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णनवेदन 
 

आध हनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, तांत्र आहण अहभयाांहत्रकी इत्यादी के्षत्राांत, त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
सांस्कृती, इहतिास, कला इत्यादी हवषयाांत मराठी भाषेला हवद्यापीठीय स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे सामर्थयव 
याव,े िा म ख्य उदे्दश लक्षात घेऊन मिाराष्ट्र राज्य साहित्य सांस्कृती मांडळाने वाङ मयहनर्ममतीचा हवहवध 
कायवक्रम िाती घेतला आिे. मराठी हवश्वकोश, मराठी भाषेचा शब्दकोश, हवज्ञानमाला, भाषाांतरमाला, 
आांतरभारती-हवश्वभारती, मिाराष्ट्रहेतिास इत्यादी योजना या कायवक्रमात अांतभूवत केल्या आिेत. 

 
२. मराठी भाषेला हवद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्वरूप व दजा येण्याकहरता मराठीत हवज्ञान, 

तत्त्वज्ञान, सामाहजक शासे्त्र आहण तांत्रहवज्ञान या हवषयाांवरील सांशोधनात्मक व अद्ययावत माहितीने य क्त 
अशा ग्रांथाांची रचना मोठ्या प्रमाणावर िोण्याची आवश्यकता आिे. हशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा 
हवकास िोईल िी गोष्ट तर हनर्मववादच आिे, पण मराठी भाषेचा हवकास िोण्यास आणखीिी एक साधन 
आिे आहण ते साधन म्िणजे मराठी भाषेत हनमाण िोणारे उत्कृष्ट वाङ मय िे िोय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान 
व सांस्कृती याांचे अहधष्ठान तयार व्िाव ेलागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने हशक्षण घेतात, 
कामे करतात व हवचार व्यक्त करतात तोपयंत हशक्षण सकस बनत नािी. सांशोधनाला परावलां हबत्व रािते व 
हवचाराला अस्सलपणा येत नािी. एवढेच नव्िे तर, वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानहवज्ञानापासून सववसामान्य माणसे 
वांहचत राितात. 

 
३. पारतांत्र्याच्या काळात साम्राज्यशािी राज्यकत्यांनी हवहशष्ट दृष्टीने केलेले भारताच्या व 

मिाराष्ट्राच्या इहतिासाचे लेखन िे स्वातांत्र्योत्तर भारताच्या सांदभात कािीसे च कीचे व कालबाह्य ठरले 
आिे. गेल्या कािी वषांत मिाराष्ट्राच्या इहतिासावर प्रकाश टाकणारी सांदभीभतू अशी अनेक साधने 
उजेडात आली आिेत. िी साधने लक्षात घेऊन व अद्ययावत साधनसाम ग्रीचा उपयोग करून आध हनक 
इहतिास-रचनेच्या तत्त्वाांन सार मिाराष्ट्राचा प्रमाणभतू असा एक सलग राजकीय-साांस्कृहतक इहतिास 
मराठी भाषेत नव्याने सांपाहदत/प्रकाहशत करण्याची आवश्यकता मिाराष्ट्र राज्याच्या हनर्ममतीनांतर हनमाण 
झाली िोती. मांडळाने यासाठी इहतिासावरील अनेक ग्रांथ प्रकाहशत/ सांपाहदत/भाषाांतहरत करण्याची 
योजना िाती घेतली. या योजनेचाच एक भाग म्िणून, मांडळाने नव्याने िाती आलेल्या साधनाांद्वारे 
मिाराष्ट्रहेतिास नव्याने रचण्याची योजना आखली. या मिाराष्ट्रेहतिास योजनेद्वारे प्राचीन कालखांड ते 
आध हनक कालखांड अशा पाच खांडात या इहतिासाचे मांडळ सांपादन/प्रकाशन करीत आिे. या प्रत्येक 
कालखांडाचा इहतिास स मारे ५०० पानात समाहवष्ट केला जाणार आिे. या योजनेव्यहतहरक्त मांडळातरे्फ 
इहतिासावरील अनेक प स्तके त्या त्या हवषयातील तज्ञाांकडून सांपाहदत/भाषाांतहरत करून प्रकाहशत केली 
आिेत. नव्याने उपलब्ध झालेल्या साधनाांवरून तसेच हशलालेख, हभत्तीपत्रके, कोरीव लेख, हवहवध दप्तरे 
याद्वारे मांडळाने “मिाराष्ट्रातील दप्तरखाने”, “रायगडची जीवनकथा”, “मराठ्याांच्या इहतिासाची 
साधने”, “पोत वगीज दप्तर खांड २ व ३”, “असे िोते मोगल”, “नानासािेब पेशव ेआहण स्वातांत्र्यय द्ध”, 
“मिाराष्ट्र मिोदयाचा पूववरांग”, “मोगल दरबारची बातमीपते्र” इत्यादी प स्तके प्रकाहशत केली असून 
“मराठकालीन हभत्तीहचते्र”, “मिाराष्ट्र व गोव े याांच्या इहतिासाशी सांबांध असलेल्या हशलालेखाांची व 
ताम्रपटाांची वणवनात्मक सांदभव-सूची”, “ऐहतिाहसक पांचाांग” इत्यादी अनेक मौहलक ग्रांथ प्रकाशनाच्या 
मागावर आिेत. तसेच अनेक ग्रांथ मांडळाच्या अन दानाने प्रकाहशत केले आिेत. 
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४. मिाराष्ट्राचा आद्य ऐहतिाहसक राजवांश “सातवािन” याचा पहिमेच्या क्षत्रपाांशी सांबांध िोता. या 
सांबांधाचे हवशषे हवश्लेषण करणारे प्रस्त त प स्तक िे सांबांध दाखहवणारी सवव उपलब्ध साधने व त्या काळातील 
कोरीव लेख याांच्याद्वारे प्रहसद्ध इहतिासतज्ञ म. म. डॉ. वा. हव. हमराशी, नागपूर, याांनी स्वतांत्ररीत्या व 
पहरश्रमपूववक हलहिले आिे. या प स्तकाचे म ख्य दोन भाग असून पहिल्या भागात सातवािन राजे व पहिमी 
क्षत्रप या दोन राजवांशाांचा इहतिास सवव उपलब्ध साधनाांवरून डॉ. हमराशी याांनी एकहत्रत केला आिे. 
द सऱ्या भागात सातवािनाांचे ३७ कोरीव लेख, २५ क्षत्रप घराण्याचे लेख व पहरहशष्टात ३ इतर सांलग्न 
अहधपतींचे लेख अशा एकूण ६५ लेखाांचा अांतभाव केला आिे. तसेच, प्रत्येक लेखासांबांधी प्रास्ताहवक 
माहिती, हववचेन, वाचन व मराठीत अन वाद हदलेले आिेत. इहतिासतज्ञ तसेच सामान्य वाचक याांसिी 
उद बोधक वाटेल असे िे प स्तक “सातवािन आहण पहिमी क्षत्रप याांचा इहतिास आहण कोरीव लेख” या 
नावाने मांडळातरे्फ प्रकाहशत करण्यास मांडळास आनांद िोत आिे. 
 
 
वाई : 
श्रावण २४, शके १९०१. 
हदनाांक १५ ऑगस्ट १९७९. 

लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 
अध्यक्ष, 

मिाराष्ट्र राज्य साहित्य सांस्कृती मांडळ. 
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लेखकाचे हृद गत 
 

सातवािन िा मिाराष्ट्रातील आद्य ज्ञात राजवांश. त्याच्या काळी राज्यशासन, धमव, साहित्य व 
कला याांत केलेल्या प्रगतीम ळे गौरवान्न्वत झालेला. पण मध्यकालीन अांधकारय गात भारतीयाांना त्याची 
पूणवपणे हवस्मृहत झाली िोती. कािी प राणाांतील राजवांशावलीत हशश क (हसम क), सातकर्मण, गौतमीप त्र, 
प ळ माहव, िाल, यज्ञश्री इत्याहद राजाांची नाव े व त्याांच्या कारकीदीची वष े हदली िोती; पण त्याांना अांध्र 
म्िटल्याम ळे त्याांच्या मूल स्थानाहवषयी गैरसमज पसरला. त्याांच्या कालाहवषयी तर कोणासिी कािी 
कल्पना नव्िती. मग त्याांच्या कतृवत्वाहवषयी लोकाांमध्ये पूणवपणे अज्ञान असले तर नवल नािी. त्याांनी 
कोरलेली चैत्य व हविार लेणी मिाराष्ट्रात नाहशक, काले, कान्िेरी वगैरे हठकाणी िोती खरी, पण ती र्फार 
प्राचीन काळी पाांडवाांनी कोरली िोती अशी च कीची कल्पना पसरली िोती. म्िणून नाहशकजवळच्या 
लेण्याांना ‘पाांडव लेणी’ असे नाव पडले िोते. लोकाांनी त्याांतील ब द्ध मूतींना धमव, भीम, अज वन अशी नाव े
हदली िोती. त्या लेण्याांत लिान मोठे कोरीव लेख आिेत; पण त्याांची हलपी मािीत नसल्याने त्याांचा अथव 
कळत नव्िता आहण तो जाणनू घेण्याचा कोणी प्रयत्निी केला नव्िता. 

 
िी पहरन्स्थहत भारतात इांग्रजाांचा अांमल स रू झाल्यावर पालटू लागली. त्याांना स्वभावतःच हजज्ञासा 

अहधक असल्याम ळे आहण ज्या प्रजेवर आपणाांस राज्य करावयाचे आिे हतचा इहतिास आहण सांस्कृहत याांचे 
ज्ञान राज्यकारभाराच्या सोयीकहरता आवश्यक असल्याम ळे त्याांनी याबाबतीत लक्ष घालण्यास स रवात 
केली. सन १७८४ मध्ये कलकत्त्यास वॉरन िेन्स्टांग्जच्या अध्यक्षतेखाली बांगालच्या एहशयाहटक सोसायटीची 
स्थापना झाली. नांतर चार वषांनी १७८८ मध्ये हतचे हनयतकाहलक ‘एहशयाहटक रीसचेस’ याचा पहिला 
व्िॉल्यूम प्रहसद्ध झाला. या चळवळीचा प्रहतसाद मिाराष्ट्रातिी उमटू लागला. भारतीय इहतिास, वाङ मय, 
सांस्कृहत, कला इत्याहदकाांच्या अभ्यासाकहरता इांग्लांडातील रॉयल एहशयाहटक सोसायटीची शाखा म ांबईस 
स्थापन िोऊन हतच्या सभासदाांनी केलेले सांशोधन हतच्या जनवलमध्ये प्रहसद्ध िोऊ लागले, आहण पूवोक्त 
हवषयाांच्या अभ्यासास चालना हमळाली. 

