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प्रास्ताणवक 
 

साधारण िीन-िार वर्षांपूवी एका सभेच्या वळेी अशी सूिना करण्याि आली की महाराष्ट्राि 
आजपयंि जे प राित्त्वहवर्षयक कायय झाले आहे, त्यािा थोडक्याि पहरिय करून देणारा एखादा मराठी गं्रथ 
ियार व्हावा. या कामािी जबाबदारी डेक्कन कॉलेजनेि उिलावी असे स्वाभाहवकि स िहवण्याि आले. मी 
माझ्या सवय सहकाऱयाशंी हविारहवहनमय करून एक योजना ियार केली. प राित्त्वाच्या हवहवध के्षत्राि प्रत्यक्ष 
संशोधन करण्याऱया इिर हवद्यापीठािंील िज््ानंा लेख हलहहण्यास पािारण कराव े असेही ठरले. 
आनंदािी गोष्ट अशी की यापंैकी प्रत्येकाने आमिी हवनंिी मान्य केली व आपापल्या के्षत्राहवर्षयी हनबधं 
पाठहवले. या सवांच्या सहकायानेि प्रस्ि ि गं्रथ ियार झाला व त्याला प्रामाण्य प्राप्ि झाले आहे. या 
सगळयािें मी आभार मानिो. 
 

हा गं्रथ प्रहसद्ध करण्यािी जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य साहहत्य व संस्कृहि मंडळाने उिलली. 
यासाठी मंडळािे व हवशरे्षिः मंडळािे अध्यक्ष माननीय िकय िीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी यािें आभार मानावयास 
हविे. 
 

प स्िकािे म द्रण साधना पे्रस, प णे यानंी फार स बक करून हदले आहे यािाही कृि्िापूवयक उल्लेख 
करावयास हवा. 
 
ऑगस्ट ३०, १९७६ ह. धी. साांकणलया 
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णनवेदन 
 

आध हनक शासे्त्र, ्ानहव्ाने, िंत्र आहण अहभयाहंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं, त्यािप्रमाणे भारिीय प्रािीन 
संस्कृिी, इहिहास, कला इत्यादी हवर्षयािं मराठी भारे्षला हवद्यापीठस्िरावर ्ानदान करण्यािे सामर्थयय 
याव,े हा म ख्य उदे्दश लक्षाि घेऊन, साहहत्य-संस्कृिी मंडळाने वाङ्मयहनमीिीिा हवहवध काययक्रम हािी 
घेिला आहे. मराठी हवश्वकोश, मराठी भारे्षिा महाकोश, वाङ्मयकोश, हव्ानमाला, भार्षािंरमाला, 
आंिरभारिी-हवश्वभारिी, महाराष्ट्रहेिहास इत्यादी योजना हा काययक्रमाि अंिभूयि केल्या आहेि. 
 

२. मराठी भारे्षला हवद्यापीठीय भारे्षिे प्रगल्भ स्वरूप व दजा येण्याकहरिा मराठीि हव्ान, 
ित्त्व्ान, सामाहजक शासे्त्र आहण िंत्रहव्ान या हवर्षयावंरील संशोधनात्मक व अद्ययावि माहहिीने य क्ि 
अशा गं्रथािंी रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. हशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भारे्षिा 
हवकास होईल ही गोष्ट िर हनर्वववादि आहे, पण मराठी भारे्षिा हवकास होण्यास आणखीही एक साधन 
आहे आहण िे साधन म्हणजे मराठी भारे्षि हनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या भारे्षिि ्ान 
व संस्कृिी यािें अहधष्ठान ियार व्हाव ेलागिे. जोपयंि माणसे परकीय भारे्षच्याि आश्रयाने हशक्षण घेिाि, 
कामे करिाि व हविार करिाि िोपयंि हशक्षण सकस बनि नाही. संशोधनाला परावलंहबत्व राहिे, व 
हविाराला अस्सलपणा येि नाही. एवढेि नव्हे िर, वगेाने वाढणाऱया ्ानहव्ानापासून सवयसामान्य माणसे 
वहंिि राहिाि. 
 

३. वरील हवर्षयावंर केवळ पहरभार्षाकोश अथवा पाठ्यप स्िके प्रकाहशि करून हवद्यापीठीय 
स्िरावर अशा प्रकारिे स्वरूप व दजा मराठी भारे्षला प्राप्ि होणार नाही. सवयसामान्य स हशहक्षिापंासून िो 
प्र्ाविं पंहडिापंयंि मान्य होिील अशा गं्रथािंी रिना व्हावयास पाहहजे. मराठी भारे्षि ककवा अन्य भारिीय 
भार्षामंध्ये हव्ान, सामाहजक शासे्त्र व िंत्रहव्ान या हवर्षयािें प्रहिपादन करावयास उपय क्ि अशा 
पहरभार्षा-सूिी ककवा पहरभार्षा-कोश ियार होि आहेि. पहिमी भार्षानंा अशा प्रकराच्या कोशािंी गरज 
नसिे. यािे कारण उघड आहे. पहिमी भार्षािं ज्या हवद्यािंा संग्रह केलेला असिो त्या हवद्यािंी पहरभार्षा 
सिि वापराने रूढ झालेली असिे. त्या शबदािें अथय त्याचं्या उच्चाराबंरोबर वा वािनाबरोबर वािकाचं्या 
लक्षाि येिाि, हनदान त्या त्या हवर्षयािंील हज्ासूंना िरी िे माहीि असिाि. अशी स्स्थिी मराठी ककवा 
अन्य भारिीय भार्षािंी नाही. पहरभार्षा ककवा शबद यािंा प्रहिपादनाच्या ओघाि समपयकपणे वारंवार प्रहिहष्ठि 
लेखािं व गं्रथािं उपयोग केल्याने अथय व्यक्ि करण्यािी त्याि शक्िी येिे. अशा िऱहेने उपयोगाि न आलेले 
शबद केवळ कोशाि पडून राहहल्याने अथयशून्य राहिाि. म्हणून मराठीला आध हनक ्ानहव्ानािंी भार्षा 
बनहवण्याकहरिा शासन, हवद्यापीठे, प्रकाशन-संस्था व त्या त्या हवभागािें क शल लेखक यानंी मराठीि 
गं्रथरिना करणे आवश्यक आहे. 
 

४. वरील उदे्दश ध्यानाि ठेवनू मंडळाने आपला बह हवध वाङ्मयीन काययक्रम आखला असून, 
शास्त्रीय व वै्ाहनक हवर्षयावर प्राहणसृष्टी, वनश्रीसृष्टी, ग्रहगिी हसद्धान्ि, अंिरीक्षदशयन, धमयरहस्य, 
सृहष्ट्ान, आकाशदशयन, ॲटलास इत्यादी हवप ल गं्रथरिना केली आहे. मंडळाने आजवर आरोग्यशास्त्र, 
शरीरहव्ान, जीवशास्त्र, आय वेद, गहणि, ज्योहिर्षशास्त्र, भौहिकी, सासं्ख्यकी, स्थापत्यशास्त्र, 
वनस्पहिशास्त्र इत्यादी हवर्षयावंर ३५ दजेदार प स्िके प्रकाहशि केली आहेि. 
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५. प्रस्ि ि, “महाराष्ट्रािील प राित्त्व” हा सवोगीण परामशय घेणारा लेखसगं्रह त्या त्या हवर्षयािील 
स प्रहसद्ध हवद्वानानंी हलहहला असून प्रा. ह. धी. साकंहलया व प्रा. म. श्री. माटे यानंी संपाहदि केला आहे. 
आजपयंि महाराष्ट्राि झालेल्या प राित्त्वीय संशोधनािा थोडक्याि आढावा घेऊन महाराष्ट्राच्या 
इहिहासपूवयकालीन संस्कृिीिा मागोवा घेण्यास उपय क्ि अशी माहहिी करून देणारा हा गं्रथ आहे. 
मंडळाच्या शास्त्रीय गं्रथमालेि हा गं्रथ प्रकाहशि करण्यास मंडळास आनंद होि आहे. 

 
वाई : आहश्वन १०, शके १८९८, लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
हवजयादशमी,  अध्यक्ष, 
२ ऑक्टोबर, १९७६ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृिी मंडळ 
  



 अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 
 
महाराष्ट्र–भौगोलिक आलि भशूास्त्रीय पार्श्वभमूी ....................................................................... 13 

प्रागैलिहालिक महाराष्ट्र .................................................................................................... 24 

महाराष्ट्रािीि ‘महापाषािीय’ िसं्कृिी ................................................................................. 46 

महाराष्ट्र इलिहािाची रूपरेषा ............................................................................................ 57 

“प्राचीन ऐलिहालिक”काळाची िसं्कृिी ................................................................................. 68 

मध्ययगुीनिसं्कृिी .......................................................................................................... 74 

किा व लशल्प—प्राचीन कािखंड ........................................................................................ 78 

किा व लशल्प–मध्ययगु, पलिम महाराष्ट्र ............................................................................. 88 

किा व लशल्प-मध्ययगु :  मराठवाडा .................................................................................... 96 

किा व लशल्प-मध्ययगु : लवदभव .........................................................................................101 

किा व लशल्प : इस्िामी व मराठेशाही काळ..........................................................................111 

महाराष्ट्राची ‘अलभिेख’ िपंदा ..........................................................................................126 

महाराष्ट्रािीि प्राचीन नािी ..............................................................................................165 

महाराष्ट्रािीि परुाि अवशेषांच ेजिन .................................................................................169 

परुविी .......................................................................................................................175 

पालरभालषक शब्दांची िचूी ................................................................................................177 

िचूी ......................................................................................................................... 182 

िदंभव वाङ्मय ...............................................................................................................196 

 

  



 अनुक्रमणिका 

णित्रसूिी 
 

[आकृिी १ व २ ही रेखाहिते्र पृ. १८ व पृ. २६ वर आहेि. उरलेल्या सवय आकृिी गं्रथाच्या शवेटी 
एकत्र हदलेल्या आहेि. मजक राि प्रत्येक हठकाणी आकृिींिा हनदेश करणे शक्य न झाल्याने या हित्रसूिीि 
हित्रान क्रम देिाना त्या त्या प्रकरणानं सार यादी हदली आहे. हशवाय प्रत्येक आकृिीसोबि संबंहधि पृष्ठािा 
क्रमाकंही हदला आहे.] 

 
प्रागैहिहाहसक महाराष्ट्र– 
आकृिी १ आद्य अश्मय गीन हत्यारे. 
आ. २ मध्य अश्मय गीन हत्यारे. 
आ. ३ वि यळाकार घरािें अवशरे्ष : इनामगाव. 
आ. ४ मािृदेविा व वृर्षभ : इनामगाव. 
 
महाराष्ट्रािील ‘महापार्षाणीय’ संस्कृिी– 
आ. ५ महापार्षाणीय हशळावि यळे : खापा. 
आ. ६ पक्ष्याचं्या नक्षीिी झाकणी : खापा. 
आ. ७ घोड्याच्या िोंडावरिा दाहगना : खापा. 
 
‘प्रािीन ऐहिहाहसक’ काळािी संस्कृिी– 
आ. ८ अ) पॉहसडॉनिा प िळा : कोल्हापूर. 
  आ) भाडं्यािा दाडंा : कोल्हापूर. 
आ. ९ सािवाहनकालीन ब्राँझ मूिी : कोल्हापूर. 
 
‘मध्यय गीन’ संस्कृिी– 
आ. १० मध्यय गीन घरािे अवशरे्ष : नेवासे. 
 
कला व हशल्प-मध्यय ग-पहिम महाराष्ट्र– 
आ. ११ कभिीवरील मूर्विहशल्प, भ लेश्वर मंहदर : यवि. 
 
कला व हशल्प-मध्यय ग-मराठवाडा– 
आ. १२ हशवमंहदर : अन्वा. 
 
कला व हशल्प-मध्यय ग-हवदभय– 
आ. १३ हशवमंहदर : सािगाव. 
आ. १४ हशवमंहदर : साकेगाव. 
आ. १५ मूर्विहशल्प, माकंडेश्वर मंहदर : माकंडी. 
 
कला व हशल्प-इस्लामी व मराठेशाही काळ– 
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आ. १६ ग जराि-शलैीिा लाकडी हस्ि : श्रीगोंदे. 
आ. १७ मंहदरािे हशखर, हवठ्ठलवाडी : प णे. 
 
महाराष्ट्रािी अहभलेख संपदा– 
आ. १८ ब्राह्मी हशलालेख : गास. 
आ. १९ ब्राह्मी हशलालेख : पाले. 
आ. २० वाकाटक राजा देवसेन यािा हशलालेख : हहस्सेबोराळा. 
आ. २१ तै्रकूटक राजा मध्यमसेन यािा िाम्रपट : (१) माटवण. 
आ. २१ (अ) तै्रकूटक राजा मध्यमसेन यािा िाम्रपट : (२) माटवण. 
  



 अनुक्रमणिका 

शुध्ददपत्रक 

[फक्ि महत्वाच्या द रूस्त्या येथे हदलेल्या आहेि.] 

 

पान पहरच्छेद ओळ अश ध्द श ध्द 
३३ ३ शवेटिी (आकृिी ४) हे शबद 

गा३७ळाविे 
३७ ४ ” (आकृिी ५) (आकृिी ४) 
६८ ४ ” (आकृिी ९ व १०) (आकृिी ८ व ९) 
७८ १ १ धेन काकार धेन काकाट 
८६ १ २ जानकािी जािकािी 
९० १ ४ शलीिी  शलैीिी  
९५ १ १६ असणारी असणारी 
   मंहदरे मंहदर 
१०५ ४ शवेटिी अमरहशला अमरहशला 
१०६ ३ २ मकंड माकंड 
१२८ १ ३ टॅहसलस टॅहसटस 
१२९ १ ५ पृष्ठभमूीसारखा पाश्वयभमूीसारखा 
१३० २ १५ स त्ताि स त्तािं 
१३० २ १६ अखूवहरका अक्खहरका 
१३१ ३ ५ भागवि भगवि 
१३१  ६ िि राहयिी िि राहसिी 
१३१ ४ १ क हशन्िर क हशनार 
१३२ १ ५ ग जरा ग जयरा 
१३२ २ ४ टोपरा टोपडा 
१३६ ५ ३ िाम्रपट ब्रॉंझपट 
१४८ २ ६ बल्लालाने बल्लाळाने 
१४९ ४ ७ अहपि ल  मल्ल गीस 

 
 

१५० ४ ३ क्षहराज   
१५४ २ २ पादान ध्यानिो  
१५४ २ ३ भवित्पाद  
१५४ ३ शवेटिी ब १०५  
१५७ १ १ मालवण  
१५७ २ शवेटिी फरिहटकनिगयि  
१५७ शवेटिी २ िामलक  
१५९ ३ ४ आमोणा  
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   रूस्क्िरखप रनद्य 
रूहिरवप रनद्यकालीनप रूर्ष 

 

१६० १ १ स्ववशालङकारभिू  
१६० १ २ सागरगम्मीर  
१६० १ १० यिोस्मव्दं श्यराजन्यैि  
१६० १ १९ महहमनाश्रेष्ठ  
१६० १ १९ दानाच्छेयान   
१६० १ २१ घोराय   
१६३ ३ १ करजवी  
 ५ शवेटिी लग्नरत्नछ द्य हिहरि  
   लग्नरत्नछ द्य हिहरि  
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महाराष्ट्र–भौगोणलक आणि भूशास्त्रीय पार्श्वभूमी 
श. न. राजगुरू 

 
कोणत्याही प्रदेशािंील मानवी समाजािी रिना, प्रगिी व त्याच्या संस्कृिीिी घडण थोड्या फार 

अंशाने त्या भागाच्या नैसर्वगक वािावरणाम ळे होि असिे. साहहजकि इहिहासािा अभ्यास भौगोहलक 
पाश्वयभमूीवरि करावा लागिो. िेव्हा ह्या हठकाणी महाराष्ट्राच्या भौगोहलक रिनेिी थोडक्याि माहहिी 
हदली आहे आहण त्यािंील बदलािंी नोंद कालक्रमाने घेिली आहे. 
 

१. महाराष्ट्र भमूी–स्वाभाहवक रिना. 
२. भशूास्त्रीय रिना. 
३. हवामान 
४. जमीन आहण वनस्पिी. 
५. गेल्या ४०, ५० हजार वर्षांि महाराष्ट्रािील भरूिनात्मक बदल. 

 
महाराष्ट्र भूमी–स्वाभाणवक रिना 

 
महाराष्ट्रािे एकूण के्षत्रफळ ३,०३,२०२ िौ. हक. मी. आहे. उत्तर-दहक्षण आहण पूवय–पहिम लाबंी 

अन क्रमे ७२० आहण ८०० हक. मी. आहे. 
 

महाराष्ट्राच्या उत्तरेला ग जराि आहण मध्यप्रदेश, पूवेला मध्यप्रदेश आहण आंध्रप्रदेश, दहक्षणेला 
आंध्रप्रदेश आहण म्हैसूर अशी राज्ये येिाि. पहिमेच्या ५६० हक. मी. लाबं सीमेवर अरबी सम द्र (कसध सागर) 
आहे. महाराष्ट्रािे सवांि कोणिे ठळक भरूिनात्मक वैहशष्ट्य असेल िर िे म्हणजे पहिम भागािं दहक्षण-
उत्तर जाणारी सह्याद्री पवयिािंी रागं. सह्याद्रीिी एकूण लाबंी ६४० हक. मी. आहे; आहण सवयसाधारण 
सम द्रापासून उंिी ८०० िे १ हजार मीटर आहे. ह्या सह्याद्रीिा महाराष्ट्राच्या केवळ हवामान, वनस्पिी 
ह्यावरि पहरणाम झाला नाही असे िर महाराष्ट्राच्या संस्कृिीवर पण झाला आहे. कोकणािून कोठूनही 
पाहहले िरी सह्याद्रीिा अभगं कडा हदसिो. 

 
सह्याद्रीम ळे महाराष्ट्रािी भरूिनात्मक हवभागणी अगदी पद्धिशीर झाली आहे. त्याच्या पहिमेला 

४८ िे ६४ हक. मी. रंदीिी कििोळया हकनाऱयािी-कोकणपट्टी आहण पूवेला पसरलेले दख्खनिे हवस्िीणय 
पठार आहण दख्खनच्या पठाराच्या उत्तरेला पूवय-पहिम जाणारी सािप डा पवयिािंी रागं आहे. सािप ड्यािी 
महाराष्ट्रािली सवयसाधारण लाबंी २४० हक. मी. आहण उंिी ६०० िे ७०० मी. आहे. ह्या दोन पवयिािं 
कळसूबाई हे सह्याद्रीिे हशखर सवांि उंि १६४६ मीटर आहे. सािप ड्याच्या उत्तरेला नमयदा नदी वाहिे िर 
दहक्षणेला िापी-पूणा नद्या वाहिाि. िापी आहण पूणा या दोनि नद्या सािप ड्याच्या क शीि जन्म घेऊन 
पूवेकडून पहिमेकडे वाहि जाऊन ग जरािमध्ये अरबी सम द्रास हमळिाि. ह्या उलट दख्खन पठारावरील 
सवय म ख्य नद्या म्हणजे गोदावरी, भीमा, कृष्ट्णा, कोयना, सह्याद्रीच्या क शीि जन्म घेिाि आहण पूवेकडे 
अगर आग्नेयेकडे संथपणे वाहि जाऊन शवेटी स मारे १२०० िे १४०० हक. मी. लाबं प्रवासानंिर बंगालच्या 
उपसागरास हमळिाि. कोकणािील नद्या सह्याद्रीच्या क शीिि उगम पाविाि आहण थोड्या प्रवासानंिर 
(६० िे १०० हक. मी.) पहिमेला अरबी सम द्रास हमळिाि. 
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महाराष्ट्रािील नद्या व त्यािंी वैहशष्ट्ये प ढीलप्रमाणे सागंिा येिील : पूवयवाहहनी नद्यामंध्ये प्रम ख 
नद्या कृष्ट्णा, भीमा आहण गोदावरी होि. गोदावरीला हिच्या उत्तर वा ईशान्य हदशाकंडून हमळणाऱया वधा, 
वैनगंगा, पैनगंगा नद्या पण हििक्याि महत्त्वाच्या आहेि. पहिमवाहहनी िापी–पूणा एका वैहशष्ट्यपूणय 
भरूिनात्मक दरीिून वाहि जािाि. पहिम हकनाऱयावर वैिरणा, उल्हास, साहवत्री, वाहसष्ठी या नद्या 
सम द्राला हमळेपयंि २०० िे ४०० मीटर उंिीच्या पवयिाच्या रागंानंा कधी भेदून िर कधी वळसा घेऊन वाहि 
जािाि. ह्या नद्याचं्या म खापयंि काही हठकाणी ४०० मीटर खोलीच्या दऱया हदसिाि. ह्या सवय नद्यावंर 
हवशरे्षिः म खाजवळच्या प्रदेशाि, (दाभोळ, श्रीवधयन या हठकाणी) सम द्राने आक्रमण केल्यासारखे वाटिे. 
पहिमवाहहनी नद्यािें प्रवाह काही वळेेस अिानकपणे काटकोनाि वळणे घेिाि. ख द्द म ंबई बेटाजवळ 
उल्हास, भािसा, वैिरणा वगैरे नद्या म ंबई बेटाकडे खेिल्यासारख्या वाटिाि. पहिमवाहहनी नद्याचं्या 
सह्याद्री पवयिािील काही भाग–पहहला १० हक. मी. प्रवासािा भाग–अगदी हवलोभनीय वाटिो. 
उगमाजवळील धबधब े (खंडाळयापाशी उल्हास नदीवरिा धबधबा), ४०० िे ५०० मीटरच्या खोल दऱया, 
(खंडाळयाजवळिी उल्हासिी दरी) बऱयाि नद्यामंध्ये हदसिाि. या नद्यािंा प ढिा १५, २० हक. मी. प्रवास 
रंद परंि  उथळ दऱयािूंन होिो. नद्यािंा उिारही बराि कमी होिो, व नदीकाठी दोन अगर िीन उत्तर 
Pleistocene काळािील मंिके आढळिाि. कजयिजवळ उल्हास नदीवर, महाडपाशी साहवत्रीवर आहण 
वाड्याजवळ वैिरणेवर अशा प्रकारिी मंिके फार िागंल्या प्रकारे हदसिाि. या नद्याचं्या म खाजवळील 
भागही फार हवलोभनीय वाटिो. 

 
तापी आणि पूिा खोरे 

 
या दोन्ही नद्या सािप ड्याच्या पायर्थयाशी पृर्थवीच्या पृष्ठभागावर भसू्िर हालिालीम ळे ज्या खि 

दऱया ियार झाल्या आहेि त्यािून वाहिाि. ह्या नद्याचं्याकाठी गाळािंी हवस्िीणय मदैाने (२० िे २५ हक. मी. 
रंद) ियार झाली आहेि. काही हठकाणी गाळाचं्या थरािंी जाडी २०० मी. इिकी आहे. गाळाचं्या थरािंी 
जाडी उत्तरेकडून दहक्षणेकडे कमी कमी होि जािे. पूणानदीच्या काही भागाि गाळाच्या अगदी खालच्या 
भागी अहिशय क्षारय क्ि थर हमळिाि. िापीच्या पहिम बाजूकडील उपनद्या (पाझंरा, हगरणा इ.) मात्र 
पहिम घाटाि ककवा सह्याद्री पवयिाि उगम पाविाि व काही हक. मी. (स मारे ६०) पूवेकडे वहाि जाऊन 
काटकोनाि वळण घेऊन उत्तरेला िापीला हमळिाि. या नद्यामध्येस द्धा एका ठराहवक उंिीवर धबधब े
आढळिाि. िापी आहण गोदावरीच्या खोऱयािंील जलहवभाजकास अजंठा, सािमाळा डोंगर म्हणिाि. 
गोदावरी आहण िापीमधील जलहवभाजकाच्या िापीच्या बाजूकडील उिार अगदी हळूहळू कमी कमी होि 
जािो. ह्या उलट भीमा आहण गोदावरी याचं्यामधील बालाघाट जलहवभाजकािी रागं अगदी ठळकपणे 
हदसिे. बालाघाटच्या उत्तरेकडे डोंगरािंा उिार एकदम कमी होिो. भीमा आहण कृष्ट्णा यामंधील 
जलहवभाजकाला महादेवािा डोंगर म्हणिाि. हे सवय जलहवभाजक सवयसामान्यपणे पहिमेकडून पूवेकडे 
जािाि. त्यािंी उंिीपण पहिमेकडून पूवेकडे कमी कमी होि जािे. ह्या म ख्य जलहवभाजकाहंशवाय छोटे 
छोटे जलहवभाजक पण आहेि. काही पूवय–पहिम िर काही दहक्षण–उत्तर आहेि. ह्या जलहवभाजकाच्या 
मार्थयावर आहण उिारावर सम द्र-सपाटीपासून ३००० िे २५००, २२००, २२०० इिक्या उंिीवर पठारे 
आढळिाि. 
 

पूवयवाहहनी कृष्ट्णा, भीमा, गोदावरी ह्या नद्यािंी खोरीही वैहशष्ट्यपूणय आहेि. कृष्ट्णा सवयसाधारणपणे 
आग्नेय हदशसे वाहिे िर गोदावरी, भीमा बह िाशंी पूवेकडे वाहिाि. कृष्ट्णेिी उपनदी कोयना ही प्रथमिः 
६४ हक. मी. सरळ सह्याद्रीच्या क शीिून वाहि जािे. आहण कोयनानगरपाशी एकदम पूवेला वळिे. या 
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पूवयवाहहनी नद्यािंी खोरीही वैहशष्ट्यपूणय आहेि. कृष्ट्णेिे महाबळेश्वर आहण वाई या दरम्यानिे खोरे बरेिसे 
रंद आहण इंग्रजी “U” (य ू अक्षराच्या) च्या आकारािे आहे. गोदावरी ककवा इंद्रायणी याचं्या 
उगमापाशीस द्धा त्यािंी खोरी पसरट रंद, हवस्िीणय आहेि. गोदावरी नदीवर नाहशकजवळ ६ िे ८ मी. उंि, 
प्रवरेवर भडंारदऱयापाशी ५० मी. उंि, आहण वणे्णा नदीवर महाबळेश्वरानजीक २०० मी. उंि असलेले 
धबधब े हवलोभनीय हदसिाि. या नद्यावंर-काठाला हवस्िीणय पसरलेली गाळािंी मदैाने ककवा पूर मदैाने 
आहेि. कृष्ट्णेवर सागंली–हमरजपाशी, भीमेवर पंढरप राजवळ आहण गोदावरीवर पैठण नादेंडजवळ ही 
अशी मदैाने ३ िे ६ हक. मी. रंद आहेि. या गाळाच्या जहमनीिी खोली मात्र ४० मी. पेक्षा क ठेही जास्ि 
नाही. प्रवरेवर संगमनेरजवळ गाळाच्या जहमनीिी रंदी एकदम १६ हक.मी. आहे. ह्या गाळाच्या वरच्या 
थरावर बह िेक हठकाणी काळी मािी हदसिे. 
 

दख्खनच्या पठारावरच्या ह्या नद्यािंी पात्राकृिी (drainage pattern) बह िाशंी एखाद्या वृक्षाच्या 
प्रशाखासारखी आहे. नदी अपहारािे प्रकार काही हठकाणी स्पष्टपणे हदसिाि. हे प्रकार बह िाशंी पहिम 
घाटाच्या मार्थयावरच्या भागािंि आढळिाि. पूवयवाहहनी नद्यािंा उिार अगदी सौम्य स लभ आहे िर 
पहिमवाहहनी नद्यािंा उिार खूपि कहठण आहे. पहिमवाहहनी नद्या साहहजकि आपले पात्र मागेमागे 
उगमाकडे रेटीि आल्या व त्यानंी पूवयवाहहन्याचं्या खोऱयािील काही उपनद्या आपल्याकडे घळवनू घेिल्या. 
गोदावरीच्या उगमस्थानाि पहिमवाहहनी वैिरणेने अशा प्रकारिे सहरिा (जल) अपहरण केले आहे. 
इंद्रायणीच्या उगमस्थानाि पहिमवाहहनी उल्हास नदीने थोड्या फार प्रमाणावर सहरिाअपहरण केले आहे. 
 

ह्या नद्या क्वहििि सरळ वाहिाि. बह िेक त्या नागमोडी वळणे घेि वाहि जािाि. काही हठकाणी 
िर ही नागमोडी वळणे एकमेकाशंी हभडल्याम ळे नदीिा प्रवाह एकदम सरळ झाला आहे. पूवीच्या नागमोडी 
वळणािा भाग मूल प्रवाहापासून अलग होऊन त्यािे रूपािंर एखाद्या छोयाशा सरोवराि झाले आहे. या 
सरोवराला ‘ऑक्सबो लेक’ (ox bow lake) ककवा क ं डलकास्मर सरोवर म्हणिाि. असे उदाहरण 
आपल्याला कृष्ट्णानदीमध्ये सािाऱयापासून ७–८ हक. मी. अंिरावर पाहावयास हमळिे. 

 
आज ह्या नद्यािंी पाते्र प नय यवी (Rejuvenated) झाली आहेि. म्हणजेि या नद्या स्विःिेि पात्र 

खाली खाली खणि असून त्या दोन्ही िीरावंर असलेल्या गाळाच्या अगर दगडाचं्या काठामधून वाहाि 
असिाि. बऱयाि हठकाणी आज हदसणारी नदी खडकावरून वाहाि असिे व दोन्ही बाजूिे काठ मात्र १५ िे 
२५ मी. उंिीच्या जलौघािें बनिाि. काही हठकाणी (िापी, पूणा या खोऱयाि) मात्र नदी पूवीच्या 
जलौघावरून वाहि असिे. 
 

या नद्यानंा पूर म ख्यत्वकेरून ज लै आहण ऑगस्ट महहन्यािि येिािं. काही वळेेस नदीच्या 
पाणलोटाच्या के्षत्राि िीन-िार हदवस सिि पाऊस पडला िर नद्यानंा महापूर येिाि व नदीकाठच्या 
भागाि बरेिसे न कसान होिे. १९६९ साली गोदावरीला असाि महापूर आला व नाहशक, कोरेगावं, पैठण, 
नादेंड ह्या भागाि प ष्ट्कळि न कसान झाले. उन्हाळयाि जवळजवळ कोरड्या होणाऱया नद्या पावसाळयाि 
एकदम फ गिाि व काही वेळेस अगदी रौद्ररूप धारण करिाि. अशा प्रकारिे महापूर साधारणपणे ५० 
वर्षािून एकदा अगर दोनदाि येिाि. महाराष्ट्रािील कमी पजयन्य असलेल्या पूवेकडील भागाि मान्सूनपूवय 
व मान्सूननंिर होणाऱया वादळी पावसाने हकत्येक वळेा जवळजवळ वर्षािील नऊ िे दहा महहने कोरड्या 
असलेल्या नद्यानंा एकदम पाणी येिे. पाण्यािा जोर इिका असिो की हकत्येक वळेेला मोटारीस द्धा वाहून 
गेल्यािी उदाहरणे आहेि. अशा प्रकारिा पूर अथािि काही िास हटकिो. थोडक्याि म्हणजे 
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महाराष्ट्रािील नद्या प ष्ट्कळदा पावसाळयाि द थडी भरून वाहिाि िर उन्हाळयाि जवळजवळ कोरड्याि. 
फक्ि काही डोहािि पाणी आढळिे. या नद्यािंा भ-ूशास्त्रीय इहिहास फारि उद्बोधक आहे. त्यािा परामर्षय 
प ढे आलाि आहे. 
 
महाराष्ट्रातली पठारे 
 

सह्याहद्र पवयिािा पहिमेकडील सरळसोट कडा, सािप ड्यािी पूवय-पहिम रागं, त्यािप्रमाणे 
हनरहनराळया नद्याना हवभागणारे जलहवभाजक डोंगर हे सोडले िर महाराष्ट्राि ठळकपणे हदसणारे भ-ू
रिनात्मक वैहशष्ट्य म्हणजे सम द्रसपाटीपासून वगेवेगळया उंिीवर आढळणारी हवस्िीणय पठारे! या 
पठाराम ळेि महाराष्ट्राच्या भमूीला एकप्रकारिे सोपानसदृश स्वरूप प्राप्ि झाले आहे. कोकणाि ही पठारे 
सम द्रसपाटीपासून २०, ५०, १००, २०० आहण ३५० मीटर उंिीवर आढळिाि. िर पहिम महाराष्ट्राि 
१३००, १०००, ८००, ७०० ककवा सहाशपेन्नास मीटर उंिीवर हदसिाि. ही पठारे म ख्यत्वकेरून 
जलहवभाजकावर आहण सह्याद्रीच्या पूवेला, पहिमेला म ख्यिः मार्थयावर आढळिाि कृष्ट्णा खोऱयािले 
महाबळेश्वरािे पठार, भीमा खोऱयाि भीमाशकंरिे पठार, गोदावरी खोऱयाि दोलासने पठार, आहण 
इंद्रायणीच्या खोऱयाि उगमाजवळ आढळणारे लोणावळयािे पठार ही देशावरिी उदाहरणे म्हणून सागंिा 
येिील;िर कोकणाि मालवण रत्नाहगरीजवळ आढळणारी काही पठारे, दापोलीिे पठार आहण 
महाडजवळ असलेले माझेरी पठार ही पठारे होि. ही पठारे कशी ियार झाली हे नंिर स्पष्ट केले आहे. 

 
भू-शास्त्रीय रिना 
 

महाराष्ट्रािा बरािसा भाग लाव्हारसापासून ियार झालेल्या काळया अस्ग्नजन्य ज्वालाम खी 
खडकानंी व्यापलेला आहे. भारिीय भसूास्त्र् याना “डेक्कन रॅप” असे म्हणिाि. या खडकािं सवाि म ख्य 
प्रकार आढळिो िो म्हणजे “बेसाल्ट व त्यािे अनेक प्रकार” महाराष्ट्रािल्या काही भागाि म्हणजे 
नागपूरच्या पूवेस, अमराविीच्या उत्तरेस, रत्नाहगरीच्या आहण नादेंडच्या दहक्षणेस अगदी वगेळया प्रकारिे 
खडक आढळिाि. नागपूरच्या बाजूला डेक्कन रॅपच्या आधीिे गॅ्रनाइट, हशस्ट ग्राईस, सँडस्टोन, क्वाझाइट, 
लाइम रॉकस् वगैरे दगडािें बरेि प्रकार आढळिाि. रत्नाहगरीच्या दहक्षणेस हे प्रकार िर हमळिािि पण 
डेक्कन रॅपनंिरच्या काळाि ियार झालेले, सम द्राच्या गाळापासून बनलेले खडक पण आढळिाि. 
महाराष्ट्राि सापडणारी बरीिशी मौल्यवान खहनजे–कोळसा, लोखंड, मगँनॅीज, िाबं,े थोडे फार सोने, 
ि नखडीिा दगड ही नागपूरच्या भोविालच्या भागाि हमळिाि. रत्नाहगरीच्या बाजूला काही प्रमाणाि 
लोखंड हमळिे. ख द्द डेक्कन रॅपमध्ये मौल्यवान अशी खहनजे काहीि हमळि नाहीि. हदसायला स ंदर असे 
हझओलाइटिे स्फहटक आहण आकीकािे वगेवगेळे प्रकार मात्र बऱयाि हठकाणी हमळिाि. 

 
डेक्कन रॅपिे खडक हे ज्वालाम खीिून बाहेर पडलेला लाव्हा रस हनवनू ियार झालेले आहेि. 

लाव्हा रस पृर्थवीच्या कविाला पडलेल्या हकत्येक हक. मीटर लाबंीच्या भेगािूंन (fissures) बाहेर आला. 
काही थोड्या बाबिीि पृर्थवीच्या पोटाि खोलवर जाणाऱया नळीवजा भोकािूंन, हववरािून बाहेर पडला. 
उदे्रकािूंन बाहेर पडणारा लाव्हा रस हक.मीटरच्या हक. मीटर अंिर लाबं पसरलेला असून त्यािी जाडी २० 
िे २५ मीटर असिे. कें द्रीय उदे्रकािें थर फार लाबं पसरलेले नसिाि. िे २-३ मीटर जाडीिे, वगेवगेळया 
हदशानंा वगेळया कोनाि कललेले आहण एकमेकावर वडेेवाकडे, ओबडधोबडरीत्या रिलेले, असिाि. हे 
पृष्ठभाग हवदाहरि उदे्रक आहण कें द्रीय उदे्रक महाराष्ट्राि स मारे ६० दशलक्ष वर्षापूवी स रू झाले आहण थाबंि 
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थाबंि ४० िे ५० दशलक्ष वर्षांपूवीपयंि िालू राहहले. ज्या वळेेस लाव्हा-रसािा उदे्रक बंद झाला त्या वळेेस 
बऱयाि हठकाणी छोटी छोटी िळी हनमाण झाली व त्याि गाळ सािि गेला. ह्या गाळाि त्यावळेिे जीवाण ू
अश्मीभिू झालेले आढळले. अशा िऱहेने “इंटर रॅहपयन (Inter Trappean) जीवाश्म” म ंबई, नागपूर आहण 
नादेंडजवळ सापडले आहेि. डेक्कन रॅप बह िाशंी सरळ समािंर असिो. एकावर एक व्यवस्स्थि आडव े
पडलेले लाव्हािे थर सह्याद्रीच्या कड्यावर बऱयाि हठकाणी पाहण्यास हमळिाि. फक्ि कोकणाि 
म ंबईजवळ आहण सािप डा पवयिाि लाव्हािे थर ककहििसे कललेले आहेि. 

 
डेक्कन रॅपमध्ये हवभगं अगर भं्रशभेगा अजूनपयंि िरी क ठेही आढळलेल्या नाहीि. साधेंजोड मात्र 

काळया घट्ट बेसाल्टमध्ये नेहमी आढळिे. या संधीम ळेि अंधेरीजवळ बेसाल्टिे स ंदर स्िंभ ियार झाले 
आहेि. बेसाल्टिे अनेक प्रकार ग रस्फटी (Porphyritic), ज्वालाम खी बे्रहशया(Volcanic Bracia), भरी 
क ट्ट र (Amygdaloidal) महाराष्ट्राि आढळिाि. म ंबईजवळ याहशवाय व्हायोलाइटिे खडक पण 
सापाडिाि. दोन लाव्हाचं्या थरामध्ये हकत्येक वळेेस िाबंड्या मािीसारखा गेर (Bole) िा घट्ट थर पण 
आढळिो. 
 

महाराष्ट्राि डेक्कन रॅपवर बरेि हठकाणी आढळणारा आणखी एक खडक म्हणजे जाभंा (Laterite) 
होय. हा हवटेसारखा हदसिो व घर-बाधंणीला फार उपय क्ि आहे. हा महाबळेश्वरजवळ सम द्रसपाटीपासून 
१५०० हक. मी. उंिीवर आढळिो िर रत्नाहगरी, मालवण, दापोली, जंहजरा या हठकाणी सम द्रसपाटीपासून 
४००, २००, १००, ५० मीटरवर सापडिो. अमराविीजवळ पूणेच्या खोऱयाि ह्या खडकािें अवशरे्ष 
आढळिाि. जाभं्यामध्ये काही हठकाणी ॲल्य हमहनयम व लोखंड हमळिे. कोकणाि बऱयाि हठकाणी 
ॲल्य हमहनयम हमळू शकेल. जाभं्या दगडाच्या उत्पत्तीबद्दल बरेि हसद्धािं आहेि त्यािे हवविेन प ढे हदलेले 
आहे. 
 

महाराष्ट्रािील आणखी एक भशूास्त्रीय वैहशष्ट्य म्हणजे डाइक अगर कार. कार म्हणजे हशलारसाने 
भरलेली भेग. त्याम ळे कारीिा आकार लाबंि लाबं कभिीसारखा असिो दोन्ही बाजूिे खडक जर जास्ि 
लवकर ध पून गेले िर ‘कार’ आज बाजूच्या प्रदेशापेक्षा उंि कभिीसारखी उभी राहिे. कार बह िकरून 
वसेॉल्ट अगर डोलेराईटिी असिे. अशा प्रकारच्या कारी पहिम महाराष्ट्राि, उत्तर कोकणाि खूप हठकाणी 
सापडल्या आहेि. 

 
महाराष्ट्रािील नद्याचं्या काठी जो गाळ ककवा गाळाचं्या थरािें ५ मी. िे २५ मी. उंि सापडणारे िट; 

त्यािंा पण हवशरे्ष अभ्यास प राित्त्वशास्त्र्ाकडून गेल्या २५-३० वर्षाि बराि झाला आहे. या गाळाचं्या 
थराच्या खालच्या भागािं बह िकरून गोयािें आहण वाळूिे थर असिाि व वरच्या भागाि वाळूिे थर आहण 
िाबंडी, हपवळी, भ ऱया रंगािी मािी आढळिे. ह्या थरामध्ये अश्मय गीन हत्यारे, पूवीच्या प्राण्यािें (हत्ती, 
घोडे, पाणघोडे, बैल वगैरे) अश्मीभिू अवशरे्ष, अधयवट जळालेल्या व अश्मीभिू झालेल्या लाकडािें ओंडके 
आहण शखं कशपले हमळाले आहेि. प राजीवाश्माच्या अभ्यासावरून आहण काही लाकडाचं्या, 
शखंकशपल्याचं्या काबयन १४ पद्धिीने वाढलेल्या वयोमानावरून असे म्हणिा येईल की हे गाळािें हनके्षप 
(deposits) साधारणपणे १ लाख िे २० हजार वर्षापूवीिे असाविे. गाळाचं्या ह्या थरानंाOlder Alluviuim 
(गाळािें प्रािीन थर) म्हणिाि. या थरामध्ये कॅलह्शयम काबोनेटिे ि नखडीिेConcretions अगर संहधि 
असिाि. त्याम ळे गाळािे थर घट्ट झालेले असिाि. महाराष्ट्राि ि नखडीहमहश्रि गाळाला (ज न्या) माण 
असे म्हणिाि. ह्या गाळाचं्या थरािंा बरािसा अभ्यास झाला आहे व त्यावरून गेल्या ४०-५० हजार वर्षाि 
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महाराष्ट्रािील हवामान नद्यािंी पाते्र, भरूिना याि झालेल्या बदलािंी बरीि माहहिी उपलबध आहे. त्या 
माहहिीिा संकहलि हविार नंिर करण्याि येईल. 

 
हवामान 
 

महाराष्ट्राि हवामान हवहवध प्रकारिे आढळिे. कोकणाि समशीिोष्ट्ण व दमट िर देशावर हवर्षम, 
आहण कोरडी हवा. सवयसामान्य िपमान २० िे २३° पयंि असिे. खानदेश हवदभाि उन्हाळयाि िपमान ४३° 
िे ४५° पयंि जािे िर थंडीि ४° िे ५° सें. गे्र. च्या खाली िपमान क्वहििि जािे. महाराष्ट्राला पावसाळा 
मात्र जून िे ऑक्टोबर ह्या िार महहन्यािंि असिो. साधारणमानाने पावसाळा १४० हदवस असिो व पाऊस 
नैऋत्य मोसमी वाऱयापासूनि हमळिो. पावसािे मान उत्तर-दहक्षण पसरलेला सह्याद्री आहण पूवय-पहिम 
पसरलेला सािप डा, अकजठा, बालाघाट, महादेव या डोंगराचं्या रागंा ठरहविाि. सह्याद्रीम ळे मोसमी वारे 
अडिाि व त्याम ळे कोकणाि आहण सह्याद्रीच्या घाटमार्थयावर खूपि पाऊस पडिो. दहक्षण कोकणाि उत्तर 
कोकणापेक्षा जास्ि पाऊस पडिो. (२ हजार िे ६ हजार हम. मीटर) सह्याद्रीच्यापूवेला पाऊस एकदम कमी 
होिो व प णे, अहमदनगर, नाहशक हजल्ह्यािला काही भाग पजयन्यछायेि आल्याम ळे अगदी कमी पाऊस 
५०० िे ३०० हम. मी. पडिो. या हजल्ह्याच्या पूवेकडील भागाि परि पावसािे प्रमाण वाढिे कारण ह्या 
भागाला बंगालच्या उपसागरावरून येणाऱया मोसमी वाऱयापासूनही काही प्रमाणाि पाऊस हमळिो. 
पावसाळयाि पाऊस िार महहने सिि कधीि पडि नाही. ४|५ हदवस संििधार की १०|१५ हदवस दडी, 
कधीकधी िासाि १०० हम. मी. पाऊस कोसळेल िर कधी २४ िासाि २-३ हम. मी. पाऊसस द्धा पडि नाही. 
पावसाच्या लहरीवर महाराष्ट्रािे सगळे जीवन अवलंबनू असिे. कधी अहिवृष्टी कधी महापूर िर कधी 
अवर्षयण. मोसमी वारे यावयाच्या अगोदर आहण जािाना महाराष्ट्राच्या पूवयभागाि वादळी पाऊस होिो, ज लै 
हा सवयसामान्यपणे सवाि जास्ि पावसािा महहना असिो. 
 
जमीन आणि वनस्पती 
 

पजयन्यमानाि पडणाऱया फरकाम ळे महाराष्ट्राि जमीन आहण वनस्पिी याि पण खूप हवहवधिा 
आढळिे. अहिपावसाच्या कोकणाि आहण घाटमार्थयावर िाबंडी मािी आढळिे िर कमी पावसाच्या 
देशावरील प्रदेशाि म ख्यत्वकेरून काळी मािीि हदसिे. खानदेशाि आहण हवदभाि ह्या काळया मािीवर 
कापसािे अमाप पीक येिे. म्हणून या काळया मािीला ‘कापसािी काळी मािी’ हे नाव पडले आहे.काळया 
मािीि म ख्यत्वकेरून “मॉटमोरेलोनाइट” नावािे खहनज असिे. ह्या खहनजाम ळे ही मािी ओली असिाना 
खूप फ गिे आहण वाळल्यावर आक ं िनाम ळे हिच्याि खूप खोलपयंि (१|२ मीटर) भेगा पडिाि. काळया 
मािीिी जाडी सवय साधारणपणे १ िे १∥ मी. पयंि असिे व हहच्या खालच्या भागाि ि नखडीिे थर 
सापडिाि. ही मािी अल्कधमी असिे, या मािीला मृदाशास्त्राच्या भारे्षि “पेडॅकल” प्रकारिी मािी 
म्हणिाि. ह्या मािीिे थर िापी, गोदावरी, कृष्ट्णा ह्या नद्याचं्या काठी हकत्येक वळेा ५ िे १५ मी. जाडीिे 
असिाि. हे थर नदीने वाहून आणलेल्या गाळापासून ियार झालेल्या असिाि. काळी मािी म ख्यत्वकेरून 
सपाट भपूृष्ठावर आहण ज्या हठकाणी पाण्यािा हनिरा पूणयपणे होि नाही अशा हठकाणी ियार झालेली 
आढळिे. ह्या उलट डोंगराच्या उिरणीवर करड्या अगर हपळवट िाबंड्या रंगािी मािी आढळिे. 

 
महाराष्ट्राि िाबंड्या रंगािी मािी म ख्यत्वकेरून जास्ि पावसाच्या प्रदेशाि आढळिे. ह्या मािीि 

“केओहलनाईट” नावािे म ख्य खहनज असिे. व ि नखडीिे थर अहजबाि नसिाि. ही मािी अम्लधमी 
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असिे. मृदाशास्त्राच्या भारे्षि या मािीला “फेडाल्फेर” प्रकारिी मािी म्हणिाि. कोकणाि आहण सह्याद्री 
पवयिाच्या उिारावर ह्या मािीिी जाडी हकत्येक वळेा १० िे १५ मीटरपयंि असिे. हपकाचं्या दृष्टीने ही मािी 
काळया मािीपेक्षा कमी प्रिीिी असिे. कारण हपकानंा उपय क्ि असलेल्या बऱयाि खहनजािंा जास्ि 
पाण्याम ळे हनिरा झालेला असिो. ज्याप्रमाणे मािीि हवहवधिा आढळिे त्यािप्रमाणे वनस्पिीिही खूप 
वैहित्र्य असू शकिे. खूप पावसाच्या सह्याहद्रच्या उिारावर आहण मार्थयावर हनत्यपणी जंगल आहे. त्याि 
करमळ, नागिाफा, कोकम, रानभेंडी, जाभंळू, उंबर वगैरे मोठे वृक्ष आहण नेिे, रानकेळी, कदयळी, 
रानस रण अशा ख ज्या वनस्पिी आढळिाि. हनत्यपणी जंगलाि वनस्पिीिे हनरहनराळे मजले आढळिाि. 
जहमनी बरोबर लहान रोपटी, गविे, कंदम ळे वगैरे वनस्पिी, ५ िे ६ मीटर उंिीवर लहान वृक्ष, व झ डपे, 
२० िे ३० मीटर उंिीवर ककवा त्याहून अहधक उंिीवर मोठाले वृक्ष, त्यावर वाढणाऱया वलेी, आहण 
आर्वकडसारख्या वनस्पिी दृष्टीस पडिाि. अशा प्रकारिी जंगले महाबळेश्वर, माथेरान, खंडाळा, 
भीमाशकंर, येथे आढळिाि. कोकणाि, सािप ड्याि आहण िादंा हजल्ह्याि पानझडी वृक्षािंी जंगले आहेि. 
ह्या जंगलामध्ये बाबं,ू साग, हहरडा, मोह, पळस, कवठ वगैरे वृक्ष होिाि. पजयन्य छायेि येणाऱया 
महाराष्ट्राच्या पूवेकडील भागाि काटेरी व ख रया झ ड पािंी जंगले व गविाळ माळराने असिाि. याि 
बाभळू, हनवड ंग, हेंकळ, हहवर, खैर, बोर वगैरे झ डपे सामान्यपणे क ठेही पाहावयास हमळिाि. िसेि 
क सळ हनसळ, िाबंट, गोंडवळ आहण भािडी या प्रकारिी गविे आढळिाि. 

 
सम द्रकाठच्या दलदलीच्या भागािं कादंळ, हिवर, माराडंी, हिपी वगैरे वनस्पिी उगविाि. गेली 

३ हजार वर्ष ेमानवाने जंगले िोडीि आणल्याम ळे आज महाराष्ट्रािा बरािसा भाग अगदी उजाड वाटिो. 
ह्या मानवी आक्रमणाम ळे वनसंपत्ती िर कमी झाली आहेि पण वन्यपश ूपण बरेिसे कमी झाले आहेि. 
िरस, हित्ता, गवा, रानम्हैस, साबंर, हरीण आहण वाघ असे काही थोड्या प्रकारिे वन्यपश ूकाय िे या 
जंगलािून आढळिाि. 
 
महाराष्ट्रातील भूरिनात्मक बदल 
 

(िाळीस पन्नास हजार वर्षांि) महाराष्ट्रािं आढळणारी पठारे, जाभं्यािे खडक, ज ने Pleistocene 
आहण Holocene काळािले नदीकाठी आढळणारे गाळािें थर, कोकणच्या हकनाऱयावर आढळणारे, सम द्र 
गाळापासून, ियार झालेले थर, काळी मािी आहण नद्याचं्या खोऱयािं सापडणारे काही वैहशष्ट्यपूवय भपू्रकार, 
ह्यावरूनि आपल्याला गेल्या ४०–५० हजार वर्षांि झालेल्या भरूिनेिील बदलाहवर्षयी माहहिी हमळिे. 
साधारणपणे भरूिनेंिील बदल हे भगूभाि होणाऱया हालािालीम ळे, हवामानाि होणाऱया फरकाम ळे अथवा 
सम द्रपािळीि होणाऱया वरखाली हालिालीम ळे होि असिाि. 

 
१९६७ सालापयंि, महाराष्ट्रािा बरािसा भाग हा भहूववियनीयदृष्ट्या स्स्थर असावा अशीि बह िेक 

शास्त्र्ािंी समजूि होिी. पण ११ हडसेंबर १९६७ मध्ये झालेल्या कोयना भकंूपाने ह्या समजूिीस बराि धक्का 
बसला. कोयना धरणािं साठवलेल्या पाण्याम ळे हा भकंूप झाला असावा असे अजूनही काही हवद्वानािें मि 
आहे. परंि  महाराष्ट्राि १६ व्या, १७ व्या शिकापासून भकंूप होि होिे असे ऐहिहाहसक प राव्यावरून सागंिा 
येिे. कोकणच्या हकनाऱयावर डहाणूपासून रत्नाहगरीपयंि आहण सािप ड्याच्या पायर्थयाशी उष्ट्ण पाण्यािे 
झरे हमळिाि. हे झरे पृर्थवीच्या कविािील कमक विपणा दाखविाि. िापीच्या खोऱयाि काही 
हठकाणीPleistocene आहण Holocene काळािील गाळािें थर कललेले आहेि आहण त्यानंा सौम्य 
वळयाही पडल्या आहेि. आज हदसणारी सवय नद्यािंी प नरज्जीहवि पाते्र आहण म ंबईजवळ जहमनीच्या 
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पोटाखाली १५ मी. असलेली जंगले असे दशयहविाि की महाराष्ट्रािी भहूमही पूणयिया स्स्थर नसावी. सौम्य 
प्रमाणाि का होईना अस्स्थरिा असावी. अथाि अजून भशूास्त्र दृहष्टकोनािून महाराष्ट्रािा बरािसा अभ्यास 
व्हावयािा आहे व त्याम ळे हनहिि मि प्रदर्वशि करणे कहठण आहे. महाराष्ट्रािल्या भमूीच्या भसू्िररिहनक 
स्स्थरपणाबद्दल हनहिि माहहिी उपलबध नसल्याम ळे महाराष्ट्राि जे भ-ूरिनात्मक प्रकार हदसिाि त्याचं्या 
उत्पत्तीबद्दल ठामपणे सागंिा येि नाही. िरी पण खाली हदलेल्या प राव्यावरून महाराष्ट्रािील हवामानाि 
झालेल्या बदलािंी सवयसाधारण कल्पना येिे. 
 

महाराष्ट्राि आज जे हवामान हदसिे त्यािा यापूवी हविार केला आहेि. महाराष्ट्राि म ख्यिः 
पावसाच्या प्रमाणाि पहिमेकडून पूवेकडे फरक पडिो. पहिम घाट मोसमी वाऱयानंा आडविाि, त्याम ळे 
कोकण, सह्याद्रीिा घाटमाथा, आहण सह्याद्रीच्या जवळिा पूवेकडील भाग यािं खूपि पाऊस पडिो व 
महाराष्ट्राच्या पूवेकडील पजयन्य छायेि येणाऱया भागािं पावसािे प्रमाण अगदीि कमी होिे. महाराष्ट्राि 
वार्वर्षक सरासरी िपमानाि फारसा फरक पडि नाही. हेही याआधी साहंगिलेि आहे. िेव्हा महाराष्ट्राि 
पूवी झालेला हवामानािील फरक हा म ख्यत्वकेरून पजयन्यमानाच्या प्रमाणाि पडलेल्या फरकावरून 
समजून येईल. पावसाच्या प्रमाणाि झालेला बदल त्यावळेिा वनस्पिी, प्राणी आहण भरूिनात्मक वैहशष्ट्ये 
(features) याचं्या अभ्यासावरून कळिो. 
 
भूरिनात्मक वैणशष्ट्य 
 

महाराष्ट्रािील पठारे– आपण मागे पाहहलेि आहे की ही पठारे एका हवहशष्ट उंिीवर हदसिाि 
महाबळेश्वरिे १४०० मी. उंिीिे पठारावर त्यानंिर भीमाशकंरिे ११०० मीटर उंिीिे पठार. महाराष्ट्रािील 
काही भागािं (हवशरे्षिः सािारा हजल्ह्याि ह्या पठारावर जाभं्याच्या खडकि सापडिो. त्यानंिर ८०० मी. 
वर आढळणारे सासवडिे अगर अहमदनगरिे पठार. ह्या पठारावर जाभं्यािा खडक क ठेि सापडि नाही. 
७०० आहण ६०० मी. उंि आढळणाऱया पठारावर बह िेक हठकाणी काळी मािी आढळिे. ही सवय पठारे असे 
दशयहविाि की महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीच्या पूवेकडील भागाि गेल्या ३०–४० दशलक्ष वर्षांि हवामानाि आहण 
भपूृष्ठािं बरेि फरक झाले असाविे. महाबळेश्वर आहण भीमाशकंरिे पठारावरील जाभं्यािा खडक असे 
दशयहविो की हा खडक ियार होण्याच्या काळी या भागाि अगदी सपाट असे पठार असाव.े ह्या पठारावर 
वाहणाऱया नद्या अगदी उथळ असाव्याि. दोन नद्यामंधील जलहवभाजक अगदी कमी उंिीिे असाविे आहण 
या पठारावर क ठेिरी मधूनि ि रळक छोया टेकड्या असाव्याि. 

 
आज जसा महाबळेश्वर, भीमाशकंर याचं्या पहरसराि पाऊस पडिो िसा पाऊस त्या काळी असावा 

त्यानंिर हवामानाि बदल झाला अगर भपूृष्ठाि हालिाल झाली आहण पहिमघाट ककवा सह्याद्री पवयि 
अस्स्ित्वाि आला. घाटाच्या पहिमेकडे ३०–४० लाख वर्षापूवी मोठा हवभगं झाला. कोकणच्या बाजूिा 
भपूृष्ठािा भाग खिला अगर पूवेकडील देशािा भाग उिलला गेला याि कालािं आज हदसणारी पहिम 
हकनाऱयािी पट्टी, उत्तर-दहक्षण जाणारी सह्याद्रीिी रागं व सह्याद्रीच्या पहिम बाजूकडे हदसणारा प्रिंड 
कडा व पूवेकडे ककहििसे कललेले देशािे पठार ही सगळी अस्स्ित्वाि आली असावीि. त्यानंिरच्या 
काळाि पूवेकडे वाहणाऱया नद्या आहण पहिमवाहहनी नद्या आज हदसिाि त्या स्वरूपाि स्थूलमानाने 
अस्स्ित्वाि आल्या असाव्याि. पूवीच्या संथ आहण जवळजवळ सपाट दरीिून वाहणाऱया नद्या आिा एकदम 
जोराने वाहून आपली दरी खाली खाली खण ूलागल्या. एकूण सगळीकडे पूवीिे पठारािे स्वरूप कमी 
होऊन त्याऐवजी खोल दऱया आहण डोंगर असे स्वरूप हनमाण झाले असाव.े नद्यािें खनन (खाली आहण 
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बाजूला) आहण त्यािबरोबर डोंगराच्या उिारावर आहण मार्थयावर पाऊस, ऊन याम ळे होणारी झीज हजारो 
वर्ष े िालू राहहली असेल. हळूहळू भपूृष्ठाच्या होणाऱया हझजेम ळे भपूृष्ठािा उंिसखलपणा कमी होऊन 
भपूृष्ठाला परि पठारािे स्वरूप प्राप्ि झाले असाव.े अथात् हे पठार पूवीच्या पठारापेक्षा कमी उंिीवर ियार 
झाले असाव.े नद्या परि हवस्िीणय पात्रािं वाहू लागल्या असाव्याि. जलहवभाजकािंी उंिी अगदी कमी 
झाली असावी आहण काही हठकाणी हवस्िीणय पठारावरएखादीि छोटीशी टेकडी हशल्लक राहहलेली हदसि 
असावी. परि भपूृष्ठािहालिाल आहण हवामानाि बदल झाला असावा व नद्यािंी पाते्र प नरजीहवि होऊन 
भपूृष्ठाि सगळीकडे उंिसखलपणा वाढला असावा. अशा हजारो वर्षाच्या प्रहक्रयेनंिर पूवीच्यापेक्षा कमी 
उंिीवर परि पठार हनमाण झाले असाव.े अशा रीिीने महाराष्ट्राि आढळणारी हवहवध उंिीवरिी पठारे 
हनमाण झाली असावीि. महाबळेश्वरािे पठार (१३०० मी. उंि) सवाि ज ने िर इंद्रायणीच्या उगमाजवळ 
आढळणारे पठार (६०० मी.) हे त्यामानाने अगदी अलीकडिे आहे. साधारणपणे ही पठारे 
Eoceneoligocene (म्हणजे ४०–४५ दशलक्ष वर्ष)े िे Early Pleistocene (म्ह० १५ िे २० लक्ष वर्ष)े 
काळाि ियार झाली असावीि. कोकणाि आढळणारी पठारे (३०० हम. आहण २०० मी.) Miocene (३० 
दशलक्ष) िे Early Pleistocene ह्या काळाि ियार झाली असावीि. ह्या पठारावर त्या काळाि ियार 
झालेले गाळािें थर, मािी वगैरे काहीि हमळि नसल्याम ळे त्या पठाराचं्या हनर्वमिीिा काळ हनहििपणे 
सागंिा येि नाही. परि हवामानािील बदलािें अगर भहूालिालीच्या स्वरूपािी माहहिी पण बरीि 
हमळवावी लागेल. त्या दृष्टीने सध्या संशोधन स रू झाले आहे व प ढील काही वर्षांि आपल्याला बरीि 
माहहिी उपलबध होईल आहण मग पठारहनर्वमिीिा इहिहास जास्ि ठाम हसद्धािंावर माडंिा येईल. 

 
ही पठारे म ख्यत्वकेरून Pleistocene काळाच्या आधीिी असल्याम ळे त्या काळाि झालेल्या 

भरूिनेिील बदलािंा मानवी जीवनाशी हवशरे्ष संबधं येि नाही. परंि  आज नदीकाठी ककवा नद्याचं्या 
खोऱयािं हदसणारी दोन अगर िीन मंिके – वहेटका आहण त्याचं्याशी संलग्न असलेले हनरहनराळे गाळािें 
थर असे दशयहविाि की महाराष्ट्रािील बह िेक नद्या स मारे दोन िीन लाख वर्षांपूवी आपली स्विःिी पाते्र 
खाली खणि होत्या आहण त्यावळेेस त्यानी आजच्या पात्राच्या २ िे ३ मी. पासून १२ मी. खोलपयंि आपले 
पात्र खणले होिे. काही नद्यािंी पाते्र आजच्यापेक्षा स मारे १ हक. मी. दूर होिी. नंिर ह्या सगळया नद्या 
आपले पात्र स्विःि आणलेल्या गाळानंी भरू लागल्या. स रवािीला गोयानंी पात्र भरले पण जसजशी 
पात्रािी उंिी वाढू लागली िसिसे या नद्या त्याि हठकाणी बारीक वाळू आहण गाळािी मािी टाकू लागल्या. 
या पात्र भरण्याच्या काळािं नद्याचं्या पात्रािं वारंवार बदल होि होिे आहण शवेटी ह्या नद्यानंी १–१∥ हक. 
मी. रंद (एकेका िीरावर) आहण आजच्या पात्रापेक्षा १२ िे २० मी. उंि अशी आपली पाते्र ियार केली. वर 
उल्लेख केलेल्याप्रमाणे ही पात्र भरण्यािी हक्रया हकमान ४०–५० हजार वर्ष ेिरी िालू होिी. अथाि ही हक्रया 
खंडीि होिी. काही हठकाणी (उदाहरणाथय ध ळे हजल्ह्याि िापीच्या खोऱयाि) गाळाचं्या थरामध्ये पूवी ियार 
झालेल्या पण आिा गाळाचं्या थराखाली दबल्या गेलेल्या जहमनीिे fossil soils अगर “मृदाश्मािे अवशरे्ष” 
हमळिाि. ज्या वळेेस नद्यािें पात्र बदलिे त्या वळेेस आधी टाकलेल्या गाळािे थरावर ऊन, पाऊस, 
वनस्पिी याचं्या काहयक आहण रासायहनक प्रहक्रया होऊन मृदा ियार होिे. त्याम ळे ज्या वळेेस पूवीच्या 
गाळाचं्या थरामध्ये जेव्हा ‘मृदाश्मािे अवशरे्ष’ हमळिाि, िेव्हा नदीच्या पात्र भरण्याच्या हक्रयेिील खंड 
दशयहवला जािो. 

 
ह्या ४०–५० हजार वर्षांपूवी ियार झालेल्या गाळाचं्या थराचं्या अभ्यासावरून असे हनहििपणे 

सागंिा येिे की त्या काळी महाराष्टाि आजच्यापेक्षा २५ िे ३५ टके्क पाऊस जास्ि होिा. हल्लीिा 
पजयन्यछायेि येणारा भाग त्या वळेेस आजच्यापेक्षा थोड्याशा जास्ि पावसाम ळे वनसंपन्न होिा. अथाि 
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काटेरी आहण ख रया झ ड पािेंि म ख्यत्वकेरून जंगल होिे. त्या वळेच्या वनस्पिींिे जे जीवाश्म नेवासा, 
म ळानगर आहण इनामगाव इथे हमळाले आहेि त्याि म ख्यत्वकेरून काटेरी आहण ख रया वनस्पिींिाि 
समावशे आहे. ह्याि भागाि हमळालेल्या हत्तीच्या जीवाशमावरून असे वाटिे की या भागाि खूप मोठ्या 
प्रमाणावर गवि उगवि असाव.े थोड्या फार वाढलेल्या पावसािा पहरणाममहाराष्ट्राच्या पहिम-उत्तंर आहण 
ईशान्य भागावर हवशरे्ष झालेला हदसि नाही कारण त्या भागािील ज न्या गाळािें ग णधमय आज ियार 
होणाऱया गाळाचं्या ग णधमासारखेि आहेि. थोडक्याि गेल्या ४० हजार वर्षांि हवामानाि जे काही 
(हवशरे्षिः हल्लीच्या श ष्ट्क अगर कमी पावसाच्या प्रदेशाि) बदल झाले आहेि, त्यावरून असे अन मान 
काढिा येिे की ४०–५० हजार वर्षांपूवीस द्धा महाराष्ट्राच्या पहिमेकडील आहण उत्तरेकडील भागाि 
आजच्यासारखाि जास्ि पाऊस होिा व पूवेकडील भागाि आजच्यासारखाि कमी पाऊस होिा. य रोप-
अमेहरकेि ककवा हहमालयाि, राजस्थान, उत्तर ग जराि इकडे जसे हवामानािील बदल अगदी स्पष्ट होिे 
िसे मात्र या भागाि झालेले आढळि नाही. महाराष्ट्राि जी काळी मािी सगळीकडे आढळिे िी 
साधारणपणे िाम्रपार्षाणय गाच्या आधी आहण Pleistocene काळानंिर ियार झाली असावी. ग जरािमध्ये 
न कत्याि केलेल्या संशोदनावरून ही मािी साधारणफणे ७००० वर्षापूवी ियार झाली असावी. पण हे 
मध्यंिर इिके मोठे आहे की त्यावरून व्याख्या करणे ि कीिे वाटिे. कारण त्या वळेेस महाराष्ट्राि 
आजच्यापेक्षा थोडासा जास्ि पाऊस व बरेिसे दाट जंगल असाव.े िाम्रपार्षाणय गानंिर मात्र माणसाने शिेी 
आहणलाकूडिोड स रू केल्याम ळे हळूहळू कृहत्रम श ष्ट्कपणा हनमाण झाला आहे. हवामानािील झालेल्या 
बदलाबद्दल असे ठोकळमानाने एवढेि सागंिा येिे. 

 
कोकणािील न कत्याि झालेल्या संशोधनावरून असे आढळून आले आढळून आले आहे की 

कोकण हकनाऱयावर सम द्रपािळीि गेल्या ५ हजार वर्षाि बराि बदल झाला आहे. म ंबईजवळ सम द्राि 
ियार होणारे कशपला– वाळूिे खडक आजच्या सम द्रपािळीपासून ३ मी. उंिीवर आढळिाि. हेि खडक 
अहलबागजवळ िौल गावाि आजच्या हकनारपट्टीपासून ३ हक. मी. पूवेकडे आहण ककहििसे आजच्या 
सम द्रपािळीच्या खाली आढळिाि. म रडला िे जवळजवळ सम द्रपािळीवर आढळिाि िर रत्नाहगरीला 
सम द्रपािळीपासून ५ िे ६ मीटर उंिीवर आढळिाि. म ंबईजवळ सापडलेल्या कशपला– वाळूच्या-खडकािें 
काबयन १४ ह्या कालमापन पद्धिीने काढलेले वय स मारे ५ हजार वर्ष े येिे. सम द्रपािळीिील बदलािंा 
पहिमवाहहनी नद्याचं्या पात्रावर पण पहरणाम झालेला आढळिो. सम द्रपािळी वर गेल्यावर ह्या नद्या 
गाळानंी भरून जाि िर पािळी खाली गेल्यावर ह्याि नद्या आपले पात्र खनन करू लागि. ह्या हक्रयेम ळे या 
नद्याचं्या काठी ३ िे ५ मी. उंिीवर मंिे ियार झाली आहेि. दापोलीजवळ ८ व्या ९ व्या शिकािील बौद्ध 
ग ंफा आहेि. त्या आज नदीच्या पात्रापासून ५-६ मी. उंिीवर आहेि. एके काळी (म्हणजे ८ व्या ९ व्या 
शिकानंिर) ह्या ग ंफा जवळजवळ पूणयपणे नदीच्या गाळाने भरल्या गेल्या (आहेि). आज नदीच्या प रािे 
पाणी क्वहििि या ग ंफापयंि पोििे. त्यािप्रमाणे नालासोपारा, कल्याण, अहलबागजवळील िौल ही स मारे 
१ हजार वर्षापूवी प्रहसद्ध बंदरे होिी. आज मात्र या हठकाणापासून सम द्र दूर हटला आहे. 

 
भ पृष्ठािील हालिाली, हवामानािील आहण सम द्रपािळीिील बदल असे दशयहविाि की 

आपल्याभोविी हदसणारी सषृ्टी सिि बदलि असिे. मानवी मनाला ह्या सिेिन सृष्टीि होणारे बदल 
नेहमीि जाणविािि असे नाही. पण मानवी जीवनावर मात्र ह्या बदलाचं्या प्रहक्रया हनहििपणे होि 
असिाि. मानव ह्या बदलत्या सृष्टीशी कधी ज ळिे घेिो िर कधी त्याहवरद्ध बंड करून उठिो. 
सभोविालच्या सृष्टीिा पहरणाम होऊन त्या दोघाचं्या संकरािून मानवी संस्कृिी हनमाण होिे. महाराष्ट्राि 
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मानवी जीवनावर महाराष्ट्राच्या भौगोहलक बदलािंा गेल्या ४०-५० हजार वर्षांि कसा पहरणाम झाला िे 
आपण प ढील प्रकरणाि पाहू. 
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प्रागैणतहाणसक महाराष्ट्र 
ह. धी. साांकणलया 

 
महाराष्ट्रािील आद्य मानव हा खरोखरि हकिी प्रािीन होिा, या प्रश्नािे उत्तर हमळण्यासाठी प्रथम 

आपल्याला महाराष्ट्रािी प्रािीनिा पाहावी लागिे. यािे भशूास्त्रीय हवविेन मागे आलेि आहे. या भागाला 
गेल्या पंधराश ेवर्षांपासून महाराष्ट्र म्हणून संबोधले जािे. आिा त्याच्याहीपाठीमागे गेल्यास अगदी प्रािीन 
कालखंडाि मानवािी या भागािं वस्िी नव्हिी असे काही हवद्वान भशूास्त्र् व प राित्त्वशास्त्र् यािें मि 
आहे. त्यासाठी त्यानंी जी कारणे दाखवली आहेि, िी म्हणजे महाराष्ट्रािे हे दहक्षणेकडील पठार अगदी 
प्रािीन काळी गदय झाडींनी व्यापलेले एक हनहबड अरण्य होिे. आहण द सरे कारण म्हणजे आद्य मानवाला 
दगडी हत्यारे बनवण्यासाठी लागणारा गारगोटीच्या प्रकारािील दगड होय. हा दगड सहजिेने उपलबध 
होणारा नव्हिा. या दगडािे अगदी सहज व सफाईदार रीिीने हत्यार बनविा येिे. जगाच्या अन्य भागािं 
प्राप्ि झालेली जी हत्यारे आहेि िी या प्रकारच्या दगडापासूनि िागंल्या प्रकारे बनवलेली आहेि. या 
जािीिा दगड महाराष्ट्राच्या दहक्षणेला कनाटकाि आहण उत्तरेला ग जराि भागाि हमळि असल्याम ळे आद्य 
मानवाच्या वसाहिीिे धागेदेरे िेथे प्राप्ि होिाि आहण त्या दृष्टीने हविार करिा महाराष्ट्रापेक्षा िेथील 
मानवािा काळ हा एक लाख वर्षे मागे जािो. त्याम ळेि प्रािीन अश्मय गीन भारिाच्या नकाशावर 
महाराष्ट्रािा भाग हरकामा असलेला हदसून येिो. 
 

महाराष्ट्रािी भौगोहलक पहरस्स्थिी पाहिा त्याच्या उत्तरेकडील भाग ग जरािशी व दहक्षणेकडील 
भाग कनाटक, म्हैसूर या दहक्षण प्रदेशाशी हनगडीि असल्यािे हदसून येिे. ्ाि इहिहास-कालापासून 
म्हणजे गेल्या िेवीसश े वर्षांपासून दहक्षणेकडील लोकािें उत्तरेकडे व उत्तरेकडील लोकािें दहक्षणेकडे 
सारखे जाणे-येणे आहण स्थलािंर होि असून संस्कृिीिी पण त्याचं्याबरोबर देवाणघेवाण सारखी िालू 
होिी. या वळेी महाराष्ट्रािा भभूाग हा त्याचं्या जाण्या-येण्यािा एक मागय बनला होिा आहण या कारणाने हा 
एवढा मोठा पसरलेला भभूागािा पट्टा उत्तरेला पार इंदूरपास न िे दहक्षणेला घारवाडपयंि आहण पूवेला 
िंद्रपूरपासून िे पहिमेला अरबी सम द्रापयंि मानवी वस्िीहवरहहि असा हकत्येक काळपयंि राहहला होिा, 
अशी जी समजूि झाली होिी िी हास्यास्पद होिी. 
 
दण्डकारण्य (?)  
 

महाराष्ट्राला प राणकाळाि दण्डकारण्यािा एक भाग म्हणून संबोधि होिे. िेव्हाच्या या 
दण्डकारण्याि मानवी वस्िीिा हवश्वास ठेवण्याजोगा प रावा द्यावयािा म्हणजे िेथे राम लक्ष्मण आहण सीिा 
हे िौदा वर्ष े वनवासासाठी या दण्डकारण्याि काही काळ येऊन राहहलेले होिे. याि राक्षस राहि 
असल्यािा उल्लखे रामायणाि आलेला आहे. आययम नी अगस्िी ऋर्षी यानंी या दहक्षणेिीला दण्डकारण्याि 
सवयप्रथम येऊन आपला आश्रम प्रस्थाहपि केल्यािा पण उल्लेख आहे. अशा प्रकारे त्याचं्या आगमनाम ळे 
नमयदा, िापी, गोदावरी, प्रवरा, कृष्ट्णा, वगैरे नद्या, िसेि पवयि–हशखरे व पठारे इत्यादींना धार्वमक नाव ेव 
महत्त्व प्राप्ि झाले. यावरून असे हदसून येिे की, या भ–ूभागािील दऱयाखोऱयािं अगदी प्रािीन काळीही 
मानवािी वस्िी होिी. परंि  या हवश्वासाहय प राव्याला कोण्िाही हवद्वान सत्य मानायला अथवा िो असत्य 
आहे हे हसद्ध करायला प ढे सरसावि नाही. 
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गेली िीस वर्षय त्यासंबधंी संशोधनकायय िालू आहे आहण त्यािूंनि आद्य अश्मय गाि मानवािे 
कहद स्थानाि िसेि महाराष्ट्रािि आगमन झाल्यािे हसद्ध झाले आहे. दहक्षण ग जरािमधून वाहणाऱया कजयन 
नदीच्या काठावर वसलेल्या राजहपपला या गावाजवळ अगदी सवाि प्रथम अशा आद्य अश्मय गीन 
हत्यारािंा शोध लागला आहण ही आद्य अश्मय गीन हत्यारे गारगोटीच्या प्रकारािंील दगडापासून 
बनहवलेली नसून िी बेसाल्ट नावाच्या दगडापासून बनहवलेली होिी. महाराष्ट्राि याि प्रकारिा दगड 
िोहोकडे हदसून येिो. 
 
पणहला शोध 
 

आम्ही गोदावरी नदीच्या काठी नाहशक हजल्ह्याि नादूंर मध्यमेश्वर येथे पद्धिशीर संशोधनाला 
स रवाि केली. िेथेि १९१६ साली प्रािीन काळच्या रानटी हत्तीिी व पाणघोड्यािी अश्मीभिू हाडे 
हमळालेली होिी. िसेि पैठणच्या समोरील िीरावर म ंगी या गावी िालहसडोनीिे (गारगोटीिे) दगडी 
हत्यार पण हमळाले होिे. याम ळे मानवाच्या आिापयंिच्या अहनहिि मागािा शोध लागण्यास मदि झाली. 
हे हत्यार प्रािीन मानवाच्या वसाहिीिे मागयदशयन करणारे हत्यार ठरले. 
 

भारिाि अन्यत्र प्राप्ि झालेल्या हत्यारापेक्षा िे अगदी हभन्न स्वरूपािे होिे. त्याम ळे या हत्यारावरून 
आद्य मानवाशी संबंध जोडला जाि नव्हिा. प्रािीन अश्मय गीन हत्यारावर नवीन प्रकाशझोि टाकणारा 
खराख रा प रावा आम्हाला अिानकपणे नाहशकजवळील गंगापूर येथे लागला. गोदावरी नदीवर मािीच्या 
धरणािे प्रिंड बाधंकाम स रू होणार होिे. त्याच्या पायासाठी मलैभर लाबंीिा खंदक खणलेला होिा. 
पस्िीस फूट खोलीच्या िळभागािून ज्या गोष्टी बाहेर आल्या त्यािूंनि ही अश्मय गीन हत्यारे बाहेर आली. 
त्या हत्यारािें साम्य ग जराि, म्हैसूर, मद्रास आहण आहिका येथे हमळालेल्या अश्मय गीन हत्याराशंी होिे. 
 
महाराष्ट्रातील आद्य मानवािे अध्स्तत्व 
 

भसू्िरािा आहण त्याच्या हवहवध अंगािंा अहिशय उत्तम प्रकारिा प रावा पण वरील हठकाणी 
(गंगापूर येथे) आम्हालंा हमळाला. आद्य अश्मय गािील मानवािे वास्िव्य दशयवणारा िो प रावा होिा. अशाि 
प्रकारिा प रावा देणारा द सरा शोध नेवासे येथे लागला आहण त्यानंिर हळूहळू महाराष्ट्रािील अन्य 
हजल्ह्यािूंनही असे प राव ेहािी येऊ लागले. कोकणपट्टीिील क लाबा व रत्नाहगरी हे भाग सोडिा बाकी 
बह िेक सवय महाराष्ट्रभर आदी अश्मय गीन मानवाच्या अस्स्ित्वाच्या खाणाख णा दशयहवणारी हठकाणे आहण 
त्यावरून त्याच्या वसाहिीिा पहरसर उजेडाि आलेला आहे. परंि  हा अश्मय गीन मानव कसा असावा हे 
मात्र अद्यापी उजेडाि आले नाही. कारण आिापयंि त्यािा एकही सागंाडा कोठेही सापडलेला नाही. 
 
आदी अश्मयुगीन मानवािा पणरसर 
 

भसू्िर रिना, िसेि हत्यारािें प्रकार, ित्कालीन जंगली जनावरे (उदा. जंगली बैल, सरळसोट 
लाबं दाि असलेले रानटी हत्ती, पाणघोडे, गव े वगैरे) या अवशरे्षावंरून आदी अश्मय गीन मानव हा 
हकमानपक्षी एक िे दीड लाख वर्षांपूवी महाराष्ट्राच्या पहरसराि वावरि असला पाहहजे असे हदसिे. 
भगूभयशास्त्राच्या व्याख्येप्रमाणे असे म्हणिे येईल की, हा काळ म्हणजे अस्न्िम िि थयक ककवा मध्य 
फ्लास्टोहसन काळ असावा. या कालखंडाि महाराष्ट्र धरून भारिाि िोहोकडे पावसािे प्रमाण हे सध्यापेक्षा 
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अहधक होिे आहण हवामानही दमट होिे. िसेि नद्यािंी पाते्रस द्धा बरीिशी हवशाल झालेली होिी. नद्यािंी 
ही पाते्र दगडगोयानंी आहण गाळानंी, हवशरे्षिः उगमस्थानाकडे जसजसे जाव े िसिशी जास्ि जास्ि 
भरून आलेली हदसून येि होिी. त्यािे स्पष्ट हित्र प्रवरा नदीच्या उगमस्थानाकडील भागािंील अकोला 
येथे, िसेि म ळा–म ठेच्या काठी प ण्याजवळ, कृष्ट्णानदीच्या काठी वाईला, काण नदीच्या काठी भाडणे येथे 
(ध ळे हजल्ह्याि), आहण वधा नदीवरील िंद्रपूर अशा हवहवध हठकाणी हदसून येिे. 

 
भूगभातील लाव्हा रसामुळे णनमाि झालेल्या णभत्ती (Dykes) िे महत्त्व 
 

भगूभािील लाव्हा रसाम ळे भपूृष्ठावर ज्या हभत्ती हनमाण झालेल्या आहेि त्या आहदमानवाच्या दृष्टीने 
अत्यंि महत्त्वाच्या आहेि. त्या काळाि उत्तम आहण हनयहमि पाऊस आहण वनहवच्छेदनािे अत्यल्प प्रमाण 
त्याम ळे याि घनदाट अरण्य माजले होिे आहण त्याम ळे वर उल्लेखलेली जंगली श्वापदे याि अगदी म क्ि 
संिार करीि होिी यािें हनहिि प राव ेप ण्याला िसेि नादं र मधमेश्वर येथे पाहिा आले. त्याम ळे असे गृहीि 
धरिा येिे की, आहद-अश्मय गीन मानव हा एवढ्या मोठ्या पहरसराि हनहििपणे वावरि असावा. त्याचं्या 
जीवनासाठी त्याला पाणी, कंदम ळे आहण हशकार करण्यासाठी दगडी हत्यारािंी हनिािं जरूरी होिी. 
पाण्याला काही कमी नव्हिे. परंि  हत्यारे बनवण्यासाठी आज जसा आपणाला कच्चा माल लागिो, िसा 
त्याला त्याच्या हत्याराला योग्य अशा दगडािंी आवश्यकिा होिी. िोडणे, कापणे, हछदे्र पाडणे, भोसकणे, 
क टणे, वाटणे, हछलके काढणे, इत्यादींसाठी आय धे व हत्यारे ही त्याच्या जीवनािी महत्त्वािी गरज होिी. 
 

भशूास्त्राच्या दृष्टीने उत्तरेकडील इंदूरपासून खाली कनाटकपयंिच्या ह्या महाराष्ट्राच्या भमूीवर रॅप 
(बेसाल्ट) ह्या दगडाने व्यापलेला हदसून येिो, हे वर पाहहलेि आहे. हत्यारे बनवण्यासाठी हा दगड 
म्हणावा िेवढा योग्य नाही. त्यािील दगडाला सहजिेने हत्यारािा आकार देणे अथवा सफाईदार रीिीने 
यािे हछलके काढून पािी बनवणे अवघड गोष्ट होिी. सफाईदार, मजबिू आहण उपय क्ि अशा प्रकरिी 
हत्यारे क्वाटयझाईट ककवा िटयमध्येि बनविा येिाि. परंि  िो दगड सहजपणे सापडणे शक्य नसल्याने त्या 
वळेच्या मानवाने दगडािी उणीव कमी-अहधक प्रमाणाि प्राप्ि होणाऱया याि भागािील (रॅपमधीलि) या 
द सऱया एका दगडाने भरून काढली. हा द सरा दगड म्हणजे रॅप-डाईक हा होय. पाहरभाहर्षक शबदाि 
त्याला कार म्हणिाि. यािे वणयन वर आलेि आहे. 
 

ह्या ‘कारीमधून’ जे दगड घेिले, त्या बाबिीि पण त्याने आपली ह शारी दाखवली. हा दगड हा 
इिर दगडापेक्षा अहधक उपय क्ि आहे हे त्याला समजले यािि याच्या ब द्धीिी ि णूक हदसून येिे. त्यािूनही 
दगड िपटे, सपाट, अणक िीदार, लाबंट असे हत्यारे बनवण्यास स लभ व सोयीिे असिील, असेि दगड 
त्याने हनवडले. केवळ ज जबी ठाकठोक करून अशा दगडगोयापंासून हत्यारे बनवली. िसेि मोठ्या 
दगडापासून हनघालेल्या हिपािंी पण त्याने हत्यारे बनवली. 

 
अशा प्रकारे नैसर्वगकरीत्या उपय क्ि असलेल्या ह्या साधनसंपत्तीिा म्हणजे कारीिा शोध 

घेण्यासाठी त्यानंा मलैोगणिी वणवण पण भटकाव ेलागले असणार. अशी जी काही हठकाणे आिापयंि 
उजेडाि आलीि त्यापैकी महत्त्वािी हठकाणे म्हणजे नाहशकजवळिे गंगापूर, प्रवरा नदीकाठिे नेवासे, 
खानदेशािील भाडंणे. डागंच्या जंगलािही अशी काही हठकाणे आहेि. अश्मय गीन मानवाच्या वास्िव्यािा 
महत्त्वपूणय प रावा प ण्याजवळ उजेडाि आलेला आहे. म ळा–म ठा नदीच्या काठी डेक्कन कॉलेजच्या 
पहरसराि हा सापडला आहे. नदीच्या प राम ळे महत्त्वािा भाग आिा पार ध ऊन गेला आहे. परंि  मानवी 
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अस्स्ित्वाच्या हनशाण्या अजूनही हदसून येिाि. त्यािा वाहून गेलेला काही भाग बंडगाडयनच्या वॉटर पंकपग 
स्टेशनच्या खालच्या बाजूला हदसून येिो. 
 

 
 

आकृती१: आद्य अश्मयुगीन हत्यारे 
 

 
आद्य अश्मय गीन मानवािी हत्यारे व साधने यािी संगिी ही याप्रमाणे लाविा येिे. (आकृिी १) 
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(अ) आकाराने रंद पण एका बाजूला धार असलेले हत्यार. ही हत्यारे मोठ्या दगडापासून 
काढलेल्या हिपापासून बनवलेली असिाि. ही हत्यारे सध्याच्या आपल्या लोखंडी क ऱहाडीशी बरीिशी 
हमळिीज ळिी असिाि. ह्या हत्यारािा धारदार बाजूिा आकार व हत्यार हािाि धरण्यािा भाग हविाराि 
घेऊन त्याला क्लीव्हर असे िाहंत्रक नाव हदले आहे या हत्यारािा वापर हवशरे्षिः जनावराच्या मासंािे ि कडे 
करण्यासाठी आहण वळेप्रसंगी झाडे िोडण्यासठी पण करीि असाविे. 
 

(ब)ही हत्यारे दोन प्रकरिी आहेि. ही आकाराने साधारणिः लाबंट असून एक बाजू टोकदार िर 
द सरी बाजू रंद होि गेलेली असिे. आलेख काढला असिा िी लंबवि यळाकार ककवा लंबहत्रकोणाकृिी 
आकाराि हदसिाि. मध्यभागी जाड असून दोन्ही कडाचं्या बाजंूना धार देण्यासाठी हछलके काढलेले 
असिाि. त्यानंा हािक ऱहाड (Hand-axe) म्हटले जािे. त्यािा उपयोग अजस्त्र जनावरािे शरीर फाडणे, 
मासंािे ि कडे करणे िसेि जमीन खणणे या कामासंाठी यािा वापर करि असाविे. िसेि लाकूड 
िोडण्यासाठी वापर होि असावा. 
 

(क) ही हत्यारे गोलाकार ककवा लंबवि यळाकार असिाि. ही कभिीमध्येि नैसर्वगकरीत्या िपया 
ककवा सपाट दगडगोयापासून ियार केलेली असावीि. त्याचं्या कडा अधयवि यळाकार हदसून येिाि. त्यानंा 
िॉपर असे म्हणिाि. त्यािंा उपयोग स ऱयाप्रमाणे मासंािे लहान लहान ि कडे करणे, िसेि हाडे 
िोडण्यासाठी झाडावर िढिाना स लभा व्हाव े म्हणून त्याला खािा पाडण्यासाठी पण उपयोग करि 
असाविे.  
 

(ड) हे एक हत्रकोणाकृिी हत्यार असून त्यािी एक बाजू धारदार व पािळ असून द सरी बाजू जाड 
आहे आहण वापरिाना स लभिा लाभावी अशी हिच्या म ठीिी रिना आहे. 
 
दगडी हातकुऱ्हाड 
 

क्लीव्हर, िॉपर, हािक ऱहाड इत्यादी हत्यारे हवहवध आकारािं बह िेक सवय महाराष्ट्रभर हमळिाि. 
या पद्धिीिी जास्िीि जास्ि हत्यारे नेवासे या एकाि हठकाणी हमळाली. प्रत्यक्ष हठकाण नेवाशाहून दीड-
दोन मलै पूवेला आहे. प्रवरा नदीला हिरकी नावािा एक ओढा ज्या हठकाणी हमळिो त्याच्या संगमाजवळ 
जो बऱयाि लहानमोठ्या घळीिा हनजयन भाग आहे, िेि हे हठकाण होय. आद्य मानवाच्या वस्िीिी ही जागा 
असल्यािे खात्रीशीरपणे हदसून आलेले आहे. संगमाजवळील नदीच्या उजव्या िीराकडे दृष्टी टाकली, िर 
सध्यािा जो काही खडकाळ उघडा भाग हदसून येिो आहण राहहलेला भाग प राने आलेल्या वाळूने झाकला 
गेलेला आहे, िेि हे प्रािीन वसाहिीिे हठकाण होय. 
 

अिानक येणाऱया, अहनयहमि परंि  जोरदार पावसाच्या माऱयाने राहहलेला भाग वाळूने झाकला 
गेला आहे आहण पावसाम ळे त्याला उथळ अशा धळया हनमाण झाल्या आहेि. या पहरस्स्थिीवरून हल्लीच्या 
अधयश ष्ट्क हवामानािी कल्पना येिे. येथे वास्िव्यकेलेल्या मानवािी शकेडो अश्मय गीन हत्त्यारे त्याच्या 
अस्स्ित्वाच्या हनशाण्या म्हणून हशल्लक राहहली आहेि. प राने आलेल्या वाळूच्या थराि िी गाडली गेल्याम ळे 
िी आि जशीच्या िशी राहहली. टाकसाळीिून नवीन नाणी बाहेर काढावीि, िशी िी जशीच्या िशी बाहेर 
हनघिाि. आज हजारो वर्ष ेलोटली असली िरी त्यािें नवपेण थोडेस द्धा कमी झालेले हदसून येि नाही. 
त्यािी टोके ककवा फडाच्या धारा आजही उपयोगाि आणिा येिील, एवढ्या उत्तम स्स्थिीि िी आहेि. 
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त्याचं्यावर जो शवेाळी रंग आलेला आहे आहण त्यापैकी काही हठसूळ झालेली आहेि, त्यािे कारण म्हणजे 
त्यानंा हकत्येक वर्ष ेउन्हापावसाि उघड्यावर पडून राहाव ेलागले आहे हे होय. 
 

या दगडी हत्याराचं्या संग्रहाकडे एखाद्या अडाणी माणसािी जरी दृहष्ट गेली िरी त्याला स द्धा 
त्यािील सौंदयं आहण एकसारखेपणािी प्रिीिी येऊन त्यालाही ह्या दगडी हत्यारािें सहज ्ान होईल. ही 
सवय दगडी हत्यारे कोणत्याही धािूच्या हािोड्यािा ककवा िाबं ेअथवा लोखंड या धािंूिा वापर न करिा 
बनवलेली आहेि. प्रदीघय प्रयत्नाने मानवाने ह्या गोष्टी हनमाण केल्या आहण त्यावर त्याने आपले प्रभ त्व 
प्रस्थाहपि केले. ही हत्यारे बनवण्यासाठी त्याने हािोड्याप्रमाणे वरवयंासारख्या लाबं गोलाकरा दगडािा 
ककवा मजबूि जाडजूड हाडािा ककवा कठीण आहण जड अशा लाकडािा वापर केला असावा. ही हत्यारे 
बनवण्यासाठी जी दगडी साधने त्याने वापरली िी हलक्या प्रिीच्या स्थाहनक दगडािी होिी. त्यासाठी 
िाबंडा क रंद वगैरे प्रकारिा दगड वापरला असणार. 
 

शारीहरक पहरश्रमािं व कौशल्याि महाराष्ट्रािंील आदी अश्मय गीन मानव भारिािील आपल्या 
कोणत्याही देशबाधंवापेक्षा ककवा आहिका आहण य रोप येथील मानवापेक्षा यत्ककहििही कमी नव्हिा. 
एवढेि नव्हे िर महाराष्ट्राच्या भभूागावर एकाि प्रकारच्या (दगडी हत्यारे बनहवण्यास अयोग्य प्रकारच्या) 
बेसॉल्ट आहण रॅप ह्या हलक्या प्रिीच्या दगडामधूनही त्याने िोड काढून पहरस्स्थिीवर माि केली व 
आपल्या ब द्धीकौशल्यािे दशयन घडवले. 
 
महाराष्ट्रातील आणि बाहेरिा मानव 
 

महाराष्ट्रािील आद्य मानवाने हत्यार बनवण्यास अयोग्य असणाऱया रॅप ककवा बेसॉल्ट या 
दगडामधूनही िागंल्या पद्धिीने उत्कृष्ट प्रकारिी हत्यारािंी हनर्वमि केली. खरोखरीिे त्याने दगडािा देव 
बनवला. हशकाऱयाला हत्यार हेि जीवनािे एकमेव साधन असल्याने िोि त्यािा िो देव म्हटल्यास वावगे 
होणार नाही. 
 
आद्य अश्मयुगीन मानवािा ऱ्हास 
 

एकाएकी या आद्य अश्मय गीन मानवाला काय झाले याबाबि काहीही सागंिा येि नाही. त्यानंी 
नद्यािंी खोरी का सोडली असावीि यासबंंधी केवळ अंदाजि करावा लागिो. काण नदीच्या काठी भाडणे 
या हठकाणी असलेल्या नदीच्या पात्राि दगडगोयाचं्या घट्ट झालेल्या प्रािीन थरािं या आद्य अश्मय गीन 
मानवािी हत्यारे हमळिाि आहण ह्या थरावंर दहा िे पधंरा फूट जाडीिा लाल रंगािा प्रािीन मािीिा थर 
आढळून येिो. अशा प्रकारच्या ह्या मािीिा थर प णे, वाई आहण महाराष्ट्रािील अन्य बऱयाि हठकाणी िसेि 
भारिािील प ष्ट्कळ हठकाणी हदसून येिो. परंि  प्रत्येक हठकाणी दगडगोयाचं्या घट्ट थरािं आद्य अश्मय गीन 
हत्यारे हमळि नाहीि. सवयसाधारणपणे वैहश्वक हवामानाि व भरूिनेि ज्या वळेी फार मोठे बदल झाल्यािे 
हदसून येिे त्या वळेीि ह्या िमत्कृहिजन्य घटना घडल्या असाव्याि. त्यावळेी झालेल्या हवामानाच्या 
बदलाम ळे भारिािील बह िेक नद्यािंी पाते्र प राने फ गनू हवस्िृि होऊन वाढलेली असणार आहण नद्याचं्या 
काठी जी हभहि अथवा ित्सम प्रकारिी हत्यारे बनवण्यास योग्य दगडगोयािंी हठकाणे होिी, िी 
गाळाखाली गाडली गेली असणार. ज्या कारी डोंगरमार्थयावर अथवा पाणवठ्यापासून दूर असिील, त्यािंा 
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मानवाला काहीि उपयोग नव्हिा. आहण अशा िऱहेने या मानवािे आहण त्याच्या जीवनािे म ख्य अंगि नष्ट 
झाल्याने त्या आद्य अश्मय गीन मानवािा िेव्हापासून उत्तरोत्तर ऱहास होि गेला असावा असे हदसून येिे. 
 

