ्यासकामनाही त्यामचे लेिन समजण्यास जड जाणार 
नाही....... ” 
 

डॉ. अजयणमत्र िास्त्री. 
 

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 
 