 
सातवािनाांच्या ज्या लेखाांकडे प्रथम लक्ष वधेण्यात आले ते प ण्याच्या उत्तरेस ५६ मलैाांवरील 

नाणेघाटातील लेख िोत. सन १८३७ मध्ये साइक्सने जनवल ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ४, 
पृ. २८८ इ. वर त्याांहवषयी माहिती प्रथम प्रहसद्ध केली. त्यानांतर प ढच्याच वषी, सन १८३८ मध्ये, जेम्स 
हप्रन्सेपने ज नागड येथील मिाक्षत्रप रुद्रदामन् या पहिमी क्षत्रपाच्या लेखाकडे जनवल ऑर्फ हद बेंगाल 
एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ७, मध्ये त्याच्या प्रहतकृहत छापून लक्ष आकृष्ट केले. म ांबई जवळच्या कान्िेरी 
येथील लेण्याांची माहिती डॉ. बडव याने सन १८३९ मध्ये एहशयाहटक सोसायटी ऑर्फ बेंगालच्या जनवल १०, 
पृ. ९ इ. वर प्रथम प्रहसद्ध केली. त्याने त्या लेण्याांतील कोरीव लेखाांची माहिती सन १८४७ च्या हिस्टॉहरकल 
रीसचेस मध्ये देऊन त्याांकडे अभ्यासकाांचे लक्ष वधेले. यानांतर स्टीव्िन्सन आहण ्ेट, एड् वडव आहण आथवर 
वसे्ट वगैरे सािेबाांनी नाहशक, काले, कान्िेरी इत्याहद पहिम मिाराष्ट्राच्या लेण्याांतील लेखाांच्या यथादृष्ट 
प्रती (eye-copies) रॉयल एहशयाहटक सोसायटीच्या म ांबई शाखेच्या जनवलमध्ये प्रकाहशत केल्या; पण त्या 
लेखाांचे वाचन मात्र त्याांना करता आले नव्िते. प ढे रामकृष्ट्णपांत भाांडारकर, भगवानलाल इांद्रजी आहण 
ब्यूह्लर याांनी त्याांपैकी काांिीचे वाचन व अन वाद देऊन चचा केली. नांतर सन १९०२ व १९०५ मध्ये फ्रें च 
हवद्वान् सेनाटव याने नाहशक व काले येथील लेण्याांतील सातवािन व पहिमी क्षत्रप याांच्या लेखाांचे छापाांसि 
वाचन व अन वाद एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. ७ व ८ मध्ये देऊन हवस्तृत चचा केली. पहिमी क्षत्रपाांचे कािी 
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लेख ग जराथेत हमळाले आिेत. त्याांचेिी वाचन व चचा कीलिॉनव, बॅनजी, स खटणकर वगैरे हवद्वानाांनी 
केली आिे. 

 
सातवािन व पहिमी क्षत्रप याांची नाणी ककवा नाण्याांचे सांचय मधून मधून सापडतात. कोरीव 

लेखाांप्रमाणे तीिी प्राचीन भारतीय इहतिासाची अव्वल दज्याची साधने िोत. त्याांचािी अभ्यास भगवानलाल 
इांद्रजी, रॅप्सन, अळतेकर वगैरे हवद्वानाांनी केला आिे. त्याांचे लेख रॉयल एहशयाहटक सोसायटीचे जनवल, 
इांहडयन अँहटक्वरी, न्यूहमस्महॅटक सोसायटीचे जनवल वगैरे सांशोधन-काहलकाांत प्रहसद्ध झाले आिेत. 

 
कोरीव लेख व नाणी िी आपल्या देशाच्या प्राचीन इहतिासाच्या ज्ञानाची प्रम ख साधने िोत. ती 

सापडतात तशी हवद्वानाांकडून अनेक हनयतकाहलकाांत प्रकाहशत केली जातात. या हवख रलेल्या 
साधनसांपत्तीचे एकत्रीकरण करून व हतचा हचहकत्सक वृत्तीने अभ्यास करून सवव उपलब्ध कोरीव लेख 
प्राचीन राजवांशाांच्या नामान सार एका ग्रांथमालेत प्रकाहशत कराव ेअशी सूचना जेम्स हप्रन्सेप याने सन १८३७ 
मध्ये केली आहण त्या ग्रांथमालेला ‘कॉपवस् इन्न्स्क्रप्शनम् इांहडकॅरम्’ (भारतीय-उत्कीणव-लेख-सांग्रि) असे 
लॅहटन नाविी त्याने स चहवले. त्यानांतरच्या गेल्या जवळजवळ दीडश ेवषांत त्या ग्रांथमालेत र्फक्त सिा ग्रांथ 
आतापयंत प्रहसद्ध झाले आिेत. ते असे-ग्रांथ पहिला-अशोकाचे कोरीव लेख (प्रथमावृहत्त, सन १८७७, 
सांपादक-जनरल अलेक्झाांडर ककनग्ह्याम्); (हद्वतीयावृहत्त-सां. ि ल्श, सन १९२५). ग्रांथ द सरा-पहिला 
भाग-खरोष्ठी कोरीव लेख-सां. स्टेन कोनो (सन १९२९); द सरा भाग-भारि त येथील ्ाह्मी कोरीव लेख-
सां. ल्यूडसव, वाल  ड हश्मट व मेिेंदळ (१९६३); हतसरा भाग-पूववकालीन ग प्त आहण त्याांचे उत्तराहधकारी याांचे 
कोरीव लेख-प्रथमावृहत्त-सां. फ्लीट (१८८८); हद्वतीयावृहत्त-सां. दे. रा. भाांडारकर, छाबडा आहण गै 
(म द्रणावस्थेत); चौथा भाग- कलच हर-चेहद सांवताचे कोरीव लेख-सां. वा. हव. हमराशी (१९५५); पाचवा 
भाग-वाकाटकाांचे कोरीव लेख-सां. वा. हव. हमराशी (१९६३); सिावा भाग-हशलािाराांचे कोरीव लेख-सां. 
वा. हव. हमराशी (१९७७). 

 
हशलािाराांच्या कोरीव लेखाांचे सांपादन पूणव झाल्यावर मी मिाराष्ट्राचा आद्य ज्ञात ऐहतिाहसक 

राजवांश सातवािन आहण त्याचे समकालीन पहिमी क्षत्रप याांच्या कोरीव लेखाांचे व नाण्याांचे सांपादन आहण 
त्याांच्या सवांगीण इहतिासाचे लेखन याांकडे वळलो. गेल्या सिा-सात वषातील माझा बराच वळे या कायात 
गेला आिे. 

 
या हवषयात अद्याहप अनेक समस्या वादग्रस्त आिेत. अनेक हवद्वानाांनी त्याांवर हभन्न हभन्न मते व्यक्त 

केली आिेत. सातवािन आहण पहिमी क्षत्रप याांचा इहतिास हलहिण्यापूवी त्या सोडहवणे आवश्यक िोते. 
म्िणून मी त्याांचा अभ्यास करून सांशोधन-काहलकाांत त्याांवर प्रथम लेख हलहिले आहण नांतर पूवोक्त वांशाांचे 
लेख सांपादण्यास व त्याांचा इहतिास हलहिण्यास आरांभ केला. 

 
प्रस्त त ग्रांथात सातवािन आहण पहिमी क्षत्रप याांचे सवव उपलब्ध कोरीव लेख देऊन त्याांची चचा 

केली आिे. यापूवी प्रहसद्ध झालेल्या मा्या कलच हर, वाकाटक आहण हशलािार वांशाांच्या इहतिासहवषयक 
मराठी ग्रांथाांत, त्याांचे बि तेक लेख सांस्कृतात असल्याम ळे, त्याांचे मराठी भाषाांतर देणे आवश्यक वाटले 
नव्िते. पण प्रस्त त ग्रांथातील बि तेक लेख प्राकृतात असल्याम ळे आहण हवद्वानाांनी काांिी हठकाणी हभन्न हभन्न 
अथव केल्याम ळे त्या सवव लेखाांचा मराठी अन वाद येथे हदला आिे. 
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प्रस्त त ग्रांथाच्या पहिल्या भागात सातवािन आहण पहिमी क्षत्रप याांचा सहवस्तर इहतिास सवव 
उपलब्ध साधनाांवरून हदला आिे. त्यात त्याांचा केवळ राजकीय इहतिासच आला नसून तत्कालीन 
राज्यशासन, धार्ममक, सामाहजक व आर्मथक पहरन्स्थहत, साहित्य, स्थापत्य, हशल्प आहण हचत्रकला, या 
हवषयाांचे सहवस्तर हववचेन केले आिे. कािी वादग्रस्त प्रश्नाांची हवस्तृत चचा तहद्वषयक प्रकरणाांत करणे 
शक्य नसल्याम ळे ती त्या त्या भागाांना जोडलेल्या पहरहशष्टाांत हदली आिे. नांतरचे प्रकरण नाण्याांहवषयी 
आिे. सातवािन आहण पहिमी क्षत्रप याांच्या, तसेच त्याांच्या माांडहलकाांच्या, प्रत्येक प्रकारच्या नाण्याांचे वणवन 
करणे व मित्त्व दशवहवणे शक्य नव्िते; पण त्याांतील प्रम ख प्रकाराांची माहिती त्याांच्या छायाहचत्राांसि हदली 
आिे. शवेटचे प्रकरण कोरीव लेखाांची भाषा िे असून त्याला प्राकृत भाषेचा कोश जोडला आिे. याांहशवाय 
सातवािनकालीन कोरीव लेख, स्थापत्य, हशल्प व हचत्रकला याांची कल्पना वाचकाांस यावी म्िणनू 
तहद्वषयक अनेक पहिका जोडल्या आिेत. साराांश, प्रस्त त ग्रांथावरून मिाराष्ट्राच्या आद्य ऐहतिाहसक 
कालाची यथाथव कल्पना वाचकाांस व्िावी याकहरता शक्य ते सवव प्रयत्न केले आिेत. 

 
प्रस्त त ग्रांथ हलहिताना मला अनेकाांच्या प्रकाहशत ग्रांथाांचा व लेखाांचा उपयोग झाला आिे. त्याांचे 

ऋण सववत्र हनदेशपूववक मान्य केले आिे. हवशषेतः यातील कोरीव लेखाांचा अभ्यास करताना भगवानलाल 
इांद्रजी, ब्यूह्लर व सेनाटव याांच्या वाचनाचा व हववचेनाचा मला बराच उपयोग झाला आिे. तसाच ल्यूडसवच्या 
्ाह्मी लेखाांच्या यादीतील सांदभांचािी झाला आिे. नाण्याांचा अभ्यास करताना रॅप्सनचा तहद्वषयक ग्रांथ 
आहण न्यूहमस्महॅटक सोसायटी ऑर्फ इांहडयाचे जनवल याांतील लेख याांचे बि मोल सािाय्य झाले आिे. 
ग जराथेत अलीकडे सापडलेल्या कोरीव लेखाांची माहिती डॉ. रसेश जमीनदार याांनी प रहवली आहण 
त्याांपैकी काांिींवरील आपल्या लेखाांच्या स ट्या प्रतीिी पाठहवल्या याबद्दल मी त्याांचा ऋणी आिे. मेवासा 
येथील भतृवदामन् च्या काळच्या यहष्टलेखाचा उत्कृष्ट छाप डॉ. मागवबांधू, स पकरटेंकडग आर्मकऑलॉहजस्ट, 
बडोदा, याांनी प रहवल्याम ळे मला त्या लेखाचे सांपादन करता आले, त्याबद्दल मी त्याांचा आभारी आिे. 