मदय अश्मयुगीन मानव 
 
णितीय ककवा मदय अश्मयुगािा शोध 
 

त्यानंिरच्या हद्विीय अश्मय गाि मानवाने जी दगडी हत्यारे बनवली त्याचं्यासाठी लागणारे दगड 
आद्य अश्मय गीन मानवाने वापरलेल्या दगडापेंक्षा अगदी हभन्न प्रकारिे आहेि आहण हीि आद्य आहण मध्य 
अश्मय गीन मानवामध्ये संपूणय बदल झाल्यािी खूणगाठ आहे. येथूनि द सऱया ककवा मध्य अश्म य गाला 
स रवाि झाल्यािी जाणीव होिे. 

 
या मध्य अश्मय गीन मानवािी हत्यारे आद्य अश्मय गीन मानवाच्या हत्यारापेंक्षा खूपि मोठ्या संख्येने 

हमळि असून िोहोकडे हवख रलेली आहेि. 
 

आद्यअश्मयुगीन हत्यारे वापरिाऱ्या मानवािा वांशज असावा काय? 
 

हा मध्याश्मय गीन मानव आद्याश्मय गीन मानवाप्रमाणे लहानमोठ्या जलप्रवाहाजवळ िर रहाि 
होिाि, परंि  आिा िो गदय जंगलाच्या पहरसराि िसेि डोंगराच्या व टेकडाच्या उिारावर राहू लागला. 
आद्य मानवाच्या दृष्टीने ही प्रगिीिी वाटिाल होिी. आद्या मानवाने आपल्या हत्यारासंाठी ज्या नदीिील 
दगडगोयािूंन दगडी हत्यारे बनवली िे हभत्तीिे दगडगोटे, भौगोहलक पहरस्स्थिी बदलल्याम ळे नद्यानंा पूर 
येऊन वाहून गेले. िसेि राहहलेले गाळाखाली दबले गेले आहण त्याम ळे िे हदसेनासे झाले. 

 
हत्यारे बनवण्यासाठी त्यानंा आिा हभत्तीच्या दगडाऐवजी द सरा मागय शोधणे क्रमप्राप्ि होिे. ज्या 

दगडापासून हत्यार बनवणे सहज शक्य होईल आहण हत्यारासाठी जरर िो टणकपणा असेल असा दगड 
त्याला हवा होिा. कमयधमयसंयोगाने त्याला मागय सापडला. महाराष्ट्रभर पसरलेल्या रपॅच्या दगडाच्या 
थरािंि गारगोटीसारख्या दगडाच्या मोठमोठ्या हशरा भपूृष्ठावर आलेल्या त्याला हदसून आल्या. त्या 
कल्पक मानवाने हा दगड आपली हत्यारे बनवण्यास सवयथैव योग्य आहे अशी खात्री करून घेऊन त्यािी 
हनवड केली. भसू्िरशास्त्रीय पहरभारे्षि ह्या दगडानंा गार, गारगोटी, िकमक दगड, राहूिा दगड संबोधले 
जािे. अशा प्रकारिी दगड हमळणारी हठकाणे त्याने आपल्या हत्यारासाठी पसिं केली. 

 
न किेि आमच्या पाहणीि आलेले एक हठकाण म्हणजे ध ळे हजल्ह्याि नंद रबार िाल क्यािील रंका 

नाल्यािे हठकाण हे होय. नैसर्वगक िपया, सपाट दगडािा मानवाने िेथे हत्यारासाठी वापर केलेला 
हदसून येिो आहण ही हत्यारे मध्यअश्मय गीन हत्याराच्या प्रकारािं मोडिाि. आिापयंि प्राप्ि झालेल्या 
हत्यारापेंक्षा ही हत्यारे आकाराने खूपि लहान असल्यािे हदसून आले. हत्यारािें प्रकार लक्षाि घेिा िी 
हत्यारे आिापयंि नदीच्या घट्ट, थरािं ककवा भपृृष्ठावर िसेि टेकडाच्या सपाटीवर अथवा उिारावर 
हमळालेल्या सवयसामान्य हत्यारापेंक्षा हभन्न नव्हिी. एवढेि नव्हे िर या प्रकारिी हत्यारे महाराष्ट्रभर िसेि 
म्हैसूर, मद्रास, आंध्र, आसाम, ओहरसा, हबहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्रासह 
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ग जराि अशा अनेक हठकाणी आढळून येिाि. म ख्यत्वकेरून ख रपणी, वधेणी आहण रंधक ककवा हछद्रक या 
िीन प्रकारिी हत्यारे िेथे हदसून येिाि. 

 
मध्य अश्मय गीन हत्यारािें हे प्रकार आहण त्यािें ग णधमय पाहहले म्हणजे अशी कल्पना होिे की ही 

हत्यारे मानवी गरजानंा प रेशी नव्हिी. या हत्यारािंा हविार करिा, त्यावळेी मानवाने धन ष्ट्य-बाणानंी 
हशकार केली असली पाहहजे. जनावरािंी कािडी सोलणे, झाडाच्या साली खरवडणे आहण साफ करणे, 
िसेि काठ्यानंा व लाकडानंा लहानमोठी भोके पाडणे ही कामे या हत्यारानंी करिा येण्यासारखी आहेि. 
परंि  ि कडे करणे, लाकूड िोडणे, वाटणे, क टणे इत्यादी मोठी अवजड कामे करण्यासाठी गंडासा, 
िूरकसारखी आद्य अश्मय गीन मानवाने वापरलेल्या हत्यारापं्रमाणे मोठी हत्यारे वापरली असली पाहहजेि. 

 
मानव मोठ्या प्रमािात सांहारक झाला 
 

त्यावळेिे मध्य अश्मय गीन मानवािे जीवन म्हणजे एक भटके हशकारी जीवन म्हणाव े लागेल. 
त्याला हत्यारे बनवण्यासाठी लागणारे साहहत्य म्हणजे लहानमोठे दगडगोटे आिा आकाराने आहण 
वजनाने आद्य अश्मय गीन हत्यारापेंक्षा ख पि लहान व हलके होिे. त्याम ळे या हत्यारासंह त्याला सहजिेने 
कोठेही वावरिा येई व हशकारही स लभपणे व अिूकपणे करिा येई. त्याम ळे हा मानव गदय अरण्यािही 
अगदी हबनहदक्कि जाऊ लागला. त्याच्या जीवािी जबाबदारी घेणारे आहण हशकारी जीवनाि स लभिा 
आणणारे हे स धारलेले टोकदार हत्यार म्हणजे धन ष्ट्य आहण बाण होि. ह्या हत्यारािा शोध म्हणजे 
मध्यश्मय गीन मानवाच्या जीवनािील हवकासािा फार मोठा टप्पा होिा. हवसाव्या शिकाि अस्ग्नबाणाच्या 
शोधािे जेवढे महत्त्व आहे िेवढेि महत्त्व ह्या मध्याश्मय गीन धन ष्ट्य-बाणाला आहे. िेव्हािे हे रॉकेट य गि 
स रू झाले असे म्हणाव ेलागेल. एवढी मोठी ही प्रगिी होिी. 

 
आद्य मानवाप्रमाणे हशकारीसाठी मोठमोठे खडे्ड खणायिे, अनेकानंी एकत्र येऊन प्राण्यानंा 

हाकारीि त्या खड्डयािं पाडायिे आहण मग अगदी जवळ जाऊन हशकार करायिी अशी आिा त्याला जरूरी 
नव्हिी. िी पद्धिी आसा मागासलेली ठरली. अशा प्रकारच्या हशकारीि मानवािी अहधक शक्िी व श्रम खिय 
होि िसेि अहधक वळे जाई आहण त्या मानाने िेवढी हशकार प्राप्ि होईलि अशी खात्री नव्हिी. परंि  या 
नवीन हत्याराम ळे कोणिेही सावज आिा िो हेरून अिकू हटपू शकि होिा आहण त्याम ळे त्यािी हशकारी 
प्रवृत्ती बळावि िालली, या हत्याराने मानवाच्या अंगी धडाडी आहण हनभययिा हे ग ण आले. कोणत्याही 
हबकट प्रसंगी हे हत्यार त्याला वािवी आहण त्याम ळे आिा िो एकटाद कटा हनभययपणे भटकून हशकार करू 
लागला. गदय जंगलािही आिा िो ह्या हत्यारासह एकटाद कटा सहज जाई. आिा त्याला भीिी वाटेनाशी 
झाली त्याम ळेि की काय त्यािी कहसक प्रवृत्ती वाढि गेली. मानवी कलहािही जीवािा संहार करण्यािे 
त्याला काही वाटेनासे झाले. या प्रगि शस्त्राने त्याच्या जीवनाि फार मोठा हवकास झाला असावा आहण िो 
खूप धीट झाला िरी त्याि प्रमाणाि िो संहारकही बनला. असे जे काही हवद्वान म्हणिाि जे खोटे नाही. 

 
बौणिक कौशल्यािा णवकास 
 

ज्याप्रमाणे हत्यारे बनवण्यासाठी लागणाऱया दगडाि बदल झाला होिा त्यािप्रमाणे हत्यारे 
बनवण्याच्या पद्धिीमध्येही पूणयपणे बदल झालेला होिा. आिा जर त्याला कशािी जरूरी असेल िर िी 
बाणासाठी जी टोकदार हत्यारे करावी लागि त्यासाठी योग्य म्हणजे िपटा, सपाट दगड शोधण्यािी, मग 
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िो लाबं असो की आख ड असो. िो सहजपणे फोडून त्यािे हछलके काढी आहण टोकदार व पािळ 
हछलक्यािी बाणािी टोके व जाड कपच्या ककवा हछलक्यापासून खूरिणी, हछद्रक ककवा रंधक बनवी. आिा 
असे हदसून येिे की हा मानव शक्यिो हत्यारे बनवण्यासाठी जो दगड हनवडी िो बाजूला सपाट असे. जर 
सपाट बाजू हमळालीि नाही िर िो कौशल्यपूवयक त्या दगडािा हछलका काढून सपाट बाजू ियार करी. 
अशा प्रकारे हछलके काढून बनवलेल्या हत्याराला धार येण्यासाठी बारीक बारीक दािे बनवी. नाहदन्यपूणय 
साधने शोधणाऱया मानवाने आपल्या जीवनाच्या उन्निीसाठी आपल्या बौहद्धक कौशल्यािा हळूहळू हवकास 
केलेला हदसून येिो. 

 
मानवी जीवनाला एवढी मोठी कलाटणी देणारा हा मानव होिा िरी कोण? आद्य अश्मय गीन 

मानवािा हा वशंज िर नसावा ना? आपल्या या िकय हविकाला काहीि अथय नाही. कारण या प्रश्नािी. 
उकल होण्यासाठी ह्या दोन्हीही मानवाच्या सागंाड्याचं्या सागंोपागं अभ्यासािी जरूरी आहे आहण अद्याहप 
महाराष्ट्रािि नव्हे परंि  भारिािही आद्य अथवा मध्य- अश्मय गीन मानवािा सागंाडा हमळालेला नाही. 
केवळ या हत्यारावंरून, त्यासाठी वापरलेल्या हभन्न प्रकारच्या दगडाच्या आकारािं आहण हत्यारामधील 
प्रकारािं, जो संपूणय बदल झालेला हदसून येिो यावरून अशी एक कल्पना स ििे की मध्य अश्मय गीन मानव 
हा बाहेरून आलेल्या नवीन मानववशंािील असावा. येथील आद्य मानवाच्याि ह्या नवीन कल्पना असणेही 
अशक्य नाही पण सभंाव्य वाटि नाही. िे काहीही असले िरी जो ह्या दोन्ही अश्मय गीन मानवाि बदल 
झालेला हदसून येिो िो केवळ महाराष्ट्रािि झालेला नसून भारिाि िोहोकडे आहण पहिम आहशया व 
य रोप येथेही हा झालेला बदल आढळून येिो. 
 
णितीय अश्मयुगीन मानवािा पणरसर (वातावरि) 
 

हद्विीय अश्मय गीन मानवाच्याकाळी हवामान बह िाशंी कोरडे होिे. आद्य अश्मय गीन कालाप्रमाणे िे 
दमट नव्हिे. प राम ळे नद्यािंी पाते्र पण खूपि बदलली होिी. त्यानंी आपल्या हकनाऱयाच्या मयादा सोडल्या 
होत्या. परंि  पाते्र हवशरे्ष खोल मात्र झालेली नव्हिी. याम ळे बऱयाि हठकाणी पूवीच्या काळाि सािनू 
राहहलेले दगडगोयािें थर उघडेि होिे आहण त्यावरून नदी वहाि होिी. यानंिर नदीच्या पात्राि वाढीिे 
व घटीिे िक्र सिि िाललेले हदसून येिे. आहण या वाढीच्या व घटीच्या िक्राम ळे काही काही हठकाणी 
नदीच्या पात्रािी सध्यािी खोली पन्नास फूट झालेली हदसून येिे. अशी ही भौगोहलक पहरस्स्थिी केवळ 
महाराष्ट्रािि झालेली होिी असे नसून संपूणय भारिभर झालेली होिी. 
 
नदीच्या पात्राांतील बदल 
 

नदीिे पात्र वरवर पाहहले िर हिच्या पात्राि झालेले एवढे बदल आपल्या सहजासहजी लक्षाि येि 
नाहीि. परंि  प णे, नादेंड, पंढरपूर, कोपरगाव, नाहशक, दौंड या नदीकाठच्या लोकानंा नदीच्या 
सामर्थयािी हनहििि कल्पना येईल. पानशिे धरणफ टीनंिरिी प णे शहराला व दौंडला यािा िागंलाि 
अन भव आला. १९६९ साली हगरणा आहण गोदावरी. या नद्यानंी आपले प रािे उच्चाकं मोडले िेव्हा त्याचं्या 
काठिे नाहशक, कोपरगाव, नादेंड येथे हाहाकार झाला. मध्य अश्मय गीन मानवाला िर दरवर्षीि प राच्या 
हबकट प्रसंगाला िोंड द्याव ेलागे. त्या काळािील या प्रिंड प रानंीि नद्याचं्या काठी ही उंिि उंि बारीक 
वाळूिी व रेिीिी टेकाडे हनमाण झाली आहण त्यावर बारीक गाळाच्या मािीिा थर आवरणासारखा घट्ट 
बसला. 
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णितीय अश्मयुगीन मानवािी णनणित कालगिना 
 

हा हद्विीय अश्मय गीन मानव केव्हा होऊन गेला यासबंंधी अगदी परवापरवापयंि कोणाला काहीही 
सागंिा येि नव्हिे. भसू्िर–शास्त्र्ाचं्या अन मानान सार हा मानव उत्तर हहमय गाि होऊन गेलेला असावा. 
हव्ान शास्त्राि जे नवीन नवीन शोध लागि आहेि त्यािा फायदा प राित्त्व-शास्त्राला पण झालेला आहे. 
हकरणोत्सगयमापन पद्धिीने हमळहवले. या कालखंडािील कालगणना हनहिि करण्याि शास्त्र्ानंी यश 
हमळहवले आहे. ही कालगणना वनस्पिी, झाडे, हाडे, शखं, कशपले इत्यादींच्या आधाराने केली जािे. या 
वस्िंूमध्ये जो हकरणोत्सगय घटक सापडिो िो मोजला जािो आहण त्यावरून कालमान हनहिि करिा येिे. 
राह रीजवळ म ळानदीच्या पात्राि धरणािे पाया खोदण्यािे काम िालू होिे. त्या पायाि बारीक वाळूिे व 
रेिीिे हद्विीय अश्मय गीन थर आढळून आले. त्यािंी कालगणना केली िर िी िीस हजार वर्ष ेइिकी मागे 
जािे. आहण द सरे उदाहरण प णे हजल्ह्यािील इनामगावाजवळील घोडनदीच्या काठिे. िेथेही हद्विीय 
अश्मय गीन घट्ट थरािील सापडलेल्या कशपल्यािंी कालगणना केली िी एकवीस हजार वर्ष ेइिकी आली. 
कृष्ट्णा नदीवरील धोम येथील एक णिाळीस हजार आहण गोदावरी नदीवरील पैठण येथील त्या थरािंील 
वस्िंूिी कालगणना एकोणीस हजार वर्ष ेइिकी आली. यावरून िाळीस हजार िे वीस हजार वर्षांमधील 
काल हा मध्यअश्मय गीन मानवािा काल समजावयाला काही हरकि नाही. 

 
या हनष्ट्कर्षावरून वीस हजार िे िाळीस हजार वर्षांमधील जो वीस हजार वर्षांिा काळ िो या 

मध्यअश्मय गीन मानवािा लागेल. या संपूणय वीस हजार वर्षांि हा मानव एवढ्याि प्रगिीवर थाबंला नाही. 
त्यािे हशकारी व भटके जीवन अद्याहपही िालूि होिे. त्याला स्थयैय लाभलेले नव्हिे. िो आपली हत्यारे व 
साधने यासबंंधी हवकासाच्या नव्या नव्या कल्पना बाधंीि असे व त्या हत्यारांि स धारणा होण्यासाठी अखड 
 प्रयत्न िालू होिे. आज आपण पहािो ककवा गेल्या िारपाि हजार वर्षांपासून ज्या स ऱया, िाकूिी पािी, 
दाढीिे वस्िरे, भाल्यािी ककवा बाणािी टोके, मासे पकडण्यािे गळ इत्यादी गोष्टी सापडिाि त्यािें 
जनकत्व वीस हजार वर्षांपूवीच्या या मध्यअश्मय गीन मानवाकडे जािे. 
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आकृती २ : मदय अश्मयुगीन हत्यारे 
 

बहुणवध हत्याराांिी णनर्ममती 
 

त्यािा आणखी एक महत्त्वािा शोध म्हणजे त्याने संय क्ि ककवा बह प्रयोजन हत्यारे बनवली व 
त्यािंा व्यवहारािं वापर स रू केला. लहान लाबं, गारगोटीच्या पात्याने ख रप्यािी पािी ककवा गळािे दगड 
बनवण्यािा प्रयत्न करी आहण िे मध्येि फ टले ि टले िर त्याि पात्यािा आहण अन्य पािळ बारीक धारदार 
पात्यानंा लहानशा कोयत्याच्या आकाराच्या लाकडी काठीि ककवा लाबं हाडाि अगर काळहवटाच्या कशगािं 
खािा करून बसवी व ही हत्यारे घट्ट बसावी म्हणून डकवी. प्रसंगी िो हिकण मािीिा दाडंा करून त्याि 
बसवी व अशा प्रकारे गारगोटीच्या अनेक पात्यानंा एकत्र आणनू जे संय क्ि हत्यार बनवले त्यािा उपयोग 
बह हवध कामासंाठी, उदा. कापणे, खरवडणे, िोडणे, इत्यादींसाठी करण्याि आला. अशा प्रकारच्या 
संय क्ि हत्यारािे हे महत्त्व आज आपण रोजच्या व्यवहारािं समजू शकिो. हेि सयं क्ि यंत्रयोजनेिे ित्त्व 
आज अग्नीबाणामंध्येस द्धा उपयोगाि आणले जािे. िसेि आपल्या दैनंहदन वापरािील िाकू, स ऱयाि पण 
उपयोगाि येिे. याि आपणाला जो फरक हदसिो िो म्हणजे हत्यारामधील साहहत्यािा. िो मानव दगड 
वापरीि होिा िर आज आपण त्याच्याऐवजी हवहवध प्रकारिे पोलाद ककवा अन्य धािू वापरिो. 

 
मानवाच्या भौहिक संस्कृिीच्या या प्रगिीिे पहहले दशयन नेवासे येथे १९५५–५६ साली झाले आहण 

त्यानंिर महाराष्ट्रािील हवहवध हठकाणी त्यावर अहधक प्रकाश पडि गेला. नागपूरजवळ अन्हन नदीच्या 
खोऱयाि, ध ळे हजल्ह्यािील भाडणे येथे, कान नदीच्या खोऱयािं इत्यादी स्थळी द धाळ गारगोटीिे हछलके 
हमळिाि. कोणत्या कारणाने त्याच्याि ही अशी हत्यारे बनवण्यािे पहरवियन होि गेले हे मात्र समजून येि 
नाही. अशा प्रकारच्या दगडापासून िो धारदार पािी व हछन्या इत्यादी हत्यारे बनव ूलागला. 

 
गारगोटीिी धारदार पाती बनविारा पणहला मानव 
 

गारगोटीिी पािळ पािी बनवणारा मानव राहि असलेला देश कसा असावा असे हविारले िर िो 
देश दमट हवामानािा नसणार हे उघडि आहे. िेथील हवामान हे कोरडे असणार हे हनहिि. ही 
गारगोटीच्या पात्यािी हत्यारे बनवण्यािी हठकाणे, नदीकाठिी प राने उंि बनलेली वाळूच्या थरािी हठकाणे 
आिा उघडी पडली असल्याम ळे ही हत्यारे हमळू शकली. (आकृिी २) 
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या कोरड्या ककवा अधयश ष्ट्क कालानंिर हनहिि स्वरूपािा एक फार मोठा हवामानाि बदल झाला 
आहण त्याम ळे भौगोहलक पहरस्स्थिीिही बराि फेरफार झाला. हा बदल सवय महाराष्ट्रभर िसेि मध्य प्रदेश, 
ग जराि, आंध्रिा काही भाग, म्हैसूर, मद्रास, ओहरसा, हबहार, उत्तर प्रदेश या हठकाणी झालेला हदसून 
येिो. 

 
ताम्र-पाषािकालीन मानव 

 
काळी जमीन आणि पणहला शेतकरी 
 

महाराष्ट्रािील आद्य अश्मय गीन मानवापासून िे मध्य अश्मय गीन मानवापयंि स मारे दीड लाख 
वर्षांिे मानवी जीवनािे द व ेजोडण्यािा आम्ही जो प्रयत्न केला आहे त्यािून मानवी जीवनािी उत्क्रािंी 
आहण हळूहळू होि गेलेली प्रगिी यािा आढावा आिापयंि घेिला. शिेीवाडी करून व घरेदारे उभारून 
आिा महाराष्ट्राि मानव राहू लागला. त्याला स्थैयय कसे लाभले आहण त्याने आपल्या जीवनाि कशी 
क्राहंिकारक प्रगिी केली, िे आिा पहावयािे आहे. 

 
महाराष्ट्राच्या बऱयाि मोठ्या भागाि काळया आहण िपह़िरी भ रकट रंगािी जमीन पसरलेली 

हदसिे. जहमनीिे काळेपणाि रूपािंर होण्यासाठी हिच्याि कोणिे ग णधमय सामावले गेले हे हनहििपणे 
सागंणे कठीण आहे. सािलेले पाणी ककवा हनमाण झालेली िळी, िसेि पाणथळ जागा, त्यािप्रमाणे झाडे, 
झ डपे गविपाला इत्यादी वनस्पिींम ळे जहमनीला काही प्रमाणाि काळेपणा येिो. या काळया जहमनीच्या 
खालील थर हा बेसॉल्ट खडकािा थर आहे. िर काही नदीकाठच्या हठकाणी प्रािीन हपवळया मािीिा थर 
आहे. असा जर जहमनीिा खूप लाबं छेद घेिला िर काळया मािीच्या जाडीिा थर पृष्ठभागापासून काही 
इंिापंासून िे िीन िे िार फूट जाडीपयंि असलेला स्पष्ट हदसून येिो. हपवळया ककवा भ रकट जहमनीपेक्षा 
ही काळी जमीन मगद राने अहधक कसदार असिे. 

 
काळया जहमनीला योग्य प्रमाणाि पाणीप रवठा हमळाला िर त्या जहमनीि गहू, ज्वारी, बाजरी, 

हरबरा, कापूस, ऊस, इत्यादी मानवी जीवनाला अत्यावश्यक असणारी हपके अगदी म बलक प्रमाणाि 
हनघिाि. ज्या मानवाने ही शिेीिी म हूियमेढ रोवली त्याला ह्या शिेीच्या जीवनािे सार पूणयपणे उमगले 
असले पाहहजे आहण म्हणूनि त्याने शिेी हा जीवनािा म ख्य मागय अवलंहबला असला पाहहजे. अिीव 
कष्टप्रद मानवी जीवनािील भटक्या व हशकारी जीवनािी समाप्िी आहण स्स्थर जीवनािी स रवाि करणाऱया 
या आद्य शिेकऱयािे मानवजािीवर फार मोठे उपकार झालेले आहेि. 

 
महाराष्ट्रािील बऱयाि आद्य शिेकऱयाचं्या वसाहिी आिा उजेडाि आलेल्या आहेि. त्यापंैकी 

नाहशक, जोवे, नेवासे, िाडंोली, सोनगाव, इनामगाव, दायमाबाद इत्यादी वसाहिी प्रािीन काळाि काळया 
मािीच्या थरावर वसलेल्या हदसून येिाि. अशीि पहरस्स्थिी खानदेशािही प्रकाश,े सावलडा, भाडणे, 
बह रपे, बहाळ इ. हठकाणी हदसून येिे. या वसाहिींिा काळ हिस्िपूवय पंधराशचे्या आसपासिा आहे. 
हवदभाि ककवा मराठवाड्याि या िाम्रपार्षाणकालीन ससं्कृिीसंबधंी उत्खनन झालेले नाही. िरी पण िेथे 
यापेक्षा हनराळे काही असेल असे म्हणिा येि नाही. त्या काळी मानवी जीवनाच्या दैनंहदन गरजा प रवणारी 
आहण काही स खसोयी उपलबध करून देणारी स्वयंपूणय खेडी सवयत्र होिी. गावाच्या समोर नदीिे पात्र 
असाव े अशी गावािी रिना असे. त्याम ळे घरािून नदीिे नयनमनोहर दृश्य पाहिा येई. नदीिे पाणी 
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बारमाही वाहणारे असून िे आरोग्यदृष्ट्या स्वच्छ, श द्ध असे. गावािील त्यािंी हनवासस्थाने म्हणजे एक 
लहान खोलीवजा झोपडी असे आहण अशा ह्या लहानलहान घरामंध्ये िे दाटीवाटीने वा गटाने एकत्र येऊन 
वस्िी करि. (आकृिी ३) 

 

 
 

मातृदेव व वृषभ, इनामगाव 
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वतुवळाकार घराांिे अवशेष, इनामगाव 
 

 
अशा प्रकारिी ही छोटी ट मदार व स्वयंपूणय खेडी अगदी इहिहासकाळापयंि, एवढेि नव्हे िर 

अगदी परवापरवापयंि म्हणजे मोठमोठ्या शहरािंी हनर्वमिी होईपयंि आहण ऐर्षारामी नागरी जीवनाच्या 
स खसोयींिा संपकय  येऊन त्यािंा पगडा बसेपयंि हटकून होिी. 

 
या वसाहिीच्या जीवनािा पाय घालणारे मानवािे पूवयज हजारो ककवा लाखो वर्ष े पोटाच्या 

खळगीसाठी अहोरात्र वणवण भटकले. त्याचं्या जीवनाला हिळमात्र शािंिा लाभली नाही. मानवी 
जीवनािी कोंडी दूर करण्यासाठी त्यानंी आपल्या ब हद्धकौशल्यािा उपयोग केला. परंि  मानवी कल्याणािे 
यथाथय स्वप्न रंगवणे त्यानंा उमगले नाही. रोजिा उगवणारा हदवस त्यानंा पोटासाठी भटकायला उद्य क्ि 
करी. हशकारी जीवनाि अनेकानंा एकत्र येऊन जगणे कठीण होिे. त्याम ळे मानवािे एकमेकािील नात्यािे 
व पे्रमािे सबंंध, क ट ंबपद्धिी, समाजजीवन, समाजकल्याण या मानवी जीवनाच्या अत्यावश्यक गोष्टींपासून 
िे फारि दूर होिे. 

 
पशुसांवधवनाला प्रारांभ 
 

शिेीच्या जीवनािी स रवाि होिाि भटक्या आहण हशकारी जीवनाला आळा बसला. मानवी 
जीवनाला स्थैयय येण्यास स रवाि झाली. हशकारी अवस्थेिील मानव जागृि होऊन हविार करू लागला. 
त्याला हविाराला अवधी हमळाला आहण प्रगिीच्या पथाकडे िो झपायाने वाटिाल करू लागला. शिेीच्या 
उपय क्ििेच्या दृष्टीने वन्य पशूनंा माणसाळवणे आहण त्याचं्या शक्िीिा शिेीला उपयोग करून घेणे हे त्याने 
हळूहळू स रू केले. त्यािप्रमाणे पश संवधयनाला स रवाि झाली. 
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आजपयंि हशकार भाजून खाि असणाऱया मानवाला धान्य हशजवनू खाण्यािी ब द्धी स िली. 

त्यासाठी िो मािीिी भाडंी वापरू लागला आहण आपल्या जीवनाला त्याने एक वगेळेि वळण लावले. 
आपल्या जीवनािील कलािें दशयन िो भाडं्यावर रेखाटू लागला. 

 
त्याच्या िौकस आहण शोधक दृष्टीला धािूिाही शोध लागला. दगडी ग ळग ळीि हत्याराबरोबरि 

आिा िो िाबंयािी हत्यारे बनव ूलागला. अशा प्रकारे एका शिेीच्या शोधापाठोपाठ त्याला पश पालन व 
संगोपन आहण मानवी हवकासाच्या इिर घटना पाहहल्या की पहहल्या स धारणेच्या काळाला जेवढा प्रदीघय 
कालावधी लागला त्यापेक्षा अत्यंि कमी अवधीि मानवाला वरील स धारणा करिा आल्या आहण येथूनि 
मानवी जीवनाच्या इहिहासािी खरी स रवाि झाली असे स्पष्ट हदसून येिे. 

 
महाराष्ट्रात मानवाच्या आद्य वसाहती 
 

आद्य अश्म–य गापासून िे शिेीवाडीच्या स रवािीच्या कालखंडापयंिच्या प्रदीघय काळासंबधंाने 
आम्ही महाराष्ट्राि आहण भारिाि अनेक हठकाणी उत्खनने केली. िरीही स्स्थर वसाहि करून जगण्यािी 
पद्धिी आहण शिेीवाडीिी स रवाि हनहििपणे कोणत्या काळापासून स रू झाली, िसेि त्यािे मूळ स्थान 
कोणिे, या संबंधीिी हनहिि स्वरूपािी माहहिी अजून प्राप्ि झालेली नाही. आम्हाला जर काही आढळून 
आले असेल िर िे म्हणजे कसध, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हबहार, ओहरसा, आंध्र, मद्रास, 
म्हैसूर, ग जराि व महाराष्ट्र या हठकाणी शिेीिी स रवाि झाली त्याि कालाि स्स्थर जीवनाला ज्या ज्या 
गोष्टींिी जरूरी होिी त्यासबंंधीच्या सवय कला, कल्पना आहण पद्धिी, म्हणजे मािीिी भाडंी बनहवण्यािी 
कला, दगडी मण्यािें दागदाहगने बनहवण्यािी कला, सोन्यािे आहण िाबंयाच्या धािूसंबंधीिे ्ान, िसेि 
गहू, िादूंळ, ज्वारी, कडधान्ये आहण कापूस इत्यादी हपकहवण्याच्या कल्पना, कापड आहण कचे्च रेशीम 
बनवण्याच्या हवद्या, या हस्िगि झाल्या होत्या. 

 
या सवय गोष्टी हविाराि घेिा या भागाि पसरलेल्या िाम्रपार्षाणय गीन ससं्कृिीिा जनक या प्रािंाच्या 

बाहेरून कोठून िरी आलेला असावा असे हदसिे. मोठमोठ्या नद्याचं्या खोऱयािं या वसाहिी आढळिाि. 
िापी, गोदावरी, कृष्ट्णा, भीमा, प्रवरा इत्यादी नद्याचं्या खोऱयाि िर वसाहिी आहेिि, परंि  वरील नद्याचं्या 
लहानसहान खोऱयाि म्हणजे कान नदी, पंजरा नदी, म्हाळंूग नदी इत्यादी उपनद्याचं्या खोऱयािंही 
ित्कालीन मानवाच्या वसाहिी हदसून येिाि. 

 
साधारणपणे हि. स. पूवय दोन हजार वर्षांपासूनि आपल्या देशाि, प्रािंािे आहण उपप्रािंािे 

वैहशष्टय दशयहवणाऱया हद्दीच्या खाणाख णा हदसून येऊ लागल्या होत्या. ित्कालीन जीवनमान आहण 
सासं्कृहिक पहरस्स्थिी पाहिा त्याच्याि हवशरे्ष फरक असल्यािे हदसून येि नाही. उत्खननाद्वारे प्राप्ि 
झालेल्या मािीच्या वैहशष्ट्यपूणय भाडं्याच्या आकारावरून त्यानंा सासं्कृहिक नाव े हदलेली आहेि. त्या 
भाडं्यािी जडणघडण, आकार, प्रकार, बनावट व त्यािा पोि या सवय गोष्टींिा संशोधनात्मक अभ्यास 
करून त्यािें हभन्नत्व ठरवण्याि येिे. ज्याप्रमाणे जोवे आहण नेवासे संस्कृिी प्रकाश आहण सावलडा 
संस्कृिी, म्हैसूर प्रािंािील ब्रह्महगरी संस्कृिी ककवा नवाश्मय गीन संस्कृिी, नमयदा घाटीमधील महेश्वर 
नावडाटोली संस्कृिी; या त्या संस्कृिी. सवयसाधारणपणे आपण जे सध्यािे सासं्कृहिक व भाहर्षक 
दृहष्टकोनािून प्रािं पाहिो त्या प्रािंाशी आहण त्या वळेच्या संस्कृिीशी ि लना करिा िे एकमेकाच्या हकिी 
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जवळ आहेि हे हदसून येिे. िेव्हािी महेश्वर– नावडाटोली संस्कृिी म्हणजे सध्यािा माळवा प्रांि. नेवासा, 
जोवे, नाहशक म्हणजे सध्यािा वायव्य महाराष्ट्र, ब्रह्महगरी म्हणजे म्हैसूर, कनाटक, इत्यादी. या हवर्षयािा 
आम्ही सूत्रबद्ध आहण स बद्ध असा अभ्यास गेल्या दहा वर्षांपासून प राित्त्व शास्त्राच्या दृहष्टकोनािून करीि 
आहोि. 

 
या सबंंधीिा हनष्ट्कर्षय काढिा हिस्िपूवय १५०० िे ८०० ह्या कालखंडाि ही संस्कृिी येथे नादंि 

असलेली हदसून येिे आहण हििा हवस्िार उत्तरेला पार नमयदा िापी नद्याचं्या खोऱयापासून दहक्षणेला कृष्ट्णा, 
ि ंगभदे्रच्या िटापयंि हदसून येिो. उत्तरेकडील नावडाटोली, महेश्वर येथील उत्खननाि प्राप्ि झालेली 
खापरे महाराष्ट्राि गोदावरी प्रवरा आदी नद्याचं्या खोऱयािील दायमाबाद, नेवासे, पठैण येथील उत्खननाि 
जोवे संस्कृिीच्या खापराच्या अगोदरच्या कालखंडािील हदसून येिाि. गेल्या दोन वर्षापासून आम्ही 
घोडनदीच्या हकनारी इनामगाव येथे जे उत्खनन केले त्या हठकाणी उत्तरेकडील माळवा संस्कृिी व 
दहक्षणेकडील ब्रह्महगरी संस्कृिी यािंी एवढी सरहमसळ झालेली हदसून येिे की िी कशी झाली हे समजून 
येि नाही. हवशरे्षिः अखेरच्या कालखंडाि म्हणजे हख.स. पूवय ६०० िे ८०० च्या काळाि दहक्षणेकडील 
संस्कृिीिी छाप पडलेली हदसून येिे. आहण प ढील काळािही त्यािा जोर वाढल्यािे हदसून येिे. 
 
मानवािे महाराष्ट्रातील सुरुवातीिे जीवन 
 

स रवािीच्या काळाि महाराष्ट्रािील मानवाच्या जीवनाच्या मूलभिू गरजािंा हविार करिा त्याच्या 
घरादारािा प्रथम हविार करू. या काळािील महाराष्ट्रािील खेडोपाडीिी घरे गोलाकार असून 
वास देवाच्या टोपीप्रमाणे िी वरच्या बाजूला गविाने शाकारलेली होिी. िी घरे एका लहान खोलीिी, 
झोपडीवजा होिी. खाली फूट दीड फ टावंर खाबं ककवा मेढी आधारासाठी प रि असि. या मेढीच्या बाजू 
हवणलेल्या िट्टयाने झाकून घेि. िट्टया ककवा िटया स्थाहनक वलेापासूनि बनवि असि आहण या 
िटयावंरून मािीच्या हगलाव्याने िे हलपून घेि व त्यावरून सारवि. अशाि प्रकारे घरािील जहमनी पण 
िापूनिोपून बनवीि. क डाच्या मािीच्या कभिी असलेल्या झोपडीवजा खोलीि राहणाऱया महाराष्ट्रािील ह्या 
आद्य शिेकऱयाच्या घराि िो काय काय वापरि होिा यािा जरा बारकाईने शोध घेऊ या. त्याच्या झोपडीि 
जरा डोकावनू पाहहले िर काय हदसिे? प्रथम डोळयािं भरणारी गोष्ट म्हणजे िे भलेमोठे साठवणीिे 
राजंण. त्या राजंणािे बारकाईने हनरीक्षण केले िर त्याला खाली आधारासाठी िार मािीिे पाय बनवलेले 
हदसून येिाि. हशवाय पक्का आधार हमळावा म्हणनू िार िपटे दगड पण बाजूला लावलेले हदसून येिाि. 
खाण्याहपण्यािी भाडंी पाहिा त्यािं काही वाडगी, कटोरे व इिर काही कंगोरा असलेली भाडंी आढळून 
येिाि. कंगोरा असलेले सरळ िोटीिे हकटलीप्रमाणे जे भाडें असिे त्याला धरण्यास हाि (हॅन्डल) नसिो. 
िाटे ककवा थाळया मात्र या भागाि क ठेही आढळून आल्या नाहीि. 

 
जोवे–नेवासे सांस्कृती म्हिजे काय? 
 

‘जोवे–नेवासे संस्कृहििी िाम्रपार्षाणकालीन’ वैहशष्ट्यपूणय भाडंी म्हणून जी ओळखली जािाि, 
ककबह ना महाराष्ट्रािील आद्य वसाहिीमधील मानवािी संस्कृिी जोवे या नावाने ओळखली जािे त्यािे 
कारण म्हणजे १९५१ च्या स मारास प्रवरा नदीच्या काठी संगमनेरजवळ जोवे या गावी केलेल्या, 
उत्खननािही अशा प्रकरिी वैहशष्ट्यपूणय भाडंी सवयप्रथम उजेडाि आली. त्या संस्कृिीिे कालमान जेव्हा 
शास्त्रीय पद्धिीने ठरले िो काळ म्हणजे ह़िस्िपूवय बाराश े िे पंधराश े हा होय. ह्या भाडं्यािे आगळेपण 
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त्यानंिर महाराष्ट्राि इिरत्र झालेल्या सवय िाम्रपार्षाणय गीन ससं्कृिीच्या थरािं आढळून आले. नेवासे येथे 
मोठ्या प्रमाणाि उत्खनन झाले आहण त्या संस्कृिीमधील भाडं्यावंर अहधक प्रकाश पडल्याम ळे त्याला 
जोवे-नेवासे संस्कृिी म्हणण्यािी पद्धि पडली. या भाडं्यािें वैहशष्ट्य म्हणजे ि लनात्मकदृष्ट्या ही भाडंी 
पािळ असून िाकावर बनवलेली आहेि. या भाडं्यािंी घडणही अहिशय उत्कृष्ट पद्धिीिी आहे. हवटकरी 
ककवा आलवणी िाबंूस अशा बाह्य रंगािी असून काळया रंगाच्या रेर्षानंी त्यावर भौहमहिक आकृत्यानंी 
नक्षीकाम केलेले हदसून येिे. ही भाडंी जरी आपण एकदाि पाहहली ककवा हािाळली िरी त्यािे वैहशष्ट्य 
आपल्या लक्षाि आल्याहशवाय राहि नाही. या भाडं्यािे आणखी एक ग णवैहशष्ट्य म्हणजे त्यािंी भट्टीमधील 
भाजणी उत्तम प्रकारिी झाल्याम ळे त्यािंा आवाज धािूच्या भाडं्याप्रमाणे खण खण  येिो. अशा प्रकारिी ही 
इिकी स ंदर भाडंी बनविाना त्या क ं भारािील कलाविं जागा होिो आहण एखादे धावणारे क ते्र ककवा 
बागडणारे हरीण असे अगदी सहजपणे त्याच्या क ं िल्यािून त्या भांड्यावर उिरिे. प्रसंगी एखाद्या 
बाडग्यावर स्वस्स्िकासारखे श भहिन्हही काढलेले आढळून येिे. महाराष्ट्रासह भारिाच्या अन्य प्रदेशािंही 
जनावरािंी हिते्र भाडं्यावर काढलेलेली हदसून येिाि, परंि  महाराष्ट्रािे वैहशष्ट्य स्वस्स्िकामध्ये आहे. िे 
दहक्षण भारिाि व महाराष्ट्राि प्रथमि हदसून येिे. 

 
प्रत्येक क ट ंबासाठी जेवणािी व स्वयंपाकािी स्विंत्र भाडंी असि. क ट ंबािी सापंहत्तक पहरस्स्थिी 

आहण घरािील मंडळीिी सखं्या यावर भाडं्यािा आकडा अवलंबून असे. गहू, ज्वारी, वगैरे अन्नधान्यािें 
पीठ करण्यासाठी आहण प्रसंगी दगडी क ऱहाडी घासण्यासाठी व धार लावण्यासाठी सपाट मोठी बठैक 
असलेल्या दगडाि नावपे्रमाणे खोलगट असा खल वापरि. या खलाि खलण्यासाठी बहहगोलाकृिी 
वरवटंा वापरि. अशा प्रकारिा खल आहण वरवटंा दोन ककवा अहधक क ट ंबाि हमळून वापरला जाि 
असावा. त्याम ळे िो दोन घरामंध्ये ठेवलेला आढळून येिो. धान्यािे पीठ करण्यािी पद्धि यािूनि प ढे उगम 
पावनू त्यािे जात्याि आहण त्याप ढे हगरणीि अशी स्स्थत्यिंरे होि गेली. 

 
मृताांना पुरण्यािी पित 
 

मृिानंा राहत्या घरािि प रण्यािी पद्धिी या कालखंडाि हदसून येिे. दोन-िीन मिृ बालकानंा 
एका मडक्याि प रण्याि येई. प्रौढानंाही प्रसंंगी मडक्याि प रि. परंि  त्यासाठी मात्र अहधक मडकी लागि. 
एरवी त्याना िीन िे पाि मीटरिा खड्डा घेऊन प रि. दहक्षणेकडे पाय व उत्तरेकडे डोके करून प रण्यािी 
पद्धि महाराष्ट्रासह दहक्षण भारिाि हदसून येिे. मृिाशजेारी त्याचं्या. सापंहत्तक पहरस्स्थिीप्रमाणे त्याच्या 
वापरािी भाडंीक ं डी ठेवि. नेवासे व िाडंोली येथे िर मृिाच्या गळयाि िाबंयाच्या मण्यािंी माळ आढळून 
आली. नेवासे येथील या मण्यािंी माळ एक धागा रेशमािा व एक धागा स िािा अशी द हेरी हवणलेल्या 
दोऱयाि ग ंफलेली होिी. त्यावळेी िाबंयाच्या मण्यािंी माळ हा श्रीमंिी दशयहवणारा आहण िैनीसाठी 
वापरलेला दाहगना समजण्याि येि असावा. कारण िाबंे हा धािू िेव्हा अत्यंि द र्वमळ ककवा द ष्ट्प्राप्य होिा. 
अशा प्रकारिे रेशीम आहण सूि ह्यािे सहंमश्र सूि भारिाि प्रथम हमळि असल्यािी नोंद आहे. 

 
अन्नधान्य व आहार 
 

अन्नधान्याच्या बाबिीि सोनगाव व इनामगाव येथील हनष्ट्कर्षांवरून ही झोपडीि राहणारी मंडळी 
आपल्या आहाराि गहू, ज्वारी, िादूंळ, डाळ इत्यादी अन्नधान्ये वापरि असि, हे देखील प्रथमि उजेडाि 
आले. वरील धान्याच्या आहाराबरोबर हमठाि घालून वाळवलेले ड करािे मासं, गोमासं, नदीवरले मासे, 
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कासव आहण सरपटणारे प्राणी पण िे खाि असाविे. त्यािबरोबर िे अल्प प्रमाणाि हशकार करीि. हे काही 
असले िरी आिा शिेीिी स रवाि करणाऱया या मानवािे लक्ष पश संगोपन व पश संवधयन याकडे वधेले गेले. 
ड करे, बदके, कोंबड्या इत्यादी पश पक्षी िो पाळू लागला. िाम्रपार्षाणय गीन जीवनपद्धिीसंबंधी जर 
सवयप्रथम कोठे प्रकाश पडला असेल, िर िो इनामगाव येथील उत्खननाम ळे. (आकृिी ४) 

 
एक लहानसे शिेीप्रधान खेडे. साधारणिः एका खोलीएवढ्या आकाराच्या शभंर एक झोपड्यािें िे 

कोणिे बरे गाव असाव?े त्या गावाि पािशचे्या दरम्यान लोकसंख्या असून क टंूब स्विःच्या 
उदरहनवाहाप रिे हपकवि होिे. जररीप रिी दगडी हत्यारे स्विःिी स्विःि बनवी. ग्रामक ं भार 
गावकऱयाच्या आवश्यकिेन सार त्याच्या भाडं्याच्या गरजा भागवि होिा. ह़िस्िपूवय पािशचे्या दरम्यान 
जेव्हा मानवी जीवनाि लोखंडाने प्रवशे केला िेव्हा त्यावळेी दगडी हत्यारे कमी होऊन त्याऐवजी लोखंडाने 
व िाबंयाने िी जागा घेिली. लोखंडाच्या आगमनाबरोबर घोड्यािे पण आगमन झाले. अगदी प्रथम 
अवस्थेि त्यािा लढाईसाठी वापर केला. दळणवळणासाठी त्यानी िेव्हा त्यािा वापर केला नाही. या दोन्ही 
गोष्टींिी नोंद नागपूरजवळ ज नापाणी आहण टाकळघाट येथे झालेल्या उत्खननावरून प्रथमि उजेडाि 
आलेली आहे. लोहिंत्रािा वापर व त्यािे फायदे हे त्या वळेच्या राजेरजवाड्यानंी करून घेिल्यािे हदसून 
येिे. त्यावळेिे प्रहसद्ध साम्राज्य म्हणजे सािवाहनािे प्रहिष्ठान, सध्यािे पैठण, आहण इिर प्रहसद्ध शहरे 
म्हणजे नाहसक, ज न्नर, िेर, नेवासे, कोल्हापूर ही होि. व्यापाराम ळे सम द्रकाठिी बंदरे पण प्रहसद्धीस 
आलेली होिी. त्यापंैकी कल्याण, ठाणे, सोपारा ही प्रम ख होि. गेल्या शिकापासून आध हनक िंत्रशास्त्रािी 
स रवाि झाली आहण हिने खेड्याच्या स्वयंपूणयिेला धडक देऊन आघाि केला. शहरापासून दूरवर 
असलेल्या, स्वयंपूणयिेने जीवन जगणाऱया खेड्यािे हक्क त्या शहरानंी हहरावनू घेिले आहेि आहण त्यानंा 
परावलंबी करून सोडले आहे. परकीयािंी आक्रमणे आहण आन्िहरक बंडाळया, राजे-राजवाड्यािंील 
वशंपरागि य दे्ध यािूंन िी वािली हा त्यािंा फार मोठा हवजयि मानावा लागेल. 

 
साांस्कृणतक सांबांध 
 

साधारणपणे ह़िस्िपूवय पंधराशपेासूनि प्रादेहशक भावनेिा उद् गम होऊन आपले वैहशष्ट्य हदसू 
लागले होिे. त्यािी कारणे म्हणजे भारिाि िोहोकडे सासं्कृहिक संबधं, कलाहवर्षयक प्रश्न, वशंहवर्षयक 
समस्या या संबधंीिी सवयसाधारण जागृिीिी भावना हनमाण होऊ लागली होिी आहण या प्रादेहशक 
भावनेिूनि सासं्कृहिक संबधं स रू झालेले हदसून येिाि. महाराष्ट्रािे म्हैसूर, ग जराि, मध्यप्रदेश आहण 
आंध्र याचं्याशी िे संबधं कायमिे हटकून होिे आहण त्याम ळेि शजेारच्या प्रािंाला जे जे काही लागेल िे िो 
त्या प्रािंािून घेऊन जाि असे. 

 
त्या काळी नमयदा िीरावर राहणारे लोक गहू, हरबरा डाळ, मूग, िादूंळ, मसूर आहण एक प्रकारिी 

वाळपापडी व बोरे खाि होिे; हे महेश्वर, नावडाटोली येथे केलेल्या उत्खननावरून हसद्ध झालेले आहे 
आहण ही अन्नधान्ये उत्तरेकडून खाली दहक्षणेि पसरि आलेली असावीि. इनामगाव येथे फक्ि गहू व डाळ 
आढळली. िी खानदेशामाफय ि माळव्यािून आलेली असावी. स िार-कामािी घासून ग ळग ळीि केलेली 
दगडी हत्यारे, हछन्या, दगडी पटाश्या, मोठमोठ्या दगडी क ऱहाडी, िसेि मृिानंा घराि प रण्याच्या पद्धिी 
या गोष्टी दहक्षणेकडून महाराष्ट्राि आलेल्या हदसून येिाि. महाराष्ट्रािे वैहशष्ट्य म्हणूनि जर काही 
दाखवायिे असेल, िर िी म्हणजे मािीिी भाडंी. मािृकेच्या पूजापद्धिीिा त्यावळेी महाराष्ट्राि आढळ 
होिो. परंि  िीस द्धा परदेशािूनि म्हणजे पहिम आहशयािून इकडे आलेली हदसून येिे. प्रकाश े येथे 
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जळलेल्या लाकडाच्या प्राप्ि अवशरे्षावरून िेथे त्या काळी खैर, सागवान, हससम ह्या प्रकारिी झाडी होिी, 
हे हसद्ध होिे. 

 
या सवय गोष्टी हविाराि घेिल्या, की भारिाि हदसून येणारी ही संस्कृिी आहण हिच्याशी संबंहधि 

अशी इिरत्र असलेली संस्कृिी आहण त्यािंा हवकास वा वाढ ही बाहेरच्या संपकाहशवाय होऊ शकलेली 
नाही, हे अगदी स्पष्ट होिे. या गोष्टीला आणखी एक द जोरा हमळिो. १९५९–६० मध्ये नेवासे आहण १९६३ 
मध्ये िाडंोली येथे करण्याि आलेल्या उत्खननािूंन त्या हठकाणी प्राप्ि झालेले मृिािें सागंाडे शारीहरक 
दृष्ट्या पाहिा सध्यािे जे आहदवासी ककवा हभल्ल याचं्यासारखे वरून हदसि असले, िरी या जमािीच्या 
आहण िाम्रपार्षाणय गीन जमािीच्या भौहिक गोष्टींिी ि लना करिा ित्कालीन लोक हे सध्याच्या आहदवासी 
ककवा हभल्ल जमािीपेक्षा हकिीिरी प ढारलेले होिे हे हदसून येिे. 

 
महाराष्ट्रातला आणि बाहेरिा मानव 
 

गेल्या स मारे दहा वर्षांपासून महाराष्ट्रामधील िाम्रपार्षाणय गीन कालाि सासं्कृहिक बदल कसकसे 
होि गेले आहेि, यािे आिा हळूहळू स्पष्ट हित्र उमटू लागले आहे. अश्मय गीन कालखंडाच्या लाख िे दीड 
लाखाच्या प्रदीघय कालखंडाि महाराष्ट्रािील मानव हा सासं्कृहिक दृष्ट्या बाहेरच्या देशापेक्षा ककवा 
लगिच्या प्रािंापेक्षा क ठेही कमी नव्हिा हे यापूवी दाखवनू हदलेले आहेि. िेि कौशल्य, िीि पद्धिी, 
िशीि हनर्वमिी त्यानंी दगडी हत्यारािं दाखवनू हदलेली आहे. दगडी अलंकार, शखंकशपल्या, आभरू्षणे िो 
बनवी व वापरी. त्यािी शसे्त्र व आय धे िी ग ळग ळीि दगड घासून करी. 

 
कोणिाही भाहर्षक ककवा सासं्कृहिक हवभाग घ्या. त्याि हवशरे्ष असे सासं्कृहिक संबधं एकमेकाि 

ग ंिलेले हदसून येिाि. मग त्याि काही दूरिे असिील ककवा काही नजीकिे. िसेि काही स्थाहनक पण 
असू शकिील. िे नेहमीि संहमश्र असिाि. अशा हवहवध प्रकारच्या संबधंािूंन बनलेल्या संस्कृिीवर नैसर्वगक 
वा भौगोहलक गोष्टीिा पहरणाम होऊन त्यािूनि हळूहळू एक वगेळे वैहशष्ट्य हनमाण होिे आहण त्या प्रािंाला 
आपण िशाि प्रकारिे हवशरे्ष असे नाव देिो. नंिर कालमानाप्रमाणे त्या नावाने िो प्रािं ओळखला जािो. 
यािूनि सध्यािे म्हैसूर, ग जराि आहण महाराष्ट्र हे प्रािं हनमाण झाले आहेि. 

 
धार्ममक कल्पना 
 

प राित्त्वीय उत्खननाि अनेक वस्िू प्राप्ि होिाि; परंि  त्यािंील बऱयाि वस्िंूिा हनहिि अथय लावणे 
अथवा हनष्ट्कर्षय काढणे अवघड जािे. हवशरे्षिः धार्वमक कल्पनासंबधंी हनष्ट्कर्षय काढणे िर आणखीि अवघड 
ठरिे. जोपयंि देऊळ अथवा देवालय ककवा देव्हारा अशा हनहिि स्वरूपाच्या वस्िू अगर त्यासंबधंीिे काही 
हलहखि प राव ेप्राप्ि होि नाहीि, िोपयंि ित्सबंंधी केलेले अन मान केवळ िार्वकक स्वरूपािे राहिे. 

 
उदाहरण म्हणून सागंावयािे झाल्यास, कसध ससं्कृिीमध्ये कलगपूजा, पश पहिपूजा, देवीपूजा, 

वनस्पहिपूजा इत्यादी होि होिी, असे साहंगिले जािे. परंि  ही सवय िार्वकक अन माने आहेि. कारण 
मोहेंजोदारो आहण हरप्पा ही कसध संस्कृिीिी ित्कालीन मोठी समदृ्ध कें दे्र समजली जािाि आहण त्यािं 
एकस द्धा देवालय अथवा देवघर आिापयंि झालेल्या उत्खननािूंन प्राप्ि झालेले नाही. ज्या काही 
कलगापं्रमाणे हदसणाऱया दगडी वस्िू, िसेि हस्त्रयाचं्या (मरू्विस्वरूपाच्या) आकृिी प्राप्ि झालेल्या आहेि, त्या 
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सवय संदभयहवरहहि स्वरूपाच्या आहेि. एवढेि नव्हे, िर काही वस्िू गटाराि िर काही रस्त्यावर पडलेल्या 
स्स्थिीि प्राप्ि झालेल्या आहेि. 

 
वेगवेगळे आकार 
 

कलगापं्रमाणे हदसणाऱया वस्िंूि केवळ एकि वस्िू ह बेहूब कलगाप्रमाणे हदसिे. परंि  इिर, ज्यानंा 
आपण कलग म्हणनू संबोधिो, त्या मात्र त्याप्रमाणे नाहीि. त्यािंील काहीिे आकार िर ब हद्धबळाच्या 
प्याद्यािील आकाराशी ज ळणारे, िर काही पटाच्या खेळािील सोंगयापं्रमाणे वाटिाि. 

 
अशा प्रकारे जोपयंि देवघर अथवा मंहदर यािंा देवासह, संदभासह प रावा उपलबध होि नाही, 

िोपयंि अशा वस्िंूिी पूजा होि होिी ककवा नाही, हे हनहििपणे सागंणे अत्यिं अवघड आहे. नेवासे येथील 
उत्खननाि दोन हस्त्रयाचं्या अधयभाजलेल्या मािीच्या आकृिी हमळाल्या होत्या, हिथे जशी एक नंदीप्रमाणे 
आकृिीही हमळाली होिी. िशाि प्रकारच्या बलैािी आकृिी १९६१ सालच्या िाडंोली येथील उत्खननािही 
प्राप्ि झाली. िाडंोलीच्या बलैामध्ये मात्र एक वैहशष्ट्य हदसून येिे. त्यािी िोंड असलेली बाजू बाटलीच्या 
िोंडाप्रमाणे आहे. िाबंूस रंगाच्या शरीरावर काळया रंगािे पटे्ट रंगवलेले हदसून येिाि. पायाखाली पूवी िार 
लहान िाके होिी िी नष्ट झालेली आहेि. 

 
अगदी अशाि प्रकारच्या बलैािंी व हस्त्रयांिी आकृिी न झी येथे झालेल्या उत्खननाि प्राप्ि झालेली 

आहे. आहण हवशरे्ष म्हणजे त्या आकृिी मंहदरािं आढळून आल्या. न झी हे हठकाण इराक व इराण या 
देशाचं्या सरहद्दीवर आहे. यावरून असे अन मान हनघिे, की ज्या मािृदेवीिी पूजा िेथे िाम्रपार्षाणय गािं 
प्रिहलि होिी, िशाि प्रकारिी पूजा पहिम महाराष्ट्रािही िाम्रपार्षाणय गािं प्रिहलि असावी व या गोष्टीिा 
हनहिि स्वरूपािा एक महत्त्वपूणय प रावा इनामगाव येथील नव्या उत्खननाि प्राप्ि झालेला आहे. 

 
गेल्या दोन वर्षांमध्ये इनामगाव येथे पार पडलेल्या उत्खननाि सवाि वरच्या थरािील शवेटच्या 

कालखंडािील घरे बाहेर काढली, िी सवय आकाराने गोल होिी. त्यांिील प्रत्येक घराि िाबंसू रंगािी 
भाडंी आढळून आली. काळया व लाल रंग असलेल्या खापरािंी मात्र एकि वाटी हमळाली. िसेि मिृ 
मानवाच्या घरािि बाधंलेल्या कबरी पण आढळून आल्या. त्यािप्रमाणे िीन-िार हस्त्रयाचं्या व दोन-िीन 
प रर्षाचं्या अधयभाजलेल्या व कच्च्या अशा मूिीही प्राप्ि झाल्या होत्या; परंि  त्या सवांिा हनहिि संदभय हािी 
आला नव्हिा. त्याम ळे त्यासबंंधी शकंा येि होिी, की कदाहिि या देवदविाचं्या मूिी नसाव्यािही. 

 
नवे उत्खनन 
 

१९७० च्या उत्खननाि असे आढळून आले, की गोल घराचं्या खाली राहणारे, त्याचं्या अगोदरच्या 
कालखंडािील लोक हे िौरसाकृिी घराि राहि होिे आहण त्यािंी घरे आकाराने नंिरच्या घरापेंक्षा मोठी 
होिी. त्यािंील एका घरािे के्षत्रफळ िर अठरा फूट लाबं व दहा फूट रंद एवढे मोठे होिे. िसेि एका 
घरापासून द सऱया घराकंडे जाण्यायेण्यासाठी बनवलेले मागयही आढळून आले. त्यािंी घरािील जमीन 
अगदी उत्तम प्रकारिी बनवलेली असे. एका घरािं िाबंयािे मोठाले वाळे (कडी) िर द सऱया घराि मािीिी 
बऱयाि मोठ्या प्रमाणाि असलेली भाडंी आढळून आली. 
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घरािील भाडं्यािंी मोजदाद करिा िी एकशिेीन इिकी भरली. यावरून इनामगाविे त्या 
काळािील रहहवासी हे सवांि वरच्या थरािील रहहवाशापेंक्षा अहधक समदृ्ध हदसून येिाि. अशाि एका 
घरािी जमीन स्वच्छ करून हििी बारकाईने पाहणी करीि असिाना डॉ. झैन हद्दन अन्सारी व डॉ. मध कर 
ढवळीकर यानंा त्या घरािील जहमनीि म द्दाम ियार केलेला एक खड्डा हदसून आला आहण अत्यिं 
काळजीपूवयक त्या भागािे उत्खनन करिा त्या खड्डयाि एक मािीिी पेटी हमळाली. 

 
मािीच्या या पेटीवर स्त्रीिी एक लहान मूिी ठेवलेली हदसून आली आहण त्याच्या शजेारी एक 

मािीिा बलै पडलेला हदसून आला. यावरून असे अन मान आहे, की िो बलैही पूवी पेटीवरि ठेवलेला 
असला पाहहजे. यािबरोबर मािीिे एक अधयगोलाकृिी कडेही आढळून आले. (आकृिी ५) 

 
मािीच्या पेटीिा आकार हा सवयसाधारण लंबिौकोनाकृिी आहे. त्यािे मोजमापः लाबंी बारा 

सेंहटमीटर, रंदी पाि सेंहटमीटर व उंिी सहा सेंहटमीटर असे आहे. पेटीिे झाकणही मािीिे असून, उत्तम 
प्रकारे बनवलेले आहे. त्यािी दोन्ही बाजूिी टोके आकाराने उंि असून अंिगोल आहेि. त्याम ळे झाकण 
व्यवस्स्थि बसवले िर िे अगदी घट्ट बसिे. पेटीिे झाकण उघडले िेव्हा आि स्त्रीिी मिूी असलेली आढळून 
आली. 

 
आिील मूिी व पेटीच्या वर आढळून आलेली मिूी याि एक महत्त्वािा फरक हदसून आला. वरिी 

मूिी ही हशरहवरहहि, केवळ धडि असलेली आढळून आली. िसेि िी म द्दाम हशरहवरहहि बनवलेली 
असावी असे वाटिे. पेटीच्या वरील व आिील मूिीिी उंिी पाि सेंहटमीटर इिकी असून, इिर पहरमाणे 
एकसारखीि वाटिाि. शरीराच्या बनावटीमध्ये उन्नि उरोजाहशवाय इिर भागाचं्या बनावटीला काहीही 
प्राधान्य हदलेले हदसून येि नाही. िोंडािा आकार कपडीप्रमाणे लंबगोल आहे. हाि आहण पाय हे आकाराने 
लहान केलेले आहेि. 

 
यावरून असे स्पष्ट अन मान हनघिे, की ह्या दोन्ही मूिी य विीच्या आहेि आहण या य विीच्या म िीिी 

देवीच्या रूपाने दररोज पूजा–अिा होि होिी. असा हनहिि हनष्ट्कर्षय काढायला आणखी एक महत्त्वािा 
प रावा म्हणजे पेटीच्या वरील बाजूला ठेवलेली अधयगोलाकृिी वस्िू. िी काही सामान्य वस्िू नव्हे, िर िरण 
स्त्रीिी आकृिी उभी राहण्यासाठी म द्दाम बनवलेले िे आसन असले पाहहजे. यावरून असे हदसिे, की ज्या 
हठकाणी ही पेटी हमळाली िे हठकाण त्या घरािील देवघर असले पाहहजे. आहण अशा पद्धिीने आजडी 
भारिाि दररोज हजारो घरािं देवदेविािंी पूजा करण्यािी प्रथा िालू आहे. सवयसाधारणपणे पूजेिे स्थान 
ककवा देवघर हे स्वयंपाक घराजवळ असलेले हदसून येिे. कारण घराि हनहिि स्वरूपािे देवालय बनवणे 
शक्य नसिे. पाहवत्र्य आहण स रहक्षििा या दृष्टीने स्वयंपाक घराजवळील स्थान सोयीिे असिे आहण 
त्यासाठी आपण पूजे-अिेिे व पूजेिे साहहत्य ठेवण्यासाठी देवपेहटकािंा वापर करिो. 

 
अशा प्रकारच्या पेया सोन्याच्या, िादंीच्या, िाबंयाच्या, िंदनाच्या, हस्स्िदंिाच्या अथवा विेाच्या 

ककवा लाकडाच्या पण बनवल्या जािाि. जशी ज्यािी ऐपि आहण श्रद्धा असेल, त्याप्रमाणे त्या बनविाि. 
या हठकाणी मी माझ्या घरिेि उदाहरण देिो. आमच्या म ंबईच्या लहान घराि घराि आम्ही विेािी पेटी 
पूजेिे देव ठेवण्यासाठी वापरि होिो. दररोज सकाळी त्या पेटीिून देवाचं्या मूिी बाहेर काढून त्यािंी 
यथाहवहध पूजा-अिा करून त्या परि पेटीि ठेवल्या जाि व पेटी बंद करून ठेवीि. अगदी अशाि 
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स्वरूपािी प्रथा साडेिीन हजार वर्षांपूवी इनामगाव येथे प्रागैहिहाहसक काळाि िालि असलेली हदसून 
येिे. 

 
अशा प्रकारिे देवीिे स्वरूप हे कदाहिि िमत्काहरक वाटण्यािा संभव आहे. परंि  मानवाने स्त्रीिे 

स्वरूप व हििे महत्त्व हे वीस हजार वर्षांपूवीि जाणले होिे आहण हस्त्रयाचं्या अशाि स्वरूपाच्या मूिी 
हस्स्िदंि, हाडे, मृद पार्षाण यामध्ये कोरलेल्या य रोपमध्ये झालेल्या प रित्त्वीय सशंोधनाि हमळालेल्या 
आहेि. अशा प्रकारच्या या मूिीिा प्रसार य रोपमधून सायप्रस, क्रीट, ि कय स्िान, इराक, इराण 
अफगाहणस्िान आहण नंिर भारि या क्रमाने झालेला हदसून येिो. दोन हजार वर्षांपूवी ऐहिहाहसक 
काळािही अशा प्रकारे देवीिी पूजा भारिाि प्रिहलि होिी; परंि  इहिहासकाळाच्या अगोदरिा अशा 
प्रकारिा प रावा भारिाि अद्याहप कोठेही हमळालेला नाही. त्याम ळे अशा प्रकारिे खाजगी स्वरूपािे 
पूजास्थान भारिाि प्रथमि इनामगाव येथील उत्खननाि प्राप्ि झालेले असल्याम ळे त्यािे महत्त्व हवशरे्ष 
आहे. 
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महाराष्ट्रातील  
‘महापाषािीय’ सांस्कृती        शा.ं भा. देव 
 

लोहय गीन संस्कृिीमध्ये ‘महापार्षाणीय’ संस्कृिीिे एक वैहशष्ट्यपूणय स्थान आहे. भारिामध्ये 
लोखंडािी प्रािीनिा हकिी असावी याबद्दल हवद्वानामंध्ये द मि होिे. काही काळापूवी दहक्षण भारिाि िरी 
इ. स. पूवय हिसऱया शिकाच्या आधी लोखंडािा वापर प्रिहलि नव्हिा, असे ब्रह्महगरीच्या उत्खननावरून 
सर मॉर्वटमर व्हीलर यानंी मि बनहवले होिे. परंि  अलीकडे उत्तर प्रदेशािील हस्स्िनापूर येथे, महाराष्ट्राि 
टाकळघाट येथे व कनाटकाि हल्लूर येथे जी उत्खनने करण्याि आली, त्यान सार लोखंडािी प्रािीनिा इ. 
स. पूवय स मारे एक हजार इिकी मागे नेिा आलेली आहे. 

 
महापार्षाणीय संस्कृिी लोहय गािील आहे याबद्दल शकंा नाही. या ससं्कृिीिे अवशरे्ष भारिाि 

हनरहनराळया प्रदेशाि हमळि असले, िरी प्राम ख्याने हििे केन्द्रीकरण दहक्षण भारिामध्ये झाल्यािे हदसून 
येिे. महाराष्ट्र हा दहक्षण व उत्तर भारिामधील द वा असल्याने, महाराष्ट्रािही महापार्षाणीय ससं्कृिीिी 
काही प्रदेशावर का होईना, छाप पडल्यािे हदसून येिे. महाराष्ट्रािील हवदभय हवभागाच्या भडंारा, नागपूर, 
वधा व िादंा या िार हजल्ह्यािं प्राम ख्याने महापार्षाणीय अवशरे्ष हवख रल्यािे आढळून येिे. 

 
या ससं्कृिीच्या लोकानंी मानवी दफनाचं्या रिनेमध्ये मोठमोठ्या दगडी हशळािंा व फरशािंा वापर 

केल्यािे आढळून येिे. अशा िऱहेच्या दफनािें हवहवध प्रकार दहक्षणेि आढळून येि असले िरी महाराष्ट्राि 
मात्र ही हवहवधिा हदसून येि नाही. दफन पद्धिीिे फक्ि एक दोन प्रकारि महाराष्ट्राि हदसून येिाि. 

 
दफन पद्धिीमध्ये हशळावि यळािंी रिना करण्याव्यहिहरक्ि या ससं्कृिीिी आणखीही काही वैहशष्ट्ये 

आहेि. हे लोक एका हवहशष्ट िऱहेिी काळी-िाबंडी खापरे वापरीि असि. या मडक्यािंा आिील सपूंणय भाग 
व बाहेरील काठािा भाग काळाभोर व िकिकीि असून, बाहेरील ब डाला मात्र िो लाल झाल्यािे हदसून 
येिे. हनम ळत्या ब डािे गडव ेव वाडगे हे आकार प्राम ख्याने प्रिहलि असल्यािे हदसून येिे. ही भाडंी उलटी 
ठेवनू भट्टीि भाजल्याम ळे काळी-िाबंडी झाली असे काहंींिे मि आहे. ही मडकी पािळ असून त्यापंकैी 
काहींवर रेघा कोरून काही वैहशष्ट्यपूणय हिन्हे काढल्यािे आढळून येिे. अशा िऱहेच्या मडक्यावं्यहिहरक्ि 
लोखंडािी हवहवध उपकरणे व हत्यारे, रंगीबेरंगी दगडािे हवहवध आकारािें मणी, िाबंयाच्या हनरहनराळया 
वस्िू व दगडी बते्त यािंाही हे लोक वापर करीि असि. या संस्कृिीच्या लोकािंी स्स्थर वसिीिी हठकाणे 
अद्याप फारशी ्ाि नसली, िरी वर उल्लहेखलेल्या सवय वस्िू िे मानवी अवशरे्षाबंरोबर दफनाि ठेवीि 
असल्याने त्यावरून त्याचं्या रोजच्या जीवनािील वापराच्या वस्िंूबद्दलिी माहहिी हमळिे. 

 
वर उल्लेहखल्याप्रमाणे दहक्षण भारिामध्ये महापार्षाणीय संस्कृिीिी हनदशयक अशी हवहवध िऱहेिी 

दफने आढळून येिाि. यािंील काहींमध्ये मधोमध मोठमोठ्या पाि िे साि फूट उंिीच्या अवजड फरशा 
लावनू पेटीसारखी रिना करण्याि येई. यािील एका फरशीला गोल हछद्र केलेले असून, यािून मृिाच्या 
अस्थी, अलंकार व आय धे; त्यािप्रमाणे काळी-िाबंडी मडकी ठेवली जाि. त्यानंिर आणखी एक मोठी 
फरशी वर ठेवनू हे संबधं दफन दगड-गोयानंी झाकून टाकीि. काही दफनािं या दगडी पेटीच्या हशळांिे 
कंगोरे जहमनीवर हदसिील अशा िऱहेने रिना केलेली आहे. काहींमध्ये मोठमोठ्या हशळा वि यळाि लावनू 
मध्यभागी उथळ खड्ड्ड्याि अथवा शवघटाि, वा मािीच्या ककवा लाकडी शवपेहटकेमध्ये मृिािे अवशरे्ष 
ठेवनू, त्यावर मािीिा व दगड-गोयािंा भराव टाकीि. या भरावाि मृिािी आय धे, अलंकार वगैरेही प रले 
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जाि. काही दफनामध्ये मोठमोठ्या फरशािंी प्रकोष्ठ (Dolmen) ियार करीि, याउलट काहींमध्ये ३-४ 
प्रिंड हशळावंर आणखी एक मोठी हशळा छत्रासारखी अथवा टोपीसारखी ठेवीि असि. िर द सऱया एका 
मृिाच्या स्मरणाथय एकि प्रिडं हशळा उभारली जाई. 

 
या संदभाि एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे, की महापार्षाणीय अवशरे्ष व स्मारके केवळ 

भारिािि सापडाि असे नसून, वर उल्लहेखलेले हवहवध प्रकार जगाच्या अनेक भागामंध्ये आढळून येिाि. 
या संस्कृिीिा य रोपािील काळ इ. स. प. २५०० िे १५०० इिका प्रािीन असला, िरी भारिाि मात्र िो 
इिका प्रािीन असल्यािे अद्याप आढळून आलेले नाही. द सरी एक गोष्ट नमूद केली पाहहजे, की भारिाि 
आजही मृिाच्या स्मरणाथय हशळावि यळे व प्रिंड हशलाखंड उभारण्यािी पद्धि आसाम, छोटा नागपूर व 
दहक्षणेिील क गय प्रदेशािील टोळयामंध्ये प्रिहलि आहे. 

 
महापार्षाणीय ससं्कृिीि अवशरे्ष प्राम ख्याने दहक्षण भारिामध्ये सापडलेले आहेि. असे असले िरी 

या ससं्कृिीिे अवशरे्ष मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हबहार, आसाम व काश्मीरमध्येही हवख रलेले 
आढळून येिाि. यावरून या संस्कृिीिी व्याप्िी बरीि मोठी होिी असे म्हणावयास हरकि नाही. एवढ्या 
मोठ्या प्रदेशामध्ये या ससं्कृिीिा हवस्िार कसकसा व कोणत्या काळाि झाला यािे संपूणय व स संगि हित्र 
उभे करिा येि नाही. मात्र दहक्षण भारिाि ही संस्कृिी दृढमूल झाल्यािे हदसून येिे. कारण याि प्रदेशाि 
या संस्कृिीिी हवहवध प्रकारिी दफने खूप मोठ्या संख्येने आढळून येिाि. एवढेि नसून प्रािीन िहमळ 
वाङमयामध्ये अशा िऱहेच्या दफनपद्धिीिे, दफनक ं भािें व शवपेहटकािें उल्लेख आढळून येिाि. 

 

 
 

 महापाषािीय णशलावतुवळ, खापा  
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 पक्ष्याच्या नक्षीिी झाकणी, खापा  
 

या ससं्कृिीच्या अशा वैहशष्ट्यपूणय दफनािंी पद्धिी दहक्षण भारिामध्ये इ. स. च्या पहहल्या–द सऱया 
शिकापयंि प्रिहलि होिी, असे या दफनामंध्ये सापडलेल्या रोमन नाण्याचं्या व इिर रोमन वस्िंूच्या 
प राव्यावरून हदसून येिे. लोहय गाच्या स रवािीपासून िे िहि इ. स. च्या पहहल्या–द सऱया शिकापयंि 
अशा िऱहेिी वैहशष्ट्यपूणय दफने हनमाण करणारे हे कोण लोक होिे, याबद्दल मात्र हनहििपणे 
मानववशंशास्त्र् सागंू शकि नाहीि. काहींच्या मिे हे लोक ित्प्रदेशी द्रहवड वशंािे असाविे, िर काहीच्या 
मिे हे पहिमेकडून सम द्रमाग ेभारिाि आले असाविे. 

 
महापार्षाणीय ससं्कृिीच्या वर उल्लेहखलेल्या ्ाि माहहिीच्या पाश्वयभमूीवर महाराष्ट्रािील 

महापार्षाणीय प राव्यािे मूल्यमापन करणे सय स्क्िक ठरेल. या संस्कृिीच्या अवशरे्षािंा मागोवा दहक्षण 
भारिाि अहदिनल्लूर येथे १८७६ साली घेण्याि आला. महाराष्ट्राि नागपूरजवळील हशळावि यळािें उत्खनन 
पहहल्या प्रथम मेजर हपअसय व हहस्लॉप यानंी केले. यानंिर १९६१–६२ साली भारिीय प रित्त्व सवेक्षण 
हवभागाने नागपूरजवळील ज नापानी येथील अश्मवि यळािें उत्खनन केले. त्यानंिर १९६८–६९ व १९७१ 
साली नागपूर हवद्यापीठाने अन क्रमे टाकळघाट–खापा व माहूरझरी या नागपूरजवळील स्थलाचं्या 
हशळावि यळािें उत्खनन केले. याहशवाय, खानदेशाि रंजाळा येथे महापार्षाणीय काळी–िाबंडी खापरे 
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सापडलेली आहेि. यािप्रमाणे बहाळच्या उत्खननामध्ये या संस्कृिीिा हनदशयक असा काही प रावा 
हमळालेला आहे. प ण्याजवळ भोसरी येथे या ससं्कृिीिे हनदशयक असे िीन हशलाप्रकोष्ठ व दोन हशळास्िंभ 
सापडलेले आहेि. मात्र नागपूर, भडंारा व िादंा या हजल्ह्यािं शकेडो हशळावि यळे अस्स्ित्वाि असल्याने 
आढळून आले असल्याने महाराष्ट्राि िरी या संस्कृिीिा प्रभाव प्राम ख्याने पूवय हवदभाि पडला असे म्हणणे 
योग्य होईल. आहण हा प्रभावदेखील, महापार्षाणीय संस्कृिीच्या हवहवध दफन प्रकारापंैकी प्राम ख्याने 
हशळावि यळाचं्याि स्वरूपाि हदसून येिो. 

 
महाराष्ट्राि आिापयंि या ससं्कृहिहवर्षयक जी उत्खनने व जे अन्वरे्षण झाले त्यािा आिा आढावा 

घेणे इष्ट ठरेल. 
 

जुनापानी 
 
नागपूरपासून स मारे नऊ हकलोमीटर अंिरावर असलेल्या स्थळी स मारे दीडश ेहशळावि यळे असून, 

हे स्थल हशळावि यळािें केन्द्र म्हणून ख्यािनाम झालेले आहे. या हठकाणािी प राित्त्वीय महिी १८६७ 
सालीि ओळखण्याि आली व १९६१–६२ साली भारिीय प राित्त्व सवेक्षण खात्याने येथील िीन 
हशळावि यळािें उत्खनन केले. १० िे १६ मीटर व्यासाच्या या वि यळाच्या उत्खननाि मधोमध एका उथळ 
खड््ड यामध्ये मानवी अवशरे्ष ठेवल्यािा प रावा हमळाला. या अवशरे्षावर स मारे िीन फूट जाडीिा काळया-
मािीिा व त्यावर दगडगोयािंा भराव टाकल्यािे आढळून येिे. या भरावािि, प रलेल्या मानवाच्या 
लोखंडी कयारी, भाले, क ऱहाडी, हछन्नी व पळया इत्यादी वस्िू टाकलेल्या आढळल्या. त्यािबरोबर 
िाबंड्या पृष्ठभागावर पाढंऱया रंगाि नक्षी काढलेले कानेहलयनिे मणी, िकिीच्या आकारािे सोन्यािे मणी 
व सोन्यािी वळी सापडली. याहशवाय, भरीमध्ये काळी आहण िाबंडी, पूणयपणे काळी, पूणय िाबंडी व 
अभ्रकय क्ि मािीिी िाबंडी मडकीही प रली होिी. काळया रंगाि रेर्षा काढलेला व िोटी असलेला वाडगा 
वैहशष्ट्यपूणय होिा. या सवय वस्िंूबरोबरि िाबंयािे वाळे, लोखंडािा लोलक असलेली िाबंयािी घंटा व 
अश्ववगाच्या पशिेू अवशरे्षही प रण्याि आलेले होिे. वरील प राव्यावरून असे हदसून आले, की मृिाबरोबर 
त्याला दररोजच्या जीवनाि लागणाऱया अलंकार आय धादी वस्िंूबरोबर त्यािा घोडाही प रण्याि येि असे. 
मात्र मानवी हाडािंा व प रलेल्या मािीच्या भाडं्यािंा संपूणयपणे ि राडा झालेला असल्याने याबद्दलिा 
सखोल अभ्यास करून त्यावरून हनष्ट्कर्षय काढणे शक्य झाले नाही. 

 
माहूरझरी 
 

ज नापानीच्या समोर स मारे २ हकलोमीटर असलेल्या माहूरझरी येथेही अनेक हशळावि यळे आहेि. 
त्यािें उत्खनन १९७० साली नागपूर हवद्यापीठािफे करण्याि आले. येथील प रावाही ज नापानीच्या 
हशळावि यळाचं्या उत्खहनि प राव्यासारखाि आढळून आला. मात्र या हठकाणी काही हशळावि यळे उंि 
टेकाडमार्थयावर िर काही प्रािीन जलाशयाचं्या शजेारी योजलेली आढळून आली. माहूरझरी येथील 
हशळावि यळाचं्या उत्खननाि सापडलेल्या काही वैहशष्ट्यपूणय अवशरे्षािंा उल्लेख करावा लागेल. सोन्याच्या 
िारेिी िक्राकृिी कणयफ ले, व िाबंयाच्या पत्र्यािा हवहवध आकारािंा घोड्याच्या अंगावर घालण्याि येणारा 
साज; िसेि काळया रंगाि रेघािंी नक्षी काढलेली अभ्रकय क्ि िाबंड्या रंगािी मडकी या वस्िू वैहशष्ट्यपूणय 
होत्या. मानवाबरोबरि घोड्यािेही अवशरे्ष हशळावि यळाि प रण्यािी पद्धि माहूरझरी येथेही प्रिहलि होिी, 
असे हदसून आले. माहूरझरी येथील आणखी एक वैहशष्ट्यपूणय प रावा म्हणजे िेथे सापडलेले शकेडो मणी. 
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त्याचं्या संख्येवरून प्रािीन काळाि ख द्द माहूरझरी येथे मणी बनवण्यािे केन्द्र असाव ेअसे म्हणिा येईल. 
अशाि िऱहेिे, पाढंऱया रंगाि नक्षी काढलेले िाबंड्या कानेहलअन दगडािे मणी दहक्षण भारिािील अनेक 
महापार्षाणीय दफनामंध्ये सापडलेले आहेि. 
 
टाकळघाट-खापा 

 
नागपूरपासून ३६ हकलोमीटर अंिरावर कृष्ट्णा नदीच्या काठी टाकळघाट व खापा समोरासमोर 

आहेि. यािील खापा येथे ज नापानी-माहूरझरीप्रमाणेि अनेक हशळावि यळे, टाकळघाट येथे वसिीिे 
अवशरे्ष व खापा येथे फक्ि हशळावि यळे आहेि. परंि  अन्वरे्षणाि या दोन्ही हठकाणी समान स्वरूपािी काळी-
िाबंडी खापरे, अभ्रकय क्ि िाबंडी खापरे व पाढंऱया रंगाि िाबंड्या दगडावर नक्षी कोरलेले मणी सापडले. 
टाकळघाटच्या हशळावि यळािंा व टाकळघाटच्या वसिीच्या अवशरे्षािंा एकमेकाशंी संबंध असला पाहहजे, 
असा अंदाज करिा आला. महापार्षाणीय लोक कशा प्रकारे राहि असि, हे दशयहवणारी स्थले फारशी ्ाि 
नसल्याने व टाकळघाट-खापा उत्खननाि महापार्षाणीय दफनािंी व त्यािप्रमाणे. या लोकाचं्या 
जीवनपद्धिीिी माहहिी हमळण्यािा संभव असल्याने नागपूर हवद्यापीठाने या हठकाणी १९६८–६९ साली 
उत्खनन केले. 

 
टाकळघाट येथे महापार्षाणीय लोक क डाच्या घराि राहि असि. हिखल थापून त्यावर ि न्यािे 

सारवण देऊन घरािील जहमनी ियार केल्या जाि. काळया आहण िाबंड्या रंगािी मािीिी वाडगी व 
थाळया, त्यािप्रमाणे अभ्रकय क्ि मािीपासून बनहवलेले घडे आहण कळशा, परािी, लोटे िे वापरीि असि. 
याहशवाय, काळया रंगाि रेखाहित्रण केलेले िाबंड्या रंगािे मािीिे घडेही िे रोजच्या वापराि आणीि 
असि. त्यानंा लोखंडािा व िाबंयािा वापर माहीि होिा, हे उत्खननाि सापडलेल्या लोखंडाच्या भाला, 
खंजीर, बाणािी टोके, त्यािप्रमाणे िाबंयाच्या बागंड्या इ. वस्िंूवरून हदसून आले. हे लोक रंगीबेरंगी 
दगडापासून बनहवलेल्या हनरहनराळया आकाराचं्या मण्यािंा अलंकार म्हणून वापर करीि असि. यािील 
काही िाबंड्या कानेहलअन दगडाच्या मण्यावंर पाढंऱया रंगाि नक्षी केलेली आहे. असे मणी टाकळघाटच्या 
वसिीच्या थराि सापडले. एवढेि नव्हे, िर खापा येथील हशळावि यळािं व दहक्षण भारिािही अनेक 
हशळावि यळािं सापडलेले आहेि. टाकळघाट येथील महापार्षाणीय लोकानंी गाई, बैल बकरे व घोडे 
पाळलेले होिे, हे उत्खननाि सापडलेल्या प्राण्याचं्या हाडावंरून हदसून आले. 

 
खापा(आकृिी ५) येथील हशळावि यळाचं्या उत्खननाि ज नापानी व माहूरझरी येथील 

हशळावि यळाचं्या उत्खननामध्ये आढळून आल्याप्रमाणेि प रावा हमळाला. सवयसाधारणपणे खापाच्या 
हशळावि यळािंा व्यास बारा िे पंधरा मीटर असला, िरी एक हशळावि यळ २३ मीटर व्यासािे होिे. वि यळाच्या 
मध्यभागी मानवािी अवहशष्ट हाडे व घोड्यािे अवशरे्ष एकत्र प रलेले आढळून आले. एक मीटर जाडीच्या 
काळया मािीच्या व दगडगोयाचं्या भरावर मृिािे हवहवध दागदाहगने न आय धे, त्यािप्रमाणे काळी–िाबंडी 
मडकी व अभ्रकय क्ि िाबंडी मडकी प रली गेली होिी. या मडक्यािें आकार टाकळघाटच्या लोक-
वसिीच्या थराि सापडलेल्या मडक्याशंी हमळिेज ळिे होिे. मृिाबरोबर िाबंयाच्या बांगड्या, िाबंयाच्या 
थाळया व त्यावरील झाकण्या; त्यािप्रमाणे लोखंडािे भाले, कढ्या, िलवारी, दाभणे, कानकोरणी, राप्या 
इत्यादी वस्िू ठेवलेल्या होत्या. यािंील लोखंडी क ऱहाडी वैहशष्ट्यपूणय होत्या. त्यािें पािे िपटे, आकार 
काटकोन–िौकोनी व वरील टोक सपाट िर कामास उपयोगी येणारे टोक बहहगोल व धारदार होिे. अशा 
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क ऱहाडी फ लीच्या आकाराि बसहवलेल्या लोखंडी पट्टयाने दाडं्यावर बसहवल्या जाि. अशा िऱहेच्या 
क ऱहाडी ज नापानी, माहूरझरी व दहक्षणेिील अनेक महापार्षाणीय दफनामंध्ये हमळालेल्या आहेि. 

 
खाप्याच्या हशळावि यळािं दोन अप्रहिम अवशरे्ष सापडले. हे दोन्ही िाबंयािे असून, त्यािंील एक 

उत्कृष्टपणे बनहवलेली झाकणी आहे. ही झाकणी गोल ब डािी व हनम ळत्या शीर्षािी असून, हिच्या मार्थयावर 
िार पक्षी दाखहवलेले आहेि. पक्षी फार डौलदार आहेि. (आकृिी ६) अशा िऱहेच्या पक्ष्यािंी आकृिी 
असलेल्या मािीच्या झाकण्या आजही हनलहगरी हवभागाि राहणाऱया आहदवासी जमािी वापरिाि. द सरा 
वैहशष्ट्यपूणय अवशरे्ष म्हणजे घोड्याच्या सागंाड्याच्या म ख्यभागावर सापडलेला िाबंयाच्या पत्र्यािा दाहगना. 
हा घोड्याच्या म खावर बसेल अशा आकारािा कापलेला असून, त्यावर िाबंयािे कोन बसहवलेले आहेि. हे 
कोन मागे लोखंडाच्या हपना लावनू मजबूि केलेले आहेि. अशा िऱहेिा दाहगना अद्याप इिरत्र सापडलेला 
नाही. (आकृिी ७) 

 
हशळावि यळािं सापडलेले अवशरे्ष फक्ि मानवािे व घोड्यािे होिे. इिर पाळीव जनावरे प रलेली 

आढळून आली नाहीि. मानवािे जे अवशरे्ष सापडले त्यावरून असे हदसून आले, की यािंील काही व्यक्िी 
सिरा िे वयोवीस या वयोगटािील होत्या, िर काही हशळावि यळािं एकापेक्षा जास्ि व्यक्िींिे अवशरे्ष 
प रल्यािे आढळून आले. 
 
पवनार 

 
हवदभािील वधा हजल्ह्यािील पवनार हे वाकाटक सम्राटािंी राजधानी प्रवरपूर असावे, असे काही 

हवद्वानािें मि असल्याने नागपूर हवद्यापीठाने १९६७ साली येथे उत्खनन केले. या उत्खननाि सवयप्रािीन 
वसिीच्या अवशरे्षाि काळी–िाबंडी खापरे त्यािप्रमाणे अभ्रकय क्ि मािीिी िाबंड्या रंगािी मडकीही 
सापडली. या खापरािा पोि व आकार ज नापानी, टाकळघाट, माहूरझरी येथील वि यळािं हमळालेल्या 
ित्सम प राव्याशी हमळिा-ज ळिा होिा. याहशवाय पवनार येथील पहहल्या वसिीच्या अवशरे्षाि सापडलेली 
काळया रंगाि रंगवलेली अभ्रकय क्ि मािीिी िाबंडी भाडंीस द्धा टाकळघाट व माहूरझरी येथे सापडलेल्या 
रंगीि खापरासारखीि होिी. पवनारिे पहहल्या वस्िीिे लोकही टाकळघाटप्रमाणेि घराच्या जहमनी 
हिखल थापून त्यावर ि न्यािे सारवण देऊन करीि असि. यावरून पवनार येथे जरी हशळावि यळे नसली, 
िरी येथील पहहल्या वस्िीिे लोक व टाकळघाट येथील महापार्षाणीय लोक याचं्यामध्ये सासं्कृहिक साम्य 
होिे, असे म्हणिा येिे. 
 
कौंणडण्यपूर 

 
अमराविी हजल्ह्याि वधा नदीच्या काठी असलेल्या या हठकाणिे उत्खनन १९६२–६४ साली 

करण्याि आले. याही हठकाणी जे सवयप्रथम वस्िीिे अवशरे्ष हमळाले त्यासं महापार्षाणीय असे संबोहधले 
आहे. या वस्िीशी सलंग्न असलेल्या थराि काळी-िाबंडी खापरे, लोखंडािी आय धे, पाढंऱया रंगाि नक्षी 
काढलेले िाबंड्या कानेहलअन दगडािे मणी व अभ्रकय क्ि मािीिी िाबंडी मडकी सापडली. यािंील काही 
काळया-िाबंड्या खापरावर कोरून रेखाकंन केलेले आहे. 
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रेखाकंन केलेली काळी-िाबंडी खापरे, पाढंऱया नक्षीिे कानेहलअनिे मणी, अभ्रकय क्ि मािीिी व 
रंगहवलेली खापरे, त्यािप्रमाणे काही लोखंडी अवजारे; पवनार, टाकळघाट व माहूरझरी येथे हमळालेल्या 
ित्सदृश प राव्याशी हमळिीज ळिी असल्याने कौंहडण्यपूर व पवनार येथील पहहल्या वस्िीिा कालखंड; 
त्यािप्रमाणे टाकळघाट–खापा, ज नापानी व माहूरझरी येथील हशळावि यळे हनमाण करणारे लोक एकाि 
म्हणजे महापार्षाणीय ससं्कृिीिे असले पाहहजेि, असे म्हणिा येईल. 
 
रांजाळा 

पूवय हवदभाि महापार्षाणीय संस्कृिीिे स्वरूप जसे शकेडो हशळावि यळाचं्या स्वरूपाि पाहावयास 
हमळिे िसे िे महाराष्ट्राि इिरत्र पाहावयास हमळि नाही. जसजसे पहिमेकडे जाव ेिसिसे संस्कृिीिा 
प्रभाव कमी पडल्यािे प्रत्यिंर येिे; परंि  या संस्कृिीिा संपकय  खानदेशािही आल्यािे हदसून येिे. 
खानदेशाि ध ळे हजल्ह्याि रंजाळा येथे महापार्षाणीय ससं्कृिीिी प्रहिहनहधक अशी काळी-िाबंडी मािीिी 
भाडंी पूणय स्वरूपाि सापडलेली आहेि. वाडगे, हनम ळत्या ब डािी भाडंी व स्टँड असून यािील काहींवर 
कोरून रेखाकंन करण्याि आलेले आहे. या भाडं्यािंी बनावट, त्यािंा पोि, त्यािें आकार व त्यावरील 
रेखाकंन दहक्षण भारिाि सापडलेल्या महापार्षाणीय प राव्याशी हमळिेज ळिे आहे. 
 
टेकवडा 

 
खानदेशािि हगरणा नदीच्या काठी बहाळ व टेकवडा ही स्थळे आहेि. यािील बहाळ येथे 

िाम्रपार्षाणय गीन वसिीिे अवशरे्ष हमळाले आहेि. यािील िाम्रपार्षाणय गाच्या १/ब या कालखंडािील 
लोकानंी बहाळच्या समोरि असलेल्या टेकवडा येथे आपल्या मृिािें दफन केले. अशा एक दफनामध्ये 
महापार्षाणीय संस्कृिीशी सलंग्न असलेल्या काळया–िाबंड्या वगािे मािीिे वाडगे ठेवलेले आढळले. या 
वाडग्यावंर महापार्षाणीय वाडग्यापं्रमाणेि कोरून हिन्हाकंन केलेले आढळिे. या प राव्यावरून असे म्हणिा 
येिे, की महापार्षाणीय ससं्कृिीिा खानदेशाि िाम्रपार्षाणय गीन संस्कृिीशी संपकय  आला असावा. 
 
भोसरी 
 

प ण्याजवळ प णे–नाहसक रस्त्यावर स मारे िौदा हकलोमीटर अंिरावर भोसरी येथे िीन 
हशलाप्रकोष्ठ (Dolmen) व दोन हशलास्िंभ (Menhir) असल्यािा उल्लखे आढळिो. डेक्कन कॉलेजिफे या 
अवशरे्षािें जे अन्वरे्षण झाले त्यान सार असा हनष्ट्कर्षय काढण्याि आला, की हे अवशरे्ष प्रत्यक्ष दफनािे 
हनदशयक नसाविे; परंि  िे मृिािें स्मारक म्हणून उभे करण्याि आलेले असाविे. या संदभाि हे लक्षाि 
घेिले पाहहजे, की सध्यािे भोसरीिे रहहवासी या हशलाप्रकोष्ठाि शेंदूर लावनू ठेवलेल्या दगडािी िेडोबा या 
नावाने पूजा करिाि. सध्याच्या कालािही क रंूधर ही धनगर जमाि हशलाप्रकोष्ठ सदृश थडग्याि मृिानंा 
प रून या हशलाप्रकोष्ठाि शेंदूर लावलेला गोल दगड ठेवून त्यािी पूजा करिाि. काही महापार्षाणीय दफन 
पद्धिीिा व प्रथािंा आढळ महाराष्ट्रािील काही जमािीि आजही प्रत्ययास येिो, ही एक मोठी सूिक गोष्ट 
आहे. 

 
भोसरीिे सवयि महापार्षाणीय अवशरे्ष हशळावि यळाच्या स्वरूपािे आहेि असे मात्र नाही. यािंील 

एक बह कोनी असून, जे गोल आहे त्यािा व्यास दोन मीटर आहे. हशलाप्रकोष्ठ जवळ जवळ पाऊण मीटर 
रंदीिे व उंिीिे असून स मारे अधा मीटर खोलीिे आहे. हशलास्िंभ दीड िे अडीि मीटर उंिीिे असून, या 
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हशळािंा परीघ स मारे एक मीटरइिका आहे. हवदभािील हशळावि यळाशंी ि लना करिा भोसरीच्या अवशरे्षािें 
वगेळेपण लक्षाि येिे. 
 
अनुत्खणनत णशळावतुवळे 

 
उत्खहनि महापार्षाणीय प राव्यािे स्वरूप काहीसे त्रोटक आहे याि शकंा नाही. परंि  अद्याप 

हशळावि यळाचं्या उत्खननाला भरपूर वाव आहे. कारण त्यािूनि महाराष्ट्रािील महापार्षाणीय संस्कृिीिे 
काहीसे पूणयहित्र उभे करिा येईल. 