 
सन १९५० मध्ये अमरावती येथील हवदभव मिाहवद्यालयाच्या प्राचायव पदावरून मी सेवाहनवृत्त झालो. 

त्यावळेी माझे वय ५७ वषांचे िोते. प ढे हकती वष ेआय ष्ट्य लाभेल याची कल्पना नव्िती. त्यानांतर मी अनेक 
हवषय अभ्यास व ग्रांथहनर्ममहत याांकहरता घेतले. पण प्रत्येक वळेी ते कायव आपल्या िातून तडीस जाईल काय 
याहवषयी माझे मन साशांक असे. म्िणून मी त्या त्या हवषयाांचा अभ्यास व त्याांवरील ग्रांथहनर्ममहत शक्य तो 
लौकर सांपहवण्याचा प्रयत्न करीत असे. एका स भाहषतात म्िटले आिे – 

 
अजरामरवत्प्राज्ञो हवद्यामथं च हचन्तयेत् । 
गृिीत इव केशषे  मृत्य ना धमवमाचरेत् ॥ 

 
यात म्िटल्याप्रमाणे यमधमाच्या िाती आपल्या आय ष्ट्याची दोरी आिे याची सतत जाणीव ठेवनू मी आपले 
ग्रांथलेखन गेली जवळ जवळ तीस वष ेकरीत आलो आिे. प्रस्त त ग्रांथाचा हवषय अभ्यासाकहरता घेतला 
तेव्िािी माझे शरीर रोगाने जजवर िोऊन बि तेक सवव इांहद्रये हशहथल झाली िोती. तथाहप, ब हद्ध मात्र शाबूत 
िोती. म्िणून िे दीघव पहरश्रमाचे व ब हद्धमते्तचे कायव मी मा्या ८७ व्या वषी प रे करू शकलो, िी परमेश्वराची 
कृपा िोय. 
 

प रातत्त्व खात्याच्या पूवोक्त उत्कीणव-लेख-सांग्रिमालेत मी आतापयंत तीन ग्रांत-कलच हर-चेहद 
सांवताचे लेख, वाकाटकाांचे लेख आहण हशलािाराांचे लेख िे इांग्रजीत प्रथम हलिून नांतर त्याांची मराठीत 
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रूपान्तरे प्रकाहशत केली िोती. पण प्रस्त त उत्कीणवलेखसांग्रि मराठीत प्रथम प्रहसद्ध िोत आिे, याचे कारण 
तो इांग्रजीत प्रकाहशत करण्यास प रेसे आय मान मला लाभेल असे वाटत नािी. परमेश्वराची कृपा असल्यास 
तो प ढे इांग्रजीतिी प्रकाहशत िोईल. 

 
दोन वषांपूवी ह्या ग्रांथाचे लेखन जवळ जवळ प रे िोत आले असता मी प्रोस्टेट ग्रांथींच्या वृद्धीम ळे 

आजारी पडलो. त्या वळेी माझे वय ८५ वषांचे असल्याम ळे मी त्या ग्रांथींवरील शस्त्रहक्रयेतून हनभावने काय 
याहवषयी माझे मन साशांक िोते. पण म ांबईचे हवख्यात शल्यहवशारद डॉ. अहजत र्फडके याांच्या कौशल्याने 
आहण परमेश्वराच्या कृपेने ती शस्त्रहक्रया यशस्वी झाली. म्िणून मी िा ग्रांथ पूणव करू शकलो. याम ळे माझे मन 
उभयताांबद्दल सदैव कृतज्ञ रािील. 

 
प्राचीन भारतीय इहतिासाची अव्वल दज्याची साधने-कोरीव लेख व नाणी-िी शोधून काढण्यात 

आहण त्याांचे हववचेन करण्यात पां. भगवानलाल इांद्रजी याांनी केलेले कायव अत्यांत मोलाचे आिे. डॉ ब्यूह्लर व 
प्रा. रॅप्सन याांसारख्या तज्ज्ञाांनी त्याची म क्तकां ठाने स्त हत केली आिे. लायडन हवद्यापीठाने त्याांना सन्मान्य 
डॉक्टरेट देऊन गौरहवले िोते. त्याांचे काांिी हसद्धान्त व हववचेन िी नांतरच्या शोधाांनी अग्राह्य ठरहवली 
असली तरी त्याांनी केलेल्या कायाचे मित्त्व कमी िोत नािी. मीिी प्रस्त त ग्रांथात त्याांच्याशी कािी बाबतीत 
सिमत िोऊ शकलो नािी. पण ते आघाडीचे मागवशोधक िोते. म्िणून त्याांच्याहवषयी मला वाटत असलेला 
परमादर िा ग्रांथ त्याांच्या स्मतृीस अपवण करून मी व्यक्त करीत आिे. 

 
या ग्रांथातील पहिका १, ३, ८ ते १८ व २७ या भारतीय प रातत्त्व खात्याच्या सांचालकाांनी, व इतर 

कािी कलकत्ता हवद्यापीठाचा प्राचीन भारतीय इहतिासाचा हवभाग, डेक्कन कॉलेज रीसचव इन्न्स्टटू्यट 
वगैरेंच्या अध्यक्षाांनी प्रहसद्ध करण्यास सांमहत हदल्याबद्दल मी त्याांचा ऋणी आिे. इतरिी अनेक ग्रांथाांतून मी 
काांिी पहिका घेतल्या आिेत. त्याांच्यािी प्रकाशकाांचे िार्मदक आभार मानतो. 

 
मा्या इतर अनेक ग्रांथाांप्रमाणे िािी ग्रांथ प्रकाहशत करण्याची इच्छा हवदभव सांशोधन मांडळाने व्यक्त 

करून तदथव अन दानाकहरता मिाराष्ट्र राज्य साहित्य सांस्कृहत मांडळाकडे अजविी केला िोता; पण त्या 
मांडळाने तो स्वतःच प्रकाहशत करण्याचे ठरहवले, याबद्दल मी त्या मांडळाचे, आहण त्याचे अध्यक्ष तकव तीथव पां. 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी याांचे िार्मदक आभार मानतो. या ग्रांथातील श द्धलेखन मराठी मिामांडळाच्या 
हनयमाांन सार आिे. र्फक्त तत्सम शब्दाांतील अांत्य ह्रस्व स्वर दीघव केले नािीत. 

 
प्रस्त तसारखा ग्रांथ हलहिण्याकहरता सांशोधनपर ग्रांथाांनी व काहलकाांनी स समदृ्ध असे ग्रांथालय 

आवश्यक असते. तसे ग्रांथालय नागप रात नािी िी माझी मोठीच अडचण िोती. सन १९३५ मध्ये भारतीय-
उत्कीणव-लेख-सांग्रि मालेतील कलच हर-चेहद सांवताच्या लेखाांचे सांपादन करण्याचे काम स्वीकारल्यावर 
मला तशा स समदृ्ध ग्रांथालयाची आवश्यकता तीव्रतेने भासू लागली. त्यानांतर नागपूर हवद्यापीठाच्या सांस्कृत 
हवभागाचा दिा-बारा वष े प्रम ख असताना मी त्या हवद्यापीठाचे ग्रांथसांग्रिालय सांशोधनाकहरता समदृ्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला. पण पूवी प्रकाहशत झालेले अनेक मित्त्वाचे साधनग्रांथ व काहलके आता अत्यांत 
द र्ममळ झाली आिेत. तथाहप, नागप रात हवद्यापीठाचे ग्रांथालय िेच त्याांतल्या त्यात समृद्ध आिे. त्याचा 
उपयोग करण्याची अन ज्ञा त्या हवद्यापीठाच्या प्राचीन भारतीय इहतिास, सांस्कृहत व प रातत्त्व हवभागाचे 
प्रम ख डॉ. अजयहमत्र शास्त्री याांनी मला हदली याबद्दल मी त्याांचा आभारी आिे. मिाराष्ट्र राज्य शासकीय 
म द्रण व लेखनसामग्री हवभागाचे सांचालक श्री. स. आ. सपे्र याांनी या ग्रांथाच्या म द्रणाहवषयी हवशषे आस्था 
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दाखहवली आहण हवहवध प्रकारे सािाय्य केले म्िणून त्याांचे, आहण नागपूर शासकीय म द्रणालयाचे 
व्यवस्थापक श्री. एल. जे मेनेस व त्याांचे सिकारी याांनी तो श द्ध व स बक रीतीने छापून हदला याबद्दल 
त्याांचेिी मनःपूववक आभार मानतो. 
 
 
मकर सांक्रान्न्त,   
हदनाांक १४ जानेवारी १९७९.  वा. णव. णमराशी 
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प्रकरि पणहले राजकीय इणतहास 
 

(अ) सातवाहन राजवांश 
 

सातवािन राजवांश िा मिाराष्ट्राचा पहिला ज्ञात ऐहतिाहसक राजवांश िोय. त्याचा इहतिास अनेक 
दृष्टींनी वैहशष्ट्ट्यपूणव आिे. सातवािनाांच्या पूवीचा मिाराष्ट्राचा इहतिास आपणाांस र्फारसा मािीत नािी. 
त्यापूवीच्या अशोकाच्या साम्राज्यात मिाराष्ट्र सामील झाला िोता खरा, पण त्याकाळी तेथे रहठक, भोजक 
आहण पेतेहनक िे लिानमोठे सरांजामदार सत्ताधारी िोते, एवढीच माहिती अशोकाच्या लेखाांवरून आपणाांस 
हमळते. त्याांपैकी एकािी व्यक्तीचे नाव आपणाांस मािीत िोत नािी, मग त्याांच्या कारकीदीतील घटना कशा 
समजणार? सातवािनाांच्या उदयापासून आपणाांस मिाराष्ट्राचा राजकीय इहतिासच नव्िे तर त्याांच्या 
राज्यातील राज्यशासन-पद्धहत, धार्ममक व सामाहजक पहरन्स्थहत, स्थापत्य, हशल्प व हचत्रकला, 
साहित्यहनर्ममहत इत्याहदकाांहवषयी थोडीबि त माहिती हमळू लागते, यात त्या राजवांशाचे मित्त्व आिे. 

 
िा राजवांश केवळ कालक्रमाने पहिला नािी तर कतृवत्वानेिी तो अगे्रसर आिे. त्याचे राज्य दहक्षण 

भारताच्या बि ताांश भागावर पसरले िोते एवढेच नािी तर कािी कालखांडाांत मध्य भारताचािी काांिी भाग 
त्याच्या अमलाखाली आला िोता. या राजवांशाचे हवस्तृत साम्राज्य साडेचार शतके कमीअहधक प्रमाणात 
हटकून राहिले, यातिी त्याचे वैहशष्ट्ट्य आिे. प्राचीन काळी सामान्यतः भारतीय राजवांश दोन अडीच शतकेच 
हटकत असत. साडेचारश ेवष ेअव्याितपणे राज्य करीत असलेला भारतीय सम्राटवांश द सरा झाला नािी. 