 
महाराष्ट्राच्या हवदभय हवभागाि खालील हठकाणी महापार्षाणीय अवशरे्ष आहेि. 
 

नागपूर णजल्हा 
 

(१) बोरगाव, (२) घोरार, (३) गोंडी, (४) कहगणे, (५) ज नापानी, (६) कोहली, (७) कोराडी, 
(८) माहूरझरी, (९) हनवडोर, (१०) रायपूर, (११) सावरगाव, (१२) टाकळघाट, (१३) वडगाव, (१४) 
वठोरा. 

 
भांडारा णजल्हा 
 

(१) ब्राम्बी, (२) कपपळगाव, (३) हिलंिाखैरी. 
 
िाांदा णजल्हा 

 
(१) िकलपेठ, (२) िाक हवठ्ठल वाडा, (३) िारम सी, (४) डोंगरगाव, (५) हहरपूर, (६) 

केळझर, (७) क क ड–हिमडा, (८) रवी, (९) वागनाक. 
 
वरील बह िेक हठकाणी हशळावि यळे असली, िरी भडंारा हजल्ह्यािील कपपळगाव येथे हशलाप्रकोष्ठ, 

िादंा हजल्ह्याि रवी येथे हशलास्िंभ व भडंारा हजल्ह्यािीलि हिलंिाखैरी आहण ब्राम्बी येथे व िादंा 
हजल्ह्यािील केळझर येथे हशलापेहटका असल्यािी नोंद केलेली आहे. 
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 घोड्याच्या तोंडावरील दाणगना, खापा  
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 अ) पॉणसडॉनिा पुतळा, कोल्हापूर  
 आ) भाांड्यािा दाांडा, कोल्हापूर  

 
समालोिन 

 
महाराष्ट्रािील महापार्षाणीय अवशरे्षाचं्या व्याप्िीवरून व त्याचं्या उत्खहनि प राव्यावरून काही 

ठोकळ अन माने करिा येिाि. त्यािें समालोिन येथे करणे उहिि ठरेल. 
 
महाराष्ट्राि या संस्कृिींिी हनदशयक अशी हशळावि यळे बह संख्येने आढळून येिाि. ही हशळावि यळे 

नागपूर, भडंारा व िादंा या आंध्रप्रदेश व महाकोशल या प्रदेशाच्या हनकट असणाऱया हवभागािि 
एकवटल्यािे हदसून येिे. महापार्षाणीय दफनािें दहक्षण भारिाि आढळून येणारे हवहवध प्रकार महाराष्ट्राि 
फारसे हदसून येि नाहीि. 

 
या महापार्षाणीय लोकानंा लोखंड व िाबंे या दोन्ही धािंूिे उत्कृष्ट िाहंत्रक ्ान होिे. 
 
हे लोक कोण होिे याबद्दल हनहििपणे काही सागंिा येि नाही. कारण हशळावि यळािं प रलेले 

मानवी अवशरे्ष अत्यिं हवस्च्छन्न स्वरूपामध्ये हमळिाि; परंि  हमळालेला प रावा असे दशयहविो, की काही 
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हशळावि यळािं एकापेक्षा जास्ि व्यक्िींिे अवशरे्ष प रले जाि. यािंील काही व्यक्िींिे वय १७ िे २१ िे 
दरम्यान असून, काहींच्या दािावंर िंबाखूच्या अहिसेवनाने डाग पडल्यािे आढळून आले. 

 
महाराष्ट्रािील महापार्षाणीय लोक क डाच्या घराि राहि असि. िे काळया-िाबंडी, अभ्रकय क्ि 

िाबंडी व साधी िाबंडी मडकी वापरीि असि. गाय, बैल, बकरा व घोडा िे पाळीि असि. याि त्यानंा 
घोडा जास्ि प्यारा होिा असे हदसिे. मृिाच्या अवशरे्षाबरोबर िे त्यािा घोडाही त्याच्या दागदाहगन्यासकंट 
प रि असि. िे घोड्यािा साज बनहवण्याि क शल होिे असे हदसिे. त्यािप्रमाणे स्विःच्या वापराकहरिा 
हवहवध रंगीि दगडािें मणी, िाबंयाच्या बागंड्या व सोन्यािी कणयफ ले बनवीि असि. काही मडक्यावंरून 
हदसले, की काळया रंगाि हित्रण करण्यािी कलाही त्यानंा अवगि होिी. 

 
या ससं्कृिीिा कालखंड हनहिि करणे, टाकळघाट व कनाटकािील हल्लूर येथील उत्खननामध्ये 

उपलबध झालेल्या अवशरे्षाचं्या काबयन १४ िारखान्वये आिा शक्य झाले आहे. टाकळघाट येथील 
मध्यवसिीिा काल इ. स. पूवय ५५५ असा आलेला आहे. यािा अथय वसिीिा पूवयकाल याहीपेक्षा प्रािीन असू 
शकेल. हल्लूर येथील महापार्षाणीय अवशरे्षािंा कालखंड हिस्िपूवय ११०५ व ९५५ असा आलेला आहे. 
टेकवडा येथे महापार्षाणीय संस्कृिीिी हनदशयक काळी-िाबंडी खापरे िाम्रपार्षाणय गीन अवशरे्षाबंरोबर 
हमळालेली आहेि. या संस्कृिीिा कालखंड महाराष्ट्राि इ. स. पूवय िेराव े िे अकराव े शिक असा 
सवयसाधारणपणे हनहिि झालेला आहे. हा सवय प रावा लक्षाि घेिा महाराष्ट्राि महापार्षाणीय प्रािीनिा इ. 
स. पूवय स मारे १००० इिकी मागे नेण्यास हरकि नसावी. या संस्कृिीिी समाप्िी केव्हा झाली हे सागंिा येि 
नाही. दहक्षण भारिाि महापार्षाणीय दफनाि इ. सनाच्या पहहल्या–द सऱया शिकािील रोमन नाणी व इिर 
वस्िू सापडल्याने ही संस्कृिी इ. सनाच्या प्रारंभीच्या काही शिकापंयंि हटकून होिी असे हदसिे. 
 
सांदभव वाङ्मय 
 
१. दीहक्षि, मो. गं.–एस्कॅव्हेशन्स् ॲट कौंहडण्यपूर (म ंबई, १९६८) 
२. देव, शा.ं भा.–महाराष्ट्रािील उत्खनने (हदल्ली, १९६२); महाराष्ट्र : एक प राित्त्वीय समालोिन (म बंई, 
१९७०) 
३. देव, शा.ं भा. व ढवळीकर म. के.–पवनार एस्कॅव्हेशन (नागपूर, १९६७) 
४. इंहडयन आर्वकऑलॉजी–ए हरव्ह्य ू१९५६-५७ व १९६१-६२ 
५. ब लेहटन ऑफ हद डेक्कन कॉलेज पोस्टगॅ्रज्यूएट अॅण्ड हरसिय इस्न्स्टयूट, प णे. १९३९-४० 
६. एन्शन्ट इहंडया, (हदल्ली), खण्ड ५. 
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महाराष्ट्र           म. श्री. माटे 
इणतहासािी रूपरेषा        गो. त्र्यां. कुलकिी
        

 
जवळपास दोन हजार वर्षांच्या ्ाि अशा या ऐहिहाहसक काळाहवर्षयी काही हवधाने हनष्ट्कर्षयरूपाने 

करिा येिाि. खास महाराष्ट्रीय अशा राजसते्तिा प्रम ख आधार म्हणजे गोदावरी व हिच्या उपनद्या यानंी 
स फहलि केलेला प्रदेश. सािवाहन, यादव, बऱयाि प्रमाणाि बहमनी या सगळया साम्राज्यािंा गाभा म्हणजे 
गोदाखोरेि होय. द सरी गोष्ट महाराष्ट्रावर पािश े वर्षपेयंि कृष्ट्णा-ि ंगभद्रा व त्याचं्या उपनद्या यानंी 
पोसलेल्या कनाट सत्तानंी राज्य केले. सासं्कृहिकदृष्ट्या हा फार महत्त्वािा कालखंड समजावा लागिो. 
हिसरी गोष्ट अशी, खानदेश, नाहशक, वऱहाडिा पूवेकडील भाग, कोकण हे प्रदेश खास महाराष्ट्री सते्तच्या 
अंमलाखाली साित्याने कधीि राहहले नाहीि. राष्ट्रकूट-यादव याचं्याि नव्हे िर म सलमानी राज्याचं्या 
काळािही हीि गोष्ट स्पष्टपणे हदसून येिे. खानदेश-नाहशक-उत्तर कोकण हे आपल्या अंमलाखाली 
ठेवण्यािा ग जराि माळवा यािंा हवशरे्ष कटाक्ष होिा. वऱहाडिे भाग, ओहडसा वा आंध्र प्रदेश याजकडे 
असि. सासं्कृहिकदृष्ट्या दहक्षण महाराष्ट्र व मराठवाडा हे बव्हंशी कनाटकाच्या सते्तखाली असि. 
भौगोहलकदृष्ट्या काहीसे पथृक् अस्स्ित्व असले, िरीही महाराष्ट्रािे राजकीय आहण सासं्कृहिक जीवन 
भोविालच्या प्रदेशाशी अिूटपणे ग ंफलेले होिे याि शकंा नाही. केवळ प्राग् ऐहिहाहसक अवशरे्षि नव्हे, िर 
इहिहासकालािील मठमहंदरे व हशल्पे यािीि साक्ष देिाि. 

 
महाराष्ट्रािील प्रागहैिहाहसक काळासंबधंी इ. स. पूवय आठव्या शिकापयंि माहहिी उत्खननद्वारे 

उपलबध झाल्यािी नोंद यापूवीि आलेली आहे. येथून प ढच्या िार शिकािंील महाराष्ट्र भमूी व िेथील 
लोक याहवर्षयी फारसे हनहिि ्ान अजून झालेले नाही. आज महाराष्ट्राि समाहवष्ट झालेले भभूाग व काही 
महत्त्वािी नगरे यािें उल्लखे समकालीन वाङ् मयाि आढळिाि. ऐिरेय ब्राह्मण, जैहमनीय ब्राह्मण वा 
बृहदारण्यक उपहनर्षद् यासंारख्या उत्तर वैहदक गं्रथािं हवदभय क ं हडननगर िसेि भोज राजवशं यािंा उल्लखे 
आहे. मात्र ऐिरेय ब्राह्मणािही गोदावरीच्या दहक्षण िीरािा प्रदेश हा वैहदक, आयय संस्कृिीच्या कके्षबाहेर 
असल्यािा अहभप्राय ध्वहनि होिे हे लक्षाि ठेवण्यासारखे आहे. कौहटलीय अथयशास्त्र, बोधायन धमयसूत्र 
स त्तहनपाि यािं दहक्षणापथािा उल्लखे आहे, िर रामायण-महाभारि यािं दहक्षणापथ व दंडकारण्य यािंा 
हनदेश आहे. पौराहणक वाङ् मयाि काही ‘जनपदािंी’ म्हणजे प्रादेहशक राज्यािंी नाव ेआलेली आहेि. त्याि 
हवदभय-वत्सग ल्म म्हणजे वऱहाड-वाशीम, भोगवधयन-भोकरधन िाल का; मूलक. गोदावरीच्या काठिा पठैण 
नजीकिा भाग, अपरान्ि-उत्तर कोकण, नाहसक्य-नाहशक, गोवधयन-नाहशक हजल्ह्यािा काही भाग, अशी 
नाव े प्रम ख होि. प्रािीन नाव े कळि असली, िरी या प्रदेशाच्या राजकीय इहिहासाहवर्षयी जवळजवळ 
काहीि माहहिी हमळि नाही. यानंिरिा काळ म्हणजे मौयांिा. आपल्या कारकीदीच्या शवेटी शवेटी 
िंद्रग प्ि मौयाने जैन धमािा स्वीकार केला व िो दहक्षण देशाि आला, अशी आख्याहयका प्रहसद्ध आहे. परंि  
त्याने दहक्षण देशावर साम्राज्य स्थापन केले असे समजण्यास जागा नाही. िाहमळ साहहत्यािील काही 
उल्लेखावंरून कबद साराने या भागावर आक्रमण करून आपले स्वाहमत्व प्रस्थाहपि केले असाव ेअसे हदसिे. 
अशोकाच्या हशलालेखािंा आढळ कृष्ट्णा ि ंगभद्रा खोऱयाि काही हठकाणी झाला आहे व या लेखाि, मौयय 
साम्रज्याच्या दहक्षणेकडे असणाऱया शजेारी राष्ट्रािंा उल्लखे येिो. िी राष्ट्र े म्हणजे िोळ, पाडं्य, केरळ ही 
होि. यावरून इ. स. पूवय ३०० िे २५० या काळाि महाराष्ट्रािा समावशे मौयय साम्राज्याि झाला असावा असे 
मानिा येिे. येथून प ढे महाराष्ट्र-जीवनाच्या“ऐहिहाहसक”पवाला प्रारंभ होिो. 
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ऐहिहाहसक कालखंडाहवर्षयी माहहिी हमळहवण्यासाठी जी साधने उपयोगी पडिाि िी साधारण 
अशी : हनरहनराळया राजािें व त्याचं्या समकालीन शजेाऱयािें हशलालेख वा िाम्रपट, या राजािंी नाणी व 
कलाकृिी, इिर अवशरे्ष, प राणे, वाङ् मय व हशवाय परकी प्रवासी व बखरकार यािें गं्रथ. द दैवाने यािंील 
कोणिेि साधन समग्र माहहिी देऊ शकि नाही. इिकेि नव्हे, िर वगेवगेळया साधनावंरून हमळणारी 
माहहिी प ष्ट्कळदा परस्परहवरोधी स द्धा आहे. महाराष्ट्रावर राज्य करणाऱया जवळपास प्रत्येक क लािी मूळ 
भमूी कोणिी, त्यािंी सत्ता केव्हा व कोठे स्थापन झाली, त्या त्या वशंाि एकूण हकिी राजे झाले या प्रत्येक 
म द्यावर अभ्यासकाि द मि आहे. आहण या प्रत्येक मिाला काहीना काही आधार हमळालेला आहेि!या 
सवयिपहशलाि जाणे येथे अशक्य आहे. म्हणून प ढच्या काही पानािं, याि साधनावर आधारलेली पण 
मानवी इहिहासाच्या काययकारण भावाशी अहधक स संगि वाटणारी महाराष्ट्र इहिहासािी रूपरेर्षा हदलेली 
आहे. 
 

सािवाहन क लािे राज्य महाराष्ट्रावर इ. स. पूवय २२२ िे सन २२८ पयंि म्हणजे साडे िारश ेवर्ष े
होिे. पहहला राजा हसम क व शवेटिा प ळ मावी (हिसरा) हे धरून िीस राजे होऊन गेले. ज न्नरनजीक नाणे 
घाटाच्या आसपास या राज्यािी म हूियमेढ रोवण्याि आली. थोड्याि कालाि हे राज्य गोदावरीच्या काठाने 
वाढि जाऊन पठैण व आसंमिािील प्रदेश त्याि समाहवष्ट झाला. याप ढेही गोदाखोरे हेि सािवाहन 
साम्राज्यािा गाभा राहहले. या पायावर उभारलेल्या साम्राज्याने सौराष्ट्र, राजस्थानिा आग्नेय भाग, 
माळवा, महाराष्ट्र, इिक्या हवस्िीणय प्रदेशाला गवसणी घािली. 

 
या राजवशंापैकी महत्त्वािे राजे व घटना साधारणपणे प ढीलप्रमाणे होि. मौयांच्या शासनयंत्रणेि 

एखाद्या छोयाशा प्रािंावर अहधकारी असणाऱया हसम क ककवा श्रीम ख याने इ. स. पूवय २२२-२२० मध्ये हे 
राज्य स्थाहपले. सािकणी (प्रथम, १८९–१७९ हख. पू.) याने महाराष्ट्र व कनाटक हा प्रदेश आपल्या 
सते्तखाली आणला. सािकणी (हद्विीय, १८८–४३ इ. स. पू.) याने माळवा, जबलपूर या भागावर सत्ता 
स्थाहपली. प ढील पन्नास वर्षांि सािवाहन सत्ता आधं्रप्रदेशाि पसरली व सािवाहन सैन्याने मगधावरही 
(श गं) आक्रमण केले. याि स मारास पहिम भारिाि उदय पावलेल्या शक क्षत्रपानंी माळवा, कोकण, उत्तर 
महाराष्ट्र हे प्रािं क्रमाने सािवाहनाकंडून हहरावनू घेिले. इ. स. ८६ मध्ये गादीवर आलेला गौिमीप त्र 
सािकणी हा या क लािील सवयश्रेष्ठ राजा होय. याने शक आक्रमणािी लाट परि हफरहवली एवढेि नव्हे, 
िर आपल्या राज्यास नव ेम लूखही जोडले. महाराष्ट्र, कनाटक, आंध्र हे प्रदेश त्याच्या साम्राज्याि होिेि; 
पण त्याहशवाय त्याने माळवा, सौराष्ट्र, क क र (आग्नेय राजस्थान) आहण अपरान्ि (उत्तर कोकण) हे 
प्रदेशही हमळहवले; परंि  शकावंरील हा हवजय िात्प रिाि ठरला. गौिमीप त्रानंिर लगेिि गादीवर 
आलेला वाहसष्ठीप त्र प ळ मावी याला नमयदेच्या उत्तरेिे सवय प्रािं गमवाव ेलागले. शक सते्तशी काही िडजोड 
करण्यािाही यत्न झाला असावा. प ळ मावीिा प त्र हशवश्री यािा हववाह रद्रदामनाच्या कन्येशी करून 
देण्याि आला. कोकण व पहिम महाराष्ट्र मात्र शकाचं्या अंमलाखाली गेले असाविे. कारण इ. स. १७४ िे 
२०३ या कालािं राज्य करणाऱया गौिमीप त्र य्श्री सािकणी याने कोंकण परि हमळहवल्यािी नोंद आहे. 
परंि  यावळेेपयंि सािवाहनािंी मध्यविी सत्ता अगदीि द बयल झालेली असावी यािं शकंा नाही. केवळ 
पंिवीस वर्षांच्या अवधीिि या प्रिंड साम्राज्यािे हवघटन झाले. स संघहटि शासन, सधन समाज, आहण 
सहहष्ट्णू धार्वमक जीवन ही सािवाहन-कालीन महाराष्ट्रािी वैहशष्ट्ये म्हणून सागंिा येिील. या कालािील 
हशल्प व उत्खहनि-अवशरे्ष यािीि साक्ष देिाि. 
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यानंिरच्या काळाि आज महाराष्ट्राि समाहवष्ट असणाऱया सवय भभूागावर राज्य करणारे असे शासन 
फक्ि अधूनमाधून दृष्टीस पडिे. अन्य शबदािं, सबंंध महाराष्ट्राला एकसूत्री असे राजकीय जीवनि हशल्लक 
राहहले नाही हनरहनराळया भागावंर सत्ता िालहवणारी राजक ले व त्यािें उदयास्ि अशा काही ढोबळ 
गोष्टींिी नोंद घेणेि शक्य होिे. 

 
सािवाहनाचं्या महाराष्ट्रावरील सते्तला धक्का हदला िो शक क्षत्रपानंी. नहपान क्षत्रप याच्या 

अहधपत्याखाली राजस्थानिा काही भाग, माळव्यािा पहिम भाग, ग जराि, सौराष्ट्र आहण कालािंराने 
कोकण व उत्तर महाराष्ट्र हे भाग आले होिे. वर साहंगिल्याप्रमाणे गौिमीप त्राने त्यािी सत्ता महाराष्ट्र, 
माळवा येथून िरी उठवनू लाहवली होिी. नहपानािा जावई उष्ट्मदाि (ऋर्षभदत्त) याने केलेल्या 
दानधमािी नोंद महाराष्ट्राि अनेक हठकाणी असली, िरी िो राज्यकिा नसून एक याहत्रक असावा. 
नाहसक लेखाि गौिमीप त्राने, नहपान व त्यािे प त्रपौत्र यािंा हवनाश केल्यािी नोंद आहे. हे य द्ध इ. स. 
१०५ च्या स मारास झालेले असाव.े शकाचं्या िाबयाि गेलेल्या प्रदेशाि हवदभािा उल्लेख आढळि नाही. 
आणखी िाळीस वर्षांनी ही लाट परि हफरून रद्रदामंन याने कोकण कजकले. यानंिरच्या काळाि 
सािवाहन सते्तच्या अस्िापयंि उत्तर कोकण व महाराष्ट्र याचं्यासाठी शक व सािवाहन यािंी सिि स्पधा 
होिी. 

 
या अशाश्विीिा व स्पधेिा फायदा ित्रस्थ अहधकाऱयानंी वा संस्थाहनकानंी न उठहवला िरि नवल. 

प राणामध्ये सािवाहनोत्तर राज्यकत्यांिी जी यादी हदली आहे, त्याि आभीर, आंध्र, गदयहभल्ल, यवन, ि र्षार, 
शक, म रण्ड, मौन, हकलहकल, ही नाव े येिाि. पैकी आभीर व शक स्पष्टि आहेि. आंध्र म्हणजे इश्वाकू 
असाविे. इिरािंी मात्र ओळख पटि नाही. इिर साधनावंरून (नाणी, लेख इ.) कलिहूर, तै्रकूटक व 
राष्ट्रकूट ही घराणी ्ाि झाली आहेि. 

 
भारिाच्या पहिम भागािं अनेक हठकाणी ‘आभीर’ जमािीिी वसिी होिी. पैकी एक महत्त्वािा टापू 

म्हणजे सध्यािे खानदेश (जळगाव, ध ळे) हजल्हे, येथे आभीर संस्थाहनक प्रबळ झाले. इ. स. १८१ िे १८५ 
या दरम्यान त्याचं्याि साहाय्याने रद्रकसह याने क्षत्रपपद बळकाहवले. ईश्वरदत्त या आभीर सेनानीने याही 
प ढे जाऊन काही वर्ष े स्विःि क्षत्रपपद धारण केले. हा आभीराचं्या स्विंत्र सते्तिा आरंभि म्हणावयास 
पाहहजे. येथून प ढे सरासरी दीड शिकाच्या कालाि खानदेश व नाहशकिा काही भाग यावर आभीरािेंि 
राज्य होिे. फक्ि नावाप रिेि त्यानंी सािवाहन वा शक यािें आहधपत्य मानले एवढेि. आभीरािें दहा राजे 
झाले व त्यानंी सद सष्ट वर्ष े राज्य केले असे काही प राणे सागंिाि; परंि  हा काल सद सष्ट नसून एकश े
सद सष्ट असावा असे मानण्याकडे आध हनक हवद्वानािंा कल आहे. याि स मारास नाहशक हजल्ह्याच्या काही 
भागािं तै्रकूटक घराणे महत्त्व पावले. पािव्या शिकाच्या उत्तराधांिील ते्रकूटकािंा एक लेख कान्हेरी येथे 
व इिरत्र काही नाणी उपलबध झाली आहेि. हे घराणे आरंभी िरी शकािें माडंहलक असाव.े त्यािंी सवय 
नाणी क्षत्रपाच्या नाण्यावरून नकललेली आहेि. 

 
सध्यािे सािारा, कोल्हापूर, सोलापूर हे हजल्हे व कनाटकािा काही भाग हे “उत्तर क न्िल” या 

प्रदेशाि येि असि. सािवाहनाचं्या उत्तरकाळाि वा नंिर, येथे असणाऱया “राष्ट्रकूट” घराण्याने काही वर्ष े
राज्य केले. यािंी राजधानी “मानपूर”येथे असून, या घराण्याच्या सहा राजािंी नाव ेिाम्रपटावरून ्ाि 
झाली आहेि. हे घराणे तै्रकूटकानंा समकालीन म्हणजेि िवर्थया-पािव्या शिकािील होय. 
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या सवांपेक्षा महत्त्वािे ठरले िे वऱहाडािील वाकाटक घराणे. वऱहाडािील म्हणावयािे यािे कारण 
त्या भागावर त्यािंी सत्ता बराि काळ अबाहधि राहहली. कोठून आले यासंबधंी हनहिि माहहिी नाही.त्यािंी 
कालहनहििीही वादहवर्षय होऊन राहहली आहे. िंद्रग प्ि (द सरा) यािी कन्या प्रभाविी ग प्िा हहिा हववाह 
वाकाटक राजा रद्रसेन (हद्विीय) याजबरोबर झाला व त्यानंिर काही वर्षांनी हिने म लाच्याविीने व 
बापाच्या साहाय्याने कारभार केला ही एकमेव घटना वाकटकाचं्या कालहनणययाला उपय क्ि ठरण्यासारखी 
आहे. (अगदी अहलकडे हहस्से बोराळा येथे डॉ. सौ. गोखले यानंा आणखी एक कालोल्लेख असणारा 
हशलालेख हमळाला आहे. त्यासाठी त्यासबंंधीिे प्रकरण पाहाव.े) या अन रोधाने बाकीच्या राजवटींिा काळ 
ठरवावा लागिो. त्यावरून राज्यस्थापनेिा काळ इ. स. २६०–५० असे समजिा येिे. संस्थापकािे नाव 
कवध्यशक्िी. प्रवरसेन (पहहला) याने राज्यवदृ्धी केली व त्याि हवदभय, उत्तर क ं िल, दहक्षण कोशल यािंा 
समावसे केला, िद्विि ककलग व आंध्र यानंाही त्याने नमहवले असे समजिाि; परंि  या गृहहिाला आधार 
नाही. इिकेि नव्हे, िर “उत्तर क ं िलावर” राष्ट्रकूटािंी सत्ता असण्यािी शक्यिा लक्षाि घेिा हा अंदाज 
काहीसा अहिव्याप्ि वाटिो. इ. स. ३२५ च्या स माराला प्रवरसेनाच्या राज्यािे िार ि कडे पडले. प राणाचं्या 
माहहिी प्रमाणे िार स्विंत्र राज्ये स्थापन झाली. प्रत्यक्षाि मात्र पूहरका वा नंहदवधयन येथील म ख्य शाखा 
आहण वत्सग ल्म येथील उपशाखा यािेंि उल्लखे अहभलेखािं हमळाले आहेि. वर उल्लेहखलेली प्रभाविी 
ग प्िा म ख्य शाखेिीि सून होिी. वाकाटकानंी सध्याच्या मध्य–देशावर आपली सत्ता बसहवण्यािे जे यत्न 
केले त्याचं्या िपहशलाशी येथे कियव्य नाही. कारण येथे महाराष्ट्र देशाच्या इहिहासािीि रूपरेर्षा 
पाहावयािी आहे. हवदभािा भाग वाकाटकाचं्या राज्यािि होिा. मराठवाड्यािा भाग वत्सग ल्म शाखेने 
पादाक्रािं केला असावा. या शाखेिा मूळ प रर्ष सवयसेन यािाि राष्ट्रकूट मानाकं याजशी झगडा होऊन 
सवयसेनाला अपयश आले म ख्य घराण्याशी झालेल्या सघंर्षाि मात्र वत्सग ल्म शाखेला यश हमळाले या 
शाखेिा शवेटिा राजा हहररे्षण हा सवाि पराक्रमी. त्यािा काळ हा सवोच्च प्रगिीिा. त्याने क न्िल, 
तै्रकूटक, आभीर इिकेि काय; पण वाकाटकािें म ख्य घराणेही नमहवले. हवद्या, कला, शास्त्र यांना उते्तजन 
हदले. यानंिर प न्हा एकदा महाराष्ट्राि अनेक लहान मोठी संस्थाने उत्पन्न झाली क्वहिि काही 
शजेाऱयानंीही लहानमोठ्या प्रदेशािं पायरोवा केला. कलि री अहधपिींनी उत्तर महाराष्ट्र व उत्तर कोकण 
कजकला, िर दहक्षण कोकणावर त्याचं्याि “मौयय” वशंीय माडंहलकािंी सत्ता दृढ झाली. 
 

पािव्या शिकाच्या अखेरीनंिर सते्तिे कें द्रस्थान गोदावरी वरदा याचं्या खोऱयािून ढळले. िे 
दहक्षणेकडे सरकून कृष्ट्णा-ि ंगभद्रा याचं्या प्रदेशाि स्स्थर झाले. कनाटकािील िाल क्य व राष्ट्रकूट 
घराण्यानंी इ. स. च्या सहाव्या शिकापासून िे अकराव्या शिकापयंि महाराष्ट्राच्या बह िेक भागावर राज्य 
केले. राज्यािे कें द्रस्थान प न्हा महाराष्ट्राि आणले िे यादवानंी. पण िो थोडासा प ढिा भाग झाला. 

 
िाल क्याचं्या राजवटीला आरंभ झाला िो बदामी येथून ककवा त्यानजीक असणाऱया ऐहोळ 

गावािून. हा भाग कनाटकाि असून, सध्याच्या हवजापूर हजल्ह्याि येिो. या घराण्याच्या लेखाि त्यानंी 
आपला सबंंध अयोध्येच्या सूयय क लाशी दाखहवला असला, िरी प्रत्यक्षाि िे कदंब राजािें कनाटकािील 
सरंजामदार होिे. या क लािा पहहला ्ाि राजा जयकसह. एकूण अकरा राजानंी हमळून सव्वादोनश ेवर्ष े
राज्य केले. कीर्विवमयन् (प्रथम, इ. स. ५६६–५९७) याने महाराष्ट्राच्या बऱयाि भागावर वियस्व बसहवले, 
असे काही इहिहासकार सागंि असले, िरी या भागावर कलि रींिी सत्ता होिी हे हवसरिा येि नाही. त्यानंी 
“नळ” व “मौयय” यािंा पराभव केला असला िरी त्याचं्यापासून हवदभय व कोकण कजकिा आले नसाविे. 
मंगलीश (५९७–६१० इसवी) याने उत्तर कोकण कजकले. कलि री “ब द्धराज” यािा पराभव केला;पण 
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िरीही त्याला उत्तर महाराष्ट्र कजकणे शक्य झाले नाही. प ल केशी (हद्विीय) याला प न्हा कोकणावर मोहीम 
करावी लागली. 
 

प लकेशीिी कारकीदय केवळ यासाठीि उल्लखेनीय नाही. त्याने पल्लवावंर आक्रमण करून एका 
प्रदीघय संघर्षाला आरंभ केला. बदामीिे िाल क्य, राष्ट्रकूट, व कल्याणीिे िाल क्य या िीनही घराण्यानंा 
दहक्षणेकडील पल्लव व िोळवशंािे वैर पत्कराव े लागले. महाराष्ट्र, हवदभय हे भाग मध्यविी शासनाच्या 
नजरेखाली सारखे राहणे कठीण होि गेले आहण ब द्धराजाच्या उच्छेदानंिर आपल्या सते्तच्या अस्िापयंि 
िाल क्यानंी महाराष्ट्रावर राज्य केले असले, िरी त्याचं्या माडंहलकािंी सत्ता वाढिि गेली. राष्ट्रकूट हे एक 
अहधकार पद असून इिरही राष्ट्रकूट घराणी ्ाि आहेि. िाल क्यािंा उच्छेद करणारे दस्न्िद गािे घराणे 
कानडी प्रदेशािीलि होिे. राष्ट्रकूटािंी राजधानी प्रथम उत्तर महाराष्ट्राि असावी गोकवद (िृिीय) याने िी 
मान्यखेटक (सध्यािे मालखेड) येथे नेली. राष्ट्रकूट घराण्याि एकूण िौदा राजे झाले व त्याचं्या 
राजवटीिा काळ २२० वर्ष ेइिका होिो. पहहला राजा दस्न्िद गय याने दहक्षण महाराष्ट्रावर अंमल बसहवला. 
यानंिर या घराण्याच्या महाराष्ट्रावरील राजसते्तच्या हवकासाच्या पायऱया स्थूलमानाने प ढीलप्रमाणे सागंिा 
येिाि. कृष्ट्ण (प्रथम) कोकण; गोकवद (िृिीय) गोवधयन–नाहशक भाग; कृष्ट्ण (हद्विीय) पूवय-हवदभय; व 
छत्तीसगड. या काळाि परमार राजांनी महाराष्ट्र व कोकण यावर प नः प न्हा आक्रमण केले असले, िरी 
राष्ट्रकूटािंी सत्ता अबाहधि राहहली. ह्या आक्रमणािंा बंदोबस्ि करण्यासाठीि कदाहिि त्यानंी उत्तर 
भारिाच्या राजकारणाकडे लक्ष वळहवले. दहक्षणेकडील य दे्ध स रूि असली िरी ध्र व, गोकवद (िृिीय) व 
इंद्र (िृिीय) या हिघानंी कनौजवरील वियस्वाच्या लढ्याि हनणायक भाग घेिला व उत्तर भागाि एकीकडे 
ग जयर प्रहिहार व द सरीकडे पाल-सेन याचं्याि सते्तिा समिोल ठेवनू आपली उत्तर सीमा स रहक्षि राखली. 
उत्तर कोकण (८००–११६५) राजाप री, दहक्षण कोकण (७६५–१०२०) बहळपट्टण ककवा खारेपाटण, व 
दहक्षण महाराष्ट्र (९४०–११७५) कोल्हापूर पन्हाळा अशी िीन हशलाहार घराणी माडंहलक म्हणनू कारभार 
पाहि होिी. िाल क्य जयकसह याने दहक्षण कोकणिे घराणे नष्ट केले. इिर दोन घराणी कल्याणी 
िाल क्याशंी एकहनष्ठ राहहली. त्यािंा नाश यादवानंी केला. 

 
माळव्याच्या परमार राजािंी दहक्षणेकडे होि असणारी आक्रमणे राष्ट्रकूट सते्तला शवेटी बाधक 

ठरली. त्यानंा थोपहवण्यािे काम राष्ट्रकूटानंी िाल क्य घराण्यािा ससं्थापक िैलप याजवर सोपहवले. या 
बलदंड माडंहलकाने परमार आक्रमणाला पायबंद घािलाि. पण हे करीि असिाना िो स्विः व त्यािा प त्र 
जयकसह (हद्विीय) यानंी महाराष्ट्रावरील आपली पकड पक्की केली. हवक्रमाहदत्य (िवथा) याच्या 
कारकीदािील िाल क्य राज्यािा हवस्िार पाहहला, िर त्याि महाराष्ट्राच्या सवय भागािंा समावशे झालेला 
होिा असे हदसिे. यानंिर मात्र िोळ व होयसळ याचं्याशी सिि िालणाऱया संघर्षाम ळे शजेारिे परमार व 
ग जराि िाल क्य यासंारखे शत्रू व हशलाहार-यादव यासंारखे माडंहलक यानंा मोठीि संधी सापडून त्यानंी 
कोकण व महाराष्ट्र या भागावरील िाल क्य सत्ता हखळहखळी केली. राष्ट्रकूटाचं्या काळापासून 
माडंहलकपदे भरू्षहवणारी यादव घराणी बंड करून उठली व शवेटी त्याचं्यापकैीि एकाकडे सत्ता गेली. 
कल्याणीच्या िाल क्य घराण्याि बारा राजे होऊन गेले आहण त्यानंी २१६ वर्ष ेराज्य केले. 

 
नाहशक व देवहगरी याचं्यामध्ये असणाऱया “सेअूण” देशावर एक माडंहलक यादव घराणे राज्य 

करीि होिे. या क लािील दृढप्रहार व सेअूणिंद्र याचं्या किृयत्वाम ळे इ. स. च्या नवव्या शिकानंिर त्याला 
हवशरे्ष महत्त्व प्राप्ि झाले. राष्ट्रकूटानंी त्याचं्याशी हववाहसंबंधही जोडले; परंि  राष्ट्रकूटाचं्या पाडावानंिर 
यादवानंी िाल क्यािें अन सरण केले व त्याचं्याशीही घहनष्ठ संबंध जोडले. हवशरे्षिः हवक्रमाहदत्य (िवथा) 
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याला यादव सेअणूिदं्र (द सरा) यािे बरेि सहाय्य झाले. यादवािें महत्त्व व सत्ता वाढू लागली. केवळ 
सेअूणदेशािे जहागीरदार असणाऱया या घराण्याच्या िाबयाि नगर, प णे व सािारा हजल्ह्यािे भाग आले. 
११७५ च्या आसपास हभल्लम (पािवा) याने स्विंत्र राज्य स्थाहपले. िाल क्य सोमेश्वर (द सरा) व िैलप 
(हिसरा) यािंा पराभव करून त्याने कल्याणीही कजकली. दहक्षणेकडील उदयोन्म ख सत्ता म्हणजे 
होयसळािंी हिच्याशी झालेल्या संघर्षाि मात्र यादवािंा पराभव झाला. त्याम ळे त्याचं्या म ख्य सते्तला धोका 
पोिला नाही िरी दहक्षणेकडील सीमा मात्र हनहिि झाली. 

 
यानंिर यादवािें पाि राजे झाले. त्याि कसघण हा सगळयाि किृयत्ववान. याने नमयदा-िापी ही 

उत्तरेकडील सीमा िर साभंाळलीि; पण हशवाय कोकण, देश, हवदभय, मराठवाडा, उत्तर क ं िल यानंाही 
िाबयाि ठेहवले. राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्र व दख्खन यािंा एक शिकािा काल शािंिेिा गेला. या काळाि 
बाहेरून उच्छेदक स्वाऱया झाल्या नाहीि व नाव घेण्यासारखी बंडेही झाली नाहीि. उलट यादव राजेि 
भोविालच्या जवळपास प्रत्येक राजाशी भाडंणे व लढाया यािं ग िंलेले हदसिाि. यादव सते्तिा पाडाव 
अल्लाउद्दीन हखलजी याने १२९४ िे १३०० च्या कालाि केला. आणखी वीस वर्षोनी महाराष्ट्रावर इस्लामी 
सत्ता स्थापन झाली. 

 
आिापयंिच्या कालखंडािील आर्वथक स्स्थिी आहण राजशासन याहंवर्षयी थोडी माहहिी द्यावयास 

हवी. बहमनींच्या राजवटीि या दोन्ही के्षत्रािं, हवशरे्षिः शासनव्यवस्थेि मोठाले बदल घडून आले; परंि  
िोपयंि परंपरागि शासनपद्धिीि िालि आलेली होिी. सािवाहन काळापासून प ढे दीड हजार वर्षोच्या 
कालखंडाि महाराष्ट्रािा व कनाटकािा भमूध्यसागराशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होिा. त्यािल्या पहहल्या 
अध यकाहवर्षयी िाम्रशासने व हशलालेख, िसेि परकीय प्रवाशाचं्या हलखाणािून माहहिी हमळिे. पहिम 
हकनाऱयावर ‘भडोि’ हे बंदर फार मोठे. त्याच्या जोडीला सोपारा व कालािंराने कल्याण ही बंदरे महत्त्व 
पावली. परदेशी हनयाि होणाऱया वस्िंूि प्रम ख म्हणजे िलम स िी कापड, हस्स्िदंि व हस्स्िदंिाच्या वस्िू, 
रेशीम, मसाले; अकीक, कानेहलयन यासारखे मूल्यवान दगड; आयाि वस्िूि रोमन मद्य, सोने व िादंी 
(नाण्याचं्या रूपाने), हटन, हशसे यासारखे धािू, कािेिे पदाथय यािंा समावशे होई. याच्या जोडीला इमारिी 
व िंदनी लाकूड, हहरे, माहणक, िाबं ेयािंीही हनयाि होि असे. आिा ठाणे बंदर प ढे आले होिे. परकीय 
व्यापाराबरोबर अंिगयि व्यापारही मोठ्या प्रमाणावर िालि असे व महाराष्ट्रािील ज न्नर, कऱहाड, पठैण, 
िगर (िेर) या मोठ्या व्यापारी पेठा होत्या. बौद्ध हगरीहशल्पािं आढळणाऱया हशलालेखािं या सवय 
हठकाणच्या व्यापाऱयानंी हदलेल्या देणग्यािंी नोंद आढळिे. सवय हठकाणी व्यापाऱयािें सघं ‘श्रेणी’ असि. या 
श्रेणींना स्विःच्या घटना व हनयम असून सामान्यपणे एका एका व्यवसायासाठी एक एक संघ असे. श्रणेींिा 
उपयोग पिपेढ्यासंारखा होि असे. व्यापारी अथवा व्यावसाहयक श्रणेींिा दैनंहदन कारभार हा 
शासनहनरपेक्ष असून, त्यािें स्वरूप ‘शाश्वि’ म्हणाव ेइिके हटकाऊ होिे. सामान्य माणूस अथािि आपली 
उपजीहवका शिेीवर करीि होिा. या काळािील कलावैभव, राजसभेिे वैभव यािंी जी वणयने ित्कालीन 
साहहत्याि पहावयास सापडिाि त्यावरून समाजािील वरिे थर संपन्न असिील असा समज होिो हे खरे 
असले िरी, सामान्य माणसािे जीवन खडिर असाव ेअसाि हनष्ट्कर्षय काढावा लागिो. शिेकीिी पद्धिी 
संघटना वा उपलबध स हवधा या आजच्यापेक्षा हनराळया नव्हत्या आहण उत्पन्न काही हनराळे असेल असे 
समजण्यािे कारण नाही. 

 
राजा, मंत्री, यािें उल्लेख पौराहणक वाङ् मयाि आले असले, िरी त्यािें अहधकार, काययके्षत्र 

याहंवर्षयी िपशीलवार कल्पना येि नाही. हशलालेख व िाम्रशासने यामध्ये महारथी, महाभोज, (महा) 
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सेनापिी, महामात्र, भाडंागाहरक अशा अहधकारपदािें उल्लेख आहेि; पण येथेही काययके्षते्र कोणिी यािे 
स्पष्टीकरण नाही. सेनापिी, भाडंागाहरक ह्यािंी कामे अथािि स्पष्ट आहेि; पण इिराबंाबि िशी स स्पष्टिा 
नाही. अथयशास्त्र इ. हवर्षयावंरील प स्िकािं हवहवध अहधकारी, त्यािंी कामे इ. माहहिी हदलेली आहे; पण िी 
प्रस्ि ि ििेि आणिा येणार नाही. राज्याच्या शासकीय हवभागािंी नावहेी हशलालेखाि हमळिाि. हवर्षय, 
देश, ग्राम यािंा हवस्िार हकिी असावा यासंबधंी काही अन माने काढण्याि आलेली आहेि; परंि  त्याचं्या 
संबंधाि काही िढिी श्रेणी असली, िरी िी सवयि काळाला लागू पडि नाही. ग्रामव्यवस्था ही प्रािीन 
परंपरेने िालणारी असून, भारिािील इिर हठकाणापं्रमाणेि येथेही गावािील श्रषे्ठ माणसे (पंिायि) 
रोजिा कारभार (हवशरे्षिः न्यायदानादी) पाहाि होिे. या परंपरागि व्यवस्थेि कोणाही राजाने नाव 
घेण्याजोगे बदल केलेले हदसि नाहीि. ग्रामशासनाने काययके्षत्र व अहधकार शिकान शिके िालि आलेले 
होिे व याप ढील इस्लामी काळािही िीि व्यवस्था बऱयाि प्रमाणाि िालू राहहलेली हदसिे. 
 
बहमनी राजघरािे 
 

इ. स. १३४७ मध्ये अल्लाउद्दीन हसन बहमन शाह याने बहमनी घराण्यािी स्थापना केली. त्याने 
आपली राजधानी ग लबग्यास करून त्यास अहसनाबाद हे नामाहभधान केले. हदल्लीिे म सलमान स लिान 
यािंी जी काही थोडी सत्ता दहक्षणेि हशल्लक होिी हििा याने पूणयपणे नाश केला. िसेि दौलिाबाद िे 
कनाटक या भागािील कहदू सरंजामदारानंाही याने आपले अहंकि केले. या घराण्यािे एकूण अठरा राजे 
झाले. त्यािंी नाव ेव काल येणेप्रमाणे :— 

 
(१) अल्लाउद्दीन हसन बहमन शाह …… इ. स. १३४७ िे १३५८ 
(२) म हम्म्द (पहहला) …… इ. स. १३५८ िे १३७५ 
(३) अल्लाउद्दीन म जाहीद …… इ. स. १३७५ िे १३७८ 

(४) दाऊद (पहहला) 
यािा खून झाला. …… इ. स. फक्ि १ ि महहना राज्य. 

(५) म हम्म्द (द सरा) …… इ. स. १३७८ िे १३९७ 

(६) हघयास द्दीन 
नंिर बंहदवासाि …… इ. स. २ महहने 

(७) शमस द्दीन दाऊद …… इ. स. फक्ि ६ महहने 
(८) िाजूद्दीन हफरज …… इ. स. १३९७ िे १४२२ 
(९) शहाब द्दीन अहमद (पहहला) …… इ. स. १४२२ िे १४३६ 
(१०) अल्लाउद्दीन अहमद (दूसरा) …… इ. स. १४३६ िे १४५८ 
(११) अल्लाउद्दीन ह मायनू शाह …… इ. स. १४५८ िे १४६१ 
(१२) हनजाम द्दीन अहमद (हिसरा) …… इ. स. १४६१ िे १४६३ 
(१३) शमस द्दीन म हम्म्द (हिसरा) …… इ. स. १४६३ िे १४८२ 
(१४) शहाब द्दीन महमूद …… इ. स. १४८२ िे १५१८ 
(१५) अहमद (िवथा) …… इ. स. १५१८ िे १५२० 
(१६) अल्लाउद्दीन शाह …… इ. स. १५२० िे १५२३ 
(१७) वली उल्लाह …… इ. स. १५२३ िे १५२६ 
(१८) कलीम ल्लाह …… इ. स. १५२६ िे १५३८ 
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बहमनी राजानंी एकूण १९१ वर्ष ेराज्य केले. 

 
त्यािंा राज्यहवस्िार ग लबगा, हवजापूर, अहमदनगर, वऱहाड, औसा, कंधार व िेलंगण प्रािंाि 

झालेला होिा. यािंी राज्ययंत्रणेिी पद्धि म्हणजे राज्यािे हवभाग पाडून त्यावरिी एक गव्हनयर 
(Governor) अथवा प्रािंाध्यक्ष नेमला जाि असे. िो आपल्या प्रािंािील राज्यकारभारास जबाबदार असे. 
म हम्म्द पहहला याने राज्यािे िार भाग पाडले व त्यावरिी एक एक प्रािंाध्यक्ष नेहमला. त्याचं्या 
कारभारावरिी प्रत्यक्ष बादशहािेि लक्ष असावयािे. काही कालानंिर राज्यािे िारच्याऐवजी आठ हवभाग 
करण्याि आले. परंि  हहि शासनपद्धिी कायम ठेवण्याि आली. यािा एक द ष्ट्पहरणाम म्हणजे कालािंराने 
प्राहंिक स भेदार हे अत्यंि मािबबर झाले व जेव्हा कें द्रािील राजा हििकासा प्रबल नसेल िेव्हा त्यानंी 
त्याच्या हवरद्ध उठाव केले. यािा पहरणाम म्हणून कें द्रशासन प ढील काळाि कधीि बळकट होऊ शकले 
नाही. यािप्रमाणे विने व जहाहगरी परंपरेने हदल्याम ळे आपसािील भाडंणे व कटकटी वाढीस लागल्या. 
त्यािा योग्य िो बंदोबस्ि बहमनी राजानंा करिा आला नाही व सत्तास्पधेम ळे, िसेि महत्वाकाकं्षी 
म त्सद्याचं्याम ळे अनेक बहमनी राजािें खून झाले व राज्यािी घडी हवस्कहळि झाली. 

 
एवढे असूनही बहमनी राज्यािी पूवय सीमा बंगालच्या उपसागराला हभडलेली होिी. बहमनींच्या 

राजसते्तिील राजकीय काळ हा शजेारच्या प्रािंावरिी हल्ले करणे, नवीन प्रािं काबीज करणे, लूटमार 
करणे व आपसािील खून मारामाऱया याचं्यािि जास्िी प्रमाणाि व्यिीि झालेला हदसिो. बहमनी राजाचं्या 
िेलंगण, वरंगल, हवजयनगर, ओडीसा, माऴवा, व ग जराि येथील राजािें बरोबर सिि लढाया होि 
होत्या. यापंकैी क ठल्याही शत्रूवरिी िे कायमिी माि करू शकले नाहीि. त्यािल्या त्याि ग जरािच्या 
सैन्याकडून त्यानंा नेहमी पराभवि पत्करावा लागला. 

 
सैन्य व शासन अहधक काययक्षम व्हाव ेयासाठी इराण, ि कय स्िान, वगैरे प्रािंािूंन सैहनक व शासक 

यािंी सिि आयाि करण्यािे बहमनी राज्यकत्यांिे धोरण असे. त्याम ळे त्याचं्या राज्यामध्ये परदेशी व 
दहक्षणी (स्थाहनक) असे दोन िट पडून राज्याच्या एकिेला कायमिा धोका हनमाण झालेला होिा. िशािि 
हे परकी लोक बव्हंशी हशया पंथािे व स्थाहनक लोक स न्नी पंथािे असल्याने िक्रारींना आणखी वाव हमळि 
गेला. 

 
शहाब द्दीन अहमद (पहहला) याने ग लबग्याच्याऐवजी हबदर येथे राजधानी वसहवली. अल्लाउद्दीन 

ह मायू ँयाच्या काळाि माळव्याच्या म सलमान राजाने हबदरवर स्वारी केली. त्याि बहमनी राजािा पराजय 
झाला; परंि  माळव्याच्या राजास परि जाव े लागल्याम ळे ह मायू ँ परि राज्यावरिी आला. यानंिर 
हनजामशाहाच्या काळाि म हम्म्द गाँवॉन नावािा मोठा म त्सद्दी व हशक्षणप्रसारक होऊन गेला. त्याने 
राज्यव्यवस्थेि अनेक स धारणा केल्या. िसेि त्याने कोकणाि अहधक स्वाऱया करून कोकण प्रािं कजकून 
बहमनी राज्यास जोडला. कालािंराने आपसािील वैमनस्याम ळे म हम्म्द गाँवॉनिा खून करण्याि आला. 
(द सऱया) म हम्म्द शाहनंिर महमूद (द सरा) राज्यावर आला. यािा काल म्हणजे अमीर उमरावाचं्या व 
वहजराचं्या आपसािील बंडािाि इहिहास आहे. िसेि काही मािबबर सेनापिी व प्रािंाध्यक्ष स्विंत्र 
होण्याच्या मागावर लागले. यानंिर बहमनी घराण्याि िार राजे राज्यावर आले; पण िे अत्यंि कमी प्रिीिे 
व द बयल असल्याम ळे सवय राज्यकारभार वहजराचं्या हािाि गेला व शवेटिा बहमनी राजा कहलम-उ-उल्लाह 
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हा इ. स. १५२७ मध्ये अहमदनगर येथे पळून गेला व िेथेि मरण पावला. अशा रीिीने बहमनी राज्यािा 
अस्ि झाला. 

 
बहमनी राज्याच्या अस्िानंिर दहक्षणेि म सलमान सरदारािंी पाि राज्ये हनमाण झाली. 

(१)बरीदशाही–हबदर, (२)आहदलशाही–हवजापूर, (३)इमादशाही–वऱहाड(एहलिपूर), 
(४)हनजामशाही–अहमदनगर, (५)क त्बशाही–गोवळकोंडा. 

 
बहमनी राजानंी राज्यव्यवस्थेि ज्याप्रमाणे स धारणा केली त्यािप्रमाणे न्यायदानाच्या पद्धिीिही 

केली. यापूवी न्यायदानाच्या बाबिीि पिंायि हा अत्यिं महत्त्वािा घटक समजला जाि असे; परंि  या 
राजानंी इस्लामी धमाप्रमाणे न्यायदानाच्या बाबिीि “शहरयि” िे हनयम बंधनकारक करून काझी आहण 
आहदल यािंी हनय क्िी केली. परंि  महसूल, स्थाहनक राज्य व व्यापार याबंाबिीि मात्र त्यानंी िाल क्यािेंि 
अन करण केले. इिर प्रजाजनाचं्या धमाि फारशी ढवळाढवळ केल्यािे हदसि नाही व धमांिरािी सक्िी 
केल्यािीही फारशी उदाहरणे हदसि नाहीि. त्याम ळे त्यािंा धार्वमक दृहष्टकोन, नंिरच्या म सलमान 
राज्यकत्यांच्यापेक्षा बरािसा उदारमिवादी होिा असे वाटिे. 

 
ित्कालीन सामाहजक पहरस्स्थिीबद्दल सागंावयािे म्हणजे समाजाि साधारणपणे दोनि वगय होिे 

असे हदसिे. पहहला वगय म्हणजे श्रीमंि अमीर उमराव, सरंजामदार वगैरे प्रहिहष्ठि लोकािंा, िर द सरा 
गरीब, कष्टाळू, शिेकरी, व्यावसाहयक व व्यापारी यािंा. व्यापाऱयाचं्या “श्रेणी” होत्या. याि मोडणारे लोक 
म्हणजे हवणकर, सोनार, िाभंार, रंगारी इत्यादी. अल्बरेनीच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याकाळी आठ प्रकारच्या 
“श्रेणी” (Guilds) होत्या. व्यापारािी प्रम ख हठकाणे म्हणजे हबदर, पैठण, ग लबगा, िौल, दाभोळ आहण 
गोवा. देशाि व परदेशाि मोठा व्यापार होि असे व िो सवय उपय यक्ि श्रेणींच्या अहधपत्त्याखाली िालि असे. 
असे असले िरी गरीब लोकािंी व शिेकऱयािंी पहरस्स्थिी मात्र िागंली नव्हिी. त्यानंा अंगभर कपडा अथवा 
पोटभर अन्न ककवा राहण्यास िागंले घर कधीि लाभले नाही. त्यांिे जीवन हे अत्यिं कष्टमय होिे. 

 
हशल्प व संस्कृिी या दृष्टीने या काळािा हविार करिा बहमनी राजानंी स रवािीच्या काळाि ज ने 

हशल्पि प ढे िालू ठेवले. त्याि अथािि थोडेफार बदल घडवनू आणले व असा एक बदल म्हणजे 
“हमहराब”. परंि  काही काळानंिर त्यानंी राजवाडे, हकल्ले, महशदी, हमनार, शाळा वगैरे बाधंल्या. त्याचं्या 
या बाधंकामावर पर्वशयन छाप (Persian influence) फार प्रमाणाि पडलेली आहे. म सलमानी असे 
म्हणण्यासारखे म्हणजे, भव्य दालने (Halls), ग ळग ळीि कभिी (Smooth Faced walls), साधे घ मट 
(Plain Domes), व बाधंणी (Constructoin). 

 
बहमनी राजानंी ग लबग्याि बऱयाि वास्िू उभारल्या. त्यािल्या हवशरे्ष म्हणजे बंदेनवाज यािा 

दगाह, जामे मस्स्जद, शाहखलीलउल्लाह यािी कबर, या सवांवर हनळया आहण हहरव्या रंगाच्या कौलािंा 
(Tiles) उपयोग केलेला आढळिो. या सवांवर कहदू व इराणी छाप (influence) हदसून येिे. 
अहमदशाहाच्या काळाि हबदर हे राजधानीिे शहर झाले. त्यावळेी त्याने ि कय स्िान, बगदाद, इराण, 
अरबस्िान, रोम वगैरे हठकाणाहूंन स्थापत्य शास्त्र हवशारदानंा बोलावनू घेिले. त्याम ळे हबदर येथील 
हशल्पावर परकी छाप (influence) फार मोठ्या प्रमाणावर हदसून येिे. असे असले िरी स्थाहनकत्वािे 
वैहशष्ट्य हे देखील जाणविे. हबदरिा हकल्ला, त्यािील राजवाडे, सोळा खाबंी मशीद, गगन महाल, िकय श 
महाल, रंगीन महाल वगैरे हशल्प अत्यंि उच्च दजाच्या अहभरिीिे प्रिीक आहे, असे म्हटले पाहहजे. िसेि 
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हकल्ल्यामध्ये केलेली पाण्यािी योजना ही स्थापत्यदृष्ट्या महत्त्वािी बाब समजली पाहहजे. अहमदशाह 
वली याच्या कबरीवरिी पर्वशयन पद्धिीिे रंगकामक सर आहे.(Persian style paintings). 

 
बहमनी राजानंी स्विःच्या नावािी नाणी पाडली. अलाउद्दीन हसन बहमनशाह (पहहला) यािी 

सोने, िादंी व िाबंयािी नाणी होिी. आजही काही हठकाणी ही नाणी सापडिाि. 
 
बहमनी राज्यािे पाि ि कडे होऊन इ. स. १४९० िे १५२२ या काळाि पाि स्विंत्र राज्ये 

अस्स्ित्वाि आली. वऱहाडाि इमादशाही, पहिम महाराष्ट्राि हनजामशाही, दहक्षण महाराष्ट्राि आहदलशाही 
आहण मराठवाड्यावर बरीदशाही व क ि बशाही ही िी पाि राज्ये होि. एहलिपूर, अहमदनगर, हवजापूर, 
हबदर व गोवळकोंडा ही त्यािंी राजधानीिी शहरे होि. यापंकैी अहमदनगर, हवजापूर, ही हशया पंथािी; 
गोवळकोंडा व वऱहाड, हबदर ही स न्नीपंथीय असली िरी हिथले सवय स लिान म सलमानि होिे. त्यािंल्या 
त्यािं स न्नी पंथीय राज्ये थोडी द बयळ होिी. ‘या पाि राज्यािंा ककवा शाह्यािंा इहिहास म्हणजे अखंड 
संघर्षािे एक प राणि होय. यािें पंथ हभन्न असले िरी धमय एकि होिा. ग जराि, हवजयनगर याचं्याशी 
असणाऱया संबधंाि (शत्र त्वािं) िरी त्यािें हहि समान होिे. सवय राजघराण्यांिे एकमेकाशंी हववाहसबंधं 
होिे. परंि  धमय, नािे ककवा समाजहहिसंबधं यापंैकी कोणिीि गोष्ट त्यानंा एकत्र बाधूंन ठेवण्यास असमथय 
ठरली. त्याम ळे बराि काळपयंि त्यानंा भोविालच्या शत्रवूर वा एकमेकावंर माि करिा आली नाही. एकाि 
महत्त्वाच्या प्रसंगी व िे म्हणजे हवजयनगरशी िाहलकोट येथे झालेल्या सगं्रामाि या एकीिे फळ त्यानंा 
हवजयनगरच्या पाडावाच्या रूपाने हमळाले; पण लगोलग नंिर प न्हा यादवी स रू झाली व त्याम ळे मोंगल 
सम्राटानंा यापंैकी प्रत्येकािा स्विंत्रपणे मोड करिा आला.’ 

 
बहमनी स लिानापं्रमाणे या स लिानानंीही इराण, अरबस्िान, ि कय स्िान, आहिका या भागािूंन 

सैहनक, म त्सद्दी, कवी, कलाकार, धमयग र आहण ग लाम यािंी फार मोठ्या प्रमाणावर आयाि केली. 
पूवीप्रमाणे आिाही हकत्येकजण महत्पदास िढले. उत्तर भारिािूनही कियबगार माणसे इकडे येि राहहली. 
परकी सते्तबरोबर महाराष्ट्रािं परकी ससं्कृिी आली व परप्रािंािून येणाऱया या हवशरे्ष्ामं ळे हििे परकी 
स्वरूप कायम राहण्यास मदि झाली. आिापयंि महाराष्ट्र भमूीवर कोणी परकीय लोक आलेि नाहीि असे 
नाही–शक आभीर हे स्थाहनक नव्हिेि; पण िे येथील समाजाशी एकरूप होऊन गेले. आिा मात्र िसे 
घडले नाही. 

 
परदेशािून वा परप्रािंािून आणलेली माणसे अहधक हवश्वासाई समजण्याि येि असली, िरी सवयि 

राज्यशकट केवळ त्याचं्याि साहाय्याने उभारणे अथवा िालहवणे शक्य नव्हिे. िसेि प्रािीन काळापासून 
िालि आलेली ग्रामससं्था व वशंपरंपरागि जहाहगरी ब डहवणे श्क्य नव्हिे; नवीन राज्यकत्यांना हहिावहही 
नव्हिे. आपसािील भाडंणाि या स्थाहनक जहागीरदारािंा उपयोग होण्यासारखा होिा. या स्स्थिीिा 
फायदा घेऊन अनेक परंपरागि देशम ख-जहागीरदार यानंी आपले आसन स्स्थर केले. एवढेि नव्हे, िर 
आपापले सामर्थययही वाढहवले. इिके की प न्हा एकदा सरंजामदार, प्रािंाध्यक्ष याचं्याम ळे मध्यविी सत्ता लोप 
पावले अशी स्स्थिी प्रत्येक राज्याि उत्पन्न झाली. मात्र आिा एक फार महत्त्वािा फरक झाला. कोणी एक 
सरदार वा सरंजामदार बलदंड होण्याऐवजी एक हवहशष्ट वगय स संघहटि होऊन स लिानी सते्तला हवरोध 
करावयास उभा राहहला. हे एकीकरण साधण्यािे व त्याला नवा आशय प्राप्ि करून देण्यािे श्रये छत्रपिी 
हशवाजी महाराजािें. परसत्ता नष्ट करून ‘स्वराज्य’ स्थापन करण्याच्या त्याचं्या प्रयत्नास १६५० नंिर 
यशप्राप्िीिी हिन्हे हदसू लागली. १६७० ला पक्क्या झालेल्या या राष्ट्रीय उत्थानािी अखेर १८१० मध्ये 
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झाली. मराठी सते्तिे उदयास्ि कालदृष्ट्या अगदी नजीकिे आहेि. या सते्तिा इहिहास कोणाही मराठी 
भाहर्षक माणसाच्या इिक्या पहरियािा आहे, की त्यािी प नरक्िी करण्यािी गरज नाही. मात्र, प रािाहत्त्वक 
संदभाि काही गोष्टी नमूद करणे आवश्यक ठरिे. मराठेशाहीिे, हशवकाल व पेशवकेाल असे दोन भाग 
इहिहासकार करिाि. हशवकालीन जीवन धामध मीिे, संघर्षािे. स्वाभाहवकि शािंिेच्या काळाि 
भरभराटीला येणाऱया हवद्याशास्त्र कला इ. “सासं्कृहिक” घडामोडींिे दशयन या काळाि होि नाही. 
पेशवकेालाि, राजकीय (लष्ट्करी) हालिाली महाराष्ट्राबाहेरि होि राहहल्या. संपन्न व संस स्कृि-हवलासी 
जीवनाशी त्यािंा साक्षात् संबधं आला. उत्तम हित्रकारानंा आश्रय हमळाला, संगीि्ािंा परामर्षय घेिा आला; 
परंि  हे सवय फारि थोड्या अवधीप रिे. एरव्ही मराठी सते्तच्या जीवनाि हवशरे्ष उल्लखेनीय असे काही नाही. 
ग्रामव्यवस्था ही प्रािीन परंपरेने िालणारी असून, भारिािील इिर हठकाणापं्रमाणेि येथेही गावािील श्रेष्ठ 
माणसे (पंिायि) रोजिा कारभार, हवशरे्षिः न्यायदानािे काम पाहाि. या परंपरागि व्यवस्थेि कोणाही 
राजाने नाव घेण्याजोगे बदल केलेले हदसि नाहीि. ग्रामशासनािे काययके्षत्र व अहधकार शिकान शिके 
िालि आलेले होिे. 
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“प्रािीन िणतहाणसक”काळािी सांस्कृती 
म. के. ढवळीकर 

 
महाराष्ट्रािील प्रािीन स्थळाचं्या उत्खननािून हािी आलेल्या प राव्यावंरून असे हदसून येिे की, 

येथील गोदावरीच्या खोऱयािील आद्य शिेकऱयािंी वसाहि संप ष्टाि आल्यानंिर ही स्थळे स मारे िार-पाि 
शिके उजाड पडली होिी. प ढे हिस्िपूवय ६ व्या ५ व्या शिकाि महाराष्ट्राि अनेक हठकाणी प न्हा नव्याने 
वसाहिी झाल्या. येथून प्रािीन ऐहिहाहसक काळािी स रवाि होिे. बह सखं्य हठकाणी या वसाहिी इ. स. 
च्या द सऱया हिसऱया शिकापयंि भरभराटीस आलेल्या हदसून येिाि. म्हणजेि सािवाहन काळ हा प्रािीन 
ऐहिहाहसक कालािंा उत्कर्षय कबदू होय. त्यानंिर प न्हा अनेक वसाहिी उजाड झाल्या. त्यािे कारण काय 
असाव े यासंबधंी हनहिि प रावा अजून हमळालेला नाही. क्वहिि हठकाणी िौर्थया शिकापासून प ढील 
काळािील अवशरे्ष सापडिाि. सवयसाधारणपणे सािवाहन काळानंिर प न्हा सवयत्र मोगल-मराठा काळाि 
वस्िी केली गेली. मराठेशाहीिील हकत्येक गढ्या प्रािीन वसाहिींवर उभारल्या गेल्या. अशा काही 
गढ्यािूंन आजही वस्िी आहे. 

 
प्रािीन ऐहिहाहसक काळािे उत्खहनि प राव्यावंरून दोन कालखंड पाडिा येिाि. त्यािील पहहला 

हिस्िपूवय ६ व ेशिक िे हिस्िपूवय द सरे शिक, आहण द सरा, हिस्िपूवय द सरे शिक िे इ. स. २ रे ३ रे 
शिक. यािील प्रथम कालखंडाि मानवी जीवनाि अत्यिं क्राहंिकारक बदल घडून आले. नागर 
संस्कृिीिा उदय या काळाि झाला. लोखंडािी हत्यारे प्रथमि मोठ्या प्रमाणाि उपयोगाि आली. 
लोहय गािी स रवाि महाराष्ट्राि कोठून आहण कशी झाली या संबधंीिा प रावा अद्याहप हमळालेला नाही. 
परंि  या कालखंडाच्या आधी हनदान दोन शिकापूवी लोखंड ियार करण्यािे ्ान येथील मानवाने 
हस्िगि केले असाव.े पक्क्या हवटािंा वापरही या काळाि स रू झालेला हदसून येिो. पूवीिी 
िाम्रपार्षाणय गीन रंगीि नक्षीकाम केलेली भाडंी नाहीशी होऊन त्याजागी काळी–िाबंडी भाडंी आली. 
िसेि आहि (Punch-marked) नाणीही प्रथमिर वापराि आली. उत्तरेकडील काळी हझलई असलेली 
िमकदार खापरे (N. B. P.) हिस्िपूवय हिसऱया शिकाच्या स मारास महाराष्ट्राि आली असावीि. बह धा 
बौद्ध हभक्षूंच्या बरोबर िी इकडे आली. प्रािीन ऐहिहाहसक काळािा हा प्रथम कालखंड प्रकाश, बहाळ 
इत्यादी हठकाणी हनहिि करण्याि आला आहे. 

 
द सऱया उपकालखंडास (हिस्िपूवय २ रे शिक िे इ. स. २ रे–३ रे शिक) सािवाहन काळ ही 

सं्ा यथाथय ठरेल. सािवाहन राजािंी नाणी या काळाि सापडिाि. िसेि लेखाहंकि म द्रा व कोरीव 
लेखही या काळाि सापडिाि. (सािवाहन हे महाराष्ट्रािे पहहले सम्राट समजले जािाि.) 
सािवाहनकालीन संस्कृिीिे अवशरे्ष महाराष्ट्रािील बह सखं्य स्थळाचं्या उत्खननाि हमळाले आहेि. दहक्षण 
महाराष्ट्राि कऱहाड व कोल्हापूर, प. महाराष्ट्राि नाहशक, नेवासे आहण नाला सोपारा, खानदेशाि प्रकाश व 
बहाळ, िसेि मराठवाड्याि िेर व पैठण आहण हवदभाि कौंहडण्यपूर, पवनार व पवनी येथील उत्खननाि 
सािवाहनकालीन अवशरे्ष सापडले आहेि. सािवाहनाचं्या साम्राज्याि भक्कम िटबदंी केलेली िीस शहरे 
होिी, असे स्प्लनीने साहंगिले आहे. परंि  सािवाहन स्थळाचं्या–ख द्द पैठण येथे स द्धा–उत्खननाि 
िटबंदीिे अवशरे्ष अद्याप सापडले नाहीि. 

 
हिस्िपूवय ६ व े िे २ रे शिक या काळाि साडंपाण्यािा हनिरा करण्यासाठी काही नवीन उपाय 

योजण्याि आले. जहमनीि खोल खड्डा खणून त्याि मोठाले माठ, त्यािें बूड फोडून एकावर एक रिले 
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जाि. या माठामंधून खाली जहमनीि पाणी सोडले जाई. िसेि मोठाल्या भाजक्या मािीच्या कड्या 
जहमनीि खूप खोलवर खड्डा खणून एकावर एक रिल्या जाि. परंि  या कड्यािंा उपयोग हवहहरीसाठी 
केला जाि असावा. असे वाटिे. कच्छमधील काही भागाि अरंद हवहहरी खणनू त्याचं्या बाजू बाधूंन 
काढण्याऐवजी िेथे अशा िऱहेच्या कड्या रििाि. या प्रकारच्या हवहहरी उत्तर भारिािील अनेक स्थळाचं्या 
उत्खननाि सापडल्या आहेि. त्यािंा काळ हिस्िपूवय ६ व ेशिक िे इ. स. २ रे–३ रे शिक असा हनहिि 
केलेला गेला आहे. या प्रकारच्या कड्या एकाि एक अडकवनू त्यािंा धान्य साठहवण्यासाठी उपयोग केला 
जाई. वरील दोन्ही प्रकारच्या साडंपाण्याच्या हनिरा करण्याच्या पद्धिी प्रकाश येथील उत्खननाि आढळून 
आल्या. िेथे त्यािंा हिस्िपूवय ६०० िे १०० असा काळ हनहिि केला आहे. 

 
वरील हवविेनावरून नागरी संस्कृिीिी स रवाि महाराष्ट्राि हिस्िपूवय ६ व्या शिकाि स रू झाली 

हे हदसून येिे. परंि  महाराष्ट्राि फारि थोड्या–प्रकाश, बहाळ इत्याहद–स्थळाचं्या उत्खननाि हिस्िपूवय 
६०० िे २०० म्हणजे सािवाहनपूवयकालीन अवशरे्ष सापडले आहेि. या उलट, बह संख्य हठकाणी 
ऐहिहाहसक काळािी स रवाि हिस्िपूवय ३ ऱया–२ ऱया शिकाि झालेली हदसून येिे. मौययकाळाि 
महाराष्ट्राि अशोकािे अहधराज्य होिे हे त्याच्या सोपाऱयाच्या हशलाशासनावरून हसद्ध होिे. इिकेि नव्हे; 
िर महाराष्ट्राि बौद्ध धमािा प्रसार करण्यासाठी त्यािे यवन धमयरहक्षि या हभक्षूिी नेमणूक केली होिी. परंि  
इ. स. पू. २३२ मध्ये अशोकाच्या मतृ्यनंूिर सािवाहन क ल उदयास आले व थोड्याि काळाि महाराष्ट्राच्या 
हनरहनराळया भागाि त्यानंी आपली सत्ता स्थापन केली. उत्खननािस द्धा बऱयाि हठकाणी याि काळाि 
म्हणजे मौयय–सािवाहन काळाि नागरी जीवनास स रवाि झालेली हदसून येिे. 

 
सािवाहनकालीन उत्खहनि अवशरे्षाि पक्क्या हवटाचं्या घरािें हवप ल अवशरे्ष सापडले आहेि. या 

हवटा २१” लाबं, ११” रंद व 3” जाड अशा आकाराच्या आहेि परंि  हल्लीसारखी उभी–आडवी अशी 
हवटािंी बाधंणी केलेली आढळून येि नाही. सवय बाधंकाम मािीि केले जाई. घरािे खाबं लाकडी असि व 
िे कभिीि रोवले जाि. वरिे छप्पर लाकडी असून त्यावर िौकोनी कौले असि. ही छपरे वैहशष्ट्यपूणय 
आहेि. त्यानंा दोन भोके असि. त्याि लोखंडी हखळे ठोकले जाि. लोखंडी हखळयासंहहि अशी शकेडो 
कौले कोल्हापूर, कऱहाड, नाहशक, सोपारा व िेर येथील उत्खननाि सापडली आहेि. या कौलेंना दोन 
उमट पन्हाळी असि. त्यािून पावसािे पाणी वाहून जाई. याहशवाय कौलाच्या खालच्या भागाि एक खाि 
असून िी शजेारच्या कौलाच्या उंि कडेि अडकवली जाई, ही कौले भाजून पक्की केलेली असि. 

 
घरािंा आकार काटकोनी असे. नेवासे येथील उत्खननाि स मारे १२ ✕१५ फूट आहण १२ ✕१३ फूट 

या आकाराच्या खोल्या सापडल्या आहेि. कभि बाधंण्याआधी िी खि ूनये म्हणनू १॥ िे २ फ टािंा पाया 
खोदला जाई व िो दगड–गोयानंी भरून काढला जाई. िसेि घरािील जमीनही काळजीपूवयक केली 
जाई. सवयसाधारपणे नदीकाठिा हपवळा केवटा आहण काळी हिकण मािी िोपून जमीन ियार करीि 
असि. नेवासे व िेर येथे सािवाहनकालीन घराचं्या जहमनी ि ना व िागािे ि कडे एकत्र करून केलेल्या 
होत्या. नाहशक येथील घराचं्या जहमनीि प्रथम वाळूिा थर घािलेला आढळून आला. त्यावर हिकण मािी 
िोपून जमीन ियार केली होिी. 

 
सािवाहनपूवय काळाि साडंपाण्यािी हवल्हेवाट कशी केली जाि असे यािा वर उल्लेख केला आहे. 

िीि पद्धि या काळािही प्रिहलि होिी. हशवाय कूपही बाधंले जाि. हे कूप घरापासून थोड्या अंिरावर 
असि. िेथे जाण्याकहरिा फ टकी कौले अथवा दगड-गोटे टाकून रस्िा ियार केलेला असे. त्या कूपािा 
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व्यास ४ िे ४॥ फ टािंा असे. काही वळेा कूप पक्का व्हावा म्हणून पािरीच्या आकाराच्या हवटानंी िो बाधूंन 
काढीि. या प्रकारिे कूप नेवासे व नाहशक येथे सापडले आहेि. नाहशक येथील कूपाच्या िोंडावर लाकडी 
फळया टाकलेल्या आढळल्या. अशा फळया नीट बसाव्या म्हणनू आडवा दाडं बसहवण्यािी व्यवस्था 
नेवाश्याच्या साडंपाण्याच्या कूपाि केलेली होिी. िसेि हवटानंी बाधूंन काढलेले एक गटार या कूपापयंि 
नेऊन हभडहवलेले पैठणला सापडले. या कूपािून फ टकीि टकी खापरे, सडलेले धान्य इत्यादी वस्िू 
सापडिाि. 

 
नाहशक येथे उत्खननाि १०✕२० फूट लाबंी-रंदीिे स्वयंपाकघर सापडले. िेथे जहमनीि प रलेले 

सहा राजंण, मािीिी व हवटािंी िूल, जळक्या लाकडािें ओंडके, फ टलेले माठ व जनावरािंी जळलेली 
हाडे सापडली. या काळािील पाटे-वरवटें वैहशष्ट्यपूणय आहेि. पाटे लंबिौकोनी असून त्यानंा िार पाय 
आहेि. पायािा एक भाग प ढे झ कवलेला असे, त्याम ळे त्याखाली वाटलेला पदाथय पडण्यासाठी थाळी 
ठेविा येि असे. वरवटें मात्र हल्लीसारखेि आहेि. धान्य दळण्यासाठी जात्यािा उपयोग प्रथमि या काळाि 
केला गेला. हे जािे हल्लीपेक्षा हनराळया प्रकारिे आहे. त्यािंी वरिी िळी उभट असे. िीि लाकडी दाडंा 
आडवा घािला जाई. दोन हस्त्रया समोरासमोर बसून हा दाडंा हफरवीि. हे जािे मूळिे रोमन. 
त्याचं्याकडूनि िे आपल्याकडे आले असाव ेअसे डॉ. साकंहलयािें मि आहे. हल्लीिे उभ्या दाडं्यािे जािे हे 
अशा रोमन जात्यािी स धारलेली आवृत्ती होय. 

 
उत्खननाि सापडलेल्या धान्याचं्या अवशरे्षावंरून ित्कालीन आहार-हवहारािी कल्पना येिे. शिेी 

आहण हशकार यावर ित्कालीन महाराष्ट्रीयािंी उपजीहवका िालि असे. िे मासंाहारी होिे याि शकंा नाही. 
मासे पकडण्यासाठी लोखंडी गळ वापरले जाि. नेवाश्याला गहू, हरभरा, ज्वारी, नािणी, करडई, मटार, 
वाल इ. धान्यािें जळके अवशरे्ष सापडले. बहाळ येथे िादूंळ व िेर येथे गहू, िादूंळ व हद्वदल धान्ये 
सापडली आहेि. सवाि महत्त्वपूणय प रावा कौंहडण्यपूर येथील उत्खननाि हमळाला. िेथील ६ व्या ७ व्या 
शिकािील खापरावर मक्याच्या कणसािे ठसे उमटलेले आहेि. मका हे धान्य मूळ दहक्षण अमेहरकेिील. िे 
पोि यगीजानंी आपल्याकडे आणले असेल अशी समजूि आहे परंि  त्यापूवीही आपल्याकडे मका होिा असे 
आिा म्हणिा येईल. आहाराि कशपल्यािील कालवािाही उल्लेख केला पाहहजे. 

 
या काळािील खापरे वैहशष्ट्यपूणय आहेि. त्याि काळी-िाबंडी मािीिी भाडंी आहण िाबंड्या 

हझलईिी भाडंी महत्त्वािी आहेि. काळी-िाबंडी भाडंी भारिािील हनरहनराळया भागाि सापडली आहेि. 
िी बनहवण्यािे एक हवहशष्ट िंत्र होिे. सवय भाडें प्रथम िाबंडे भाजले जाई. त्यानंिर आिील व िोंडापासला 
भाग काळा व्हावा म्हणनू िो गविाने ककवा शणेाने ककवा राखेने झाकून टाकून भाडें प न्हा भाजले जाई. 
✹िाबंडी हझलई असलेली खापरे अत्यिं वैहशष्ट्यपूणय आहेि. िी उत्कृष्ट पोिािी असून अत्यंि पािळ 
असिाि. त्याचं्या पृष्ठभागावर िाबंड्या रंगािा लेप असून िो भाग घासून अत्यंि ग ळग ळीि व िमकदार 
केला जाि असे. ही भाडंी मूळ रोमन लोकािंी असावीि. त्याचं्याशी आपला सपंकय  आल्यानंिर िी 
आपल्याकडे करण्यास स रवाि झाली असे समजले जािे. परंि  ग जराथमध्ये अमरेली येथील उत्खननाि 
जो प रावा हािाशी आला आहे, त्यावरून ही भाडंी ियार करण्यामागे रोमन पे्ररणा नसावी असे वाटिे. या 
भाडं्यामंध्ये प्राम ख्याने स रया असिाि. त्यािंी िोटी लहान असून त्याि हवा जाण्यासाठी हछदे्र असि, 
त्याम ळे त्याि पाणी गार राहि असे. या प्रकारिी स रई ब द्ध हभक्ष ंच्या बरोबर असे. हििा ‘क ं हडका’ असा 
बौद्धवाङ् याि उल्लखे आढळिो. 

 



 अनुक्रमणिका 

हनकृष्ट प्रिीिी िाबंड्या रंगािी खापरे सािवाहन काळाि हवप ल प्रमाणाि आढळिाि. ही भाडंी 
रोजच्या वापरािील आहेि. त्याि लहान-मोठी हरप्रकारिी भाडंी आहेि. या भाडं्यावंर िाबंड्या रंगािा 
लेप असून त्यावर क्वहिि हजलई आढळिे. ही हजलई करण्यािे एक हवहशष्ट िंत्र होिे. भाडें खरपूस भाजून 
लाल झाले म्हणजे त्यावर हमठाच्या पाण्यािा हशडकाव केला जाई. त्याम ळे एक हवहशष्ट िमक (salt-
glazing) भाडं्यावंर हदसिे. 

 
सािवाहनकालीन अलंकारािं मणीमाला, कणयभरू्षणे व काकणे प्राम ख्याने सापडिाि. मणी 

हनरहनराळया दगडािें ियार केले जाि. त्याि गार, स्फहटक इ. दगडािें मणी नेहमी आढळिाि. हे मणी 
कसे ियार केले जाि यािी कल्पना अपूणय मण्यावंरून करिा येिे. दगड घासून हवा िो आकार हदल्यानंिर 
त्याला दोन्ही बाजंूनी हछद्र पाडले जाई. काही हठकाणी दोन्ही हछदे्र हिरकी पडल्याम ळे मणी अपूणय राहहले. 
लॅहपस लाझ ली लाझ ली या हनळया दगडािे मणी सािवाहन काळाि प्रथमि वापराि आले. हा मौल्यवान 
दगड बह धा अफगाहणस्थािून ककवा इराणमधून आणला असावा. या दगडािे मणी बव्हंशी िपटे आहण 
काटकोनी आहेि. त्यानंा िीन ककवा अहधक आडवी हछदे्र असिाि. यािून मण्यािें सर ओवले जाि 
असाविे. या प्रकारच्या हारािंा ‘फलकहार’ असा कौहटल्याच्या ‘अथयशास्त्रा’ ि उल्लखे केला आहे. हवहवध 
प्रकारिे दृष्ट मणीही (‘Eye–beads’) या काळाि प्रिहलि होिे. 

 
मण्याबरोबर अनेक प्रकारिे िाईिही सापडिाि. खंजीर, कसह, कासव व वाघ नखाचं्या आकारािे 

िाईि हनरहनराळया उत्खननाि सापडले आहेि. कानािंील िक्राकार क ं डले भाजक्या मािीिी ककवा 
जास्परच्या दगडािी असि. िी क ं डले घासून अत्यिं िमकदार केली जाि. त्यािंा नेमका उपयोग काय 
असावा यािी कल्पना नव्हिी. परन्ि  िी कणयभरू्षणे असावीि हे प्रभास पाटण येथील प राव्यावरून हदसून 
येिे. दगडी िक्र सोन्याने मढवनू त्यावर नक्षी कोरली जाई. प्रािीन वाङ् मयािील ‘िाटंक-िक्र’ हेि असाव.े 

 
काकणे प्राम ख्याने शखंािी केली जाि. त्यावंर हवहवध प्रकारिी नक्षी कोरली जाई. अशा नक्षीदार 

बागंड्यािें अनेक नम ने प्रकाश येथील उत्खननाि सापडले आहेि. हस्स्िदंिाच्या बागंड्याही क्वहिि 
सापडिाि. डोळयािं स रमा घालण्यासाठी िाबंयाच्या शलाका वापरीि. नाहशक व नेवासे येथील हस्स्िदंिी 
शलाकावंर अत्यिं नाज क नक्षीकाम आहे. केस कविरण्यासाठी हस्स्िदंिी फण्या असि. िसेि स्नानाच्या 
वळेी अंग घासण्यासाठी हरिऱहेच्या मािीच्या वज्ऱया वापरीि. आंबयाच्या कापलेल्या कोयीच्या आकाराच्या 
वज्ऱया प ष्ट्कळ हठकाणी सापडल्या आहेि. आजही आबंयाच्या कोयीिा डोक्यािील मळ काढण्यासाठी 
उपयोग करिाि. 

 
हनरहनराळया प्रकारिी आय धे व उपकरणे सािवाहनकालीन स्थळाचं्या उत्खननाि सापडली 

आहेि. िाकू, स ऱया, भाल्यािें फाळ आहण िीरागे्र सवयत्र सापडिाि. िी लोखंडािी आहेि. हाडािीस द्धा 
िीरागे्र केली जाि. नाहशक येथे एक वैहशष्ट्यपूणय हत्यार सापडले. त्याला िीन ककवा िार अणक िीदार 
टोके आहेि. ही वस्िू जहमनीवर कशीही पडली िरी हििे एक टोक वर राहिे. ‘अथयशास्त्राि’ यािा ‘हत्रक्’ 
असा उल्लेख केला आहे. यालाि इंग्रजीि ‘Caltrop’ म्हणिाि. पहहल्या महाय द्धाि घोडदळाला अडथळा 
आणण्याकहरिा असे कॅलरॉप हजारोंनी वापरले गेले. 

 
पळया, उलथणी इ. हल्ली वापराि असलेली उपकरणी सािवाहन काळाि प्रथमि वापराि आली. 
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रोमन सांपकव  
 

सािवाहनकाळाि रोमन साम्राज्याशंी महाराष्ट्रािा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होिा. पहिम 
हकनाऱयावरील सोपारा, कल्याण, िौल इत्यादी बंदरािूंन हा व्यापार िालि असे. िेर हे त्या काळी 
व्यापारािे महाराष्ट्रािील सवाि मोठे केन्द्र होिे. या व्यापारािा उल्लखे स्प्लनी, टॉलेमी इत्यादी रोमन 
लेखकानंी व ‘Periplus of the Erythroean Sea’ या गं्रथाि केलेला आहे. अनेक ग्रीक आहण रोमन व्यापारी 
महाराष्ट्राि राहहले होिे. त्यानंी लेणी कोरण्यासाठी अनेक दाने हदली. त्यािें दानलेख प्रहसद्ध आहेि. या 
व्यापाराम ळे रोमन भाडंी, मद्यक ं भ, कािसामान, ब्राँझिे प िळे, (आकृहि ८) रोमन हदव े इत्यादी वस्िू 
आपल्याकडे आल्या. कोल्हापूर येथे ब्राँझिे प िळे आहण अनेक शोभेच्या वस्िू एका सािवाहनकालीन घराि 
सापडल्या. िे बह धा एखाद्या रोमन व्यापाऱयािे घर असाव.े िेथे सापडलेला पॉहसडॉन या सागरदेविेिा 
प िळा जगाि अत्य कृष्ट समजला जािो. (आकृहि ९ व १०) 

 
रोमन साम्राज्यािून आपल्याकडे मद्य आयाि केले जाई. मद्य क ं भािें अवशरे्ष कोल्हापूर, नेवासे, 

िेर, पवनार इत्यादी हठकाणी सापडले आहेि. याहशवाय ॲरेटाईन, मेगहॅरयन इत्यादी रोमन बनावटीिी 
स बक मािींिी भाडंी िेर येथे सापडली आहेि. त्यावंर उठावाि नक्षी कोरलेली असिे. 

 
आपल्याकडून उंिी कापड, मोिी, हस्स्िदंिी वस्िू, रंगीि दगडी मणी रोमन साम्राज्याि हनयाि केले जाि. 
भारिीय बनावटीिी एक अत्य त्कृष्ट हस्स्िदंिी मूिी इटलीिील पाँपे येथील उत्खननाि सापडली. िसेि 
एक ब्राँझिी स्त्री मूिी पर्वशयन गल्फच्या भागाि सापडली. िी भारिीय असून सािवाहनकालीन आहे. 
सािवाहनकालीन ब्राँझच्या आहण पार्षाणाच्या मूिी आग्नेय आहशयािही सापडल्या आहेि. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
सािवाहन कालीन मूिी, कोल्हापूर 
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मध्यय गीन घरािे अवशरे्ष, नेवासे 
भागाि सापडली. िी भारिीय असून सािवाहनकालीन आहे. सािवाहनकालीन ब्रॉझंच्या आहण पार्षाणाच्या 
मूिी आग्नेय आहशयािही सापडल्या आहेि. 

 
इ. स. ४ थे िे १० व ेशिक या काळािील अवशरे्ष उत्खननाि क्वहििि आढळिाि. प्रकाश येथील 

उत्खननाि या काळािील काही अवशरे्ष सापडले आहेि िसेि हशलाहार-यादवकालीन घरािें अवशरे्ष 
कोल्हापूरच्या उत्खननाि सापडले. परंि  सािवाहनोत्तर कालािील अवशरे्ष सवयसाधारणपणे उत्खननाि 
आढळि नाही. 

 
सांदभव ग्रांथ 

 
(१) शा.ं भा. देव, महाराष्ट्रािील उत्खनने (प णे) 
(२) शा.ं भा. देव, महाराष्ट्र : एक प राित्त्वीय समालोिन, (म ंबई मराठी गं्रथसगं्रहालय, १९६५ ) 
(३) H. D. Sankalia, Indian Archaeology Today (Bombay) 
✻ ही समजूि डॉ. ग.गं. म जूमदार यानंी फोल ठरहवली आहे. त्यािे पूणय िंत्र त्यानंी हसद्ध केले 

आहे.—संपादक 
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मदययुगीन सांस्कृती 
जैनुद्दीन दाऊद अन्सारी 

 
प्रास्ताणवक 
 

महाराष्ट्राि गेल्या िीस वर्षामध्ये प राित्त्वदृष्ट्या (Archaeological)पहाणी करीि असिाना 
हकत्येक हठकाणी ज न्या वस्त्या असल्यािा प रावा हमळाला. ह्या हठकाणी सापडलेल्या प्रािीन अवशरे्षावंरून 
महाराष्ट्राि मानव अश्मय गापासून िे मध्यय गापयंि राहाि असल्यािा प रावा हमळालेला आहे. 

 
प्रािीन वस्िी : महाराष्ट्राि हनरहनराळया हठकाणी झालेल्या उत्खननापंैकी काही हठकाणी 

मध्यय गािा (Medieval Period) प रावा हािी आलेला आहे. ह्यािा अथय असा मात्र घ्यावयािा नाही की, ह्या 
काळामध्ये फक्ि एवढ्याि हठकाणी मानवी वस्िी होिी. आजही बऱयाि गावांमध्ये आपल्याला गावािें िट, 
वशेी, गढ्या, वाडे, हकल्ले आहण इमारिी इत्यादी वस्िीिे ज ने अवशरे्ष पाहावयास हमळिाि. परंि  
उत्खननादं्वारे हािी आलेल्या प रव्यावंरून सामान्य मानवािे जीवन कसे होिे हे जाणनू घेण्यास बरीि मदि 
होिे. 

 
उत्खननामध्ये सापडलेल्या प राव्यावरून त्या काळािील जीवनािी जी कल्पना येिे िी 

थोडक्यामध्ये खालीलप्रमाणे आहे : 
 
उत्खननािंा हवस्िार अगदी मयाहदि स्वरूपािा असल्याने त्या काळािील नगररिनेसंबधंी 

कसलाही प रावा अजूनपयंि हमळालेला नाही. 
 
हकत्येक गावानंा अजून मध्यय गीन काळािील िटबंद्या संपूणय ककवा पडझड झालेल्या अवस्थेि 

आढळून येिाि. िटबंदी पूणय दगडी, अथवा अधी दगडी (खालिी बाजू) व वरिा भाग कच्च्या मािीच्या 
भेंड्यानंी रिलेला असिो. 

 
गृह–रिना 
 

घरािंा आकार सवयसाधारण १५’✕१०’ फूट असे. घरािें दरवाजे उत्तरहदशकेडे असि. घराचं्या 
दोन रागंामंध्ये साधारण १५ फूट अिंर असे. २ घरािें छप्पर धाबयािे असे. ज्या हठकाणी पावसािे प्रमाण 
कमी असिे त्या हठकाणी धाबयािंी घरे करिाि. (उदाहरणाथय– महाराष्ट्राि नगर हजल्ह्यािील घरे.) 
घरािंा पाया ३ िे ३॥ फूट जहमन खणून त्याि काळी मािी व दगड यािंी भर घालून करीि असि. कभिीिी 
रंदी २ िे ३ फूटपयंि असे. कभिी सपूंणय दगडानंी ककवा खालिा भाग दगडानंी व वरिा भाग कच्च्या 
मािीच्या हवटानंी अशा बाधूंन काढीि असि. हल्लीच्या काळािस द्धा घरे बाधंण्यािी व पाया भरण्यािी अशीि 
पद्धि िालू आहे. घराच्या जहमनी मािीच्या होत्या. आजही मािीच्या जहमनी िोपून ियार करिाि. ह्या 
काळाि सवयसाधारणपणे सगळी घरे एक ककवा दोन खोल्यािंी असि. उत्खननाि एका श्रीमंि नागहरकािे 
ककवा जहाहगरदारािे घरही उजेडाि आलेले आहे. त्या घराला बऱयाि खोल्या होत्या. य़ा घरािी जमीन, 
नदीिील दगडी गोटे ि न्याि रटून त्यािें एकावर एका थर रिून केलेली होिी; त्यावरिी ि न्यािाि पक्का 
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हगलावा होिा. एका लहान खोलीि दगडी झाकण असलेली दगडािी पेटी होिी. हवलेीच्या भोविाली 
मोठमोठाले िपटे दगड उभे करून प ढच्या अंगणाला वाडा केलेला होिा. वाड्याला दगडी िब िरा होिा, 
त्याच्यावर एक िपटा मोठा दगड (ध ण्यासाठी) होिा. त्याच्या एका बाजूला पाणी जाण्यासाठी (आंघोळीिे 
व कपडे ध ण्यािे पाणी जाण्यासाठी) पाट ियार केलेले होिे. या हवलेी वाड्याच्या आसपास एक ककवा दोन 
खोल्यािंी घरे होिी. बह धा या घरामंध्ये या श्रीमिं गृहस्थािे नोकर-िाकर राहाि असाविे. 

 
णवणवध प्रकारिी भाांडी 
 

सवयसामान्य लोक मािीिी भाडंी वापरि होिे. काही लोक िाबंयािीही भाडंी वापरि असि. क ं भार 
लोक लाल रंगािी व काळया रंगािी भाडंी ियार करीि असि. काही भाडं्यावंर गाळीव मािीिा लेप लावनू 
त्यानंा ग ळग ळीि दगडाचं्या ककवा सागर-गोयाचं्या माऴानंी घासून िी भाडंी ग ळग ळीि करीि होिे. स मारे 
५० वर्षांपयंि गावामध्ये सावयजहनक उत्सवप्रसंगी ककवा खाजगी हववाहप्रसंगी गावजेवणासाठी लोक 
क ं भाराकंडून थाळा, वाडगे, गाडगी इत्यादी भाडंी करवनू आणीि असि व त्यामध्ये जेवण हदले जाि असे. 
या काळाि लोक राजंण, घागरी, माठ, गाडगी, मडकी, वाडगा, वाया, सानक, पराि इत्यादी प्रकारािंी 
व आकारािंी मािीिी भाडंी रोजच्या व्यवहाराि वापरीि असि. या भाडं्याचं्या बरोबरीला गाडगी, मडकी 
यानंा लहान िोया जरा वरच्या बाजूला लावण्यािी पद्धि होिी. महाराष्ट्राि िोटी असलेली भाडंी 
िाम्रपार्षाण य गानंिर म स्स्लम-मराठा काळािि सापडिाि. भाडं्यानंा झाकण्यासाठी म द्दाम ियार केलेली 
मािीिी झाकणेही होिी. राजंणानंा शोहभविं करण्याकहरिा राजंणाच्या गळयाजवळ हिखलाच्या कमडोरी 
अंिराअंिरावर बोटानंी दाबनू केलेली नक्षी आढळून येिे. मािीिी भाडंी क ं भार िाकावर ियार करीि असे. 
परंि  काही भाडं्यानंा वरच्या भागाला िाकावर आधार देऊन खालिा भाग थापीने ठोकून (क ं भार) भाडंी 
ियार करीि असि. मोठा राजंण िाकावर ियार करणे शक्य नसल्याने मािीच्या जाड जाड वळकया 
एकमेकावंर ठेवनू ककवा दोन्ही हािानंी मािी थापून क ं भार राजंण ियार करीि होिे. सध्याही क ं भार अशाि 
पद्धिीने भाडंी ियार करिाि. 

 
अवजारे व शसे्त्र 
 

बह िेक अवजारे व शसे्त्र लोखंडािी ियार केलेली असि. हवशरे्ष उल्लेखनीय म्हणजे उत्खननाि 
सापडलेली भाल्यािें फाळ (Spearheads) िाकूिी पािी व हखळे हे होि. याखेरीज (लोखंडािी) 
लोखंडापासून ियार केलेले िाप...(Clamps); दस्िे, व आंगठ्या-वळी (Rings) ह्यािंाही समावशे 
उल्लेखनीय आहे. हशकारीकरिा बाणाला लोखंडी टोके लावीि असि. 

 
खेळ आणि खेळिी 
 

बैल, हत्ती, एडके, पश,ू पक्षी वगैरे म लािंी खेळणी भाजलेल्या मािीपासून ियार करीि असि. 
खेळािील बैलगाडीिी िाकेही मािीिीि ियार करीि असि. काही पक्षी ह बेहूब हदसण्यासाठी पक्ष्याचं्या 
पंखामंध्ये हपसे खोिि असि. काही खेळणी (उदा. हत्ती) अधी अधी प्रथम ियार करून त्यामध्ये 
लहानलहान खडे टाकीि असि व नंिर िी खेळणी जोडीि असि. ही खेळणी भाजल्यानंिर ियार झाली 
म्हणजे ख ळख ळयासारखी वाजि असि असे अनेक ख ळख ळे हमळाले आहेि. खेळण्यासंाठी मािीिे पक्षी, 
जनावरे, व बाह ल्याही ियार करीि असि. काही बाह ल्या हिनी मािीच्या असून त्या एका साच्याि हिनी 
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मािी दाबून त्यािें दोन भागाि ठसे घेि असि व नंिर िे भाग जोडि असि. ह्या बाह ल्या काळजीपूवयक 
करीि असि व त्याचं्या आिा हािी येणाऱया ि कड्यावंरून या काळाि ही कला अहिशय उच्च दजािी होिी 
असे आढळून येिे. त्या बाह ल्याचं्या व मूिीच्या केशभरू्षा व वरे्षभरू्षा (अलंकार ) यावरून त्या काळािील 
फॅशनिी कल्पना येिे. 
 
अलांकार 
 

बागंड्या ह्या हस्त्रयािंा प्रम ख अलंकार या काळामध्ये होिा. कािेच्या बागंड्यािें हनरहनराळया 
जािींिे व रंगािें हवहवध ि कडे या काळािील संशोधनामध्ये उपलबध झालेले आहेि. काही बांगड्या रंद, 
िपया, व हवहवध रंगानंी नटलेल्या होत्या व त्याचं्या कडेला बारीक मणी जास्ि शोभा आणण्यासाठी 
लावलेले असि. त्याखेरीज आिल्या बाजूने सपाट व बाहेरून गोल, हत्रकोणी, िौरस अशा हवहवध 
आकाराचं्या बागंड्या वापरि असि. काही बागंड्यावंर वगेळया रंगािे हठपके थोडथोड्या अंिरावर लावनू 
त्या जास्ि स ंदर केलेल्या असि. बागंड्या काळया, हपवळया, हहरव्या, हनळया, लाल रंगाचं्या, व संहमश्र 
रंगाच्या कािापंासून ियार करीि असि. 

 
कािेच्या बागंड्याखेरीज शखंाचं्या, हस्स्िदंिाचं्याही बागंड्या वापरण्यािी पद्धि या काळी होिी. या 

बागंड्या कोरीव व नक्षीकाम केलेल्या अशा आढळिाि िर काही अगदी साध्या पद्धिीच्या बागंड्या वापरीि 
असि. बागंड्याहशवाय कािेच्या, शखंाचं्या व हस्स्िदंिाच्या अंगठ्याही वापरीि असि. अंगठ्यामंध्ये 
काळया, हहरव्या, लाल, हनळया, एकरंगी ककवा बह रंगी अशा कािेच्या अंगठ्या हवशरे्ष पद्धिीच्या अशा 
वापरि असि. 

 
न सत्या बागंड्या व अंगठ्या वापरूनि समाधान होि नसल्याने या काळाि लोक आपल्या 

गळयामंध्ये दगडािें, कािेिे, शखंािें, हस्स्िदंिािें, भाजलेल्या हाडािें व भाजलेल्या मािीिे मणी व त्याचं्या 
माळा वापरीि असाविे असा प रावा उत्खननामध्ये सापडलेल्या अवशरे्षावंरून हमळालेला आहे. दगडाचं्या 
मण्यािं Amethyst carnelian, (गोमेद), Agate (अकीक) Chalcedony, Coral (प्रवाळ), Crystal 
(गार) Jasper, Quartz (गार) वगैरे जािींच्या दगडापंासून केलेले मणी सापडलेले आहेि. 

 
मण्यािें प्रकार िपटे, गोल, गोटीवजा, हत्रकोणी, हपपासारखे हद्वकोनाकार वगैरे प्रकारिे 

आढळिाि. 
 
कािेिे मणी काळे, हहरव,े हनळे, हपवळे, लाल, पाढंरे इ. रंगािें असिाि. काही मण्यानंा हपवळया 

रंगािा लेप असे. 
 
याहशवाय लाखेिे मणी ियार करून त्या मण्यावंर सोन्यािे पाणी िढवीि असि अगर सोन्यािा 

वखय लावीि असि. िर काही मण्यामंध्ये कािेच्या दोन थरामंध्ये सोन्यािा वखय होिा. ह्या प्रकारिे मणी 
कािेच्या काराहगरीिा एक उत्कृष्ट नम ना आहे. असल्या प्रकारिे मणी ह बेहूब सोन्याच्या मण्यासारखेि 
हदसि असि. हाडापासूनही मणी ियार करीि असि. लोक गऴ्याि घालण्यासाठी मण्यािें हवहवध हार 
वापरीि असाविे. त्या हारामंध्ये मध्यभागी लोलक व िाईि (Pendant) लावीि असि. काही िाईि 
हाडापासून ियार केलेले आढळले. िसेि मािीिे नंदी िाईिासारखे वापरीि असाविे. नेवासे येथील 
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उत्खननाि सालंकृि, कमलासनावर बसलेला नंदी सापडलेला आहे व त्याच्या कमलासनाखाली आरपार 
एक भोक आहे. यामध्ये दोरा घालून िो नंदी िाईिासारखा वापरि असाविे. हा मािीिा नंदी साच्याि मािी 
दाबून दोन भागािं करून मग एकत्र ज ळहवलेला आहे, व त्या नंदीच्या गळयाि व पाठीवर अलंकार 
कोरलेले आहेि. द सरा एक गोल आकारािा िाईि असून त्याच्या एका बाजूवर आसनमाडंी घािलेल्या 
मानवािी आकृिी आढळून आलेली आहे. मण्यापंासून हार व माळा ियार करिाना वापराि असलेले 
आंिरकही हमळाले आहेि. 

 
सौंदयवप्रसाधने 
 

लोक डोळयािं काजळ, स रमा घालीि असाविे असे उत्खननाि सापडलेल्या कज्जल-
शलाकावंरून म्हणिा येिे. स रमा घालावयाच्या काडं्या हस्स्िदंिाच्या व हाडांच्या असि. हवहवध प्रकारिे 
नक्षीकाम केलेल्या, बारीक बारीक भोके ककवा रेघा पाडलेल्या, भाजलेल्या िाबंयाच्या मािीच्या, वजनाि 
हलक्या अशा अंग ध ण्याच्या व घासण्याच्या मािीच्या वड्या (Skin–Rubbers) वज्ऱया िौकोनी व गोल 
आकाराच्या अशा मािीच्या वज्ऱयाही सापडलेल्या आहेि. 

 
ह्या काळाि दोन िपया दगडािें जािे धान्य दळण्यासाठी वापरीि असि. हल्लीस द्धा अशीि जािी 

वापरिाि. 
 
िटणी वाटण्यािा पाटा दगडी असे. त्या पायािा आकार trapezoid िौकोनी-हत्रकोणी ककवा 

वडे्यावाकड्या (Irregular) आकृिींिे असि; िसेि दगडी वरवटेंही सापडिाि. 
 

नािी 
 

कोल्हापूर येथील उत्खननाि बहमनी राजािें व म गल सम्राट आलमगीर यािे छाप असलेली 
हवहवध नाणी हमळाली. त्यािप्रमाणे नेवासे येथील उत्खननाि मोहमद िगलघ, म गल सम्राट अकबर, 
हनजामशाही, क ि बशाही व छत्रपिी हशवाजी यािंी हशवराई अशी त्या काळािील हवहवध नाणी सापडली. 
नाहशक येथील उत्खननाि मोंगल बादशहािंी व बडोद्यािे सरदार गायकवाड यािंी नाणी सापडली. 
महाराष्ट्रािील वरील िीन प्रम ख उत्खननाि ही नाणी सापडली आहेि. 
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कला व णशल्प—प्रािीन कालखांड 
म. के. ढवळीकर 

 
महाराष्ट्रािील प्रािीन वास्ि हशल्पावशरे्ष इ. स. पू. हिसऱया शिकापेक्षा प्रािीन नाहीि. सोपारा 

(हज. ठाणे) आहण पवनी (हज. भडंारा) येथील स्िूप इ. स. पू. ३ ऱया शिकाि अशोकाने बाधंले असाविे. 
परंि  कालािंराने स धारणा करण्याि येऊन त्यािंा हवस्िार केल्याम ळे त्यािें मूळिे स्वरूप आिा पहावयास 
हमळि नाहीि. मौययकालीन हशल्पािें अवशरे्ष महाराष्ट्राि नाहीिि असे म्हणाव ेलागेल. 

 
प्रािीन महाराष्ट्रािील कलावशरे्षािं प्राम ख्याने वास्ि कला आहण मूर्विहशल्प (कला) यािें अवशरे्ष 

मोठ्या प्रमाणावर सापडिाि. याहशवाय हित्रकला, मृण्मयमूिी यािंा हविार जरूर आहे. 
 
सोपारा येथील स्िूपािे उत्खनन भगवानलाल इंद्रजी यानंी १८८२ मध्ये केले. या स्िूपािा व्यास 

६८ फूट होिा. वरील अण्ड नष्ट झाल्याने त्याच्या सपूंणय आकारािी कल्पना येि नाही. स्िूपाच्या मध्यभागी 
एक दगडी पेटी सापडली. िीि िाबंयािा, िादंीिा, स्फहटकािा आहण सोन्यािा असे एकाि एक करंडक 
होिे. हशवाय त्यािं गौिमीप त्र य्श्री शािकणीिे एक िादंीिे नाणेही सापडले. त्यावरून हा स्िूप इ. स. २ 
ऱया शिकाच्या शवेटच्या िि ष्ट्काि बाधंला गेला हे हसद्ध होिे. 

 
पवनी (हज. भडंारा) येथे नव्याने केलेल्या उत्खननाि जे प्रािीन अवशरे्ष उजेडाि आले आहेि 

त्याि वैहशष्ट्यपूणय बाधंणीिा एक स्िूप सापडलेला. या स्िूपाच्या बाधंणीिी स रूवाि मौययश गं काळाि (इ. 
स. पू. हिसरे द सरे शिक) झाली. हा स्िूप पक्क्या हवटािंा बाधंलेला आहे. या मूळच्या स्िूपाभोविी दगडी 
वहेदकेऐवजी लाकडी वहेदका असावी असा कयास खाबंाचं्या दरावरून करिा येिो. या काळाि स्िूपाभोविी 
प्रदक्षणा पथ ियार केलेला नव्हिा असे उत्खननाि आढळून आले. मूळ स्िूपािा व्यास स मारे ३८ मीटर 
होिा. त्यावरून हा स्िूप त्या काळािही मोठ्या स्िूपापंैकी एक म्हणून गणला जाि असावा. िो भारहूि 
येथील स्िूपापेक्षा मोठा आहण सािंीच्या िोडीिा असावा याि शकंा नाही. 

  
एवढ्या प्रिंड स्िूपािा घ मट (अण्ड) हवटाचं्या भाराने खिून जाऊ नये म्हणून त्याच्या बाधंणीि 

एका अहभनव िंत्रािा वापर केल्यािे आढळून आले. संपूणय घ मट हवटानंी भरीव बाधूंन न काढिा त्याच्या 
हनरहनराळया स्िरावर िौकोनी आकाराच्या पेहटका ियार करून त्याि मािी व हवटािें ि कडे भरण्याि 
आले. त्याम ळे घ मटाच्या पायावर पडणारा भार हनहिि कमी झाला. अमराविी व नागाज यनकोंड येथील 
स्िूपाि बाधंणीिे हेि िंत्र वापरलेले आहे. 

 
हिस्िपूवय द सऱया शिकाि म्हणजे श गं कालामध्ये या स्िूपािा आकार वाढहवण्याि आला व त्यािा 

व्यास ४१॥ मीटर इिका हवस्िृि झाला. त्याम ळे िो भव्य व कलात्मक झाला. प्रदक्षणा पथ, वहेदकेच्या 
स्िंभावरील उत्कृष्ट कलाकृिी, हशल्पाकृिी आहण दान लेख, िारी हदशानंा उभारण्याि आलेली, प्रवशेद्वारे, 
स्िूपाच्या शीर्षावर बसवलेली दगडी छत्रावली या वैहशष्ट्याम ळे हा स्िूप केवळ महाराष्ट्रािंि नव्हे िर संपूणय 
भारिाि प्रहसद्धी पावला असावा. 

 
िेर येथील उत्खननाि पक्क्या हवटािंा बाधंलेला एक िक्राकार आकारािा स्िूप सापडला. त्यािा 

व्यास स मारे २६ मीटर असून त्याच्या िारी बाजूस आयक ओटे आहेि. िसेि सभोविी प्रदक्षणापथही 
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आहेि. िेथे सापडलेल्या एका लेखावरून आहण एका नाण्याच्या प राव्यावरून िो प ळ मावीच्या कारकीदीि 
(इ. स. २ रे शिक) बाधंला गेला असावा असे वाटिे. िसेि उस्मानाबादजवळ वडगाव या गावी एका 
हवटाचं्या बाधंलेल्या स्िूपािे अवशरे्ष आहेि. िो स्िूपही बह धा इ. स. च्या २ ऱया शिकािील असावा. 

 
मौययश गं काळािील बाधंणीिे स्िूप, वरील दोन अपवाद सोडल्यास, महाराष्ट्राि इिरत्र आढळले 

नाहीि. पण त्यापेक्षाही महत्त्वपूणय आहण हिरकाल हटकणाऱया एका अहभनव वास्ि प्रकारास हिस्िपूवय 
द सऱया शिकाि महाराष्ट्राि स रवाि झाली, हा वास्ि प्रकार म्हणजे सह्याद्रीच्या क शीिील शलैगृहे होि. 
भारिािील अहिप्रािीन लेणी अशोक आहण त्यािा नािू दशरथ याचं्या कारकीदीि बराबर आहण नागाज यन 
टेकड्या (हज. गया, हबहार) खोदण्याि आली. त्यामध्ये अशोक आहण दशरथ यािें लेख कोरलेले आहेि. 
त्यावरून आजीहवक पंथाच्या हभक्षूंसाठी िी लेणी कोरलेली होिी असे हदसून येिे. यानंिर अशा प्रकारिी 
लेणी महाराष्ट्राि मोठ्या प्रमाणावर खोदली जाऊ लागली. भारिािील एकूण १२०० लेण्यापंैकी स मारे 
आठशवेर लेणी महाराष्ट्राि आहेि. हख. पू. द सऱया शिकापासून इ. स. च्या १२ शिकापयंि शकेडो लेणी 
महाराष्ट्राि खोदली गेली. हा वास्िूप्रकार मराठी भमूीि लोकहप्रय होण्यािे म ख्य कारण म्हणजे सह्याद्रीच्या 
डोंगरािील उत्कृष्ट प्रिीिा कािळ (Trap) होय. हा खोदण्यास फारसा कठीण नव्हिा. सािवाहन राजे 
आहण श्रीमंि व्यापारी याचं्या दािृत्वाम ळे लेणी खोदण्यास मोठ्या प्रमाणावर स रवाि झाली. बौद्ध हभक्षूंना 
उपासनेसाठी आहण हनवासासाठी या लेण्यािंा बह मोल उपयोग होि असे. िे वर्षयभऱ धमयप्रसाराथय 
हनरहनराळया भागाि हफरि असि. मात्र पावसाळयाि त्यानंा एके हठकाणी वस्िी करून राहणे भाग पडे. 
हभक्षूंनी पावसाळयाि िार महहने एके हठकाणी वास्िव्य करून धमाच्या ित्त्वािें मनन करून त्यावर ििा 
करावी असा भगवान ब द्धािा आदेश होिा. म्हणनूि पावसाळयाि त्याचं्या हनवाऱयासाठी खोदल्या गेलेल्या 
शलैगृहािा (सेलीय-घर) ‘वर्षावास’ असा उल्लखे बौद्ध गं्रथािूंन केलेला आढळिो. ही सवय लेणी प्रािीन 
शहरापासून आहण व्यापारी कें द्रापासून थोडी दूर असली िरी िी प्रािीन हमरस्त्यावर होिी. सोपारा िे 
उजै्जन या राजमागावर नाहशक येथील लेणी आहेि. िसेि कल्याणमागे हनघणाऱया द सऱया हमरस्त्यावर 
काले, भाजे व िेथून जवळि ज न्नर येथील लेणी आढळिाि. औरंगाबाद, वरेूळ, हपिळखोरे ही लेणी 
िेरहून पैठण मागे िाळीसगाव या रस्त्यावर आहेि. औरंगाबादहून महेश्वरला (महहष्ट्मिी) जाणाऱया 
मागावर वर अजंठा आहण घटोत्कि येथील लेणी आहेि. 

 
शलैगृहाच्या वास्ि प्रकारािी पे्ररणा बह धा इराणमधून भारिाि आली. हि. पू. ५ व्या शिकाि 

डरायस व त्यानंिरच्या अखमोहनय राजप रर्षािंी थडगी पर्वसपोलीजवळ असलेल्या डोंगराि खोदलेली 
आहेि. परंि  ही पे्ररणा जरी हवदेशी असली िरी हििा हवकास मात्र सवयस्वी येथे झाला. बौद्ध लेण्यािंी 
हीनयान व महायान अशा दोन गटािं हवभागणी केली जािे हिस्िपूवय द सरे शिक िे इ. स. २ रे शिक या 
काळाि हीनयान लेणी खोदली गेली. या लेण्यािं ब द्धाऐवजी ितै्यगृहाि प्रिंड स्िूप कोरला जाई. प ढे 
द सऱया शिकाि उत्तरेि ब द्धम िीिी पूजा प्रिाराि आली. त्याम ऴे महायान लेण्याि स्िूपािी जागा 
ब द्धमूिीनी घेिली. इ. स. च्या ५ व्या व ६ व्या शिकाि महाराष्ट्राि जी बौद्ध लेणी खोदली गेली, त्यािून 
ब द्धाच्या मूिी सवयत्र आढळिाि. इिकेि नव्हे िर काही हठकाणी (उदा. नाहशक, काले इ.)हीनयान 
लेण्यािें रूपान्िर ब द्धमिूी खोदून महायान लेण्याि केलेले आढळिे. ६ व्या शिकाि कहद धमीयानंी लेणी 
खोदण्यास स रविा केली. त्यावरून हा वास्िूप्रकार कोणत्याही एका धमािी ककवा पंथािी मक्िेदारी नव्हिी 
असे हदसून येिे. िथाहप हनदान महाराष्ट्राि िरी हा वास्िूप्रकार स रू करण्यािे श्रये बौद्धधमीयानंा हदले 
पाहहजे. 
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हीनयान पंथीय लेण्यािं िैत्यगृह आहण हवहार अशा दोन वास्िू आढळिाि. िैत्यगृहि स्िूप असिो. 
िेथे पूजा-अिा आहण धार्वमक हवधी िालि. हवहारािं हभक्षूंना राहण्यािी सोय असे. महाराष्ट्रािील हीनयान 
िैत्यगृहाच्या अभ्यासावरून त्याचं्या वास्िू-हशल्पाि कालपरत्व ेकसकसे बदल घडि गेले यािी कल्पना 
येिे. सवांि ज ने ितै्यगृह भाजे (हज. प णे) येथे आहे. काष्ठहशल्पािा त्यावरील प्रभाव ध्यानाि येण्यासारखा 
आहे. त्यािे लाकडी इमारिीशी असलेले साधम्यय व त्यामध्ये अन स्यूि असलेले अधंान करण प ढे 
कालािंराने हळूहळू कमी झालेले हदसले िरी त्यािा प्रत्यय कमीअहधक प्रमाणाि ६ व्या शिकापयंि काही 
लेण्यािूंन आढळिो. 

 
भाजे, कोंडाणे, हपिळखोरा, अजंठा (क्र. १०), बेडसा इत्यादी हीनयान ितै्यगृहे िापकार आहेि. 

त्याि दोन्ही बाजंूनी स्िंभ असिाि. मागील अधयगोलाकार भागाि स्िूप असिो. भाजे येथील ितै्यगृहािं 
छिामध्ये असलेल्या लाकडी ि ळयावर (एकीवर)“धमभाग पसादो” अशी अक्षरे कोरलेली आहेि. त्यावरून 
धमयभाग नावाच्या एका गृहस्थाने हे दान हदले होिे असे म्हणिा येईल. या लेखािी अक्षरवहटका हि. पू. 
स मारे दोनश े या काळािील आहे. येथील स्िूपाच्या दशयनी भागी लाकडी स्िंभ व काष्ठहशल्पही होिे. 
कोंडाणे येथील िैत्यगृहाच्या दशयनी भागाि लाकडीखाबंाऐवजी दगडी स्िंभ खोदलेले आहेि. हपिळखोरा 
आहण अजंठा (क्र. १०) येथील िैत्यगृहािं कडेच्या व्हराडं्याि छिामध्ये लाकडी फासळयाऐवजी दगडी 
फासळया कोरलेल्या आहेि. अजंठा (क्र. १०) हे िैत्यगहृ १००✕ ४० ✕ ३३ फूट इिके भव्य आहे. िेथील 
स्िूपािी बठैक द हेरी असून त्यािें अंड लंबगोलाकृिी आहे. बेडसा िैत्यगृहाच्या दशयनी भागािील 
स्िंभशीर्षावर मानवी आकृिी आहण प्राणी कोरलेले आहेि. पर्वसपोली येथील स्िंभशीर्षय याि प्रकारिे आहेि. 
अजंठा (क्रमाकं ९) आहण नाहशक येथील पाडंव-लेण्यािील िैत्यगृहाचं्या दशयनी भागावर लाकडी कोरीव 
काम नसाव ेअसे वाटिे. या दोन्ही िैत्यगृहािें आणखी एक वैहशष्ट्य असे की िी िापाकार नसून काटकोनी 
आहेि िसेि बाजूच्या दालनािील छिही अधयगोलाकृिी नसून सपाट आहे. 

 
हीनयान िैत्यगृहाचं्या हवकासािील शवेटिा टप्पा काले येथे हदसून येिो. हे िैत्यगहृ अत्यंि भव्य 

आहण कलापूणय असून कोरीव लेण्यािंा सवोत्कृष्ट नम ना म्हणून प्रहसद्ध आहे. याच्या दशयनी भागावर 
िैत्यगृहाच्या स्थापनेिा लेख कोरलेला आहे. 

 
“वेजयध्न्तनो सेठीना भूतपालेन सेलद्यरां 
पणरणनठाणपतां जांबुदीपाध्म्ह उत्तम” 

  
“वैजयंिी (बनवासी-हजल्हा उत्तर कॅनरा, म्हैसूर) येथील श्रेष्ठी भिूपाल याने जम्ब द्वीपामधीलः 

सवोत्तम अशा या शलैगृहािी स्थापना केली. िैत्यगृहािी लाबंी १२५ फूट, रंदी ४६ फूट,व उंिी ४५ फूट 
आहे. त्यािा मागील भाग अधयगोलाकृिी पाश्वयभागाि स्िूप असून आि जािाना दोन्ही बाजूस गोलाकृिी 
कलशामधून हनघालेले अष्टकोनी स्िंभ आहेि. स्िंभशीर्षावर हत्तीवर जोड-जोडीने बसलेल्या स्त्री-प रर्षाचं्या 
मूिी फारि बहारदार कोरलेल्या आहेि. अधयगोलाकृिीपाश्वयभागाि स्िूप असून त्यावर लाकडी छत्र आहे. 
अधयगोलाकार छिावर कड्या असून त्यानंा जोडणाऱया व लाबंीशी समािंर लाकडी पयानंी वर छि 
बसहवले आहे. मूळ कड्याचं्या दोन्ही बाजूस कमल-वलेींिे रंगीि हित्रण आहे आिा िे फारि प सट झाले 
आहे. ितै्यगृहाच्या दशयनी भागावर कोरलेली हमथ ने प ष्ट आहेि. त्यािंी ि रेदार हशरोभरू्षणे, टपोरे अलंकार 
आहण आहण भावहनदशयक हनरागस िेहरे आपली दृष्टी हखळवनू टाकिाि. ही बह धा दान देणारी जोडपी 
असावीि. या लेण्यािं अनेक दानलेख आहेि. त्यापंकैी काही दाने धेन काकट येथील यवन (ग्रीक) 
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व्यापाऱयानंी हदली होिी. त्यानंी बौद्ध धमय स्वीकारला होिा असे वाटिे. पहिम महाराष्ट्रािील ग्रीक 
व्यापाऱयािंी संख्या एवढी मोठी होिी की अशोकाला ब द्ध धमाच्या प्रसाराकरिा धमयरहक्षि नामक यवनािी 
नेमणूक करावी लागली. 

 
यानंिर इिके प्रिंड आहण भव्य लेणे हीनयान पंथीयानंी कोरले नाही. कान्हेरी (कृष्ट्णहगरी) येथील 

हीनयान लेणी महत्त्वािी आहेि. येथील िैत्यगहृ (इ. स. द सरे शिक) हा हीनयान पथंीयािंा जवळ जवळ 
शवेटिा प्रयत्न आहे. िे काले िैत्यगृहासारखे असले िरी त्याच्या ि लनेने खालच्या दजािे आहे. ज न्नर 
येथील हीनयान लेणी समूह (१३५) सवाि मोठा आहे. येथील ितै्यगृहे वास्ि हशल्पाच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने 
अत्यंि महत्त्वपूणय आहेि. (ि ळजा लेणे समूहािील गोलाकृिी िैत्यगृह वैहशष्ट्यपूणय आहे. िेथील 
स्िूपाभोविी प्रदक्षणापथ आहे. स्िंभावर रंगीि हिते्र असल्यािे अलीकडे आढळून आले आहे. हशवनेरी 
लेण्यािंही अशाि प्रकारिे रंगीि हित्रािें अवशरे्ष आहेि. क डा आहण महाड (हज. क लाबा) येथील हीनयान 
लेणी हिसऱया शिकािील असावीि असे वाटिे. 

 
हीनयानपंथीय िैत्यगहृाबरोबरि हवहारही खोदलेले आहेि. या हवहारािंा आकार सवयसाधारणपणे 

ठरीव साच्यािा आहे. त्याि मध्ये उघडे दालन असून त्याचं्याभोविी दशयनी भाग सोडून इिर हिन्ही बाजंूस 
हभक्षूंसाठी लहान खोल्या खोदलेल्या आहेि. हवहारािून फारसे कोरीव नक्षीकाम आढळि नाही. 
हपिळखोरा (इ. स. पृ. २ रे शिक) हवहारािं मात्र ठसठशीि कोरीव काम केलेले आहे. ितै्यकमान, 
कोरीवजाळी, आहण दोन्ही बाजंूस प्राणीशीर्षय असलेले पसीपोहलटनधिीिे अधयस्िंभ (Pilaster) उल्लेखनीय 
आहेि. 

 
इ. स. च्या ३ ऱया शिकाि सािवाहनािंा अस्ि होऊन महाराष्ट्रािील लेणी खोदण्यािे काम बदं 

पडले. प ढे दोन शिकानंिर वाकाटकाचं्या कारकीदीि प न्हा लेणी खोदण्यास मोठ्या प्रमाणावर स रवाि 
झाली. या काळाि महायान पंथािा सवयत्र प्रसार होऊन ब द्धाच्या मूिीिी पूजा करण्याि येऊ लागली. 
लेण्यामंध्ये ब द्धाच्या प्रिंड मिूी कोरण्याि आल्या. या काळािील महायान लेणी प्राम ख्याने मराठवाड्याि 
अजंठा, घटोत्कि, वरेूळ, औरंगाबाद येथे आहेि. महाराष्ट्राि इिरत्र काही हठकाणी (नाहशक, कान्हेरी, 
काले) महायान लेणी आहेि. िसेि ज न्या हीनयान लेण्यािं ब द्धमूिी कोरून त्यािें महायान पंथीयाि 
रूपािंर करण्यािे प्रयत्नही काही हठकाणी केलेले आढळून येिाि. परंि  ६ व्या शिकाच्या अखेरीस बौद्ध 
धमािा ऱहास स रू झाला आहण बौद्ध लेणी खोदण्यािे काम संप ष्टाि आले. 

 
महायान लेण्यािंा पदहवन्यास हीनयान लेण्याहून हभन्न आहे. िैत्य व हवहार या दोन वास्ि प्रकारािंी 

सागंड घालून महायान बौद्धािें नव ेलेणे ियार झाले. या लेण्यािं बौद्धमंहदरािंि हभक्षूंच्या हनवासािी सोय 
करण्याि आली. ब द्धमूिीिी पूजा हे महायान पंथीयािें एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे यािा वर उल्लखे 
केलेलाि आहे. िेव्हा ब द्धमिूी या लेण्याि असिे हे सागंणे नकोि. इ. स. च्या ५ व्या व ६ व्या शिकाि जी 
महायान लेणी महाराष्ट्राि खोदण्याि आली, त्यािंा पदहवन्यास ठराहवक, सािेबंद आहे. सवयसाधारणपणे 
या लेण्याि एक भव्य दालन असून त्याच्या मागील कभिीिील गभयगृहाि भव्य ब द्धमूिी कोरलेली असिे. ही 
मूिी बह धा धमयिक्रप्रवियन म दे्रि असिे. गभयगृह व मंडप याचं्यामध्ये कालािंराने अंिराळािीही योजना 
करण्याि आली. हशवाय या मंहदरािं दशयनी भाग सोडून हिन्ही बाजंूच्या कभिींि हभक्षूंच्या हनवासासाठी 
छोया खोल्या असिाि. दशयनी भागाि भव्य प्रवहेशका असिाि. या प्रकारिी महायान लेणी अजंठा (उदा. 
क्र. १, २, १६, १७) घटोत्कि, औरंगाबाद आहण वरेूळ इत्यादी हठकाणी आहेि. 
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महायान लेण्यािंा आणखी एक प्रकार अजंठा (क्र. २०, २४) व वरेूळ येथे हवश्वकमा (क्र.१०) 

पाहावयास हमळिो. ही लेणी ह बेह ब हीनयान ितै्यगहृासारखी आहेि. फरक फक्ि एवढाि की त्याि 
असलेल्या स्िूपामध्ये ब द्धािी मूिी कोरलेली आहे. कदाहिि दोन्ही पंथीयाचं्या भावनािंा हविार करून अशा 
प्रकारिी लेणी खोदली असावीि. वरेूळ येथील काही लेणी हनराळया प्रकारिी आहेि. लेणी क्र. २ मध्ये 
गभयगृहाि ब द्धमूिी असून मंडपाच्या दोन्ही बाजंूस उंि ओयावर काही मूिी कोरलेल्या आहेि. या 
हशल्पवीहथ अत्यंि अहभनव आहेि. िसेि एक प्रिंड लेणे (क्र. ५) वरेूळ येथे आहे. िे ११७’लाबं व ५८॥’रंद 
आहे. त्याि १० खाबंाचं्या दोन रागंा आहेि. त्यामधील हवस्िृि मंडपाच्या मध्यभागी फूटभर उंिीिे ओटे 
ठेवलेले आहेि. कभिीमध्ये एकूण १७ खोल्या आहेि. या प्रिंड लेण्यािा उपयोग साम दाहयक पद्धिीने 
अध्ययन, अध्यापन व हनवारा यासाठी केला जाि असावा. या लेण्यास “महारवाडा” असे ज ने नाव आहे. िे 
बह धा “महाहवहार”या मूळच्या नावावरून पडले असाव.े कारण हा येथील सवांि मोठा हवहार आहे. 
कान्हेरी येथील ‘दरबार’ लेणे याि धिीिे आहे. 

 
वरेूळ येथील क्रमाकं ११ आहण १२ ही लेणी अत्यंि भव्य आहेि. िी दोन्ही िीन मजली आहेि. 

परंि  लेणे क्रमाकं ११ ला ‘दोनिाल’ म्हणिाि. १८७६ पयंि या लेण्यािा िळमजला मािीने संपूणय भरून 
गेला होिा. ही दोन्ही लेणी ब द्धधमीयािंी अखेरिी कलाकृिी होय. 
 

औरंगाबाद येथील लेणी ६–७ व्या शिकािील आहेि. त्यापंकैी लेणे क्र. ३ हे अजंठ्याच्या महायान 
लेण्याचं्या परंपरेिले आहे. लेणे क्र. ७ मात्र वरेूळच्या “रामेश्वर”(क्र. २४ ) या लेण्याशी हमळिेज ळिे आहे. 
त्याि प ढे व्हराडंा असून मागील कभिीि गभयगृह आहे. हभक्षूंच्या खोल्या आहे. गभयगृहाच्या सभोविी 
प्रदक्षणापथ आहे आहण त्याच्या कभिीि हभक्षूंच्या खोल्या आहेि. या लेण्याि अत्य च्च कोटीच्या अनेक 
हशल्पकृिी आहेि. 

 
कहदू लेिी 
 

महाराष्ट्राि ६ व्या शिकाच्या प्रथमाधाि कहद धमीयािंी लेणी खोदण्यास स रवाि झाली. त्यावळेी 
येथील काही प्रदेशावर कलि रींिे राज्य होिे. िे हनस्सीम हशवभक्ि असल्याम ळे शवैलेणी मोठ्या प्रमाणावर 
खोदली गेली. त्यामध्ये घाराप री येथील लेण्यािंा अगत्याने उल्लेख केला पाहहजे. िेथील भव्य हत्रमूिीला 
(लेणे क्र. १) भारिीय कलेच्या इहिहासाि अनन्यसाधारण स्थान आहे. या लेण्यािा पदहवन्यास 
वैहशष्ट्यपूणय आहे. एका प्रिंड मंडपाि मागील कभिीच्या अहलकडे गभयगृह खोदलेले आहे. त्याला 
प्रदक्षणापथही आहे. डाव्या-उजव्या बाजूस स्िंभय क्ि दालने (Transepts) असून िेथूनही प्रवशेािी 
य़ोजना केलेली आहे. वरेूळ येथील ध मार लेण्यािा (क्र. २९) पद् हवन्यास याि प्रकारिा आहे. दोन्ही 
हठकाणी बाजूच्या कभिीि शवैमूिी आहेि. िसेि गभयगृहाच्या दशयनी भागावर अजस्त्र द्वारपाल कोरलेले 
आहेि. 

 
वरेूळ येथील लेणे क्र. २१ (रामेश्वर) हे त्यािील अत्य त्कृष्ट हशल्पपटाम ळे फारि मनोवधेक वाटिे. 

येथील मंडपाि दोन्ही बाजूच्या कभिीि शवैहशल्पे आहेि. मागील कभिीि गभयगृह आहे. त्याच्या सभोविी 
प्रदक्षणापथ आहे. अंगणाि उंि िौथऱयावर नंदी आहे. लेण्याच्या दशयनी भागावर असलेल्या कडेच्या बाजूस 
गंगा व यम ना याचं्या अप्रहिम मूिी कोरलेल्या आहेि. वरेूळ येथील दशाविार लेणे (लेणे क्र. १५) हे 
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बौद्धधमीय लेण्याप्रमाणे हिमजली करण्यािा हविार असावा असे वाटिे. कदाहिि यािी स रवािही 
बौद्धधमीयानंी केली असण्यािी शक्यिा आहे. कारण वरच्या मजल्यावरील दशयनी (बाजू) खाबंावर 
असलेल्या स्िंभशीर्षाि भहूमस्पशय म दे्रिील ब द्धािी मिूी कोरलेली आहे. बह धा बौद्धधमीयानंी आपले काम 
स्थहगि केल्यानंिर कहद धमीयानंी हे लेणे कोरण्यासाठी हािी घेिले असाव.े या लेण्यामध्ये अनैक शवै व 
वैष्ट्णव मूिी कोरलेल्या आहेि. अंगणािील नंदीमंडपावर राष्ट्रकूट राजा दंहिद गय (राजा) यािा कोरीव लेख 
आहे. त्यावरून हे लेणे ८ व्या शिकाच्या प्रथमाधाि खोदलेले असाव ेअसे वाटिे. 

 
कैलास लेणे क्र. १६ हे साऱया भारिािील अत्य त्कृष्ट लेणे गणले जािे. त्यािे सौंदयय केवळ 

अवणयनीय आहे. 
 
िाम्रलेखाच्या प राव्यावरून कैलास लेणे ८ व्या शिकाच्या मध्याि राष्ट्रकूट राजा पहहला कृष्ट्ण (इ. 

स. ८५२–५३) याने कोरले असे हदसिे. येथील स्वयंभ ूहशवकलग हहरेमाणकानंी मढहवले होिे असा उल्लखे 
त्या दानलेखािं आहे. िारी बाजंूनी डोंगर फोडून “आधी कळस मग पाया रे”या उक्िीप्रमाणे िे कोरलेले 
आहे. द्राहवड पद्धिीिे हे महंदर प्रिंड आहे. पट्टदकल येथील हवरपाक्ष मंहदर आहण काजंीवरम् येथील 
कैलास-नाथ मंहदर या वास्िूशी त्यािे हवलक्षण साम्य आहे. हे मंहदर एका प्रिंड अहधष्ठानावर उभे आहे. 
त्यावर हत्ती, कसह, व्याल याचं्या भव्य मिूी कोरलेल्या आहेि. मंहदराच्या बाहेरील कभिीवर काही 
वैहशष्ट्यपूणय हशल्पे आहेि. त्यािं दहक्षणेस रामायणािील व उत्तरेस महाभारिािील काही प्रसंग कोरलेले 
आहेि. 

 
मंहदराच्या सभामंडपाच्या छिावर पूवी रंगीि हिते्र होिी. िी आिा प ष्ट्कळशी नाहीशी झाली आहेि. 

या हित्राम ळेि लेण्यािे “रंगमहाल”असे नाव पडले असाव.े छिावर नटराज हशवािी मूिी कोरलेली आहे. 
म ख्य गाभाऱयाि हशवकलग आहे. बारा ज्योहिहलंगामध्ये घृष्ट्णेशािा एक स्वयंभू ज्योहिहलंग म्हणून उल्लखे 
केलेला आहे.‘घृष्’म्हणजे “खोदणे” “फोडणे” ककवा “घोटणे.” िेव्हा खोदून ियार केलेले हे घृष्ट्णेश 
हशवकलग म्हणजेि कैलास लेणे असाव ेअसे वाटिे. लेण्यासमोर असलेले घृष्ट्णेश्वर मंहदर १८ व्या शिकाि 
अहहल्यादेवीने बाधंले. परंि  ह्या लेण्यािील हशवकलग हेि मूळ ज्येहिहलंग असाव.े 

 
म ख्य मंहदरामागे व दोन्ही बाजंूना ओवऱया आहेि. त्याचं्या कभिीमध्ये अनेक स ंदर हशल्पे कोरलेली 

आहेि. उत्तरेच्या कभिीि नदी-देविा मंहदराजवळ एक स्िंभय क्ि दालन आहे. त्यामधून लंकेश्वर मंहदराि 
जाण्यािा मागय आहे. हे लेणे १० व्या शिकाि कोरले असाव.े 

 
वरेूळ येथील जैन लेणी ९ व्या १० व्या शिकािील आहेि. महाराष्ट्राि ९ व्या शिकापासून जैन 

लेणी खोदण्यास स रवाि झाली. अकंाई–टंकाई, नाहशक व पाटण या हठकाणी जैन लेणी आहेि. राष्ट्रकूट 
राजा अमोघ वर्षय (८१४ िे ८७८) हा जैनधमयपे्रमी होिा. िेव्हाि वरेूळ येथील जैन लेणी खोदण्यास स रवाि 
झाली असावी. िेथील जैन लेण्याि गोमिेश्वरािी प्रहिमा वारंवार आढळिे. ही लेणी हदगंबर जैनपंथीयािी 
असावीि. जैनधमीयानंी कहदू लेण्यापंासून स्फूिी घेिली असावी. लेणे क्र. ३०“छोटा कैलास” ककवा 
“इंद्रसभा” (क्र. ३१) ह्या लेण्यािे कैलास लेण्याशी हवलक्षण साम्य आहे. धाराहशव (हज. उस्मानाबाद) 
येथील जैन लेण्यािंी खूपि पडझड झालेली आहे. परंि  िेथील प्रम ख लेणे मूळ बौद्धधमीय असून ५ व्या 
शिकाि खोदले गेले असाव ेअसे वाटिे. 
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“छोटा कैलास” हे “कैलास” प्रमाणेि द्राहवड पद्धिीिे मंहदर असून त्याच्या गभयगृहाि महावीरािी 
प्रहिमा आहे. याच्या सभामडंपाच्या हिन्ही बाजंूस छोटे मंडप आहेि. वरच्या मजल्यावर एक महावीर 
प्रहिमागृह आहे. म ख्य सभामंडपािील स्िंभािी योजना कैलास लेण्यािील सभामंडपाप्रमाणेि आहेि. या 
लेण्याि १८७७ साली एक स टे हशल्पसापडले, त्यावर १३ व्या शिकािा उल्लखे होिा. त्यावरून १३ व्या 
शिकािही येथे पूजाअिा िाले हे हसद्ध होिे. परंि  अल्लाउद्दीन हखलजीच्या आगमनानंिर येथील पूजापाठ 
संप ष्टाि आला. 

 
क्र. ३१ िे ३४ ही जैन लेणी एकमेकास लागून कोरलेली आहेि. त्यािील “इंद्रसभा” क्र. ३१ हे लेणे 

उल्लेखनीय आहे. या लेण्याच्या सभामंडपाि उजव्या बाजूस गोमिेश्वरािी कायोत्सगय म दे्रिील मूिी असून, 
हिच्या समोर पाश्वयनाथािी प्रहिमा आहे. लेणे क्र. ३२ मध्ये प्राङ्णाि उंि अहधष्ठानावर िि म यख िीथेकर 
प्रहिमा कोरलेली आहे. त्यावरून मूिी कशी कोरली जाई यािी कल्पना येिे. िळमजल्यावरील गभयगृहाि 
महावीरािी मूिी आहे. बाजूच्या कभिीिील खोदकाम अधयवट राहहलेले हदसिे. वरच्या मजल्यावर 
असलेल्या अग्नमंडपाि समोरासमोर मािंग व हसद्धाहयका याचं्या अप्रहिम मूिी आहेि. जगन्नाथ सभा (लेणे 
नं. ३३) येथेही मािंग व हसद्धाहयका याचं्या मूिी आहेि. या जैन लेण्यािं रंगीि हित्रािें अवशरे्ष आहेि. िे 
फार खराब झाल्याम ळे त्यािंी आजपयंि फारशी कल्पना नव्हिी. परंि  िी हिते्र आिा नव्याने रासायहनक 
प्रहक्रया करून स्वच्छ केली जाि आहेि. 

 
िेर येथील उत्खननाि एका िापाकर (apsidal) महंदरािे अवशरे्ष (३ रे, १ ले, २ रे शिक) 

सापडले आहेि. त्यािही स्िूप आहेि.िे बह धा हत्रहवक्रम मंहदरासारखे असाविे. 
 

णशल्पकला 
 

मौययकालीन ककवा ित्पूवीिे हशल्पावशरे्ष अद्याहप महाराष्ट्राि सापडले नाहीि. येथील अहिप्रािीन 
हशल्पािे उदाहरण भाजे लेण्याि आहे. िेथील हवहाराि असलेल्या सूयय आहण इंद्र याचं्या उठावाि 
कोरलेल्या श गं सािवाहन कालीन हशल्पकृिी हशल्पकौशल्यािी साक्ष देिाि. त्या मूिी सूयय आहण इदं्र या 
देविाचं्या नसून िो हशल्पपट “हदव्यावदान” या महायान गं्रथािं वणयन केलेल्या हवहजगीर्ष  राजा माधंािा 
याच्या उत्तर क रूिील स्वारीिे हित्रण आहे, असे वास देवशरण अग्रवाल यािें मि आहे. या हशल्पाच्या 
जवळजवळ समकालीन हशल्पकृिी पवनी येथील उत्खननाि अहलकडे सापडल्या आहेि. त्या श गं शलैीच्या 
असून त्यािे भारहूि येथील हशल्पाशी हवलक्षण साम्य आहे. त्याि उत्कृष्ट मानवी हशल्पे आहेि. िसेि 
नागम िकलदाच्या प्रसंगासारखेब द्ध जीवनािील काही प्रसंगही कोरलेले आहेि. स्त्री-प रर्षाचं्या अंगावरील 
अलंकार, त्यािंी केशभरू्षा व वस्त्र प्रावरणे अत्यंि मनोरम आहेि. िसेि धमयिक्र, स्िूप इत्यादी धमयहिन्हेही 
कोरलेली आहेि. हवहवध वलेब ट्टींिी नक्षी कोरलेले अनेक स्िंभ आहेि. महाराष्ट्रािील श गंकालीन 
हशल्पाकृिी एवढ्याि! 

 
वैहशष्ट्यपूणय सािवाहन हशल्पािी स रवाि हपिळखोरा येथे होिे. येथील बह सखं्य हशल्पाकृिी काही 

वर्षांपूवी उत्खननामध्ये सापडल्या. त्याि अनेक मानवी हशल्पे आहेि. त्याचं्या अभ्यासावरून सािवाहनािंी 
एक स्विंत्र हशल्पशलैी होिी असे म्हणिा येईल. श गं शलैीिील ओबडधोबडपणािा याि अभाव आहे. 
यािील यक्ष, द्वारपाल आहण स्त्री प रर्ष अत्यिं सौपूणय आहण गहिमान आहेि. त्यािें रसरशीि अवयव, 
िेहेऱयावरील म ग्ध पण खेळकर भाव पाहून त्या हजविं मानवी आकृिी वाटिाि. हपिळखोरा येथील 
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यक्षमूिींिा केवळ महाराष्ट्रािील नव्हे िर भारिीय हशल्पकलेिील एक अत्य त्कृष्ट मूिी म्हणजे हनदेश 
करावा लागेल. संपूणय गोलाकार कोरलेला सािवाहनकालीन प िळा हा एकि आहे. 

 
सािवाहनशलैीिा परमोच्च कबदू काले येथील लेण्याि पहावयास हमळिो. िेथील दशयनी कभिीवर 

कोरलेली स्त्री-प रर्षािंी हमथ ने पहरप ष्ट आहण ठसठशीि आहेि. त्यािंी शहररसंपदा दृष्ट लागण्यासारखी 
आहे. िथाहप िी काहीशी स्थूल वाटिाि. त्यांिे िेहरे भावपूणय, बघणारािंी दृष्टी हखळवनू टाकणारे. अशी 
दोन जोडपी. अत्यंि स ंदर ितै्यगृह बाधंण्यािा कृिाथयिेिा हनभेंळ आनंद त्याचं्या िेहेऱयावर ओसंडून हदसि 
आहे. याि प्रकारिी जोडपी कान्हेरी येथील य्श्री ग फेंि आहेि. त्यािंी ि रेदार हशरोभरू्षणे व टपोरे 
अलंकार लक्षणीय आहेि. 

 
ग प्ि-वाकाटककालीन अनेक हशल्पाकृिी अजंठ्याच्या लेण्याि आहेि. िेथे मानवी आकृिी, 

पश पक्षी, लेहरेदार पल्लवीिी नक्षी यािें असंख्य नम ने कोरलेले आहेि. १० व्या लेण्याजवळील नागराज व 
त्यािी राणी यािंी हशल्पे अत्यंि मनोहारी आहेि. त्याचं्या िेहऱयांवरील म ग्धभाव ग प्िकालीन सारनाथ 
शलैीिी आठवण करून देिो. लेणे क्र. २४ मधील डाव्या बाजूच्या कभिीवर कोरलेला प्रिंड हशल्पपट अत्यिं 
मनोवधेक आहे. ब द्धहनवाणािे दृश्य त्याचं्या अन यायािें आहण भक्िािें आकं्रदन आहण ब द्धाच्या िेहऱयावरील 
समाहधस्ि भाव अवणयनीय आहे. याहशल्पाच्या शजेारी ब द्धाला मोहहनी घालणाऱया सौंदययविी मारकन्या 
आहेि. त्यािें कमनीय देह व मोहक हावभाव भारिीय हशल्पािं इिरत्र फारसे आढळि नाहीि. मारािे 
राक्षस अन यायी अत्यंि अक्राळ हवक्राळ, भयानक आहेि. वरच्या बाजूस हर्षोत्फ ल झालेले इदं्र, ब्रह्म 
इत्यादी देवगण आहेि. या साऱया हशल्पावर ग प्ि शलैीिा ठसा उमटलेला हदसिो. अकजठ्यािी हशल्पे, 
त्यावर मािीिा लेप देवनू रंगवहवलेली होिी. लेपािे व रंगािे अवशरे्ष अजूनही काही हशल्पावंर आहेि. 
ग प्िकाळािीलकाही हशल्पाकृिी पवनार येथे सापडल्या आहेि. त्यािं रामायणािील काही प्रसंग कोरलेले 
आहेि. परंि  या मूिीिील कोरीव काम आिा संपूणयपणे नाहीसे होि आले आहे. फक्ि अंधकासूरवध मूिी 
आहण गंगेिी मिूी ही दोन हशल्पे स स्स्थिीि आहेि. 

 
६ व्या व ७ व्या शिकािील अत्य त्कृष्ट हशल्प घारापूरी वरेूळ (क्र.२१) आहण औरंगाबाद येथील 

लेण्यािं आहे. घाराप रीिी हत्रमूिी साऱया जगभर प्रहसद्ध आहे. भारिाि त्याला िोड नाही. हशल्पािून 
दृग्गोिर होणारा सवय रसािंा व ग णािंा याहून अहधक पहरणामकारक आहवष्ट्कार अन्यत्र सापडणे कठीण. 
वरेूळच्या दशाविार ग ंफेिील हहरण्यकहशप -वधािे हशल्प राष्ट्रकूट हशल्पकलेिा अप्रहिम नम ना आहे. 
त्यािील नृकसहाच्या नसानसािून त्वरे्ष ओसंडिाना हदसिो. याि ग फेंिील अधंकासूर-वधािे हशल्पही 
अत्यंि कौशल्याने कोरलेले आहे. हशवािे रौद्र स्वरूप इिके प्रभावी इिरत्र क्वहििि आढळले. 
राष्ट्रकूटकालीन वास्ि कलेिा परमोच्च कबदू “कैलास लेण्याि” आहण हशल्पािा “दशाविार लेण्याि” प्रिीि 
झाला आहे. 

 
णित्रकला 
 

इहिहासकालीन भारिीय हित्रकलेिे अवशरे्ष काही अपवाद सोडल्यास फक्ि महाराष्ट्रािि आहेि 
हे सागंणे अगत्यािे आहे. महाराष्ट्रािील बह संख्य बौद्ध लेणी पूवी हभत्तीहित्रानंी स शोहभि केलेली होिी. 
परंि  नैसर्वगक व मानवी िडाख्याि सापडून यािील असंख्य हिते्र नाश पावली आहेि. िी आिा फक्ि 
अजंठा य़ेथील लेणे क्र. १-२, १६-१७ आहण वरेूळ येथील ‘कैलास’ या लेण्यािं थोडी फार हशल्लक आहेि. 
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वरेूळ येथील जैन लेण्यािंील हिते्र संपूणयपणे काळवडूंन गेली होिी. परंि  अहलकडे त्याचं्यावर रासायहनक 
प्रहक्रया करून िी बरीिशी स्वच्छ करण्याि आली आहेि. एकंदरीि हित्रािंा अभ्यास केल्यास असे हदसून 
येईल की महाराष्ट्रािील हित्रकला इ. स. पू. द सरे शिक िे इ. स. १० व ेशिक या १२ श ेवर्षांच्या प्रदीघय 
काळाि मोहरली. यािूनि हित्रकलेच्या हवकासािी प ढील पायरी ग जराथेिील जैन हस्िहलहखिािील 
हित्रािं पहावयास हमळिे. मध्यय गीन राजस्थानी, पहाडी, कागंडा इत्यादी शलैींिा उगमही प्रािीन 
हभहत्तहित्रािूंन झाला असे काही हवद्वानािें मि आहे. 

 
अजंठा व वरेूळ येथील हभहत्तहित्राचं्या िंत्रािंा अभ्यास करण्यािे मान्यवर हवद्वानानंी प्रयत्न केले 

आहेि. त्यावरून ही हिते्र कशी रंगवली गेली यािी कल्पना येिे. सवयप्रथम लेण्याच्या कभिी िासून काढीि. 
मात्र त्यावर हगलावा पक्का बसावा म्हणनू त्या थोड्या ओबडधोबड ठेवीि. त्यावर हिखलािा जाडसर लेप 
हदला जाई. हिखल घट्ट आहण एकजीव व्हावा म्हणनू त्याि शणेकूट, भािािा िूस, भ सा इत्यादींिे हमश्रण 
केले जाई. त्याम ळे हा लेप पक्का बसे. हा लेप घोटून ग ळग ळीि केला जाई व त्यावर ि न्याच्या पाढंऱया 
रंगािा हाि देि असि. त्यावर गेरूने हित्राचं्या आकृत्या रेखाटल्या जाि. या आकृत्यािूंन प ढे रंग भरले 
जाि. रंगािं पाढंरा, काळा, लाल, हपवळाव हहरवा हे रंग प्राम ख्याने वापरले आहेि. यावर कापड 
अंथरलेले होिे असे आिा हदसून आले आहे. नैसर्वगक रंग जागेवर ियार केले जाि. अजंठ्याच्या महायान 
लेण्यािंील हित्रािं काही हठकाणी हनळा रंग वापरला आहे. हा बह धा अफगाहणस्िान आहण इराणमधून 
आयाि केला गेला असावा. कारण लॅहपस लाझ लीच्या खाणी आपल्याकडे नाहीि. ही हिते्र हकत्येक 
शिकाचं्या प्रदीघय काळानंिरही हटकून आहेि यािे आियय वाटिे. रंगकाम पके्क व्हाव े म्हणून त्यावर 
कडकासारख्या हिकट पदाथािा पािळसा थर हदल्यािा प रावा रासायहनक पृथक्करण केल्यावर आढळून 
आला आहे. त्याम ळे ही हिते्र िेस्को पद्धिीिी नसून “टेम्पेरा” पद्धिीिी आहेि हे नव्याने हसद्ध झाले आहे. 

 
सािवाहनकालीन हिस्िपूवय द सऱया पहहल्या शिकािे हित्रकलेिे अवशरे्ष अजंठ्याच्या १० व्या 

लेण्याि आहेि. त्यािील छदंि जािकािी कथा अत्यिं हळ वारपणे हििारलेली आहे. त्याि हत्तीिे हित्रण 
फार प्रभावी आहे. 

 
वाकाटक ग प्िकालीन हित्रकलेिे वैभव अजंठ्याच्या लेणे क्र. १–२, १६–१७ याि पाहावयास 

हमळिे. या काळाि हित्रकलेिे काही संकेि रूढ झाले होिे. हनरहनराळया जािक कथािंा आहवष्ट्कार 
करण्यासाठी हित्रकारानंी या संकेिािा मोठ्या ख बीने उपयोग केला. त्याम ळे कथेिील हनरहनराळे प्रसंग 
क्रमाक्रमाने समजून घेण्यास मदि होिे. छाया-प्रकाशािा वापरही मोठ्या कौशल्याने केलेला आढळिो. 
हित्रािंील मानवी आकृिी आहण पश -पक्षीयािें हजविं व सहृदय हित्रण िेथे केलेले आहे. त्याचं्या 
िेहेऱयावरील म ग्ध भावािंा संवदेनाशील आहवष्ट्कार बहारीिा आहे क्र. १६ मधील मराणोन्म ख राणीच्या 
िेहेऱयावरील मूस्च्छयि भाव हृदय हेलावनू टाकिो. कौशल्यपूणय रंगयोजना आहण भावस्पशी हित्रण यािंा 
हविार करिा साऱया हवश्वाि या हित्राला िोड नाही. िसेि लेणे क्र. १७ मध्ये ब द्धदेव आहण राणी यशोधरा व 
प त्र राह ल यािें हित्र आहे. या हित्राि हिघाचं्या िेहेऱयावर हनरहनराळे भाव अत्यिं कौशल्याने दाखहवले 
आहेि. जािक व अवदान कथा याचं्या हित्रणाखेरीज हरिऱहेिी नक्षीही िेथे हििारलेली आहे. खाबंावर, 
छिावर आहण इिरत्रही मोहोरदार लिापल्लवी आहण वलेब ट्ट्या रंगहवल्या आहेि. त्यािंी कलाक सरही 
कमी प्रिीिी नाही. 
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अजंठ्याच्या हित्रकलेिी परंपरा राष्ट्रकूट काळािही (८ व ेशिक) िालू राहहली. परंि  हििे फार 
थोडे अवशरे्ष वरेूळच्या कैलास लेण्याि आहेि. िेथील म ख्य मंडपाच्या छिावर पाढंऱया, लाल आहण 
िपहकरी रंगाि कमल सरोवरािे दृश्य आहे. हशवाय एका लढाईिेही दृश्य आहे. त्यावर “स्वस्स्ि श्री 
परमारराऊ” असा रंगीि लेख आहे. माळव्यािील परमार राजानी दहक्षणेि जी स्वारी केली हििे हे दृश्य 
असाव.े या हित्रािंील स्त्री प रर्षािंी ठेवण बाकदार, धारदार नाक, लाबंट गोल डोळे वैहशष्ट्यपूणय आहेि. या 
शलैीिा हवकास प ढे ग जराथेिील जैन हस्िहलहखिािंील हित्रािं पाहावयास हमळिो. 
 
मृण्मय मूती 
 

महाराष्ट्रािंील मािीच्या मूिीिा अभ्यास अद्याहप झाला नाही यािे म ख्य कारण असे की उत्तर 
भारिािल्याप्रमाणे आपल्याकडे भाजक्या मािीच्या मूिी हवप ल प्रमाणाि सापडि नाहीि. फक्ि 
सािवाहनकालीन मािीिी हिते्र आहण खेळणी सापडिाि. िी प्राम ख्याने िेर (हज. उस्मानाबाद) येथे 
सापडली आहेि. काही थोड्या मूिी नेवाश्याच्या उत्खननाि सापडल्या. या हित्राि प्राम ख्याने स्त्री-प रर्ष 
आहण बालकाचं्या मूिी, हत्ती, घोडा, बलै इत्यादी प्राण्यािंी हिते्र आहेि. या सवय मूिी, एखाद-द सरा 
अपवाद सोडल्यास, शाडूच्या बनहवलेल्या आहेि. त्या बनवण्यािे एक अहभनव िंत्र होिे. त्या आिून पोकळ 
आहेि. हित्रािे दोन भाग दोन हनराळया साच्यािून काढून नंिर जोडले जाि. सािवाहन काळापूवी हे िंत्र 
भारिीय मूर्विकारानंा ्ाि नव्हिे. रोमन साम्राज्याि मात्र सवयत्र या िंत्रािा अवलंब करून मािीच्या मूिी 
बनहवल्या जाि. िेव्हा हे िंत्र हिकडूनि आपल्याकडे आले असाव ेयाि शकंा नाही. 

 
स्त्री-प रर्षाचं्या मािीच्या मूिी आहण काले, कान्हेरी इत्यादी लेण्यािंील कोरीव मूिी यामंध्ये 

असलेले हवलक्षण साम्य लक्षाि घेिा त्या समकालीन असाव्याि याि शकंा नाही. नेवाशाच्या उत्खननाि 
एक छोटासा भाजक्या मािीिा स्िूप सापडला आहे. त्याच्या िारी बाजूस शालभहंजका आहेि. सािंीच्या 
िोरणाि याि धिीिी हिते्र कोरलेली आहेि. िेर येथे काही स्त्री नग्नकबंधािंी हिते्र आहेि. त्यामागील 
पे्ररणा रोमन असावी असे डॉ. साकंहलयािे मि आहे. नेवाशािा हनरागस, हसऱया िेहऱयािा म ग्ध बालक 
त्याि प्रकारच्या मूिीिी आठवण करून देिो. केवळ रोमन िंत्र आहण रोमन शलैीिा प्रभावि नव्हे िररोमन 
मूिीही िेर येथे सापडल्या आहेि. त्याि मन ष्ट्यशीर्षय असलेल्या हदव्यािा उल्लखे करणे अगत्यािे आहे. रोमन 
हदव्यािे उल्लखे दहक्षणेिील हशलालेखािून आढळिाि. 
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कला व णशल्प–मदययुग,पणिम महाराष्ट्र 
मा.श्री.माटे 

 
महाराष्ट्र भमूीवर उत्पन्न झालेल्या हनरहनराळया कलाकृिींपैकी बौद्धधमीय कृिी आहण काही कहदू व 

जैन कृिी यािंा पहरिय वर आलेलाि आहे. राष्ट्रकूटाचं्या काळापयंिच्या कलावशरे्षािंा त्याि समावशे 
झालेला आहे. त्यानंिर हजार िे बाराश ेवर्षाच्या दीघय कालखंडाि ज्या कलाकृिी उत्पन्न झाल्या त्या कहदू, 
जैन व इस्लामी धमीयाचं्या होि. वास्िू वा मिूीकलेिा अभ्यास करिाना धार्वमक स्वरूपाच्या वास्िंूिा हविार 
प्रथम डोळयासंमोर येिो, यािे कारण असे की आज केवळ त्यािंीि अवहशष्ट रूपे पहावयास हमळिाि. 
ित्कालीन नगरे, राजप्रासाद, द गय यािंी वणयने साहहत्यािून वािावयास सापडि असली िरी त्यािें प्रत्यक्ष 
व बोधप्रद अवशरे्ष जवळपास कोठेि पाहावयास हमळि नाहीि. याला म ख्य कारण असे की धार्वमक 
वास्िूसाठी प्राय: दगडािंा वापर होि असे, िर नागरी वास्िूसाठी हवटा व लाकूड. स्वाभाहवकि दगडी 
वास्ि  वा हशल्प अहधक काळ हटकून राहिे. द सरा फक्ि असा की एखादा राजप्रासाद वा महाल हा त्या त्या 
व्यक्िीच्या वा घराण्याच्या मालकीिा असिो. िो हटकहवण्यािी त्यािी देखभाल करण्यािी जबाबदारी 
वैयस्क्िक असिे. याउलट देवालयाच्या उभारणीला प ष्ट्कळदा एखाद्या व्यक्िीिेि श्रम वा दािृत्व 
कारणीभिू असले री िे हटकवनू धरण्यािी जबाबदारी सामाहजक ठरिे. त्या मागिा उदे्दश धार्वमक 
असल्याने संबधं समाजाला हजव्हाळयािा; त्याहवर्षयी एखादद सऱया माणसाला ककवा घराण्याला नव्हे िर 
सवयि समाजाला आस्था वाटिे. महाराष्ट्राि महंदरे, समाधी, महशदी, थडगी आदी वास्िंूिे अवशरे्ष 
शकेड्यानंी आढळिाि. त्यापैकी काही पूवीिे रूप कमीजास्ि प्रमाणाि साभंाळून राहहले आहेि िर काही 
अक्षरश: जमीनदोस्ि झाले आहेि. या सवय कलाकृिींिी सहवस्िर माहहिी या हठकाणी देणे शक्य नाही 
आहण िे आवश्यकही नाही. ग णलक्षणावरून कोणिे हवभाग वा कालखंड अभ्यासकानंी कस्ल्पलेले आहेि व 
त्या त्या हवभागािंी प्रम ख वैहशष्ट्ये कोणिी यािे थोडक्याि हवविेन करून नंिर हनरहनराळया प्रकारािील 
काही पे्रक्षणीय व लक्षणीय कलाकृिींिे वणयन द्यावयािे अशी योजना केलेली आहे. 
 

इ.स.च्या नवव्या ककवा दहाव्या शिकापासून िे िेराव्या शिकाच्या शवेटपयंििा काल हा कहद –
जैन काल म्हणिा येईल. महाराष्ट्राि यावळेी कल्याणी िाल क्य, हशलाहार व यादव या प्रम ख घराण्यािंी 
सत्ता होिी. सन १३०० िे १६५० हा द सरा कालखंड. यामध्ये कहद –मंहदर बाधंणी जवळजवळ स्थहगिि 
होिी. इस्लामी राज्यकत्यांनी बाधंहवलेल्या महशदी थडगी, मनोरे अशा स्वरूपाच्या वास्ि  अनेक हठकाणी 
हदसिाि िी सवय या कालखंडािील होि. इ.स.१६५०िे १८५० हा हिसरा कालखंड समजिा येईल. 
यालाि “मराठेशाही” असेही नाव आहे. प न्हा एकदा कहद धमाला बरे हदवस येऊन मंहदरे, घाट, समाधी 
यािंी बाधंणी झाली. या शवेटच्या काळािील हनदान या काळािील शलैीवर उभारलेल्या काही नागरी 
वास्िूही अद्याप हशल्लक आहेि. क्वहित् काही उदाहरणे सोडिा, मध्यय गािील या कलाकृिी यापूवीच्या 
बौद्ध–कहद  कलाकृिींच्या मानाने डाव्याि ठरिाि हे मान्यि करावयास हव.े त्यािबरोबर हेही खरे की 
त्यासंबधंी फारसे संशोधनही झालेले नाही. हकत्येक अवशरे्ष अनभ्याहसि आहेि एवढेि नव्हे िर बव्हंशी 
अ्ािही आहेि. त्याचं्या कलाग णािें स्वरूप नीट लक्षाि आल्यानंिर हे मूल्यमापन पालटावयासही 
लागेल. परंि  िी प ढिी गोष्ट झाली. आज जे ठाऊक आहे त्यािी रूपरेर्षा येथे देिा येईल. 

 
ठाणे हजल्ह्यािील अंबरनाथ येथील हशवमंहदर हे महाराष्ट्राच्या मध्यय गीन मंहदर हशल्प-परंपरेिे 

आरंभस्थान मानण्याि येिे. हे मंहदर हशलाहार राजा हित्तराज याने सन १०३० िे १०४० च्या दरम्यान 
बाधंहवले. याच्याि आगेमागे पेलार व वाळकेश्वर येथील मंहदरेही बाधंण्याि आली. अहलकडेि कोकण 
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भागाि (पन्हाळे) सापडलेली बौद्ध व कहद  हशलागृहे याि काळािील असावीि. या सवय संसाराि 
अंबरनाथिे मंहदर हवशरे्ष लक्षणीय होय. याि काऴाि माळव्यामध्ये उत्तर भारिीय मंदीर शहैलिी जी एक 
हवहशष्ट शाखा प्रिहलि होिी हििेि हे एक फल आहे. आहण या शाखेला ‘भहूमज’ असे नाव अभ्यासक 
देिाि. उदेपूरिे उदयेश्वर मंहदर हे या शाखेिे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हे मंहदर परमार राजा उदयाहदत्य 
याने सन १०६०च्या आसपास बाधंहवले. या हवहशष्ट शलैीिा एक सवांगपहरपूणय नम ना म्हणून या मंहदराकडे 
पाहिा येिे. या आधी शभंर एक वर्ष ेिरी माळव्याि अशी मंहदरे बाधंण्याि येि होिी. महाराष्ट्राच्या उत्तर 
भागावर (खानदेश) आहण कोकणच्या उत्तर भागावर परमारानंी काही काळ िरी सत्ता बसहवली होिी आहण 
हे प्रािं नेहमीि हववाद्य राहहले, यावरून या भागाि परमार पद्धिीिी मंहदरे का यावीि यािा उलगडा होिो. 
प ढील दोनश ेवर्षांमध्ये ठाणे, प णे,नाहशक, खानदेश या हजल्ह्यािं व हवदभाि काही हठकाणी या प्रकारिी 
मंहदरे उभी राहहली. हे काम यादवाचं्या आश्रयाने झाले. म्हणजे महाराष्ट्राप रिे िरी या मंहदरशलैीला 
“यादव मंहदर शलैी” म्हणावयास प्रत्यवाय नाही. परंि  यादवानी आपल्या साम्राज्यास जोडलेला सगळा 
प्रदेश सासं्कृहिकदृष्ट्या एकसंघ नव्हिा. त्यापैकी दहक्षणेिा बराि भाग हा यापूवी राष्ट्रकूट व कल्याणी 
िाल क्य याचं्या अंमलाखाली होिा.स्वाभाहवक या भागाि िाल क्य मंहदराशी साम्य असलेली देवालये 
उभारण्याि आली. ही सवय द्राहवड शलैीिील होिी. नाहशक, नगर हजल्ह्यािें काही भाग मराठवाडा, 
सोलापूर,कोल्हापूर या भागाि अशा प्रकारिी मंहदरे आहेि. ही हवभागणी स्थूल आहे. उत्तरेकडील द्राहवड 
व दहक्षण भागाि नागर शलैीिी मंहदरे झालीि नाहीि असा यािा अथय नव्हे, यादवसते्तच्या उत्तर कालाि या 
दोन्ही शलैीिील काही घटक एकत्र होऊन एक हनराळाि हशल्पप्रकार उत्पन्न झाला. 

 
यादवािंा म ख्य प्रधान “हेमाहद्र” ककवा “हेमाडपंि” हा या हमश्र शलैीिा जनक अशी सवयसामान्य 

समजूि असल्याने अशा देवळानंा व सामान्यपरत्व े सगळयाि यादवकालीन मंहदरानंा “हेमाडपंिी” असे 
नाव हदलेले आढळिे. हवशरे्षिः याि घाटािी जी हनकृष्ट व कलाहीन महंदरे हदसिाि त्यानंा हे नाव हटकून 
लावण्याि येिे. वस्ि िः त्यािा व या शलैीिा संबधं नाही. 
 

ठाणे हजल्ह्यािील अंबरनाथ या गावच्या पूवेस साधारण दीड मलैावर हित्तराज हशलाहार याने 
बाधंहवलेले हशवमहंदर आहे. त्याच्या हशखरािा वरिा भाग पडून गेला आहे. मंहदर पहिमाहभम ख 
आहे.मंहदरािी वास्ि  ८९ फूट लाबं व ७४ फ ट रंद आहे व त्या भोविी १५० ‘लाबं व १५०’ रंद असा प्राकार 
आहे.मंहदराच्या व स्िूिे िीन भाग आहेि,–गाभारा, त्याच्या समोरिी लहानशी खोली म्हणजे “अंिराळ” 
आहण त्याच्यासमोर मंडप. मडंपाला िीन बाजंूनी दरवाजे असून त्यासमोर भद्र(porch) आहेि. गाभारा व 
मंडप दोन्ही िौरस हवधानािे आहेि. पण त्यािें कोन एकमेकानंा जोडून त्यािंी माडंणी केली आहे. हशवाय 
कभिीिी मोडणी अशा प्रकारे केली आहे की बाहेरून पाहणाराला गाभारा व मंडप हे दोन्ही नक्षत्राकृिीि 
भासिाि. देवालयाच्या पायाशी केलेली ही नक्षत्राकृिी आखणी थेट हशखराच्या टोकापयंि कायम ठेवण्याि 
आली आहे. जोत्यािा भाग काहीसा पसरट असून त्यावर स्पष्ट उठून हदसिील असे थर आहेि यािील 
एकाएका थरावर हत्ती,घोडे वा मानवाकृिींच्या रागंा कोरलेल्या आहेि. त्यावर कभिीिा भाग येिो. 
नक्षत्राकृिी हवधानाम ळे कभि सलग वा सपाट हदसि नाही; याि अनेक कोन येिाि व लहान लहान पण 
स्विंत्र पृष्ठभाग ियार होिाि. या पष्ठभागावर देवदेविा गंधवय, अप्सरा, यक्ष–व्याल याचं्या आकृिी पूणय 
उठाव्याि कोरलेल्या आहेि. उत्तर, दहक्षण व पूवय या हदशानंा हभिींि मोठ्या आकाराच्या देवळया करून 
त्याि शवै देविाचं्या मूिी बसहवल्या आहेि. मूिीच्या डोक्यावर एकाि घाटािे खोदकाम असलेले पट्ट 
येिाि व त्यावर पागोळया (Cornice). मंडपाच्या कभिीिी सजावट याि प्रकारिी आहे. पागोळीच्या वर 
मात्र छपरािंा आकार बदलिो. 
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गाभाऱयावर उत्त ंग हशखर येिे. म ख्य हदशाकडे िोंड करून ज्या देवळया येिाि,त्याचं्या 

डोक्यावरून एक सलग पट्ट (त्याला “रथ” म्हणिाि) हनघिो िो थेट आमलकापयंि जािो. हशखराच्या 
मार्थयावर आवळयासारखे कवे ककवा खािा पाडलेला हा प्रिंड गोलाकार दगड बसवीि व त्यावर कलश. 
अंबरनाथ मंहदरािे हे भाग पडून गेलेले आहेि.पण रथािंा काही भाग हशल्लक आहे. या दोन रथाचं्यामध्ये जी 
जागा राहिे त्याि अगदी लहान आकाराच्या हशखराचं्या ओळी बसहविाि. प्रत्येक ओळीिा एक स्विंत्र 
मजला असला िरी त्यािंी बाह्याकृिी अशा बेिाने आखलेली आहे की, हे मजले वगेळे हदसू नयेि. 
पागोळयाचं्या लगेि वर जेथे रथ उगम पाविो िेथे िैत्य िोरणाकृिी कोनाडा बसवनू हशवमूिी बसहवल्या 
आहेि. गाभाऱयाला जोडून असणाऱया “अंिराळावर” गजपृष्ठावर (दोन्ही उिरत्या बाजू गोलसर असलेले) 
छप्पर बसवीि. या छपरािी िादंईिी एक बाजू हदसे, हिला िैत्य िोरणािा आकार असून त्यािही नटराज 
मूिी बसहवली आहे. या भागाला “श क नाहसका” असे नाव आहे. गाभाऱयािे व अंिराळािे छप्पर एकमेकानंा 
जोडून असले िरी मंडपािे छप्पर स्विंत्र हदसिे (म्हणजे असिेि). यािी रिनाही मजल्यािंी ककवा 
पायऱयािंीि असून प्रत्येक पायरीवर घ मटाचं्या छोया प्रहिकृिींिी ओळ हदसिे. भद्रावर अशाि घाटािी 
छपरे आहेि. मंडपावरील छपरे गाभाऱयाच्या हशखरापेक्षा उंिीला खूपि कमी आहेि(असिाि).एका बाजूने 
पाहहले िर प्रथम भद्रािे त्यानंिर मंडपािे, त्यानंिर अंिराळािी श कनास व मग गाभाऱयािे म ख्य हशखर ही 
क्रमाक्रमाने उंि उंि होि गेलेली आहेि असे हदसून येईल. 
 

कभिीिी अनेकशः मोडणी केलेली असल्याने व हवहवध आकाराचं्या थरािंी योजना जागोजागी केली 
असल्याने या वास्िूवर छाया प्रकाशािा मोठा नयनरम्य खेळ पाहावयास सापडिो. उत्तर भारिीय व 
नागरशलैीला अन सरून सवयि भागािें प्रमाण अशा रीिीने बसहवलेले आहे की या वास्िूिी झेपावि जाणारी 
उंिी सहज प्रिीि व्हावी. 

 
अत्यंि आकर्षयक अशा या बहहरंगाच्या दशयनानंिर मंहदराच्या अंिरंगाि थोडीशी हनराशाि होिे. 

दोन-िार हठकाणच्या कोनाड्यािील देविामिूी सोडल्या िर कभिीवर कसलेही नक्षीकाम नाही. यािी 
भरपाई थोड्याफार प्रमाणाि स्िंभ, हस्ि ि ला छि व द्वारशाखा करिाि हे मात्र खरे. 

 
मंडपािील स्िंभ पायर्थयापाशी िौरस असून त्यािा आकार वर जािील िसा बदलि जाऊन 

स्िंभहशर्षाखाली गोलि होिो. स्िंभावर लहान मोठ्या देवळया करून म िी बसहवल्या आहेि िसेि इिर 
अलंकारात्मक कोरीव कामही आहे. या कोरीव कामाि कीिीम खे व लिापल्लव यािंा उपयोग करण्याि 
आलेला आहे. हस्िावर पारंपहरक स्वरूपाच्या कीिकमूिी हदसिाि. मंडपाच्या कडेने असणाऱया ि लावंर 
छोटे छोटे कोनाडे करून देवदविाचं्या मूिी बसहवलेल्या आहेि. मंडपाच्या छिािे दोन म ख्य भाग पडिाि. 
मधल्या िार खाबंानी होणाऱया िौरस छिावर घ मटाकृिी, “गजिालू” पद्धिीिे नक्षीकाम असणारे छि आहे 
िर उरलेल्या भागाि सपाट, कमीजास्ि अलंकृि असे छि आहे. घ मटावर एकाि एक बसिील अशी 
खोलगट कडी कोरली असून त्या प्रत्येक कड्याि अधयघ मटाकार अशा आकाराच्या “गजिालू” रूपकािंी 
योजना आहे, सपाट छिावर कीिीम खे कमलप ष्ट्पे व लिापल्लवादी कोरीव काम आहे. याि मानवी दैवी 
मूिीक्वहििि आहेि. हे सगळे बऱयाि अंधाराि असल्याने म द्दाम शोधू गेल्याखेरीज सापडावयािे 
नाही!द्वारशाखेवर कोरीव-काम आहे पण इथल्यापेक्षा बलसाणे येथील काम अहधक प्राहिहनहधक असल्याने 
िेथील द्वारशाखेिेि वणयन केले आहे. 
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अंबरनाथच्या या महंदरािी वास्ि  मोठी डौलदार आहे याि शकंा नाही. बाह्यागंाच्या सजावटीसाठी, 
थर रथ यािंा मार्वमक उपयोगही करण्याि आलेला आहे. परंि  मूिीकाम मात्र पे्रक्षणीय आहे असे म्हणणे 
कठीण आहे. परंपरेला अन सरून पीठावर अश्वथर नरथर, ग्रासपट्टी (कीिीम ख) अशा सारख्या रूपकािंी 
िसेि जंघेवर देवदेविा यक्षी, व व्याल या मूिीिी योजना केलेली असली िरी या सबंध हशल्पाच्या अंगाि 
काही हजविंपणा ककवा िेिना हदसून येि नाही. पहरपाठाम ळे एखादा हकत्ता हगरवावा िसे यािे स्वरूप 
आहे. याि प्रहिभा ककवा स्विंत्र प्र्ा कोठेही प्रत्ययास येि नाही. महाराष्ट्रािील मध्यय गीन मंदीर हशल्पािं 
ही उणीव बह दा सवयत्र जाणविे. 

 
या घाटािी दोन मंहदरे उल्लखेनीय आहेि. िी म्हणजे बलसाणे (हज.ध ळे) येथील “क्रमाकं१” हे 

मंहदर आहण हसन्नर (हज.नाहसक) येथील स प्रहसद्ध गोंडेश्वर मंहदर, बलसाणे महंदर भग्नावस्थेि आहे आहण 
त्यािे हत्रदली हवधान हे अबंरनाथापेक्षा हनराळे दाखहविा येईल असे. एरवी कभिीिी रिना, छपरािा 
(हशखरािा) आकार सवय त्याप्रमाणेि आहेि. गाभारा, त्यासमोर, अंिराळ मंडप, मंडपाच्या दोहों बाजूस 
अंिराळ व गाभारा आहण समोरच्या बाजूस म खमंडप ककवा भद्रही माडंणी झाली. मंडपािे स्िंभ िौरस 
असून त्यावर कोरीव काम फारि थोडे आहे. हस्िावर कीिकादी रूपके आहेि िर ि लेवर फ ले. मंडपािे 
छि हक्षप्िोस्त्क्षप्ि प्रकारिे व गजिालू पद्धिीिे. गाभाऱयासमोरच्या दरवाज्याभोविी असणाऱया िौकटी 
द्वारशाखा, मध्यय गीन हशल्पािा एक उत्कृष्ट नम ना असून बाहेरून दाराकडे ओळीने व्याल शाखा, रत्न 
शाखा, स्िंभ शाखा पल्लव शाखा व शवेटीही पल्लव शाखा हदसिाि. खालच्या बाजूला शवै द्वारपाल आहेि. 
गणेश पट्टीवर गणपिीिी स रेख मूिी आहे. 
 

हे मंहदर अंबरनाथनंिर सरासरी पिंवीस वर्षाच्या आि ककवा कदाहिि त्याबरोबरि बाधंण्याि 
आले असाव े असे समजिाि. याि हठकाणिे मंहदर क्र.५ हनराळयाि हवधानावर उभारलेले आहे. ही 
आखणी राष्ट्रकूटाचं्या कालािील कहदू शलैमंहदराप्रमाणेि आहे. गाभारा, त्यासमोर अिंराळ मंडप, वीहथका 
हे म ख्य भाग. वीहथकेच्या दोहो बाजंूस दोन देवळया आहेि िर मंडपाच्या िीन बाजंूना हमळून आठ देविा 
आहेि. म ख्य देविा सोडून इिर दहा देविािंी सोय येथे केलेली आहे व हे दशाविार मंहदर असाव ेअसे 
समजिाि. 

 
मंहदरािी एकूण घडण आहण नक्षीकामािील रूपके यांिा हविार करिा हे मंहदर क्र.१ नंिर 

पन्नासएक वर्षानंिर झाले असाव ेअसे म्हणिा येईल. 
 
हशलाहार-यादव मंहदरापंैकी सवाि पहरपूणय वास्िू म्हणजे हसन्नर येथील “गोंडेश्वर मंहदर” होय. हे 

मंहदर यादव राजा गोकवद याने बाराव्या शिकाच्या उत्तराधाि बाधंहवले असाव.े हे पंिायि स्वरूपािे असून 
म ख्य हशवालयापासून थोड्या अिंरावर िारी कोपऱयािं हवष्ट्ण , गणेश, सूयय व देवी यािंी छोटी देवालये 
आहेि. हशवालयासमोर स्विंत्र नंदी मंडपही आहे म ख्य महंदर ७८ फूट लाबं व ६५ फूट रंद आहे. मंहदरािे 
हवधान अंबरनाथ मंहदरासारखेि आहे आहण कभिी व स्िरही िशाि आहेि.या देवालयािे हशखर व धड 
अवस्थेि आहे आहण या हवहशष्ट प्रकारच्या वास्िूिा डौल व सौंदयय यािंी पूरेपूर प्रिीिी यावरून येिे. 
 

मंहदर हशल्पािा द सरा उल्लखेनीय वगय म्हणजे द्राहवड मंहदर शहैलिा. आिापयंि पाहहलेली मंहदरे 
उत्तर शलैीिील आहेि िर आयेश्वर हे मंहदर िाल क्य (कल्याणी) ककवा द्राहवड शलैीिील आहे. ककबह ना 
हसन्नरिे आयेश्वर मंहदर हे द्राहवड शलैीिे सवाि उत्तरेकडील उदाहरण म्हणून प्रहसद्ध आहे. कालदृष्ट्या हे 
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मंहदर गोंडेश्वराच्या पूवीिे म्हणून समजण्याि येिे. यािे म ख्य कारण असे की आयेश्वर मंहदरािी घाटणी ही 
िाल क्य मंहदर-शलैीच्या सवोत्तम प्रकारापैकी आहे, व या मंहदरािा काल दहाव-ेअकराव ेशिक असल्याने 
आयेश्वर महंदरही याि कालािील असाव.े यािी बाधंणी कोणी केली असावी याहवर्षयी काहीि माहहिी 
हमळि नाही. या कालाि हनरहनराळे राजे एकमेकाचं्या प्रदेशािंील िीथयके्षत्रानंा याते्रसाठी जाि असि. 
त्यािेंबरोबर त्यािें कारागीरही हिकडे पोिून परक्या शलैीिी मंहदरे येथे राहाि याि आियय वाटू नये. िसेि 
त्या त्या गावािील कोणी प रर्ष द सरीकडे व्यवसायहनहमत्त राहहल्यास आपल्या गावी परि आल्यावर त्या 
हठकाणािी मंहदरे व हशल्पशलैी आणीि असे. मराठेशाहीिही हा प्रकार सरास िालि असेि. 
 

हसन्नरच्या आयेश्वर मंहदराच्या हवधानाि गाभारा आहण त्याच्यासमोर मंडप हेि दोन म ख्य भाग 
होिे. हशवाय मंहदरािा िौथरा हवस्िीणय असून त्यावर म ख्य वास्ि पासून अलग असे दोन िौरस ककवा एक 
लाबं िौकोनी मंडप होिा–होिा म्हणण्यापेक्षा योजलेला होिा असे म्हणणे जास्ि बरोबर हदसिे-प्रायः हे 
बाधंकाम पूणय झाले नसाव.े गाभाऱयाच्या कभिी जवळपास एका सरळ िौकोनाि बसिाि; त्यािून अधयस्िंभ, 
रथ हे जरी प्रके्षहपि होि असले िरी त्याम ऴे गाभाऱयाच्या मूळ िौरसाकारास बाध येि नाही. कभिीवरील 
अधयस्िंभ िौकोनी गऴ्यापाशी ककहिि अरंद होणारे असे खास िाल क्यधिीिे आहेि. त्याहशवाय कभिीवर 
गोष्ठ व गोष्ठपाऊर यासारखी रूपके आहेिि. हशखर ठेंगणे व टप्प्याटप्प्याने वर जाणारे असून आज त्यापंैकी 
फक्ि सगळयाि खालिा टप्पाि पूणावस्थेि आहे. मंहदराच्या बाहेरच्या (अपूणय) मडंपासाठी उभारलेले 
स्िंभ हवशरे्ष लक्षणीय आहेि. त्यावर अनेक पैलू पाडून बारीक कोरीव काम व मूिीकाम केले आहे. परंि  
अंबरनाथ व ित्सम मंहदरािील स्िंभाप्रमाणे याच्या आकाराि बदल होि नाहीि, साधारण िौकोनी 
आकारि कायम राहिो. या मंहदरािे आणखी एक वैहशष्ट्य म्हणजे िेथील मकरिोरण. मंडपाच्या दारावर 
असलेल्या या िोरणािा आकार अधयवि यळाकार आहे. दोन्ही बाजूच्या खाबंावंर दोन मकर बसहवले असून 
त्याचं्या म खािून गधंवय, कीिक आहण प ष्ट्पलिाय क्ि िोरण बाहेर पडिे. त्याच्या मध्यावर कीिीम ख असून 
दोन्ही बाजूच्या हरकाम्या जागा मकराच्या लहरीदार प च्छानंी भरून घेिलेल्या आहेि. द्राहवड हवशरे्षिः 
पल्लव मंहदरािं ही मकरिोरणे फार लोकहप्रय होिी, परंि  इिके बहारदार िोरण इिरत्र क्वहििि पहावयास 
सापडिे. 
 

याहशवाय पेडगाविे लक्ष्मीनारायण मंहदर ककवा कशगणापूरिे शभं ूमहादेव मंहदर यासाऱखी काही 
पे्रक्षणीय महंदरे अवहशष्ट स्वरूपाि आहेि, परंि  धाटणीच्या दृष्टीने त्यानंा प ढिे पाऊल म्हणिा येि नाही. 
िौदाव्या शिकाच्या मध्यापासून ककवा त्याही थोड्याशा नंिर या परमार शलैीिे थोडे फार हवकृि स्वरूप 
दृष्टीस पडू लागिे. पहहली गोष्ट म्हणजे मंहदराच्या बाह्यागंावरील मूिीकाम जवळपास पूणयपणे ल प्ि होिे. 
‘रथ’, कभिीिे प ढे आलेले उभे पटे्ट आहण ‘थर’, आडव ेपटे्ट हशल्लक राहिाि पण त्यावर मूिी हदसि नाहीि. 
क्वहिि कोठे कोरीव काम असलेि िर िे फक्ि भौहमहिक ककवा फलाफ लाचं्या नक्षीिे असिे. याप ढिी 
पायरी म्हणजे अगदी साध्या अनलंकृि कभिी. मंहदरािा आकार लहान होि जािो. स्िंभ, ि ला, यावरील 
कोरीव काम नाहीसे होिेि पण हशवाय घडणीिील सफाईही नाहीशी होिे. सगळे हमळून मंहदर कोंझे, 
कोंदड वाटावयास लागिे. या प्रकारिी हकिी िरी महंदरे महाराष्ट्राि पहावयास हमळिाि. या सगळयानंा 
सामान्यपणे “हेमाडंपंिी” असे नाव हदलेले आढळिे. म सलमानी राजवटीि मंहदरे बाधंणे अवघड झाले, 
बाधंलीि िर त्यावर देवदेविाचं्या मिूी बसहवणे ककवा कोरणे आणखीि कठीण बनले. या सवांिा पहरणाम 
म्हणजे ही “हेमाडपंिी” देवळे होि. हशवकालाि प न्हा एकवार मंहदर उभारणीस प्रारंभ झाला त्यावळेी 
मराठी वास्ि काराला मंहदर बाधंणीिी ही एकि शलैी ्ाि असल्याने त्याि घाटािी मंहदरे उभारण्याि 
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आली. प ढेही त्याि फेरफार करून, स धारणा करून पेशवाईि अशा धिीच्या काही वास्ि  उभारण्याि 
आल्या. 
 

प णे-सोलापूर रस्त्यावर, प ण्यापासून केवळ वीसि मलैावर असणाऱया यवि गावापासून िीन 
मलैावर “हकल्ले दौलिमंगल” या नावािा डोंगर आहे. या मोठ्या पठारावर मध्यय गाि मोठा हकल्ला होिा. 
त्यािल्या त्याि एका उंिशा भागावर “भ लेश्वर” महादेवािे मंहदर उभे केले आहे. मंहदरामध्ये आज 
हदसणारे रूप त्याच्या मूळ रूपापेक्षा हकिी िरी हनराळे आहे हे स्पष्ट आहे. साधारण दहा िे बारा फूट उंि 
अशा दगडी िौथऱयावर हे मंहदर उभे आहे. नंदीमंडप, िौरसमंडप, अंिराळ आहण गभयगृह हे हवधानािे िार 
भाग. यापकैी गाभारा नक्षत्राकृिी आहे. कभिीच्या प्रत्येक मोडणीवर अहिशय घाटदार अशा मूिी होत्या. त्या 
म ख्यत्व ेनर्विकाचं्या वा वाहदकाचं्या;त्याच्या जोडीला काही पारंपाहरक रूपकेही आलेली आहेि. (आकृिी 
१२) याि दपयणधाहरणी पत्रलेहखका यािंा उल्लेख करावयािा. मंडपाच्या िौथऱयावर रामायण व महाभारि 
यािील कथािें पटे्ट कोरलेले आहेि. सवय मिूीकाम मग्नावस्थेि आहे–हेि ि: मोडिोड केल्याने ि टलेले–
फ टलेले आहे. िरीही ज्या मूिी हशल्लक आहेि ककवा मूिीिे जे भाग, खंड हशल्लक आहेि त्यावरून असे 
सागंिा येिे की महाराष्ट्रािील मंहदरािं इिके सौष्ठवपूणय मूिीकाम क्वहििि पहावयास हमळिे. शरीरािी 
प्रमाणबद्धिा आहण घाटदारपणा िसेि हालिालीिील लाहलत्य याम ळे या मूिी नजर वधूेन टाकिाि. इ. 
सनाच्या िेराव्या शिकाि हे काम झाले असाव.े त्यानंिर यािी मोडिोड झाली. आहण अठराव्या शिकाच्या 
हे काम झाले असाव.े त्यानंिर यािी मोडिोड झाली. आहण अठराव्या शिकाच्या मध्यास यािा प नरद्धार 
झाला. या वळेी मंडप व गाभारा यावंर हशखरे उभारण्याि आली. भोविाली ओवऱया बाधंण्याि आल्या 
कदाहिि ज न्या ओवऱयाचं्या जागी या नव्या बाधंल्या असाव्याि. याि वळेी या ओहऱयाचं्या कपाळावर 
मािृकामूिीिे पट्ट बसहवण्याि आले असाविे. हे पट्टही प्रािीन असाविे. पण िे सध्या हदसिाि त्या 
हठकाणीि होिे की अन्यत्र कोठे यािी खात्री होि नाही. पण हे पट्ट अत्यिं वैहशष्ट्यपूणय असून 
महाराष्ट्रािील इिर देवालयािं अशा प्रकरािे पट्ट असल्यािी माहहिी नाही. फलटण गावाच्या मध्यभागी 
असणारे जैन मंहदर (हे आिा हशवालय झाले आहे) आहण गावाबाहेर असणारे पण अत्यंि पहडक 
स्स्थिीिील नृकसह मंहदर ही फारशी प्रहसद्ध नाहीि पण त्यावरील मूिीकाम लक्षणीय आहे.भ लेश्वरिे 
लाहलत्य व सौष्ठव येथे मात्र नाही. 
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कभतीवरील मूर्मतणशल्प; भूलेर्श्र मांणदर: यवत 
 

 
 

णशवमांणदर : अन्वा 
 
हशलाहार व यादव याचं्या मंहदरांि हवप ल मूिीकाम आहण कोरीव काम आहे हे वर साहंगिलेलेि 

आहे. अकजठा, वरेऴ या सारख्या त्याचं्यापूवीच्या आहण ग जराथ–मध्य प्रदेश–ओहरसा इकडच्या काहीशा 
समकालीन मंहदरावंरील हशल्पाच्या मानाने या महंदरावरील हशल्पकला काहीशी डावीि भासिे. बाह्यागंी 
पीठावर गजथर, अश्वथर, नरथर ही रूपके. कभिीवरील कोनाड्यािं देवदेविाचं्या मूिी, मधल्या पट्टयावर 
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देवदविाचं्या जोडीला यक्षी व्याल याचं्या मूिी आहण इिर सजावटीला पारंपाहरक पद्धिीिी वलेपत्ती 
रत्नहार कीिीम खे मौस्क्िकमाला या सवांिा उपयोग करण्याि आला आहे. आिील बाजूला स्िंभ, ि ला व 
हस्ि आहण द्वारशाखा. यावंरही असेि कोरीव काम आहे. यािील सवय वण्ययहवर्षयक ठराहवकि आहेि, 
पूवापार िालि आलेले आहेि. मात्र त्यािंी अहभव्यक्िी म्हणावी िशी कलात्मक नाही. वलेपत्तीमध्ये वले 
प ढे वाढिो आहे, सरकिो आहे अशी जी कल्पना प्रािीन हशल्पे पाहणाऱयाला येिे िशी आिा येि नाही. 
त्यािली हालिाल जीव नाहीसा झाल्यासारखा हदसिो. मानवी आकृिी बऱयाि स्थूल आहेि, भरीव 
जोमदार शरीरािंी जागा बोजड व स्थूल आकृिींनी घेिली आहे. त्याचं्यािील िेिना नष्ट झाली आहे. 
प्रमाणबद्धिा व िेिना गेल्यावर त्याचं्या हालिालींि हवशरे्ष लाहलत्यही उरलेले नाही. 

 
क्वहिि कोठे िरी िागंल्या सग ण हशल्पािे दशयन घडिे; नाही असे नाही. अंबरनाथला एक दोन िरी 

मूिी उत्कृष्ट आहेि. प ण्यानहजकच्या भ लेश्वर मंहदरावरील मूिी मग्नावस्थेि असल्या िरी अहिशय 
लाहलत्यपूणय भासिाि. पण हे अपवाद म्हणून नमूद करावयािे. सरसकट काम सामान्य प्रिीिे हदसिे. 

 
कोरीव कामािं िाहंत्रक सफाई आहे. छिािंी, दरवाजािंी घडण अत्यिं सफाईदार आहे, पण 

त्यािून प्रिीि होिे िे पाथरवटािे िाहंत्रक कसब–त्याच्या कल्पकिेिा व प्रहिमेिा साक्षात्कार फारि 
क्वहिि होिो! 



 अनुक्रमणिका 

कला व णशल्प-मदययुग:मराठवाडा 
प्रभाकर देव 

 
मराठवाड्यािील कलावशरे्षामंध्ये मध्यय गीन काळािली असंख्य देवालयेही आहेि. ही सवय 

देवालये अजूनही बऱयाि अशंी अ्ाि अशीि आहेि. ही सवय देवालये कलात्मकदृष्ट्या मराठवाड्याच्या 
भोविालच्या पहरसरािील मध्यय गीन देवालयािंाि वारसा सागंणारी आहेि. मराठवाड्याच्या दहक्षणेस 
लगिि असलेल्या म्हैसूर राज्यािील होयसळ देवालयीन पद्धिीिा बराि प्रभाव उस्मानाबाद हजल्ह्यािील 
देवालयावंर प्राम ख्याने प्रकर्षाने जाणविो. त्यािप्रमाणे आधं्रप्रदेशािील पूवय-िाल क्य देवालयीन पद्धिीिाही 
प्रभाव दशयहवणारी काही देवालये मराठवाड्याि आढळिाि. देवहगरीच्या यादवाचं्या कालखंडािील काही 
अप्रहिम अवशरे्षही या पहरसराि सापडिाि इ.सनाच्या आठव्या शिकापासून िे १४ शिकापयंिच्या सवयि 
देवालयानंा पहिम महाराष्ट्राप्रमाणे या भागािही हेमाडपिंी हे संबोधन लावले जािे. 