 
सातवािनाांनी हवस्तृत प्रदेशाांवर दीघवकाळ राज्य केले यातच त्याांची बिाद री नािी. त्याांनी आपल्या 

काळात सांस्कृत व प्राकृत वाङमय, स्थापत्य, हशल्प व हचत्रकला याांत सांस्मरणीय अशी प्रगहत केली, 
व्यापारउदीमाांस उते्तजन देऊन जनतेला समदृ्धीचे व सौख्याचे जीवन प्राप्त करून हदले, परकीयाांशी 
प्राणपणाने लढून आपले स्वातांत्र्य परत हमळहवले आहण स्वदेशाला भाग्याचे हदवस प नः दाखहवले. या सवव 
कारणाांम ळे सातवािन राजवांशाला मिाराष्ट्राच्या प्राचीन इहतिासात अनन्यसाधारण मित्त्व आिे. 

 
पण या राजवांशाच्या इहतिासाची साधने अत्यल्प आिेत. साधारणपणे राजवांश हजतका प्रचीन 

हततकी त्याच्या इहतिासाची साधने कमी, असा प्रकार भारतीय इहतिासात आढळतो. तेव्िा सातवािन 
राजवांश दहक्षण भारतात सवांत प्राचीन असल्याम ळे त्याच्याहवषयी माहिती देणारी साधने अत्यल्प असली 
तर नवल नािी. तशात प्राचीन काळी भारतीयाांनी इहतिास हलिून ठेवण्याची खबरदारी न घेतल्याम ळे तो 
अनेक साधनाांवरून कणाकणाने जमवावा लागतो. प राणाांत सातवािन काल - अखेरपयंत राजवांशावली 
हदल्या आिेत खऱ्या, परांत  गेल्या दीड िजार वषांत त्याांत अनेक पाठभेद घ सल्याम ळे त्यायोगे खऱ्या 
इहतिासाच्या ज्ञानाला सािाय्य िोण्याऐवजी अडथळाच जास्त िोतो. तथाहप, गेली दीडश ेवष ेभारतीय व 
परदेशीय सांशोधकाांनी अहवरत पहरश्रमाने ऐहतिाहसक साधने जमवनू व उपलब्ध साधनाांचा हचहकत्सक 
रीतीने अभ्यास करून सातवािन राजवांशाचा बराचसा इहतिास जमहवला आिे. तो येथे द्यावयाचा आिे. 

 
कोणत्यािी राजवांशाच्या इहतिासाहवषयी हवचार करताना प्रथम प्रश्न उपन्स्थत िोतो तो त्याच्या 

कालाचा. सातवािनाांच्या बाबतीत िा प्रश्न र्फार जहटल बनला आिे आहण त्याहवषयी हवहवध मते प्रचहलत 
झाली आिेत. 
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सातवािनाांच्या इहतिासाचे एक प्रम ख साधन प राणाांतील त्याांची वांशावहळ िोय. पण त्या 
राजवांशावळीहवषयी प राणाांत तीव्र मतभेद आिेत. ‘वाय ’, ‘्ह्माण्ड’, ‘भागवत’ आहण ‘हवष्ट्ण ’ िी सवव प राणे 
अांध्र (म्िणजे सातवािन) राजाांची सांख्या तीस देतात पण त्याांची नाव ेदेताना १७, १८, १९, २२, २३, २४ 
ककवा २८ इतक्याच राजाांचा उल्लखे करतात. याच्या उलट ‘मत्स्य प राण’ ती सांख्या एकोणीस अशी देते, 
पण वस्त तः तीस राजाांचा नामोल्लखे करते. सातवािन राजवटीच्या एकूण वषव – सांख्येहवषयीिी असाच 
मतभेद आिे. ‘मस्त्य प राणात’ ती ४६० वष,े ‘वाय  प राणा’ त ४११ वष ेआहण ‘्ह्माण्ड’, ‘हवष्ट्ण ’ आहण 
‘भागवत’ प राणाांत ४५६ वषव हदली आिे. [D. K. A., p. 36.] या सवव प राणाांत राजाांची वैयन्क्तक कारकीदींची 
वषिेी हदली आिेत; पण त्याांतिी मेळ नािी. सवव राजाांची सवांत जास्त उल्लेहखलेली वष े घेऊन बेरीज 
केल्यास ती ४४२½ वष े िोते. तेव्िा प राणाांतील उल्लेखाांवर हवश्वास ठेवता येत नािी. तथाहप एकां दरीने 
हवचार करता सातवािन राजाांची एकूण सांख्या तीस िोती, आहण त्याांनी एकूण ४६० वष ेराज्य केले असे 
मानाव ेअसे पार्मगटरने म्िटले आिे [२ Ibid., p. 36.] व ते अनेक सांशोधकाांनी मान्य केले आिे. 

 
िे मत स्वीकारल्यास सातवािनाांचा उदय अशोकाच्या स मारे हिस्तपूवव २३६ मधील हनधनानांतर 

लौकरच म्िणजे हि. पू. २३० च्या स मारास झाला असावा असे म्िणता येईल. त्याांची एकूण वषवसांख्या ४६० 
असल्याम ळे त्याांचा अस्त हिस्तोत्तर २३० च्या स मारास झाला असावा. त्या काळी मिाराष्ट्रात मिाक्षत्रप 
ईश्वरदत्त, हवदभात म ण्ड आहण अांध्रात इक्ष्वाक  राजाांचा उदय झाला असल्याम ळे िी अस्तकालाची मयादा 
हनहित आिे. 

 
सातवािनाांच्या उदयकालाबद्दल मात्र एकवाक्यता नािी. डॉ. रा.गो.भाांडारकर, [E. H. D., p. 48.] 

डॉ.रायचौधरी, [P. H. A. I., pp. 403 f.] डॉ. हदनेशचांद्र सरकार [H. C. I. P., II, p. 195.] वगरैेंच्या मते सातवािनाांचा 
उदय हिस्तपूवव पहिल्या शतकाच्या हद्वतीय पादात झाला असावा. त्याांची प्रमाणे देऊन त्याांचे हचहकत्सक 
परीक्षण करू. 

 
प्रमाि पणहले – प राणाांत म्िटले आिे की अांध्राांचा (म्िणजे सातवािनाांचा) मूळ प रुष हसम क िा 

स शमा नामक शवेटच्या काण्व राजाचा उच्छेद करून पृर्थवीचे राज्य सांपादन करील. [D. K. A., p. 38.] 
काण्वाांनी श ांगाांनांतर हि. पू. ७५-३० या कालात राज्य केले. तेव्िा सातवािनाांचा उदय हि.पू.हतसऱ्या 
शतकाच्या अखेरीस झाला असणे शक्य नािी. 
 

परीक्षि – सातवािनाांच्या मूळ प रुषाने उत्तर भारतातील काण्वाांच्या राज्यावर आक्रमण करून तेथे 
राज्य स्थापले याला प्रमाण नािी. श ांग नृपहत अन्ग्नहमत्रापासून श ांगाांची राजधानी पाटहलप त्रात नसून 
हवहदशसे िोती. हवहदशवेर सातवािनाांचे आक्रमण झाले असणे शक्य आिे. पण ते सातवािनाांच्या मूळ 
प रुषाने केले नसून त्याच्या एखाद्या वांशजाने केले असाव.े कोणतािी वांशसांस्थापक राज्यस्थापनेनांतर 
लागलीच दूरच्या प्रदेशावर आक्रमण करण्याइतका प्रबळ िोत नािी. तेव्िा काण्वाांच्या राजधानीवर 
आक्रमण हसम काने केले नसून त्याच्या एखाद्या जवळच्या वांशजाने केले असाव.े याला उपोद्बलक प्रमाण 
आिे. हवहदशजेवळ साांची येथील स्तूपाच्या तोरणावर प्रथम सातकणीच्या म कादमाचा लेख आिे [E. I., Vol. II, 

p. 88, क्र. २ पािा.] तो या आक्रमणानांतर त्या राजाच्या तेथील राजवटीत कोरला असावा. त्याच्या 
अक्षरवहटकेवरून तो लेख हि. पू. द सऱ्या शतकातील असावा िे ब्यहू्लरने दाखहवले आिे. [E. I., Vol. II, p. 88.] 
याखेरीज हिस्तपूवव कालात सातवािनाांच्या उत्तर भारतावरील आक्रमणाचा द सरा प रावा नािी. [सातकणीची 
कािी नाणी मध्य भारतात सापडली आिेत. ती कदाहचत् नांतरच्या सातकणीची असतील. हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकात गौतमीप त्र सातकणीने 
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मध्यभारतातील कािी प्रदेश कजकले िोते, पण त्याचा येथे सांबांध नािी.] प राणाांनी या सातकणीचे कतृवत्व हसम काला 
हचकटहवले असाव.े 
 

प्रमाि दुसरे – प राणाांतील पांधरा-सोळा अांध्राांची (सातवािनाांची) नाव े इतर कोणत्यािी 
साधनाांवरून ज्ञात िोत नािीत. तेव्िा ती एकतर बनावट असावी ककवा ती समकालीन तद्वांशीय माांडहलक 
राजाांची असून सम्राटाांच्या नामावलीत घ सडली गेली असावी. मत्स्य प राणाच्या कािी प्रतींत राजाांची सांख्या 
१९ हदलेली आिे. ती खरी हदसते. त्याांनी स मारे तीनश े वष े राज्य केले असेल. सातवािनाांचा अस्त 
हिस्तोत्तर २३० च्या स मारास झाला असल्याम ळे त्यापूवी हि.पू. ७० च्या स मारास त्याांचा उदय झाला 
असावा. 

 
परीक्षि – सातवािनाांच्या वांशावळीतील कािी नावाांचे उल्लेख इतरत्र येत नािीत िे खरे, पण 

त्यावरून ते राजे झालेच नव्िते िे म्िणता येणार नािी. उदािरणाथव, क्र. ८ चा आपीलक राजा स मारे ४० 
वषांपूवी सववस्वी अज्ञात िोता. १९३७ मध्ये त्याचे एकच एक ताांब्याचे नाणे मध्यप्रदेशाच्या छत्तीसगड 
हवभागातील मिानदीच्या काठी बालप र येथे सापडले. [Num, Suppl., N., 94. F. A. S. B., III (1937) पहिका २०, क्र. 
३४.] त्यावरून त्याचे पूववकालीन अन्स्तत्व हसद्ध झाले. िा राजा आरांभीच्या सातवािनाांपैकी आिे. 
त्यासारख्या इतरिी सध्या अज्ञात असलेल्या आरांभीच्या राजाांचे कोरीव लेख व नाणी प ढे हमळणार नािीत 
कशावरून? 

 
प्रमाि णतसरे – आरांभीच्या सातकर्मण राजाच्या नाणेघाट येथील लेखाांची अक्षरवहटका बेसनगर 

येथील िेहलओडोरसच्या स्तांभलेखाच्या [F. B. B. R. A. S., XXIII, p. 104.] (हि.पू. १०० या काळच्या) 
अक्षरवहटकेनांतरची आहण िाथीग ांर्फा येथील खारवलेाच्या लेखाच्या (हि.पू. २५ च्या) पूवीची हदसते. तेव्िा 
िा सातकर्मण हिस्तपूवव द सऱ्या शतकाच्या मध्यात झाला नसून हि.पू. पहिल्या शतकाच्या मध्यात झाला 
असला पाहिजे. 

 
परीक्षि – अक्षरवहटकेचा प रावा (अांतर र्फार नसेल तर) अहववाद्य असत नािी. त्यावर हभन्न हभन्न 

मते सांभवतात. डॉ. ब्यूह्लरने म्िटले आिे की नाणेघाटातील लेखाची अक्षरवहटका अशोकानांतर र्फार काळ 
गेल्याचे दाखवीत नािी. [A. S. W. I., V, p. 71.] खारवलेाचा काळिी हि. पू. ५० इतका नांतरचा नािी, िे आम्िी 
इतरत्र दाखहवले आिे. [सां. म ., सर ८, पृ. ११४ इ.; पहरहशष्ट १ पािा.] हशवाय, िी गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की 
मध्यभारत, कोकण व ककलग याांसारख्या दूरदूरच्या प्रदेशाांत अक्षरवहटकेचे पहरवतवन त्याच वगेाने झाले 
असणे शक्य नािी. तेव्िा या अक्षरवहटकेच्या प राव्यात ‘राम’ नािी. 

 
प्रमाि चौथे – नाहशक येथे सातवािन राजा कृष्ट्ण याच्या काळचा लेख ज्या लेण्यात आिे 

त्याजवळच एक चैत्य लेणे आिे. ते त्या काळीच खोदहवले असाव.े मिािक हसरीची नात भटपाहलका हिने ते 
लेणे कोरहवले असा तेथील लेखात उल्लखे आिे. [ क्रमाांक १०, ओ.१-२.] सर जॉन माशवल याांच्या मते या चतै्य 
लेण्याचा दरवाजा, बाजूच्या खाांबावरील कमळ, पर्मसपोहलटन पद्धतीचे अधवस्तांभ, द्वारपालाची हवहशष्ट 
आकृहत याांवरून िे लेणे साांची येथील तोरणाांच्या काळचे (हि. पू. ५० चे ) हदसते [C. H. I., I. p. 637. पहिका ८, 
आकृहत १२ पािा.] ज्या िक हसरीची नात भटपाहलका हिने ते कोरहवले तो नाणेघाटातील प्रहतमा-लेखावरून 
प्रथम सातकणीचा म लगा हदसतो. तेव्िा तो सातकर्मण हिस्तपूवव द सऱ्या शतकात झाला नसून हि. पू. ५० 
च्या स मारास झाला असावा. 
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परीक्षि – या प्रमाणाचे खांडन करताना डॉ. अ. स. अळतेकराांनी ‘तो िक हसरी सातकणीचा प त्र 
असणे शक्य नािी, कारण राजन् िे उपपद त्याला लावले नािी’ असे म्िटले आिे. पण आम्िाांस ते खांडन 
पटत नािी. भटपाहलकेच्या लेखाची अक्षरवहटका ज नी असून नाणेघाट लेखानांतर दोन तीन हपढ्याांची 
असावी असे सेनाटवने म्िटले आिे. [E. I., VIII, pp. 91 f.] तेव्िा िी भटपाहलका राजक लाशी सांबांहधत हदसते. 
हतचा आजा िक हसरी याला नाणेघाटातील प्रहतमालेखात ‘क मार’ म्िटले आिे. तो वहेदश्रीनांतर गादीवर 
आला असावा. ‘रञो हसहरसतस’ असा लेख असलेली नाणी त्याची असावी. त्याचा राजक लातील जन्म 
त्याच्या नावामागे ‘मिा’ िे उपपद लावनू सूहचत केला आिे. तेव्िा िा भटपाहलकेचा लेख सातवािनाांचा हि. 
पू. ५० िा काळ समर्मथत करीत नािी. नाहशकच्या चतै्य लेण्याचा दरवाजा, त्याच्या जवळचे स्तांभ व 
द्वारपाल िे हि. पू. ५० या कालाचे हनदशवक आिेत खरे. पण त्याचे कारण िा दरवाज्याचा दशवनी भाग नांतर 
कोरला िोता. िे त्या दरवाज्याच्या कमानीवर ‘नाहसककानां धांहभकगामस दानां’ असे प्राचीन ्ाह्मी हलपीत 
कोरले आिे [C. T. I., pl., XXV. पहिका ८ आकृहत १२ पािा.] त्यावरून हदसते. भटपाहलकेचा लेख लेण्याच्या आत 
दोन खाांबाांवर उभा कोरला आिे. 

 
भटपाहलकेने िे चतै्य लेणे कोरहवले िोते खरे, पण ते कािी काळ अपूणव राहिले िोते. नांतर नाहशक 

हजल्ह्यातील लोकाांनी त्याचा दरवाजा वगैरे दशवनी भाग कोरवनू व धांहभक गाव देऊन ते पूणव केले व िी गोष्ट 
त्या चैत्यलेण्याच्या दरवाज्याच्या कमानीवर कोरलेल्या लेखात नोंदून ठेहवली. िे नांतरचे कोरीव काम हि. 
पू. ५० च्या स मारास झाले असले तरी त्याचा सांबांध सातवािनाांच्या उदयकालाशी येत नािी. 

 
तेव्िा ३० सातवािन राजाांनी ४६० वष े राज्य केले िेच मत सय न्क्तक हदसते. या वांशाचा अस्त 

हिस्तोत्तर २३० च्या स मारास झाला असल्याने त्याचा उदय हिस्तपूवव २३० च्या स मारास झाला िोता असे 
अन मान करता येते. 

 
हिस्तपूवव २३६ च्या स मारास अशोकाचे हनधन झाले. तेव्िा त्याच्या हवशाल साम्राज्याचे त कडे पडून 

लिान लिान राज्ये अन्स्तत्वात आली. अशोकानांतर पन्नास वषांच्या अवधीत मौयव वांशाची सत्ता सांप ष्टात 
येऊन श ांग सेनापहत प ष्ट्यहमत्र याने गादी बळकावली. ककलग देशात खारवलेाच्या पूववजाांनी आपले स्वातांत्र्य 
उद घोहषत केले. मिाराष्ट्रात रान्ष्ट्रक, भोजक, पेतेहनक इत्याहद सरांजामदार सत्ता गाजवीत िोते. ते या 
काळात अगदीच स्वस्थ बसले नसाव.े त्याांच्यापकैी सातवािन नामक एका शूर प रुषाने आपले स्वातांत्र्य 
उद घोहषत करून स्वतःच्या नावाने ताांब्याची आहण हशशाची नाणी पाडली. िी नाणी औरांगाबाद, [B. D. C. R. 
I., VI, pp. 141 f.] िैदराबाद, [F. N. S. I., VII, pp 1 f.; S. I. III, pp.1 f.] अकोला [F. N. S. I., XXXVII, pp. 143 f.] वगैरे 
हठकाणी जहमनीवर आहण नेवासे, [From Prehistory to History, pp.175 f.] कोंडापूर [F. N. S. I. XI, pp 5 f. प्रकरण ८, 
‘नाणी’ आहण पहिका २२, आकृहत २८-३० पािा.] वगैरे हठकाणी उत्खननात सापडली आिेत. त्याांच्या प ढील बाजूवर 
सोंड वर केलेला ित्ती असून सभोवती ‘रञो हसहर-सादवािनस’ (िे नाणे राजा श्रीसातवािनाचे) असा लेख 
आहण मागील बाजूवर आडव-ेउभे ठेवलेल्या डांबेल्सचे बनलेले उजै्जनी हचन्ि आिे. 

 
िा राजा या वांशाचा मूळ प रुष िोय. जसे ग प्त नामक राजावरून त्याच्या वांशाला ‘ग प्त’ असे नाव 

पडले तसे या राजाच्या नावावरून त्याच्या क लाला ‘सातवािनक ल’ असे नाव पडले िोते. त्याचा उल्लखे 
नाहशक येथील कृष्ट्ण नृपतीच्या काळच्या अत्यांत प्राचीन लेखात [क्रमाांक १, ओ. २.] आढळतो. 
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काांिी हवद्वानाांच्या मते िी नाणी या वांशकत्या राजाची नसून तन्नामधारी, नाणेघाटाच्या लेण्यातील 
एका प्रहतमा-लेखात हनर्मदष्ट केलेल्या, नांतरच्या राजाची असावी. पण त्या मतात कािी अथव नािी. कारण, 
िा द सरा सातवािन गादीवर आला िोता याला प्रमाण नािी. नाणेघाटातील प्रहतमा-लेखात त्याचा ‘क मार 
सातवािन’ म्िणून हनदेश आिे. तो नागहनकेचा प त्र असावा. पण त्यानांतर बराच कालावहध गेल्यावर 
कोरलेल्या वृद्ध नागहनकेच्या नाणेघाटातील लेखात हतच्या इतर प त्राांप्रमाणे त्याचा उल्लेख नसल्याम ळे तो 
बि धा हतच्या ियातीत हनधन पावला असावा. द सरा कोणी सातवािन नामक राज्यकता आपणाांस मािीत 
नािी. तेव्िा िी नाणी त्या वांशाच्या मूळ प रुषाचीच असली पाहिजेत. 

 
या सातवािनाच्या उदयाला तत्कालीन पहरन्स्थतीिी अन कूल असावी. अशोकाने बौद्ध धमव 

स्वीकारल्यावर स्वतःच्या म दपाकखान्यातीलिी प्राण्याांची किसा बांद केली िे त्याच्या प्रस्तरादेशावरून 
कळते. [S. I., I. (Second Ed), pp. 1 f.] तसेच त्याने आपल्या साम्राज्यात सववत्र किसा दण्डािव ठरहवली. 
हवदभाच्या चाांदा हजल्ह्यात त्याच्या धमवमिामात्राचा प्राकृत लेख सापडला आिे त्यात त्याने ‘आमच्या 
प्रजाजनाांपैकी जो कोणी प्राण्याांना पकडील ककवा त्याांची ित्त्या करील त्याला [दांड केलाजाईल]’ अशी 
आपल्या स्वामीची आज्ञा हशलाखांडावर कोरली िोती. [Ibid, I (Second Ed), प.ृ १२८ समोरील पहिकेतील एका हठकाणच्या 
‘च’च्या आकृतीवरून िा लेख अशोकानांतर दीघवकाळ गेल्यावर कोरला असावा असे काांिीनी प्रहतपाहदले आिे. पण तसा ‘च’ नाणेघाटातील एका 
मूर्मतलेखातिी (क्रमाांक ५) येतो. प ढे कोरीव लेख, पृ. १६ पािा. हशवाय त्यापूवीची म्िणून गणलेली ‘च’ ची आकृतीिी देवटेक लेखात येते. म्िणून 
त्या आके्षपात कािी तर्थय नािी.] प्राचीन काळी बि सांख्य लोकाांची श्रद्धा किसाप्रधान वैहदक यज्ञयागाांवर असल्याम ळे 
िी अकिसेची उद घोषणा त्याांना जाचक वाटली असली तर नवल नािी. तेव्िा अशोकाच्या हनधनानांतर 
कें द्रीय सत्ता हनबवल झाल्यावर हनरहनराळ्या प्रदेशाांतील असांत ष्ट प्रजाजनाांनी उठाव करून स्थाहनक 
मित्त्वाकाांक्षी प ढाऱ्याांस स्वतांत्र राज्य स्थापण्यास सािाय्य केले असाव.े या सांधीचा र्फायदा घेऊन 
स्थापणाऱ्याांनी प ढे लौकरच वैहदक यज्ञयाग केले, यावरून िेच हसद्ध िोते. श ांगवांशसांस्थापक प ष्ट्यहमत्र याने 
स्वतः दोन अश्वमेध केले [E. I., XX, pp. 57 f.] दहक्षणेत उदयास आलेल्या सातवािनाांच्या हतसऱ्या-चौर्थया 
हपढीतील सातकणीने तर केवळ दोन अश्वेमेध व राजसूयच नव्िे तर आणखी पांधरा-वीस श्रौत याग केले 
आहण वैहदक धमाला प्रहतष्ठा हमळवनू हदली. [क्रमाांक ३ पािा.] िी पहरन्स्थती हिस्तपूवव द सऱ्या शतकाच्या 
आरांभीची हदसते. तशी पहरन्स्थहत हिस्तपूवव पहिल्या शतकात िोती असे हदसत नािी. म्िणून सातवािनाांचा 
उदय त्या काली झाला असणे सांभवनीय नािी. 