 
मराठवाड्यािील अहिप्रािीन देवालय म्हणनू िेरच्या ‘हत्रहवक्रमािा’ उल्लेख करिा येईल. 

उस्मानाबाद हजल्ह्यािील िेरणा नदीिे काठी उस्मानाबद शहराच्या उत्तरेस ३०-३५ मलैािें अिंरावर िेर 
नावािे एक छोटेसे खेडे आहे. फ्लीट यानंी िेर हे गाव म्हणजेि प्रािीन काळािील िगर नावािे प्रहसद्ध 
शहर होय, असा हनष्ट्कर्षय काढल्याने िेर या गावािील अवशरे्षानंा अहधक महत्त्व प्राप्ि झाले.कहझन्स यानंी 
या गावािील अवशरे्षािंा हवशरे्ष अभ्यास केला.गावािील देवालयीन अवशरे्षापंैकी हत्रहवक्रमािे देवालय 
कहझन्सना सवांि अहधक महत्त्वािे वाटले. या देवालयािी बाधंणी, छिािा आकार, हवटािंा आकार, आहण 
देवालयािे प्रािीनत्व दशयहवणारे रंग-रूप यावरून हे देवालय इ.सनाच्या ५ व्या शिकापूवीिे असाव ेअसे 
कहझन्स यानंी मि प्रहिपादन केले. 

 
नंिरच्या संशोधनावरून असे हदसिे की इ.सनाच्या ४र्थया शिकापासून िे ८ व्या शिकापयंिच्या 

कालखंडािील देवालय बाधंणीिा प्रभाव हत्रहवक्रमाच्या देवालयावर हदसिो. याम ळे या कालखंडाि हे 
देऊळ बाधंले गेले असाव ेअसे प्रहिपादन अहधक हनर्वववाद ठराव.े 

 
िेर या गावी असलेल्या इिर अवशरे्षामंध्ये उत्तरेश्वर व कालेश्वर ही दोन देवालये उल्लेखनीय 

आहेि. उत्तरेश्वरािे देवालय खूपि जीणावस्थेस पोहेिलेले. या देवालयािी बाधंणीही ही हवटािंी–संपूणय 
देऊळ अगदीि पडलेले, हवटािंा हढगारा, आहण एखादी उभी कभि अवशरे्षरूपे देवळािे अस्स्ित्व 
दाखहविाि. या देवालयािील सवाि स ंदर वस्िू म्हणजे गाभाऱयािी द्वारपट्टी असल्यािा उल्लेख कहझन्स 
यानंी केला आहे. आज अप्रहिम लाकडी हशल्पकाम असलेली िी द्वारपट्टीही िेथे पाहायला हमऴि नसली 
िरी हदल्लीच्या वस्ि संग्रहालयाि फार िरि दीने ठेवलेली आहे. 
 

कालेश्वरािे देवालयािा प नरद्धार अहलकडे झालेला हदसिो. या प नरद्धाराि ज ना आराखडा 
जरी कायम ठेवलेला असला िरी देवालयािे स्वरूप मात्र ख पि पालटले. म ख्य देवालय हवटाचं्यािं 
बाधंणीिे–अत्यिं पक्क्या भाजलेल्या हवटा–खूप लाबं रंद आहण जाड. येथील सवय हवटािें वैहशष्ट्य असे 
की ह्या हवटा नेहमी वापराि असलेल्या हवटापेंक्षा अहधक मोठ्या असूनही वजनाला मात्र हलक्या आहेि, 
आहण म्हणूनि की काय पाण्यावरही िरंगू शकिाि. या हवटािें ि कडे पाण्याि टाकून प्रत्यक्ष हा िरंगण्यािा 
प्रकार पाहिा येिो. 

 



 अनुक्रमणिका 

िेर या गावाच्या उत्तरेस ६ मलैावंरील जागजी या खेडेगावािही एक प्रािीन वैष्ट्णव मंदीर असाव े
असे वाटिे. या मंहदराच्या समोरील क ं डािील ३० मिूी हशल्पकामािे अप्रहिम नम ने आहेि. ही सवय 
मूिीहशल्पे या क ं डािील बाजूच्या कभिीमध्ये स्विंत्र देवकोष्टािं ठेवलेली आहेि. यािील काही मूिी 
मराठवाडा हवद्यापीठाच्या इहिहास हवभागािील वस्ि संग्रहालयाि हालहवण्याि आल्या आहेि. ह्या सवय मूिी 
वैष्ट्णवपंथी देविाचं्या आहेि. अशा रीिीने िेर या गावािि नव्हे िर आजूबाजूलाही आढळणाऱया 
मूिीहशल्पािें अवशरे्षाि वैष्ट्णवमूिीिा समावशे अहधक आढळिो. याि पाश्वयभमूीवर हत्रहवक्रमािे देवालयही 
मूलिः हवष्ट्णूिेि म्हणजेि हत्रहवक्रमािेि असाव,े हा हनष्ट्कर्षय अहधक ग्राह्य वाटावा. िेर नंिर िीन िे िार 
शिकाचं्या काळाि बसहविा येईल असे महंदर क्वहििि सापडिे. उत्तर िाल क्य पद्धिीिी बरीि देवालये 
मराठवाड्याि आढळिाि. उत्तर िाल क्याचं्या माडंहलक राजापंकैी होयसळ व काकिीय राजाचं्या 
हशल्पकलेिा प्रभाव मराठवाड्यािील देवालयीन हशल्पावर अहधक जाणविो. हे सवय अवशरे्ष प्राम ख्याने 
इसवी सनाच्या ११व्या व १२ व्या शिकािील आहेि. 

 
औरंगाबाद हजल्ह्यािील अकजठा लेण्यापासून दहक्षणेस २५ मलैावंर असलेल्या अन्वा या गावी एक 

अप्रहिम हशवालय आहे. (आकृिी १३) देवालयािी बाधंणी नवलाखा देवालयाच्या पद्धिीिी असल्यािे 
कहझन्स व फग्य यसन यानंी उल्लेहखले आहे. गावाच्या अगदी मध्यवस्िीि एका मोठ्या आवाराच्या मध्यभागी ४ 
फूट उंिीच्या िौथऱयावर हे देवालय उभे आहे. संरहक्षि स्मारक असल्याम ळे िागंल्या अवस्थेि आहे. 
देवालयािा आराखडा नक्षत्राकृिी आहे. मंडपािी रिनादेखील नक्षत्राकृिी असून मंडप जवळजवळ 
मोकळाि आहे.पन्नास स डौल खाबं या मंडपाि मोठ्या कल्पकिेने योहजलेले आढळिाि. मंडपाच्या 
मध्यभागी एक छोटासा रंगमंडप असून वि यळाकार रंगहशला आहे.मंडपाच्या बाजूस असलेले कक्षासन 
आकर्षयण आहे. देवालयािी सवांि वैहशष्ट्यपूणय गोष्ट म्हणजे म खमंडपािे गोलाकृिी छि. मंडपाच्या 
बाह्यकभिीवरील मूिीहशल्पही लक्षाि राहण्यासारखे आहे. आडव्या पहट्टकामध्ये अनेक प्रकारच्या भौहमहिक 
आकृिी कोरण्याि आल्या आहेि. त्याहशवाय गजलक्ष्मीिी मूिी हशवनटेश्वरािी मूिी, वराहािी मूिी अहधक 
आकर्षयक आहेि. नृत्यागंनािंी हशल्पेही खास उल्लखेनीय आहेि. 

 
देवालयाच्या गभयगृहािी द्वारशाखा सामान्यपणे िाल क्य होयसळ पद्धिीच्या देवालयािील 

द्वारशाखेसमान अत्यंि स शोहभि आहे. गणेशपट्टीवर गणेशािी मूिी कोरलेली आहे. गणेशपट्टीवर एक 
िोरण असून िोरणावरील बाजूस लंबिौकोनाकृिी कोरलेल्या आढळिाि. 

 
देवालयािील सवांि पे्रक्षणीय मूिीहशल्प गाभाऱयाच्या बाह्यकभिीवर कोरलेले आहे.११/२'िे २' 

फूटउंिीच्या या मूिी मोठ्या मोहक आहेि. या हशल्पामंध्ये हमथ न, शालभाहंजका य़क्ष-यक्षी, मृदंगवाहदका 
वगैरे मूिीहशल्पे वैहशष्ट्यपूणय आहेि. सवयि मूिी मोठ्या स बक आहेि. गजलक्ष्मी, वराह, हशवनटेश्वरािे 
मूिीहशल्प प्रभावीपणे कोरलेले असून स्विंंत्र मूिीकोष्ठाि ठेवलेले आढळिे. 

 
मूिीभजंनाम ळे हशल्प हवदू्रप होऊन देखील देवालयािी पे्रक्षणीयिा कमी झालेली नाही. याि 

देवालयाला समकालीन िाल क्य हशल्पस्थापत्यािा प्रभाव दशयहवणारे द सरे देवालय बीड हजल्ह्याि 
आढळिे. आंबजेोगाई शहराच्या दहक्षणेस ३० हकलोमीटसय अंिरावरील धमाप री या गावी अशाि एका 
अप्रहिम देवालयािे अवशरे्ष आढळिाि. देवालयावरील हशल्पावरील होयसळ हशल्पपद्धिीिा प्रभाव 
स्पष्टपणे हदसिो. 
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बीड हजल्ह्यािील मध्यय गीन देवालयीन स्थापत्य अवशरे्षािंा नम ना पानगाव येथील हवठ्ठल 
देऊळाच्या स्वरूपाि सापडिो. पानगाव हे गाव परळी वैजनाथ या रेल्वसे्टेशनापासून परळी-हैद्राबाद 
ब्रॉडगेज रेल्व े मागावर ३० हकलोमीटसय अंिरावर आहे. गावाच्या अगदी मध्यभागी ग्रामपिंायि 
कायालयासमोर ‘हवठ्ठल देऊळ’ नावािे एक अप्रहिम आहण भव्य असे, देवालय उभे आहे, अगदी िागंल्या 
अवस्थेि. मूर्विभजंनाम ळे हवदू्रप झालेले मूर्विहशल्पही देवालयािे हशल्पसौंदयय हटकवनू आहे. 
 

पानगावच्या हवठ्ठल देऊळािा आराखडा धमाप रीच्या हशवालयासारखा असला िरी देवालयीन 
स्थापत्य मात्र थोडेसे हभन्न स्वरूपािे आहे. या िौथऱयावर िढिाना पायऱयाच्या दोन्ही बाजंूस देवकोष्ठ े
कोरलेली आढळिाि. देवालयािा प्रम ख मंडप दगडाच्या कोरीव जाळयानंी बंद केलेला आहे. ही जाळी 
वापरण्यािी पद्धिी होयसळाचं्या देवालयीन पद्धिीन रूप आहे. मंडपािील खाबंावर बाहेरील बाजंूनी 
सज्जाला िीर म्हणून मूिीिाि उपयोग करण्याि आलेला आहे. या हठकाणी असलेले मूिीहशल्प केवळ 
अप्रहिमि आहे. काकिीय हशल्पकलेिा प्रभाव या मूिीहशल्पकार आहधक्याने जाणविो. धमापूरी येथील 
मूिीपेक्षा पानगाव येथील मूिी अहधक सडपािळ मोहक आहण कमनीय आहेि. या मूिीहशल्पामंध्ये 
शालभहंजका, [यहक्षणी, मदहनका, आहण अप्सरािंी मूिी हशल्पे अहधक मोहक आहेि. देवालयािील बाह्य 
कभिीवरील मिूीहशल्पापंैकी नृकसह, वराह, हशव, हवष्ट्ण , भरैव इत्यादी मूिीहशल्पे हवशरे्ष वैहशष्ट्यपूणय आहेि. 
देवालयीन स्थापत्य पद्धिी आहण हशल्पकलेच्या प्रकाराधारे पानगाविे हवठ्ठल देऊळ इ.सनाच्या ११ व्या 
शिकािील असाव ेअसे म्हणिा येईल. 

 
देवालयीन स्थापत्याच्या हवकासािा प ढिा टप्पा दशयहवणारे देवालय उस्मानाबाद हजल्ह्यािील 

हनलंगा या िाल क्याच्या गावी अस्स्ित्वाि आहे. हनलंगा हे गाव लािूर पासून दहक्षणेस ४० मलैावंर आहे. 
गावाि अनेक प्रािीन आहण मध्यय गीन अवशरे्ष आढळिाि. या सवय अवशरे्षािं गावाच्या पूवेस मध्यवस्िीिि 
असलेले एक मध्यय गीन देवालय सवांि म्हत्त्वािे. सपूंणय देवालय िागंल्या अवस्थेि आहे. 

 
देवालयािे स्थापत्य प्राम ख्याने िाल क्य-होयसळ पद्धिीिे असून, मराठवाड्यािील देवालयीन 

बाधंणीच्या प्रगिीिा प ढील टप्पा दशयहवणारे आहे. धमाप री व पानगाव येथील आराखड्यािील अधयमंडपािी 
जागा हनलंग्याच्या देवालयािील आराखाड्याि गभयगृहाने घेिली आहे. या दोन अहधक गभयगृहाचं्या 
योजनेम ळे देवालयािा आराखडा हबल्वदळी बनला. होयसळ पद्धिीच्या देवालयाच्या स्थापत्यािून 
हबल्वदळी आराखडे प्राम ख्याने वापरले जाि. त्या होयसळ पद्धिीिा स्पष्ट प्रभाव नीलकंठेश्वरावर 
जाणविो. 

 
मंहदरािा मंडप िौकोनी आकारािा आहे. मंहदरािील एकूण १६ खाबं मोठ्या य़ोजकिेने उभारलेले 

आहेि. खाबंािी पद्धिी प्राम ख्याने िाल क्यकालीन देवालयाच्या खाबंासमान आहे.वैहशष्टयपूणय गोष्ट अशी 
की या खाबंावरील मध्य िौकोनाि रामायण महाभारिािील काही कथाहवर्षय हशस्ल्पि केलेले आहेि. 
देवकोष्ठािंी रिनाही वैहशष्ट्यपूणय आहे. 

 
नीलकंठेश्वरािे छिावर कीिीम ख, सप्िमािृका, आहण नृत्यागंना कोरलेल्या आहेि. या सवय 

हत्रकोणी हशळाचं्या मध्यावरील िौकोनी हशळेवर एक पूणय हवकहसि कमळ कोरलेले आढळिे. 
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येथील मूिीहशल्पावर िाल क्यािंा प्रभाव आहधक्यिेने जाणविो. नीलेकंठेश्वराच्या 
आराखड्यासमान आराखडा असलेली हबल्वदली देवालये बीड आहण उमरगा या दोन गावीही िागंल्या 
स्स्थिीि अस्स्ित्वाि आहेि. या दोन देवालयापंैकी बीडिे कनकालेश्वर हे नीलकंठेश्वरानंिरिे इ.सनाच्या 
११ व्या शिकाच्या उत्तराधािील, उमरग्यािे हशवालय त्यानंिरिे. त्यािी बाधंणी एका भव्य अशा िळयाच्या 
मध्यभागी करण्याि आली असल्याने मराठवाड्यािील मध्यय गीन देवालयामंध्ये हे वैहशष्ट्यपूणय ठरिे. 
उमरग्यािे हशवालय अजूनपाविेो अभ्यासलेले नाही. या हठकाणी होि असलेला या देवालयािा उल्लखे 
बह धा प्रथमि होि असावा. देवालयािा आराखडा होयसळ–िाल क्य पद्धिीिा आहण नीलकंठेश्वर व 
कनकालेश्वरासमान आहे. 
 

या देवालयाि िीन गभयगृहे, अंिराळ एक महामंडप आहण म खमंडप आहे. आिील सवयि भाग 
अत्यंि प्रभावीपणे हशस्ल्पि केलेला आहे. छिािी माडंणी नीलकंठेश्वासारखीि असून छिासाठी 
वापरलेल्या हत्रकोणी हशळािंा कोपरान् कोपरा हशस्ल्पि केलेला आहे. सप्िमािृकाचं्या मूिी लहान 
आकाराच्या असूनही वैहशष्ट्यपूणय आहेि. 

 
इसवी सनाच्या १२ व्या शिकािील स्थापत्यअवशरे्ष होट्टल, जामखेड, आंबेजोगाई, येरंडब, राहेट 

इत्यादी गावी असलेल्या देवालयाचं्या रूपाने पाहायला सापडिाि. या सवय देवालयािंी बाधंणी पूवीच्या 
देवालयासंारखीि आहे. िरीही ११ व्या शिकािील देवालयाचं्या हवधानािील व रिनेिील ग ंिाग ंि १२ व्या 
शिकािील देवालयािं आढळि नाही. बाह्य कभिीवरील हशल्पही कमी झाले. मूिीहशल्पािी जागा काही 
अंशी भौहमिीक आकृिींनी घेिलेली आहे. देवालयािा नक्षत्राकृिी प्रकार िसाि ठेवण्यािा प्रयत्न असूनही 
गभयगृहािंी संख्या मात्र कमी करण्याि आली आहे. बाह्यकभिीवरील के्षपोत्के्षप कमी करन कभिी सपाट 
ठेवण्यािी प्रवृत्ती बळावि िालल्यािे जाणविे. १२ व्या शिकािील देवालयािंी ही पद्धि प्राम ख्याने 
होट्टलच्या देवालयावरून स्पष्ट होिे. या देवालयावरील हशलालेखावरून.] हे देवालय १२ व्या शिकाि 
कल्याणीच्या िाल क्यािंा माडंहलक राजावहीनी क लािील हसद्ध गी याने बाहंधलेले हे स्पष्ट होिे. 

 
होट्टल येथील हसदे्धश्वरािे देवालय गावाच्या पहिमेस असून िागंल्या अवस्थेि आहे. याही 

देवालयािी नोंद अजूनपाविेो घेिली गेलेली नाही. येथील देवालयािा आराखडा(plan) धमीप रीच्या 
हशवालयासमान आहे. त्याि आराखड्यावर आधाहरि असे देवालय असूनही मिूीहशल्पािा प्रभाव मात्र 
धमाप रीएवढा जाणवि नाही. बाह्यकभिीवर कमी मूिीहशल्प आहे. असलेल्या मूिी मात्र अप्रहिमि आहेि. 

 
यावनी सते्तच्या आक्रमणाम ळे मराठवाड्यािील कलाकारािंी समाधी भगं पावली. इ.सनाच्या १२ 

व्या शिकाि बाधंली गेलेली राहेर, आंबजेोगाई, येळंब, बसा इत्यादी हठकाणिी देवालये अत्यंि साधी 
आहण हशल्पकामािा प्रभाव कमी कमी होि असल्यािे दाखहविाि. 

 
इसवी सनाच्या १३ व्या शिकािील देवालये िर याहीपेक्षा अहधक सामान्य स्वरूप घेऊन 

आकाराला आली आहेि. सामान्यपणे हेमाडंपंिी म्हटली जािाि त्या प्रकारिी ही मंहदरे आहेि. 
 
आंबजेोगाई खोलेश्वर देवालय या कालखंडािील देवालयीन बाधंणीिे स्वरूप दशयहविे. यादवाचं्या 

देवालयीन स्थापत्यािा अवशरे्ष म्हणून खोलेश्वरािे देवालय महत्त्वािे आहे. देवालयावरील हशलालेखाधारे 
हे देवालय इसवी सनाच्या १२४० पूवी बाधंले गेल्यािा प रावा हमळिो. या देवालयािा आराखडा 
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िाल क्याकालीन देवालयाप्रमाणेि आहे. परंि  बाह्य कभिीच्या रिनेि मात्र खूपि बदल झाला आहे.बाह्य 
कभिीवर मूिीहशल्प अहजबाि नाही. के्षपोत्के्षपािंी जागा बऱयाि अंशी सपाट अशा भागानंी घेिली असून 
पूवीच्या पद्धिीिा पहरणाम कायम ठेवण्यािा प्रयत्न म्हणून खाबंाच्या स्वरूपाि काही के्षप देण्याि आले 
आहेि. बाह्य कभिीवरील देवकोष्टे नाहीशी झाली आहेि. आिील देवकोष्ठािंी संख्याही कमी झाली आहे. 
देवालयाच्या आिील भागाि क ठेही आकर्वर्षि करणारे असे हशल्पकाम नाही. रंगहशला कायम आहे परंि  
न सत्याि एका गोलाकृिी हशळेच्या स्वरूपाि. 
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कला व णशल्प-मदययुग: णवदभव 
गो. ब. देगलूरकर 

 
अगदी प्रािीन काळिी मंहदरे जशी महाराष्ट्राच्या इिर भागाि नाहीि िशी िी हवदभािही नाहीि. 

हवदभाि सािवाहनानंिर वाकाटक घराण्यािी सत्ता स्थापन झाली. हे वाकाटक नृपिी कलािें आश्रयदािे 
होिे. ग प्िकालाि उत्तरेकडे जशी मंहदरे उभारली गेली िशीि मंहदरे दहक्षणेकडे वाकाटकानंी उभारली 
होिी. पैकी प्रवरसेनाने बाधंलेले प्रवरेश्वरिे देवालय, रामहगरीवरिे (रामटेकिे) रामहगरी स्वामीिे 
देवालय, अश्वत्थखेटकािील हवष्ट्णूिे महंदर आहण हद्विीय प्रवरसेनाने आपल्या आईसाठी बाधंलेले 
श्रीरामिंद्रािे उत्त ंग मंहदर यािा हशलालेखािूंन उल्लखे आढळिो. ही मंहदरे आिा मात्र खरोखरि 
अहभलेखशरे्ष झाली आहेि. हशलालेखाि उल्लहेखलेल्या स्थळी त्यािंा मागमूसही सापडि नाही. रामटेकवर 
सध्या जे श्रीरामािे मंदीर हदसिे िे पूवीच्या मंहदरािेि जागी असले िरी त्याि आिा इिका बदल झाला 
आहे की वाकाटककालीन मंहदर कसे होिे यािा अंदाजि बाधंिा येि नाही. वाकाटकाचं्या स्थापत्यािे 
अवशरे्ष आिा हवदभाि एक दोन हठकाणी उपलबध आहेि. रामटेक (हज.नागपूर) येथे वराह दरवाजाच्या 
ईशान्येस एक देऊळ मग्नावस्थेि आहे. िेथे पूवी असलेल्या मंहदरािा फक्ि लहानसा मंडप–िोही 
मग्नावस्थेि आिा पहावयास हमळिो. िो गूढ मंडप नाही; िोहोबाजंूनी उघडा आहे. मंडपािे छि सपाट 
आहे व त्याला सहा स्िंभािंा आधार आहे. पैकी िारावर प बंध कोरलेले आहेि. य़ा मंडपािे शजेारी त्या 
काळिीि एक हत्रहवक्रमािीि मूिी आहे. त्यावरून फार िर एवढे अन मान करिा येिे की कदाहिि हे देऊळ 
हवष्ट्णूच्याि एखाद्या अविारािे असाव.े 

 
रामटेकप्रमाणेि प्रवरपूर येथेही एक मंहदर वाकाटकािें काळाि बाधंलेले होिे. त्या देवळाच्या 

बाधंकामि उपयोहगलेल्या हशल्पपटापैकी काही िेथेि (पवनार, हज.वधा) श्री.हवनोबाजींच्या आश्रमाि 
ठेवले आहेि श्रीरामजन्म, वनवासगमन, भरिभेट, वालीवध वगैरे प्रसंग त्या हशल्पपटाि हदसिाि. 
त्यावरून येथील देवालय कदाहिि श्रीरामािे असाव ेअसे वाटिे. 

 
हवदभाि सध्या अस्स्ित्वाि असलेली बह िेक सवय मंहदरे यादवकाळािी ककवा त्यानंिरिी आहेि. 

याला अपवाद फक्ि िादंा हजल्ह्यािील माकें डी येथील मंहदरािा. हे मंहदर इ.सनाच्या १०–११ व्या 
शिकािले आहे. हवदभाच्या आठही हजल्ह्यािं हेमाडपंिी देवळे आहेि. या सवय हजल्ह्यािें अन्वरे्षण 
अद्यापपयंि झालेले नाही. नागपूर हवद्यापीठािफे आिा या कायास प्रारंभ झालेला आहे. पन्नास वर्षांपूवी 
कहझन्स यानंी काही हजल्ह्यािंील महंदरािें वणयन केलेले आहे; पण त्यानंिर याके्षत्राकडे कोणािेही लक्ष 
गेलेले हदसि नाही. हवदभाच्या दहक्षणेकडील हजल्हायिंि िेवढी देवळे आहेि व उत्तरेकडील हजल्हे वैराण 
आहेि हे कहझन्स यािें मि आिा ग्राह्य मानिा येि नाही. 
 

हवदभाि खज राहोसारखी साधंार मंहदरे नाहीि; आहेि िी सवय हनरंधार. येथील बरीि मंहदरे 
हशवािी आहेि. सािगाव व लोणार इथल्यासारखी काही मंहदरे हवष्ट्णूिी आहेि. िर बाशी–टाकळी, 
अमडापूर वगैरेसारख्या हठकाणिी महंदरे देवीिी आहेि. त्यािल्या त्याि कहझन्सिे वर्वणलेली काही व 
माकेडी येथील मंहदरे स स्स्थिीि आहेि. िरी त्याचं्या हशखरािंी खूपि पडझड झालेली हदसिे.  
 

हवदभािील बह िेक सगळी मंहदरे काळया दगडािी आहेि. फक्ि िादंा हजल्हायािील माकंड 
ऋर्षीिे म्हणून प्रहसद्ध असलेले हशवमंहदर लाल पार्षाणािें आहे. अमडापूर (ब लढाणा हजल्हा) येथे 
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टेकडीवर जे देवीिे मंहदर आहे िे मात्र पक्क्या हवटािें आहे व त्या हवटा हनरहनराळया आकाराच्या म ळािि 
केलेल्या व नंिर भाजलेल्या अशा आहेि. दगड हठसूळ असल्याम ळे मंहदरािे पाये पके्क नसल्याम ळे व 
शिकान शिकाच्या अनास्थेम ळे ही देवळे आपले अस्स्ित्व कसे िरी हटकवनू धरीि आहेि. परंि  सािगाव, 
साकेगाव बाशी-टाकळी, लोणार व माकंडी येथील मंहदरे संबंहधि प राणवस्ि  हवभागाने वळेीि डागड जी व 
देखभाल केल्याम ळे बरीि स दृढ आहेि. 

 
हवदभािील मंहदरे, िीन-िार प्रकारानंी बाधंलेली हदसिाि:–(१)िि ष्ट्कोनी गभयगहृ व िशाि 

आकारािा सभामंडप,(२)िि ष्ट्कोनी गभयगृह व आयि िि ष्ट्कोनी सभागृह(मंडप), (३)िाराकृिी गाभारा व 
आयि िि ष्ट्कोनी सभामंडप, (४)गाभारा व मंडप दोन्हीही िारकाकृिीिे. या हशवाय प्रवशेद्वाराच्या व 
मंडपाच्या ठेवणीवरूनही हवदभािील महंदरािंी हवभागणी करिा येिे. िी अशी:–(१)काही मंहदराचं्या 
सभागृहाला एकि प्रवशेद्वार असिे (उ.साकेगाविे मंहदर)व िे सभागृहाच्या बरोबर समोर असिे. हा प्रकार 
सामान्यिः सगळीकडेि पाहायला हमळिो. पण याला अपवाद म्हणून द सरा एक प्रकार बाशी-
टाकळी(अकोला हजल्हा) येथील देवळािें रिनेि आढळिो. इथे गाभाऱयािे समोरिे हदशसे प्रवशेद्वार 
असण्याऐवजी उजवीकडे म्हणजे गाभाऱयािे दाराशी काटकोन साधून मंडपािे प्रवशेद्वार आलेले(२)काही 
मंहदराचं्या मंडपानंा िीन हदशसे िीन प्रवशेद्वारे असिाि. काही वळेा त्यािें समोर म खमंडप असिाि. 
उदा.सािगाव येथील मंहदर. (३)काही मंहदरािें सभामडंप उघडे आहेि, त्याचं्याभोविीच्या ओयावरील 
लहान स्िंभावर छि आधारलेले आहे. उ. सािगाविे मंहदर. िर काही सभामंडप संपूणय कभिीने वढेलेले 
म्हणजे गूढमंडप पद्धिीिे आहेि. उदा.लोणार माकंडी येथील मंदीरे. (४) काही मंहदराचं्या कभिी अगदी 
साध्या, नक्षीहवरहहि आहेि. काहींच्या नक्षीय क्ि आहेि. काहींच्या मंडोवरावरील जंघाभागावर देवदेविािंी 
व स रस ंदरींिी हशल्पे एका पहट्टकेि कोरलेली आहेि. उ.बाशी-टाकळी, लोणार वगैरे. िर माकंडीच्या 
मंहदरावर अशा िीन पहट्टका आहेि. हत्रजंघाय क्ि मंडोवर असलेले िे मंहदर आहे. या सवय मंहदरापंैकी 
काहींिे स्थापत्य कसे आहे हे हवस्िाराने पाहणे बरे होईल. 
 

हवदभाि मध्यय गीन काळािील सगळयाि प्रािीन मंहदर आहे माकंडी येथील. (आकृिी १४) िे 
हशवािे मंहदर इ.स.१०–११ व्या शिकािले आहे. याला िि रस्त्र अयिस्त्र असे गभयगृह व िीन प्रवशेद्वारय क्ि 
सभामंडप आहे. दोन्हीला साधंणारे अंिराळही आहे. पूवेकडील प्रवशेद्वारासमोर आहे िसाि म खमंडप 
दहक्षणोत्तर प्रवशेद्वारासमोरही होिा. आिा फक्ि त्यािंी अहधष्ठाने हशल्लक आहेि. सभागृहाच्या कभिी नव्याने 
बाधंलेल्या आहेि,गाभाऱयािी कभि हत्रजंघाय क्ि मंडोवरािी आहे. म्हणजे मंडोवरावर हशल्पय क्ि िीन 
पट्टीका आहेि. त्या संप णय गाभाऱयाला वढेिाि. कभिी अस्त्रस व रथकानंी य क्ि आहेि. प्रत्येक रथकावर 
देवदेविाचं्या व स रस ंदरीच्या नृत्याप्सराचं्या प्रहिमा आहेि व अस्त्रस भागावर हनरहनराळे व्याल आहेि. 
गाभाऱयािे अहधष्ठान वा मस रक पीठ, प  कणी, पट्टीका, क ं भ, क म द दािंऱयासह प , पत्रलिासह 
पहट्टका, कणी, व प  इत्यादी थरानंी य क्ि आहे. येथील या अहधष्ठानािे एक वैहशष्ट्य असे आहे की 
दािंऱयासह असलेल्य प भागावर मधून मधून कीिीम ख आहेि. त्या म खािून आंबयािे डेरेदार झाड क म द 
भागावर येऊन पडिे. व त्या आम्रवृक्षाखाली स बक ठेंगण्या वृहक्षका उभ्या आहेि. त्याचं्यामागे अहधष्ठानािील 
क ं भ थर येिो. हे हनरहनराळे आडव े जाणारे थर मध्येि उभ्या कमनीय वृहक्षकानंी छेदले गेल्याम ळे 
अहधष्ठानाला देखणेपणा प्राप्ि झालेला आहे. 
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जंघाभागावरील हशल्पािून अष्टहदग्पाल, ब्रम्हा-सरस्विी, हवष्ट्ण  लक्ष्मी; हशवपावयिी, नटेश 
कार्विकेय, नृत्यगणेश, हयग्रीव, हरीहर सप्िाश्र्वासह सूयय आदींच्या मूिी आहेि. पण त्याहशवाय ब्रम्हा-
हवष्ट्ण -महेश अशा जोड देविाही आहेि. हे एक या देविािें वैहशष्ट्य आहे. 
 

या महंदरािे हशखर नागर पद्धिीिे आहे. िे गाभाऱयावर येिे. त्यािे िार टोकास िार लहान लहान 
हशखरे आहेि, िी मात्र लहान होि जाणाऱया पायऱयािंी आहेि. वर आहे अमलहशला. 

 
या महंदरािील स्िंभ कलाक सरय क्ि आहेि. कणीय क्ि पीठावर िारीकडून उभ्या लाबंट 

िौकोनािे हशल्पपट आहेि. स्िंभमध्यािे खालच्या बाजूस स रस ंदरी व देविा यािंी हशल्पे िारी अंगाने 
आहेि. ही हशल्पे हद्वअधयस्िंभय क्ि असल्याम ळे उठून हदसिाि.स्िंभमध्याच्या वरच्या बाजूस अष्टकोनाकृिी 
आकार असून त्यावर नक्षी आहे. कीिीम खही आहेि. वर गोलाकार नक्षीय क्ि भाग आहे. त्यावर घंटाकृिी 
स्िंभशीर्षय आहे. 

 
हे माकंडेयािे मंहदर ज्या हवस्िीणय अशा प्राकाराि आहे, त्यािि द सरी १५–१६ लहान लहान 

मंहदरे आहेि. पैकी यमधमय म रक ं ड ऋर्षी, मृत्य ंजय उमाशकंर दशाविार ही त्यामानाने मोठी आहेि. 
काहींच्या मंडोवर भागावर म ख्य कोनाड्याि मूिी आहेि. हा सवय प्राकार वैनगंगेच्या अगदी काठावर आहे. 
मंहदराच्या भव्यिेला त्याम ळे मनोहारीपणा येिो. 

 
हवदभाि याच्यासारखे देखणे मंहदर हेि म्हणून याला हवदभाप रिे िरी “देवालय च्रकविी” असे 

म्हणिा येईल! मूळ माकंड मंहदरासमोर एक स्विंत्र असा भव्य नंदीमंडप होिा. आिा त्यािे अहधष्ठान व 
मंडपािा पडझड झालेला छिहवरहहि सागंाडा फक्ि हदसिो. एकोहणसाव्या शिकाच्या िवर्थया िरणाच्या 
स रवािीलाि ककनगहॅम यानंी या मंहदरािे त्रोटक वणयन प्रहसद्ध केले पण त्यािे सहवस्िर वणयन कोठेि 
उपलबध नाही. 

 
बाशी–टाकळी (हज.भडंारा)येथील भवानीिे मंहदर गभयगृह, अंिराळ व सभामंडपय क्ि आहे. 

मंहदरािे प्रवशेद्वार सभामंडपाच्या एका अंगास असून िे मूळ सभागृहाच्या द्वाराला काटकोनाि येिे. 
नेहमीसारखे समोरासमोर येि नाही. या प्रवशेद्वारािे आिील अंगास दोहो बाजूस पाठ टेकण्यािी सोय 
असलेली कक्षासने आहेि. प्रवशेद्वाराच्या वरच्या अंगास उिरिे कपोि आहेि. गभयगृह िारकाकृिी आहे. 
सभामंडपािील म ख्य स्िंभ िि ष्ट्यािील स्िंभाप्रमाणेि यािा पदहवन्यास वा छेद आहे. सभागृह िौकोनी 
आहे. हशखर व सभागृहािे छि पडलेले आहे. महंदरािे मागील कभिीवरील हशलालेखान सार हे मंदीर 
इ.स.११७६ साली बाधंलेले आहे. या मंहदराच्या कभिी अनेक प्रकारच्या स्िरानंी य क्ि अशा आहेि.गभयगृह व 
सभामंडप याचं्या कभिीच्या बाहेरील भागावर एका पट्टाि देवाहदकािंी हशल्पे आहेि देवीच्या महंदराभोविी 
देविािंी हशल्पे अहधक असावीि हे संय स्क्िक आहे व स्वाभाहवकही आहे. या पट्टाि काही हमथ न हशल्पेही 
आहेि. 

 
हवदभािील उत्तम महंदरापंकैी एक मंहदर लोणार येथे आहे. हे गाव अहखल भारिाि िेथे असलेल्या 

खाऱया पाण्याच्या सरोवरासाठी प्रहसद्ध आहे. कारण असे खारे सरोवर भारिाि अन्यत्र कोठेही नाही. 
लोणार गावाि असलेले मध्यय गीन मंहदर दैत्यसूदनािे म्हणून प्रहसद्ध आहे. गाभारा व मंडप ही दोन्हीही 
िारकाकृिी आहेि. सभागृह गूढ पद्धिीिे असून त्याला िीन प्रवशेद्वारे आहेि (दोन सध्या बंद ठेवलेली 
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आहेि.) प्रत्येकासमोर म खमडंपासाठी जगहि बाधंलेल्या हदसिाि. मात्र म खमंडप काय ककवा प्रवशेद्वारािी 
वरिी बाजू काय ही त्यावळेी बाधंली गेली नसावी असे हदसिे. हे अधयवट बाधंले गेलेले मंहदर पूणय करण्यािे 
कायय प न्हा केव्हा िरी हािी घेिल्याने हवटा–दगडगोटे याचं्या बाधंकामावरून हदसिे. 

 
 

 
 

णशवमांणदर : सातगाव 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

णशवमांदीर : साकेगाव 
 

वर उल्लेहखलेल्या खाऱया पाण्याच्या सरोवरािे काठाकाठाने याि काळिी पण सापेक्षिः साधी 
लहान-मोठी स मारे १५ मंहदरे आहेि. 

 
ब लढाणा हजल्ह्याि सािगाव येथेही एक हवष्ट्णूिे महंदर आहे. हे गाव हिखली या िाल क्याच्या 

गावापासून वायव्येकडे िार मलैावंर आहे. इथे एका आवाराि अनेक मंहदरे होिी. त्यापैकी काही कशीबशी 
अजून उभी आहेि. पैकी म ख्य हवष्ट्णूिे देउळ त्यािल्या त्याि िागंल्या अवस्थेि आहे. या आवाराला एक 
भव्य द्वारशाला होिी. हििे रूपािंर आिा गावकऱयानंी मंहदराि केले आहे. या द्वारशालेला पंिशाखाय क्ि, 
प्रवशेद्वार होिे. प्रवशेद्वारावर लाटकबब म्हणनू गणेश कोरलेला आहे, व त्यावरील ि ळईवर सहामािृका एका 
पटाि कोरलेल्या असून या पहट्टकेच्या वरच्या अंगास मधोमध सािवी मािा कोरलेली हदसिे. प्रवशेद्वाराच्या 
आिल्या अंगास दहक्षणोत्तर कक्षासाने बाधंलेली आहेि. याचं्या कठड्यावर काही समागम हशल्पेही आहेि. 

 
या द्वारशालेपासून थोड्याि अंिरावर हवष्ट्णूिे मंहदर पहिमाहभम ख असून त्यािे गभयगहृ ५"–१०" 

िे समिि रस्त्र असे आहे. अिंराळ ६"☓४"–३" आहे व हत्रम ख-मंडपय क्ि सभामंडप आहे (आकृिी १५) 
गभयगृहाि भद्रपीठावरील दशयनी भागावर खाली धमययश(Lozenge), त्यािे वरिे बाजूस शखंप धारी देवी 
कोरलेली आहे व त्याहीवर वज्रासनािील अजंहलम दे्रिील गरूड एका लहानशा मखराि कोरलेला आहे. 
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अंिराळाि व सभामंडपाच्या पहिमाहभम ख कभिीि देवकोष्ठ आहेि. सध्या िे हरकामे आहेि. 

सभामंडप िि ःस्िंभय क्ि असून मग्नावस्थेिील रंगहशला ८'·८'☓८·६" आहे. स्िंभाच्या िळखड्यािे िारही 
बाजूस देवींच्या प्रहिमा कोरलेल्या आहेि. स्िंभमध्यािा खालिा भाग हद्वकोनय क्ि असून त्यावरिा भाग 
नक्षीय क्ि अष्टकोनी आहे, त्यावर घटपल्लव, प न्हा हत्रकोणािी नक्षी असलेला गोल भाग आहण कपोिालीवर 
घंटाकृिी मथळा व शीर्षयभागी कीिक आहे. या स्िंभरिनेि येथे एक वैहशष्ट्य आहे. दोन स्िंभावरील 
कीिकाचं्या मधील एका लहानशा प ढे आलेल्या भागावर आणखी एक लहानसा िि भ यज कीिक इथे 
कोरलेला आहे. असे एकूण िार कीिक रंगशीलेच्या िारी कोपऱयािं होिे. छिाच्या ि ळया पेलण्यािें यािें 
काम नसून प्रस्िराि मध्ये खोिलेल्या शालभहंजकेिे पादपीठ म्हणू यािंा उपयोग केलला होिा. पकैी सध्या 
एकही प्रहिमा िेथे नाही. अंिराळाच्या बाजूच्या अधयस्िंभावर घटपल्लव शीर्षािेऐवजी हस्ि–शीर्षय आहेि, िर 
सभामंडपाच्या भोविीच्या अध्या कभिीवरील स्िंभाच्या मध्यास िौहदशसे प ढे आलेल्या पहट्टकेिा वढेा आहे. 
प ढे आलेल्या या भागावर पूवी शालभहंजका असाव्याि असे त्यावर असलेल्या भोकावंरून अन मान करिा येिे. 
 

येथील सभामंडपािे छि हवदभािील द सऱया क ठल्याही मंहदरािे छिापेक्षा वगेळे असून िे मधल्या 
िार खाबंावर सपाट असून िोहीकडे उिरिे होि जाऊन कभिीवरील अधयस्िंभावर हवसावलेले आहे. 
यावरील नक्षीकाम स रेख असून िे कृष्ट्णकमळाच्या एकावर एक असणाऱया पाकळयाचं्या थरासारखे आहे. हे 
पाहून हदलवारा मंहदराच्या छिािी आठवण होिे. रंगहशलेवरील छिािे िारी बाजूस ि ळयावंर वैष्ट्णवी, 
ब्राम्ही वाराही पावयिी वगैरे मािृका प नःप नः कोरलेल्या आहेि. 

 
हिन्हीही म खमंडपाचं्या अध्या कभिीवर बाहेरील बाजूस अधयस्िंभािी नक्षी आहे. प्रत्येक दोन 

अधयस्िंभाि स रस ंदरी व नृत्यवादनमग्न हस्त्रयािंी हशल्पे कोरलेली आहेि. दहक्षणोत्तर पूवेकडील भागाच्या 
मध्याि देवकोष्ठ आहेि. पूवी िेथे मूिी असाव्याि. 

 
गाभाऱयावरील हशखर हसन्नर येथील गोंडेश्वराच्या देवळासारखेि होिे, हे अधयवट हशल्लक 

राहहलेल्या हशखर भागावरून कस्ल्पिा येिे. स्कंधभागी त्याच्या टोकास कीिीम ख आहे व त्यािे खालिे 
टोकास कमानीि पूणय कलश आहे. हशखराच्या दशयनी बाजूच्या रथावर श कनाहसका आलेली आहे. प्रत्येक 
दोन रथामंध्ये एकावर एक ठेवलेल्या मूळ हशखराच्या अगदी लहान प्रहिकृिींिे िीन उभे पटे्ट आहेि. वरच्या 
टोकास क म दअमलहशला व कळस आहे. माकंडी येथील हदवळािे हशखर सोडल्यास हवदभाि सगळया 
देवळािंी हशखरे अशीि होिी. 

 
प्रत्येक म खमंडपािील छिावर लहान लहान होि जाणाऱया पायऱयािें हशखर (pyramidal) 

असावसेे अवशरे्ष भागावरून वाटिे. मात्र खज राहो वगैरे हठकाणी यािे सगळयाि वर घंटाकलश हदसिो 
इथे मात्र अमलहशला व कळसि त्यािेंवर असावसेे वाटिे. 

 
याि प्रकाराि आणखी एक लहानसे हशवमंहदर आहे. गाभारा व म खमंडपय क्ि हे मंहदर बरेि 

पडलेले आहे. 
 
हिखलीपासून पहिमेस सहा मलैावर साकेगाव येथे साकेश्वरािे मंहदर आहे. प्राकाराि उभे 

असलेले हे महंदरे गाभारा, अंिराळ, गढूमंडप व म खमंडपय क्ि आहे. एके काळी या मंहदराच्या हवमानािा 



 अनुक्रमणिका 

भाग पडलेला होिा. नंिर प राित्त्वखात्याने िो जसाच्या िसा बाधूंन काढलेला आहे. त्यावरून हवदभािील 
मंहदराचं्या वर उल्लेहखल्याप्रमाणे हशहखरािंी ठेवण कशी होिे हे कळिे.  

 
सध्या महंदराच्या म खमंडपाि िीन नंदी ठेवलेले आहेि. याच्या सभामंडपािे छि म ख्य अशा िार 

खाबंावर व कभिीवरील अधयस्िंभावर नऊ भागाि हवभागलेले आहे. या म ख्य िार खाबंाच्या स्िंभ मध्याच्या 
खालच्या आयिाकृिी भागावर हनरहनराळया म िी कोरलेल्या आहेि. यापकैी अंिराळाकडे जे दोन स्िंभ 
येिाि त्यावर कीिक आहेि. पैकी एक स्त्री िि भ यज आहे व एक अंक श व मोदक वगैरे हािी घेिलेला 
िि भ यज गणेश आहे. 

 
गाभाऱयाच्या दारावरील शाखावर प्रहिहारी, मागंल्य हवहग, घटपल्लव वगैरे आढळिाि. गाभारा 

सभामंडपापेक्षा िार फूट खोल आहे. अिंराळािील समोरासमोरील देवकोष्ठाि क बेर व गणेश आहेि. 
 
मंहदरािे हशखर सािगाव येथील हवष्ट्ण मंहदराच्या हशखरासारखेि आहे. श क्रनाहसकेवर दशयनी 

बाजूस र्षड्ड्भजू नटेश असून त्याच्या खाली िीन हशल्पपटाि अन क्रमे ब्रह्मा-सरस्विी, हशव-पावयिी, व 
हवष्ट्ण -लक्ष्मी (१)आहेि.हशवाय दहक्षणोत्तर भागावर सरस्विी, इंद्र, महहर्षास रमर्वदनी वगैरेंच्या प्रहिमा 
आहेि. 

 
वर वणयन केलेल्याहशवाय धोत्रानंदई येथे िीन व मढ येथे दोन मंहदरे आहेि. ही दोन्हीही हठकाणे 

ब लढाणा हजल्ह्याि आहेि. पैकी धोत्रानंदई येथील गावाच्या बाहेरील शिेािे जे महत्त्वािे मंहदर आहे िे 
अजंूनही स स्स्थिीि आहे. उंि अहधष्ठानावरील हे मंहदर, गाभारा, अिंराळ व गूढमंडपय क्ि आहे. स्िंभ 
िौकोनी आहेि. स्िंभशीर्षाला नागाकृिी हस्ि आहेि. सभामंपाच्या दहक्षणोत्तर कभिीच्या मध्यािं मोठे 
कोनाडे आहेि.त्याम ळे मंहदर हत्रदल असल्यािा भास होिो. िे नीलकंठेश्वरािे व द सरे रामेश्वर मंहदर. या 
रामेश्वर मंहदराच्या सभामंडपािे स्िंभ फार पे्रक्षणीय असे आहेि. याचं्या िळखड्याचं्या िारी बाजूस 
देविाचं्या छोया प्रहिमा कोरलेल्या आहेिि. पण स्िंभ मध्यािंही एकावर एक असे दोन हशल्पपट आहेि. 
या प्रत्येक पटाि मधला मोठा व बाजूिे दोन लहान पट आहेि, व त्यािे नृकसह, वामन, भरैव, गणेश, नटेश, 
हन मान, बालीिा मृत्य,ू अशोकवनािील सीिा अशी हिते्र आढळिाि. 

 
हवदभािील मध्यय गीन मंहदराच्या स्थापत्य शलैीिा हविार करिा वरील हवविेनावरून हे ध्यानाि 

येिे की माकंडीिे महंदर वगळिा थोड्या फार फरकाने बाकीिी देवळे एकाि वगांि मोडिाि. माकंडीिे 
हशखर रहपग पंिरथ पद्धिीिे असून आजूबाजूला कोपऱयावर भमूी व अमलक यािे आलटून पालटून स्िर 
येिाि व शवेटी टोकाला अमलक आहण कळस िढहवलेला आढळिो. अशी हशखरे खज राहो येथे 
आढळिाि. बाकीच्या देवळािंी हशखरे कशा प्रकारिी आहेि यासबंंधीिे हवविेन मागे आलेि आहे. िी 
झोडगा, हसन्नर, बलसाणे वगैरे हठकाणच्या हेमाडपंिी मंहदराचं्या हशखरासारखीि आहेि. 

 
पहिम महाराष्ट्राि व मराठवाड्याि हेमाडपिंी म्हणवली जाणारी देवळे खूप आहेिि पण सापेक्षिः 

िी मोठी व कलाक सरय़ क्ि आहेि. हवदभािील ही मंहदरे या स्थापत्यशलैीच्य़ा पहहल्या बहरािी वाटि 
नाहीि. िी कमी कलाक सरीिी व त्यामानाने कमी हशल्पे असलेली आहेि. इथे हत्रदल वा हद्वदल मंहदरे 
नाहीिि म्हटले िरी िालेल अशी आज घटकेला पहरस्स्थिी आहे. मोठ्या मंहदराचं्या अहधष्ठानावर 
आढळणारे अश्वथर, गजथर व नरथर इथे एकाही मंहदरावर आढळि नाहीि. फक्ि कीिीम ख थर 



 अनुक्रमणिका 

आढळिो. याला अपवाद फक्ि लोणार येथील मंहदराच्या म खमंडपाच्या अहधष्ठानावर नरथर आहे िोि. 
पहिम महाराष्ट्र व मराठवाडा याचं्या ि लनेि संख्येने ही येथील मंहदरे कमी भरिाि. िरीपण ही हेमाडपंिी 
मंहदरे आहेि व त्या शलैीिा आढावा घेिाना यानंाही हविाराि घ्यायला हव ेहे मात्र खरेि. 
 

मांणदरातील णशल्प:मंहदरािंा हविार त्यावरील हशल्पकामािा आढावा घेिल्याहशवाय पूणय व्हायिा 
नाही. हवदभािील महंदरािून िीन प्रकारिे हशल्प आहे. 

 
(१)पत्रलिा, फ ले व इिर प्रकारिे नक्षीकाम (२) प्राण्यािंी हशल्पे व (३)मन ष्ट्यप्राणी व देवदेविािंी 

हशल्पे. हे हशल्पप्रकार स्िंभावर छिावर कभिीवर व हशखरावर थोड्याफार प्रमाणाि आढळून येिाि. 
गभयगृहाि प्रहिष्ठाहपि मूिीशीवाय अन्य प्रकारिे हशल्प नसिे. यािे उलट गाभाऱयािे प्रवशेद्वार कलाक सर व 
मानवी हशल्पय क्ि असिे. हवदभािील मंहदराच्या कभिीच्या बाहेरील बाजूस म्हणजे मंडोवराच्या 
जंघाभागावर जे हशल्प आढळिे त्यािे प्रमाण थोडे आहे. देवदेविाचं्या व मानवदानवाचं्या प्रहिमा येथे 
आढळिाि. लोणार बाशी-टाकळी येथील देवळावर समागम हशल्पेही आढळिाि. लोणारच्या मंहदराच्या 
जंघाभागावर एक स्त्री हत्तीिे हपलू उिलून प्रहिस्पध्यावर हल्ला करिे आहे असे दाखहवले आहे िर सािगाव 
येथील सभामंडपाच्या छिावर क स्िीिा प्रसंग हशस्ल्पि केला गेला आहे. काही सनं्यासी व साधूही िेथे 
कोरलेले आहेि. 

 
देवदेविाचं्या अनेक प्रहिमा व मूिी यािेंपकैी आवजूयन उल्लेख करावा अशी एक मूिी ब लढाणा 

हजल्ह्याि मेहेकर येथे बालाजीच्या महंदराि आहे. देऊळ नव े असले िरी मूिी १२-१३ व्या शिकािील 
आहे.िी जहमनीिून बाहेर काढली िेव्हा मग सध्याच्या मंहदराि. प्रहिष्ठाहपली गेली आहे. ही मूिी केशवािी 
आहे. ही मूिी म्हणजे हशल्पकलेिा एक अप्रहिम नम नाि होय. ६ फ टाच्या गंडकी हशळेच्या या मूिीिे 
अवयव दृष्ट लागण्यासारखे रेखीव आहेि. हििे हशरोभागी रत्नखहिि म कूट झळाळिो आहे. कंठी 
वैजयंिीमाळा रजिे आहे, बाहूि आंगद आहेि, वलये आहेि. मनगटाभोविी, पंजािे मागिे बाजूस 
हस्िपत्र नावािा दाहगना आहे. कहटभोविी रत्नमेखला आहे. एकूण केशवािे रूपि साहजरे-गोहजरे आहे. 
प्राहण हशल्पापकैी फार थोडे हशल्प हवदभाि आढळिे. माकंडी येथील महंदरावरील व्यालािंा मात्र आवजूयन 
उल्लेख करावा लागेल. इिक्या प्रकारिे व्याल महाराष्ट्राि व मराठवाड्यािही हशस्ल्पलेले आढळि नाहीि. 
इथे गजव्याल, श कव्याल, गृघ्रव्याल, अश्वव्याल,नरव्याल, मेर्षव्याल, श्वानव्याल, व शादूयलव्याल प नःप न्हा 
कोरलेले आढळिाि. याहशवाय देवदविाचं्या मूिीबरोबर त्यािंी वाहने म्हणून बैल, रेडा, हत्ती, कसह हे 
प्राणी व हंस, मोर, गरड वगैरे पक्षी हदसिाि. 
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कला व णशल्प :इस्लामी व मराठेशाही काळ 
म.श्री. माटे 

 
महाराष्ट्राच्या बह िेक सवय भागावर िेराव्या शिकाच्या शवेटापासून स ल्िानी राज्य असले िरी 

म सलमानी राजवटीिील सवांि पे्रक्षणीय असे कलात्मक अवशरे्ष आज महाराष्ट्राबाहेरि आहेि. औरंगाबाद 
आहण दौलिाबाद या हदल्ली स लिानाचं्या प्रादेहशक राजधान्या, एहलिपूर, थळनेर, ज न्नर, अहमदनगर या 
स लिानी राजनगरी महाराष्ट्रािि येिाि. परंि  कलाकौशल्यािे खरे नम ने महाराष्ट्राबाहेर असणाऱया 
ग लबगा, हबदर, गोवळकोंडा व हवजापूर येथेि आहेि. त्यािंी हफकट प्रहिकबब े वा नकला कोठेकोठे 
पहावयास सापडिाि. त्याि कलाग ण हवशरे्ष नसले िरी एका एका हवहशष्ट कालखंडाच्या प्राहिहनहधक 
म्हणून त्यािंी नोंद घ्यावयास हवी. 

 
पहहली म सलमानी राजधानी देवहगरी (दौलिाबाद) येथे झाली. दौलिाबादेच्या हकल्ल्यािी 

म सलमानी काळाि बरीि प नबांधणी व प नरयिना झाली असावी. िट, दरवाजे यािें हशल्प इिर हठकाणी 
आढळणाऱया इस्लामी हशल्पाच्या धिीिे आहे. याि हठकाणी इकडच्या बाजूिी सवाि प्रािीन मशीद उभी 
झाली (इ.स.१३१५). िी म्हणजे ज म्मा महशद. हकल्ल्याच्या पायर्थयाशी असणाऱया महंदरािंा हवध्वसं करून 
त्यािेंि खाबं, ि ळया इत्यादी वापरून ही मशीद उभी करण्याि आली. बाधंणीिी पद्धि पूणयपणे प्रािीन कहदू 
थाटािी असली िरी इमारिीिे हवधान महशदीिे आहे. एक मोठा थोरला मंडप, त्याि हमहराब आहण 
मंडपासमोर प्रशस्ि िौक. याच्याभोविी उंि कभिी. ह्या महशहदला ज म्मा मशीद असे नाव असून हििा काल 
१३१५ असा सागंिाि. हैद्राबाद संस्थानच्या हवलीनीकरणानंिर हििे रपािंर “कहदमािा महंदर” म्हणून 
केलेले आहे. मात्र हे करिाना, हमहाराबेच्या जागी कहदमािेिी मूिी बसहवण्यापहलकडे कसलाि फरक 
हवशरे्षिः वास्ि हवर्षयक फरक–केलेला नाही.त्याम ळे हििी धेडग जरी रिना आहण इस्लमी वास्ि हवधान 
आजही ओळखिा येिाि. अशा िऱहेच्या कामिलाऊ महशदी दहक्षणेि हठकहठकाणी बाधंण्याि आल्या. 
हवजापूरच्या हकल्ल्याि अशा दोन मोठाल्या महशदी आहेि. यानंिरच्या काळाि स्विंत्र बाधंकामाला प्रारंभ 
होऊन सवांगपहरपूणय महशदी उभ्या राहहल्या. 
 

देवहगरी हकल्ल्याच्या पहरसराि अनेक पहडक घ मट, कभिी व इिर बाधंकामे हदसून येिाि. ही 
सगळी भोविालच्या झाडीने केवळ ग्रासून टाकलेली आहेि. महंमद िघलखाने हदल्लीहून येथे आणली, िी 
काही वर्ष े येथे होिी. त्याने आपल्याबरोबर हदल्लीिील क शल कारागीर, स्थापत्य हवशारद आणले होिे. 
त्याने जर काही बाधंकाम केले असले िर त्यािे अवशरे्ष या जंगलािं सापडावयास हविे. या दृष्टीने या 
पहरसरािी पाहणी झालेली नाही. 

 
िाांद मीनार: दौलिाबादेिी सवाि प्रहसद्ध वास्िू म्हणजे “िादं मीनार.” लाबंून पाहहली असिा ही 

वास्िू खडूच्या काडंीसारखी, हलकी, थोडीशी िरंगि असल्यासारखीही हदसिे. पण जवळ जाव ेिसिसा 
हििा अवाढव्य आकार डोळयाि भरू लागिो. उत्त ंग असणाऱया या मनोऱयािे हवधान वि यळाकार आहे व 
त्यािा व्यास म्हणजे उंिीच्या साधारण एक दशाशं आहे. दंडगोल असणाऱया या मनोऱयािी रिना मोठी 
पे्रक्षणीय आहे. शरीरावर ि नेगच्ची पटे्ट ओढले आहेि पण त्याम ळे झेपावि जाणाऱया उंिीला बाध येि नाही. 
मनोऱयावर िीन हठकाणी खूपि प ढे झ कणारे सजे्ज बाधंलेले आहेि. पण हे सजे्जही मनोऱयाच्या ऊध्वयवृत्तीला 
अडथळा न आणिा सहाय्यि करिाि.कभिी सपाट असल्याने कोठेही छायाप्रकाशाच्या खेळाला व त्यािून 
उत्पन्न होणाऱया घनिेला वावि हमळि नाही. म्हणूनि लाबंून पाहहल्यावर हा मनोरा िरंगावा िसा वाटिो. 
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याच्या बाधंणीिा काळ सन १४३५ आहे.याप ढे ग लबगा व हबदर (हवशरे्षिः महमूद गावानिा मद्रासा) येथील 
काही इमारिीवर त्यािप्रकारिे मनोरे बाधंण्याि आले. पण िे जोडीने उभारलेले आहेि. येथल्यासारखे 
एकटे नव्हे. इिरत्र महशदीच्या दशयनी भागावर लहान लहान आकारािें मनोरे जोडीने उभारण्याि आले. 
पण त्यािें रूप हभन्न प्रकारिे होिे. उंि उंि मनोरे उभारण्यािी प्रथा िालू राहहली व कोठे कोठे अजूनही 
असे म सलमानकालीन मनोरे पहावयास सापडिाि. उदाहरणाथय कऱहाड. 
 

दौलिाबाद हकल्ल्यािे आजिे हदसणारे स्वरूप म्हणजे यादव, बहमनी आहण ि बलक 
स्थापत्यहवशारदाचं्या कौशल्यािा पहरपाक होय. “मध्यय गीन जगिािील एक अत्यंि नामाहंकि द गय” असे 
त्यािे वणयन करण्याि आलेले आहे. देवहगरीच्या मार्थयावर बालेहकल्ला आहे. सगळया बाजंूनी दीडदीडश े
फूट उंिीपयंि िासून खड्य दरडी करहवल्या आहेि व त्याचं्या पायाशी िागंला रंद खंदक आहे. 
बालेहकल्ल्याि जाण्यासाठी बोगद्यािून एकि वाट ठेवण्याि आलेली आहे, व य द्धप्रसंगी सबधं बोगदा 
िापहवण्यािी ककवा ध राने भरहवण्यािी व्यवस्था करण्याि आलेली होिी. बालेहकल्ल्याि बारमास पाण्यािी 
सोय होिी. या टेकडीभोविी अडीि मलैािंा पहरसर सामावनू घेऊन बाहेरिा िट बाधंला आहे. बाहेरिा 
िट व पहरसरािा िट याचं्यामध्ये कभिीच्या िीन रागंा आहेि. प्रत्येक प्रवशेद्वाराच्या दोन्ही बाजंूस प्रिडं 
ब रज आहेि. याभोविी हवस्िीणय खंदक आहे. 

 
“उत्तर भारिाच्या लष्ट्करी हशल्पामध्ये शक्िी आहण य क्िी या दोन्ही दृष्टीने दौलिाबादेला िोड 

नाही–अगदी मोगल हकल्ल्यािही नाही.” याखेरीज पराडंा, नळद गय येथेही असेि द गयम हकल्ले बहमनी 
काळाि उभारण्याि आले. 
 

बहमनी राज्यकत्यांनी दौलिाबादेहून ग लबगा व हबदर येथे राजधानी हालहवल्यावर मराठी 
प्रदेशाि नावाजण्यासारखे काम झाले िे ‘पाि शाह्यािंा’ उदय झाल्यावर. त्यािही हनजामशाहीिे 
राजधानीिे गाव म्हणजे अहमदनगर, म ख्य ठाणे ज न्नर आहण फरकी राजघराण्यािी राजधानी असणारे 
थळनेर हे गाव ही प्रम ख. येथे काही महशदी महत्त्वािे अवशरे्ष आहण लहान मोठे घ मट म्हणजे थडगी आजही 
उभी आहेि. पन्नास- एक वर्षांपूवी अहमदनगर येथे काही वास्िंूिे अवशरे्षउभे होिे. आज मात्र त्यािील 
बह िेक वास्िू जमीनदोस्ि झाल्या आहेि. हवजापूर ककवा गोवळकोंडा येथील वास्िूप्रमाणे इथल्या 
इमारिींिी देखभाल झाली नाही. त्यािल्या त्याि स स्स्थिींि असिाना त्या वास्िंूिे स्वरूप कसे होिे त्यािी 
वणयने उपलबध आहेि त्यावरून काही सागंिा येिे. 
 

“अहमदनगरिा हकल्ला” हा प ढे खूपि प्रहसद्धीस आला. अहमदनगर राज्याच्या रिनेिा आरंभ 
येथपासूनि झाला आहण हनजामशाहीच्या अस्िापयंि या घराण्यािंील राजािें वास्िव्य येथेि आहे. आरंभी 
असणारा “कच्चा” ककवा मािीिा िट पाडून १५६० मध्ये दगडी िट उभारण्याि आला. यािंि अहमद 
हनजामशहािा राजवाडा, गगन-महाल , मदे्रसा अशा इमारिी होत्या. परंि  आज यािें केवळ अवशरे्ष आहण 
िेही बह िेकािें बाबिीि जोिी व पाये याि स्वरूपाि आहेि. 
 

सबंध गावाभोविी भक्कम दगडी कोट औरंगजेबािा स भेदार सजेखान याने १६३१ मध्ये बाधंला. 
 
इिर इमारिींि, बेहस्िबाग व फराबाग या नावािी शाही हवलासस्थाने, अहमदशहािी बागरोजा 

नावािी व सलाबिखानािी “िादंहबहब महाल” या ि कीच्या नावाने ओळखली जाणारी कबर, “दमडी” व 
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“ज म्मा” या महशदी कासीमखानािा, िंगीजखानािा असे पाि महाल (वाडे) एवढ्याि नाव घेण्यासारख्या 
आहेि. त्यािल्या त्याि फराबाग, बेहस्िबाग, दमडीमशीद हे प्रस्ि ि ििेि उल्लेखनीय. फराबाग व 
बेहस्िबाग येथे पूवी मोठाल्या बागा होत्या.त्याि हमामखाने (स्नानगृहे) असून मोठाले िलाव होिे. या 
िलावाचं्या मध्यभागी उंि अशा िौथऱयावर अष्टकोनी आकाराच्या दोन-िीन मजली इमारिी होत्या. त्याि 
वास्ि रिना व सजावट या दोन्ही दृष्टींनी वैहशष्ट्यपूणय असे काही नाही. दमडी मशीद आकाराने लहान आहे 
पण त्यािील दगडावर बऱयापैकी कोरीव काम आहे. नगरमध्ये असे काम फारसे सापडि नाही. इिर 
अवशरे्ष हे केवळ अवशरे्ष याि दृष्टीने उल्लखेनीय, त्याि कलापूणय असे काही नाही. 
 

हनत्यापेक्षा अगदी हनराळी अशी येथे आढळणारी गोष्ट म्हणजे अहमदनगरिी पाणी प रवठ्यािी 
व्यवस्था. कभगार, काप रवाडी इ.छोटी गाव ेव वाड्या म्हणजे अहमदनगर शहरािें मूलस्थान. ही सवय सीना 
नदीवर असली िरी ह्या नदीिे पाणी राजधानीच्या मोठ्या शहराला प रण्यासारखे नव्हिे म्हणून हनजामशाही 
स लिानानंी आरंभापासूनि शहराि बाहेरिे पाणी आणण्यािी योजना केलेली होिी. बारमास पाणी 
असणाऱया एखाद्या हवहहरीिे वा िलावािे पाणी खापरी नळाने गावािील काही वाड्यािं अथवा हौदािं 
आणण्याि आले होिे. वाटेि उछ् वास ठेऊन हे नळ ि ंबणार नाहीि यािी खबरदारी घेण्याि आली होिी. 
अशा हनरहनराळया सोळा नळािंी माहहिी आिापयंि झालेली आहे. महत्त्वािी गोष्ट अशी की हे नळ दहा िे 
पंधरा मलै इिक्या लाबंीिे आहेि. हवजापूरला अशाि स्वरूपािे नळ बाधंलेले होिे. स लिानानंी िे 
बाधंहवलेले असल्याने त्यानंा “जापानी” ककवा “जहापन्ही” नळ म्हणण्याि य़ेऊ लागले. मराठेशाहीि 
हवशरे्षिः पेशवाईि हीि पद्धि िालू राहहली व हवजापूरच्या अन करणाने, लहान नळाऐवजी मोठे झाकलेले 
पाटि बाधंण्याि आले. 
 

हनजामशहािंी पहहली राजधानी ज न्नर; िेथेही दोन थडग्यापंलीकडे नाव घेण्यासारखे काहीही 
हशल्ल्क नाही. थडग्यािंा उल्लेख करावयािा एवढ्यािसाठी की पूवीिी बहमनी पद्धिी त्यािही वापरली 
आहे. िौरस हिमजली इमारिीच्या डोक्यावर पसरट घ मट व कभिींना कमानदार कोनाडे हीि योजना येथे 
हदसिे. 

 
फरकी घराण्यािी पहहली राजधानी बऱहाणपूर. येथेि त्यानी आरंभी बाधंलेला हकल्ला, राजवाडा, 

ज म्मा (हबबी-की) मशीद या इमारिी अथवा त्यािें अवशरे्ष आहेि. हे सवय महाराष्ट्राच्या बाहेर असल्याने 
त्यािे िपशीलवार वणयन येथे देिा आले नाही िरी या हशल्पािे प्रम ख वैहशष्ट्य कोणिे यािा उल्लखे करणे 
आवश्यक आहे. माळव्यामध्ये यापूवी झालेल्या इस्लामी वास्िंूिी दाट छाया फरकी वास्िूवर आहे. 
खानदेशािील थाळनेर येथील काही थडगी येथे पहावयािी आहेि.ही सगळी पंधराव्या शिकाच्या 
उत्तराधािील आहेि. िौकोनी इमारि, त्यावर टोकदार पण थोडेसे पसरट घ मट, आहण िारी बाजंूनी 
पागोळया-सजे्ज(Cornice) हे त्यािें रूप आहे. एका थडग्याच्या िारही कोपऱयावंर छोटे छोटे ब रूज आहेि. 
या समूहासमोरि पडीक अवस्थेिील एक अष्टकोनी इमारिही आहे, सवय बाजंूनी कमानी असून 
त्याभोिालच्या कभिीवर भौहमहिक नक्षी व काही लेख आहेि. राजप्रसाद अथवा अन्य नागरी वास्िंूिे 
कोणिेि अवशरे्ष आिा उपलबध नाहीि. 

 
औरांगाबाद— १६७९–रहबआ–उद्–द राणी (Rabia-ud-Daurani) औरंगजेबाच्या बायकोिीही 

कबर; अिाउल्ला हा प्रम ख हशल्पी, िाजमहालिी ही सहीसही नक्कल–परंि  कमानींिा आकार (येथे 
हमहरपीच्या आहेि), मनोरे, छोटे व मोठे घ मट आहण म ख्य इमारि यािें परस्परप्रमाण स धारणेच्या भराि 
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नासहवले आहे. बाहरक घडीव व कोरीव काम उत्तम असले पण इिर बाबिीि हवशरे्षिः कल्पकिा व 
उदात्तपणा यािा पूणय अभाव आहे. 
 

दहक्षणेिील इस्लामी राज्यकत्यांनी वा त्याच्या आहश्रिानंी बाधंलेल्या वास्िंूिी कल्पना आिापयंि 
घेिली. यानंिर त्याचं्या आश्रयाने पोसलेल्या हित्रकलेिी थोडक्याि माहहिी द्यायिी आहे. 

 
अकजठा व वरेूळ येथील हित्रकाम जगप्रहसद्ध आहे, परंि  त्या नंिरही हठकहठकाणी िागंल्या 

प्रकारिे काम होिि राहहले. त्यािे फारि थोडे नम ने आज हशल्लक आहेि; पण जे आहेि त्यावरून अकजठा 
शलैीिेि कम प ढच्याही शिकाि होि राहहले असे हदसिे. म सलमानी काळाि, इराणी कलाकारानंा 
दहक्षणच्या दरबाराि आश्रय हमळाला आहण एका हनराळयाि धिीच्या कामािा आरंभ झाला. या शलैीली 
“दख्खन कलम” म्हणिाि. स्थाहनक व इराणी कलाम ल्यािंी हमसळ करून त्यािून काही स रेख हिते्र 
ियार करण्याि आली. अहमदनगर, हवजापूर आहण गोवळकोंडा या िीन हठकाणच्या दरबारानंी ही 
जोपासलेली असली िरी हििा आरंभ अहमदनगरच्या उते्तजनाने झाला. पूवीप्रमाणे ही हिते्र इमारिीच्या 
कभिीवर नसून लहान लहान कागदावर काढलेली होिी व िीही एखाद्या प स्िकाि घालण्यासाठी. अशा 
िऱहेिे पहहले ्ाि प स्िक म्हणजे “िारीफ-इ- ह सेन शाही” नगरच्या ह सेन हनजमाशहाच्या कारकीदीिा 
गौरव करणारे प्रदीघय फारशी काव्य. त्यािी राणी खानजादा ह माय  ँ हहने हे काव्या हलहवनू घेिले असाव े
असे समजिाि (१५६५ ६९). या हित्रािूंन हदसणारे हवशरे्ष म्हणजे त्यािील रंगयोजना व आकाश सोनेरी 
रंगािे, हक्षिीज धूसर–पाढंरे, फ ला-फळानंी मोहरलेली वृक्षराजी, गडद हहरव्या रंगािी त्याहीपेक्षा नजरेि 
भरणारी गडद हनळया रंगािी पाश्वयभमूी ही रंगयोजना इराणी नम न्यान सार आहे. मात्र यािील रेखाकंन 
आहण कपडे, दाहगने दाखहवण्यािी पद्धिी केवळ दहक्षणीि आहेि.यानंिर कालािंराने मोगल कलाकाराशंी 
व कलेशी सबंंध आल्यावर दोन हनराळे हित्रप्रकार प्रिहलि झाले. पहहला म्हणजे व्यक्िीहित्र आहण द सरा 
“रागमाला”. ब ऱहान हनजामशहा (द सरा) यािे एक हित्र उपलबध आहे. त्याि शहाखेरीज आणखी िीनि 
माणसे िेही त्यािे ह जरे आहेि. पूवीप्रमाणे भडक रंगयोजना नाही ककवा मोगल हित्रामंध्ये आढळिे िशी 
माणसािंी गदी आहण इमारिीिी पाश्वयभमूी नाही. मोजक्या पात्रािंी योजना व सफाईदार रेखाटन हेि त्यािें 
वैहशष्ट्य. “हवसावा” या राजप त्राच्या हित्रािही हीि गोष्ट जाणविे. फक्ि येथे पाना-फ लािंी रेलिेल आहे, 
रंगही भडक आहेि. रागमालेिील हित्रावर उत्तरी कलेिी छाप स्पष्ट आहे. झाडािंी बाह्यरेर्षा ठोकळेबाज 
असली िरी पाने व फ ले िपशीलाने रेखाटली आहेि. नायक नाहयका–त्यािल्या त्याि नाहयका (व हििा 
वरे्ष) उत्तरी घाटणीिी आहेि. अहमदनगर राज्यािे आय ष्ट्य म ळािि मयाहदि होिे व जे होिे िे धामध मीिे. 
त्याम ळे दख्खन कलमािे जनकत्व अहमदनगरकडे असले िरी लालन-पोर्षण करण्यािे काम हवजापूर व 
गोवळकोंडा यानंीि केले. 

 
मराठेशाही : 
 

मराठेशाहीिील अवशरे्ष मोठ्या संख्येने उपलबध आहेि. या काळाि उभारण्याि आलेली मंहदरे, 
नगरे,राजप्रसाद, द गय आहण त्याचं्या सजावटीसाठी वापरलेली हिते्र इिक्यािंा याि समावशे होिो. सगळया 
अवशरे्षािंा अभ्यास केला असिा जाणवणारी गोष्ट एकि आहण िी म्हणजे हे सगळे आकाराने लहान आहे. 
काही हवशाल दृष्टीिा आकाकें्षिा प रावा येि हमळि नाही. बऱयाि अंशी िी परभिृही आहेि. स्विंत्र प्र्ेच्या 
उन्मेर्षाला वावि हमळाला नाही. मराठी सत्ता या दृष्टीने फार अल्पाय र्षी ठरली असे म्हणिा येईल. 
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हशवकालामध्ये बाधंकाम झाले िे म ख्यत्व े हकल्ल्यािें. “द गय हे राज्यािे प्राणि होि” ही हशकवण 
देणारा रामिदं्रपंि अमात्य हशवाजीच्या िालमीि ियार झालेला होिा. राज्याहभरे्षकाच्या स मारास 
हशवाजीजवळ पावणे िारश ेहकल्ले होिे. त्याि डोंगरी व सागरी हकल्ल्यािंा समावशे होिो. बरेिसे हकल्ले या 
पूवीच्या म सलमानी अमदानीि बाधंण्याि आले असून ि डागड जी करून हशवाजीने आपल्या उपयोगाला 
आणले. हकिीिरी नवीन बाधंले. या हकल्ल्यािं रायगड, राजगड कसध द गय हे फार बळकट व अमेद्य द गय 
येिाि. मोठाली शहरे वा हमरस्िे त्याचं्या माऱयािं राहिील अशीि हठकाणे हकल्ले बाधंण्यासाठी हनवडण्याि 
येि. हा डोंगर शक्य हििका कठीण- द गयम असे हशवाय त्याच्या मार्थयावर प्रशस्ि पठार असे. मार्थयाभोविी 
भक्कम िटबंदी करण्याि येई िसेि डोंगरावर िढण्याच्या सगळया वाटा िट घालून बदं िरी करण्याि येि 
ककवा त्यावर बळकट दरवािे िरी उभारीि. सगळे बाधंकाम दगडी असून ब रजावंर मोठाल्या िोफा 
िढहवणयािी सोय असे. पाऊणश ेवर्षांपूवीपयंि काही हकल्ल्यावंर िोफाही होत्या. बंहदस्ि आवाराि एक-
दोन मोठे प्रासाद हशपायासंाठी बराकीसारख्या इमारिी, लहानमोठे बाजार, आहण गोड्या पाण्यािी टाकी 
असि. कसध द गय हा जलद गय असल्याम ळे म्हणजे त्याच्या िटावर पाण्यािा पहरणाम होण्यािी शक्यिा 
असल्याने त्याच्या बाधंकामाि अहधक बळकटी आणण्यासाठी लोखंडी आकडे वापरले होिे, आहण एकाि 
एक अशा िटाचं्या रागंा होत्या. रायगड हा हकल्ला अहिशय द गयम अशाि हठकाणी वसहवला आहे. परंि  िो 
केवळ संरक्षक हकल्ला नसून िीि राजधानीही असल्याने िेथे पाण्यािी सोय जास्ि आहे. हवस्िीणय बाजारपेठ 
बाधंण्याि आलेली आहे आहण ित्कालीन वणयनावरून पाहिा येथील प्रासादही प्रशस्ि व देखणा असावा. 
डोंगरी हकल्ल्यानंा जे स्वाभाहवक बल उत्पन्न होिे िे या हकल्ल्यानंाही आहे, पण भ ईकोट हकल्ले बाधूंन िे 
अत्यंि प्रबल करण्यािी स लिानी राजवटीिील हवद्या मराठी राज्यकत्यांनी उपायोहजलेली हदसि नाही. 
हशवाजी व संभाजी याचं्यानंिर ख द्द महाराष्ट्रावरील सकंट ल प्िप्राय झाले; मराठी भमूीवरि सिि लढाई 
िाले, त्याऐवजी िी आिा इिर प्रदेशािं गेली. त्यािा स्वाभाहवक पहरणाम असा झाला की पेशवाईि नव े
हकल्ले फारसे बाधंण्याि आले नाहीि. ज न्यािंी डागड जी करून त्यािंाि सैहनकीिळ म्हणून व वळेप्रसंगी 
शासनकत्यांना आश्रयासाठी उपयोग होऊ लागला. त्याऐवजी आिा संरक्षक हशल्पािा एक नवीनि प्रकार 
रूढ झाला िो म्हणजे “गढी”. “गढी” म्हणजे स रहक्षि हनवासस्थान. एका प्रशस्ि प्रासादाभोविी अहिशय 
बळकट अशी िटबंदी उभारण्याि येई. साधारणपणे उंिवयावर गढी बाधंण्याि येई आहण आकाराने 
लहान असली िरी लष्ट्करीदृष्ट्या िागंली भक्कम असे. परकीय सैन्यासमोरही हटकाव धरिील अशा 
शहनवारवाड्यासारख्या गढ्या थोड्या, अगदी हािाच्या बोटावर मोजण्यासारख्या. परंि  एरव्हीच्या गढ्या 
उपद्रवकारक बंडखोरावंर वािक ठेवण्यास प रेशा असि. हशवाय गढी हे हिच्या मालकाच्या राजकीय 
स्थानािे, प्रहिष्ठेिे प्रहिक होऊन बसले.प ण्याच्या शहनवारवाड्याभोविालिे संरक्षक कवि उभे आहे. 
िागंल्या रंद दगडी व हवटाच्या कभिी, त्याि मध्ये मध्ये गोल व दशयनी भागावर अष्टकोनी ब रज, हदल्ली 
दरवाजा ही मूळच्या स्वरूपाि पहावयास सापडिाि. प ण्याच्या दहक्षणेला एकोहणस मलैावर असणारी 
जाधववाडी येथील गढी अत्यंि पे्रक्षणीय आहे. आिला प्रासाद हशल्लक नाही, पण उंि उंि असे दोन िट 
एकाि एक आहेि, आहण अशा वास्िंूच्या बळािी उत्तम कल्पना त्यावरून करिा येिे. 
 

नगराभोविी कोट उभारण्यािी प्रथा म सलमानी काळाि जारी होिी; हशवकालाि आहण 
पेशवाईिही कदाहिि िालू असावी. मात्र म सलमानी काळाच्या मानाने हशवकालाि व पेशवाईि त्या 
संबंधीच्या कल्पना बदलल्या होत्या. मोठाली नगरे वढूेन घेण्यास कोणाला वळेही नव्हिा आहण जरूरही 
भासली नसावी. पेशव्याचं्याि वळेी प ण्याभोविी कोट उभारण्यािी कल्पना हनघनू बाधंकामाला आरंभही 
झाला होिा परंि  शाहू महाराजानंी हे काम थाबंहवले. नंिर केव्हा सगळया गावाभोविी िट घािला असावा 
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असे वाटि नाही. सािारा ही राजधानी पण हिच्या भोविीही िटबंदी नव्हिी, इिर शहराभोविी असण्यािा 
प्रश्नि नव्हिा. पूवीिी असली िर िी िंद रस्ि ठेवीि. 

 
हशवकालाि अनेक द गय उभारण्याि आले आहण त्यावर रोजच्या नागरी व सैहनकी गरजा 

भागविील अशा इमारिीही उभारण्याि आल्या. परंि  त्यािें स्वरूप लष्ट्करी छावणीिे होिे, नगरािे नव्हिे. 
पेशवाईमध्ये काही नवी गाव ेबसहवण्याि आली, िसेि ज न्या शहरािंी थोडीशी प नरयिना व बरीिशी वाढही 
झाली. यापकैी कोणिीि गाव े ककवा नगरे आज पूवयस्स्थिीि पहावयास सापडि नाहीि. त्याि 
कालमानाप्रमाणे बदल होि जाणे अपहरहाययि होिे. जी एक-दोन हठकाणे ज न्या रूपािा साभंाळ करून 
आहेि त्याि ‘टोके’ हे उल्लखेनीय. गावािा आकार मोठा नसला िरी िेथे अनेक वास्ि प्रकार आहण त्यािंी 
योजनापूवयक माडंणी हदसून येिे. इिर हठकाणाबंाबि पत्रव्यवहार बखरी इ.मध्ये आलेल्या वणयनािंा उपयोग 
होिो. सरळ शक्य िो एकमेकानंा काटकोनाि असणारे रस्िे आहण िेही िार हदशाकंडे िोंडे करूनि 
आखाव े हे नगररिनेिे प्रािीन ित्त्व टोक्याला उपयोजलेले आहे. रस्िे अरंद असले िरी दगडानंी 
आच्छादलेले फरसबंद आहेि. गोदावरीच्या िीराने जवळपास ८८० फूट लाबं आहण त्याला काटकोनाि 
प्रवरेच्या िीराने ८५० फूट लाबं असे दोन हवरिीणय घाट गावािी उत्तर व पूवय सीमा आखिाि. घाटाच्या 
वरच्या बाजूला कमानदार ओहऱया बाधंलेल्या असून िीि गाविी हद्द. घाटाि मध्ये मध्ये मोठे ब रज बाधूंन 
प राच्या वळेी पाण्यािी गिी रोखण्यािी व घाट स रहक्षि राखण्यािी योजना केलेली आहे. गावाच्या 
मध्यभागी हसदे्धश्वर हे महादेवािे एक स रेख मंहदर आहे. याच्या आवाराच्या िारही बाजंूनी रस्िे आहेि व 
त्या पलीकडे िसेि आयि आखून त्याि वा िौरसाि घरे बाधंलेली आहेि. 
 

ज्यािंी वाढ झाली अशा शहरािं प णे प्रम ख. येथे पेशवाईच्या उत्तरकाळाि हनरहनराळया पेठा 
बसहवण्याि आल्या. त्यािंी नाव ेकोणिीही असली िरी त्यािंील वस्िी सामान्यपणे एकाि जािीच्या ककवा 
एकाि व्यवसायाच्या लोकािंी असावी असे हदसिे. ‘शहनवारवाडा’ हा मध्यकबदू कल्पून त्याच्या हिन्ही 
बाजूला पेश्व्यािें आप्ि, हवश्वासािले सरदार, दरकदार याचं्या वाड्याचं्या ओळी होत्या. राज्यकत्यांना 
याम ळे स रहक्षि वाटि असेल हे एक आहण प्रहिहष्ठिाचं्या मानाप्रमाणे त्यानंा स्थानही हमळिे हे द सरे. ही 
व्यवस्थाही अत्यंि प्रािीन काळापासून िालि आलेली आहे. याच्या लगेि भोविी प ण्यािी पूवीिी वस्िी 
होिी. त्याच्या थोडे पहलकडे नव्या पेठा वा वस्त्या झाल्या. सोमवार पेठेि गोसावी लोकािंी वस्िी होिी. 
रहववाराि बोहरी व्यापारी होिे. व्यवसाय व जािवारीने लोकवस्िी वसहवण्यािी प्रथाही प्रािीनि होिी. 
 

या वाढत्या वस्िीला सिि पाणी-प रवठा होि रहावा यासाठी जी व्यवस्था करण्याि आलेली होिी, 
िी सिराव्या शिकािील अहमदनगर अथवा हवजापूर या शहरासंारखी होिी. या दोन्ही हठकाणी 
शहरापासून काही मलै दूर असणाऱया हवहहरीिून भहूमगि नऴाने पाणी आणले होिे. काही हठकाणी खापरी 
नळ वापरले होिे िर काही बाधंीव व बंहदस्ि पाट होिे. या पाटािें स्वरूप थोडेसे बोगद्यासारखे ककवा 
भ यारासारखे असे व त्यािून माणसानंा सहज जा-ये करिा येई. मध नमध न लहान लहान खळगे ठेवनू गाळ 
अडहवण्यािी व्यवस्था होिी व अडलेला गाळ बाहेर काढण्यासठी उछ् वास बाधंलेले होिे. प ण्याला 
पाणीआणण्यासाठी कात्रजजवळ एकाखाली एक अशी दोन धरणे बाधंली असून त्यािून भ यारी नळाने पाणी 
शहराि खेळहवण्याि आले होिे. प ष्ट्करणी ,सदाहशवािा हौद, बाह लीिा हौद असे अनेक लहान मोठे हौद 
गावाि हठकहठकाणी बाधंहवण्याि आले व कात्रज िलावािे पाणी त्यािून सवयसामान्य नागहरकानंा हमऴि 
असे. खाशा स्वाऱयाचं्या घरी खास नळ नेलेले असून त्यावर बगीिे करण्याि आले होिे, कारंजीही नािि 
असि. नागरी वस्िीला पाणी-प रवठा करण्यािे हे स्थापत्य काम आहदलशाही व हनजामशाही 
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काराहगराकंडून हशकण्याि आले असाव.े आजही वा पाण्यािा प रवठा होि आहे. यावरून संबधं व्यवस्था 
हकिी शास्त्रश द्ध होिी यािी सहज कल्पना येईल. याखेरीज हठकहठकाणी धरणे, िलाव व क ं डे बाधंण्याि 
आली. 

 
१६४० च्या आसपास हशवाजी महाराजािंा लालमहाल बाधूंन झाला. त्यानंिर १६७४ पूवी राजगड, 

रायगड येथे राजमहाल बाधंण्याि आले. त्यािें अवशरे्षही ओळखू येण्यासारख्या स्वरूपाि उपलबध नाहीि. 
१७३० नंिरच्या काळािील बऱयाि वाड्यािंी, प्रासादािंी नाव े ित्कालीन साहहत्याि आलेली आहेि. 
प ण्यािा शहनवारवाडा श क्रवार वाडा हवश्रामबाग वाडा; नाहशकिा सरकार वाडा, कोपरगाविा रघ नाथराव 
पेशव्यािंा वाडा, आहण सािारकर छत्रपिीिे “नवा” व “ज ना” असे दोन राजवाडे हे अहधक प्रहसद्ध. 
सािारिे वाडे िागंल्या स्स्थिीि उभे आहेि. नाहशक व कोपरगाव येथील वाड्यांि नंिरच्या काळाि खूपि 
बदल झालेला आहे. शहनवार व श क्रवार हे प ण्यािले वाडे नष्टि झाले आहेि. हवश्रामबाग वाडाही 
जवळजवळ नष्टि होण्याच्या मागावर होिा; पण िो वािहवण्याि आला. आहण प नरद्धार करिेवळेी ज न्याि 
घाटािी बाधंणी व लाकूडकाम त्यावर वापरण्याि आले. याहशवाय वाई, मेणवली, टोके, श्रीगोंदे पढंरपूर 
अशासारख्या हठकाणी अठराव्या शिकािील काही घरे उभी आहेि. 
 

धार्वमक वास्िू व कलाहशल्प यावर परंपरा व रूढी यािंा काि जबर असिो अशी सामान्यपणे 
समजूि असिे. परंि  नागरी उपयोगाच्या वास्िूवरही परंपरेिा ठसा पक्का उमटलेला असिो याकडे 
डोळेझाक करणे अशक्य आहे. मराठी गृहहशल्पािा अभ्यास केल्यावर िर असेि वाटू लागिे का मंहदरे, 
समाध्या याचं्यापेक्षा घरे व प्रासाद हीि रूढीला, प्रािीन संकेिानंा जास्ि हिकटून राहहली आहेि. 
नाहवन्यािे वारे घराि फारसे हशरू देण्यास कोणी ियार नसावे! सजावटीच्या बाबिीि काही नव्या गोष्टी 
पत्करल्या असल्या िरी वास्िूच्या आखणीसंबधंी म्हणजे उपलबध जागेिा वापर कसा, कोणत्या 
कारणासाठी करावा हे ठरहवण्याच्या बाबिीि पूवीच्याि प्रथा कायम हटकहवण्याि आल्या. फरक असलाि 
िर िो फक्ि बाहेरिा हदवाणखाना, भोविीच्या ओसऱया याचं्या माडंणीि–िोही उपय क्ििेकडे जास्ि लक्ष 
देऊन! 
 

सगळी घरे हवटािंी बाधंलेली होिी. कच्च्या व पक्क्या (भाजलेल्या) अशा दोन्ही प्रकारच्या हवटािंा 
वापर होि असे. हवटाचं्या जोडीला लाकडी खाबं, ि ळया पाट यािंा उपयोग असेि. जोत्यासाठी घडीव 
दगड वापरीि. मोठ्या गावािील मोठाल्या वाड्यांिा सबधं िळमजला दगडी बाधंणीिा असे आहण त्यावरिे 
बाधंकाम लाकूड-हवटािें होिे. हजन्यासाठी ककवा दरवाज्यासाठी कमानींिे बाधंकाम होई. एरवी सगळयािंा 
आधार लाकडी खाबं व ि ळया हाि असे. उत्तम घोटलेल्या ि न्यािे कभिींना प्लॅस्टर करीि. िसेि कभिींच्या 
बाहेरच्या बाजूच्या दरजा ि न्यानेि भरीि. एरवीच्या हठकाणी बाधंकामाला हिखलि वापरलेला असे. 
कभिीिी जाडी िीन फूट ककवा त्याहीपेक्षा जाड असून हखडक्या आकाराने लहान व संख्येने कमी ठेवीि. 
छप्पर नळीच्या कौलािेंि केलेले असे व त्याला आधार म्हणून बाबंूच्या हिरफळयािें आच्छादन करण्याि 
येई. 

 
घरािील खोल्यािंी माडंणी एका मोठ्या िौकाभोविी करण्याि येई. या िौकाला छप्पर नसल्याने 

सवय खोल्यािं हवा उजेड खेळि असे. आजही फार मोठ्या इमारिीि असेि िौक ठेविाि. पण त्यानंा नाव 
हनराळे देिाि–“Light Well”प्रकाशािी हवहीर! घर मोठे बाधंावयािे यािा अथय िौकािंी संख्या 
वाढवावयािी. त्यािल्या त्याि संपन्न माऩसािें वाडे िीन िरी िौकािें असि. राजप्रसादासारख्या इमारिीि 
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ही संख्या सहा–साि येथपयंि जाि असे. मग हे िौक एकमेकापाठीमागे न राहिा एकमेकाशजेारी राहाि. 
उघड्या िौकाि पाण्यािे लहानसे हौद बाधूंन त्याि कारंजीही सोडण्याि येि.यासाठी लागणाऱया 
पाणीप रवठ्यािे वणयन वर केलेले आहेि. 
 

दशयनी भाग दोन प्रकारिा हदसिो. रस्त्याच्या बाजूला सलग हभिं व त्याि मधोमध दरवाजा या 
कभिीि साधारण साि िे आठ फ टाचं्यावरि हखडक्या स रू होि. द सरी पद्धि म्हणजे, मधोमध दरवाजा, 
त्याच्या दोन्ही बाजूला ओसरी ककवा ओटी. यालाि काही हठकाणी देवडी असे म्हटलेले आढळिे.प ण्यािा 
हवश्रामबाग वाडा या योजनेिे उदाहरण. येथून आि हशरले की प्रशस्ि िौक. िौकाच्या िारी बाजूने 
जोत्यावर उघड्याि ओसऱया असि. येथेि हनत्यािल्या येणाऱया-जाणाऱयािे आगि-स्वागि होि असे. 
एखाद्या ओसरीि दप्िरखाना असे काही घरामंध्ये डाव्या हािाच्या कोपऱयाि देवघर ठेवीि असि. लाकडी 
जाळया मध्ये घालून हा भाग इिर ओहऱयापंासून हनराळा काढीि. समोरच्या ओसरीिून आि जाऊ लागले 
म्हणजे दरवाज्याला लागून कभिीिून डाव्या-उजव्या हािानंा हजने बाधंलेले असिाि. या हजन्यानंा कठडे 
असणे शक्य नव्हिे कारण िे सपाट कभिीि असि. िसेि हखडक्यास द्धा नसिाि त्याम ळे त्या अधंाऱया 
हजन्यावरून िढउिार करणे आज अहिशय गैरसोईिे असले िरी हजन्यािंी हीि बाधंणी सवयत्र प्रसाराि 
होिी.मोठाल्या सरदाराचं्या व अहधकाऱयाच्या घरामंधून पहहल्या मजल्यावर, हजना िढून वर आल्याबरोबर 
एक प्रशस्ि दालन असे व त्याला ‘सदर’‘दरबार’ अशी नाव े देि. या दालनािे िोंड दरवाजाकडे असे व 
समोरच्या कभिीि उभट हखडक्या हारीने काढलेल्या असि. सगळे खाबं ‘स रिे’, कमानी मेहरपीच्या 
असि.िक्िेपोशीवर नाजूक नक्षीकाम असे आहण कभिीवर रंगीि नक्षीकाम असून देवदेविािंी व पौराणीक 
कथािंी हिते्रही रंगवीि. याि सदरेि सणावारािे दरबार भरि, नृत्य गायनािे जलसेही होि असि. 
सदरेच्या मागच्या बाजूच्या कभिीि जाळीच्या मोठ्या हखडक्या असि. त्या काळी पडद्यािी िाल होिी व 
अशा समारंभानंा हस्त्रया-म ली येऊन बसि नसल्याने त्याचं्यासाठी ही सोय अगत्यािी होिी. 
 

आिल्या िौकाभोविी माजघर, स्वयंपाकघर, जेवणघर अशा खोल्या िळमजल्याि असि; आहण 
वरच्या मजल्यावर प्रायःशजेघरे असि. बाहेरच्य िौकाभोविी क्वहिि पहहल्या मजल्यावरही किेऱया ककवा 
दप्िरखाने माडंीि. वाड्याच्या एखाद्याि दालनावर दोन-हिन मजले जास्ि बाधूंन त्यावर आकाशमंहदर 
बाधंीि. येथे झोपाळेही बाधंीि इिरापंासून जरा दूर जाऊन बसून घरधनी व घरधनीण यानंा आमोद-
प्रमोदाि वळे घालहविा यावा यासाठीि हा “हवामहाल” केलेला असे. फार संपन्न माणसाचं्या घरामध्ये 
आणखीही काही ‘महाल’ असि. एखाद्या मोठ्या दालनाि छोटी हिते्र रंगवीि ककवा िसहबरी बनहवलेल्या 
असि व याला हित्रशाला, रंगमहाल अशी नाव े देि. िारी कभिी, छि, जहमनी यावर आरसे बसहवण्याि 
येि, त्यानंा ‘आरसे महाल’ असेि नाव होिे. एखाद्या दालनाच्या छिाि, लाकडी कोरीव कामाि 
‘हस्स्िदंिािा’ वापर करीि व त्याला “हस्स्िदंिी महाल” अशा नावाने ओळखीि. या महालावरून 
मालकाच्या संपन्निेिी कल्पना येि असली ककवा त्याच्या अहभरिीवर प्रकाश पडि असला िरी त्याि 
रिनेिी ककवा स्थापत्यािी कोणिीि वैहशष्ट्ये हदसून येि नाहीि. 