 
सातवािनाांचा प ढील इहतिास देण्यापूवी त्याांच्या मलू-स्थानाचा शोध केला पाहिजे. िा प्रश्न मोठा 

जहटल झाला आिे. प राणाांत याांना ‘अांध्र’ म्िटले असल्याम ळे आरांभीच्या भाांडारकर, [E. H. D., pp. 36 f.] 
ब्यूह्लर, [A. S. W. I., IV, p. 105 f.] रॅपसन, [B. M. C.(Andhras), p. xvi.] न्व्िन्सेंट न्स्मथ [Z. D. M. G. (1902), P 657.] 
वगैरे सांशोधकाांनी सातवािन िे मूळचे अन्ध्र प्रदेशातील िोत, असे प्रहतपाहदले िोते. ते मान्य केल्यास अांध्र 
प्रदेशातील आपल्या उदयानांतर एक-दोन हपढ्याांतच त्याांनी पहिमेचा हवशाल प्रदेश आक्रमून कोकण 
प्राांतापयंत आपली सत्ता प्रस्थाहपत केली, असे मानाव ेलागेल ते हनतान्त असांभवनीय हदसते. या वांशाचे अहत 
प्राचीन लेख व नाणी अन्ध्र प्रदेशात म ळीच सापडली नािीत. ती सवव मिाराष्ट्र व कोंकण या प्रदेशाांतच 
सापडली आिेत. डॉ. रा. गो. भाांडारकराांनी नाहशकच्या एका लेखात ‘धनकटक’ वाचून ते अांध्रातील 
धरणीकोट असाव ेअसा तकव  केला िोता आहण ती अांध्राांची राजधानी िोती असे प्रहतपाहदले िोते. [E. H. D., p. 
46.] तेथील खरा पाठ ‘बेणाकट’ असून तो भांडारा हजल्ह्यातील पौनीजवळच्या प्रदेशाचा हनदशवक आिे िे 
आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. न्व्िन्सेंट न्स्मथच्या मते अांध्र देशातील श्रीकाक लम् िी अांध्राांची 
(सातवािनाांची) राजधानी असावी. पण त्याचा प रावा म्िणून त्याने जो उतारा उद धृत केला आिे तो 
हिस्तोत्तर अकराव्या शतकाइतका नांतरचा आिे [‘हत्रकलगान शासन’ पािा. िा ग्रांथ अकराव्या शतकातील आिे.] तेव्िा तो 
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प्रमाण मानता येत नािी. अांध्रातील अमरावती येथील स्तूपाशी सांबद्ध असे अनेक दानधमांचे उल्लखे असलेले 
हिस्तपूवव पहिल्या-द सऱ्या शतकाांतील कोरीव लेख सापडले आिेत, पण त्याांत कोठेिी तत्कालीन 
सातवािन राजाांचा उल्लखे नािी. याच्या उलट तेथे त्या कालात इतर राजाांचे राज्य असल्याचे कोरीव 
लेखाांवरून कळते. उदािरणाथव, अांध्रातील भहिप्रोल  येथे क बीरक राजाचा कोरीव लेख [E. I., II pp. 323 f.] 
सापडला आिे. त्याच्या अक्षरवहटकेवरून तो राजा अशोकानांतर थोड्याच काळाने झाला असे हदसते. तो 
सातवािनवांशी नव्िता. हिस्तपूवव १५० ते १३५ या काळात झालेल्या ककलग नृपहत खारवलेाने हपथ ांद 
नगराचा हवध्वांस करून त्रहमर (द्रहवड) सांघाचा मोड केल्याचे त्याच्या िाथीग ांर्फा लेखात साांहगतले आिे. [E. 

I., XX, pp. 71 f.] त्या काळी त्या प्रदेशात सातवािनाांचा अांमल असता तर तो त्याांच्याशी झालेल्या झगड्याचा 
उल्लेख करता. पण तो तसे कािी करत नािी. तेव्िा त्या काळी सातवािन गोदावरी-कृष्ट्णा दोआबात राज्य 
करीत नव्िते िे स स्पष्ट आिे. 

 
काांिी वषांपूवी डॉ. हव. स. स खटणकर याांनी बेल्लारी हजल्ह्यातील म्याकडोनी येथे सापडलेला 

सातवािन नृपहत प ळ माहव याचा हशलालेख प्रहसद्ध केला िोता. [E. I., XIV, pp. 143 f. क्र. ३४.] त्यात 
‘सातवािहनिारा’चा (सातवािन हवभागाचा) उल्लखे त्याांना आढळला. त्यावरून त्याांनी अन मान केले की तो 
प्रदेश सातवािनाांचे मूलस्थान असावा. पण ते अन मान ग्राह्य वाटत नािी. कारण तेथे सातवािनकालातील 
इतर कािीिी अवशषे सापडले नािीत. िा प ळ माहव सातवािन वांशातील अखेरचा राजा हदसतो. त्याच्या 
काळी सातवािनाांची सत्ता त्या प्रदेशात पसरल्यावर त्याला इतर जवळच्या प्रदेशाांिून हनराळा 
दाखहवण्याकहरता सातवािनाांचे नाव हदलेले हदसते. तसलेच ‘सातािहनरट ठ’ असे द सरे नाव नांतरच्या 
हशवस्कन्दवमवन् या पल्लांवनृपतीच्या िीरिडगल्ली ताम्रपटात आले आिे. [E. I., I, pp. 5 f.] सातवािनाांचे 
आरांभीचे लेख ककवा नाणी या प्रदेशात सापडली नािीत. तेव्िा बले्लारी हजल्ह्याचा प्रदेश प्राचीन काळी 
सातवािनाांचे मलूस्थान िोता िी स खटणकराांची कल्पना मान्य करता येत नािी. 

 
अलीकडे गोपालाचारी याांनी एक नवीनच कल्पना काढून सातवािनाांचे अन्ध्रत्व हसद्ध करण्याचा 

प्रयत्न केला आिे. [E. H. A. C., pp. 23 f.] काांिी प राणाांत अन्ध्राांच्या (सातवािनाांच्या)उदयासांबांधी प ढील 
श्लोक आढळतो. [D. K. A., p. 38.] - 
 

शुङ गानाां चाणप यच्च्िष्टां 
क्षपणयतवा बलां  तदा । 
णसन्धुको ह्यन्रजातीयः 
प्राप्सस्यतीमाां वसुन्धराम् ॥ 

 
यात सातवािनाांचा आद्य नृपहत हसन्ध क (खरे नाव हसम क) याला ‘अन्ध्रजातीय’ असे म्िटले आिे. 

त्यावरून गोपालाचारी याांनी असा तकव  केला आिे की हसम क िा अन्ध्र देशातून आलेला, पूवव कालातील 
मौयव नृपतीचा प्रान्ताहधपहत, असावा. िी कल्पना अशक्य नसली तरी हतला काडीचािी आधार नािी. 
हशवाय, तसे असते तर हसम काच्या वांशजाांनी आपल्या लेखात कोठेतरी आपल्या अन्ध्रत्वाचा उल्लीेख केला 
असता पण तसा उल्लेतख त्याांच्या एकािी कोरीव लेखात आढळत नािी. 

 
सातवािनाांच्या कोरीव लेखाांपैकी शकेडा ७५ िून अहधक लेख पहिम मिाराष्ट्रात आढळले आिेत. 

त्याांत त्याांच्या अगदी आरांभीच्या लेखाांचा समावशे आिे. त्याांची आरांभीची नाणीिी याच प्रदेशात हमळाली 
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आिेत. त्याांच्याहवषयी अहत प्राचीन उल्लेखिी त्याांचे िेच मूलस्थान दशवहवतात. उदािरणाथव ‘ककलगाच्या 
(ओहरसाच्या) खारवले राजाने आपल्या कारकीदीच्या द सऱ्याच वषी सातकर्मण राजाला न ज मानता 
पहिामेकडे आपली चत रांग सेना पाठहवली. ती कन्िबेण्णा (सध्याची वैनगांगा) नदीपयंत आल्यावर 
अहसकनगराचे (खानदेशच्या राजधानीचे) लोक भयभीत झाले’ असे िाथीग ांर्फा लेखात म्िटले आिे. [E. I. 
XX, pp. 74. f.] िा सातकर्मण अांध्रात राज्य करीत असता तर खारवलेाने त्याच्या प्रदेशावर स्वारी 
करण्याकहरता आपली सेना पहिमेस न पाठहवता दहक्षणेस पाठहवली असती. वैनगांगेच्या तीरी त्यावळेी प्रथम 
सातकर्मण राज्य करीत िोता िे त्याचे नाणे पौनी येथील उत्खननात सापडलेआिे. [F. N. S., XXXV, pp. 106 f.] 
त्यावरून हसद्ध झाले आिे. 

 
जैन वाङ मयात सातवािननृपहत शन्क्तक मार याची राजधानी प्रहतष्ठान येथे िोती असे म्िटले आिे. 

[मात्र िा उल्लेख हनरपवाद नािी.] ग्रीक प्रवासी टॉलेमी (हिस्तोत्तर १४०) ‘प ळ माहव राजा प्रहतष्ठान नगरीत राज्य 
करतो’ असे साांगतो. [C. A. I., p. 376.] या सवव प राव्यावरून मिाराष्ट्र िेच सातवािनाांचे मलूस्थान िोय 
याहवषयी सांशय राित नािी. 