 
घराच्या सजावटीि काष्ठ हशल्पास महत्त्वािे स्थान हमळाले. स्िंभ, हस्ि, ि ला, छि, दरवाजे व 

दरवाजाच्या िौकटी आहण वास्िूिे दशयनी भाग ही सगळी लाकडी कोरीवकामाने मढहवलेली असि. 
लाकूडकामािे उपयोजन आहण कोरीव कामािी शलैी यावरून असे हदसिे की दोन हनरहनराळया परंपरािंा 
उपयोग येथे करून घेण्याि आला होिा, आहण प ढेप ढे त्यािंा संगमही घडवनू आणण्यािा ब हद्धप रस्पर यत्न 
मराठी कलाकारानंी केला. एका शलैीला ग जरािी व द सरीला कहद स्थानी ककवा हदल्ली अशी नाव ेदेण्याि 
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आलेली आहेि. िौकोनी खाबं त्यावर पूणय उठावािे कोरीव काम असलेले हस्ि आहण बारीक कामाने 
मढहवलेली दारे व त्याचं्या िौकटी हे ग जरािी काष्ठ हशल्पािे हवशरे्ष. हदल्ली शलैीिे काम ग जरािी 
शलैीसारखे ठसठशीि नाही. त्यावरील कोरीव कामही ग जरािी कामाइिक्या उठावािे नाही. स रंूिे खाबं, 
त्यावर हवसावलेल्या हत्रदली आहण मेहेरपी कमानी, छिावरील नाजूक जोडकाम हे मोगली कलेच्या 
जनानी वृत्तीिेि आहवष्ट्कार. आग्रा, जयपूर इकडे असेि काम सगंमरवर ककवा मकराणा पत्थराि घडहवले 
आहे. महाराष्ट्रािील काम लाकडावर, बाकी आकृहिबधं िेि, ढंग िोि, िोि नाज कपणा, िीि आदव. 
 

ग जराि शलैीिील हस्ि आहण कोपऱयावर सोडलेले लोलक अत्यंि उठावदार आहण पे्रक्षणीय. 
हस्िािा आकार सगळा हमळून िौकोनी ठोकळयासारखा असला िरी प्रत्यक्ष डोळयानंा हदसिाि िी दोन 
प्रफ हल्लि कमळे, त्यानंा जोडणारा नागमोडी आकारािा देठ व त्यावर पसरलेल्या कळया–पाने. मधून 
कोठेिरी कोरलेल्या नाजूक साखळया हदसिाि, देठानंा वढूेन घेणाऱया, त्याचं्या अंगा-खादं्यावर खेळणाऱया. 
याचं्या जोडीला काही हठकाणी कमळदळांिी नक्षी असलेले िर कोठे बगळा ककवा करकोिा अशा पक्षािंा 
आकार हदलेले “िीर” आहेि. प ढच्या काळाि या िीरानंा “मकराकार” हदला आहे. सज्जाचं्या ककवा 
छपराच्या टोकापासून आहण वाड्याच्या पहहल्या िौकाि पागोळीच्या पट्ट्यांच्या कोपऱयावर लाकडी झ ंबरे 
ककवा लोलक आहेि. एकाखाली एक आकाराने लहान होि जाणारी ही पूणय उमललेली कमळे, त्यावर 
कोठे पोपट िर कोठे मोर, कोठे माकडे बसहवलेली आहेि. सौंदयय नाही िरी वैहित्र्य नक्कीि आणले आहे! 
दरवाजाच्या िौकटीवर लहरीदार वलेपत्ती हीि म ख्य सजावट. गणेशपट्टीवर मकर, मोर व वले याचं्या 
हमश्रणाच्या आकृिी वापरीि. मध्यभागी ठेवलेल्या छोया कोनाड्याि गणेशािी लाकडी मूिी खोदण्याि 
येि असे. हदल्लीशलैीि कमानीच्या पायाशी असणारे पोपट, कमानीच्या वरच्या भागावरील कमलाकृिी 
आहण म ख्यिः भौहमहिक सागंाड्यावर आधारलेले छिािे नक्षीकाम ही लक्षणीय. त्यािल्या त्याि 
इमारिीच्या दशयनी भागावर जे संजे्ज काढीि, त्यावर मेहेरपीच्या कमानी, कमळािे लोलक, हित्रहवहित्र 
नक्षीच्या पानपट्ट्या सवयत्र हदसून येि. 

 
महाराष्ट्राि ज न्या काळािील फारि थोडी घरे हशल्लक आहेि; पण जी आहेि त्यावरील ला़िडी 

कामावरून िी कोणत्या घाटािी हे सागंिा येिे. खानदेशािील नंद रबार व कपपळगाव, प ण्याजवळ 
जाधववाडी, नगर हजल्ह्यािील श्रीगोंदे, आहण नाहशकिी काही घरे ही ग जरािी घाटािी. नेवासे, पठैण 
इकडेही यािप्रकारिे काही काम हदसिे. यापैकी काही इमारिी मराठेशाहीच्याही पूवीच्या आहेि. िेव्हा 
ग जरािी पद्धिीिे काम महाराष्ट्रािि बरीि वर्ष ेप्रिहलि असाव.े ककबह ना महाराष्ट्रािा म्हणिा येईल असा 
खास घाट व ग जरािी घाट एकि असाविे. कहद स्थानी ककवा हदल्ली प्रकारच्या इमारिी म ख्यिः प णे आहण 
नाहशक येथे दृष्टीस पडिाि. जालना आहण औरंगाबाद येथेही अशाि प्रकारच्या इमारिी आहेि. 

 
पेशवाईि म्हणजे मराठेशाहीच्या उत्तरकालाि शकेडो मंहदरे बाधंण्याि आली आहण त्यापकैी अनेक 

आज बऱया स्स्थिीि उभी आहेि हे वर साहंगिलेि आहे. वाई, माह ली, नाहशक अशा के्षत्राचं्या हठकाणी 
आहण प ण्यासारख्या राजधानीसम असणाऱया शहरािि यापैकी बह संख्य मंहदरे आहेि. याच्या जोडीला 
कोणा सरदारािे वा धहनकािे क लदैवि असलेल्या देविेसाठी, अशाि कोणा संपन्न माणसाच्या मूळगावी, 
कोठे संगमाच्या हठकाणी देवालये उभी राहहली. सवयि कलाशाखािं, त्यािल्या त्याि वास्ि हशल्पाि 
परंपरेला मोठीि मान्यिा असिे. धार्वमक उहद्दष्टाने बाधंल्या जाणाऱया वास्िंूच्या बाबिीि िर हे परंपरापालन 
म्हणजे एक कािि ठरिो. मराठी हशल्प या सामान्य हनयमाला अपवाद नाही. परंि  साधारण िौदाव्या 
शिकानंिर दोन-अडीि शिके देवालये उभारण्यास फारसा वाव न हमळाल्याम ळे परंपरेिे साित्य हटकले 
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नव्हिे. त्याहशवाय इस्लामी परंपरेच्या सिि सपंकाम ळे प्रािीन परंपरेिे एकहजनसीपणही नाहीसे झाले 
होिे. अठराव्या शिकाच्या प्रारंभी नवहनर्वमिीस स रवाि झाली त्यावळेी परंपरागि हशल्पािी स्स्थिी अशी 
असल्याम ळे परंपरेिा जाि मराठी हशल्पकारानंा जाणवला नाही. हनरहनराळया कलाशाखािून थोडी थोडी 
उसनवारी करून आपली भट्टी ियार करण्यािे स्वािंत्र्य त्यानंा हमळाले. त्यािा त्यानंी भरपूर उपयोगही 
करून घेिला. त्याम ळे मराठी महंदराचं्या रूपािं इिके वैहित्र्य आढळिे की सकृद्दशयनी िरी िी एकाि 
कोष्टकाि बसहवणे जड वाटिे. ही सगळी उसनवारी सफाईने एकत्र हमसळून एकसंघ असे स्विंत्र रूप 
आहण आकार मराठी हशल्पकारानंी हनमाण केले आहेि त्याकडेि स्विंत्र अशी मराठी शलैी म्हणनू बोट 
दाखहविा येईल. मराठेशाहीि (हवशरे्षिः पेशवाईि) बाधंलेल्या मंहदरािें िार गट पाडिा येिाि. 

 
एक गट आहे िो मध्यय गीन मराठी महंदरािंा. यानंा यादव ककवा हेमाडपंिी असे कोणिेही नाव देिा 

येईल. या महंदरािें स्वरूप पूणयपणे परंपराहनष्ठ असे आहे. आहण त्यासाठीि त्यानंा ‘महाराष्ट्री’ नाव द्यावयास 
हरकि असू नये. द सरा गट आहे िो ‘नागर मंहदरािंा’. माळव्याि प्रिहलि असणाऱया कहद स्थानी ककवा 
नागर शलैीिी ही मंहदरे संख्येने थोडी असली िरी इिकी वैहशष्ट्यपूणय आहेि की त्यािंा स्विंत्र गट सहज 
करिा येिो. हिसरा गट आहे िो ‘मराठेशाही महंदरा’ं िा. माळवा, आग्रा अशा हठकाणच्या वास्ि ंमधील काही 
काही खंड याि एकहत्रि करण्याि आले आहेि व साधारण सिराश ेपंिाहत्तरच्या (१७७५ च्या) स मारास 
एक वगेळा ठसा हनमाण झाला. सबधं महाराष्ट्रभऱ आहण क्वहिि भोविालच्या प्रदेशाि अशा प्रकारिी देवळे 
पहावयास सापडिाि.िवथा प्रकार ‘संकीणय’ या स्वरूपाि बसेल असा. प ण्याच्या ओकंारेश्वर मंहदरासारखी 
देवालये याि जमा होिाि. 

 
हशवकालाि बाधंलेली महंदरे हेमाडपंिी पद्धिीिी होिी. अथाि िी ओबडधोबड होिी. त्यािले 

हशल्पि नव्हे िर स्थापत्यही अहिशय सामान्य दजािे होिे हे खरे असले िरी त्यानंी यादव मंहदरेि आदशय 
म्हणून स्वीकारलेली होिी हे महत्त्वािे आहे. कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंहदरािे हशखर, ज्योहिबाच्या 
डोंगरावरील मंहदरे, हशखर कशगणापूरिा शभं  महादेव, वरेळच्या घृष्ट्णेश्वरािे मंहदर ही या गटािी “श द्ध” 
उदाहरणे. याि कल्पनेिा मळू आधार कायम ठेवनू त्याि काही नवीन अंश अथवा भाग हमसळूनही काही 
मंदीरे उभारण्याि आली. सासवड येथील संगमेश्वर व वटेश्वर, धावडशी येथील परश रामािे, पालीिे 
खंडोबािे अशी मंहदरे या स्वरूपािी. वास्िूच्या हवहवध अंगािंा थोडासा हविार प ढे आहेि, पण येथे हे सागंणे 
आवश्यक आहे की या थोड्याशा परावर्विि प्राकाशािही वास्ि योजनेिील मूळ सौंदयय कायम ठेवण्याि 
आलेले आहे. फक्ि िोि दृश्य पहरणाम घटकाचं्या हनराळया सयंोजनािून साधण्यािा प्रयत्न हशल्पकारानंी 
केलेला आहे. महत्त्वािी गोष्ट अशी की िे या प्रयत्नाि यशस्वीही झालेले आहेि. 

 
हा पहरणाम कोणिा? थोडक्याि सागंावयािे िर सबधं वास्िूच्या उंिीिा ककवा वर झेपावि 

जाण्याच्या वृत्तीिा प्रभाव पडणे हा. महंदराच्या रिनेि आडव े थर, कोनाडे, म ख मंडप, असे हकिीिरी 
घटक येिाि. आहण त्याचं्या योजनेि “समिोल”(Symmetry) ही कल्पनाि नसल्याने मंहदरािी वास्िू 
म्हणजे एक आडवा फापटपसारा ककवा हनरहनराळया घटकािंा रिलेला ढीग अशीि होण्यािी भीिी असिे. 
उत्तर भारिाि प्रिहलि असलेल्या नागरशलैीि हा दोर्ष काढून टाकून पाहणारािंी नजर वर सरकि 
कळसापयंि पोिेल अशी व्यवस्था असिे. यादवानंी स्वीकारलेली “भहूमज” ही नागरपद्धिीिी शाखा 
असल्याने हिच्याि हे वैहशष्ट्य याव ेहे स्वाभाहवकि आहे. अंबरनाथ, बलसाणे, हसन्नर येथील हशलाहार–
यादव महंदरे याि घाटािी आहेि. परंि  मराठेशाहीि थोडा फरक पडला. गोलसर छप्पर असणारे आहण 
एखाद्या गलॅरीसारखे हदसणारे कोनाडे आहण मनोरे यािंी हजकडेहिकडे गदी उडाली. वास्िूिा संकहलि 
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पहरणाम होण्याच्या मागाि ही आणखी एक अडिण उभी राहहली. या कोनाड्यािंा आहण मनोऱयािंा आकार 
कमी-जास्ि करून एक उध्वयगामी वास्िू ियार करण्यािे यत्न १७५० च्या बेिाला स रू झाले व १० िे १५ 
वर्षांिि त्यानंा यश आले. “भहूमज” शलैीिी बारीकसारीक अंगोपागें नाही िरी सवयसाधारण सौंदययकल्पना 
मराठी वास्ि कारानंी प्रत्यक्षाि उिरहवली. फरक एवढाि आहे की या देवालयावर मूिीकाम अहजबाि नाही. 
द्वारशाखेसारख्या हठकाणी मूिीकाम अटळ बनिे िेथे मराठी महंदराि कोरीव काम आहे, पण त्यािा दजा 
इिका हनकृष्ट आहे की िे िेथे नसिे िरी बरे असेि म्हणाव ेलागिे. 
 

मराठी महंदरािंा द सरा प्रकार म्हणजे “कहद स्थानी” ककवा नागर मंहदरािंा. नाहशकिे काळया 
रामािे मंहदर, त्र्यंबकेश्वरािे हशवमंहदर, गोदा-प्रवरा संगमावर कायगाव व टोके या दोन्ही हठकाणिी 
हशवमंहदरे, नेवासे येथील मोहहनीराज मंहदर ही देवालये या प्रकारािली होि. या सगळयािें एक वैहशष्ट्य 
असे की यापकैी कोणिेि सिराशसेाठच्या (१७६० च्या) आधीिे नाही. द सरी उल्लेखनीय गोष्ट अशी की 
मंहदरे बाधंहवणारापैकी जवळपास प्रत्येकािा इंदूर-ग्वाल्हेर दरबाराशंी (म्हणजे माळव्याशी) ककवा ख द्द 
हदल्लीशी प्रत्यक्ष सबंंध होिा. कोणी सावकारीसाठी, कोणी िाकरीसाठी, िर कोणी त्या हठकाणिे पेशव्यािें 
वकील म्हणनू आपापली गाव ेसोडून हिकडे बराि काळ स्थाहयक झालेले होिे. गाठीशी थोडासा धनसिंय 
झाल्यावर आपल्या देशाि परि येऊन त्यानंी मोठ्या के्षत्रािे हठकाणी ककवा आपल्या जहाहगरीच्या गावी, 
म ळच्या गावी मंहदरे बाधंहवली, नवीन पहरिय झालेल्या म ल खािील मंहदरशलैी व त्यासाठी कदाहिि त्या 
प्रदेशािील कारागीरही त्यानंी महाराष्ट्राि आणले. 

 
यादव शलैीिी आहण नंिर प्रिहलि झालेल्या मराठी शलैीिी मंहदरे दगड आहण हवटा दोन्हींिी 

हमळून बाधंलेली होिी. कभिीपयंििा भाग दगडी, आहण हशखरािा सवय भाग ि ना व हवटा यािंा असे. 
“कहद स्थानी” मंहदरे संपूणयपणे दगडी बाधंणीिी आहेि. दगड येथील काळा फत्तरि असला िरी घडीव व 
ग ळग ळीि केला आहे. बाधंकामही सफाईदार आहे. या प्रकराच्या मंहदरािंा पदहवन्यास यादव महंदरापेक्षा 
बराि हनराळा आहे. गाभारा, अंिराळ, मंडप व म खमडंप हीि प्रम ख अंगे असली िरी येथे िौरसाच्या 
िौकटीिून कोठेही स टका झालेली नाही. गाभारा आिून िौरस आहे िसा बाहेरूनही. बाहेरच्या कभिीिी 
जाडी मध्यभागी उभ्या पट्टयानंी वाढहवलेली असिे व त्याम ळे यादव मंहदरासारखेि “रथ” हनमाण होिा. 
पण हवधानाला कोठेही नक्षत्राकार येि नाही. अिंराळ आयिाकार आहण मंडप िौरस आहे. कभिीि 
असलेले स्िर फारसे िीव्र नाहीि कभिीच्या सपाटपणाि फारसा मोडिा घालीि नाहीि. बाह्यागंावर 
मूिीकाम अगदी नाममात्र आहे. लक्ष कशाकडे जाि असले िर िे हशखराकडे. सफाईदारपणे यािी 
बाह्यरेर्षा डोळे आमलकापयंि घेऊन जािे. अंगासरशी असणारी अधयहशखरे त्याि कोठेि अडथळा करीि 
नाहीि, मूळ मंहदरािी प्रकृिीि न समजल्याम ळे टोक्याच्या हसदे्धश्वर महंदरािी जी ख जी व बसकट वास्िू 
उभी राहहली आहे िी अपवादात्मकि समजावयास हवी. अन्यथा बाकदार बाह्यरेरे्षिे उंिि उंि हशखर हा 
स्थायीभाव त्र्यंबकेश्वर आहण नेवासे येथील मंहदरािं फारि स ंदर रीिीने व्यक्ि होिो. 
 

या महंदरािे स्िंभ पैलूदार आहेि, पण त्यावर कोरीव काम नाही. मंडपािा ककवा गाभाऱयािा 
घ मटही साधास धा, कसलेही नक्षीकाम नसलेला. घडणीिल्या आहण बाधंकामाच्या सफाईम ळे जास्ि 
लक्षाि राहण्यासारखा. 

 
राजस्थानी–म गल कलापरंपरािंा प्रभाव हकिी खोलवर पोिला होिा व हा हशल्पप्रकार साकार 

करण्याि मराठी हशल्पकारानंी हकिी यश हमळहवले होिे यािी यथािर्थय कल्पना टोके येथील हसदे्धश्वर 
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मंहदरािील दगडी ओहऱयावंरून येिे. ही ओहरी संपूणय दगडी बाधंणीिी आहे. दोन्ही बाजूला स रूच्या 
अत्यंि घाटदार खाबंाच्या ओळी आहेि. खाबंाच्या ओळी जोडण्यासाठी दगडाच्या मेहेरपीच्या कमानी 
आहेि. दोन्हीसाठी साधा काळा फत्तर वापरलेला आहे. दोन्हीवर कसलेही हवशरे्ष नक्षीकाम नाही. पण 
त्यािें आकारमान इिके डौलदार आहे, त्यािंी माडंणी अशा कल्पकिेने केलेली आहे की पाहणारािें 
मनावर हे हशल्प कायमिा ठसा उमटवनू जािे. 
 

उत्तर कालाि बाधंण्याि आलेली बव्हंशी मंहदरे खास मराठी घाटािी आहेि. मोठाल्या शहरापासून 
िे लहानसहान खेडेगावापयंि हा प्रकार इिका सवयसामान्य झाला आहे की ह्याकडे वास्ि शलैी म्हणून लक्ष 
द्याव ेअसे सहसा कोणाला वाटिि नाही. हशवाय संख्या इिकी वाढलेली असल्याम ळे प्रकारािंही वैहवध्य 
आलेले आहे. यािील बऱयाि मंहदरािं आजही पूजाअिा होि असिे, आहण त्याम ळे त्यािंा जीणोद्धारही 
झालेला आहे. प णे शहरािील ि ळशीबाग, रामेश्वर पवयिीवरील हशवालय व हवष्ट्ण मंहदर ही देवालये 
िागंल्या स्स्थिीि असणारी उत्तम उदाहरणे म्हणून दाखहविा येिाि. हा प्रकार कसा उत्पन्न झाला, यािा 
हविार थोडा प ढे केला आहे. त्यावरून मराठेशाहीच्या उत्तरकालाि हकिी हनरहनराळया प्रवाहािंा संगम 
झाला होिा यािी कल्पना येईल. येथे उल्लखेण्यासारखी गोष्ट एवढीि की सवयस्वी परप्रािंीय अशी कल्पना 
आहण आकृहिबंध हे मराठी समाजाने इिक्या सत्वर आहण पूणयत्वाने आत्मसाि केले की िे येथलेि आहेि, 
स्थाहनकि आहेि अशी समजूि हनमाण व्हावी. 

 
या महंदरािी रिना अत्यंि साधी आहे. िौरस गाभारा आहण त्यासमोर आयिाकार ओहरी. दोन्ही 

सहसा दगडी बाधंणीिे, ओहरीच्या दशयनी भागाला दोन अधयस्िंभ व दोन स्िंभ असून मध्ये िीन कमानी 
असि. खाबं जर स रूिे असले िर कमानी मेहेरपीच्या असि. अन्यथा साध्या असि. ही ओहरी आहण हििी 
रिना यािें ित्कालीन दख्खनी महशहदच्या दशयनी भागाशी असणारे साम्य योगायोगाने उत्पन्न झालेले असणे 
शक्य नाही. ग प्िकालािील अगदी प्रायोहगक अवस्थेिील मंहदराि याि स्वरूपािा म खमंडप ककवा ओवऱया 
होत्या, त्यािंी आठवण येथे येणे स्वाभाहवक आहे. मधल्या काळाि याि वास्ि खंडाला “अंिराळ”हे स्वरूप 
प्राप्ि झाले असले िरी त्यािे मूळ अशा म खमंडपािि होिे व मराठेशाही मंहदरािा म खमंडप हा यािाि 
वशंज याि शकंा नाही. फक्ि वास्ि रूप हे महशदीवरून उिललेले आहे. गाभारा व हा म खमंडप (यालाि 
काही वळेेला अधय मंडपही म्हणिा येिे) याच्या कभिी आिून बाहेरून सपाट, साध्या असिाि; त्यावर कोन, 
रथ, असे प्रकार अहजबाि हदसणार नाहीि. त्यािल्या त्याि मोठ्या, प्रहसद्ध अशा देवळासमोर एक प्रशस्ि 
सभामंडप बाधंण्याि येि असून िो आयिाकार असे. िो बह धा लाकडी बाधंणीिाि असे. साधे िौकोनी 
खाबं असल्यास त्याच्यामध्ये हत्रदळी लाकडी कमानी असि, िर स रूिे खाबं असले िर मेहेरपीच्या.या 
मंडपाि डोळयाि भरण्यासारखा भाग म्हणजे छिावरील कोरीव काम. भौहमहिक िौकटीि ककवा 
सागंाड्यावर वलेपत्याचं्या वगेवगेळया आकृत्या कोरण्याि येि ककवा बसहवण्याि येि. दरवर्षी िेलपाणी 
करून हे लाकूडकाम स्वच्छ करण्याि य़ेई. त्याम ळेि त्यािे रक्षणही होि असे. या सभामंडपािे छप्पर 
कौलारू असून अधयमंडपावर सपाट लादी घालीि आहण गाभाऱयावर मात्र हशखर असे. हे हशखर हेि मराठी 
शलैीिे सवांि डोळयािं भरण्यासारखे वैहशष्ट्य. 
 

हशखरािी साधारण आकृिी कोनाकार असली िरी त्याच्या िीन ककवा िार पायऱया केलेल्या असि 
(आकृिी १६). खालिी पायरी (Stage) िौरस, त्यावरिी अष्टकोनी आहण त्यावरिी गोल हवधानािी असून 
हिच्या मार्थयावर आमलक व कळस यािंी जागा घेणारे छोटे घ मट बसहवलेले असि. प्रत्येक पायरी ककवा 
मजला स्पष्टपणे वगेळा हदसेल अशीि बाधंणी असे. प्रत्येक मजल्यावर गोलाकार छपरािे कोनाडे काढीि व 
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त्यासाठी छोया आकारािे स रूिे खाबं, व मेहेरपीच्या कमानी वापरलेल्या असि. याि क्वहिि ि न्याच्या 
(Stucco) मूिीही बसहवलेल्या आहेि .दोन कोनाड्याचं्या मध्ये लहानसे मनोरे उभे करीि. िारही 
कोपऱयावर छोटे मनोरे ककवा देवळया बाधंलेल्या असि. अशा िऱहेने पायऱयािें ककवा मजल्यािे हशखर 
बाधंण्यािी कल्पना कनाटकािंील “द्रहवड” मंहदरावरून उिललेली आहे हे उघड आहे. कहद स्थानी 
(म्हणजे नागर) देवालयावर ही मजल्यािी रिना आढळि नाही. हशल्पपद्धिीि मूलभिू म्हणून 
स्वीकारलेल्या कल्पनाशंी िी हवसंगि आहेि. द्राहवड पद्धिीि प्रत्येक मजल्यावर घराचं्या व मंडपाचं्या 
छोया प्रहिकृिी ओळीने उभ्या करीि. यानंा शाला ककवा कूट म्हणि. शाला ही वास्िू आयिाकार, लाबंट 
िर कूट ही िौकोनी.मराठी हशल्पकारानंी शाला व कूट याचं्याऐवजी मेहेरपीिे कोनाडे व मनोरे वापरण्यास 
आरंभ केला. हे कोनाडे िरी कोठून आले १ राजस्थानी ककवा आग्र्याच्या वास्िंूि जे सज्ज हदसिाि त्याचं्याि 
या प्रहिकृिी. यािंी कल्पना यावयािी िर प ण्याच्या हवश्रामबाग वाड्यािी दशयनी बाजू पहावी. या सज्जाला 
“मेघडंबरी” असे नाव होिे. स रूिे कािीव स्िंभ, लहरेदार मेहेरपीच्या कमानी आहण बाकदार छप्पर हीि 
या रिनेिी वैहशष्टये. हशखरावर हदसणारे कोनाडे म्हणजेि या सज्जाचं्या छोया प्रहिकृिी. हशखरािे मजले 
हकिीही वाढहविा येिाि. प्रत्येक मजल्यावरील कोनाड्यािें आकार व संख्या यािही कमी जास्ि करिा 
येिे. 

 

 
 

हवठ्ठलमंहदर : हवठ्ठलवाडी, प णे 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

ब्राह्मी णशलालेख : गास 
 

 
यापूवीिी मंहदरे, ि ला व स्िंभ यावंर आधारलेली होिी, आिा हवटाचं्या व दगडी बाधंणीच्या मराठी 

मंहदराच्या बाधंकामाि कमानी व घ मट यािंा सरास उपयोग करण्याि आलेला आहे. टोकदार साध्या 
कमानी, हत्रदली, मेहेरपीच्या हे सगळे प्रकार आहेि. हशवाय घ मटानंा आवश्यक असणारे कोपऱयािील 
आधार (Squinches) हनरहनराळया रूपािं अविीणय झाले आहेि. या सगळयािे मूळ शोधू गेले िर 
दख्खनच्या आहण माळव्याच्या म सलमानी स्थापत्याि सापडिे. 

 
मराठेशाहीिील मंहदरे आहण घरे या दोन्हींच्या सजावटीसाठी हित्रकामािा वापर फार मोठ्या 

प्रमाणावर केलेला होिा. सिराश ेपंिवीस नंिरच्या काळािील मंहदरे व वाडे यावंरील हभहत्तहिते्र प्रािीन 
परंपरेिील नसून त्यािंा राजस्थानी व म गल हित्रकलेशी हनकटिा संबधं आहे. कभिीवर ग लबक्षी रंगािा 
हाि देऊन त्यावर पाढंऱया, हपवळया, हहरव्या व हनळया रंगाि हिते्र काढलेली असि. सबंध कभिीिे भाग 
पाडून छोया छोया िौकटी ियार करीि व त्या िौकटींि व िौकटींभोविी हिते्र रंगवीि. हित्रहवर्षयाि 
दशाविार, कृष्ट्णलीला व रामिहरि हे हवर्षय प्रम ख असि. हमरवण कीिे वा दरबारिे प्रसंगही कोठे कोठे 
रंगहवलेले आहेि. काही हठकाणी लहानशा िौकटीि रंगहवलेली ही हिते्र राजपूि-म गलशलैीच्या ‘छोया’ 
हित्रािें (miniatures) स्मरण करून देिाि. हवशरे्षिः हित्ररिनेिील साम्य लक्षणीय ठरिे. ठळक काळी 
बाह्यरेर्षाही दोघानंा समान आहे. वाईला अनेक ज न्या वाड्यािं हे हित्रकाम हशल्लक आहे. िासगाव, 
पाडेंश्वर, मोरगाव अशा हठकाणच्या महंदरािंही काही अवशरे्ष हमळालेले आहेि. परंि  या रंगकामािा 
सागंोपागं अभ्यास अद्याप झालेला नाही, त्याम ळे केवळ त्याच्या अस्स्ित्वािी दखल घेऊनि येथे थाबंाव े
लागिे. 
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जवळपास अध्या शिकानंिर प ण्यामधे पूणयपणे पाहिमात्यघाटाच्या इमारिी उभारण्याि आल्या. 

म ंबईमध्ये त्यािंी उभारणी यापूवीि झालेली होिी. इहिहासकालािी समाप्िी होऊन आध हनक य गािा 
प्रारंभ झाल्यािी ही दृश्य हनशाणीि होय. 
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महाराष्ट्रािी ‘अणभलेख’ सांपदा 
शोभना गोखले 

 
प राित्त्वशाखेमध्ये कोरीव लेखािे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.भारिािा इहिहास उज्ज्वल असला 

िरी ग्रीस, इटली, िीन या देशािंील लोकापं्रमाणे भारिीयानंी इहिहासलेखन केले नाही. हहरोडोटस, 
र्थय हसडायडस, टॅहसटस याचं्यासारखे थोर इहिहासकार या भमूीवर जन्माला आले नसल्याम ळे जगजे्जत्या 
अलेक्झाडंरच्या स्वारीपयंि क ठल्याही राजकीय घटनािंा कालखंड हनहिि करिा येि नाही. भारिीय 
प्रािीन इहिहासािे लेखन करिाना उत्खननािील प राव,े प्रािीन नाणी, ऐहिहाहसक वास्िू, हशलालेख, 
िाम्रपट इत्यादी साधनसाम ग्रीिा उपयोग करावा लागिो. या सवय साधनसंहहिेमध्ये कोरीव लेख अहिशय 
महत्त्वािे आहेि. भारिािील लेखनकला फार प्रािीन असल्यािे वाङ्मयीन प राव े हमळिाि. अपौररे्षय 
वैहदक वाङ्मयाि लेखनहवर्षयक प राव ेआहेि. परंि  त्या वाङ्मयामध्ये वळेोवळेी भर पडि गेल्याम ळे त्या 
कालािी ऐहिहाहसकदृष्ट्या हवश्सनीयिा ठरहवणे अवघड आहे. िीि कथा बौद्ध आहण जैन वाङ्मयािी 
आहे. त्या काळािील लेखनािे प राव ेउपलबध नाहीि. लेखनािे प राव ेउपलबध नसल्याने िकालाि जास्ि 
अहधष्ठान आहे. आजहमिीला सम्राट अशोकािे लेख हेि भारिािील लेखनकलेिे प्रािीनिम नम ने म्हणनू 
सागंिा येिील. या लेखािील हलपी सवांशाने पहरपूणय आहे. ऱहस्व, दीघय स्वर, मृद  आहण कठोर व्यंजने, 
अन नाहसके, अन स्वार हिन्हे, जोडाक्षरे या साऱया गोष्टी या हलपीिी प्रगिावस्था आहण प्रािीनिा दशयहविाि 
याि शकंा नाही, परंि  त्यावरून केलेले कालहनहििीिे हवधान हे अन मानाच्या सदराि मोडेल. 
कसध संस्कृिीच्या काळािील हित्राहंकि म द्रा उत्खननाि सापडल्या आहेि. या हित्रहलपीिे वािन 
करण्याच्या प्रयत्नाला अजून िरी म्हणाव ेअसे यश प्राप्ि झाले नाही. कसध संस्कृिीिी हलपी ही हित्रहलपी 
आहे असे समजिाि. अशोककालीन ब्राह्मी ही अक्षरहलपी आहे. दोन्ही हलपी हभन्न वगांि मोडिाि. 
याहशवाय कसध संस्कृिीिा अिंकाल आहण सम्राट अशोकािा काळ यामध्ये जवळजवळ दोन हजार वर्षािें 
अंिर आहे. या कालखंडािील लेखहवदे्यिे अवशरे्ष आजिागायि उपलबध नाहीि. वर हनदेश केलेल्या दोन 
हलपींमधील द वाही उपलबध नाही. अशा पहरस्स्थिीमध्ये अशोकाच्या धमा्ािंीि भारिािील प्रािीनिम 
लेख म्हणनू गणना करावी लागेल. या धमा्ा ब्राह्मी हलपीमध्ये आहेि. ब्राह्मी हलपी सवय भारिािील 
हलपींिी जननी असल्याम ळे हिच्या उत्पत्तीहवर्षयी केलेली ििा अस्थानी ठरणार नाही. महाराष्ट्रािील 
लेखसंपदेिी ओळख करून देण्यापूवी भारिािील लेखनकला व ब्राह्मी हलपीिी उत्पत्ती या हवर्षयािें 
थोडक्याि हवविेन केले िर िे हवर्षयान्िर न ठरिा त्यािा पाश्वयभमूीसारखा उपयोग होईल. 

 
भारतातील लेखनकला : 
 

भारिािील आद्य हलपीिे नाव ब्राह्मी. सृहष्टहवधािा ब्रह्मदेवाने िी हनमाण केली म्हणनू हििे नाव 
ब्राह्मी. अथाि िी हलपी अहिशय प्रािीन आहे असा सवयसाधारण समज असल्यास नवल नाही. जैन, बौद्ध व 
वैहदक वाङ्मयािील प राव्यावरून लेखनकला अहिशय प्रािीन होिी असा संशोधकािंा िकय  आहे. परंि  
सम्राट अशोकाच्या लेखापूवीिे लेखनप राव ेअद्याप उपलबध नाहीि. 
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जैन वाङ्मयातील पुरावे :  
 

जैनाचं्या समवायागंसूत्रािा काळ इ. स. पूवयकाळ ३०० आहण पण्णावणासूत्रािा काळ इ. स. पू. 
१६८ हा आहे. या दोन्ही गं्रथािूंन भारिािील अठरा हलपींिा उल्लेख आहे. त्याि ब्राह्मी हलपीिा अंिभाव 
आहे. याहशवाय खरोष्ठी आहण यवनानी हलपींिाही त्या यादीि उल्लखे आहे. खरोष्ठी हलपीिे लेख 
वायव्यप्रािंाि व पजंाबमध्ये सापडले आहेि. यवनानी हलपीिा उल्लखे पाहणनीच्या अष्टाध्यायीमध्ये आहे. या 
यवनानी हलपीिा पाहणनीच्या अष्टाध्यायीमधील उल्लखे हा महत्त्वािा हलहपहवर्षयक ऐहिहाहसक प रावा 
आहे. पाहणनीिा काळ सवयसाधारणपणे इ. स. पू. िौथे शिक हा मानला जािो. भारिीयािे ग्रीकाशंी 
राजकीय आहण व्यापारी सबंंध आले आहण त्यािून हनमाण झालेल्या सासं्कृहिक संपकािून भारिीयानंा 
ग्रीक हलपीिी ओळख झाली असे म्हणावयास हरकि नाही. या प राव्यावरून अलेक्झाडंरच्या स्वारीपूवी 
ग्रीकहलपीिी भारिीयानंा ओळख होिी असे म्हणिा येईल. जैनािा दृष्टीवाद हा गं्रथ नष्ट झाला परंि  जो 
अवहशष्ट भाग उपलबध आहे, त्यामध्ये ब्राम्ही हलपीच्या एकूण ४६ अक्षरािंा उल्लखे आहे. इ. स. पू. हिसऱया 
शिकाि एकूण ४६ अक्षरे होिी. संस्कृिभारे्षिील काही शबदामं ळे नवीन अक्षराशंी भर पडली. िी अक्षरे 
म्हणजे अै, औ, अं, अः आहण ङ्.या जैनवाङ्मयािील प रव्यावरून भारिीयानंा इ. स. पू. हिसऱया शिकाि 
लेखनकलेिे सपूंणय ्ान होिे असे हदसून येिे. 

 
वैणदक वाङ्मयातील उल्लेख :  
 

वैहदक वाङ्मयाि आढळणारे भारे्षच्या हवहवध अंगोपागंािें उल्लखे आहण व्याकरण ििावरन 
भारिीयानंा इ. स. पूवय १००० िे ८०० या स मारास लेखनकला अवगि होिी असा िकय  करावयास हरकि 
नाही. परंि  त्या काळािील लेख मात्र अद्याप उपलबध नाहीि. म खस्थहवदे्यवर बराि भर असल्याम ळे 
लेखनास फारसे महत्त्व हदले जाि नसाव.े नंिरच्या काळािही लेखनािे महत्त्व दशयहवणारे प राव े
सापडिाि. पाहणनीच्या अष्टाध्यायीमध्ये हलपी, हलपीकर, गं्रथ, यवनानी हे शबद आलेले आहेि. कौहटलीय 
अथयशास्त्रामध्ये म लािे िौलकमय झाल्यावर त्यास अक्षरे व पाढे हशकवाव ेअसे हलहहले आहे. वात्सायनाच्या 
कामसूत्रामंध्ये प स्िकवािन ही िौसष्ट कलामंधील एक कला मानली आहे. रामायण व महाभारिािही 
लेखनहवर्षयक उल्लेख आहेि. आठव्या शिकािील वाहसष्ठधमयसूत्रामध्ये लेखी प रावा हा कायदेशीर प रावा 
मानला आहे. अशा िऱहेिे प ष्ट्कळ उल्लखे उपलबध आहेि. यावरून लेखनकला फार प्रािीन होिी असे 
म्हणावयास हरकि नाही. परंि  या गं्रथािंा काल आहण त्यामध्ये मागाहून पडलेली भर याहवर्षयी 
हनरहनराळी मिमिािंरे आहेि, आहण म्हणून प राित्त्वदृष्ट्या िो प रावा हनहिि स्वरपािा मानिा येि नाही. 

 
बौिवाङ्मयातील पुरावे :  
 

बौद्ध धमयगं्रथािें िीन हवभाग आहेि. (१)हवनय,(२)स त्त,(३)अहभधम्म. त्या प्रत्येकाला हपटक 
म्हणिाि. हवनयहपटकामध्ये बौद्ध साधंूिे आिारहनयम साहंगिले आहेि. त्यामध्ये लेखनकलेिे प ष्ट्कळ 
उल्लेख उपलबध आहेि. त्यान सार कोणीही बौद्ध साधू आत्मघािािी प्रशसंा करील िर प्रत्येक अक्षराबद्दल 
त्यास पाप लागेल असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्या काळाि लेखनव्यवसाय हा गहृस्थाश्रमी लोकाचं्या 
िहरिाथािे एक साधन मानले होिे. जािककथामधून खाजगी, सरकारी आ्ापत्रािंा, क ट ंबािील प्रम ख 
घटना स वणयपत्रावर हलहहल्यािा उल्लेख सापडिो. ररजािकाि स वणयपात्रावरील लेखािा प रावा 
सापडिो. काशीराजािी स्त्री खेमा हहने स्वप्नामध्ये स वणयमृग पाहहला. राजाने स वणयपत्रावर एक कहविा 
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हलहहली िीमध्ये जो कोणी हा स वणयमृग शोधील त्याला एक गाव आहण एक सालंकृि स्त्री देण्याि येईल असे 
हलहहले.महावग्गामध्ये उपालीच्या आईवहडलानंी म लाला काय हशकवाव ेयािा हविार केला. लेखन, गणना 
आहण हहशबे हशकहवल्यास अंिी फलदायी होईल, परंि  बोटे, छािी आहण डोळे यानंा त्रास होईल म्हणनू 
सरिेशवेटी त्यानंी उपलीला हभक्षू करून टाकले. ‘लहलिहवस्िर’ या गं्रथाि गौिमब द्ध पाठशाळेि हवश्वहमत्र 
नावाच्या ग रूजवळ िंदनाच्या पाटीवर सोन्याच्या लेखणीने हलहावयास हशकला असे साहंगिले आहे. 
स त्तािं या गं्रथाच्या पहहल्या खंडािील पहहल्या अध्यायाि ब द्धाने आिारोपदेश सेंहगिला आहे. त्यामध्ये 
‘अक्खहरका’ या खेळािा हनदेश आहे. त्या खेळाि एकाने हविे बोटाने अक्षर काढावयािे व द सऱयाने िे 
ओळखावयािे. हसलोनमधील हत्रहपटकाि हछन्दहि हलहखि लेख, लेखक, अक्षर, पणय, फलक, स वणयपत्र 
या लेखनहवर्षयक शबदािंा उल्लेख आहे. परंि  त्याि हलपी, हलपीकर हे शबद नाहीि. 

 
अभारतीय पुरावे : 
 

अलेक्झाडंरिा सेनापिी हनआकय स याने भारिीय लोक कापूस क टून ियार केलेल्या कापडावर 
हलहीि असे नमूद केले आहे. यावरून भारिाि इ. स. पूवयकाळाि ३२७ िे ३२५ च्या दरम्यान लोकानंा 
लेखनकला अवगि होिी असा िकय  करावयास हरकि नाही. मेगसॅ्थेहनस हा िदं्रग प्ि मौयाच्या दरबारी 
आलेला ग्रीक वकील. त्याच्या ‘इंहडका’ या गं्रथािील अनेक प राव ेभारिािील लेखनकलेिी प्रािीनिा हसद्ध 
करण्यास पोर्षक आहेि. हा गं्रथ नष्ट झालेला आहे, परंि  या गं्रथािील माहहिी इिर गं्रथकारानंी उद् धृि 
केली आहे. त्या माहहिीवरून प्रत्येक स्टेहडआनंिर (एक स्टेहडआ ६०६ फूट) धमयशाळेिी जागा व अिंर 
दशयहवण्यासाठी दगड प रलेले असि. या सवावरून लेखनकलेिी प्रािीनिा हदसून येिे. ह्य एन्त्संगाने कहदू 
म ले बाराखडीिा अभ्यास करिाि व हलपीमध्ये ४७ अक्षरे आहेि असे हलहहले आहे. जैन, बौद्ध व वैहदक 
वाङ्मयाि लेखनकलेिे हवहवध उल्लेख सापडिाि. 

 
इ. स. पू. द सऱया शिकािील खारवले राजाच्या लेखाि राजप त्र खारवले हा लेखन, पाढे आहण 

हहशबे या हवर्षयािं पारंगि होिा असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. 
 
जैन, बौद्ध व वैहदक वाङ्मयाि लेखनकलेिे प्रािीनत्व दशयहवणारे उल्लेख आढळून आले िरी 

प राित्त्वदृष्ट्या सम्राट अशोकाच्या पूवीिे म्हणजे इ. स. पू. हिसऱया शिकापूवीिे लेखनािे हवश्वसनीय 
प राव ेसापडि नाहीि. इ. स. १९१२ साली पहंडि गौरीशकंर हहरािंद ओझा यानंा अजमीर हजल्ह्याि बडली 
नावाच्या गावी एक त्र हटि स्िंभलेख सापडला. त्याच्या पहहल्या ओळीि ‘वीराय भगवि’ आहण द सऱया 
ओळीि ‘िि हसिी ’ अशी अक्षरे खोदलेली आहेि. हा लेख जैनाचं्या शवेटच्या िीथंकराच्या महावीराच्या 
हनवाणाच्या ८४ व्या वर्षी कोरहवला असावा असा पंहडि ओझा यािंा कयास आहे. या लेखािील ‘वी’ या 
अक्षरािील ‘इ’ अशोककालीन लेखािील ‘इ’ पेक्षा हनराळी आहे. नंिरच्या काळािील लेखािूंन अशा 
पद्धिीिी ‘इ’ आढळून येि नसल्याम ळे हा लेख अशोकपूवयकालीन असावा असे पहंडि ओझा यािें अन मान 
आहे. 

 
गौिमब द्धािे हनवाण झाल्यावर राजगृह वैशाली, कहपलवस्ि , पावा, क हशन्िर इत्यादी हठकाणी 

ब द्धाच्या अस्थीवर स्िूप बाधंण्याि आले. नेपाळच्या िराई जंगलाि हपपरावा येथे ब द्धहनवाणानंिर अशा 
िऱहेिा स्िूप बाधंण्याि आला. त्या स्िूपािील अस्थी ठेवलेल्या पात्रावर लेख आहे. ब द्धहनवाणकाल इ. स. 
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पू. ४८७ हा धरला िर वरील लेखाच्या प राव्यावरून इ. स. पू. पािव्या शिकाि ब्राह्मी हलपी भारिीय 
लोकानंा अवगि होिी असा काही संशोधकािंा कयास आहे. 

 
ब्राह्मी णलपी : 
 

आजिागायि उपलबध असलेल्या प राव्यावरून सम्राट अशोकाच्या धमा्ा याि भारिािील प्रािीन 
लेखनकलेिे नम ने समजले जािाि. देवानंा हप्रय असणारा हप्रयदशी राजा अशोक याच्या धमा्ा ब्राह्मी 
हलपीि दगडावर कोरहवल्या आहेि. भारिािील िारी हदशानंा हशलाफलकावंर अथवा स्िंभावंर या आ्ा 
कोरहवल्या आहेि. अशोक हे नाव म्हैसूर राज्यािील मास्की आहण मध्यप्रदेशािील झाशीजवळील ग जरा 
येथील लेखािं आले आहे. जंब द्वीप हे त्याच्या राज्यािे नाव. पाटलीप त्र ही राजधानी. त्याच्या राज्याच्या 
मयादा, शासनव्यवस्था या साऱयािी माहहिी त्याच्या देशाच्या िारी हदशानंा उभारलेल्या हशलाफलकावंरून 
व स्िंभावंरून हमळिे. ब्राम्ही हलपीच्या उत्पत्तीहवर्षयी हवद्वानािंी हनरहनराळी मिमिािंरे आहेि. ककनगहॅम 
याचं्या मिाप्रमाणे कसध संस्कृिीच्या हित्रहलपीवरूनि ब्राह्मी हलपीिी उत्पत्ती झाली. परंि  िे मि हसद्ध 
करण्यासाठी लागणारे प राव ेअद्याप उपलबध झालेले नाहीि.हॅलव ेया संशोधकाच्या मिाप्रमाणे ब्राह्मी हलपी 
इ. स. पू. िवर्थया शिकािील अरमाईक खरोष्ठी आहण ग्रीक हलपीच्या हमश्रणािून उत्पन्न झाली आहे. विेर 
याचं्या मिे ब्राह्मीिी उत्पत्ती प्रािीन नॉथय सेमेहटक हलपीपासून झाली. डीके आहण टेलर याचं्या मिे िी 
दहक्षण सेमेहटक हलपीपासून उत्पन्न झाली. काही संशोधक हििा संबधं सेहबअन अक्षराशंी लाविाि. डॉ. 
अहमद हसन दानी आहण डॉ. बयूहृर याचं्या मिे हफहनहशआ िे मेसापोटेहमया या प्रदेशाि अस्स्ित्वाि 
असलेल्या नॉथय सेमेहटक हलपीपासून ब्राह्मी हलपीिी उत्पत्ती झाली. भारिीय संशोधक कै. डॉ. राजवली 
पाडें व कै. गौरीशकंर ओझा याचं्या मिे ब्राह्मीच्या हनर्वमिीिे श्रेय सवयस्वी प्रािीन भारिीय पहंडिाकंडेि 
जािे. 

 
ब्राह्मी हलपी भारिािील प्रािीन हलपी असली िरी आठव्या नवव्या शिकाि नागरी हलपीिा आहण 

त्यानंिर प्रादेहशक हलपीिा भारिाि प्रसार झाल्यावर जनिेच्या स्महृिपटलावरून िी हलपी नष्ट झाली. 
हदल्लीिा स लिान हफरोजशहा ि घलक याने पंजाबमधील अंबाला हजल्ह्यािील टोपरा आहण मीरि येथील 
अशोकािे स्िंभ मोठ्या पहरश्रमाने हदल्लीस आणहवले. त्या लेखांिील आशय समजावनू घेण्यासाठी 
हवद्वानानंा पािारण केले. हे शलैस्िंभ आणण्यास हकिी प्रयास पडले यािे वणयन शम्स-इ-शीराज याने 
िारीख-ए.हफरोजशाहीमध्ये केले आहे. सम्राट अकबरानेही या शलैलेखाचं्या वािनासाठी प ष्ट्कळ हवद्वानानंा 
आमंत्रण केले; परंि  उभय बादशहाचं्या पदरी हनराशाि पडली. त्यानंिर भारिािे प्रािीन इहिहासवैभव 
वास्ि हशल्प, मूिी, हशलालेख, िाम्रपट, म द्रा, नाणी इत्यादी अवशरे्षामंध्ये हवख रलेले आहे यािी जाणीव 
ईस्ट इंहडया कंपनी सरकारच्या िनदी नोकरानंा झाली. कलकत्ता येथील स प्रीम कोटािे त्या वळेिे जज्ज 
सर हवल्यम जोन्स यानंी प्रािीन अवशरे्षािंा पद्धिशीर अभ्यास करण्यासाठी १५ जानेवारी १७८४ मध्ये 
एहशयाहटक सोसायटी स्थापन करून इ. १७८८ मध्ये ‘एहशयाहटक हरसिेस’ हे हनयिकाहलक स रू केले.या 
हनयिकाहलकािं हशल्प, नाणी या हवर्षयावरिे अभ्यासपूणय लेख प्रहसद्ध होऊ लागले; परंि  इ. १८३७ पयंि 
ब्राह्मी हलपी क णालाही वाििा येि नव्हिी. कलकत्त्याच्या टाकंसाळीमध्ये जेम्स हप्रन्सेप हे धािूिपासनीस 
म्हणून काम करीि होिे. त्यानंा इंडोग्रीक राजािंी नाणी जमहवण्यािा छंद होिा. िे वायव्य प्रान्िाि गेले 
असिा त्यानंा इंडोग्रीक राजा पनॅ्टॉहलऑन यािी नाणी सापडली. त्या नाण्यावंर बॅहसहलऑस पनॅ्टॉहलऑन 
हे ग्रीक नाव व त्यािी ब्राह्मी छाया या दोन्ही गोष्टी होत्या. िी ब्राह्मी छाया म्हणजे ‘रजने पिलवर्ष’. ‘रजने 
पिलवर्ष’ हा जणू अष्टाक्षरी मंत्रि हमळाला. या अक्षराचं्या साहाय्याने त्यानंी अशोकाच्या लेखािें वािन 
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करून अक्षरािें िक्िे ियार केले. अशोकाच्या िेराव्या राजा्ेमध्ये उल्लहेखलेला ि रमाय हा इहजप्ििा राजा 
टॉलेमी हफलाडेल्फॉस (इ. स. पू. २८५) आहण अहंियक हा सीहरयािा राजा अँहटओकस हे हप्रन्सेप यानंी 
दाखवनू हदल्याम ळे सम्राट्  अशोकाला ऐहिहाहसक महत्त्व प्राप्ि झाले आहण त्यािा काल हनहिि झाला. 

 
खरोष्ठी णलपी : 
 

खरोष्ठी हलपीिे नाव अन्वथयक आहे. गाढवाच्या ओठासारखी लपेटी असलेली ही हलपी नॉथय 
सेमेहटक हलपीपासून उत्पन्न झालेल्या अरमइक हलपीपासून उत्पन्न झाली. खरोष्ठी हे नाव फा-उन-श -लीन 
या हिनी कोशाि आहण इ. स. पू. हिसऱया शिकािील लहलिहवस्िर या बौद्धगं्रथाि उल्लेहखले आहे. 
सीस्िान, कंदाहार, अफगाहणस्िान, स्वाि, लडाख, हिनी ि कय स्िान, िक्षहशला या भागाि खरोष्ठी 
हलपीिील लेख सापडिाि. हिच्या मयाहदि के्षत्राम ळे संशोधकानंी हिला हनरहनराळी नाव े हदली आहेि. 
लॅसन यानंी काब ली हलपी, हवल्सन यानंी ॲहरऑहनअन, कॅकनगहॅम यानंी गाधंार हलपी असे अन क्रमे हििे 
नामकरण केले. खरोष्ठी हलपीमधील लेख प्राकृि भारे्षि असल्याम ळे हिला बॅक्रोपाली ककवा ॲहरॲनोपाली 
हीस द्धा नाव े हमळाली. पहिम पाहकस्िानमधील हजारा हजल्ह्यािील मान्सेरा व पेशावर हजल्ह्यािील 
शाहबाजगढी येथे अशोकािे खरोष्ठीमधील लेख आहेि. कंदाहारजवळ खरोष्ठी आहण अरमाईक असा दोन 
हलपींमध्ये असलेला अशोकािा लेख सापडला आहे. क र्षाणाचं्या राजवटीि खरोष्ठीिे लेख मथ रेला 
सापडले आहेि. 

 
ब्राह्मीप्रमाणेि खरोष्ठीिे लेख प्रस्िर, धाि िे पते्र, नाणी, उंटािे कािडे, भ जयपते्र यावर सापडिाि. 

खोिान येथे द सऱया शिकािील खरोष्ठी हलपीमध्ये हलहहलेले भ जयपत्रावरील हस्िहलहखि सापडले आहे. 
कोरून हलहहणे आहण लेखणीने उंटाच्या कािड्यावर अगर भजूयपत्रावर हलहहणे अशा खरोष्ठी लेखनाच्या 
दोन पद्धिी आहेि. या हलपीमध्ये एक प्रकारिा सािेबंदपणा आढळिो. या सािेबंदपणाम ळे खरोष्ठीमधील 
लेखािंी कालान रूप परंपरा लावणे कठीण आहे; असे जरी असले िरी कोणत्याही भारे्षिील उच्चारवैहित्र्य 
अक्षराहंकि करण्यािे सामर्थयय त्या हलपीला आहे. या हलपीिील उच्चारहिन्हाम ळे कोणत्याही शबदािंील 
ध्वनीिी अहभव्यक्िी करण्यािे सामर्थयय हिच्यामध्ये होिे. इ. स. १८३३ मध्ये जनरल वेंट रा यानंी माहणक्याल 
स्िूपािे उत्खनन केले. त्याि खरोष्ठी व ग्रीक या दोन्ही हलपींमध्ये नाव ेअसलेली इडंोग्रीक राजािंी नाणी 
सापडली. िी नॉहरस आहण कनयल मसॅन यानंी वािली आहण अशा िऱहेने खरोष्ठी हलपी वािण्यािी 
ग रहकल्ली इंडोग्रीक राजाचं्या दै्वभाहर्षक नाण्याम ळे हमळाली. 

 
इणतहासलेखनािा दुवा : 
 

हशलालेख आहण िाम्रपट यामधून हमळणारी माहहिी सवाि हवश्वसनीय ऐहिहाहसक प रावा म्हणून 
समजला जािो. प्रािीन काळािील राजकीय, सामाहजक आहण धार्वमक जीवनािा मागोवा घेणे प्रािीन 
लेखामं ळे स लभ झाले आहे. या के्षत्रािील संशोधन स कर होण्यासाठी लेखािंी सूिी अहिशय महत्त्वािी 
असिे. कीलहॉनय यानंी दहक्षण भारिािील पािव्या शिकापासून उपलबध असलेल्या लेखािंी यादी प्रहसद्ध 
केली. इ. १९१० साली ल्यडूसय यानंी भारिािील सवय ब्राह्मी लेखािंी यादी करून त्यािील भौगोहलक 
नावािंी आहण व्यस्क्िनामािंी सूिी करून प्रत्येक लेखािंील महत्त्वाच्या घटनािंी नोंद केली. ही सूिी 
एहपग्राहफया इहंडका, भाग १० च्या गं्रथाि प्रहसद्ध झाली. प्रािीन लेखहवदे्यिे अभ्यासक, डॉ. देवदत्त 
रामकृष्ट्ण भाडंारकर यानंी उत्तर कहद स्थानािील इ. २०० पासून ्ाि असलेल्या प्रत्येक लेखािील 
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महत्त्वपूणय हवशरे्षािंी माहहिी देणारी सूिी ियार केली. ही सूिी इ. स. १९३२ मध्ये प री झाली. महाराष्ट्राि 
सापडलेल्या लेखािें अभ्यासपूणय पहरशीलन कीलहॉनय, बयहूृर, बजेस, भाऊदाजी, भगवनलाल इदं्रजी यानंी 
केले. महाराष्ट्रािील शलैगृहािील प्राकृि लेखािें संपादन डॉ. बजेस यानंी केले. ित्कालीन महाराष्ट्रािी 
धार्वमक बठैक कोणत्या स्वरूपािी होिी, सामाहजक आहण राजकीय जडणघडण कशी होिी यािे साधार 
दशयन इहिहासाच्या अभ्यासकानंा त्यानंी घडहवले. भगवानलाल इंद्रजी यानंी अजंठ्याच्या हभत्तीलेखािंा 
आहण धाि रागानंी हलहहलेल्या लेखािंा अभ्यास केला. डॉ. वास देव हवष्ट्ण  हमराशी यानंी कलि री व 
वाकाटक राजाचं्या िाम्रशासनािंा आहण हशलालेखािंा अभ्यास करून त्यावरील अभ्यासपूणय हवविेन 
कॉपयस इस्न्स्क्रप्शनम्  इंहडकॅरम, भाग ४ व ५ या गं्रथािं प्रहसद्ध केले. याहशवाय हनरहनराळया राजवशंािील 
सापडलेले लेख पहरश्रमपूवयक अभ्यासून िे संशोधनम क्िावली भाग १ व ५ या गं्रथािं प्रहसद्ध करून मराठी 
वािकानंा संशोधनािे म क्िद्वार ख ले केले. ‘वाकटकनृपिी आहण त्यािंा काल’ हे प स्िक प्रहसद्ध करून 
वाकटककालीन स वणयय गािी महाराष्ट्रास ओळख करून हदली. त्यािें कोरीव लेखािें कायय आदशय, आहण 
भरघोस आहे. कै. डॉ. अनंि सदाहशव अळिेकर यानंी राष्ट्रकूटाचं्या कोरीव लेखािंा अभ्यास करन ‘The 
Rastrakutas and their times’ हा गं्रथ हलहहला. गोव्याच्या कदंबाचं्या लेखािंा अभ्यास करtन डॉ. जॉजय 
मोरेअस यानंी ‘कदंबक ल’ हा प्रबधं हलहहला. हशलाहाराचं्या लेखािंा हवशरे्षत्वाने अभ्यास कै. डॉ. अनंि 
सदाहशव अळिेकर व कै. डॉ. मोरेश्वर गंगाधर हदहक्षि यानंी व डॉ. वास देव हवष्ट्ण  हमराशी यानंी केला. 
यादवकालीन लेखािंा अभ्यास करून यादवकालीन महाराष्ट्रािी ओळख कै. डॉ. म रलीधर गजानन पानसे 
यानंी करून हदली. याहशवाय ‘The Yadavas and their times’ हा प्रबधं डॉ. ओंकार प्रकाश वमा यानंी 
हलहहला. 

 
गतेणतहासािे भाांडार : 
 

कोरीव लेख आहण िाम्रपट म्हणजे गिेहिहासािील अमोल ठेवा आहे. लेखािी हलपी, भार्षा, 
काव्य, अंक, व्यस्क्िनामे, ग्रामनामे, भौगोहलक रिना, ित्कालीन सामाहजक, राजकीय आहण सासं्कृहिक 
जीवन इत्यादी गोष्टींिे प्रहिकबब प्रािीन लेखािूंन आढळिे. या साऱया गोष्टींिे संशोधन नव्याने स रू झाले 
आहे. कोरीव लेखािं अथपासून इहिपयंि प्रत्येक गोष्ट महत्त्वािी असिे. त्यािील मंगलािरणावरून िो 
राजा कोणत्या पंथािा आहे हे कळिे. त्यािील वशंावळीवरून राज्यकत्याच्या घराण्यािी वशंावळ कळिे. 
त्यािं उल्लेहखलेल्या शासनहवभागावरून राज्यकत्याच्या राजकीय भगूोलािी कल्पना येिे. दानपत्राचं्या 
देणगीच्या वळेी प्रम ख शासनाहधकारी हजर असि. त्यािंाही दानपत्रािूंन उल्लेख केलेला असिो. त्यावरून 
ित्कालीन शासनव्यवस्थेिे हनदान करिा येिे. दान घेणाऱया ब्राह्मणाच्या िीन हपढ्यािंी वशंावळ हदलेली 
असिे. त्यािे राहण्यािे हठकाण, गोत्र यािंा उल्लखे असिो. राजाने धारण केलेल्या हवरदावरून ित्कालीन 
राजधमािी कल्पना येिे. उदाहरणाथय, वाकाटक राजे हशवभक्ि होिे. त्यानंी महाभरैवभक्ि, परममाहेश्वर 
अशी हवशरे्षणे धारण केली. यादव राजे वैष्ट्णवपंथािे होिे. त्यानंी आपल्या यद क लािा साहभमान उल्लखे 
केलेला आहे. त्यानंी आपल्या शासनम दे्रवर गरूड हे हिन्ह धारण केले होिे.  

 
िाम्रपटावरून हकिी िरी ऐहिहाहसक माहहिी कळिे. वाकाटकसम्रा्ी प्रभाविीग प्िा हहच्या 

हरथप र आहण प णे िाम्रपटािं हिच्या माहेरच्या ग प्िवशंािी वशंावळ हदलेली असल्याम ळे या दोन 
राजघराण्यािें हववाहसंबधं जमून आले होिे ही ऐहिहाहसक घटना कळली. पाडंरंगपहल्ल िाम्रपटावरून 
राष्ट्रकूट राजा देवराज यािा म लगा अहवधेय हा ्ाि झाला िर कहगणीबेरडी िाम्रपटावरून त्यािा 
हवभ राज हा प त्र इहिहास संशोधकानंा ठाऊक झाला. जसजसे नव े प राव े उपलबध होिाि िसिसे 
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इहिहासािे द व ेनव्याने उपलबध होिाि आहण नव्या माहहिीिी भर पडिे. उत्तर हशलाहारवशंािील प्रथम 
अपराहदत्यािा पन्हाळे येथे िाम्रपट सापंडला आहण त्यािा म लगा हवक्रमाहदत्य यािे नाव त्या िाम्रपटावरून 
कळले. यादवराजा महादेव याने हनजयला एकादशीस अप्िोयाम य् केला हे पढंरप रच्या पोलीस िावडीि 
असलेल्या हशलालेखावरून कळले. यादवराजा रामिंद्रदेव याच्या प रर्षोत्तमप री िाम्रपटाि त्याने 
देवहगरीिा हकल्ला कसा काबीज केला यािे वणयन केले आहे. रामिदं्राने नियकािा वरे्ष धारण केलेल्या 
सैहनकासमविे हकल्ल्याि प्रवशे केला. शत्रिेू सैहनक नाि पाहण्याि दंग झाले आहेि असे पाहून त्याने 
शत्रूवर हल्ला केला आहण देवहगरीिा पाडाव केला हे ऐहिहाहसक सत्य या िाम्रपटावरून कळले. रत्नाहगरी 
हजल्ह्याि दापोली िाल क्यािील माठवण येथे तै्रकूटकािें दोन िाम्रपट सापंडले. त्यावरून मध्यमसेन आहण 
हवक्रमसेन या दोन नवीन तै्रकूटवशंािील राजािंी ओळख झाली. आिापयंि तै्रकूटक वशंािील व्याघ्रसेन 
हाि शवेटला राजा मानीि असि. नवीन उपलबध झालेल्या िाम्रपटावरून व्याघ्रसेनािा म लगा मध्यमसेन 
आहण मध्यमसेनािा म लगा हवक्रमसेन हे कळले. मध्यमसेनाच्या िाम्रपटावरून त्याने वाकाटकािें वियस्व 
झ गारून हदल्यािे कळिे िर हवक्रमसेनाच्या िाम्रपटावरून त्याने कलि रींिे वियस्व स्वीकारले होिे या स्पष्ट 
प राव्यािी ओळख त्याच्या िाम्रपटािील ‘हवजयाहनरद्धप रात् कटच्च रीणा’ं या वाक्याने होिे. 

 
नवनवीन प राव ेउपलबध झाले की नवी भर इहिहासाि पडिे यािी हकिी िरी उदाहरणे इहिहासाि 

आहेि. राष्ट्रकूट राजा हिसरा इंद्र याच्या कििणी िाम्रपटावरून राष्ट्रकूट शासनव्यवस्थेि अरब गव्हनयरािे 
स्थान कसे प्रम ख होिे हे हदसून येिे. कदंबराजा जयकेशी याच्या पणजी येथील िाम्रपटावरून त्याने 
स्वदेशी सहिवानंा टाकून परकीयानंा कसे जवळ केले यािा प रावा उपलबध होिो. या िाम्रपटाि दान 
घेणारा च्छडम हा अहलय नौहवहत्तकािा नािू. या च्छडमाला जयकेशीने आपला म ख्यमंत्री नेमले. 
 

कोरीव लेखािंील भौगोहलक रिना, ग्रामनामे या हवर्षयािें संशोधनदृष्ट्या महत्त्व डॉ. हसम ख 
धीरजलाल साकंहलया यानंी ओळखले आहण त्यानंी ‘Studies in the Historical and Cultural 
Geography and Ethnography of Gujrat’ हा गं्रथ हलहहला. या धिीवरि महाराष्ट्र कनाटकािील कोरीव 
लेखािंा अभ्यास करून डॉ. सौ. स मिी म ळे यानंी ‘Studies in the Historical and Cultural Geography 
and Ethnography of the Deccan’ हा प्रबंध डॉ. साकंहलया याचं्या मागयदशयनाखाली हलहहला. 
 

कोरीव लेख ककवा िाम्रपटािे दान ही पूवीच्या काळी सहजासहजी घडणारी गोष्ट नव्हिी. 
आिासारखी लेखहवद्या स लभ नव्हिी. राज्यकिा, राजघराण्यािील हस्त्रया, प रर्ष, शासनाहधकारी, धहनक, 
सावकार, व्यापाऱयाचं्या श्रेणी दान देि असि. त्याम ळे कोरीव लेखािंील प्रत्येक िपशील काळजीपूवयक 
हलहहला जाई. काही हनष्ट्काळजीपणाने हलहहलेले कोरीव लेखही अस्स्ित्वाि आहेि पण िे अपवादात्मक. 

 
ताम्रशासन : 
 

िाम्रशासनािा प्रघाि फार प्रािीन काळापासून आहे. भारिाि इ. स. पू. हिसऱया शिकापासून 
िाम्रशासनािा उपयोग करीि असल्यािे हदसून येिे. सोहृगौडा िाम्रपट हा सवाि प्रािीन िाम्रपट आहे. 
महाराष्ट्रािील सवाि प्रािीन िाम्रपट वाकाटक राजा हद्विीय कवध्यशक्िी यािा वाशीम िाम्रपट यािा हनदेश 
करावा लागेल. 
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िाम्रपटाि बह दा राजाने प्रत्यक्ष दान हदले असेल, िे िाबंयाचं्या पत्र्यावर नोंदहवले असिे.राजा 
ब्राम्हणाला भहूमदान करीि असे. िी भमूी शासकीय करम क्ि असे. देवाच्या पूजाअिेसाठी बहल िरू, 
वैश्वदेव करण्यासाठी राजेलोक पवयकाली दान देि असि. हवष्ट्ण स्मृिी आहण या्वल्क्यस्महृि यामध्ये 
राजाने ब्राम्हणास जमीन द्यावी परंि  प ढील राजाचं्या माहहिीसाठी िे दान िाबंयाच्या पत्र्यावर हलहाव.े 
जहमनीच्या िि ःसीमा सागंाव्या व पत्र्यामध्ये कडी ओवनू म द्रा ठोकावी असा स्पष्ट हनदेश आहे. 
या्वल्क्यस्मिृीिील लेख्यप्रकरणािं राजशासने कशी ियार करावीि याबद्दलिा िपशील आहे. 
हव्ानेश्वराच्या या्वल्क्यस्मृिीवरील हमिाक्षरा या टीकेि राजशासने हलहावी याबद्दल माहहिी हदलेली 
आहे. गिशककाल, त्या त्या राजािा राज्यसंवत् असेल िर िो सूययग्रहण, िंद्रग्रहण अगर ज्यावळेी दान 
केले असेल त्या पवयकालािे नाव, राजािी वशंावळ, जो दान घेणारा असेल त्यािी िीन हपढ्यापयंििी 
वशंावळ यावी. मोठ्या जबाबदार माणसािी या कामी नेमणूक करावी असे या टीकेमध्ये हलहहले आहे. 
िाम्रपट हलहहण्यापूवीही त्यािील मजकूर लाकडी फळीवर खडूने हलहीि व िो ‘करहणक ’ िंिोिंि 
िाम्रपटावर कोरून काढीि असे. हे कायय स व्यवस्स्थि होण्यासाठी त्यावर एका अहधकाऱयािी नेमणकू असे, 
त्यास ‘अक्षपटहलक ’ म्हणि. कोरक्याने कोरलेल्या मजक राला उत्कीणय, उत्कीहलि असे शबद आहेि. असे 
िाम्रपट राजाच्या शासनागारािं व्यवस्स्थि ठेवलेले असि. या हवभागास सािवाहनाचं्या लेखाि फलकावार 
म्हटले आहे. 
 

िाम्रशासने हपढ्यान् हपढ्या दान हदलेली असिाि. त्याम ळे लोक दानपत्र काळजी.पूवयक 
ठेवीि.घरािंील कभिीमध्ये, केनाड्याि, दगडी पेटीि स रहक्षि ठेवीि. यादवराजा महादेव यािा काळेगाव 
येथे सापडलेला िाम्रपट दगडीपेटीिि सापडला. 

 
ताम्रशासनािे स्वरुप : 

 
(१)प्रारंभ, (२)मध्यागं व (३)शवेट. िाम्रशासने म ख्यत्वकेरून लाबंट िौकोनी असिाि. कहद , जैन 

यंते्र मात्र गोल हत्रकोनी आकारािी असिाि. िाम्रशासनाच्या पत्र्यािी सखं्या बह धा िीन असिे. पत्र्याच्या 
िारही बाजूच्या कडा थोड्या थोड्या वर उिललेल्या असिाि. त्याम ळे पते्र एकमेकावंर घासून अक्षरे 
हझजि नाहीि. 

 
स रवािीस हसद्धम्  दृष्टम् , स्वस्स्ि असे मागंल्यसूिक शबद असिाि. कधी स्वस्स्िक, हत्ररत्न, कमळ 

असिे. त्यानंिर ज्य़ा स्थानाहून दान हदले असेल त्या स्थानािे नाव हदलेले असिे.त्यानंिर जो दािा असेल 
त्यािी वशंावळ हदलेली असिे. त्यामध्ये पूवयसूरीच्या पराक्रमािेही वणयन असिे. जे दान हदलेले असेल 
त्यािा िपहशल हदलेला असिो. भहूमदान असेल िर गावाच्या िि ःसीमा हदलेल्या असिाि. राजाच्या 
प ण्याहभवदृ्धीसाठी, राज्याहभरे्षकाच्याहनरहमत्त, सूययग्रहण, िंद्रग्रहण व्याहिपाि ककवा पवयकाली बव्हंशी ही 
दाने हदलेली असिाि. दान घेणाऱयािे नाव, त्यािी वशंावळ, गोत्र, त्यािे वास्िव्य, हवहनगयि यािंाही 
िाम्रपटाि उल्लेख असिो. दान देिेसमयी जे जे अहधकारी हजर असि त्या त्या ह दे्ददारािंी नाव ेअसिाि व 
सरिेशवेटी शकवर्षय, राजशकािील काल, हिथी, हदवस, पंधरवडा, महहना यािंी नोंद असिे. 

 
शवेटी दानपत्राच्या रक्षणासाठी सवांना हवनंिी असे. राजा्ेिे उल्लंघन करणारा पाि पािके आहण 

पाि महापािकािंा धनी होि असे. या शपाशीवादात्मक श्लोकािें जनकत्व बह धा व्यास महर्षींना हदलेले 
आढळून येिे. 
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िाम्रलेखनािी जबाबदारी बह धा वहरष्ठ अहधकाऱयावंर टाकलेली असे. प ष्ट्कळदा साहंधहवग्रहहक या 

कामहगरीवर असे. िाम्रपटािून हलहहणाऱयािे संपूणय नाव असिे. अशा वळेी िो त्या मजक रािा रिहयिा आहे 
की केवळ लेखहनक आहे हे कळावयास मागय नसिो. हकत्येक वळेा हलहहणारा व कोरणारा हे हभन्न असि. 
त्यावळेी अमक्यािमक्याने हलहहले व अमक्यािमक्याने उत्कीणय केले अशी नोंद असिे. उत्कीणयिेिे कायय 
करणाऱयाला स वणयकार, कासं्यकार अक्षशाहलन् म्हटलेले आहे. 

 
ही राजा्ा प्रत्येक वळेी राजाि देि असे नाही िर हकत्येक वळेा इिराकंरवी य वराजामाफय िही 

दानपत्र हदले जाि असे. प्रत्यक्ष अशा राजाकरवी आ्ा असेल िर आ्ा स्वयं स्वम खा्ा असा स्पष्ट उल्लखे 
असिो. 

 
िाम्रलेखन पहहल्या पत्र्याच्या आिील बाजूवर, मधल्या पत्र्यावर दोन्ही बाजंूवर, हिसऱया पत्र्याच्या 

आिील बाजूवर हलहहलेले असिे. या पत्यानंा डाव्या बाजूला गोल भोके असून िी कडीि गोवलेली 
असिाि. कडीिी दोन्ही टोके एकत्र करन त्यावर राजम द्रा असिे. म द्रा बह धा ब्रॉन्झ ककवा िाबंयािी 
असिे.त्यावर राजािे हशक्कामोियब असे. ह्या हिन्हावरून राजािा धमयपंथ समजिो. बदामी िाल क्य आहण 
राष्ट्रक टाचं्या म द्रावर वराह आहे. हशलाहाराचं्या म द्रावर गरड, सपयधर गरड आहे. यादवाचं्याही 
िाम्रपटावरील म द्रावंर गरडि आहे. वाकाटकराजा हद्विीय प्रवरसेन याच्या िाम्रपटाच्या म द्रावंर अन ष्ट म् 
िरणािील श्लोक आहे. 

 
वाकाटक ललामस्य क्रमप्राप्तनृपणश्रय:। 
राज्ञः प्रवरसेनस्य शासनां णरपुशासनम्। 

 
भमूी अगर गाव दान हमळाल्यानंिर दान घेणाऱयाला काही अहधकार हमळि. उदाहरणाथय, 

अपरंपराबहलवदय–त्या गावाि राहणाऱया लोकावंर शासनाहधकाऱयानंा बैल प रहवण्यािी जबाबदारी राहाि 
नसे.अभटप्रवशे–शासनाच्या सैहनकानंाही िेथे प्रवशे होि नसे. इिकेि नव्हे िर शासनाहधकारी दौऱयावर 
असिाना त्यानंा जळण, िादूंळ, खाट, आसरा देण्यािे बधंन िेथील गावकऱयानंा नसे. 
(अक रिोलकहवनाशीखट् वासंवास) िेथून कोणालाही दूध, दही, गवि, लाकूड, हऴद, भाजीपाला,फ ले 
प रहवण्यािे बधंन नसे. (अद ग्धदहधग्रहणअिृणकाष्ठग्रहणहरीिकशाकप ष्ट्पग्रहण). 
अिारासनिमयअंगारकपारासन. शासनाहधकारी, त्या जागेि िळ ठोकणे, िेथून जाणे इत्यादी गोष्टी करू 
शकि नसि. कोळसा, मीठ अगर इिर खहनजपदाथासाठी िी जमीन उपयोगाि आणली जाि नसे. काही 
हववहक्षि करािंीि त्या जहमनीवर आकारणी होि असे. या भमूीवरील आंबा, मोहािी झाडे, कूप,वाहटका 
यावर कोणत्याही करािी आकारणी होि नसे. अशी जमीन धारण करणाऱयाला िी हवकिा येि नसे. गहाण 
टाकिा येि नसे. िेथे गहणकानंा वसिीसाठी, ज गार खेळणे यास बंदी असे. उपहरहनर्वदष्ट गोष्टी 
जमीनधारकाने पाळल्या नाहीि िर त्यािी जमीन जप्ि होि असे. 
 

ही दाने बह धा परंपरागि असि. हकत्येकवळेा िाम्रपट फार मोठे असिाि. त्याि हकत्येकवळेा 
ऐहिहाहसक घटनािंा उल्लखे असिो. प रर्षोत्तमप री येथे सापडलेल्या यादवकालीन िाम्रपटाि देवहगरीच्या 
हकल्ल्याि आमणाला कसे पकडले यािा वृिान्ि आहे. हकत्येकवळेा िाम्रशासनािूंन अहिशयोक्िीपर 
मजकूर, अहिरंहजन कथने असिाि. स्ि िीपर मजकूरही अवास्िवपणे हलहहलेला असिो. लहानसा राजा 
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असला िरी त्यािी प ष्ट्कळ वळेा अवास्िव स्ि िी केलेली असिे. हकत्येकवळेा खोटी िाम्रशासनेही लोक 
ियार करीि; परंि  त्याि वार, हिथी,काळ यािंा मेळ बसि नाही. वशंावळ ि कीिी हनघिे. 

 
णलपी: 
 

महाराष्ट्रािील कोरीव लेखािं मौययकाळािील ब्राम्ही, क्षहराि रादा नहपानाच्या लेखािील ठाशीव 
व घवघवीि हलपी, सािवाहनािंी लेखनशलैी, वाकाटकािंी पेहटकाशीर्षयक हलपी, बदामी िाल क्य व 
राष्ट्रकूट यािंी दाहक्षणात्य हलपी व यादवाचं्या लेखािूंन देवनागरी हलपी असे प्रकार आढळून येिाि. 
वाकाटकाचं्या दरबारी पेहटकाशीर्षयक हलपी प्रसाराि आली. ही देखणी हलपी म्हणजे दाहक्षणात्य आहण 
उत्तरेकडील हलपींिे स ंदर मीलन आहे. सािवाहन सम्राट्  सािक्रणींने माळवा पादाक्रािं केला आहण 
सािंीच्या स्िंभावर लेख कोरहवला. िेव्हापासून दाहक्षणात्य हलपीिा उत्तरेकडे प्रवशे झाला. ही 
पेहटकाशीर्षयक हलपी इिकी लोकहप्रय झाली की ग ज्जयर राजाचं्या लेखाि, वाकाटकािें माडंहलक शरभप रिे 
राजे याचं्या लेखािं, एरण व उदयहगरी येथील सम द्रग प्ि व हद्विीय िदं्रग प्िाच्या लेखाि या हलपीिा 
उपयोग केला आहे. वाकाटकािंा अस्ि झाला परंि  त्याच्या या स ंदर हलपीिी मोहहनी काही काळ िशीि 
होिी. नगरधन येथील स्वामीराजािा लेख पेटकाशीर्षयक हलहपि हलहहला आहे; िर कनाटकािील येके्करी 
येथील हद्विीय प लकेशीिा लेख याि हलपीि हलहहलेला आहे. कदंब, हशलाहार व यादववशंािील राजािें 
लेख देवनागरी हलपीमध्ये हलहहलेले आहेि. कल्याणी िाल क्यािें लेख कानडी हलपीि हलहहलेले आहेि. 
लीपीवरून संशोधकानंा सवयसाधारणपणे लेखािा काल कानडी ठरहविा येिो. हकत्येकवळेा लेखामंध्ये 
शकािा, हिथीिा अगर महहन्यािा उल्लखे नसिो; अशा वळेी अक्षरािंी उंिी जाडी, वलेायंा, लपेटी–या 
साऱया वापकाव्यावंरून संशोधक लेखािा काल ठरहविाि. 

 
कोरीव लेखािी भाषा : 
 

महाराष्ट्राि प्राकृि, संस्कृि, मराठी, कानडी भारे्षि हलहहलेले लेख आढळून येिाि. सवाि प्रािीन 
लेख सोपारा येथील अशोकािा आहण द सरा मौयय काळािील महाराष्ट्रािील िादंा हजल्ह्यािील देवटेक 
येथील लेख. नाणेघाटािील नागहणकेिा लेख, काला भाजा, वडेसा, क डा, महाड येथील लेखािंी भार्षा 
प्राकृि आहे. नाहशकच्या सािवाहन राजाचं्या लेखािं प्राकृि भार्षा आहे. िाल क्य, वाकाटक, राष्ट्रकूट, 
कदंब, हशलाहार वशंािंील राजािे लेख संस्कृि भारे्षि आहेि. यादवाचं्या लेखािून संस्कृि आहण मराठी 
एकाि वळेी आलेली हदसून येिे. उदाहरणाथय, िासगाव िाम्रपट, सामिं जैत्रािा िाम्रपट. राष्ट्रकूट राजा 
िि थय गोकवद याच्या कळस येथील हशलालेखाि कानडी काव्यपंक्िी आहेि. कोरीव लेख हकत्येकदा 
वृत्तबद्ध असिाि. ित्कालीन लेखािील भारे्षवरून भारे्षिे सौंदयय हदसून येिे. खोलेश्वराच्या आंबे येथील 
लेखाि आंबे नगरािे मोठे मनो् वणयन आले आहे. हनरहनराळया जनपदानंी व्यापलेले, बागानंी वढेलेले, 
िोरणे, ध्वज यानंी शोहभवन्ि असे आंबे नगर पृर्थवीिे भरू्षण असल्यािे या लेखाि साहंगिले आहे. 

 
मराठी हशलालेख आहण िाम्रपट दहाव्या शिकापासून सापडिाि. श्रवणबेळगोळ येथील 

गोमटेश्वराच्या मूिीखाली श्री िाव ण्डराये करहवयले हे वाक्य आहे. परंि  त्या लेखाि कालािा प्रत्यक्ष 
उल्लेख नाही. गंगराजाच्या प्रधानाच्या नावावरून अदमासे शके ९८३ मधील हा लेखं आहे असे मानण्याि 
येि, परंि  हदवआेगर येथील मराठी िाम्रपट शके ९८२ मधील आहे. हाि मराठी भारे्षिील आद्य िाम्रपट 
आहे असे कै. डॉ.मोरेश्वर गंगाधर दीहक्षि यानंी प्रहिपादन केले आहे. याहशवाय आंबजेोगाई, राजंली, 
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हिपळूण िेर, सावरगाव परळ, पाटण  इत्यादी हठकाणी मराठी लेख सापडलेले आहेि. या लेखािें संशोधन 
डॉ. श.ं गो ि ळप ळे यानंी आपल्या ‘मराठी कोरीव लेख’ या गं्रथाि केलेले आहे. सम्राट अशोकाच्या 
काळापासून िे यादव कालापयंिच्या ऐहिहाहसक साधनसाम ग्रीि िाम्रशासने आहण हशलालेख यािंा वाटा 
फार मोठा आहे.म सलमानी अमदानीि कागदािी हकमया आली आहण कागदी फमानाबरोबर हशलालेख 
आहण िाम्रपट यािें महत्त्व कमी झाले. 
 
लेखनसाणहत्य : 
 

कागदािी हकमया आहण हििे महत्त्व बाराव्या शिकानंिरिे आहे. ित्पूवीच्या लेखनसाम ग्रीमध्ये 
हिरस्थायीपणाकडे जास्ि लक्ष हदल्यािे हदसून येिे. त्यािप्रमाणे लेखनहवद्या एका हवहशष्ट वगािी 
हमरासदारी असल्याम ळे हििे स्वरूप अहिशय मयाहदि होिे. प्रािीनकाळािील लेखनािे जे प राव ेउपलबध 
आहेि त्यावरून असे हदसून येिे कीराजेलोक, शासनाहधकारी, समाजश्रेष्ठी, व्यापराश्रेष्ठी हवशरे्ष प्रसंगािंी 
नोंद करण्यासाठी हशलालेख अगर िाम्रपट हलहवनू घेि असि, त्याम ळे िे काळजीपूवयक हलहहले जाि 
असि. त्याच्या हटकाऊपणाकडे जास्ि लक्ष हदले जाि असे. प्रािीन लेखनसाहहत्याि खालील साहहत्यािा 
समावशे होि होिा. 

 
प्रस्तर : लेखनसाहहत्याि प्रस्िरािा अग्रक्रम लागेल, यािे कारण त्यािे हिरस्थाहयत्व धाि  

हझजिाि. धाि  गजंिाि. पण प्रस्िर गजंि नाहीि. धािूच्या मानाने त्यािी झीज अत्यंि अल्प असल्याम ळे 
प्रस्िरािी प्रािीनकाळच्या अत्यंि लोकहप्रय लेखनसाहहत्यािं गणना होिे. दगडावर लेख हलहहण्यापूवी िो 
ग ऴग ळीि करण्याि येि असे. त्यावर काळया शाईने अगर खडूने मजकूर हलहहि असि; त्यानंिर कोरक्या 
हछत्रीने खोदून हलहहि असे. अशा िऱहेने लेखरिना करणारा हवद्वान, अक्षरे वळणदार हलहहणारा लेखक 
आहण हलहहलेला लेख कोरणारा कोरक्या अशी िीन माणसे या कामाला लागि. महाराष्ट्रािील सवाि 
प्रािीन प्रस्िर-लेख सोपारा येथे सापडलेला अशोकािा लेख आहे. महाराष्ट्राि ग फंािूंन कभिीवर लेख 
आढळिाि. नागपूरजवळील ग ंफेि लेख सापडल्यािे वृत्त न किेि प्रहसद्ध झाले आहे. देवळामध्ये कभिीि 
लेख सापंडलेले आहेि. उदाहरणाथय, नादंगाव खंडेश्वर येथील यादवकालीन लेख. देवळाच्या 
ि ळवटावरील लेख पंढरपूरला होयसऴ राजा सोमेश्वरािा आहे. यादवराजा महादेव यािा अप्िोयाम य् 
केल्यािा उल्लखे असलेला लेख िेथे खाबंावर आहे. हकत्येक वळेा बौद्धस्िूपाच्या सभोविाली असलेल्या 
स्िंभावर लेख आढळिाि. हे स्िंभ बौद्ध श्राहवकानंी, उपाहसकानंी दान हदलेले असिाि. अशा स्िंभानंा 
दानस्िंभ म्हणिाि. अशा िऱहेिे दानस्िंभ नागपूरजवळ पवनी येथील उत्खननाि सापंडलेले आहेि. 
मूिीच्या आसनपट्टीवर ज्याने मूिीिे दान केले असेल त्यािे, आहण त्या मूिीच्या काराहगरािे नाव आढळिे. 
हवदभािील अकोला हजल्ह्यािील काटा या गावी यादवराजा रामदेवराजाच्या वळेिा मिूीलेख आहे. 
 

दवजस्तांभ: देवळासमोर स्िंभ उभारिाि त्यास ध्वजस्िंभ म्हणिाि. बेसनगर येथे हेहलओडोरसया 
ग्रीक राजदूिािा लेख ध्वजस्िंभावरआहे. अशा िऱहेिा प्रािीन ध्वजस्िंभ महाराष्ट्राि नाही. 

 
जयस्तांभ:पूवीच्या काळी हदस्ग्वजयानंिर राजेलोक कीिीस्िंभ उभारीि. अलाहाबाद येथील 

स्िंभावर सम द्रग प्िाच्या हदस्ग्वजयानंिर कोरलेला लेख आहे. अशा िऱहेच्या लेखाला प्रशस्िी म्हणिाि. 
अशा िऱहेिी प्रशस्िी नाहशक येथे सािवाहन सम्राट गौिमीप त्र सािकणी यािी आहे. महाराष्ट्राि अशा 
िऱहेिा जयस्िंभ नाही. 
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वीरगळ: एखाद्या गावािील शूर वीराने ग्रामरक्षणासाठी बहलदान केले िर गावकरी त्याच्या 

स्मरणाथय हशळा उभारीि. हशळेवर घोड्यावर स्वार झालेला वीर दाखहवलेला असिो. दोन्ही बाजूला िंद्र–
सूयय दाखहवले असून खाली वीरािे नाव, गाव हलहहलेले असिे. महाराष्ट्राि वीरगळ आहेि पण त्याखाली 
लेख नाहीि. कनाटकाि लेखय क्ि वीरगळ प ष्ट्कळ आहेि. 

 
 पहिहनधनोत्तर स वाहसनी स्त्री सिी गेली िर हिच्या नावाने ‘सिीिा दगड’ उभारीि. 
 
भूजवपत्र:  
 

भजूयपत्रािा लेखनासाठी उपयोग करण्यािी कला भारिाि फार प्रािीन काळापासून आहे. 
हसकंदरच्या स्वारीच्या बरोबर असलेल्या कर्वटअस याने भारिीय लोक भजूयपत्रािा लेखनासाठी उपयोग 
करीि असल्यािे नमूद केले आहे. हहमालयामध्ये भजूयवृक्ष हवप ल प्रमाणावर आढळिाि. भजूयवृक्षाच्या 
अंिसाली काढून त्या घासून ग ळग ळीि करण्यािी आहण हिला िकाकी आणण्यािी कला काहश्मरी 
पंहडिानंा अवगि होिी. ससं्कृि वाङ्मयामध्ये भजूयपत्रािे हकिीिरी उल्लेख आहेि. मध्यआहशयािील 
खोिान येथे द सऱया शिकािील खरोष्ठी हलपीि भ जयपत्रावर हलहहलेली धम्मपदािी पोथी हमळाली आहे. 
नवव्या शिकापासून भजूयपत्रावर हलहहलेल्या पोर्थया ऑक्सफोडय, स्व्हएन्ना, बलीन आहण प णे येथे भाडंारकर 
इस्न्स्टयूटमध्ये आहण डेक्कन कॉलेजमध्ये आहेि. 

 
ताडपत्र: िाडपत्रािा दहक्षण भारिाि हवशरे्ष उपयोग करीि असि. िक्षहशलेला इ.स. पहहल्या 

शिकािील िाम्रपट सापडला आहे. त्यािा आकार िाडपत्रासारखा आहे.गौिमब द्धाच्या मृत्य नंिर लगेि 
भरलेल्या धमयपहरर्षदेि हवहधनयम िाडपत्रावर हलहहले होिे असे ह्य एनत्संगाने हलहून ठेवले आहे. 
उपयोगापूवी िाडपते्र वाळवनू प न्हा पाण्याि उकळून काढून प न्हा वाळवीि. पानाला ग ळग ळीिपणा येण्साठी 
शखंाने अगर दगडाने घासून योग्य आकार कािरीि. काश्मीर आहण पंजाबिा काही भाग सोडला िर 
भारिाि इिरत्र लोक िाडपत्रािा लेखनासाठी प ष्ट्कळ उपयोग करीि असि. दहक्षण भारिाि िाडपत्रावर 
लोखंडी अणक िीदार स यीने टोिून अक्षरे हलहहि आहण त्यानंिर त्यावर कोळसा अगर शाई लावीि. 
िाडपत्राच्या पोथीला पानाच्या मध्यभागी गोल भोक पाडीि. त्यामध्ये दोरा ओवनू हलहहलेली सवय पाने एकत्र 
बाहंधि. पानािंी लाबंी जास्ि असेल िर दोन भोके ठेवीि. त्याि आकाराच्या दोन लाकडी पट्ट्या करून 
त्यामध्ये पोथी ठेवीि असि. नेपाळमधील िाडपत्राच्या पोथीसंग्रहाि सािव्या शिकािील स्कंदप राण आहण 
लंकाविार या गं्रथाच्या िाडपत्राच्या प्रािीन पोर्थया आहेि. 

 
कातडे:  
 

भारिाि कािड्यावर हलहहलेले लेख अद्याप सापडले नाहीि. धामीकदृष्ट्या कािडे हनहर्षद्ध 
मानल्याम ळे लेखनासाठी उपयोग करीि नसि. स बंधूच्या वासवदत्ता नाटकाि हहरणाच्या कािड्यािा 
लेखनासाठी उपयोग करीि असल्यािा उल्लेख आहे. कािड्यावरील लेख पहिम आहशया आहण य रोपमध्ये 
सापडले आहेि. खरोष्ठीमधील काही लेख उंटाच्या कािड्यावर आढळिाि. 

 
कापड: 



 अनुक्रमणिका 

 
इ.स.पू.हिसऱया शिकापासून भारिाि कापडािा लेखनासाठी उपयोग केलेला हदसून येिो. गेल्या 

शिकापयंि कनाटकािील काही व्यापारी लोक कापडावर हलहीि असि. कापडाला कििोक्यािी अगर 
कणकेिी पािळ खळ लावनू ग ळग ळीि करीि व त्यावर खडूने अगर पेस्न्सलीने हलहीि असि. अशा 
िऱहेिी कापडी प स्िके शृगेंरीच्या मठािं आहेि. हर्षयिहरिाि कापडावरील लेखािंा उल्लखे आहे. 
महाराष्ट्राि दासोपंिािी पासोडीवरील पोथी आहे. 

 
कौशेयपट: 

 
स िी कापडाप्रमाणेि रेशमी कापडािाही लेखनासाठी उपयोग करीि असल्यािे हदसून येिे. रेशमी 

कापडािा सरास उपयोग करीि नसि. जेसलमेर येथे िौदाव्या शिकािील रेशमी कापडावरील हलहहलेली 
जौनसूत्रािंी यादी सापडली आहे. 

 
फलक: लाकडाच्या फळयावर हलहहण्यािा प्रघाि फार प्रािीन काळापासून आहे. महावग्ग गं्रथाि 

आहण जािकाि लाकडी पाटीिा उल्लखे आहे. हवनयहपटकािं धमयसंमि देहत्यागािे हवहधहनयम 
काष्टफलकावर हलहू नयेि असे साहंगिले आहे. लहलिहवस्िरािं गौिमब द्धाच्या िंदनाच्या पाटीिा उल्लखे 
आहे. भाज्याला लाकडी ि ळईवर ब्राम्ही लेख आहे. 

 
सुविवपत्र: प्रािीन काळी श्रीमंि सावकार आपल्या क लािंील महत्त्वाच्या घटना स वणयपत्रावर 

हलहीि. धार्वमक नीहि-हनयमही त्यावंर कोरवनू घेि. स वणय अहिशय द र्वमळ असल्याम ळे त्यािे प राव े
अत्यल्प आहेि. िक्षशीलेजवळ गागं  येथील स्िूपािं सोन्याच्या पत्र्यावर खरोष्ठी हलहहलेले दानपत्र सापडले 
आहे. 

 
रुपे: सोन्याप्रमाणे रपे द र्वमळ असल्याम ळे रप्याच्या पत्र्यावरील लेखािें अवशरे्ष अत्यल्प आहेि. 

िक्षशीलेला रप्याच्या पत्र्यावरील लेख सापडला आहे. जैन मंहदरािून िादंीच्या पत्र्यावर यंते्र आढळून 
येिाि. 

 
ताांबे: भारिीय प्रािीन लेखन साम ग्रीमध्ये िाबंयािा अग्रक्रम लागेल. राजेलोक, ब्राम्हणानंा 

पवयकाळी दान देि असि त्यावळेी िाम्रपत्र कोरवनू िो ब्राम्हणास समारंभपूवयक अपयण करीि. िे दान 
हपढ्यान् हपढया असल्याम ळे िे ब्राम्हण जिन करून ठेवीि. महाराष्ट्राच्या इहिहासाि वाकाटककालीन 
िाम्रपट हेि सवाि प्रािीन िाम्रपट आहेि. िे ियार करण्यािी पद्धि असे. िाम्रशासन ियार करणे, 
हलहहणे आहण िो प्रत्यक्षिः देणे वगैरेसाठी कोणकोण अहधकारी लागि यासंबधंीिी माहीि वगेळी हदली 
आहे. 

 
लोखांड:  

 
लोखंड गजंि असल्याम ळे लोखंडी लेखपते्र आढळून येि नाहीि. हदल्लीजवळ 

मेहरौली येथे सापडलेला िंद्र नावाच्या राजािा लेख आहे िो बह धा ग प्िवशंाच्या हद्विीय 
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िंद्रग प्िाच्या वळेिा असावा असा हवद्वानािंा िकय  आहे. मराठेशाहीि लोखंडी िोफावंर फारसी 
लेख आढळून येिाि. 

 
णपतळ व कासे: हपिळ, कासे यािंा लेखनासाठी हवशरे्ष उपयोग होि नसे, परंि  हपिळी घंटावंर 

देणगीदारािंी नाव ेआढळून येिाि. 
 
ब्रॉऩ्झ: धाि च्या मूिीच्या आसनपट्टीवर मूिीिे नाव, लेख हलहहलेले आढळिाि. माहणकलाल येथे 

क शाणकाळािील हलपी असलेला ब्रॉऩ्झिा लहान करंडक सापडला आहे. सोहगौडा येथे सापडलेला लेख 
ब्रॉऩ्झच्या पािळ पत्र्यावर हलहहलेला आहे. 

 
हशलालेख आहण िाम्रपट ही जरी लेखनािी म ख्य साधने असली िरी धािूवर हलहहलेला 

ऐहिहाहसक काळािील मजकूर इहिहासलेखनाच्या दृष्टीने महत्वपूणय असिो. 
 
शांख: आंध्रप्रदेशाि श्रीकाक लम् हजल्ह्यािील शाहलह ंडम येथे सापडलेल्या बौद्ध अवशरे्षािं 

शखंावरील लेख सापडला आहे.हस्स्िदंिाच्या पट्ट्या, कासवािी पाठ यािंाही हलहहण्यासाठी उपयोग 
करीि असि. 

 
मातीच्या णवटा: मािीच्या हवटावंर हलहहण्यािा प्रघाि फार प्रािीन काळापासून आहे. बौद्ध 

धारणीसूते्र हवटावंर हलहहलेली आढळून येिाि. पहहल्या शिकािील दामहमत्र आण शीलवमयन्  यानंी य् 
केल्यािे लेख मािीच्या हवटावंर आहेि. दाहमत्राच्या लेखािी वीट लखनौ सगं्रहालयाि आहे.मािीच्या 
हवटावंर हलहहलेले लेख कभिीमध्ये अगर य्वदेीवर बसवीि असि. मृत्क ं भ ओले असिाना क ं भार 
एकादेवळेी आपले नाव हलहह, खूण करी. िक्षहशला, कौशाबंी आहण नालंदा येथील उत्खननाि मृण्मय म द्रा 
सापडलेल्या आहेि. या म द्रावंर व्यस्क्िनामे ककवा बोधशबद अगर वाक्य असिे. मािीच्या हवटावंर अगर 
दानम द्रावंर त्या ओल्याअसिाना हलहहि आहण नंिर त्या भाजून काढीि. 

 
कागद: हिनी लोकानंी इ.सनाच्या पहहल्या शिकाि कागद ियार केला. प ढे हिनी 

प्रवाशाचं्याबरोबर ही कला भारिाि आली. परंि  अलेक्झाडंरबरोबर कहद स्िानाि आलेल्या हनआकय सने 
भारिीय लोक कापूस क टून कागद ियार करीि असे नमूद केले आहे. हािकागद करण्यािी कला 
भारिीयानंा अवगि होिी. या कागदाला िादं ळािी खळ लावनू शकंाने घोटीि असि. भोज राजा राज्य 
करीि असिाना माळव्याि कागद ियार करण्याच्या कलेिा प्रसार होिा असे संशोधकािें मि आहे. 
काश्मीरमध्ये अकराव्या शिकािील आहण ग जराथेि िेराव्या शिकािील कागदावरील हस्िहलहखि गं्रथ 
सापडले आहेि. मात्र एवढे खरे की म सलमानी अमदानीपासून भारिाि कागदािा प्रसार जास्ि झाला. 

 
शाई: लेखनासाठी शाईिा उपयोग फार प्रािीन काळापासून अस्स्ित्वाि होिा. पक्की शाई 

करण्यासाठी कपपळाच्या कडकािी बारीक भ कटी पाण्याि हमसळून मडक्याि घालून उकळीि असि. त्याि 
टाकणखार आहण लोघ्र हमसळून फडक्यावरून गाळीि. भ जयपत्रावरील हस्िहलहखि हलहहण्यासाठी 
बदामाच्या साली जाळून, त्यािी वस्त्रगाळ पूड गोमूत्राि उकळून शाई ियार करीि. या शाईने हलहहलेला 
मजकूर पाण्याने ध िला जाि नसे. मोहरीच्या िेलाच्या हदव्यािी काजळी धरून काळी शाई ियार करीि. 
अहळत्यापासून लाल शाई आहण हरिाळापासून हपवळी शाई ियार करीि. सोनेरी आहण रपेरी शाईसाठी 
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सोन्यािी आहण रप्यािी भ कटी शाईि हमसळि. पाणीनीच्या अष्टाध्यायीमध्ये आहण अशोकाच्या लेखाि 
‘हलपी’ हा शबद आलेला आहे. त्यावरून शाईने हलहहण्यािी प्रथा फार प्रािीन होिी असे म्हणावयास 
हरकि नाही. अजंठ्याच्या लेण्यािूंन इ. २-३शिकािंील धाि रागानंी हलहहलेले लेख आहेि. 

 
लेखिी: लेखणी या शबदाि कोरणी, क ं िला, बोरू या सवांिा अंिभाव केलेला हदसून येिो. 

‘लहलिहवस्िर’ या गं्रथाि ‘वणयक’ हा शबद आलेला आहे. राजशखेराच्या काव्यमीमासेंि लोहकंटकािंा, 
लाकडी फळयािा आहण खडूिा उपयोग करीि असल्यािा स्पष्ट उल्लखे आहे. अजंठ्याच्या लेण्यािं 
क ं िल्याने अक्षरे हलहहली आहेि. 

 
प्रािीनकाळािील लेखनकला, लेखनकलेिे ऐहिहाहसक महत्त्व, लेखऩकलेिा अभ्यास, िाम्रपट 

आहण हशलाशासनािंील ऐहिहाहसक द वे, लेखनसाहहत्य, म द्रा यािें स्वरूप हवशद केल्यानंिर या सवांमधून 
राजकीय, सामाहजक, धार्वमक जीवन कसकसे साकार होि गेले यािे दशयनही हििकेि ककबह ना जास्ि 
मनो् आहे. 

 
राजकीय जीवन 
 

महाराष्ट्रािील राजकीय जीवन कसे होिे, त्यािे शासन, शासनाहधकारी कसे होिे यािी वगेळया 
हवभागािं ििा झालेली असल्याम ळे येथे केवळ धाविे स्वरूपि सागंावयािे आहे. राजकीय इहिहासािे 
लेखन करिाना कोणिे लेख फार उपयोगाि आले हेि म ख्यत्व ेसागंावयािे आहे. 

 
महाराष्ट्राि मौययकाळािील दोन लेख सापडले आहेि. एक सोपारा येथे सापडलेला अशोकािा 

लेख आहण द सरा िादंा हजल्ह्यािील देवटेक गावी. या लेखाि प्राण्यािे बंधन आहण कहसा करू नये अशी 
आ्ा ब्राम्ही हलपीि कोरवली आहे. अशोकाच्या पािव्या लेखाि कोकणिा अपरान्ि असा उल्लखे आहे िर 
िेराव्या लेखाि हवदभािील भोजािंा उल्लेख आहे. यानंिर सािवाहन राजािे लेख सापडिाि. ज न्नरजवळ 
नाणेघाटाि सािवाहन सम्रा्ी नागहणका हहिा लेख आहे. िी आपला म लगा वहेदश्री यािी प्रहिनीधी म्हणनू 
राज्य करीि होिी. या लेखािी भार्षा प्राकृि आहे. नाहशक, काले येथे गौिमीप त्र सािकणी आहण प ळ मावी 
यािें लेख आहेि. गौिमीप त्राने क्षहराि वशंािा उच्छेद केला. शक, यवन, पल्लव यािें हनदालन केले. 
सौराष्ट्र माळव्यापयंि आपल्या राज्याच्या मयादा नेल्या. रामकृष्ट्णाप्रमाणे असणाऱया या वीर प रर्षाने 
सािवाहनक लाच्या यशािी प्रहिष्ठापना केली. इ. २५० च्या स मारास या साम्राज्यािा अस्ि झाला. या 
वशंािील शवेटिा रादा िि थय प ळ मावी यािी नाणी अकोला हजल्ह्यािील िऱहाळा या गावी सापडली आहेि. 
सािवाहनानंिर महाराष्ट्राि आभीर राजे उदयास आले. नाहशकला आभीर राजा ईश्वरसेन यािा लेख 
आहे. हा मोठा पराक्रमी राजा होिा. याने आभीर शक िालू केला असा हवद्वानािंा िकय  आहे. हाि शक प ढे 
कलि री शक म्हणून ओळखला जाऊ लागला. हिस्िपूवय पहहले शिक आहण त्यानंिर दोन िीन शिकाचं्या 
काळाि पहिम महाराष्ट्राि क डा, महाड, कान्हेरी, नाहशक, ज न्नर, काले, बेडसे येथील लेण्यामंधून प्राकृि 
लेख आहेि. 

 
आभीरानंंिर उत्तर महाराष्ट्राि वाकाटक आहण दहक्षणेस राष्ट्रकूट असे दोन राजवशं उदयास 

आले. वाकाटकािंा उदय साधारणपणे इ.स.२५०–२७० च्या स मारास झाला. या वशंािा ससं्थापक 
कवघ्यशक्िी. वाकाटकाचं्या नंहदवधयन आहण वत्सग ल्म शाखा अशा दोन शाखा होत्या. वस्िग ल्म शाखेच्या 
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हद्विीय कवध्यशक्िीिा वाहशम िाम्रपट इ.स. १९३९ साली सापडला आहण त्यानंिर वाकाटकाचं्या वत्सग ल्म 
शाखेिी माहहिी उजेडाि आली. नंहदवधयनशाखेमध्ये एकूऩ अकरा राजे झाले. पकैी प्रथम प्रवरसेनािा 
म लगा गौिमीप त्र अल्पाय र्षी हनघाल्याम ळे गादीवर आला नाही. वत्सग ल्म शाखेिे एकूण सहा राजे गादीवर 
आले. हहररे्षण हा या शाखेिा शवेटला राजा झाला. वाकाटकाचं्या अमात्यािें लेख अजंठा आहण घटोत्कि 
लेण्यािं आहेि. आिापयंि वाकाटकािें स मारे वीस िाम्रपट सापडले आहेि. हशलालेख मात्र दोन आहेि. 
देवटेक येथे प्रथम रद्रसेनािा लेख आहे आहण द सरा वत्सग ल्म शाखेिा राजा देवसेन यािा लेख 
वाहशमपासून नऊ मलैावर हहस्सेबोराळा येथे सापडला. हा शके ३८० म्हणजे इ.स. ४५८काळािील आहे. 
शककालािा उल्लखे असलेला वाकाटकािंा एवढाि हशलालेख आहे. या घराण्याच्या िम्रपटावंरून आहण 
हशलालेखावंरून वाकाटककालीन महाराष्ट्रािी ओळख डॉ.हमराशी यानंी आपल्या ‘वाकाटकनृपिी आहम 
त्यािंा काल’ या प स्िकाि करून हदली आहे. 

 
वाकाटकाचं्या साम्राज्यािी हवभागणी राष्ट्र, राज्य, मागय, म क्िी, भोग, कट, संगहमका आहण ग्राम 

अशी झाली होिी आहण राज्याहधकृि, सहिव आहण राज क असे त्यािें शासनाहधकारी होिे.  
 
वाकाटककाळी क ं िल देशावर राष्ट्रक टािें साम्राज्य होिे. राष्ट्रकूटवशंािा मूळ प रर्ष मानाकं याने 

हवदभय व अश्मक देश कजकले होिे. परंि  अकजठ्याच्या लेखावरून वाकाटकनृपिी हहररे्षण याने 
क ं िलाहधपिीिा आहण तै्रकूटकािंा पराभव केल्यािे स्पष्ट होिे. न कत्याि सापडलेल्या तै्रकूटक राजा 
मध्यमसेन आहण त्यािा म लगा हवक्रमसेन यांच्या िाम्रपटावंरून हहररे्षणाच्या अस्िानंिर मध्यमसेनाने आपले 
साम्राज्य सावरले; परंि  त्यािा म लगा हवक्रमसेन याने कलि रीिे सावयभौमत्व स्वीकारल्यािे हदसून येिे. 
वाकाटकानंिर काही काळ महाराष्ट्रावर हवष्ट्ण क ं डी राजा माधववमा यािी सत्ता होिी हे त्याच्या खानापूर 
िाम्रपटावरून कळिे. माधववम्याने आंध्र, कोसल, महाराष्ट्र व कनाटक आपल्या अहधसते्तखाली आणले. 
त्याने दीघयकाल राज्य केले. त्याच्या अगोदर त्यािे प त्र वारले. त्याच्या नािवामंध्ये राज्यािी वाटणी झाली. 
हद्विीय माधववमा या नािवास महाराष्ट्र, कनाटक इत्यादी देश हमळाले.  

 
यानंिर दहक्षण महाराष्ट्राि राष्ट्रक टानंी आपले डोके वर काढले.महाराष्ट्राच्या इहिहासाि 

राष्ट्रक टािें स्थान मानािे आहे. कृष्ट्णानदीच्या खोऱयाि, पािव्या शिकाि या घराण्यािा उदय झाला. 
सािारा हजल्ह्यािील माण हे त्याचं्या राजधानीिे हठकाण. वाकाटक आहण राष्ट्रक ट राज्ये लागनू 
असल्याम ळे त्याचं्याि वैरभाव उत्पन्न झाला होिा. परंि  ज्येष्ठ वाकाटक शाखेच्या नरेन्द्रसेन आहण क ं िल 
राजकन्या अस्ज्झिभट्टाहरका याचं्या हववाहाम ळे उभय क लािं मतै्री झाली. 

 
सहाव्या शिकाि हवदभाि द सरे राष्ट्रक ट घराणे उदयास आले. या घराण्यािे एकूण िार िाम्रपट 

सापडले आहेि. हवदभािील राष्ट्रकूट वशं प्रथम कलि रीिा माडंहलक होिा. ऐहोळे येथील स प्रहसद्ध 
हशलालेखाि िाल क्यसम्राट्  हद्विीय प लकेशी िीन महाराष्ट्रािंा स्वामी झाला असे म्हटले आहे. िाल क्य 
घराणे आठव्या शिकाि लयास गेले आहण मराठवाड्याि राष्ट्रक ट राजे उदयास आले. या घराण्यािी 
प्रारंभीिी राजधानी मयूरखंडी ही होिी. हििी स्थलहनहििी अद्याप झाली नाही. या घराण्यािील पहहला 
श्रेष्ठ राजा दस्न्िद गय यािे हशलालेख व िाम्रपट मराठवाड्याि वरेळजवळ सापडले. त्यावरून मराठवाडा 
पहरसरािि मयूरखंडी राजधानीिा ठावहठकाणा असण्यािी शक्यिा आहे. राष्ट्रकूट घराण्याि पराक्रमी 
राजािंी जणू माहलकाि होिी. एकापेक्षा एक वरिढ असे अि ल पराक्रमी राजे या वशंाि झाले. या 
घराण्यािील प्रथम कृष्ट्णाने वरेळिे कैलास लेणे बांधले. ध्र वराज्याच्यावळेी राष्ट्रक टसाम्राज्य हशगेला 
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पोिले होिे. या वशंािील िृिीय इदं्र हा अत्यंि पराक्रमी राजा झाला. उत्तरेकडे स्वारी करून त्याने प्रहिहार 
सम्राट्ाािी राजधानी कनोज उद् ध्वस्ि केली. राष्ट्रक ट वशंािील राजे पराक्रमी, बलाढ्य असून या वशंाने 
दहक्षण कहद स्िानाि दबदबा हनमाण केला. राष्ट्रक टाचं्या िाम्रपटावंरून ित्कालीन राजकीय 
शासनहवभागािी कल्पना येिे. देश , नाडू, राष्ट्र, हवर्षय, भ स्क्ि इत्यादी शासनहवभागािं त्याच्या 
साम्राज्यािी हवभागणी झाली होिी. याखेरीज हवशरे्ष म्हणजे अंकय क्ि शासनहवभाग. उदाहरणाथय 
करहाटक ४०००, श्रीनगर २४००. या अंकािे हवविेन डॉ. अळिेकर यानंी आपल्या ‘Rastrakuta and their 
times’ या प स्िकाि केले आहे. परंि  अजून त्यािी हनहििी झाली नाही. अकं शासनावर हनदशयक अथवा 
ग्रामहनदशयक असाविे, असा हवद्वानािंा िकय  आहे. राष्ट्रक टाचं्या शासनव्यवस्थेि राष्ट्रकूटानंी अरब 
प्रशासकािंी नेमणूक केली होिी. िाहजकवशंी स गहिपाने संजाण येथील देवीच्या देवालयाला कोहलमहार 
हवर्षयािील काणाड क नावािे गाव दान हदले. शासनव्यवस्थेमध्ये महाजनसभेिे स्थानही महत्त्वािे होिे. 
लोकानंी हनवडलेल्या प्रहिहनधींिी ही सभा होिी.या सभेने मनोरच्या ब्रम्हदेवाच्या देवळासाठी श्रीपूरनगर हे 
गाव दान हदले. 

 
राष्ट्रक टानंिर दहक्षणेकडे कल्याणी िाल क्य, पहिमेकडे हशलाहार व कदंब राजानंी डोके वर 

काढले. होट्टल हशलालेखाि सोमेश्वर आहण त्यािी राजधानी कल्याण यंिा उल्लखे आहे. त्यािा नागवमय हा 
सेनापिी होिा. त्याच्या मदिीने त्याने कोकण-हदस्ग्वजय केला. परमारावंर हवजय हमळहवला आहण 
सेवणूाहधपिीना ं िळवळा कापावयास लावले. आहवमल्लाने आपली बहीण आबल्लदेवी हभल्लमाला हदली 
आहण लग्नसंबधंी प्रस्थाहपि केले. अधापूर येथील रट्टक लािील लेखावरून बल्लाळाने मल्ल गीस यादवािें 
राज्य दृढमलू करण्यास मदि केल्यािे हदसून येिे. इ.स. ९७५ च्या स मारास उत्तर िाल क्यानंी राष्ट्रक टािंा 
उच्छेद केल्यावर पहिमेस हशलाहारानंी स्वािंत्र्य प कारले. हशलाहारनृपिी अहरकेसरी याने सजंाणजवळील 
प्रदेश म सलमानाकंडून कजकून आपल्या राज्यास जोडला. या स मारास गोव्याकडे कदंबािें प्राबल्य वाढि 
होिे. कदंबराजा जयकेशी यािंा पणजी येथील (शक ९८१) िाम्रपटाि कदंबाच्या इहिहासाहवर्षयी आहण 
त्याचं्या शासनव्यवस्थेबद्दलि बरीि माहहिी असल्यािे हदसून येिे. या िाम्रपटाि दान घेणारा च्छडम 
नौहवहत्तक होिा. या च्छडमाने कदंबराजा ग हल्ल यास ब डिाना वािहवले. जसकेशीने त्यास आपला 
म ख्यमंत्री नेमले. परकीय लोकानंा सहाय्यक करण्याि कदंबराजािा फार मोठा हाि होिा. हशलाहार व 
कदंब राजामंध्ये कायम वैरभाव होिा यािा फायदा अथािि नव्याने प्रस्थाहपि होऊ पाहणाऱया 
यादवराजानंी घेिला. यादवराजा कसघण याने हशलाहारनृपिी हद्विीय भोज यािा बीमोड करून महाराष्ट्राि 
आपले बस्िान बसहवले. 

 
नवव्या शिकाि यादववशंािा उदय नाहशक हजल्ह्याि झाला. िौदाव्या शिकाच्या मध्यापयंि या 

घराण्यािील राजानंी महाराष्ट्रावर राज्य केले. शके १२३२ मधील प रर्षोत्तमप री येथील लेख हा यादव 
रामदेवािा शवेटिा लेख आहे. यादवाचं्या हशलालेखािूंन महाराष्ट्रािील आम्रदेश, कन्हैरीदेश, करहाट 
२०००, खेटदेश, कोल्हापूरदेश,कोकणदेश, माणदेश, सेऊणदेश, वज्रकारदेश, वणे ग्रामदेस, वरदािट 
देश, भाडंागार देश, धारोरादेश इत्यादी ‘देशािंी’ नाव ेआली आहेि. आंबे येथील लेखाि यादवािंा सेनापिी 
खोलेश्वराच्या पराक्रमािे वणयन आहे यादवाचं्या काळाि मराठीला राजाश्रय हमळाला. आंब े लेखाि ३५ 
ओळी ससं्कृिाि असून नंिरच्या ओळी मराठी आहेि. त्यामध्ये पृष्ठमाते्रिा उपयोग आहे. यादवाचं्या 
लेखािून काही वैहशष्ट्ये आढळून येिाि. त्यािे हे उदाहरण आहे. माडी येथील लेखाि ‘क लकणी’ हा शबद 
आला आहे.नेऊरगाव येथील रामिंद्राच्या लेखाि नेवाश्याच्या अग्रहारािा ‘हनहधवासखंपणक’ असा उल्लखे 
आला आहे. ‘खंपणक’ हे नाव कनाटकाि हवशरे्ष आढळिे. 
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प्रािीन काळािील राजवटींिी माहहिी, ित्कालीन शासनव्यवस्था यािें ्ान होण्यास िाम्रपट, 

हशलालेख ही महत्त्वािी साधने आहेि. नव ेहशलालेख, िाम्रपट सापडले म्हणजे हकत्येकदा ज न्या कल्पना 
द रस्ि होिाि. नव्या माहहिीिी भर पडिे आहण म्हणनूि या ऐहिहाहसक द व्यािें महत्त्व अनन्यसाधारण 
आहे. 
 
सामाणजक आणम धार्ममक स्वरुप 
 

महाराष्ट्रािील हशलालेख आहण िाम्रपट यावरून प्रािीन ऐहिहाहसक कालािील होणारे समाजािे 
दशयन मोठे स भग आहे. ब्राम्हण, क्षहत्रय, वैश्य आहण शूद्र अशीि समाजरिनी िौकट होिी. 

 
सोपाऱयाच्या अशोकाच्या लेखावरून बौद्धधमयप्रसारािी साक्ष पटिे. सािवाहन सम्रा्ी नागहणकेने 

नानाहवध य् करून ब्राम्हणानंा उदंड दहक्षणा हदली. सािवाहनराजे सनािनधमािे प रस्किे होिे. 
गौिमीप त्र ‘एक-ब्राम्हण’ असे नाहशकच्या लेखाि म्हटले आहे. वणयसंकर होऊ न देण्यािी दक्षिा 
गौिमीप त्राने घेिली होिी. राजवटीमध्येबदल झाला िरी समाजजीवनाि ढवळाढवळ झालेली हदसून येि 
नाही. हकत्येक वळेा धमय बदलला िरी पूवाश्रमाच्या वणािी स्मृिी नष्ट होि नसे. वणयव्यवस्थेिा ित्कालीन 
समाजावर इिका पगडा होिा की कड्यािा एक दानकिा बौद्ध उपासक अहयि ल स्विः ब्राम्हण असल्यािे 
सागंिो. सािवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकूट राजे ब्राम्हण असले िरी त्यानंी क्षहत्रयधमािा स्वीकार केलेला 
हदसिो. वाकाटकानंी आपल्या हवष्ट्ण ब द्ध गोत्रािा आवज यन उल्लखे केला आहे. सािवाहन आहण वाकाटक 
घराण्यािंील राजानंी राजकीय स्स्थरिेसाठी अन क्रमे क्षत्रप आहण ग प्ि घराण्याशंी सोयहरक जोडली होिी. 
महाक्षत्रप रद्रदामनाच्या म लींशी गौिमीप त्राच्या म लािा हववाह झाला िर वाकाटकनृपिी हद्विीय रद्रसेन 
याने हद्विीय िदं्रग प्िािी कन्या प्रभाविीग प्िा हहच्याशी हववाह केला. ित्कालीन समाजािील हे अन लोम 
हववाहािे उदाहरण आहे. वस्ि ग ल्मशाखेिा राजा हहररे्षण यािा मंत्री सोम याने क्षहत्रयकन्येशी हववाह केला 
होिा. ब्राम्हणानंी क्षहत्रयधमय आिरल्यािी इहिहासािं प ष्ट्कळ उदाहरणे आहेि. राष्ट्रकूट राजा िि थय गोकवद 
याच्या कळस येथील लेखाि रहवदास दीहक्षि आहण कवशोत्तर दीहक्षि या दोन सोमयाजी ब्राम्हण 
सेनापिींच्या पराक्रमािे वणयन आहे. आईच्या गोत्रावरून म लाच्या नामकरणािी प्रथा सािवाहन कालाि 
फार लोकहप्रय हदसिे.उदाहरणाथय, गौिमीप त्र, वाहसहष्ठप त्र, कौहशकीप त्र इत्यादी सािवाहनराजािंी नाव े
आहेि. 
 

हशलालेखािूंन क्षहत्रयवणाच्या महारथी, महाभोज, महासेनापिी इत्यादींिा उल्लखे आहे. पहिम 
महाराष्ट्राि झालेल्या बौद्धधमाच्या प्रसारािी प्रसादहिन्हें अजून अस्स्ित्वाि आहेि. क डा ज न्नर, कोंडाणे 
काले भाजे, बेडसे येथील शलै्यगृहािं दानकत्यांिी नाव ेआहेि त्याि समाजािील अनेक थरािील लोकािंी 
नाव ेआली आहेि. श्रेष्ठी ग्रहपिी, स वणयकार मालाकार, गंहधक लोहवाहणज्य, हिलहपष्टक क लहरक इत्यादी 
धंदेवाईक लोकानंी शलैगृहाच्या बाधंणीस हािभार लावलेला आहे. या संस्कृहिहनदशयक कायाि 
समाजािील हवहवध जािींच्या लोकानंी िर भाग घेिलाि परंि  यवनानींही आपला वाटा उिललेला आहे. 
यवनानंा बौद्द धमाने जवळ केले. या जवहळकीम ळे या नवागिानंा अथािि समाजाि वगेळे स्थान होिे. 

 
समाजािे श्रेष्ठत्व ठरहवण्यास ित्कालीन समाजािील हस्त्रयािंा दजा कशा प्रकारिा होिा हे जाणनू 

घेणे महत्त्वािे आहे. महाड, ज न्नर येथील शलैगृहाच्या बाधंणीस हस्त्रयानंी हाभार लावलेला हदसून येिो. 
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त्यामध्ये उपाहसका, श्राहवका, हहलका हवधवा हस्त्रया आहेि. समाजािील हनरहनराळया जािींनी, हस्त्रयानंी या 
कायािील आपापला वाटा उिललेला असल्यािे हदसून येिे. राजकारणापासूनही हस्त्रया अहलप्ि 
राहहलेल्या नाहीि. सािवाहनसम्रा्ी नागहणका हहच्या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होिे. हहने आपला म लगा 
वदेश्री अल्पवयीन असिाना राज्यकारभार केला. प्रभाविीग प्िा हहने वाकाटकसाम्राज्यािी ध रा वाहहली. 
राजमािा सािवाहनसम्रा्ी नागहणका हहने नानाहवध य् करून अमाप संपत्ती दान केली. गौिमी बलश्री 
हहने राज्यकारभाराि लक्ष हदल्यािा प रावा नसला िरी हििा एकून दबदबा प ष्ट्कळ होिा हो मात्र हनहिि. 

 
धमािा समाजावर फार मोठा पगडा होिा. आपले आसन स्स्थर व्हाव ेयासाठी परकीय राजानंीही 

धमयदाने केलेली आहेि. नाहशकच्या नहपानाच्या लेखावरून यासंबंधीिी आपणास हकिी िरी माहहिी 
हमळिे. क्षहराि राजा नहपानाने दहा हजार ब्राम्हणानंा भोजन हदले. प्रभासिीथावर आठ ब्राम्हणािंी लग्ने 
लावनू हदली. बौद्धहभक्षूंना ग फंा बाधूंन हदल्या. 

 
महाराष्ट्राच्या प्रािीन इहिहासाि वाकाटक काल ‘स वणयय ग’ गणला होिा. वाकाटक राजे सनािन 

धमािे प रस्किे. ‘अप्िोयाम’, ‘साद्यस्क्र’, ‘राजसूय’,‘अश्वमेध’ इत्यादी य् त्यानंी केले. ‘महाभरैवभक्ि’ 
असे हबरद त्यानंी घेिले. वाकाटकाचं्या शवेटिा राजा हहररे्षण याच्या कारहकदीमध्ये त्यािा मतं्री वराहदेव 
याने अकजठ्यास ितै्यमहंदरे बाधंली; त्यास ‘स हवथी’ म्हटले आहे. त्या िैत्यमंहदरािं गंगायम नािें स भग 
हशल्प असून त्यास मंडपरत्न म्हटले आहे. अकजठा हे महाराष्ट्रािील पािव्या शिकािील सासं्कृहिक केन्द्र 
होिे. भारिािील कानाकोपऱयािूंन िेथे लोक येि असि. मथ रेिा एक हवराहस्वामी िेथे आला आहण त्याने 
ब द्धमूिीिे दान केले. दहक्षणेकडून हवष्ट्ण क ं डीच्या राज्यािूंन एक य गधर नावािा सूत्रधार आला आहण त्याने 
आपले नाव कोरून ठेवले. 
 

वाकाटकानंंिर महत्त्वािा राजवशं म्हणजे ‘राष्ट्रकूट’ राजवशं. राष्ट्रकूटानंी बहलिर वैश्वदेव 
करण्यासाठी ब्राम्हणानंा दाने हदली. प्रथम अमोघवर्षय हा महालक्ष्मीिा भक्ि होिा. त्याच्या राज्याि साथीिा 
रोग आला असिा िे संकट दूर व्हाव ेयासाठी त्याने आपल्या करंगळीिे दान हदले होिे. महालक्ष्मीिा भक्ि 
असूनस द्धा त्याने जैनधमाला राजाश्रय हदला होिा. यावरून त्यािी धमयसहहष्ट्ण वृत्तीि हदसून येिे याि शकंा 
नाही. 

 
त्यानंिर यादवराजे आले िे वैष्ट्णवभक्ि होिे. ब्राम्हणानंा उदंड दाने त्यानंी हदली. िरीस द्धा 

पंढरपूर येथील राजा महादेवाच्या कारकीदीि शके ११९२ मध्ये (इ.स. १२७०) पढंरपूर येथे यादवािा 
सामन्ि भान  याने ‘अप्िोयाम’ य् केला ही गोष्ट हवशरे्ष आहे. 
 
गास येथील मौयवकालीन लेख 
 

गास हे गाव म ंबईजवळ सोपाऱयापासून उत्तरेस दोन मलैावर आहे. या गास गावाजवळील 
टेकडीवर ‘म’,‘ग’ही ब्राम्ही अक्षरे असलेल्या हकिी िरी कापीव हशळा सापडिाि. गावाच्या मध्यभागी एक 
िलाव असून त्याला सभोविाली कठडा बाधंलेला आहे. त्या कठड्याि एका हशळेवर मौययकालीन 
हलपीमध्ये केवळ पाि अक्षरे असलेला लेख आहे. सोपाऱयास अशोककालीन स्िूप आहे व िेथे राजाच्या 
आ्ा असलेले दोन हशलालेख सापडले आहेि हे सवांना माहीि आहे. प्रस्ि ि लेखाि केवळ पाि अक्षरे 
असून िे एका प रर्षािे नाव आहे; परंि  हाही एक अहिशय महत्त्वािा ऐहिहाहसक द वा आहे. सािंी, बाहूयट 
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येथीले स्िूपबाधंणीस सवयसामान्य लोकानंी हािभार लावलेला होिा हे िेथील अवशरे्षावंरून सवय्ाि आहे. 
महाराष्ट्राि नागपूरजवळ पवनी येथे स्िूप सापडलेला आहे त्यािही अशा िऱहेिे प राव ेसापडलेले आहेि 
परंि  सोपाऱयाच्या स्िूपबाधंणीस क णािा हािभार लागला हे अद्याप माहीि नव्हिे. सवयसाधरणपणे इिर 
हठकाणाप्रमाणेि लोकानंी हािभार लावलेला असणार याि शकंा नाही परंि  िसा प रावा अद्याप हमळाला 
नसल्याम ळे प्रस्ि ि नामपट्टीका वशेरे्ष महत्त्वािी आहे. या नामपहट्टकेवर मौयेकालीन हलपीमध्ये ‘साहिहमिस’ 
हे नाव आहे. या स्वाहिहमत्राने स्िूप बाधंणीमध्ये नेमके काय केले हे कळावयास मागय नाही,िरीस द्धा 
ित्कालीन हलपीिा नम ना आहण सोपारा स्िूपबाधंणीिी एक दािा या नामपहट्टिेवरून कळिो आहण 
म्हणूनि त्या दृष्टीने हा लेख लहान असला िरी अहिशय महत्त्वािा ठरिो याि शकंा नाही. 

 
पाले येथील ब्राह्मी लेख 
 

पाले हे गाव प णे हजल्ह्यािील मावळ िाल क्याि कामशिेपासून दहा मलैावंर आहे. या 
गावाजवळील डोंगरावर एक ग ंफेि हा लेख आहे. ही ग ंफा २२·७५ मीटर लाबं, ५·६७ मीटर रंद, ७·२७ 
मी.उंि आहे. ग ंफेमध्ये एक छोटी खोली असून त्याि दगडाि कोरलेले बाक आहे. ग ंफेि हशरल्यावर 
उजव्या हािाला डोळयाच्या उंिीवर हा लेख आहे. या लेखाखालीि एक पाण्यािे टाके आहे. हे टाके 
बाधंल्यािाि लेखाि उल्लेख आहे. लेख हलहहण्यासाठी ५० सेंहटमीटर लाबं आहण ४० सें.मी.रंद अशी जागा 
ग ंफेि ियार केली असून त्यावर हा िार ओळींिा लेख आहे. पहहल्या ओळीि दहा अक्षरे, द सऱया व हिसऱया 
ओळीि अकरा अक्षरे आहण िौर्थया ओळीि दोन अक्षरे आहेि. 

 
णलपी:– या लेखािील हलपी ब्राह्मी असून हििा काळ सवयसाधारणपणे इ.पूवय पहहले शिक धरिा 

येईल. 
 
भाषा:– या लेखािी भार्षा प्राकृि असून हििे भाजे–बडेसे क डा कोंडाणे येथील काही लेखाशंी 

साम्य आहे. 
 
लेखवैणशष्ट्य:– साधू, उपासक ककवा श्रावक अगर श्राहवका यानी पाणपोया, स्िंभदान केल्यािी 

महाराष्ट्रािील शलैलेखािं प ष्ट्कळ उदाहरणे आहेि; परंि  या लेखाच्या स रवािीस मंगलािरण असलेला 
एकही प्रािीन लेख महाराष्ट्राि आजवर सापडला नव्हिा आहण म्हणनूि हा लेख महत्तवपूणय आहे. इिकेि 
नव्हे िर जमयन संशोधक ल्यूडसय यानंी प्रािीन ब्राम्ही लेखािंी जी यादी केलेली आहे, त्याि असणाऱया 
पंधराश े लेखािंही अशा िऱहेिे मंगलािरण नाही. फक्ि मथ रेच्या पहहल्या–द सऱया शिकािील लेखाि 
अशा िऱहेिे मंगलािरण सापडिे. त्यावरून हा महाराष्ट्रािील सवाि प्रािीन जैनलेख असावा असा कयास 
करावयास हरकि नाही. 

 
वािन 

 
ओळ १– नमो अरहंिानं काि न 
ओळ २– द भदंि इदरहखिेन लेन 
ओळ ३– काराहपि पोढी ि साहाकेहह 
ओळ ४– सह 
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भाषाांतर 

 
अहेिास नमस्कार असो. कािूनद (कदाहिि हे गावािे नाव असून इदरहखि त्या गाविा राहणारा 

असेल) भदंि इंद्ररहक्षिाने आपल्या सोबत्यासंह हे लेणे आहण टाके करहवले. 
 

 
 

ब्राह्मी णशलालेख : पाले 
 

 
 

वाकाटक राजा देवसेन यािा णशलालेख : णहस्सेबोराळा 
 
वाकाटक राजा देवसेन यािा णहस्सेबोराळा येथील णशलालेख 

 
हहस्सेबोराळा हे िारश े वस्िीिे लहान गाव हवदभािील वाशीम िाल क्याि आहे. हा हशलालेख 

वत्सग ल्मा या लहानशा नदीच्या काठी सापडला. 
 
हा लेख लाबंट िौकोनी दगडावर असून त्यािी लाबंी १०० सें.मी.रंदी ३५ सें.मी. आहण उंिी २२½ 
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 सें.मी. आहे लेखािी पािवी ओळ दगडाच्या मध्यभागी िोकटीि हलहहलेली आहे. 
 

णलपी :या लेखािी हलपी पािव्या शिकािील ब्राह्मीहलपीिी दाहक्षणात्य घाटणीिी 
आहे. प्रत्येक अक्षऱािी उंिी२.७५ सें.हम. आहे. 

 
आिापयंि प णे येथील प्रभाविीग प्िेच्या लेखाखेरीज वाकाटक राजािें इिर सवय लेख 

पेहटकाशीर्षयक हलपीमध्ये हलहहलेले आहेि. प्रस्ि ि लेख पेहटकाशीर्षयक हलपीि हलहहलेला नाही. आिापयंि 
बाकाटकािें िाम्रपटि सापडले होिे. अजंठाच्या हभहत्तलेखाखेरीज द सरा हशलालेख नव्हिा. त्याम ळे 
प्रस्ि ि लेख अहिशय महत्त्वािा आहे. 

 
भाषा: लेखािंी भार्षा संस्कृि आहे. पहहल्या दोन ओळी गद्याि असून हिसऱया ओळीि ‘िाय’ या 

अक्षरानंिर इंद्रवज्रा या वृत्ताि दोन्ही ओळी आहेि. 
 
लेखािे महत्त्व:प्रस्ि ि लेख ऐहिहाहसकदृष्ट्या अहिशय महत्त्वािा आहे. आिापयंिच्या 

वाकाटकाच्या सवय लेखािं त्याचं्या राज्यकालािंा उल्लेख होिा. या हशलालेखाि शक ३८० असा स्पष्ट उल्लखे 
आहे. शके ३८०+७८= इ. ४५८ हा त्यािा काल आहे. आिापयंि शके ४६५ मधील प्रथम प लकेशीिा बदामी 
येथील हशलालेख शककालािा उल्लखे असलेला सवाि प्रािीन हशलालेख समजला जाई, परंि  आिा हा 
लेख सवांि प्रािीन समजिा येईल. या लेखाम ळे वाकाटक राजवशंािील राजािंी वशंावळ व काल 
ठरहवण्यास फार महत्त्वािा कालोल्लेख उपलबध झालेला आहे. पहहल्या ओळीच्या प्रथमाधाि य हधहष्ठर शक 
हदलेला आहे. िो ३०२७ आहे.  

 
प्रस्ि ि लेखावरून वाकाटक राजा देवसेन हा हवष्ट्ण भक्ि होिा हो कळिे. त्यािप्रमाणे इ.स. ४५८ 

मध्ये ज नागढ येथील स दशयन िलाव ग प्ि राजा स्कंदग प्ि याने द रस्ि केला. त्याि वर्षी देवसेनाने 
‘स दशयन’नावािा िलाव बाधंला आहण त्यास लेखाि ‘सत्कीियन’ असे म्हटले आहे. अस्ग्नप राणाि महंदरास 
‘कीियन’ म्हटले आहे. वरेळच्या कैलासलेण्यासही ‘कीियन’ म्हटले आहे िेराव्या शिकािील सोमेश्वराच्या 
‘कीर्विकौम दी’ मध्ये सावयजहनक बाधंकामास ‘कीियन’ म्हटले आहे. ‘कीियन’ हा शबद येथे एक सत्कृत्य या 
अथाने वापरला आहे. 

 
या लेखाि दोन अहधकाऱयािंा उल्लखे आहे. (१) आ्ाकर (२) कम्मोपदेष्टा 

 
लेखािे वािन 

 
ओळ १ — िस्यहव्रत्तस (२० धा) सप्िर्षययूत्तरसवछ बद शकाना ं ३८० वाकाटकाना ं श्री 

देवासनस्य. 
ओळ २ — रा्ः आ्ाकरेण स्वाहमल्लदेवने आयेण अस्स्मन्काले प्रहिष्ठाहपिं नाम्रा स दशयनं 

सरःसव्वयसत्वहह— 
ओळ ३ — िाय िि य यगाना ं पहरवत्तयना हन शशाङ्कसूयां हप्रहथवी ि यावत्तावममेदं भगवत्प्रसादं 

सत्कीियनं सवयजनोप. 
ओळ ४ —  ············ भोग्यम्. 
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ओळ ५ — ··· बप्यकम्मोपदेष्टा. 
 

भाषाांतर 
 

शके ३८० मध्ये वाकाटक राजा देवसेन याच्या आ्ेन सार त्याच्या स्वाहमल्लदेेव नावाच्या 
अहधकाऱयाने ‘स दशयन’ नावािा िलाव बाधंला. िारी य गाचं्या अंिापयेि पृर्थवी िंद्र, सूयय यािें जोपयंि 
अस्स्ित्व आहे िोपयंि या बाधंकामािा सवय प्राहणमात्रानंा उपयोग व्हावा. या बाधंकामािा सल्लागार बप्पक हा 
होिा. 

 
तै्रकूटक राजा मदयमसेन यािा माटवि येथील ताम्रपट 

 
(कलिुरी सांवत् २५६) 

 
प्रस्ि ि िाम्रपटाच्या शवेटी िेहवसाव्या ओळीि िाम्रपटाच्या कालािा उल्लखे आहे. महाबलाहधकृि 

महासाहंधहवग्रहहक ककाने कार्विक अमावास्येला प्रस्ि ि िाम्रपट हलहहला. तै्रकूटकाचं्या इिर िीन 
िाम्रपटािं कलि री संविािा अवलंब केलेला आहे. िेव्हा या िाम्रपटािा कालही कलि री संविािि 
असावा. याि वारािा उल्लखे नाही. कलि री संवि २५६ म्हणजे इ. ५०५ हा काल येिो. जर िालू कलि री 
संवि घेिला िर ८ ऑक्टोबर इ. ५०४ हा काल येईल. 

 
आशय आणि ििा: 
 

िाम्रपटािे उहद्दष्ट त्यािील नवव्या व िेराव्या ओळीि आले आहे. महाराज मध्यमसेनाने स्विःच्या 
आहण आपल्या मािा-हपत्याचं्या प ण्याहभवृद्धीसाठी हा िाम्रपट कौस्ण्डण्यगोत्री िैहत्तरीय शाखेच्या हशवस्वामी 
नावाच्या ब्राह्मणाला हदला होिा. िाहलकटाहार या हवर्षयािील मंहडकलहन हे गाव ब्राह्मणास 
बहलिरवैश्श्वदेवाहग्रहोिृहक्रया करण्यासाठी दान हदले आहे. लेखािंा प्रारंभ ‘स्वस्स्ि’ या शबदाने झालेला 
आहे. नंिरच्या आठ ओळींि मध्यमसेनािी अनेक हवशरे्षणे आहेि. तै्रकूटक राजक लािील व्याघ्रसेनाच्या 
स रि येथील िाम्रपटािही भगवदपादकम्मयकर हे हबरद व्याघ्रसेनाने धारण केलेले आहे. व्याघ्रसेनाच्या 
नाण्यावर परमवैष्ट्णव ही उपाधी आढळिे. या सवोवरून तै्रकूटक राजे वैष्ट्णव होिे हे हनदशयनास येिे. 

 
अपरान्ि देशावर आहधपत्य सागंणाऱया मध्यमसेनाने हा िाम्रपट अहनरद्धप राहून दान हदला आहे. 

व्याघ्रसेनािा स रि िाम्रपट अहनरद्धप राहूनि हदलेला आहे. अहनरद्धपूर कदाहिि तै्रकूटकािंी राजधानी 
असावी, असा िकय  डॉ. हमराशी यानंी केलेला आहे. सेंद्रकराजा अल्लशक्िीच्या बग म्रा िाम्रपटाि 
अहनरद्धप रीिा उल्लखे आहे. ही दोन्ही गाव े हभन्न आहेि का एकि आहेि याहवर्षयीिा अजून िरी हनहिि 
प रावा उपलबध झाला नाही. 

 
ताम्रपटािे महत्त्व : 
 

हा िाम्रपट तै्रकूटकाचं्या इहिहासाि अहिशय महत्त्वािा आहे. एक िर तै्रकूटकवशंािील राजा 
मध्यमसेन हा इहिहासाि नव्याने ्ाि झाला. कान्हेरी येथे सापडलेला िाम्रपट तै्रकूटकािंा असला िरी 
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त्याि राजािा उल्लखे नाही. डॉ. हमराशी २ यानंी व्याघ्रसेनाच्या नंिरच्या राजािा असावा असा िकय  केला 
आहे. त्या िाम्रपटािा काल कलि री संवि २४६ म्हणजे ४९४–४९५ हा आहे. प्रस्ि ि िाम्रपट त्यानंिर दहा 
वर्षानी दान हदलेला आहे. यािील अक्षरवहटका व्याघ्रसेनाच्या स रि िाम्रपटािील अक्षरवहटकेशी 
हमळिीज ळिी आहे. तै्रकूटकाचं्या इिर दानपत्रािंील मजकूर आहण या िाम्रपटािील मजकूर यामध्ये 
एकवाक्यिा असल्याम ळे मध्यमसेन हा व्याघ्रसेनािाि म लगा असावा असा कयास करावयास हरकि नाही. 
व्याघ्रसेनाच्या स रि िाम्रपटािील लेखक महासाहंधहवग्रहहक ककय  हाि या िाम्रपटािील लेखक आहे. दूिक 
मात्र शादूयल आहे. 

 
या िाम्रपटाच्या संशोधनाम ळे फार मोठा ऐहिहाहसक द वा उपलबध झाला आहे. कान्हेरी 

िाम्रपटािील राज्यकत्यािा अन ल्लखे ित्कालीन अराजकिा दशयहविो याि शकंा नाही; परंि  त्यानंिर दहा 
वरं्षनी मध्यमसेनािा िाम्रपट उपलबध होिो. या घटना मोठ्या अभ्यसनीय आहेि. अजंठ्याच्या सोळाव्या 
ग ंफेिील वाकाटकनृपिी हहररे्षणाच्या प्रशस्िीमध्ये त्याने हत्रकूट देशाच्या राजािा पराभव केल्यािा उल्लखे 
आहे; परंि  त्याि राजािा उल्लेख नाही. हहररे्षणािा काल सवयसाधारणपणे पािव्या शिकािा शवेट मानला 
जािो. कान्हेरी िाम्रपटािा काल त्याि स मारास आहे. कान्हेरी िाम्रपटािील राजकत्यािा अन ल्लखे आहण 
हहररे्षणाच्या अजंठालेखािील हत्रकूटहदस्ग्वजयािा हनदेश या घटनािंी या िाम्रपटाम ळे सागंड घालणे शक्य 
झाले आहे. वाकाटकनृपिी हहररे्षण याने पराभिू केलेला हत्रकूट देशािा राजा द सरा हिसरा क णी नसून 
मध्यमसेनि असावा. प्रस्ि ि िाम्रपटावरून असे हदसून येिे की मध्यमसेनािे राज्य बळकावल्यानंिर 
वाकाटकनृपिी हहररे्षणािी राजवट हत्रकूटदेशावर फार काळ हटकली नाही. लवकरि हहररे्षणािे राज्य 
लयास गेले. प्रस्ि ंि िाम्रपटाम ळे हहररे्षणािा अंिकाळ ठरहवण्यास आणखी नवीन प रावा उपलबध झाला 
आहे. डॉ. हमराशी यानंी हहररे्षणािा काळ इ. स. ४७५ िे ५०० ठरहवला आहे. त्याचं्या हवधानास या 
िाम्रपटािील प राव्याने प ष्टी हमळिे. मध्यमसेनाने आपले राज्य सावरले. कदाहिि वाकाटक राजाच्या 
हवरद्ध उठाव करण्यास त्याने कलि रींना मदि करून त्याच्या मोबदल्याि आपले स्वािंत्र्य हमळहवले 
असाव;े परंि  त्यािा म लगा हवक्रमसेन याने कलि रीिे वियस्व मान्य केले हे त्याच्या न कत्याि सापडलेल्या 
कलि री संवत् २८४ च्या िाम्रपटावरून स्पष्ट होिे. 

 
तै्रकूटकराजा मदयमसेन यािा ताम्रपट क. सांवत् २५६ 

 
ओळ १ स्वस्स्ि हवजयाहनरद्धप रात्तै्रकूटकाना ंमािाहपिृपादान ध्यानिो भवित्पादकम्मयकरः । 
ओळ २ करगिक्रमागिस्फीिापरान्िाहददेशपहिरपहरहमिनृपहिनििरणकमलः । 
ओळ ३ स्वभ जपहरपालनप्रिापाहधगिप्रि रद्रहवणहवश्राणनावाप्िसव्वयहदग्व्याहप 
ओळ ४ श क्लयशाः शारदरजहनकररहिरवप रनद्यकालीनप रर्षहवशरे्षसद्दशो— 
ओळ ५ दारिहरिः स िहरिहनदशयनात्थयहमवहनर्वमिः प्रहिहिसामन्िाराहिरन्य— 
ओळ ६ नरपहिप्रहिहवहशष्टः स्ववशंालङ्कारभिूः प्रभिूप्रवीरसाधनाहधहष्ठि— 
ओळ ७ द ग्गयनगरसागरः सागरगम्भीरहगहरग रस्स्थरप्रकृहिः प्रकृहिजनम 
ओळ ८ नोहरः प्रा्सहंश्रिग रस्वजनसाध साधारणघनोहभजनसद्दशयन्त्र 
ओळ ९ णोपगृहीिस्पृहणीय श्रीः श्रीमहाराजमध्यमसेनः िाहलकटाहार 
ओळ १० हवर्षयान्िग्गयि मस्ण्डकलनीग्रामप्रहिवाहसनोस्समा्ापयहि हवहदि 
ओळ ११ मस्ि  वो यथास्माहभमािाहपत्रोरात्मनि प ण्याहभवृद्धये कौस्ण्डण्य 
ओळ १२ सगोत्रिैहत्तरीय ब्राह्मणहशवस्वाहमने बहलिरवैश्वदेवास्ग्नहोिृहक्रयो 
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पत्रा २ 
ओळ १३ त्सप्पयणात्थयमयं ग्रामोस्स्िेनसीमापहरच्छेदेनैिभ्रािृव्यम खर्षष्ठेस्वाहमनि 
ओळ १४ नाङ् गेन सव्वयहदत्यहवहष्टपहरहीणो भहूमस्च्छद्रन्यायेनािन्द्राक्कीण्णयवहक्षहि 
ओळ १५ स्स्थहिसमकालीन प त्रपौत्रान्वयभोग्यश्वोरराजापत्र्थयकाहरवज्जयमिाट 
ओळ १६ भटाप्रावशे्यो ब्रह्मदेयस्स्थत्या समन ्ािस्िदस्मद्वयश्य राजहभरन्यैि 
ओळ १७ हवभवानभावान बन्धानाय स्व्वययोगान गिग णाश्वदीघयकालान ग णा 
ओळ १८ स्न्वगणय्य दानं ि ग णविामवदािमपदानहमहिप्रमाणीकृत्यशशी 
ओळ १९ करश हिरहिरहिराययशाहश्विीर्ष हभरयं ग्रामदायोन मन्िव्य पाल 
ओळ २० हयिव्यि यस्माद क्िं भगविा वदेव्यासेन ।। र्षहष्टवर्षयसहस्त्राहण 
ओळ २१ स्वग्गे मोदहि भहूमदा आच्छेिा िान मिा ि िान्येव नरके वसेि ।। 
ओळ २२ दूिकशादूयलः हलहखिं महाबलाहधकृि महासास्न्घहवग्रहहक कके्कणेहि 
ओळ २३ सं २५६ कार्विक ब १५ 

 

 
 

तै्रकूटक राजा मदयामसेन यािा ताम्रपट (१) : माटवि 
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तै्रकूटक राजा मदयामसेन यािा ताम्रपट (२) : माटवि 
 

तै्रकूटक राजा णवक्रमसेन यािा माटवि येथील ताम्रपट 
 

(कलिुरी सांवत् २८४) 
 

िाम्रपटाच्या शवेटच्या ओळीि म्हणजे िोहवसाव्या ओळीि कालोल्लखे आहे. संवत् २८४ िैत्र वद्य 
हद्विीया या हदवशी िाम्रपट दान हदलेला आहे. गिाबद पूर्वणमान्ि वर्षय असेल िर २७ फेब्र वारी इ. ५३३, 
अमान्ि असेल िर २९ मािय इ. ५३३ व िालू वर्षाि असेल िर पूर्वणमान्ि १० फेब्र वारी इ. ५३२, अमान्ि 
असेल िर ९ मािय इ. ५३२. 

 
आशय आणि ििा 
 

प्रस्ि ि िाम्रपट तै्रकूटक राजा हवक्रमसेन याने नरेन्द्र आहण नारायण मािा हपिा आहण स्विःच्या 
प ण्याहभवदृ्धीसाठी हदलेला आहे. बहलिरवैश्वदेवास्ग्नहोिृहक्रया करण्यासाठी राजाने हा िाम्रपट 
कौंहडण्यगोत्राच्या िैहत्तरीय शाखेच्या हशवस्वामी नावाच्या ब्राह्मणाला दान हदला आहे. हा ब्राह्मण कल्लीवन 
येथे राहणारा होिा. अग्रहारािे नाव महाकटाहार असून फरिहटकन्िगयि पंिामलक हे गाव दान हदलेले 
आहे. 

 
लेखनािा प्रारंभ स्वस्स्ि ह्या शबदाने झालेला असून तै्रकूटक राजे व्याघ्रसेन आहण मध्यमसेन या 

राजापं्रमाणेि हवक्रमसेनाने भगवदपादकम्मयकर, प्रभिूप्रवीरसाधनाहधहष्ठिद ग्गयनगरसागर ही हवशरे्षणे धारण 
केली आहेि. अपरान्ि देशावर सत्ता सागंणाऱया या राजाने हा िाम्रपट अहनरद्धप राहून हदला आहे. 
त्यािबरोबर अहनरद्धप रावर कलि रींिी अहधसत्ता असल्यािेही साहंगिले आहे. व्याघ्रसेनािा स रि िाम्रपट 
अहनरद्धप राहून हदलेला आहे. सेंद्रक राजा अल्लशक्िीच्या बाग म्रा िाम्रपटाि अहनरद्धप रीिा उल्लेख केलेला 
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आहे. िी अहनरद्धप री व तै्रकूटकािें अहनरद्धप र एकि असाव ेअसा हमराशी यािंा िकय  आहे, अहनरद्धप र ही 
तै्रकूटकािंी राजधानी असून ही नगरी स रि हजल्ह्यािील बाडोलीजवळच्या िेन या गावाच्या आसपास 
असावी असेही हमराशी यानंी हवधान केले आहे. 

 
या िाम्रपटाि उल्लहेखलेली एकूण िार गावे–महाकटाहार, फरिहटका, हिसरे पंिामलक आहण 

िौथे कहल्लवन. या कहल्लवनािा उल्लखे शकंरगणाच्या आमोणा िाम्रपटाि (क. सं. ६४७, इ. ५९६) आलेला 
आहे. बाकीच्या गावाबंाबि अप ऱया माहहिीम ळे स्थलहनहििी करणे अवघड आहे. महाकटाहार हे कदाहिि 
रत्नाहगरी हजल्ह्यािील महाड असाव.े कहल्लवन हे नाहशकजवळील कळवण होय. बाकीच्या गावासद्दश गाव े
नकाशाि आढळून आली नाहीि. 

 
ताम्रपटािे महत्त्व: 
 

कलि रींिा सवाि प्रािीन उल्लेख असलेला िाम्रपट म्हणनू या िाम्रपटािी गणना करावी लागले. 
आिापयंि शकंरगणिा आभोणा येथील िाम्रपट प्रािीन समजला जाि असे. या नव्या िाम्रपटाच्या 
उपलबधीम ळे अनेक ऐहिहाहसक द व ेहािी आलेले आहेि. 

 
(१) िाम्रपटाच्या स रवािीसि हवजयाहनरद्धप रात्कटच्च रीणी असा उल्लेख आहे. हा एक महत्त्वािा 

ऐहिहाहसक द वा नव्याने ्ाि होि आहे. ‘अहनरद्धप र’ ही तै्रकूटकािंी राजधानी असावी असा कयास 
हमराशी यानंी बाधंलेलाि आहे. तै्रकूटकािंी राजधानी व पयायाने त्यािें राज्य कलि रींनी काबीज केल्यािे 
स्पष्ट होिे. वरील उल्लेखाम ळे तै्रकूटक राजा हवक्रमसेनािे माडंहलकत्व व कलि रींिे सावयभौमपद हसद्ध 
होिे. 

 
(२) प्रस्ि ि िाम्रपटाम ळे तै्रकूटकाचं्या इहिहासावर प ष्ट्कळि नवा प्रकाश पडला आहे. आिापयंि 

कान्हेरी येथील िाम्रपट हाि तै्रकूटक राजवशंािा शवेटिा द वा होिा. परंि  त्यािही राजािे नाव नाही. 
राजा मध्यमसेनाच्या (क. सं. २५६) िाम्रपटावरून त्यािें राज्य वाकाटक राजा हहररे्षण याने बळकावले 
असाव.े परंि  त्याने इ. ५०५ मध्ये िे सावरले. हे नव्याने इहिहासजमा झाले. प्रस्ि ि िाम्रपट मध्यमसेनाच्या 
िाम्रपटानंिर अठ्ठावीस वर्षोनी हदला आहे. आहण त्यािा दािा आहे हवक्रमसेन. िो मध्यमसेनािा प त्र असावा 
हे नव्याने प्रकाशाि आले. हवक्रमसेनाने स्विः स्विःच्या मािा-हपत्याचं्या प ण्याहभवृद्धीसाठी आहण नरेंन्द्र 
आहण नाराय़ण याचं्या प ण्यवधयनासाठी महाकटाहारािील फरिहटकान्िगयि पंिामलक हे गाव हशवस्वमीला 
दान हदले. दोन्ही िाम्रपटािंील दान घेणाऱया ब्राह्मणािे नाव ‘हशवस्वामी’ असल्याम ळे िाम्रपटाच्या 
खरेपणाहवर्षयी थोडीशी शकंा उत्पन्न होिे. परंि  दान हदलेली गाव े हभन्न असल्याम ळे िाम्रपट खरा 
असण्यािीि शक्यिा जास्ि वाटिे. कलि रींिी अहधसत्ता आल्याम ळे हशवस्वामीला हवक्रमसेनाने द सरी गाव े
दान हदली असावीि. 

 
मध्यमसेनाच्या िाम्रपटािील पहहल्या आठ ओळी आहण या िाम्रपटािील आठ ओळी सहीन् सही 

सारख्या आहेि. दान घेणारा कौंहडण्यगोत्री हशवस्वामी ब्राह्मण एकि असावा. या िाम्रपटाि हशवस्वामीिे 
वास्िव्य कहल्लवन असे हदले आहे. 
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नरेन्द्र आहण नारायण ही बह धा हवक्रमसेनािी अल्पवयीन म ले असावीि. तै्रकूटक राजाच्या 
नावािील ‘सेन’ ही उपाधी त्याच्या नावाप ढे नाही. या िाम्रपटाच्या उपलबधीम ळे तै्रकूटक राजा 
मध्यमसेनािा प त्र हवक्रमसेन हा राज्यावर आल्यावर कलि री राजािी स्वारी झाली व हवक्रमसेनाने 
कलि रीिे आहधपत्य मान्य केले हे स्पष्ट हदसून येिे. वाकाटक राजा हहररे्षणाच्या स्वारीनंिर मध्यमसेनाने 
आपले राज्य सावरले. परंि  तै्रकूटक घराण्यािा शवेटला द दैवी राजा हवक्रमसेन–मध्यमसेनािा प त्र हाि 
ठरला हे या िाम्रपटावरून हदसून येिे. 

 
तै्रकूटकािें राज्य बळकावणारा हा हवजयी कलि री राजा कोणिा हे मात्र अजून अ्ाि आहे. 

कान्हेरी िाम्रपटानंिर काळािील (क. सं. २४५, इ. ५९४) तै्रकूटकािंा इहिहास अ्ाि राहहला आहण 
तै्रकूटकािंा उच्छेद करणाऱया कलि री हवजयी वीरािेही नाव अ्ाि राहहले. स नावकाला येथील 
संगमकसहाच्या िाम्रपटािंील मजकूर, हलपी व भार्षा यािें तै्रकूटक आहण कलि री राजाचं्या िाम्रपटाशंी 
प ष्ट्कळ साम्य असल्यािे स्टेन कनो यानंी दाखवनू हदले. हमराशी यानंी संगमकसहाच्या िाम्रपटािे तै्रकूटक 
राजा व्याघ्रसेन याच्या स रि िाम्रपटाशी असलेले साम्य हनदशयनास आणले. या सवोवरून सगंमकसहाच्या 
िाबयाि असलेला भपू्रदेश पूवी तै्रकूटकाचं्या िाबयाि असावा व संगमकसहाने कलि रींिे सावयभौमत्व मान्य 
केले असाव े हे स्पष्ट होिे. प्रस्ि ि िाम्रपटाच्या पहहल्या साि ओळी व्याघ्रसेनाच्या स रि िाम्रपटािंील 
ओऴींप्रमाणे व मध्यमसेनाच्या माटवण िाम्रपटाबरह कूम आहेि. 

 
आजहमिीस कलि रींिा सवांि प्रािीन िाम्रपट म्हणून शकंरगणाच्या आमोणा िाम्रपटािी गणना 

होिे. (क. सं. ३४७, इ. ५९६) िाल क्य राजा मंगलेश याच्या महाकूट येथील लेखावरून शकंरगणािा प त्र 
ब धराज यािा मंगलेशाने पराभव केल्यािे हदसून येिे. या प राव्याच्या आधारावर डॉ. हमराशी यानंी 
शकंरगणािा काळ इ. ५७५ िे इ. ६०० असावा व त्यािा हपिा कृष्ट्णराज याि काळ इ. ५०० िे इ. ५७५ 
असावा. संगमकसहाने (क. सं. २९२, इ. ५४१) हदलेल्या िाम्रपटावरून िो कृष्ट्णराजाच्या हपत्यािा सामिं 
असावा असा िकय  हमराशी यानंी केला. प्रस्ि ि िाम्रपट प्रकाशाि आल्याम ळे केवळ िकय रूप असलेल्या गोष्टी 
खऱया झाल्या आहेि. कृष्ट्णराजाच्या हपत्याने भडोिजवळील अिंरनमयदाहवर्षय काबीज करून संगमकसह या 
सामंिािी नेमणूक केली. स नावकाला िाम्रपटािा काल क. सं. २९२ म्हणजे या िाम्रपटाच्या नंिर आठ वर्ष े
आहे. परंि  हा िाम्रपट नव्याने सापडल्याम ळे क. सं. २८४ म्हणजे इ. ५३३ मध्येि तै्रकूटकािंा बीमोड करून 
कलि री साम्राज्यािी म हूियमेढ रोवण्यािे श्रये कृष्ट्णराजाच्या हपत्याला हमळाले. द दैवाने त्यािे नाव 
इहिहासाि ्ाि नाही आहण प्रस्ि ि िाम्रपटािही त्यािे नाव नाही. एवढे मात्र खरे की त्यािा काल इ. ५२५ 
िे ५५० हा असावा हे या िाम्रपटाम ळे नव्याने हसद्ध होि आहे. 
 

तै्रकूटक राजा णवक्रमसेन यािा ताम्रपट 
 

ओळ १ स्वस्स्ि हवजयाहनरद्धप रात्कटच्च रीणा ंमािाहपिृपादान ध्यािो भगवत्या 
ओळ २ दकम्मयकरम्करगिक्रमागिस्फीिापरान्िाहददेश पहिरपहरहमिनृपहि 
ओळ ३ नििरणकमलस्वभ जपहरपालन प्रिापाहघगिप्रि रद्रहवणहवश्राणना 
ओळ ४ वाप्िसव्वयहदग्व्याहपश वलयशाशारदरजहनकर रस्क्िररवप रनद्यकालीनप रर्ष 
ओळ ५ हवशरे्षसद्दशोदारिहरिस्स िहरिहनदशयनात्थयहमवहनस्म्मयि ✕ प्रहिहिसामन्िा 
ओळ ६ राहिरन्यनरपहि प्रहिहवहशष्टस्वव शालङ्कारभिू ✕ प्रभिूप्रवीरसाधनाहध 
ओळ ७ हष्ठिद ग्गयनगरसागरगम्भीरहगहरग रस्स्थरप्रकृहि ✕ प्रकृहिजनमनो 
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ओळ ८ हरप्रा्सहंश्रिग रस्वजनसाध साधारण घनोहमजनसद्दशयन्त्रणोप स्सागर 
ओळ ९ गृहीिस्पृहणीयश्रीरश्री महाराजहवक्रमसेन (:) महाकटाहंार फरिहटका 
ओळ १० न्िग्गयि पञ्चामलक ग्रामहनवाहसनस्समा्ापयहि हवहदिमस्ि  वो यथास्माहभन्न 
ओळ ११ रेन्द्रनारायणयोमािाहपत्रोरात्मनाि प ष्ट्याहभवृद्धये बहलिरवै 
ओळ १२ श्वदेवास्ग्नहोिृहक्रयोत्सप्पणत्थयमािन्द्राकाणयवाहक्षहिस्स्थहिसमकाहलन 
ओळ १३ ✕ प त्रपौत्रान्वयभोग्यिोरराजापर्थयकाहरवज्जयमिाटभट प्रावशे्यसव्वाहदत्यहव 
ओळ १४ हष्टपहरहीणोभ हमस्च्छद्रन्यायेन कौस्ण्डण्यसगोत्र िैहत्तरीयक कहल्लवनवास्िव्य 
ओळ १५ ब्राह्मण हशवस्वाहमनेयं ग्रामोहिसृष्टोयिोस्मदं्वश्यराजरन्यैि हवभवानभवान बन्धा 
ओळ १६ नास स्व्वयोगान गिं ग णािदीघयकालान ग णास्न्वगणया दान िाग णविाभवदान 
ओळ १७ मपदानहमहिप्रमाहणकृत्यशहशकरश्श हिरहिरंहिराययशहिहिर्ष हभहरयं भहूमद 
ओळ १८ योन मन्िव्य पालहयिव्यि ।। यस्माद क्िं भगविा वदेव्यासेन व्यासेन 
ओळ १९ र्षहष्टवर्षयसहस्त्राहण स्वग्गे मोदहि भहूमदः आच्छेत्तािान मन्ि ि िान्वये नरके वसेि 
ओळ २० बह हभव्वयस धा म क्िा राजहमस्सगराहदहभः यस्य यस्य यदा भहूमस्िस्य िस्य िदा फलम् । 
ओळ २१ पूव्वयदत्तान्ि हद्वजाहिभ्यो यत्नाद्रक्ष य हधहष्ठर महीमहहमिाशं्रषे्ठ दानाच्रेयान पालन 
ओळ २२ हवन्घ्याटवीर्ष  घोरासय  श ष्ट्ककोटरवाहसनः कृष्ट्णाह्यो हह जायन्िे भ हमदायं ह 
ओळ २३ रस्न्ि ये दूिकिागं्रणीरद्धः हलहखि ििैत्सास्न्धहवग्रहहक स्वाहमकेनेहि 
ओळ २४ सं. २८४ िैत्र व. २ 

 
पन्हाळे येथील णशलाहार राजा अपराणदत्य (प्रथम) आणि णवक्रमाणदत्य याांिा ताम्रपट 

 
या िाम्रपटािे एकूण िीन पते्र आहेि. पहहल्या पत्र्यावर आहण हिसऱया पत्र्यावर फक्ि एका बाजूवर 

हलहहले असून मधल्या पत्र्यावर दोन्ही बाजूला हलहहलेले आहे. अक्षरे ठाशीव असली िरी पत्र्याच्या हवरद्ध 
बाजूला हदसून येि नाहीि. पत्र्यािी लाबंी २९·५० सें. मी., रंदी १९·५० सें. मी. असून १|२ सें. मी. जाड 
आहे. पत्र्याच्या कडा कडेला उिललेल्या असल्याम ळे पते्र एकमेकाला घासि नाहीि त्याम ळे आपोआपि 
पत्र्यावरील मजकूर स रहक्षि राहहला आहे. प्रत्येक पत्र्याच्या वरच्या बाजूला िार सेंहटमीटरिा िौकोन 
मोकळा सोडलेला आहे. त्याला हछद्र असून त्यािून ९ सेंहटमीटर व्यासािी कडी गोवली असून कडीिी 
दोन्ही टोके एकत्र आणनू त्यावर पाि सेंटीमीटर व्यासािी गरडािी म द्रा आहे. म दे्रवर कोणिीही अक्षरे 
नाहीि. िाम्रपटावरील अक्षरे ठसठशीि आहेि आहण सवय स स्स्थिीमध्ये आहेि. सवय पत्र्यािे वजन ६·१|४ 
हकलो आहे. 
 

िाम्रपटाि एकूण ९५ ओळी असून, पंिवीस ओळी पहहल्या पत्र्यावर, बावीस ओळी मधल्या पत्र्यावर 
असून एकवीस ओळी हिसऱया पत्र्यावर आहेि. अक्षरवहटका १० व्या ११ व्या शिकािील हशलाहारािंा 
िाम्रपटािील अक्षरवहटकापं्रमाणे आहे. लेखनामध्ये ि का आहेि. सवयत्र पृष्ठमाते्रिा उपयोग आहे. 

 
िाम्रपटािी भार्षा ससं्कृि असून काही मजकूर पद्याि व काही गद्याि आहे. 
 
िाम्रपटािा काल ६३–६४ या दोन ओळींि असून शके १०६१ हसद्धाथय, आहश्वन श द्ध १५ सोमवार ही 

हिथी, ९ ऑक्टोबर ११३९ ला िंिोिंि ज ळिे. 
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िाम्रपटािी स रवाि ‘ओम’ ने असून गणपिी व हशव यािें स्िवन आहे. 
 
२–३ ओळींमध्ये जीमिूकेिूिा प त्र जीमूिवाहन यािा वशंािा संस्थापक म्हणून उल्लेख असून 

िवर्थया ओळीि ‘हशलार’ हे वशंािे नामाहमधान आहे. 
 
४–२६ ओळींमध्ये घराण्यािी वशंावळ आलेली आहे. ही वशंावळ इिरही हशलाहाराचं्या लेखािूंन 

आलेली आहे. प्रथम कपदी, प लशक्िी, द सरा कपदी, बप्प वन, झझं, त्यािा धाकटा भाऊ गोग्गी, त्यािा 
प त्र वज्जड, अपराहजि, त्यािे दोन म लगे, द सरा वज्जड, अहरकेसहरन, द सऱया बज्जडािा म लगा हछत्तराज, 
हछत्तराजािे दोन भाऊ नागाज यन आहण म म्म णी, नंिर नागाज यनािा म लगा अनंिपाल आहण त्यानंिर 
अनंिपालािा म लगा अपराहदत्य आहण त्यािा म लगा हवक्रमाहदत्यदेव. या वणयनािील काही भाग 
अपराहदत्याच्या वडवली िाम्रपटाि (श. १०४१) आलेला आहे. त्यािप्रमाणे हछत्तराजाच्या भाडं प िाम्रपटाि 
आहण म म्म णीच्या िाम्रपटािही आलेला आहे. 
 

२८–३६ या ओळींमध्ये अपराहदत्यािे वणयन आहे. त्यािा सवय खहजना हरकामा झाला. त्याच्याजवळ 
फक्ि एक घोडा, दोन बाहू आहण िलवार हशल्लक राहहली. त्याच्या जोरावर त्याने हछत्त क नावाच्या 
आस रािा नाश केला. ‘हछत्त क’ हा हकिाब कदंब राजानंी घेिलेला होिा. यावरून अपराहदत्याने कदंबराजा 
जयकेशी यािा पराभव केला असा कयास करावयास हरकि नाही. 

 
३९–४२ ओळींि अपराहदत्यािे वणयन आहे. त्यामध्ये ‘अहभमान्महोव्धी, पहिमसम द्राहधपिी, 

शरणागिवज्रपंजर महामंडलेश्वर’ ही राजािी हबरदे आहेि. जीमूिवाहनाच्या क ळाि त्यािा जन्म झाला. 
िगरप रािा अहधपिी असून समस्ि कोकणही त्याच्या आहधपत्याखाली होिे, असे वणयन आहे. 
गरडलाछंनय क्ि ध्वजहिन्ह या राजाला होिे. 

 
४३–४४ या ओळींमध्ये महामात्य श्रीठक्क र, महाप्रधान श्रीशकंरमाधव यािंा उल्लेख आहे. 

श्रीशकंरमाधव हा प्रणालकराज्यािा महामात्य होिा. महाप्रधान श्रीलक्ष्मणप्रभ ू होिा. श्रीकरण आहण 
साहंधहवग्रहहक यािें नावािे जागी जागा हरकामी सोडलेली आहे. शक १०६० या कालािील िाजें येथील 
अपराहदत्याच्या लेखामध्ये श्रीकरण आहण साहंघहवग्रहहक याचं्या नावाच्या जागी ‘अम क’ शबद वापरला 
आहे. मराठीि अम क, िम क ज्या अथाने उपयोहगले जािाि त्याि अथाने शिपथब्राह्मणामध्ये आहण 
बाजसनेयीसंहहिेमध्ये ‘अम क’ शबद वापरला आहे. यावरून असे हदसून येिे की साहंधहवग्रहहक आहण 
श्रीकरण ह्या दोन्ही अहधकारस्थानी दोन वर्षयपयंि क णािी नेमणकू झाली नव्हिी. अंिगयि राजकीय 
अशािंिेम ळे अगर योग्य व्यक्िीच्या अभावी ही दोन्ही अहधकारस्थाने हरकामी राहहली असावीि. 

 
हवक्रमसंवि ११७६ मधील सोमनाथ येथील हशलालेख (इ. स. १११९) वडवली िाम्रपट (शके 

१०४९), िाजें येथील शके १०६० मधील हशलालेखाि महाप्रधान श्रीलक्ष्मणप्रभ ूयािंा उल्लेख आहे. यावरून 
त्यानंी जवळजवळ हकमान वीस वर्ष े प्रधानपद भरू्षहवले असाव.े त्याचं्या नंिर त्यािंा स पूत्र अनंि हा 
महाप्रधान झाला हे महल्लकाज यनाच्या लेखावरून स्पष्ट होिे.४ 

 
६२ िे ७३ ओळींमध्ये िंद्रग्रहणाच्या पवयकाळी अपराहदत्याने मरत्तके्षत्री पहिमसम द्राच्या खाडीमध्ये 

स्नान केले. मस दीश्वर या हशवािी प जा वलेी आहण राजप त्र हवक्रमाहदत्यदेवाच्या प ण्याहभवृद्धीसाठी 
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ब्राह्मणाला स पारीिी बाग आहण प्रणालकहवर्षयामधील खेरडी हे गाव दान हदले. या ब्राह्मणािे नाव 
सोमयाह्क श्रीरद्रभट्ट. रद्रभटाच्या हपत्यािे नाव केशव आहण हवद्याधर हे त्यािें हपिामह. वाराणसीिे िे 
रहहवासी. गंगास्नानािे त्यािें शरीर आहण मन पहवत्र झाले होिे. त्यानंा वैश्वदेव अस्ग्नहोत्र साभंाळण्यासाठी 
आहण स्वपहरवारपोर्षणासाठी खेरडी गाव अपराहदत्याने आहण त्यािा प त्र हवक्रमाहदत्यदेवाने दान हदले. 

 
८३–९१ या ओळींमध्ये शापाशीवादात्मक श्लोक आहेि. िाम्रपटािा लेखक नागस्वामी पहंडिािंा 

म लगा लक्ष्मीधर पंडीि आहे. 
 
ताम्रपटािे महत्त्व: या िाम्रपटाि अपराहदत्यािा म लगा हवक्रमाहदत्यदेव यािे नाव प्रथमि आलेले 

आहे. आिापयंि अपराहदत्यानंिर हरपालदेव गादीवर आला हे इहिहाला ्ाि होिे. परंि  त्यािंा नािेसंबधं 
काय होिा हे अद्याहपही अ्ािि आहे. िाम्रपटािील वणयनावरून हवक्रमाहदत्यादेव हा गादीिा वारस 
असावा असे वाटिे, परंि  िो गादीवर का आला नाही हे अद्याप गूढ आहे. कदाहिि हवक्रमाहदत्य अकाली 
मृत्यू पावला असेल ककवा हरपालदेवाने गादी बळकावली असेल. परंि  यापेक्षा भक्कम प रावा हािी 
आल्याहशवाय काही हनहिि हवधान करिा येि नाही. अपराहदत्या आहण हवक्रमाहदत्य या दोघानंी हमळून 
िाम्रपट दान केला आहे. शवेटी हवक्रमाहदत्याच्या नावाने िाम्रपटािा शवेट आहे. य वराजाने दान हदलेले 
िाम्रपट इहिहासाि थोडे आहेि. एक उदाहरण म्हणजे माहयदओलू िाम्रपटािे व द सरे म्हणजे य वराज 
राजेंद्रवमयन् यािें. या िाम्रपटािील नाव े महत्वािी आहेि. ज्या प्रणालक हवर्षय म्हणजे पन्हाळेकाजी या 
हठकाणी िाम्रपट सापडला त्या गावािे प्रणालक हे नाव िाम्रपटाि आहे. अजूनही िेथे ज न्या हकल्ल्यािे 
अवशरे्ष आहेि. प्रणालक हवर्षय हा शासकीय हवभाग िेथील भौगोहलक पहरस्स्थिी सूहिि करिो. सम द्राच्या 
खाड्या आि आलेला हा प्रदेश म्हणजे साहवत्री आहण वाहसष्ठी या दोन नद्यामंधील ३०–४० मलैािंा पहरसर 
असावा. 

 
प्रणालक देशािा उल्लखे शक १०७८ मधील हशलाहार राजा महल्लकाज यनाच्या मराठी हशलालेखाि 

आलेला आहे. मोरेश्वर गंगाधार दीहक्षि यानंी प्रणालक म्हणजे कोल्हापूरजवळील पन्हाळा होय असे हवधान 
केले. परंि  हशलालेखाि दंडाहधपिी सूपया यास अहधकारसूते्र हदल्यािा उल्लखे आहे. उत्तर हशलाहार राजा 
महल्लकाज यन कोल्हापूरच्या राज्याि अहधपिी कशासाठी नेमील म्हणनू ‘प्रणालक’ म्हणजे पनवले असाव े
असे ि ळप ळे यानंी सहिि केले. प्रस्ि ि िाम्रपटाच्या सशंोधनाम ळे प्रणालक म्हणजे पन्हाळे–काजी आहण 
त्यािा पहरसर हे हनहिि झाले आहे. 

 
िाम्रपटाि उल्लहेखलेले करजणी आहण िालसूर ही गाव ेत्याि नावाने अस्स्ित्वाि आहेि. बाकीिी 

दोन उच्क प आहण हडवत्थर म्हणजे खेरडीजवळील उहशपखोरे होज्वाडी ही खेडी. म रडजवळ एक 
हशवालय आहे व क ं ड आहे अशी माहहिी श्री. हशरगावकरानंी हदली कदाहिि िेही मस दीश्वरािे देऊळ 
असणे शक्य आहे. 

 
द सरी महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे या िाम्रपटाच्या शोधाम ळे व त्यािील गावाचं्या उल्लेखाम ळे उत्तर 

हशलाहार राजा अपराहदत्य यािे राज्य म रडपयंि होिे असा कयास बाधंावयास हरकि नाही. कदंबराजा 
द सरा जटकेशी यािा पराभव करून हा प्रदेश त्याने आपल्या राज्यास जोडला असावा. कोकणावर 
अहधपत्य सागंणाऱया जयकेशीच्या शक १०४९ नंिरच्या लेखाि कोकणािा उल्लखे टाळलेला आहे. 
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प्रथम अपराणदत्य यािा पन्हाळे ताम्रपट 
 

ओळ १ ओं लभिे सव्वयकायेर्ष  पूजाया ंगणनायकः । हवघ्नं हवघ्नं स वः पायादपायादगणनायक: । स 
वः पाि  हस (हश) वो हनत्यं यन्मौलौ भाहि जान्हवी 

ओळ २ स मेरूहशखरोदगच्छदच्छिन्द्रकलोपमा । जीमूिकेि िनयो हनयिं दयाल जीमूिवाहन 
हअहि िृ (हत्र) जगत्प्रहसद्ध: । देहंहनज (जं) िृणाहमवा 

ओळ ३ कलयन्पराथय यो रक्षहि स्म गरडा (डो) खल  शखंिूडं ।। ित्यान्वये हनहखल भपूहि 
मौहललग्नरत्नद्य हिहरि हनमयलपादपी 

ओळ ४ ठ: । श्रीसाहसाकं हअव साहहसक: कपदी शीलारवशं हिलकोनृपहिबयभ व । िस्मादभचू्च 
िनय: प लशस्क्िनामा सीमासम: स र 

ओळ ५ ग रहदिराजनीिे: हनर्वजत्य सगंरम खेऽहखलवैहरवग्गय हनष्ट्कंटकं जगहि राज्यमकाहर येन । 
ििि समभतू् स िो नृपहशरोहवभरू्षामहण: हशि: हशहण 

ओळ ६ हरवपरोऽ हरकहरणं कपर्वद लघ : । यदीययशसाजगत्यहिशयेन श क्लीकृिे न भाहि 
स रवारणो न ि शशाकं द ग्धाबं धे । िस्मादप्य 

ओळ ७ स्भ्दभपूहिपदवीपातं्र पहवत्रीकृिाऽशरे्षक्ष्मावलयोमहीपहि (हि) लक: श्रीवप्प वन्न: स िः । 
संग्रामागंणरंहगणा ऽ हसलिया 

ओळ ८ लूनैकदन्िा हठात्सव्वे येन हवनायका हवरहििा हवदे्वहर्षणा ंदंहिन: 
िस्माज्जािस्िनूजोरजहनकर हअवानंहदिाशरे्षलोक: श्ला 

ओळ ९ घ्यः श्री झंझराजो हदवसकर हअव ध्वस्िहनः शरे्ष दोर्षः शमंोयो दाद्दशाहप 
व्यरियदहिरात्कीियनाहन स्वनाम्ना सोपनानी । 

ओळ १० व मन्ये प्रणििन भिृा ंस्वग्गयमाग्गौद्यिाना ं।। भ्रािा िस्य ििस्त्वनूज्वल यशोराहशः 
प्रकाशीकृिाशरे्षक्ष्मावलयो व (ब) लीबलविा ंश्री गो । 

ओळ ११ ग्गीराजः भवत् । िापाकर्षयण कमयहणप्रग णिा ंिस्स्मन्गिेभपूिौ भीष्ट्मद्रोणपृथा स िप्रभिृयः 
सव्वे िमत्काहरिाः ।। िस्माहद्वस्मयकाहर । 

ओळ १२ हाहरिहरिप्रख्यािकीर्वत्तस िः श्रीमान ज्जडदेवभपूहिरभ द् भिूक्रिूडामहणः ।। दोदंडैकवलस्य 
यय्स सहसा संग्रामरंगागंणे रा । 

ओळ १३ ज्यश्री स्वयमेत्य बक्षहस रकि िके्र म रारेहरव । जयन्ि हअव वृत्रारेः प रारेहरव र्षण्म खः । ििः 
श्रीमानभतू्प त्र सत्प्रिापोऽपराहजिः ।। क 

ओळ १४ ण्णयस्त्यागेनय ख्यािः सत्येन ि य हधहष्ठरः । प्रिीपाद्दीस्प्िमाियण्डः कालदंडश्र्वयौहद्वर्षा ं। 
शरणागिसामन्िाऽपरेहप हह जगहि 

ओळ १५ रहक्षसा येन स जयहि यथाथयनामा शरणागिवज्रपंजरो देवः । श्रीमानभतू्तदन वज्जडदेवनामा 
भपूालमस्िकमहणस्िन 

ओळ १६ यो नय्ः अद्याहप यस्य िहरिाहन जनाः समा (म) सा (स्िा) द्रोमािंकंि हकिगत्र 
लिास्ि भवस्न्ि । िदभ्रािाथ ित्तोहरकेसहरनृपोजिःस 

ओळ १७ िा ंसम्मिो द्दप्िाराहि क लािंलैकदलनेदभोहल लीला ंदधत् । गत्वा शशैव अव सैन्य 
सहहिो द्दष्टवा ि सोमेश्वर । िस्यगे्रहपि  

ओळ १८ रा्या जगदलं यः कीलहयत्वा ग । िद् भािृजोवज्जडदेवस न ः श्रीछीत्तराजोनृपहि बयभवूो 
शीलारवशंः हशश नाहप येन नीिः प 

ओळ १९ राम न्नहिम न्निेन । लंबालकाहवक िियेपकंठ प्रभषृ्टहारलहिकाहनहनरंजनाहन उत्खाि िीक्ष्ण 
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करवालहवदाहरिस्य 
ओळ २० योऽ न्िःप राहणपहरपंहथजनस्य िस्यिक्रोहिाहरिारी नेत्रािंः सेवसंवद्धयनादेव ब्रह्माण्डमडंपं 

यस्य कीिी वण्णयहवभाहहिः । 
ओळ २१ द्दप्िाराहि र्ष  कोपकालदहनः सौभाग्यनारायणो । वारस्त्रीर्ष  ििोन जः समभवन्नागाज यन 

क्ष्मापहिः । यस्यामान र्ष मूर्वजिं भ जबलं द राहन्नरा । 
ओळ २२ न्य हद्वर्षा ंहनद्रािीव रणागंणव्यसहननी दोदेडकंडूलिा । िदन  िदन जन्मा मूर्विमान्मीनकेि ः 

क्षिहरप हवभवो भतू्म म  । 
ओळ २३ हणः क्षोहणपालः । हववृिि (ध) न हर्ष यस्स्मन्वाहजनीराजनान्िे (ब) वलहभदहप 

बलीयान्वार्वर्षकं िाप मौज्झत् िस्स्मनृपेप्रव 
ओळ २४ र कीर्विशरीरमाहज नागाज यनस्य िनयो नयिक्रविी । भपूोभवत्परमधमय हवश द्धदेहः । 

शीलार गोवनृपरत्नम । 
ओळ २५ नन्िपाल । हिन्िामणौप्रणहयनानंयनाहभरामे कामेक रंगकद्र शाजंगदेकवीये हनवीरवैरमवनी 

वलयहंवधाय । 
पत्रा २ 

ओळ २६ धमेण पालयहि ित्र नरेन्द्रिदें्र श्री नागाज यन राजस न िनयो हजत्वा ििो भिूलं स 
श्रीमानपराककय देवनृप 

ओळ २७ हिः पाि ं समथो भवत् । प ण्यरल्लाहसिं हश्रया हवकहसिं िेजोहभरजृ्जहभिं शौयेणोहदिम स्त्थिं 
ग णगण ै

ओळ २८ ययस्स्मन्महींशसहि शत्र न्संहारहि हश्रयंहविन िे शौयं समालंबिे धिेधैययभरं परं 
रणरसािणासे प रोधा 

ओळ २९ वहि स्िोकंवा वहवानवहेत्त ि रगारढो द्दढं प्रौढीमान्सा । हाययंिदपेक्ष िेन सििं कस्याहप 
ित्रान्िरे आसीत्कोप्पस  

ओळ ३० रो जगद्वलहयि ं हछत्त ंकगामोधकः स्िस्थैव समस्िमेव हमहलिं सामन्ििकं्रििः ध्वस्िे 
धमयवने गिेर्ष  ग रर्ष  क्लष्ट े

ओळ ३१ हव (हशष्टाश्रये) शीण्णे जीण्णयप रप्रजापहरजने नेष्ट ि राष्ट्रोदये 
एकिैकि रंगमिम जयोदं्वदं्वि खङं्गििं द्रकृष्टवा क (हठ) टरे (ने)रणे 

ओळ ३२ सरभसंिंसंम खं धाहवनः (िः) नोयोदं्धमलाहयि ं हकमहप वा्ािं ि िेन स्प टं संग्रामे 
पहरहत्य यस्य ि हमया म्लेच्छाश्रये सहंरिः । 

ओळ ३३ संिः संहिस खेन गज्जयहि ग हणग्रामः प्रमाणंभवत्येद्धम्मयहवहनर्वमिं पहरहििाभगंं जगद्वणयहि । 
येन स्विे बलेन हंिं हनहिे ि 

ओळ ३४ स्स्म हिपौिाः । प ननयदंहि हप्रयप त्रबांधवस हत्संसगासज्जा प्रजाः सोयंप ण्यमयः वयस्याश्रयः 
सत्यान्नप्रहिप 

ओळ ३५ हत्तरन्यसमयः संब द्धश द्धाशयः संग्रामागंणमध्य द धयरयः कािंाकृि प्रशयस्िेंवैदग्ध 
हववकेसारहनश्रयः स्फूज्जयत्  प्रिापोद 

ओळ ३६ यः यः सत्यस्य समासयकै भवनं यं वीरवृहत्तहश्रिा धैयेयेनधृिंप्रजा प्रहिहदनं 
यस्मदैदत्याहशर्षः । यस्मात्प्राहरिहद्व । 

ओळ ३७ लासहवर्षयस्त्यागियस्योर्वजिो यत्र श्रीशिसरस्विीि हवशदा कीर्वििलोकोत्तरा । 
िस्यापत्यं हवक्रमाहदत्यदेवः । 

ओळ ३८ न्येर्ष प्राप्य राज्यंप्रणालंद ग्धाभंोधौ रत्न जािे यथा सावकेोजािः कौस्ि भ श्रीसहायः अथ 
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स्वकीय प ण्योद 
ओळ ३९ यात्समाहधगिपिंमहाशबदेः श्रीहवद्याधर (र) िक्रविीिगरप रः परमेश्वरः 

श्रीहशलाहारनरेंन्द्रजीमूिवाहनान्वये प्रसूि । 
ओळ ४० स वण्णयगरडध्वजः अहभमानमहोदहधत्यागजगज्झंप परिक्र प्रकंपझंपदािाययराय हपिामह 

पहिमसम द्राहधप 
ओळ ४१ हि शरणागिवज्रपजंरेत्याहद समस्िराजावहलहवराजमानमहामंडलेश्वराहधपहि 

श्रीमदपराहदत्यदेवराज । 
ओळ ४२ हन हनजभ जोपार्वज्जिानेकमंडलसमेिप रीप्रम खिि दयशग्रामशिीसमस्न्विसमस्ि कोंकणभ व ं

समन शासहि । 
ओळ ४३ िथैित्प्रसादात्समस्िराज्यकििाभारंसम द्वहहि महामात्य श्रीश्वेिमटक्क रे िथा 

प्रणालकराज्यभारं सम द्वहा (ह) 
ओळ ४४ हि महाप्रधानश्रीशकंरमाधवो िथा महासाहंधहवग्रहहक श्री िथा श्रीकरण भाण्डागारे 

प्रथमच्छेपाटी महाप्र 
ओळ ४५ धान श्रीलक्ष्मणैयप्रमोः हद्विीयच्छेपाटी श्री – इत्यादी श्रीकरणे सत्येिस्स्मन्काये प्रवियमाने 

सिमहाम 
ओळ ४६ लंडंलेश्वराहधपिी श्रीमदपराहदत्यदेवराजः सवान्येव स्वसबंध्यमान कानन्यान 

हपसमागाहमराजप त्रमंत्रीप रो 
ओळ ४७ हहिामात्यप्रधानाप्रधानहनयोहगकासं्िथा राष्ट्रपहिहवर्षयपहि नगि (र) पहिग्रामपहि 

हनय क्िाहनय क्िराजप  
ओळ ४८ रर्षजनपदासं्िथा हंजमननगरपौरहत्र वगय (ग) प्रभिृींश्य प्रणहिपूजा सत्कारसमादेशःै 

संहदशिस्ि  वः सहंवहद 
ओळ ४९ िंथा । िलाहवभहूिक्षणभहंग यौवनंकृिािंदंिािंर् वर्वि जीहविं िथाप्यव्ा ंपरलोकसाधने 

नृणामहो 
ओळ ५० हवस्मकाहरहष्टिं । िथािोक्िं भगविा व्यासेन समागमाः सापगमाः सवयम त्पाहदभगं रं कायः 

संहनहहिा 
ओळ ५१ पायः सपदः पदमापदा ंउच्छ् वा सावधयः प्राणा सिोच्छ् वासः समीरणः 

समीरणान्िललन्नस्स्िय (यो) जीवहि 
पत्रा ३ 

ओळ ५२ िददभ िं । दानंहवत्तादनंिं श्रीकीिीधमो िथाय र्षः परोपकरणं कायदसारात्सार म द्धरेत् । 
अहिदानं 

ओळ ५३ ि  सवेर्षा ंभहूमदानहमहोच्यिे अिलाह्यक्षया भहूमः सव्वान्कामान्प्रयच्छहि भहूमदः 
स्वगयमारह्य शाश्विीरे व 

ओळ ५४ िेसमः प निजन्मसंप्राप्य भवदे् भहूमपहिध्र यव ंयस्त्कंहििक रिे पापपं रर्षोवृहत्त कर्वशिः अहप 
गोिमयगाते्र । 

ओळ ५५ ण भहूमदानेन श ध्यहि आस्फोयस्न्ि हपिरः प्रवत्गहंि हपिामहाः भहूमदोस्मत्क लेजािः 
सोस्मान्संिारहयष्ट्य 

ओळ ५६ हि िथािािंलीनजराराक्षसीप्रारबधग्रासयंौवनं स्वगयवासान्िरकपाि 
समहमष्टसमागमहवयोगद ः खकद 

ओळ ५७ लीगियवदसारः सभारः सहजजरामरणसाधारणं शरीरं पवनिहलिकमहलनी 



 अनुक्रमणिका 

दलगिजललविरलि 
ओळ ५८ रे धनाय र्षी इहिमत्वा द्दढिरहवरस्क्िं ब द्धा संगृह्य ेदानि फलं न िथा सफलाहवद्या न िथा 

सफलं िथः 
ओळ ५९ यथात्रमन यः प्राह दानमेकं कलौय गे अग्नेरपत्यं प्रथमं स वण्णे सूवषै्ट्णवी सूथयस िािगावः 

लोकास्त्रयः 
ओळ ६० स्िेन भवस्न्ि दत्ता यः कािंनं गािं महीं ि दद्यात् सवेर्षामेव दानानामेकजन्मान गं फलं 

हाटक हक्षहिगौ 
ओळ ६१ रीणाँ सप्िजन्मान गं फळं इहिधमाधमयहविारिि र हिरंिनम हनविनान्य 

वधाययसकलराज्यग ण 
ओळ ६२ गणालंकृिस्विनयक मारश्रीहवक्रमाहदत्यदेवराय श्रयेसे महामंडलेश्वराहधपहि 

स्त्रीमदपदपराहदत्य 
ओळ ६३ देवने शकनृपकालािीि संवत्सरशिेर्ष दशस  एकर्षष्टयहधकेणयत्ताद्रत्रादं्रसेिोहपशक  

संवत् १०६१ 
ओळ ६४ हसद्धाथयसंवत्सरािंंगयिा िय जश द्धपंिदश्या ंसोमे महासोम पवयहणिूडामणो सवयग्रहे 

मरत्पात्री 
ओळ ६५ गान्िवर्विहन पहिमसम दे्र स्नात्वा सोमाय स गहंध क स मस्लाध्यंमधेदत्वा सकलभ वनाहधपहि 

मस दी 
ओळ ६६ श्वरउमापहि क ं क मिंदनस रहभक स मेरम्ययच्यययजनयाजनाहदर्षटकमयहनरिाय ऋि हक्रयाका ं
ओळ ६७ उशौंडा परब्रह्महवदेपरब्राह्मणाय स्त्रीमद्वाराणसीहनवाहसने गंगावलोकनाव गाहनापान 
ओळ ६८ पहवत्रीकृिसरीरमानसाय आहंगरसबाहयस्पत्यभारद्वाजगोत्राय िैहिरीयक शाहखने श्री रद्र 
ओळ ६९ भट्टोपाध्याथाय सोमयाहजकेशव हद्ववहेदभट्टोपाध्याय प त्राय हवद्याधर भट्टोपाझ्यायपोत्रायर्ष 
ओळ ७० ट् कमयकरणाथयबहलिरकवैस्वदेवासं्ग्नहोत्रक्रन हक्रयाहद हनमाणाय आगिा भ्यागिा हव 
ओळ ७१ हष्ठसंवाहनाथे स्वपहरवारपोर्षणायि प्रणालक हवर्षयािंः पािीखैरडीग्रामः पूगद्र मा 
ओळ ७२ रामसहहिः गृहद्रभ्भदम्भीत्याहदसमस्ि राजभोग्य समस्न्विो दाहपिः श्री हवक्रमाहद 
ओळ ७३ त्य देवने ि महिमिा परम भक्िेन मािाहपत्रोरात्मनरि श्रयेसे दत्तः य 

पत्रा ४ 
ओळ ७४ स्थिाघाटनाहन ।। पूवयिः करजहणग्रामसीमा । ित्था केल नदीिीरे केलवृक्षो मयादाः 
ओळ ७५ दहक्षणिः िालस रग्रामसीमा । िथा हनझयरहनकटे कदंबवृक्षो मयादा पहिमि 
ओळ ७६ : ।हडवत्थर सीमयानंदी मयादा उत्तरिः उच्क पग्राम सीमा । िथा नदीकेि 
ओळ ७७ िकीहनकटे िडागः मयादा ।। एविंि राघाटनोपलहक्षिं: ससीमापययिः 
ओळ ७८ सिृणकाष्ठोदकोपेिं: सदण्डसमस्िोत्पहत्त सयं क्िः । पूव्वयदत्तदेवराय ब्रह्मदायव्रर्वजिः अ । 
ओळ ७९ िाटभट्टप्रवशेः उदकाहिसग्गेण मत्तया नमस्थवृिेशासनेन प्रहिपाहदिः ििेर्षा ंसान्वयबधूंना ं

भ ू
ओळ ८० निा ंभोजयिा ंवा न केनाहप पहरपंथकरणीया यि उक्िं महाम हनहभः । बह हभवयस धाम  
ओळ ८१ क्िा राजहभः सागराहदहभः । यस्य यस्य यदा भ हमस्िस्य िस्य िदा फलं । सहद्योदानं 

हनरायासं साय 
ओळ ८२ सम संदीघयपालनं । अिएवर्षययः प्राह दानात्के्रयोन पालनं । 
ओळ ८३ यानीह दत्ताहन प रा नरेदानाहनदानाहनधमा 
ओळ ८४ थय यशस्कराहण हनमाल्यविं प्रहिमाहनिाहन को नाम साध ः प नराददीि दत्वा भकूम भाहवना 
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पार्वथव े
ओळ ८५ द्रान् भयूोभयूो याििे रामभद्रः सामान्योयं धमयसेि नृयपाणा ंकाले काले पालनीयो भवद् हमः । 

इणत धमाधमव 
ओळ ८६ हविार िि र हिरंिन म हनविना न्यवधायय सवरेेहप समागाहभरस्मदं्वशजरन्यैवाभपूालैः 

पालनधमय 
ओळ ८७ फललोभएवकरणीयः न प नस्िल्लोपनपापकल्लकंागे्रसरेण केनाहप भहविव्यं । 

यस्त्ववेभभ्यर्वििोहप लो 
ओळ ८८ भाद्ानहिहमरपटलावृंिगहिरास्च्छद्यास्च्छद्दमानमन मोदेनवा स पंिहभरहप 

पािकैरूपपािकैश्व । 
ओळ ८९ हलप्िो रौरवमहारौरवाधंिाहमस्त्रा नरकाहंिरंमन भहवष्ट्यिीहि । यथोक्िं भगविा व्यासेन । 

स्वदत्ता ं
ओळ ९० परदत्ता ंवा यो हरेि वस धंराश्वश्वहवष्ठाया ंकृहमत्वा हपिृहभः सह पच्यिे कवध्याटवी 

िोयास श ष्ट्ककोटर 
ओळ ९१ वाहसन कृष्ट्णसपोहभजायिें भहूमदानं हरंहि यो वा यथा िैिदेव ंिथा शासनं दािा लेखक 

हस्िेन स्वम 
ओळ ९२ िमारोपयहि । िद्यथा मिं मम महामंडलेश्वराहभपहि सी महद्वक्रमाहदत्यदेवस्थ 

श्रीमदपराहदत्य 
ओळ ९३ देवसूनोययदत्रशासने हलहखिं ।। हलहखिं ििैन्मयाराजहभर्ष विेन संहधहवग्रहहकान मत्या । 
ओळ ९४ हवप्रलक्ष्मीधर पंहडिेन श्री नागस्वामी पहंडि स िेन यदत्रो नाक्षरमहधरंकाकं्षरवाि 
ओळ ९५ त्प्रमाणहमहि मंगलमहाश्री भवि  । 

 
यादवराजा महादेव यािा पांढरपूर येथील णशलालेख–शक ११९२ 

 
पंढरपूरच्या पोहलसिौकीमध्ये कभिीमध्ये एका आडव्या खाबंावर हा लेख कोरलेला आहे. 