 
तर मग असा प्रश्नव उपन्स्थत िोतो की या राजाांना प राणाांत ‘अन्ध्र’ का म्िटले आिे? या प्रश्नाचे 

उत्तर देणे सोपे आिे. प राणाांतील वांशावहल हिस्तोत्तर ३२० च्या स मारास रचलेल्या हदसतात. कारण त्याांत 
त्यानांतरच्या राजाांचे उल्लेख नािीत. सातवािनाांचा अस्त हिस्तोत्तर हतसऱ्या शतकाच्या हद्वतीय पादात 
झाला िे मागे दाखहवले आिे. त्या काळी सातवािनाांचे सत्ताकें द्र अांध्रात िोते. सातवािनवांशावळीतील 
अखेरच्या राजाांपैकी एक –हवजय सातकर्मण – याचा अांध्रात नागाज वनकोंड येथे हशलालेख सापडला आिे. 
[क्रमाांक ३२.] त्याने आपल्या नाव े हवजयप री (सध्याचे नागाज वनकोंड) स्थापून तेथे आपली राजधानी केली 
िोती असे हदसते. [पूवोक्त.] त्याची नाणी हवदभातिी सापडली आिेत. [F. N. S. I. II, pp. 83 f; पहिका २१, आकृहत २२-

२३ पािा.] पण पहिसम मिाराष्ट्रात अद्याहप हमळाली नािीत. पहिम मिाराष्ट्र त्या काळी एका च ट क ल 
सातकणीने व्यापला िोता. तेव्िा यानांतर बनहवलेल्या प राणाांतील वांशावळीत सातवािनाांना ‘अन्ध्र’ म्िटले 
असले तर आियव नािी. प राणाांखेरीज अन्य कोणत्यािी इहतिाससाधनाचा प रावा त्याांचे अन्ध्रदेशीयत्व 
दाखवीत नािी. याच्या उलट प राणाांतील तशा उल्लखेाचे सांभवनीय कारण दाखहवता येते. म्िणून िे 
सातवाहन राजकुल मूळचे महाराष्ट्रातील याणवषयी सांशय राहू नये. 

 
सातवािन राजाचे नाणे सापडून सातवािन िे या वांशाच्या मूळ प रुषाचे नाव िोते िे हसद्ध िोण्यापूवी 

या वांशाला ‘सातवािन’ नाव का पडले याहवषयी हवद्वानाांनी हवहवध तकव  केले िोते. कोणी म्िणत की, त्या 
वांशातील राजाांनी अनेकाांना वािने हदली (सात) िोती म्िणून, तर द सरे कोणी इतर राजाांनी त्याांना 
मानहचन्ि रूपाने वािने हदली िोती म्िणनू, त्याांना ‘सातवािन’ िे नाव पडले. काांिींनी त्या वांशनामाचा 
‘सप्तवािन’ असा अथव करून सातवािनाांचे सूयोपासकत्व प्रहतपाहदले िोते. पण त्याांच्या लेखाांवरून ते 
समर्मथत िोत नािी. [त्याांच्या लेखाांच्या आरांभी सूयाला नमन आढळत नािी. र्फक्त नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखात अनेक देव व चांद्र 
याांबरोबर सूयाला नमन आिे.] ‘कथासहरत्सागरा’त तर अशी गोष्ट हदली आिे की ‘सात’ नावाचा एक यक्ष िोता. तो 
आपणापासून झालेल्या एका ऋहषकन्येच्या म लाला स्वतः कसिाचे रूप घेऊन आहण त्याला पाठीवर बसवनू 
नेत असे म्िणनू त्या म लाला िे नाव पडले. [कथासरितसागि, ६, ८७ इ.] या व यासारख्या ‘सातवािन’ 
वांशनामाच्या इतर व्य त्पत्त्या केवळ काल्पहनक आिेत. त्याांना काडीचािी आधार नािी. अलीकडे 
सापडलेल्या नाण्याांवरून सातवािन िे व्यन्क्तनाम िोते िे हसद्ध झाले आिे, मग त्याची व्य त्पहत्त काांिी असो. 
ते प ढे त्याच्यापासून झालेल्या वांशाला हमळाले. त्याचे प्राकृत रूप ‘सालािण’ असे आढळते. [प ढील गाथा पािा- 

सच्चां भण गोदावहर प व्वसम दे्दण साहियासन्न्त । 
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सालािणक लसहरसां जइ ते क ले क लां  अन्त्थ ॥ राजशखेरकृत प्रबन्धकोष.] त्याचे प ढे सांस्कृतीकरण िोऊन 
‘शाहलवािन’ असे राजनाम बनले. ते आता प्रचहलत आिे. शाहलवािनाने हिस्तोत्तर ७८ या वषी एक सांवत् 
सरू केला, िी प्रचहलत समजूत मात्र हनमूवल आिे िे प ढे दाखहवले आिे. 

 
सातवािन राजे ्ाह्मणजातीय िोते. प ळ मावीच्या नाहशक येथील लेखात त्याचा हपता गौतमीप त्र 

सातकर्मण याचे वणवन ‘एकबम्िण’ (अहद्वतीय ्ाह्मण) आहण ‘खहतयदपमानदमन’ (क्षहत्रयाांचा गवव व 
अहभमान याांचे दमन करणारा) असे केले आिे. [क्रमाांक १८, अन क्रमे ओ. ७ व ५ पािा.] प ढे हिस्तोत्तर हतसऱ्या 
शतकात म ांड नामक वदेवते्त्या ्ाह्मणाच्या म लाने केले त्याप्रमाणे या वांशाच्या मूळ प रुषाने अशोकाच्या 
हनधनाने देशात बांडाळी माजलेली पािून शाांतता प्रस्थाहपत करण्याकहरता स्त्र वा टाकून तरवार घेतलेली 
हदसते. सातवािन राजे स्वतः आयववांशी व ्ाह्मणजातीय असले तरी तत्कालीन पहरन्स्थतीत त्याांचे हववाि 
नागकन्याांशी ककवा शक य वतींशी करण्यास प्रत्यवाय नव्िता. प्रथम सातकणीने नागहनका या नागकन्येशी 
हववाि केला िोता. प ढे वाहसष्ठीप त्र सातकणीने शकवांशी मिाक्षत्रप रुद्रदामन् याच्या कन्येला आपली 
पिराणी केली िोती िे कोरीव लेखाांवरून स्पष्ट हदसते. [क्रमाांक २५.] त्या काळी किद  धमव सांक हचत वृत्तीचा 
नसल्याने असे शरीरसांबांध िोऊन परकी आक्रमकाांना किद  धमात प्रवशे हमळणे शक्य असे. 

 
हकत्येक सातवािन राजाांच्या नावाांत त्याांच्या मातृगोत्राचा उल्लेख आिे. जसे ‘गौतमीप त्र सातकर्मण’, 

‘वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव’ इत्याहद. त्यावरून काांिी हवद्वानाांनी त्या काळी मिाराष्ट्रात मातृसत्ताक क ट ांबपद्धती 
प्रचहलत िोती असे अन मान केले आिे. इतर कािींना त्यात आतेबिीण व मामेबिीण याांच्याशी हववािाची 
(cross-cousin marriage ची) पद्धत हदसते. गोपालाचारी म्िणतात की िी मातृनामदशवक नाव ेआरांभीच्या 
सातवािनाांत हदसत नािीत. ती प ढे त्याांच्याांत रूढ झाली आहण त्याांचे शरीरसांबांध इक्ष्वाक , आभीर वगैरे 
राजघराण्याांशी झाल्यावर त्याांच्याांत पसरली. िी सवव अन माने चूक आिेत. मातेवरून म लाचे नाव ठेवणे िी 
पद्धत भारतात र्फार प्राचीन काळापासून रूढ आिे. उदािरणाथव, वस देवप त्र कृष्ट्णाचा उल्ले ख ‘छाांदोग्य 
उपहनषदा’त ‘देवकीप त्र’ असा येतो, तो पािा. िी मातृगोत्रदशवक नाव े केवळ राजघराण्याांतील व्यक्तींची 
असत असे नािी. कोरीव लेखाांत अशी अनेक नाव ेसामान्य व्यक्तींचीिी आढळतात आहण ते लेख दहक्षण 
भारतातल्याप्रमाणे उत्तर भारतातिी सापडले आिेत. उदािरणाथव, साांची येथील मोगलीप त व कोहसकीप त, 
[Bhisa Topes, pp. 288, 289.] हपतळखोऱ्यातील वछीप त [I. C. T. W. I., p. 40.] इत्याहद नाव े पािा. िी नाव े
उत्तरकालीन सातवािनाांतच प्रचहलत िोती, त्याांच्या प्राचीन पूववजाांत रूढ नव्िती असेिी म्िणता येणार 
नािी; कारण आपणाांस पूववकालीन सातवािनाांचे र्फारच थोडे लेख उपलब्ध झाले आिेत. 

 
सातवािनाांच्या इहतिासास आरांभ करण्यापूवी एक दोन गोष्टींचा ख लासा करणें आवश्यक आिे. 

प राणाांत सतरा ते तीस राजाांची नाव े हदली आिेत खरी. पण त्याांत एकवाक्यता नािी. हशवाय कािींच्या 
बाबतीत त्याांचा समकालीन कोरीव लेखाांच्या प्रबळ प राव्याशी हवरोध येतो. उदािरणाथव, प राणाांत प्रथम 
सातकणीच्या नांतर पूणोत्सांग आहण स्कन्धस्तम्भी अशी राजनामे आली आिेत, [D. K. A., p. 38.] पण 
नागहनकेच्या नाणेघाटातील लेखावरून [क्रमाांक ३, ओ. १ व ४.] त्या सातकणीनांतर त्याचा प त्र वहेदश्री राज्य 
करीत िोता व त्या वळेी त्याचा धाकटा भाऊ शन्क्तश्री िा बि धा य वराज िोता असे हदसते. पूणोत्सांग व 
स्कन्धस्तम्भी याांचे उल्लाेख कोठेच आढळत नािीत. तसेच त्या वांशावळींत अन्ध्र (सातवािन) राजाांच्या 
कारकीदीची वष े हदली आिेत त्याांतिी एकवाक्यता नािी. काांिींना समकालीन कोरीव लेखाांचा हवरोध 
आिे. उदािरणाथव, गौतमीप त्र सातकणीने एकूण एकवीस वष े राज्य केले असे प राणे साांगतात, [राजा 

श्रीगौतमीप त्र एककवशत्ततो नृपः । D. K. A., p 42.] पण त्याचा नाहशकच्या लेण्यातील एक लेख त्याच्या कारकीदीच्या 
२४ व्या वषी खोदला िोता. [क्रमाांक १३, ओ. ७ पािा.] तसेच ‘गाथासप्त्शती’कार िालाच्या कारकीदीला प राणाांत 
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र्फक्त पाच वष े हदली आिेत. िालाची हवहवध प्रकारची ग्रांथरचना लक्षात घेता तेिी असांभवनीय वाटते. 
काांिींच्या बाबतीत तर सांवत्सर सांख्येचा हनदेशच नािी! याच्या उलट कौहशकीप त्र सातकर्मण, क ां भ 
सातकर्मण, कणव सातकर्मण याांसारखी कािी नाव ेनाण्याांवरून मािीत झाली आिेत, [S. I., III, pp. 20 f.; pp. 43 f. 
प्रकरण ८, ‘नाणी’ पािा.] पण ती प राणाांतील वांशावळीत आढळत नािीत. तेव्िा सातवािनाच्या इहतिासाचे 
प राणाांतील वांशावहळ िे साधन हकती लेचेपेचे आिे िे हदसून येईल. या वांशावळींचा प रावा, अन्य उपोद्बलक 
प रावा नसेल तर, सववथा हवश्वसनीय मानता येत नािी. 