हवठोबाच्या देवळापासून पोहलसिौकी अगदी जवळि आहे. 
 
या खाबंावरील लेख कोरलेल्या भाग. ६७.५ सें. मी. लाबं, ३७.५ सें. मी. रंद आहे. प्रत्येक 

अक्षरािी उंिी १.२५ सें. मी. व अक्षरे खोल नाहीि. लेखािा बरािसा भाग हझजून गेलेला आहे. 
 
यादवराजा महादेव राज्य करीि असिाना त्यािा माडंहलक भान  याने ‘आप्िेयाम’ य् केला. 

लेखाच्या पहहल्या ओळींि कालोल्लेख आहे. रहववार, ज्येष्ठ श . ११, प्रमोद संवत्सर शके ११९२. यादवराजा 
महादेव याच्या कारकीदीिील हा शवेटिा लेख आहे. या लेखािा काळ ज्येष्ठ श  ११ शक ११९२ (१५ जून 
१२७०) रामिंद्राच्या पठैण िाम्रपटािा काळ माघ श . १२ शक ११९३ हा आहे. यावरून महादेवािा प त्र 
आमण याने केवळ आठ महहने राज्य केले हदस न येिे. 

 
ताम्रपटािा आशय:श्लोक १–२– ब्रह्मदेवािी स्ि िी केलेली आहे. श्लोक ५–६–सामंि भान च्या 

शाङ्गा ह्या पूवयजािे नाव असून क ट ंबािे नाव ‘हसिवाडक’ होिे. केशव हे भानूच्या वहडलािें नाव असून 
त्याच्या सामिंपदािा उल्लखे आहे. 
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श्लोक ६ िे १२– या श्लोकािूंन केशवािी स्ि िी आहे. 
 
श्लोक १३–१४ भानूला वहडलापं्रमाणेि सामिंपद असल्यािा उल्लखे आहे. 
 
अडहिसाव्या ओळीि भानूने आप्िोयाम य् केल्यािा उल्लेख आहे. 
 
श्लोक १५–१६– य्ािे वणयन आहे. 
 
एकोणिाळीसाव्या ओळीमध्ये य्ामध्ये पौरोहहत्य करणाऱया श्रीशमयय्ािे नाव आहे. 
 
श्लोक १९– याि भीमरथी नदी, पाडं रंगप र आहण हवठ्ठलािा उल्लखे आहे. 
 
प्रस्ि ि िाम्रपटाि खालील महत्त्वाच्या गोष्टी आहेि. 
 
(१) हशलालेख व िाम्रपट यािील ‘हवठ्ठल’ या नावािी प्रािीनिा ठरहवण्याि मदि होिे. 

 
(२) पाड रंगप र आहण हवठ्ठल यािंी जवहळक प्रस्ि ि लेखाने हसद्ध केली आहे. 

 
(३) भानू या यादव सामन्िािा उल्लेख या लेखाि आहे. 

 
(४) एकादशी ह्या हवठ्ठलाच्या पवयकाळी भानूने ‘आप्िोयाम’ य् केला. ही महत्त्वािी गोष्ट या 
लेखाि उल्लेहखलेली आहे. 

 
यादवकाळाि भस्क्िसंप्रदायाला राजाश्रय हमळाला. पढंरप रािील हशवसंप्रदाय नाहीसा होऊन 

त्याजागी वैष्ट्णव संप्रदाय आला. याबाबि भाडंारकर यांनी हवविेन केले आहे. त्याि त्यानंी वारकरी लोक 
पंढरप रास अजूनही हवठोबािे दशयन घेण्यापूवी प ंडहलकाच्या समाधीवरील हशवकलगािे दशयन घेिाि. 
यावरून पंढरप रास हशवमहात्म्य जास्ि होिे आहण हशवनामावरून पंढरप रिे नाव ‘पाडं रंगपूर’ असे झाले. 
हवठ्ठलािा आहण पाडं रंगप रािा नावाशी काही संबंध नाही. हेमिंद्राच्या ‘देशीनाममाला’ या गं्रथाि पाडं रंग 
आहण रद्र हे समानाथी शबद असल्यािे साहंगिले आहे. यादवकाळाि वैष्ट्णवसंप्रदायास राजाश्रय हमळाला. 
हवष्ट्णूने हशवािी जागा घेिली, इिकेि नव्हे िर हशवािे नावही भक्िानंी हवष्ट्णूस समपयण केले, आहण पाडं रंग 
हे नाव हवठोबाला हदले. पढंरप रास ‘पौंडरीकके्षत्र’ हे संस्कृि नावही आहे. 

 
प्रस्ि ि हशलालेखाि पंढरपूर प्रदेशावर राज्य करणाऱया यादवािंा सामंि केशवप त्र भानूिा उल्लखे 

आहे; आहण हा नवीन आहे. 
 

या लेखािा द सरा हवशरे्ष म्हणजे ज्येष्ठ महहन्यािील हनजयला एकादशीला भानू या सामंिाने 
आप्िोयाम य् केला. पढंरपूर भस्क्िसंप्रदायािे केन्द्र परंि  िेथे ‘आप्िोयाम’ य् यादवकाळाि 
समारंभपूवयक एकादशीला साजरा झाला ही गोष्ट महत्त्वािी आहे. य्संस्थेिा जनमानसावर एवढा पगडा 
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होिा की बाराव्या शिकाि भस्क्िसंप्रदायाच्या केन्द्रस्थानी य्समारंभ साजरा झाला हा एक य्संस्थेच्या 
इहिहासािील फार महत्त्वािा द वा आहे. 

 
लेखािे वािन 

 
श्लोक – २.३.१३ अन ष्ट भ 
श्लोक – १.४.५.१२.१९ शादूयलहवक्रीहडि 
श्लोक – ९.१७ वसंिहिलका 
श्लोक – १० मंदाक्रािंा 
श्लोक – १५ हशखहरणी 
 

ओळ १ हसद्धम् स्वस्स्ि श्री शक  ११९२ प्रमोद संवत्स (रे ज्ये) 
ओळ २ ष्ठ स द्ध ११ खौ । अदे्यहं श्रीमत्प्रौढप्रिापिक्र (वर्वि) 
ओळ ३ महादेव हवजयराज्योदये । येन त्रीहण जगहंि जन्म हध म––  
ओळ ४ हनवक्त्राहदहभर्यभाश्वद्वक्त्रसरोरहाहणवहिस्िेजाहंस यस्िा – 
ओळ ५ वदेाना ंहह करंडक (हत्र) म नयो ध्यायस्न्ि यं हनत्यशो ब्रह्माभंोज (स) 
ओळ ६ म द् भवो हवजयिे देवः स वा (णी) पहिः ।। १ ।। श्रीमद्वाणीमनोन्मेर्ष व े(रै:) 
ओळ ७ हवजयिे हवभ  । उद्यद ग्धहनहधहश्लष्टा स धाकरकरोपमं ।। २ ।। 
ओळ ८ िेन मानसजन्मानो ब्रह्मणो जहनिा नव । आत्मनो दीप्िमूिेन 
ओळ ९ ग णाब द्धयादयो यथा ।। ३ ।। ित्रासीज्जनकः स रास रक लश्रणेेः स  
ओळ १० धा संहभ्रिः प्रारढा स दृढं म दा म खखानान्या सधायं स धी कक 
ओळ ११ श्वेव मदाधंमहहिहरप ं ।। हवष्ट्ण र्ववहजष्ट्ण  यथा ।। कश्रगार भ हव 
ओळ १२ सैर्ष  यहद वा सेि ः स्विः कश्यपः ।।४।। वशंिेस्यशहशप्र 
ओळ १३ काश हवशदे ससेंहविे संििं शीलादै्यरमलैग णेहरह व (भौ) 
ओळ १४ श्रीशागंयनामा हक्र ऽऽ िी वदेः सोहदिमादरेण भवने 
ओळ १५ श यं कमयणा देहं प्रापहकलेवसाहदिरजाः जानन्य (था) 
ओळ १६ ध्र व। ।५।। ित्स न  हसिवाडकान्वयभवोभभूारभगंाय– – 
ओळ १७ क्षाहत्रणक्षि शत्र हक्षहिित्नसाधय स्फ रते्तजसा । दौजयनाहप 
ओळ १८ हनजेनरंहजििन  श्री जामदग्न्यो यथा कीिेः साहहसक मंडलीक 
ओळ १९ प्राभतू् यः केशवः ।। ६ ।। अहप ि ।रणे हविरणे वा हप यद्दोभारवहा 
ओळ २० अहभभयेूव भवनं कािंनैश्कािंनैरहप ।। ७ ।। अलंक वयस्न्ि कणािंपू – 
ओळ २१ ने वा परागंनाः मागयणामागयणायि कंकणैष्ट्कंकणैरहप ।। ८।। 
ओळ २२ यदै्वहरवगयवहनिाक िमंडलाहन यस्वीक्रीिेधनहजिानन काहलः 
ओळ २३ ने । म क्िाहन हभल्लहनकरैरहप लज्जयेव नाथो ऽ द हदःहखि ग ण हनपिंहि 
ओळ २४ सद्य ।। ९ ।। यदानाणो जहनििरवो य ( ) ग्रावणंडा यर् भोगे 
ओळ २५ िर ि यो गोगणामागयणाना ंद्य स्छानानामहभमि न 
ओळ २६ वियये रवोयं मत्यैंरगहणिग णः केशवः कर्थयिे कक ।। १० ।। 
ओळ २७ न गैवयकाम यकंनसन्मौर्वव झाकंार 
ओळ २८ ग भवैहसत्कास रक्िाहद्व । रेदे छंनहशसश्वनेाहंमृि मिी 
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ओळ २९ प्रयािमणृा ंनयनाबं हभश्वत्रस म.ै..... राहज हक्षहिः । 
ओळ ३० प्यद्संभ गराहिप हरव्रािागंनानाकंिान्वक्त्राव्यव रहाहण 
ओळ ३१ रि महिबालव्रजान्लापयंश दावास्ग्न क्षपयेहनवौनिरा ं(भा) िं ग 
ओळ ३२ भा क िानोष्ठान्मंज लपल्लवास्न्वजयिे याहद्वक्रमो द धयरः ।। १२ ।। 
ओळ ३३ गंधवय हक्रिेदे्वस्वीिस्य भावनायास्न्विः । मिं क माहरलस्येव स न  भा (न ) 
ओळ ३४ (प्र) शास्स्ि गा ं।। १३ ।। यदै्वहरवक्षक्षिजाद्वयवीर हक्षहि प्रहवष्टा स  
ओळ ३५ हवर्षोिा । भास्वप्रकाश व्रिि प्रभिेू यशाहंस भास्वहि....... 
ओळ ३६ ।। १४ ।। यदाख्य द्राक्षव्रिहि हवििे मंटपवरे ग रश्रीविेः सह– 
ओळ ३७ हहरद वीरहहक्रिे । हििे नानािाराफलिहिहभराक्रािं गगने 
ओळ ३८ हवरेजे..... धवल घटशकंा पट हभिे ।। १५ ।। कैहशकः 
ओळ ३९ कौहशकायेव आप्िोयाम सवार्वथने । वहसष्ठा ये व 
ओळ ४० श्रीमत् श्रीशमय यच्छहि । यस्यव्रिं हवसगय 
ओळ ४१ दािप्रहिग्रिाहदवभीि भीिा । नाकं स रा पहरहवहाय मन ष्ट्य (लो) 
ओळ ४२ के माप  स यथा काक्ष य्ाः ।। १७ ।। दै्वपायनापाहदि 
ओळ ४३ द वदे शालफलायेि प नर्वद्वजाना ं। ऐ िकारापजहारिा 
ओळ ४४ यक्षी िि वेहदहपमहोणय ।। १८ ।। सो यं भीमरथीग णेन 
ओळ ४५ …….. सोरच्छले भास्वत्कीहत्तमहामाहण प्रहिहनभे श्रीपाडं रंगे 
ओळ ४६ प रे । अप्िेयाममहेहष्ठकाहिहिय िं श्रीशमयय्ाकरोऽद्या 
ओळ ४७ प्रीहिमवापलोकहनवहै देवैरसौ हवठ्ठलः ।। १९ ।। मंगलम् ।। 
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महाराष्ट्रातील प्रािीन नािी 
म.के. ढवळीकर 

 
महाराष्ट्राि अनेक हठकाणी प्रािीन नाणी सापडली आहेि. उत्खननाि जी नाणी सापडली आहेि 

िी संख्येने फारशी नाहीि. यािे म ख्य कारण असे की माणूस घरदार सोडून जािाना मौल्यावान वस्िू 
अथािि आपल्या बरोबर घेऊन जािो. अशा वस्ि मध्ये नाणी अथािि आली. त्या मानाने 
उत्खननाव्यहिहरक्ि इिर हठकाणी अकस्मािहरत्या सापडलेले जे हनहधहनके्षप (Treasure trove) सापडले 
त्याि फार मोठ्या संख्येने नाणी हमळाली. महाराष्ट्रािील सवाि मोठा नाणेहनधी नाहशक हजल्ह्यािील 
जोंगळटेंबी या गावी सापडला. त्याि शािवाहन राजािंी स मारे िेरा हजाराहूंन अहधक नाणी होिी. िऱहाळा 
(हजल्हा अकोला), बाहळ (हजल्हा ध ळे) इत्यादी हठकाणी सापडलेल्या हनहधहनके्षपािं स मारे दीड हजार 
नाणी होिी. पवनार (हजल्हा वधा) येथील हनधीि जरी िीनश ेनाणी सापडली िरी िी हवष्ट्ण क ं हडन् रांजािी 
असल्याम ऴे अत्यिं महत्त्व पूणय आहेि. 

 
िथाहप महाराष्ट्राि आजवर सापडलेल्या नाणेहनधींिा हविार केल्यास असे आढळून येईल की 

उत्तर भारिाि सापडलेल्या नाण्याचं्या ि लनेने िी फारि थोडी आहेि. यािी अनेक कारणे आहेि. 
इहिहासकाळाि महाराष्ट्राि सवयत्र वस्िी होण्यास स मारे इ. स. पू. हिसरे शिक उजाडले. प राित्त्वीय 
प राव्याच्या आधारे असे हदसून येिे की येथे शािवाहनािंी राजवट स र होण्यापूवी ि रळक वस्िी झालेली 
होिी. त्याम ळे भारिािील प्रािीन नाणी– आहि नाणी–येथे फार उशीरा म्हणजे मौययकाळाि (इ.स.पू. 
हििके शिक) व्यवहाराि आली असावीि. त्यानंिरच्या काळािील शािवाहनािंी नाणी सवय महाराष्ट्रभर 
सापडिाि. ग प्िकाळ (इ.स.४ थे व ५ व े शिक) हे भारिाच्या इहिहासािील स वणयय ग समजले जािे. 
ह्यािंी अत्य त्कृष्ट कलापूणय अशी सोन्यािी नाणी त्याचं्या साम्राज्याि–प्राम ंख्याने उत्तर भारिाि–मोठ्या 
प्रमाणावर सापडली आहेि. या काळाि महाराष्ट्राि वाकाटकािें राज्य होिे. त्याचं्या कारकीदीि 
अकजठ्यािंी भव्य लेणी कोरली गेली परंि  त्यानंी ऩाणी मात्र पाडली नाहीि यािे आियय वाटिे. त्यािें 
ग प्िाशंी नात्यािे संबधं असल्याम ळे बह धा ग प्िािंी नाणी आपल्याकडे प्रिहलि होिी असे अन मान केले 
जािे. परंि  ग प्िािंी नाणी महाराष्ट्राि एखादद सरा अपवाद सोडल्यास फारशी सापडली नाहीि. 
त्याचं्यानंिर जे िाल क्य आहण राष्ट्रकूट राजे होऊन गेले त्यािंीही नाणी सापडलेली नाहीि. याप्रमाणे इ. 
स. स मारे २३० िे १००० या स मारे ७५० वर्षांच्या कालखंडािील नाणी महाराष्ट्राि आढळि नाहीि. परंि  
काही छोया राजक लािंी नाणी क्वहिि सापडिाि. तै्रकूटकािंी इ. स. िवर्थया–पािव्या शिकािील काही 
िादंीिी नाणी सापडली आहेि. गढैया नाणी महाराष्ट्राि सापडिाि. िी जाड आहण ओबडधोबड असून 
िादंीिी आहेि. त्याचं्या दशयनी बाजूवर राजािा अधयप िळा ककवा घोडेस्वारािे हित्र व मागील बाजूवर वदेी 
आहेि. नाण्यावंरील ही हिते्र अत्यंि बेढब व कलाहीन असून त्यावर कोणत्याही प्रकारिा लेख नाही. ही 
नाणी इ. स. सािव्या– आठव्या शिकाि प्रिहलि होिी. यानंिरच्या काळािील यादव आहण हशलाहार 
राजािंी नाणी महाराष्ट्राि सापडली आहेि. 
 
आहत नािी 
 

महाराष्ट्राि काही हठकाणी आहि नाणी सापडली आहेि. त्यापकैी वाई (हजल्हा सािारा) येथे 
हमळालेल्या नाण्यािंी अहिप्रािीन आहि नाण्यािं गणना केली जािे. ही नाणी िाबंयािी असून गोलाकरा व 
जाड आहेि. त्याचं्य दशयनी बाजूवर मध्यभागी असलेल्या एका कबदूिून हवरद्ध हदशेस जाणारी दोन 
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लंबवि यळे आहेि. हे हिन्ह ठसा टोकून उमटहवलेले आहे. नाण्यािी मागील बाजू कोरी आहे. 
नाणकशास्त्र्ाचं्या मिे स रवािीला आहि नाण्यावंर फक्ि दशयनी भागी आहण कालािंराने मागील 
बाजूवरही हिन्हे उमटहवण्याि आली. आहि नाण्यािंा एक मोठी हनधी बहाळ (हजल्हा जळगाव) येथे १९४३ 
मध्ये सापडला. या हनहधि एकूऩ ६८५ नाणी होिी. िी सवय िादंीिी नाणी आहेि. त्यावरील हिन्हािंा 
अभ्यास करन या नाण्यािंी त्याचं्या आकारान सार िीन गटािं हवभागणी केली आहे. नाण्याचं्या दशयनी 
बाजूवर सवयसाधारणपणे एकूण पाि हिन्हे आढळिाि. त्यापैकी ठराहवक िार हिन्हे ही प्रत्येक गटािील 
नाण्यावंर असून पािव ेहिन्ह मात्र हनराळया प्रकारिे गटािील नाण्यावंर असून पािव ेहिन्ह मात्र हनराळया 
प्रकारिे आहे. ही नाणी इ. स. प . िौर्थया शिकािील असावीि असे वाटिे. कोकणािही काही आहि नाणी 
सापडली होिी. अक्कलकोट (हजल्हा सोलापूर) येथे सापडलेली आहि नाणी हल्ली म ंबईच्या हप्रन्स ऑफ 
वले्स म्यूहझयममध्ये आहेि. 

 
शातवाहनाांिी नािी 
 

सम्राट अशोकाच्या हनधनानंंिर मौयय साम्राजाच्या ऱहासास स रवाि झाली. त्यावळेी इ. स. पू. २३० 
च्या स मारास महाराष्ट्राि शािवाहनािें राजक ल उदयास आले. या राजानंी महाराष्ट्रावर स मारे साडेिारश े
वर्ष ेराज्य केले. त्यािंी राजधानी प्रहिष्ठान (पैठण, हजल्हा औरंगाबाद) येथे होिी. शािवाहनािंी नाणी सवय 
महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणाि सापडली आहेि. िऱहाळा (हजल्हा अकोला) आहण जोगळटेंबी (हजल्हा 
नाहशक) येथे शािवाहन नाण्यािें फार मोठे हनधी सापडले. ही नाणी प्राम ख्याने िाबंयािी व हशश्यािी 
आहेि. पोटीनिी नाणीही अनेक आहेि. परंि  फार थोड्या राजानंी िादंीिी नाणी पाडली. शािवाहनानंी 
सोन्यािी नाणी पाडली नव्हिी. त्यािें साम्राज्य फार मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले असल्याम ळे हनरहनराळया 
प्रदेशासंाठी हनरहनराळया छापािंी नाणी शािवाहनानंी काढली होिी असे हदसिे. 

 
शािवाहनािंी अहिप्रािीन नाणी नेवासे (हज. अहमदनगर) येथील उत्खननाि सापडली. िी बलै, 

घोडा, हत्ती छापािी असून त्यावरील लेखाि ‘सािवाहन’ हे नाव आढळिे, परंि  शािवाहन घराण्याि या 
नावािा कोणीही राजा होऊन गेल्यािा प रावा आजवर हमळालेला नव्हिा. नाण्यावरील लेखाच्या 
अक्षरवहटकेवरून ही नाणी इ. स. पू. हिसऱया शिकाच्या अखेरिी ककवा द सऱया शिकाच्या स रवािीिी 
असावीि असे उत्खनकािें मि आहे. त्यावरून हा सािवाहन राजा त्याचं्या घराण्यािा मूळ प रर्ष असावा 
असे अन मान करिा येईल. बह धा त्याच्या किृयत्वाम ळे घराण्याला शािवाहन हे नाव प्राप्ि झाले. 

 
सािकणी हे नाव लेखाि असलेली शािवाहनािंी अनेक नाणी आजवर हमळाली आहेि. या 

नाण्यावंर हत्ती, घोडा, बैल इत्यादी प्राणी व नंदीपाद वहेदकेिील वृक्ष, स्वस्स्िक, श्रीवत्स इत्यादी प्रकारिी 
हिन्हे आढळिाि. यािील ठराहवक हिन्ह नाण्याच्या ठराहवक बाजूवर असेल असे हनहिि सागंिा येि नाही. 
िसेि काही नाणी आकाराने गोल िर काही िौरस ककवा िौकोनी आहेि. त्याचं्या वजनािही खूप फरक 
आढळिो. िाबं,े हशसे आहण पोटीन या हनरहनराळया धािंूिी ही नाणी आहेि. त्याम ळे शािवाहन नाण्यािें 
वगीकरण केवळ अशक्यप्राय आहे. नाण्यावरील लेखाच्या अक्षरवहटकेिाही त्यािंा कालक्रम ठरहवण्यास 
फारसा उपयोग होि नाही. या नाण्यावंर सवयसाधारणपणे ‘रणो हसरी सािकणीस’ असा लेख असिो. 
सािकणी नावािे िीन ककवा िार राजे होऊन गेले. िथाहप यापैकी कोणिी नाणी कोणत्या सािकणीिी 
आहेि यािा हनहिि अंदाज बाधंण्यािा प्रयत्न नाणकशास्त्र्ानंी केला आहे. 
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िऱहाळा (हजल्हा अकोला) येथे १९३९ साली सापडलेल्या शािवाहन नाणे हनधीि एकूण १६०० 
नाणी होिी. ही सवय नाणी आकाराने गोल असून पोटीनिी आहेि. त्याचं्या दशयनी बाजूवर सवयसाधारणपणे 
सोड वर केलेल्या हत्तीिे हित्र असून राजाच्या नावािा लेख आहे आहण मागील बाजूवर उजै्जन हिन्ह आहे. 
गौिमीप त्र शािकणीपासून स मारे अकरा राजािंी नाणी या हनधीि सापडली. त्याि शािकणी प ळ मावी, 
हशवश्री प ळ मावी, स्कंद शािकणी, य् शािकणी,हवजय शािकणी, क ं भ शािकणी, कणय शािकणी, आहण 
शक शािकणी इत्यादी राजािंी नाणी आहेि. त्यापंकैी शवेटिे िीन राजे केवळ या हनधीिील नाण्यामं ळे 
आपल्याला ्ाि झाले. 

 
जोगळटेंबी (हजल्हा नाहशक) येथील नाणेहऩहधि स मारे १४००० नाणी होिी. ही सवय नाणी 

ग जरािेि राज्य करणारा शकक्षत्रप, नहपान यािी होिी. िी सवय िादंीिी असून त्यािंील ९२७० नाण्यावंर 
गौिमीप त्र शािकणीने आपल्या नावािे ठसे उमटहवलेले होिे. यावरन गौिमीप त्राने नहपानािा पराभव 
करन त्यािी नाणी आपल्या नावािा ठसा मारन प्रिहलि केली हे हदसून येिे. ही िादंीिी नाणी म्हणजे 
प्रािीन साहहत्याि आहण कोरीव लेखािं उल्लहेखलेले ‘कार्षापण’ होि. कार्षापणाच्या दानािा उल्लेख नाहशक 
आहण कान्हेरी (म ंबई) येथील बौद्ध लेण्यािंील कोरीव लेखािं आहे. गौिमीप त्रानंिर वाहसहष्ठप त्र प ळ मावी 
आहण य्श्री शािकणी यानंी िादंीिी नाणी पाडली होिी. गौिमीप त्राच्या एका हशशाच्या नाण्यावर दोन 
हशडाचं्या जहाजािे हित्र आहे. यािा उल्लखे अगत्याने केला पाहहजे. िसेि आग्नेय आहशय़ािील 
भारिीयाचं्या अनेक वसाहिी याि काळाि झाल्या. शािवाहनकाळाि महाराष्ट्रािा रोमन साम्राज्याशी फार 
मोया प्रमाणावर व्यापार होिा हे या संदभाि ध्यानाि ठेवले पाहहदजे. त्याम ळे रोमन सोन्यािी नाणी 
भारिाि येऊ लागली. ही नाणी अत्यिं कलापूणय असल्याम ळे त्यािंी माळ करन गळयाि घालीि. हििा 
‘हदनारमाला’ असा प्रािीन वाङ् मयाि उल्लेख आहे. मराठेशाहीिील प िळयािंी माळ या हदनारमालेपासूनि 
ियार झाली. 

 
इ. स. ५ व्या शिकाि पहिम महाराष्ट्राि तै्रकूटकािें राज्य होिे. तै्रकूटकाचं्या नाण्यािंा एक हनधी 

प ण्याजवळ काझड या गावी १९०५ मध्ये सापडला. याचं्या नाण्यावंर सवयसाधारणपणे दशयनी बाजूवर 
राजािा अधयप िळा व मागील बाजूवर िैत्य ककवा िारा असून राजािे नाव असलेला लेख असिो. या 
नाण्यावंर ग जरािेिील शकक्षत्रपाचं्या नाण्यािा ं हवलक्षण प्रभाव आहे. इ. स. ६ व्या शिकाि वऱहाडच्या 
काही भागाि हवष्ट्ण क ं हडन् राजािंा अंमल होिा. त्याचं्या नाण्यािंा एक हनधी पवनार (हजल्हा वधा) येथे 
सापडला. या नाण्याचं्या दशयनी बाजूवर सवयसाधारणपणे कसहािे हित्र असून मागील बाजूवर िक्र, दीप, 
ककवा शखं असे हिन्ह असिे. परंि  त्यावर क ठल्याही प्रकारिे लेख नसून फक्ि क्वहिि ‘म’ हे अक्षर 
आढळिे. त्यावंरन ही नाणी माधववमयन या राजािी असावीि असे नाणकशास्त्र्ािें मि आहे. त्यानंिरच्या 
काळाि म्हणजे इ, स. ७ व्या शिकापासून िे १० व्या शिकापयंि महाराष्ट्रािील राजानंी नाणी काढली 
नव्हिी असे वाटिे. त्या काळाि येथे इंडो-ससाहनयन नाणी व्यवहाराि होिी. ही नाणी प्राम ख्याने िादंीिी 
असून त्याचं्या दशयनी भागी राजािे शीर्षय व मागील बाजूवर वदेी असे. कलात्मक दृष्ट्या ही नाणी अत्यिं 
हनकृष्ट दजािी असून ओबडधोबड आहेि. त्यावर क ठलाही लेख नाही, त्यानंा गढैया नाणी म्हणिाि. ही 
नाणी पहिम भारिभर सवयत्र सापडिाि. 

 
देवहगरीच्या (हल्लीिे दौलिाबाद, हजल्हा औरंगाबाद) यादव राजािंी नाणी महाराष्ट्राि काही 

हठकाणी सापडली आहेि. त्यािंा पहहला राजा पािवा हभल्लम (११८५–११९३) याच्या नाण्यावर कसह आहण 
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शखं ही हिन्हे आहण श्री हभल्लमदेव ही नागरी हलपीिील अक्षरे आहेि. िसेिे त्यावर शखं हे हिन्ह असून, ‘श्री 
कसधण’  

 
असा लेख आहे. त्याच्या काही नाण्यावंर कमळ आहे. याि प्रकारिी नाणी कृष्ट्ण (१२४७–१२६१), 

महादेव (१२६१–१२७१) आहण रामिदं्र (१२७१–११३१०) यानंी काढली. या नाण्यानंा पद्यटंक अशी स्ा 
आहे. नाण्याच्या मध्यभागी हिन्हािा ठसा जोराने उमटहवल्याम ळे ही नाणी खोलगट झाली आहेि. 
नाण्यािंी मागील बाजू कोरी आहे. रामिंद्रदेव यादवाने गरड छापािी नाणीही काढली होिी. गद्याण हे एक 
सोन्यािे नाणे होिे. त्यािा उल्लेख यादवाचं्या कोरीव लेखाि आढळिो. 

 
हशलाहार राजािंी काही सोन्यािी नाणी कोल्हापूर येथील उत्खननाि सापडली होिी. त्याचं्या 

दशयनी बाजूवर हत्रशूळ व िदं्र–सूयय असून मागील बाजूवर गरडािे हित्र आहे. परंि  नाण्यावर कोणिाही 
लेख नाही. या नंिरच्या काळािील म्हणजे मोगल–मराठा काळािील नाणी महाराष्ट्राि मोठ्या संख्येने 
सापडली आहेि. 
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महाराष्ट्रातील पुराि अवशेषाांिे जतन 
ग. गां. मुजुमदार 

 
प्रास्ताणवक 

 
भारिाच्या थोर व प्रािीन परंपरेिा वारसा दाखवणाऱया अनेक वास्िू भारिाि हठकहठकाणी 

हवख रलेल्या आढळिाि. त्या सगळया स स्स्थिीि नाहीि. त्याचं्या वयोमानाप्रमाणे व इिर नैसर्वगक ककवा 
मानवी कारणामं ळे त्या कमी-जास्ि धड अवस्थेि असलेल्या हदसिाि. अशा ज न्या पडझड झालेल्या वास्िू 
परि पूवयस्स्थिीला आणनू नव्या हपढीसाठी त्या उपयोगाि आणण्यािी कल्पना भारिाि फार प रािन 
काळापासून रूढ आहे. देवळे व इिर धार्वमक वास्िंूिा जीणोद्धार हठकहठकाणी व वळेोवळेी झालेला आहे. 
हा जीणेाद्धारािा प्रयत्न अथािि फार थोड्या प्रमाणावर झाला असल्याने अनेक हठकाणी धार्वमक व 
ऐहिहाहसक वास्िू नष्ट झाल्या आहेि व काही नष्ट होण्याच्या मागावर आहेि. 

 
अशा वास्िंूमध्ये खालील प्रकारािंा समावशे होिो. बौद्धकालीन स्िूप हनरहनराळया काळािी व 

रिनेिी देवळे, महशदी, थडगी, समाधी, भ ईकोट व डोंगरी हकल्ले, डोंगराि कोरलेल्या वास्िू, उत्खननाि 
उजेडाि आलेल्या अवहशष्ट वास्िू, रंगीि हभत्ती–हिते्र वगैरे. महाराष्ट्रािा आजिा भौगोहलक हवस्िार 
ध्यानाि घेिला िर अशा प्रािीन वास्िूच्या बाबिीि महाराष्ट्र बराि समदृ्ध आहे. औरंगाबाद हजल्ह्यािील 
अजंठा, वरेूळ येथील लेणी, प णे हजल्ह्यािील काले, भाजे, भेडसा व ज न्नर येथील लेणी, अंबरनाथ येथील 
देवळासारखी अनेक हठकाणी आढळून येणारी कोरीव काम असलेली देवळे, सह्याद्री मध्ये हठकहठकाणी 
आढळून येणारे डोंगरी हकल्ले वगैरे अनेक मौल्यवान सासं्कृहिक वास्िू महाराष्ट्राि आहेि. 

 
वर साहंगिल्याप्रमाणे भारिीय समाजामध्ये महत्त्वाच्या सासं्कृहिक स्थळाचं्या जीणोद्धारािी कल्पना 

िर रूढ होिीि पण लोकाचं्या साधनसंपत्तीिी मयादा लक्षाि घेिा हा प्रयत्न अत्यिं िोकडा, स्थाहनक 
स्वरूपािा होिा. या बाबिीि आध हनक दृष्टीने हविार करन राष्ट्रीय पािळीवर अशा प्रयत्नािंी स रवाि इ. 
स. १८६१ पासून ककनगहॅम यानंी स र केलेल्या प्रािीन वास्ि हशल्पाच्या नोंदणीि व पाहणीि आढळिे. 
यानंिर वीस वर्षांनी म्हणजे इ. स. १८८१ च्या स मारास कोल यािंी “वास्ि िंत्र्” म्हणून सरकारी नेमणकू 
झाली व हीि भारिाच्या प्रािीन वास्िंूच्या जिनािी राजमान्य स रवाि. कोल यानंी या बाबिीि भारिाच्या 
ज्या अनेक भागािं स रवाि केली, त्यािं महाराष्ट्राि अहमदनगर येथील ऐहिहाहसक वास्िू व काले येथील 
लेणी यािंा समावशे होिा. यानंिर सन १९०१ मध्ये लॉडय कझयन यानंी केलेल्या घोर्षणेप्रमाणे इ. स. १९०४ 
मध्ये “प्रािीन वास्ि जिन कायदा” अस्स्ित्वाि आला व जिनाला राष्ट्रीय स्वरप प्राप्ि झाले. 

 
या बाबिीि उभारलेल्या यतं्रणेिे स्वरप थोडक्याि खालीलप्रमाणे: डायरेक्टर जनरल, भारिीय 

प रािन खािे यािें हािाखाली ९ हवभागीय प्रम ख व प्रत्येक प्रम खाच्या हािाखाली जिनासाठी नेमलेला 
नोकरवगय आहे. याखेरीज प राित्त्वीय रसायनिज््ाच्या हािाखाली शास्त्रीय पाहणी व उपाययोजनेसाठी 
नेमलेला वै्ाहनक नोकरवगय. पडझड झालेल्या वास्िंूिे पाया, कभिी, छपरे अगर कळस, रस्िे, हजने 
दरवाजे हखडक्या वगैरे द रस्िीच्या बाबिीि स्थापत्यशास्त्र् लक्ष घालिाि व जेथे रासायहनक अगर अन्य 
शास्त्रीय कारणाम ळे झालेली असेल व होि असेल अशी न कसानी  
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 द रस्ि करण्यासाठी व प न्हा अशी न कसानी होऊ नये, हनदान एवढ्या प्रमाणावर होऊ नये यािी 
प राित्त्वीय रसायनिज्् जबाबदारी पेलिाि. महाराष्ट्रािील प रािन वास्िंूच्या जिनािे काम औरंगाबाद 
येथील हवभागीय कायालय व डेहराडून येथील प्रम ख रसायनिज्् यािेंिफे िालिे. 

 
प्रािीन वास्तू व वस्तू याांच्या पडझडीिी–खराबीिी कारिे : 

 
प्रािीन वास्िू व वस्िू याचं्या नाशाच्या कारणािंी मीमासंा केली असिा त्यािंी हवभागणी 

म ख्यत्वकेरन दोन हवभागािं करिा येईल : 1. नैसर्वगक आहण 2. मानवहनर्वमि. 1. नैसर्वगक कारणे : भारि 
हा उष्ट्ण कहटबंधािला देश असल्याम ळे व मान्सून हवामानाम ळे भारिाच्या बऱयाि भागाि पाऊस मोठ्या 
प्रमाणावर पडि असल्याम ळे वृक्ष, वनस्पिी, शवेाळे यािंी बेस मार वाढ होिे. प्रािीन वास्िंूच्या पहरसराि 
अशा वाढीिा हाहनकारक पहरणाम आढळून येिो. बाधंकामािा पाया, कभिी, छप्परे वगैरे अनेक भागािं 
उगवणाऱया वनस्पिी, त्याचं्या वाढणाऱया म ळया त्या त्या भागािंी बाधंणी हबघडवनू िे मोडकळीला 
आणिाि. याच्या जोडीला पाऊस व जहमनीिील ओल, बाधंकामािील ि न्यािा अगर मािीिा भाग 
हखळहखळा करिे व मूळ बाधंकामाच्या पडझडीस फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभिू होिे. याखेरीज 
सम द्राच्या काठाशी असलेल्या वास्िूवर, सम द्रावरन येणाऱया क्षारय क्ि वाऱयािंा, म ख्यत्वकेरन त्यािील 
हवद्राव्य क्षारािंा, फारि न कसानकारक पहरणाम होिो व हवशरे्षिः दगडी बाधंकाम, हशल्पे, कलाक सरीिी 
कामे यािंा पृष्ठभाग ध पून जाण्यास हे क्षार कारणीभिू होिाि. महाराष्ट्राि म ख्यत्वकेरन कोकण भागाि 
जास्ि पावसािे हाहनकारक पहरणाम अशा प्रािीन वास्िंूवर झालेले आढळिाि. देशावर पाऊस जरी फार 
नसला िरी पावसाळयाि उगवणारे वृक्ष व इिर वनस्पिी यािंा वळेीि नाश न केल्याम ळे नैसर्वगक 
हवघटकानंा मानवी द लयक्षािे अप्रत्यक्ष सहाय्य हमळिे व न कसानी झालेली आढळिे. 

 
हनसगाच्या जोडीला ककबहूना जास्ि प्रमाणावर झालेली प्रािीन वास्िंूिी न कसानी मानवहनर्वमि 

अगर मानवद लय हक्षि कारणाम ळेि झालेली आहे. धार्वमक दे्वर्ष व िज्जन्य हेि पूवयक न कसानी, प्रािीन 
वास्िंूच्या हवटा, दगड, मािी यािीं िोरी, मौहलक वास्िूवर अनहधकृि बाधंकाम, अधयवट पडलेली वास्िू 
पूणय पाडून जागा शिेीच्या उपयोगाि आणणे व दीघयकाळ द लयक्ष अगर औदाहसन्य या कारणानंी मानवाने 
हनसगावरही आघाडी मारलेली आढळिे. या सवांिा पहरणाम म्हणजे प्रािीन इहिहास व संस्कृिी यािंा 
अभ्यास करण्यािी ही महत्त्वािी साधने नष्ट अगर नष्टप्राय होण्याि झाला आहे. वरील दोन्ही प्रकारानंी 
प रािन वास्िंूना न कसान अगर धोका पोहोिनू त्या नष्ट होण्याच्या मागास लागल्यािी अनेक उदाहरणे 
महाराष्ट्राि व भारिामध्ये इिरत्रही प ष्ट्कळ जागी आढळिाि. 

 
जतनपितीिी मुख्य तत्त्वे: प्रािीन वास्िू जिन करण्याच्या पद्धिीि शक्यिोवर नवीन 

बाधंकामािा वापर न करिा अवहशष्ट भाग शक्य हििक्या िागंल्या स्स्थिीि जसाच्या िसा ठेवण्यािा प्रयत्न 
केला जािो. परंि  परीस्स्थिीन सार जरर िेथे नवीन बाधंकामािी जोड अगर वळेप्रसंगी ऊन, पाऊस 
यापासून संरक्षणासाठी आच्छादन बाधंणे अपहरहायय होिे. अशा दोन्ही प्रसंगी मूळ बाधंकामािी पद्धिी व 
शलैी ध्यानाि घेऊन त्याच्याशी स संगि अशीि बाधंकामािी अगर जोडकामािी योजना करावी लागिे. 
मात्र अशा हठकाणी नवीन बाधंकाम स्पष्टपणे वगेळे हदसाव ेअशी योजना करिाि. वेळप्रसंगी अधयवट अगर 
पूणय गाडली गेलेली वास्िू उजेडाि आणण्यासाठी व हिला शक्य हििक्या पूवयस्स्थिीला आणण्यासाठी 
उत्खनन करणेही जरर पडिे. स्थापत्यदृष्ट्या पहडक वास्िंूिी पाहाणी केल्यानंिर पडझडीच्या कारणािे 
हनराकरण करणे जरर पडिे. उदाहरणाथय, वास्िूिी मूळिी कच्ची बाधंणी प नरयिनेच्या रपाने व 
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वाढण्यापासून होणाऱया उपद्रवासाठी सवय वृक्ष व म ळया उपटून काढणे, पावसािे पाणी बाधंकामाि पाझरन 
न कसान होि असल्यास पाणी पाझरणाऱया हिरा, भोके सस्च्छद्र खडक यािंा बंदोबस्ि करणे वगैरे. नवीन 
बाधंकाम साहहत्य वापरणे झाल्यास त्यािा य क्िीने वापर करन मूळ बाधंकामािा अवहशष्ट भागापासून नवीन 
बाधंकाम न ओळखू येण्याजोगिे करणे. स्थापत्यशास्त्रान सार करण्याि येणाऱया जिन पद्धिीि म ख्यिः 
गवडंीकाम, मग िे मािीिे, ि न्यािे सीमेंटिे अगर काँक्रीटिे असो, महत्त्वािे आहे. वळेप्रसंगी स िारकाम व 
दगडकाम यािंीही जोड द्यावी लागिे. पडझड झालेली वास्िू एकदाि द रस्ि करन शक्यिो मूळ स्वरूपाि 
आणणे एवढ्याने काम संपि नाही. प ढेही त्या वास्िंूिी खराबी होऊ नये म्हणनू त्यािंी सिि देखभाल 
करणे हििकेि आवश्यक ठरिे. 

 
जतनाच्या मुख्य पिती : स्थापत्यदृष्ट्या जिन करिाना खालील पद्धिीिा वापर करावा 

लागिो. 
 
(१) दगड, वीट इत्याहदकामंधील जोडकाम स्वच्छ करून ि ना, वाळू वापरून हिरेंबंदी करणे व 

वर सीमेंटने मूळ बाधंकामाशी स संगि गोलाई करणे. 
 
(२) कभिीच्या मार्थयािा भाग पाणी पाझरण्यापासून स रहक्षि करणे. 
 
(३) ग ण्यािं नसणारे व लवकरि पडण्याजोगे गवडंीकाम उिरवनू घेऊन प न्हा म ळाबरह कूम 

बाधंकाम करणे. 
 
(४) आधारहीन भागानंा आधार देण्यािी व्यवस्था करणे. 
 
(५) भेगा, िूटफूट, पोकळया वगैरे योग्य पदाथांनी भरून काढणे. 
 
(६) सम द्रजन्य पडझड व न कसानीपासून संरक्षणासाठी हभिं उभारणे इत्यादी. 
 
रासायहनक जिनाच्या बाबिीि असे म्हणिा येईल की जेथे वास्िंूिे जिनाि सवयसामान्य बाधंकाम 

साहहत्य उपयोगी पडि नाही, िेथे रासायहनक पदाथय व प्रहक्रया वापरण्याि येिाि. उदाहरणाथय, 
कभिीवरील खराब झालेली व मोडकळीस आलेली प्रािीन रंगीि हिते्र व हशल्पकामावर हनरहनराळया 
कारणानंी भरलेले डाग व आवरणे व रासायहनक अगर कीटक, जंिू, ब रशी याचं्या हक्रयेम ळे झालेले दृश्य 
अगर अदृश्य पहरणाम या सवांिा शास्त्रीय परीक्षणाने अभ्यास करून त्यािंी कारणपरंपरा शोधणे व हा 
झालेला हाहनकारक पहरणाम शक्य हििका दूर राहण्यासाठी योग्य रसायने व रासायहनक पद्धिी वापरून 
खराब झालेली वस्िू शक्य हििक्या िागंल्या स्स्थिीि आणल्या जािाि म्हणजेि थोडक्याि खराब वास्िंूिे 
प राित्त्वीय महत्त्व शक्य हििके हटकवनू साफ करणे, िूटफूट झालेल्या वस्िू जोडून पूवीच्या आकाराि 
आणण्यािा प्रयत्न करणे व एकदा स्वच्छ केलेल्या वस्िू प न्हा खराब होऊ नये म्हणून त्यावर संरक्षक 
द्रव्यािे आवरण देणे ही महत्त्वािी कामहगरी रसायनिज्् हनरहनराळया रासायहनक हक्रया रासायहनक 
पदाथय यािंा योग्य वापर करून बजाविो. 

 
महाराष्ट्रािील जिन केलेल्या काही महत्त्वाच्या वास्िू— 
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वर दशयहवल्याप्रमाणे जिनाच्या म ख्य ित्त्वानंा धरून व जिनाच्या वगेवगेळया पद्धिींिा वापर करून 

भारिीय प राित्त्व खात्याच्या जिन हवभागाने व रासायहनक हवभागाने महाराष्ट्राि जी अनेक स्थळे जिन 
केलेली आहेि, त्यापैकी काही थोड्या परंि  महत्त्वाच्या अशा वास्िंूच्या जिनािा थोडक्याि गोर्षवारा 
खालीलप्रमाणे देिा येईल. 

 
घारापुरी येथील दगडी कोरीव लेिी 

  
म ंबई बंदराजवळि सम द्राि असलेल्या या लेण्याचं्या जिनाच्या बाबिीि हवशरे्ष प्रकारच्या 

अडिणींवर माि करावी लागली. त्यापैकी म ख्य म्हणजे सम द्राच्या पाण्याि असणाऱया व हवमेध्ये हवद्राव्य 
क्षारािंा कोरीव कामावर होणारा रासायहनक हबघटक पहरणाम. यािेि प्रिीक म्हणजे इ. स. १९३५ मध्ये 
हत्रमूिीिी ३ मोठी छकले हनखळून पडली. या बाबिीि नेमलेल्या िज््ाचं्या अहवालान सार येथे सवयकर्ष 
उपाययोजना अंमलाि आणली. प्रथम सवय प्रकारिी पहडक मािी व वाढलेल्या वृक्षादी वनस्पिी म ळापासून 
बाजूला केल्या. दगडी बाधंकामािील सवय दृश्य भेगा बदं करन सवय दगडी पृष्ठभाग पाण्यापासून स रहक्षि 
केला. कच्च्या झालेल्या दगडी बाधंकामाला आधार म्हणनू स मारे २ इंि व्यासािी व ३०–४० फूट खोलीिी 
अनेक भोके दगडाि पाडून त्यािं सीमेंट काँक्रीट भरन बाधंकामाला जोर हदला. पाण्यासून रक्षणासाठी 
सभोविी योग्य हठकाणी खडे्ड ककवा पन्हाळी काढून त्यावर योग्य त्या जलहवरोधक रासायहनक पदाथािे 
लेपन करण्याि आले. काही हठकाणी आधारसाठी खाबं हदले गेले. दगडी कोरीव म िीच्या स या होऊ 
घािलेल्या भागानंा न गंजणाऱया धािूशी जोडण्याि आले. या सवय द रस्त्यावंर व बाधंकामावर मूळ दगडाशी 
स संगि अशी रंगसफेिी देण्याि आली. भहवष्ट्यकालीन पडझडीवर अगर हाहनकारक पहरणामावर कायम 
नजर राखण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याि आली. 

 
वेरूळ व अजांठा येथील कोरीव लेिी व रांगीत णिते्र 

 
या जगप्रहसद्ध ग ंफा स मारे ४० वर्षांपूवी उजेडाि आल्या. िेव्हापासून हनजाम सरकारच्या प रित्त्व 

खात्यामाफय ि त्यािंी देखभाल होि होिी. हैद्राबाद संस्थान भारिाि हवलीन झाल्यावर त्यािी व्यवस्था 
भारिीय प राित्त्व खात्याकडे आली. या दोन्ही हठकाणच्या जिनासाठी १९५३ सालापयंि साि लाख 
रपयापेंक्षाही जास्ि पैसे हनजाम सरकारने खिी घािले. यावरन या सवय व्यापािी कल्पना येईल. येथील 
द रस्त्या म ख्यत्व ेखालीलप्रमाणे होि. 

 
लेण्यामधील आधार स टलेल्या भागास आधार खाबं देणे, बाधंकामाच्या व हशल्पकामाच्या 

दगडामधील पाणी हझरपणाऱया भेगा भरन काढणे, क जलेला दगडािा भाग खरडून त्याजागी योग्य व 
मजबूि पदाथांिे भरण व सवाि महत्त्वािे म्हणजे या लेण्याचं्या मार्थयावरच्या दगडामध्ये योग्य िऱहेने 
पन्हाळी काढून पावसाच्या व इिर पाण्याला वगेळा रस्िा काढून देणे व अशा िऱहेने लेण्याच्या अिंभागाि 
पाणी पाझरण्यापासून थाबंवणे हे होय. कारण सािलेले व पाझरणारे पाणी हे दख्खनच्या दगडाच्या स्थैयािे 
महत्त्वािे शत्रिू होि. 

 
अजंठा येथील लेण्यामधील स प्रहसद्ध रंगीि हभत्तीहिते्र देखील हझरपणारे पावसािे पाणी, 

बाधंकामाि बेफाम वाढणाऱया वृक्षाचं्या म ळया, पावसाळयाि दगडावर उगवणारे शवेाळे, हविेील 
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उष्ट्णिामानाि होणार िीव्र व आकस्स्मक बदल, हविेील आद्रयिा, लेण्यािील साधंूिे व बैराग्यािें वास्िव्य व 
त्याचं्या ध न्या व िज्जन्य होणारा धूर वगैरे कारणानंी अनेक िऱहेने न कसान पावि होिी. हाि लागिाि 
हनखळणे दगडापासून हित्रािंा थर स टा होणे, वळेप्रसंगी खाली पडणे–कोसळणे अवहशष्ट हित्रावर 
हनरहनराळया प्रकारिे थर व आवरणे अगर ध रकटणे अशा अनेक प्रकारच्या न कसानीिा स्थापत्यदृष्ट्या व 
रासायहनकदृष्ट्या अभ्यास करन त्यावर वळेोवळेी जिनहवर्षयक उपाययोजना करण्याि आली. वळेप्रसंगी 
पािात्य िज््ानंा पािारण करन त्यािंा या बाबिीि अहभप्राय घेण्याि येऊन त्यान सार जिन पद्धिी 
वापरण्याि आल्या. ज न्या पद्धिीन सार वापरण्याि आलेल्या पदाथािा हाहनकारक पहरणाम बऱयाि 
कालावधीनंिर अन भवास आल्यावर त्याचं्या जागी आध हनक शोधािंा व पदाथांिा वापर करण्याि आला. 
अशा प्रकारे या दोन्ही जगप्रहसद्ध स्थळािें जिन करण्याि प ष्ट्कळसा प्रयत्न आजपयंि करण्याि आला. 

 
महाराष्ट्रातील भुइकोट व डोंगरी णकल्ले 

 
महाराष्ट्राच्या मध्यय गीन इहिहासाि भ ईकोट व डोंगरी हकल्लयानंा संरक्षणाच्या दृष्टीने हवशरे्ष महत्त्व 

होिे. या महत्त्वाच्या वास्िूदेखील काळाच्या ओघाि अंशिः खराब झालेल्या व अंशिः नष्टप्राय होि 
िाललेल्या आढळिाि. वर साहंगिल्याप्रमाणेि या हकल्लयाचं्या बाबिीिही स्थापत्यशासत्र व रसायनशास्त्र 
या दोन्ही शास्त्रािंा उपयोग केला गेला व राष्ट्रीय महत्त्वािे असे हकल्ले िंद रस्ि ठेवण्यािा प्रयत्न 
प राित्त्वखात्याने केला. यापैकी महत्त्वािी दोन उदाहरणे म्हणजे दौलिाबाद येथील हकल्ल्यािे प्रवासी 
महत्त्व जाणनू िो जास्ि िागंल्या स्स्थिीि ठेवला गेलेला आढळिो. पण मध्यय गीन अवशरे्षाकडे द लयक्षि 
झाले आहे असे म्हणाव ेलागिे. उदा. औरंगाबाद येथील सोनेरी महाल. शनवारवाड्याि प ण्यामध्ये काही 
वर्षापूवी लावलेली व राखलेली बागही आज नष्ट झालेली हदसिे. ही या वाड्याबद्दलिी उदाहसनिा दूर 
होणे आवश्यक आहे. 

 
प्रािीन अवणशष्ट वस्तूांिे जतन 

 
वर वणयन केलेल्या वस्िंूच्या जिनाखेरीज महाराष्ट्राि हनरहनराळया हठकाणी प राित्त्वीय उत्खनने 

झाली. यापैकी काही कें द्रीय प राित्वखात्याने, काही राज्याच्या प राित्त्वाने, िर बरीिशी हबनसरकारी 
संस्था व हवद्यापीठे यानंी केली. अशा उत्खननाि अनेक मौहलक वस्िू उजेडाि आल्या व त्यािेंही योग्य 
प्रकारे जिन करण्याि आले. अशा वस्िंूच्या जिनामध्ये म ख्य भाग रसायनिज््ािंाि असिो. अनेक 
पदाथांपासून बनवलेल्या अनेक प्रकारच्या वस्िू अशा प्रकारे जिन कराव्या लागिाि. मािीिी भाजलेली 
भाडंी अगर त्यािें लहान मोठे ि कडे, हाडे व हस्स्िदंिाच्या वस्िू, िाबं,े लोखंड िादंी, सोने वगैरे धािंूच्या 
वस्िू मािीच्या भाजलेल्या मूिी, दगडाच्या वस्िू, कािेिे पदाथय–वस्िू, उत्खननाि क्वहिि हमळणाऱया 
सेंद्रीय पदाथाच्या वस्िू, उदा. हवणलेले कापड, कापसािा धागा, िाडपत्रीवरिे लेख; रंगीि हिते्र, 
लाकडाच्या वस्िू वगैरे वगैरे. या वस्िू हािी आल्यानंिर त्यावर हविेे मािीगाड्याम ळे झालले, मािीिील 
पाणी व ध राम ळे झालेले, ि न्याने मािीिील केलेले असे अनेक प्रकारिे द ष्ट्पहरणाम रसायनदृष्ट्या िपासून 
काययकारणभावािा अभ्यास करन शक्य हििके दूर करण्यािा प्रयत्न केला आहे. यािबरोबर फूटिूट 
झालेल्या वस्िू योग्य प्रकारे जोडून मूळ आकाराबरह कूम करण्याि आल्या आहेि. या स्वच्छ केलेल्या, 
द रस्ि केलेल्या, व जोडलेल्या वस्िूवर भहवष्ट्यकालीन स्थैयासाठी योग्य पदाथांिा हाि देण्याि येिो आहण 
वस्िू अभ्यासकाचं्या िाबयाि अगर संग्रहालयाि ठेवण्यासाठी देण्याि येिाि. 
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अहमदनगर हजल्ह्यािील नेवासे, दायमाबाद, प णे हजल्ह्यािील िाडंोली, सोनगाव, इनामगाव ; 
खानदेशािील बहाल व प्रकाश ; हवदभािील कौंहडण्यपूर, मराठवाड्यािील पैठण व िेर येथे झालेल्या 
उत्खननािं अनेक पदाथांच्या व अनेक कामाच्या उपयोगी पडणाऱया वस्िू वरीलप्रकारे प्रहक्रया करन जिन 
केलेल्या आहेि. त्या आजही कें द्रीय प राित्त्व खािे, हदल्ली, राज्यप राित्त्व खािे, म ंबई व डेक्कन कॉलेज, 
प णे येथील संग्रहालयािं पाहण्यास हमळिाि. 
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पुरविी 
 
आिापयेि ग्रहथि केलेला मजकूर साधारण दोन िे अडीि वर्षांपूवी हलहहलेला आहे. त्यानंिरच्या 

काळािील संशोधनावरून उपलबध झालेली नवीन माहहिी त्रोटक स्वरूपाि प ढीलप्रमाणे सागंिा येईल. 
 

अश्मय गहवर्षयक सशंोधनािा भर खानदेश (िापी व हिच्या उपनद्या) आहण मराठवाडा (गोदावरीिे 
खोरे) इकडेि होिा. नादेंडजवळ शखंिीथय येथे मध्यप राणाश्मय गािी आहण पाटणे (खानदेश) व 
पैठणजवळ भोकर येथे उत्तरप राणाश्मय गािी हत्यारे हमळाली. पैकी भोकर येथे अशी हत्यारे घडहवण्याि 
येि होिी असे हदसून आले. प्रागैहिहाहसक काळाि मानवाने हनवासासाठी वापरलेल्या ग हा रत्नाहगरीजवळ 
हािखंबा, पािड आहण कोल्हापूरनजीक गारगोटी या गावाजंवळ आढळल्या आहेि. 
 

िाम्रपार्षाणय गीन संस्कृिीच्या स्वरूपाबाबि प णे हजल्ह्यािील इनामगाव येथे आणखी माहहिी हािी 
आली आहे. येथे एक बधंारा बाधंण्याि आला होिा. नदीच्या प रािे पाणी वळवनू िे साठवनू ठेवण्यािी 
व्यवस्था केलेली होिी. स्स्थर वस्िीला आवश्यक असे मोठे धान्यग दामही येथे हमळाले. मानवी दफनासाठी 
वापरलेला िार पायािंा राजंण अत्यंि महत्त्वपूणय आहे. िो ज्या घराि सापडला िे िेथील सवाि मोठे घर 
असून त्याच्या दहक्षणेला वर उल्लेहखलेले ग दाम होिे. त्यावरून हे घर या नगराच्या प्रम खािे असाव ेअसा 
संबंहधि संशोधकािंा कयास आहे. सवय अवशरे्ष इ. स. पूवय ११०० िे १००० या काळािील आहेि. नगर 
हजल्ह्यािील दायमाबादेस प न्हा उत्खनन करण्याि आले. ित्पूवी या टेकाडानजीकच्या िाबंयाच्या िार मूिी 
हमळाल्या होत्या : बैल जोडलेला रथ, एक हत्ती, गेंडा व रेडा . या िाम्रपार्षाणय गीन (इ. स. पूवय १६००) 
असाव्याि असे अभ्यासक सागंिाि. नव्या उत्खननािील सवाि प्रम ख अवशरे्ष म्हणजे करडी व ज्वारी हे 
धान्य. ही दोन्ही धान्ये नव्यानेि हािी लागली आहेि. 
 

महापार्षाणीय ससं्कृिीिा हवस्िार म ख्यत्व े हवदभािि आहे हे पूवी स्पष्ट केलेलेि आहे. प ण्याच्या 
आसपासच्या भोसरी, थेऊर यािंाही उल्लेख आलेला आहे. इनामगावनजीक कपपळस टी येथे या संस्कृिीशी 
संबद्ध अशा एका दफनािे उत्खनन करण्याि आले. 

 
याप ढिा काल म्हणजे महाराष्ट्रािे आद्य सम्राट–सािवाहन यािंा. याचं्या काळािील 

संस्कृिीहवर्षयी अहधक माहहिी हमळहवण्याच्या उदे्दशाने भोकरधन येथे उत्खनन झाले व द सरी दोन, िेर 
आहण पठैण येथे नव्याने सवेक्षण करण्याि आले. िेर व पैठण येथे पूवी उत्खनने झालेली आहेि. भारूि व 
सािंी स्िूपावंरील दानलेखाि भोकरधनािा उल्लखे ‘भोगवधयन’ असा आलेला आहे. इ. स. पूवय हििऱया िे इ. 
स. द सऱया शिकाचं्या कालावधीिील काराहगरािंी घरे, त्यािंी हत्यारे, त्यानंी बनहवलेल्या मणी, िाईि, 
मािीच्या मूिी, हस्स्िदंिी मिूी अशा कलावस्िू उत्खननाि सापडल्या. याि हठकाणी सािवाहनाचं्या उत्तर 
कालाि, व्यापारी संपकाने रोमन बनावटीिे मद्यक ं भ, रोमन कािेच्या वस्िू, रोमन नाण्याचं्या प्रहिकृिी, 
क्षत्रप राजाचं्या नाण्यािे दगडी सािे इत्यादी वस्िू हमळाल्या. िेर येथील श्री. लामि रे यािंा खाजगी संग्रह 
स हवख्याि आहे. त्याच्या अन रोधाने केलेल्या सवेक्षणाि स्िूपािे अवशरे्ष, हशल्पे, क्षत्रपािंी व सािवाहनािंी 
नाणी, गावाभोविीच्या लाकडी िटािे अवशरे्ष व मनोहर हस्स्िदंिी मिूी हमळाल्या. या उत्खननामं ळे श्री. 
लामि रे याचं्या संग्रहािील वस्िंूिा िसेि पॉम्पी येथे, भोकरधन येथे सापडणाऱया हस्स्िदंिी स्त्री-मूिीिा 
काळ सािवाहनािा उत्तर काळ असा हनहिि करिा आला. 
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याप ढच्या काळासंबधंी–हिस्िी शकाच्या हिसऱया िौर्थया शिकापासून अकराव्या शिकापयंिच्या 
काळाहवर्षयी नवी माहहिी, नागपूरपासून ९० हक. मी. अंिरावर असणाऱया माढंळ या गावी उत्खननद्वारे 
उपलबध झाली आहे. येथे अनेक शवै हशल्पे, राहत्या वास्िंूिे व रोजच्या वापरािील वस्िंूिे अवशरे्ष हमळाले. 
सवाि महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे वाकाटक नृपिींच्या म द्रा असलेले िीन िाम्रपट हमळाले. नागपूरच्याि 
भागाि मल्हारा येथे म ंड राजवशंािा एक िाम्रपट हमळाला. सािवाहन व वाकाटक याचं्या मधल्या 
काळाि–अकोला हजल्ह्याच्या काही भागावर यािें राज्य असाव.े 

 
गेल्या दोन वर्षांि िीन हठकाणी नाणेसंिय हमळाले. हशरूरजवळील हनधीिील नाणी क्षत्रप राजािंी 

होिी. यािले राजे ्ाि असले िरी स्पष्ट कालोल्लखे असल्याम ळे या संियाला हवशरे्ष महत्त्व आले आहे. 
घाराप रीला कलि री कृष्ट्णराज यािी िाबंयािी नाणी हमळाली आहेि. ब लढाणा हजल्ह्यािील 
बाळापूरनजीक नदीच्या पात्राि हमळालेल्या हंड्याि म गलकालीन नाणी हमळाली. 

 
कान्हेरी येथे िौदा लेख नव्याने हमळाले. त्याि अनेक आिायांिी नाव ेहमळाली आहेि. गोव्याजवळ 

कोरगाव येथे हमळालेला भीमभपूाल यािा इ. स. १३५१ िाम्रपट यादवोत्तर काळािा एक महत्त्वािा द वा 
हािी देिो. हा राजा सूययवशंािा असल्यािा त्याि उल्लेख आहे. महहकाविीच्या बखरीि या काळाि 
सूययवशंािे राज्य असल्यािा जो उल्लेख आहे त्यािे स्मरण या संदभाि होणे अटळ आहे. 

 
—सांपादक 
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पाणरभाणषक शबदाांिी सूिी 
 

१. absolute dating हनहिि कालहनणयय. 
२. adobe भेंडा, कच्ची वीट, हिखलािा गोळा. 
३. adytum गभयगृह, गाभारा. 
४. aggradation भराव, स्िरण, संिय. 
५. aisle नाहसका, मंडप ; पक्ष,पारवा. 
६. alignment एका रागेंि माडंणे,स्िरबद्धिा. 
७. amphorea रोमन बनावटीिा मद्यक ं भ अथवा िैलक ं भ. 
८. ankard पानपात्र. 
९. applique आसजंी, वरन हिकटहवली जाणारी नक्षी. 
१०. apse िाप, अधयगोल. 
११. apsidal िापाकार, अधयगोलाकार. 
१२. archaeological mound प रावस्ि टेकाड, पाढंरीिे टेकाड. 
१३. archaeology प राित्त्वहवद्या. 
१४. archway िोरण–पथ, य क्ि वा हवभहूर्षि. 
१५. artifact मानवहनर्वमि वस्िू, हस्िहनर्वमि. 
१६. baize–ware मािटरंगी भाडंी. 
१७. balustrade कठडा. 
१८. barbican द्वारब रज. 
१९. barrow स्िूप. 
२०. bead मणी. 
२१. bead–sequence महणक्रम. 
२२. bed–rock िलप्रस्िर. 
२३. bel–shaped ear–ornament झ मका, घंटीक ं डल, भोकर. 
२४. bitumen हशलाजीि, हशलाजि . 
२५. boulder गोटा, धोंडा. 
२६. bowl वाडगा. 
२७. bracelet कंकण, कडे. 
२८. bracket िीर, हस्ि. 
२९. bracket figure िीरहशल्प. 
३०. breast plate उरस्त्राण. 
३१. buff-slip पाडं लेप. 
३२. buried features भहूमगि हिन्हे. 
३३. cairn burial थडगे, अश्मदफन वि यळ. 
३४. canopic jar घ मटी भरणी. 
३५. cella गाभारा. 
३६. chalice पानपात्र, िर्षक. 
३७. characters अक्षरे, अक्षरवहटका, हलपी. 
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३८. cinder mound राखेिे टेकाड. 
३९. cinerary urn भस्मकलश, रक्षापात्र. 
४०. cist–burial अश्मपेटी दफन. 
४१. citadel कोट, बालेहकल्ला, अन्िद यगय. 
४२. cleaver परश , फरशी. 
४३. cylinder seal दंडगोल म द्रा. 
४४. cylix िर्षक. 
४५. Dead–Sea–scroll मृिसम द्रलेखपट. 
४६. dendra–chronology वृक्ष-वलय कालहनणयय पद्धिी. 
४७. earthern ware मृद् भाडं, मािीिी भाडंी, मृत्पात्र. 
४८. Egyptology ईहजप्िहवद्या, हमस्त्रहवर्षयक शास्त्र. 
४९. elevation उत्सेध, उभारणी, पक्षवधयन 
५०. epigraph प रालेख. 
५१. exploration समन्वरे्षण, सवेक्षण. 
५२. facade दशयनी भाग, म खदशयन 
५३. faience seal मृत्स्ना-म द्रा. 
५४. flint गारगोटी. 
५५. flint implement गारगोटी उपकरण. 
५६. fossils अश्मास्स्थ 
५७. goblet पानपात्र. 
५८. granite कणाश्म. 
५९. gravel वाळू. 
६०. halberd फरशी–भाला. 
६१. harpoon मत्स्यबाण. 
६२. horizontal excavation आयि उत्खनन. 
६३. hypostyle बह स्िंभी मंडप. 
६४. inscribed tablet कोरीव म द्रा. 
६५. inscription(endowment) अपयणलेख. 
६६. jar sealings घटीम द्रा, घटम द्रा. 
६७. lamp–post दीपस्िंभ. 
६८. lance भाला. 
६९. lapis lazuli लाजवदी. 
७०. lenticular मसूराकार, यवाकार. 
७१. levigated clay संहपष्ट मृदा. 
७२. lime–stone ि नखडा. 
७३. lunate (tool) अधयिदं्राकृिी हत्यार. 
७४. mace–head गदाशीर्षय 
७५. microlith सूक्ष्मपार्षाण, लघ पार्षाणस्त्र. 
७६. monument स्मारक. 
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७७. mortar ओखहन, उखळ. 
७८. mortice खोबण. 
७९. motif उपमानक, ्ापक. 
८०. mud–brick कच्ची वीट. 
८१. necklace(torque) कंठा 
८२. nodule pick गाठाळ क दळ. 
८३. numismatics नाणकशास्त्र. 
८४. obelisk ओबहेलस्क, शकं स्िंभ. 
८५. ossuary अस्स्थपात्र. 
८६. pebble–conglomerate दगडगोयािे बाधंकाम, दगडगोटे घट्ट बसून 

झालेला थर. 
८७. pice कच्ची वीट. 
८८. pilaster अधयस्िंभ, हभहत्तस्िंभ. 
८९. pillar–edict स्िंभलेख. 
९०. poker टोच्या, दाभण. 
९१. polychrome vase बह रंगी कलश. 
९२. pottery मृद् भाडंी, मडकी. 
९३. pounder म सळ, बत्ता. 
९४. pre-Dynastic राजवशंपूवय. 
९५. pricker टोिा. 
९६. propylaeum प्रवशेद्वार, म ख्यद्वार. 
९७. proto-history आद्य इहिहास. 
९८. provenance उपलस्बधस्थान. 
९९. punch-marked coins आहि नाणी. 
१००. pyramid texts हपरॅहमड लेख. 
१०१. pyriform नाशपािी रप. 
१०२. quern (rotary) जािे. 
१०३. quern (saddle) पाटा. 
१०४. railing कठडा, वहेदका. 
१०५. relative dating सापेक्ष, िौलहनक कालहनहििी 
१०६. relic casket अवशरे्ष मंजूर्षा. 
१०७. relic receptacle अवशरे्ष पात्र. 
१०८. remains अवशरे्ष. 
१०९. resin राळ. 
११०. river terrace नदी–वहेदका, सोपानिल. 
१११. sanctuary गाभारा, गभयगृह. 
११२. sand-stone वाल काश्म. 
११३. sarcophagus शवपेहटका. 
११४. scalloped-axe head क ठाराग्र नखी. 
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११५. scarlet–ware शेंदरी मृत्पाते्र. 
११६. scraper खड्या,िासणी, िासणी. 
११७. scroll लेखपट. 
११८. sculpture मूर्विकला, हशल्पकला. 
११९. seal म द्रा. 
१२०. sealing म हद्रका. 
१२१. sense-sign अथयहिन्ह. 
१२२. spacer अंिरक. 
१२३. sequence-dating सापेक्ष कालान क्रम. 
१२४. sickle हवळा, कोयिा. 
१२५. shrine गाभारा, गभयगृह. 
१२६. splicer साधंणारा. 
१२७. splinter ढलपी. 
१२८. stone-axe दगडी क ऱहाड. 
१२९. stone implement पार्षाण उपकरण. 
१३०. stone-age tool अश्मय गीन हत्यार. 
१३१. stone-axe culture अश्मक ठार संस्कृिी. 
१३२. stone ware अश्मपात्र. 
१३३. stone work हशलाहशल्प. 
१३४. structural sub-period वास्ि बद्ध कालोपखंड 
१३५. stone- inscription हशलालेख. 
१३६. stratigraphy स्िरशास्त्र. 
१३७. terrace कठडा, दरड. 
१३८. terracotta figurine पक्कमृण्मूिी. 
१३९. test pit िािणी खड्डा. 
१४०. thermoluminescence औस्ष्ट्णक दीप्िी. 
१४१. tomb थडगे. 
१४२. torque हपळीिे अलंकार. 
१४३. trapeze समािंर हद्वभ ज िौकोनी गारपािी. 
१४४. trail pit िािणी खड्डा. 
१४५. trilithon हत्रपार्षाणी. 
१४६. urn घट. 
१४७. vase कलश. 
१४८. vaulted गजपृष्ठाकृिी. 
१४९. vertical excavation उदग्र उत्खनन. 
१५०. vessel पात्र. 
१५१. virgin soil कोरी जमीन, अनाहि, असंस्कृि. 
१५२. vitreous slip कािलेप. 
१५३. votive tank संकल्प क ं ड. 



 अनुक्रमणिका 

१५४. ware द्रव्य, सामान, पान, वस्िू. 
१५५. wheel-made vessel िाकहनर्वमि भाडें. 
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सूिी 
 
अंकाई-टंकाई  अपराहजि  
अंहियक  अपराहदत्य  
अंबरनाथ  अपरान्ि  
अंबाला  अप्िोयाम/आप्िोयाम  
अकबर  
अकोला  अमडापूर  
अक्कलकोट  अमराविी  
अखमोहनय. अमरेली  
अगस्िी  अमेहरका  
अस्ग्नप राण  अमोघवर्षय  
अग्रवाल, वास देवशरण, अयोध्या  
अजंटा/ अजंठा/ अकजठा  अरबस्िान  

अरबी सम द्र  
अरमाईक  
अहरकेसरी  
अथयशास्त्र  

अस्ज्झिभट्टाहरका  अधापूर  
अहदिनल्लूर  अलाहाबाद  
अहदलशाही/ आहदलशाही  अहलबाग  

अहलय नौहवहत्तक  
अनंिपाल  अलेक्झाडंर  
अहनरद्धप र  अल्लशक्िी  
अन्वा  अल्लाउहद्दन अहमदशहा  
अन्हन (नदी)  अल्लाउहद्दन हखलजी  
अल्लाउहद्दन म जाहहद दाऊद (पहहला)  आयेश्वर (हसन्नर)  

आलमगीर (औरंगजेब)  
अल्लाउहद्दन शाह  आवल्लदेवी  
अल्लाउहद्दन हसन बहमन शाह  आहशया (आग्नेय)  
अल्लाउहद्दन हूमायॅू ं आसाम  
अहवघेय  आहवमल्ल  
अशोक (मौयय)  ऑक्सफोडय  

 
इंहडका  
इंडो ग्रीक  

अश्मक  इंडो-सासहनय  
अश्वत्थखेटक  इंदूर  
अष्टाध्यायी  इंद्र (िृिीय)  
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अहमदनगर (शहर व हजल्हा)  इंद्रजी, भगवानलाल, 
इंद्रसभा (लेणे, वरेळ)  
इंद्रायणी  

अहमदशाह  इटली  
अहसनाबाद  इनामगाव  
अहहल्यादेवी (होळकर)  
अँहटओकस  इमादशाही  
 इराक  
आध्र/ं आंध्र प्रदेश  इराण  

इराणी  
आंबजेोगाई  इक्ष्वाकू  
आग्रा   
आजीवक  ईहजप्ि  
आहदलशाही/ अहदलशाही  ईश्वरदत्त  

ईश्वरसेन  
आहिका   
आभीर  उच्कूप  
आभोणा  उजै्जन  
आमण (यादव)  उत्तर क ं िल  
आम्रदेश  उत्तर कॅनरा (हजल्हा)  
उत्तर प्रदेश  ककनगहॅम  
उत्तर हशलाहार (वशं)  कनो, स्टेन,  
उत्तरेश्वर (िेर)  कनौज  
उदयहगरी  कन्हैरी देश  
उदयाहदत्य  कपदी (प्रथम)  
उदयेश्वर  कहपलवस्िू  
उदेपूर  करजवी  
उमरगा  करहाट/ कऱहाड  
उहशपखोरे  
उष्ट्भदाि (ऋर्षभदत्तूं)  कजयि  
उस्मानाबाद  कजयन (नदी)  
उल्हास (नदी)  कझयन  
 कर्वटअस  
एहपग्राहफया इंहडका  कणय शािकणी  
एरण  कनाटक  
एहलिपूर  
 
ऐिरेय ब्राह्मण  
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ऐहोळे  कऱहाड (पहा: करहाट) 
 कलकत्ता  
ओझा, गौरीशकंर,  कलि री  
ओहरसा/ ओहडसा   

ककलग  
कहलम ल्लाह  

औरंगजेब  कल्याण  
औरंगाबाद  

कल्याणी  
कहल्लवन  
कळवण  

कंदाहार  कळस  
कच्छ  कळसूबाई  
कहझन्स  कागंडा  
कदंब  काजंीवरम्  

काकिीय  
काझड  कैलास मंहदर (वरेळ)  
काटा  
काण/ कान (नदी)  कोंडाणे  

कोपरगाव  
काणाड क  कोयना (नदी)  
कान्हेरी  कोयनानगर  

कोरगाव  
कापूरवाडी  कोराडी  
कामशिे  कोरेगाव  
कामसूत्र  कोल  
कामेज  कोहलमहार हवर्षय  
कायगाव  कोल्हापूर  
काले  
कालेश्वर मंहदर (िेर)  कोसल  
काश्मीर  कौंहडण्यपूर  
हकलहकल  कौहटलीय अथयशास्त्र  
हकल्ल ेदौलिमंगल  कौहटल्य  
कीिीकौम दी  कौशाबंी  
कीिीवमयन  कौहशकी प त्र  
कीलहॉनय  कृष्ट्ण (प्रथम)  
क ं हडनगर  कृष्ट्ण (हद्विीय)  
क ं िल  कृष्ट्णहगरी (कान्हेरी)  
क ं भ  कृष्ट्णराज  



 अनुक्रमणिका 

क क ड-हिमटा  कृष्ट्णा (नदी)  
क क र  
क डा  
क त्वशाही/क ि बशाही  
क लाबा  खंडाळा  
क शाण  खज राहो  
क हशनार  खान जादा ह मायू ँ 
कूगय  खानदेश  
केळझर 
कैलास मंहदर (काजंीवरम् )  
खानापूर  गोमिेश्वर  
खापा  गोवधयन  
खारवले  गोवळकोंडा  
खारेपाटण  
खेटदेश  गोवा  
खेरडी  गोकवद (िृिीय)  
खोिान  गौिमीप त्र  
खोलेश्वर  गौिमीप त्र बलश्री  

गौिमीप त्र सािकणी  
गंग (राजवशं)  
गंगा (नदी)  ग्रीक/ग्रीस  
गंगापूर  
गया  ग्वालेर  
गदयहभल्ल  
गायकवाड  घटोत्कि (लेणी)  
गारगोटी  घाराप री (बेट/ लेणी)  
गास  
हगरणा (नदी)  हघयासउद्दीन (बहमनी)  
ग जराि/ ग जरािी  घृष्ट्णेश्वर (वरेळ)  

घोड (नदी)  
घोरार  

िंद्र  
ग प्ि/ ग प्िकाल  िंद्रग प्ि (ग प्ि)  

िंद्रग प्ि (मौयय)  
ग जयर  िंद्रपूर  
ग लबगा  िकलपेठ  
ग हल्ल  िाजें  
गोंडी  िाडंोली  



 अनुक्रमणिका 

गोंडेश्वर (हसन्नर)  िादंीमार (दौलिाबाद)  
गोग्गी  िादंा (हजल्हा)  
गोदावरी (नदी)  

िाकहवठ्ठलवाडा  
िारम सी  

िाल क्य (कल्याणी) (बदामी), ज नापानी  
ज न्नर  
जेसलमेर  

कििणी  जैन (कला /धमय /लेणी)  
हिखली  
हित्तराज  
हिन /हिनी कभि  जैहमनीय ब्राह्मण  
हिनी ि कय स्िान  जोगळटेंबी  
हिपळूण  जोन्स, सर हवल्यम  
हिरकी (नाला)  जोवे  
िोल  
िौल  झंझ  
च्छडम  झाशी  

झोडगे  
छत्तीसगड  
छंदि जािक  टाकळघाट  
हछत्तराज  टेकवडा  
छोटा कैलास (लेणे, वरेळ)  टेलर  
छोटा नागपूर  टोके  

टोपरा  
जंहजरा  टॅहलअस  
जंबूद्वीप  टॉलेमी  
जयकेशी  
जयपूर  ठाणे ० 
जयकसह  
जयकसह (द सरा)  डरायस  
जागजी  डहाण ू 
जाधववाडी  डागं  
जामखेड  डीके  
जालना  डोंगरगाव  
जीमूिकेिू  
जीमूिवाहन  िगर  
ज नागड  िगरप र  
िगलघ  त्र्यंबकेश्वर  



 अनुक्रमणिका 

िहमळ  
िराई  थळनेर  
िऱहाळा  थेऊर  
िक्षशीला  र्थय हसडायडस  
िाजमहाल  
िाहजक (वशं)  
िाजूहद्दन हफरूझ (बहमनी)  दंडकारण्य  
िापी (नदी)  दंहिद गय  

दख्खन (कलम)  
िारीफ इ ह सेनशाही  दशरथ  
िारीफ ए हफरोजशाही  दशाविार  
िाहलकटाहार  दहक्षण अमेहरका  
िाहलकोट  दहक्षण कोसल  
िासगाव  दहक्षणापथ  
हिलंिाखैरी  दापोली  
ि ंगभद्रा  दाभोळ  
ि घलक (हफरोजशाह)  दामहमत्र  
ि रमाय  दायमाबाद  
ि कय स्िान  दासोपंि  
ि र्षार  हदलवाडा  
ि ळजा (लेणे)  हदल्ली  
िेन  
िेर  हदव ेआगर  

हदव्यावदान  
दृढप्रहार  

िेरणा (नदी)  देवहगरी  
िेलंगण  
िैलप  देवटेक  
हत्रकूट  देवराज  
हत्रपीटक  देवसेन  
हत्रहवक्रम (िेर)  देशीनाममाला  
तै्रकूटक  दोलासने पठार  

दौंड  
दौलिाबाद  नादंगाव खंडेश्वर  

नादूंर मधमेश्वर  
द्राहवड शलैी  नादेंड  

नागाहणका  
नागपूर  

धम्मपद  



 अनुक्रमणिका 

धमयभाग  
धमयरहक्षि  नागवमा  
धमाप री  नागाज यन  
धारणीसूते्र  नागाज यनकोंड  
धारवाड  नागाज यन टेकड्या  
धाराहशव  नाणे घाट  
धारोरादेश  नालंदा  
धावडशी  नालासोपारा  
ध मार (लेणे वरेूळ )  नावडािोली  
ध ळे (शहर/ हजल्हा)  नाहशक / नाहसक / नाहसक्य  

धोत्रानंदई  
धोम  
ध्र व  

नंहदवधयन  हनआकय स  
नंद रबार  हनजामशाह  
नगर  हनजामशाही  
नगरधन  
नरेंद्रसेन  हनजाम हद्दन अहमद (हिसरा)  
नमयदा (नदी)  हनहधवास (खंपणक)  

हनलंगा  
नवलखा  हनवडोर  
नहपान (क्षत्रप)  नूझी  

नृकसह मंहदर (फलटण)  
नळ  नेऊरगाव  
नळद गय  नेपाळ  
नेवासा/ नेवासे  पाटण  

पाहणनी  
पाटहलप त्र  
पािगाव  
पानशिे  

पंिामलक  पाल (खंडोबािी)  
पंजाब  पाल (राजवशं)  
पंढरपूर  पावा  

पासेहद  
पट्टदकल  कपपळगाव  
पणजी  कपपळस टी  
पण्णावणासूत्र  हपअसय (मेजर)  



 अनुक्रमणिका 

पनवले  हपटक  
पन्हाळा  हपिळखोरे  
पन्हाळे  हपपरवा  
पन्हाळेकाजी  प णे  
परमार  
परळी वैजनाथ  
पराडंा  
पर्वसपोली  प रर्षोत्तमप री  
पल्लव (राजवशं)  प लशक्िी  
पवनार  प ल केशी (हद्विीय)  

पवनी  प ळ मावी  
पहिम आहशया  पूहरका  
पहिम पाहकस्िान  पूणा (नदी)  
पहाडी कला  पेडगाव  
पाझंरा/ पंजरा (नदी)  पेहरप्लस (ऑफ हद एहरहिअन सी)  
पाडंव लेणी (नाहसका)  
पाडं रंगपल्ली  
पाडं रंगपूर  पेलार  
पाडेंश्वर  पेशव े(काल)  
पाडं्य (ऱाजवशं)  
पािड  पेशावर  
पैठण  बंगालिा उपसागर  

बगदाद  
बग्र मा/बाग्र मा  

पैनगंगा (नदी)  बडली  
पोि यगीज  बडोरे  
पौंडरीकके्षत्र  बदामी  
पँटहलऑन  बनवासी  
पाँपे  बराबर  
पॉहसडॉन  बरीदशाही  
प्रकाश/ प्रकाश े बजेस  

बलीन  
प्रणालक हवर्षय  बलसाणे  
प्रहिष्ठान  बल्लाळ  
प्रहिहार  बसा  
प्रभाविी ग प्िा  बहमनी  
प्रभासिीथय  बहाळ  
प्रभासपाटण   



 अनुक्रमणिका 

प्रवरप र  बह रूपे  
प्रवरसेन (पहहला)  बहळपट्टण  
प्रवरसेन (द सरा)  बॅहसहलऑस  
प्रवरा (नदी)  बाडोली  

बाशी टाकळी  
हप्रन्सेप  बाहूयट (भारूथ)  
स्प्लनी  बालाघाट  

बाळापूर  
कबद सार  

फरिहटका  हबदर  
फरूकी  हबहार  
फग्य यसन  बीड  
फलटण  ब द्ध  
फा-उन-श लीन  ब द्धराज  
हफहनहशया  ब ऱहान हनजामशाह  
फ्लीट  ब लढाणा  
बृहदारण्यक उपहनर्षद्  भोकर  
बेडसा  भोकरधन  
बेसनगर  भोगवधयन  
बोधायन धमयसूत्र  भोज (राजवशं)  
बोरगाव  
बौध्द  भोसरी  

मंगलीश  
बयूहलर  माहंडकलहन  
ब्रह्महगरी  मगध  
ब्राम्बी  मढ  

मथ रा  
भडंारदरा  मद्रास  
भडंारा  मध्यप्रदेश  
भडोि  
भवरपूर  मध्यसेन  
भाडंागार देश  मयूरखंडी  
भाडूंप  मरत्तके्षत्र  
भाऊ दाजी  मल्लंगी  
भाजे  महमूद (गावान)  

महमूद (द सरा)  
भाडणे  महमूद (िघलव)  
भािसा (नदी)  महाकटाहार  
भारूथ  महाकूट  



 अनुक्रमणिका 

कभगार  महीकोशल  
हभमभपूाल  महाड  
हभल्लम (पािवा)  
भीमरथी (नदी)  महादेव (यादव)  
भीमा (नदी)  
भीमाशकंर  महादेवािा डोंगर  
भ ल्लेश्वर  महाबळेश्वर  
भिूपाल  महाभारि  
भहूमज  महायान  
भेडसा (बेडसा)  महावग्ग  
महहकाविीिी बखर  म म्म णी  
महहष्ट्मिी  म रूड  
महेश्वर  म रण्ड  
माझेरी पठार  म हम्मद (पहहला)  
माटवण  म हम्मद (द सरा)  
माण  म हम्मद (शाह)  
माहणक्याल  म ळा (नदी)  
माथेरान  म ळानगर  
माधववमा  मूलक  
मानपूर  मेगसॅ्थेहनस  
मानाकं (राष्ट्रकूट)  मेणवली  
मान्सेरा  मेसोपोटाहमया  
माहयद ओलू  मेहरौली  
माकडी  मेहेकर  

मोरगाव  
माकंडेय  मोहम्मद 
माडी  मोहोंजदडो  
मालखेड  मौन  
मालवण  मौयय  
माळवा  

म्हाळंूग  
मास्की  म्हैसूर  
माह ली  
माहूरझरी  
हमिाक्षरा  यम ना  
हमरज  यवि  
मीरि  यवन  
म ंगी  यवनानी (भार्षा)  
म ंबई  य्श्री  



 अनुक्रमणिका 

य्श्री सािकणी  
म गल/ मोगल  य्सािकणी  

यादव  
म ठा (नदी)  
 रामटेक  

रामायण  

या्वल्क्यस्महृि  रामेश्वर (लेणे, वरेळ)  
य रोप  रायगड  
येके्करी  रायपूर  
येरंबड  राष्ट्रकूट (घराणे)  
येळंब  
 
रंका नाला  
रंग महाल (लेणे, वरेळ)  राह री  
रंजाळा  राहेट  
रघ नाथराव  हरथपूर  
रजने पिलवर्ष  रद्र  
रट्टक ल  रद्रदामन 
रत्नाहगरी  रूद्रकसह  

रूद्रसेन (द सरा)  
रवी  रूरू जािक  
राजगड  रोम / रोमन  
राजगृह  
राजकपपला  
राजस्थान  लंकेश्वर (लेणे, वरेळ)  

लखनौ  
राजस्थानी  लडाख  
राजा गोकवद  लहलिहवस्िर  
राजा हित्तराज  लक्ष्मण  
राजाप री  लािूर  
राजेंद्रवमयन  लोणार  
राम (प्रभ ूरामिंद्र)  
रामहगरी  लोणावळा  
रामिहरि  लॅसन  
रामिंद्र(यादव)  ल्यूडसय  
रामिंद्र अमात्य  वज्जड (यादव)  
वज्जकारदेश  हवक्रमाहदत्य (िवथा)  
वटेश्वर  



 अनुक्रमणिका 

वठोरा  हवजयनगर  
वडगाव  हवजयसािकणी  
वडवली  हवजापूर  
वत्सग ल्म  
वत्सग ल्मा (नदी)  हवठोबा  
वप्प वन  हवठ्ठल  
वरंगळ  हवनय  
वरदा (नदी)  हवनयपीटक  
वरदािट (देश)  हवभ राज  
वराहदेव  हवरूपाक्ष (मंहदर, पट्टदकल)  
वऱहाड  हवश्वकमा (लेणे, वरेळे)  
वधा (हजल्हा)  हवष्ट्ण क ं हडन्  
वधा (नदी)  हवष्ट्ण वृद्ध  
वहलउल्लाह  हवष्ट्ण स्मृिी  
वाई  हव्ानेश्वर  

वेंट रा  
वाकाटक  वणे ग्राम  

वणे्णा (नदी)  
वहेदश्री  
वबेर  

वागनाक  वरंेळ  
वाजसेनीय संहहिा  
वाडा  वैजयन्िी (नदी)  
वात्स्यायन  वैिरणा (नदी)  
वाराणासी  वैहदक (धमय)  
वाशीम  वैनगंगा (नदी)  
वाहसष्ठ धमयसूत्र  वैशाली  
वाहसष्ठ (नदी)  व्याघ्रसेन  
वाहसष्ठीप त्र प ळ मावी  व्हीलर  
वाळकेश्वर  
कवध्यशक्िी  शकंरगण  
हवक्रमसेन  शखंिीथय  
शभं ूमहादेव  श्रवणबळेगोळ  
शक (राजवशं)  श्रीकाक लम्  

श्रीगोंदे  
शक सािकणी  श्रीनगर  
शिपथ ब्राह्मण  श्रीम खनगर  
शहनवारवाडा  श्रीवधयन  
शम्स इ हसराझ  श्री कसघण  



 अनुक्रमणिका 

शम्स हद्दन दाऊद  
शम्स हद्दन म हम्मद (हिसरा)  संगमनेर ४,  
शरभप र  संगमकसह  
शहाब हद्दन अहमद (पहहला)  संजाण  
शहाब हद्दन महमूद  समवायागं सूत्र  
शािकणी (सािकणी)  सम द्रग प्ि  
शािकणी प ल मावी  सवयसेन  
शािवाहन (पहा: सािवाहन) सह्याहद्र  
शाहलह ंडम  स्कंदप राण  
शाह खहलल ल्लाह  स्कंद सािकणी  
शाहबाजगढी  सागंली  
शाहू महाराज  सािंी  
कशगणापूर  साकेगाव  
हशया पंथ  सािकणी  
हशरूर  सािगाव  
हशलार  सािप डा  
हशलाहार  सािमाळा  

सािवाहन  
हशवकाल  
हशवनेरी (लेणे)  
हशवश्री  
हशवश्री प ल मावी  सािारा  
हशवाजी  
शीलवमयन  सायप्रस  
श गं (राजवशं)  सारनाथ  
शृगेंरी  सावरगाव  
सावलदा  सोलापूर  
साहवत्री (नदी)  सोहगौडा  
सासवड  सौराष्ट्र  
खाि  
स्वाहमराज  हजारा  
कसधण  हडवत्थर  
कसध  हडाप्पा  
कसध द गय  हरपालदेव  
कसध सागर  हहररे्षण  
हसकंदर  
हसन्नर  हर्षयिहरि  
हत्रमूक  हल्लूर  
हसलोन  हस्स्िनापूर  



 अनुक्रमणिका 
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