 
प राणाांतील वांशावळीत हशश क हकवा हसन्ध क याचा अन्ध्र (सातवािन)-वांशसांस्थापक म्िणून हनदेश 

आिे. त्याचे खरे नाव हसम क (श्रीम ख) िोते. ते नाणेंघाटातील एका प्रहतमालेखात आले आिे. [क्रमाांक ४ 
पािा.] त्या लेखात त्याचा हनदेश ‘हसम क सातवािनो’ असा आला आिे. त्याला कृष्ट्ण नामक धाकटा भाऊ 
िोता. तो त्याच्यानांतर गादीवर आला. त्याच्या काळच्या नाहशकच्या लेखात [क्रमाांक १, ओ. १.] ‘सातवािनक ले 
कन्िे राहजहन’ (सातवािन क ळातील कृष्ट्ण राज्य करीत असता) असा हनदेश आला आिे. डॉ. अ. स. 
अळतेकर याांच्या मते िे दोन्िी भाऊ सातवािनाचे प त्र असाव,े [M. S. G. (History), I, p. 77.] पण तसे असते तर 
नाहशकच्या पूवोक्त लेखात ‘सातवािनप ते कन्िे राहजहन’ असा शब्दप्रयोग आला असता. ‘हसम क 
सातवािनो’ या मरू्मतलेखातिी ‘सातवािन क ळातील हसम क’ असाच अथव हववहक्षत हदसतो. तेव्िा हसम क व 
कृष्ट्ण िे या सातवािनाचे साक्षात् प त्र नसून त्याचे वांशज िोते िे स्पष्ट हदसते. 

 
प राणाांत हसम काचे नाव आरांभी आले असले तरी तो या क लाचा सांस्थापक नव्िता. त्याच्या पूवी – 

एक दोन हपढ्याांमागे – सातवािन नामक ्ाह्मणाने आपले स्वातांत्र्य उद घोहषत करून स्वतःच्या नाव े
ताांब्याची व हशशाची नाणी पाडली िोती. तो हिस्तपूवव २३० या वषी उदयास आला िोता. त्याचे राज्य 
त्यावळेी लिानसेच असेल पण ते प ढे वृकद्धगत झाल्यावर त्याचे वांशज आपण सातवािन क ळातील आिो 
याचा अहभमान मानू लागले. ‘हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकाच्या अखेरीस अशी राजनामाांहकत नाणी प्रचारात 
नव्िती’ [Ibid. p 76.] या आके्षपात कािी अथव नािी. पहिला सातकर्मण याच्या काळी चाांदीची राजनामाांहकत 
नाणी प्रचहलत िोती यावर कोणाचा हवश्वास बसला नसता. पण तसे सातकर्मण व नागहनका याांचे चाांदीचे 
जोड नाणे सापडले आिे. [पहिका २०, आकृहत ३३ पािा.] तसाच प्रकार सातवािन राजाच्या नाण्याांच्या बाबतीत 
असणे असांभवनीय नािी. अन्य कोणी सातवािन नामक नृपहत कोठेिी उल्लेहखला नािी. 

 
सातवािनानांतर एक दोन हपढ्याांनी प राणाांत उल्लेहखलेला आद्य नृपहत हसम क झाला असावा. 

त्याचा काळ हिस्तपूवव २०० असा अन माहनता येतो. प राणाांत याच्यापासून वांशावळीला आरांभ करण्याचे 
कारण याने आपल्या राज्याचा बराच मोठा हवस्तार करून त्याला प्रहतष्ठा हमळवनू हदली िोती, िे असाव.े 
नाणेंघाटातील नागहनकेच्या लेखात आरांभी याचे वणवन आले िोते, पण ते आता बरेचसे नष्ट झाले आिे. 
तथाहप अवहशष्ट भागात नागहनका िी एका शूर, वीर व अकजक्य अशा दहक्षणापथपहत राजाची वधू (स्न षा) 
िोती असे वणवन आलेले हदसते. [क्रमाांक ३, ओ. २. भाग २, पृ. १०, टीप ४ पािा.] ते हसम काला अन लक्षून असाव.े 
त्यावरून त्याने दहक्षणापथावर (अहखल मिाराष्ट्रावर) आपला अांमल बसहवला िोता असे अन माहनता येते. 
या वांशातील तो पहिला बलाढ्य राजा असल्याम ळे त्याच्यापासून प राणाांतील वांशावळ स रू झाली असल्यास 
नवल नािी. 

 
या काळी सातवािनाांची राजधानी कोठे िोती याचा उल्लेख कोठेिी आढळत नािी. सातवािनाांचे 

सवांत प्राचीन लेख नाहशक व नाणेंघाट येथे सापडले आिेत. त्याांवरून त्याांची राजधानी याच प्रदेशात 
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असावी असे अन मान करता येते. नाणेघाटाजवळ ज न्नर येथे सातवािनाांचा पाडाव करणाऱ्या निपान 
क्षत्रपाची राजधानी िोती असे मानण्यास थोडाबि त प रावा आिे. [तेथे बि धा निपानाची पूवी राजधानी असावी, कारण 
तेथील लेण्यात त्याच्या अमात्याचा लेख सापडला आिे.] तेव्िा तेथेच पूवी सातवािनाांची राजधानी असावी. प ढे त्याांचा 
पराभव करणाऱ्या निपानानेिी तेथूनच राज्य केले असे हदसते. म्िणून त्या काळी सातवािनाांना आपले 
म ख्य हठकाण गोदातीरी प्रहतष्ठान (सध्याचे पठैण) येथे िलवाव ेलागले. प ळ मावीच्या काळी तेथे राजधानी 
िोती िे टॉलेमीच्या तहद्वषयक उल्लखेावरून स्पष्ट आिे. [C. A. I., p. 376.] पण तेथे सातवािनाांची राजधानी 
आरांभापासून असती तर नागहनकेचा हवस्तृत लेख नाणेघाटात न कोरला जाता औरांगाबादजवळच्या 
एखाद्या लेण्यात हदसला असता. 

 
हसम कानांतर त्याचा भाऊ कृष्ट्ण िा राजा झाला. त्याच्या काळचा लेख नाहशक येथील अत्यांत 

प्राचीन अशा लेण्यात कोरला आिे. [क्रमाांक १.] त्यात एका समण (श्रमण) नामक मिामात्राने ते लेणें 
कोरल्याचा उल्लेख आिे. [श्रमण िे ‘बौद्ध हभक्ष ’ या अथी योहजले नसून ते व्यन्क्तनाम िोते. तसलेच ‘तापस’ िे व्यन्क्तनाम क्रमाांक ११ मध्ये 
आले आिे ते पािा.] अशोकाने बौद्ध धमाच्या प्रसाराथव धमवमिामात्र नेमले िोते. ती पद्धत हनदान कृष्ट्णाच्या 
काळापयंत चालू िोती असे हदसते. प ढील काळात िा अहधकारी हदसत नािी. [यावरूनिी िा लेख हिस्तपूवव पहिल्या 
शतकातील नसून अशोकानांतर लौकरच कोरण्यात आला असावा.] कृष्ट्णाने अठरा वष ेराज्य केले असे प राणे साांगतात. 

 
यानांतर गादीवर आलेला प्रथम सातकर्मण याचा तत्पूवीच्या कृष्ट्णराजाशी कसा सांबांध िोता िे 

हववादास्पद झाले आिे. प राणाांच्या वांशावळीत त्याला ‘कृष्ट्णराजाचा प त्र’ म्िटले आिे. [D. K. A., p. 39.] पण 
तसे असते तर नाणेघाटात त्याची प्रहतमा अवश्य कोरली गेली असती. पण तेथे प ढील व्यक्तींच्याच प्रहतमा 
कोरल्या िोत्या िे त्याांवरच्या कोरीव लोकाांवरून कळते [क्रमाांक ४-९ पािा.] – (१) राजा श्री हसम क सातवािन; 
(२) देवी नागहनका आहण राजा श्री. सातकर्मण; (३) क मार भाय [ल]; (४) [नाम नष्ट; बि धा नागहनकेच्या 
नांतरच्या लेखात राजा म्िणनू उल्लेनहखलेला, पण प्रहतमा कोरल्या तेव्िा क मार असलेला, वहेदश्री]; (५) 
मिारहठ त्रनकहयर; (६) क मार िक श्री; (७)क मार सातवािन. या प्रहतमा-पांक्तीत कृष्ट्णाचे नाव नािी. तो 
सातकणीचा हपता असता तर हसम काऐवजी त्याचेच नाव आरांभी आले असते. तेव्िा सातकर्मण िा त्याचा प त्र 
नसून हसम काचा प त्र असावा. हसम काच्या हनधनकाळी सातकर्मण िा अल्पवयी असल्याने त्याचा च लता 
कृष्ट्ण याने राज्यध रा सांभाळली असावी. कदाहचत् चाल क्य मांगलेश आहण यादव मिादेव याांच्याप्रमाणे त्याचे 
आपल्या प तण्याशी कालान्तराने हवत ष्ट उत्पन्न झाल्याम ळे राज्यक्रान्न्त िोऊन सातकर्मण गादीवर आला 
असेल आहण म्िणून प ढे राजवांशी व तद्वांशसांबांधी व्यक्तींच्या प्रहतमा कोरताना त्याचे नाव गाळले असेल. 
कारण कािी असो, त्याची प्रहतमा या प्रहतमावलीत नसल्याने सातकर्मण िा कृष्ट्णाचा प त्र िोता िे प राणाांचे 
हवधान चकू ठरत आिे. 

 
या प्रहतमावलीने प ष्ट्कळ सांशोधकाांना ब चकळ्यात टाकले आिे. तीतील कें हद्रय व्यन्क्त देवी 

नागहनका आहण राजा सातकर्मण याच िोत. इतर व्यन्क्तप त्याांच्याशी सांबद्ध आिेत. हसम क िा सातकणीचा 
हपता िोता. नागहनकेची प्रहतमा सातकणीच्या अगोदर कोरली असल्याम ळे ती सातकणीची राणी नसून 
माता असावी असे अन मान डॉ. कटारे याांनी केले िोते, [I. H. Q., XXVII, p. 213.] पण त्यात तर्थय नािी. 
नागहनकेच्या मित्त्वाम ळे हतची प्रहतमा हतच्या पतीच्या पूवी कोरली िोती. हतचे राजक लातील मित्त्व आहण 
दरारा हतच्या नाणेघाटातील लेखावरून स्पष्ट हदसतो. [क्रमाांक ३ पािा.] आता तर सातकर्मण व नागहनका याांचे 
चाांदीचे जोड नाणे सापडले आिे. [पहिका२०, आकृहत ३३ पािा.] त्यावरून या बाबतीत सांशयाला जागाच उरत 
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नािी. त्या नाण्याच्या प ढील बाजूवर वरील भागी ‘[र] ञो हसहरसा [तकहणस]’ आहण त्या खाली चौकोनात 
‘नागहनका’ असे लेख आिेत. त्याांवरून नागहनका िी सातकणीची राणी िोती यात म ळीच सांदेि नािी. 

 
नाणेघाटातील प्रहतमावलीत प ढे नागहनकेचे प त्र भाय [ल] व बि धा वहेदश्री याांच्या प्रहतमा कोरल्या 

िोत्या असे हदसते. त्याांतील वहेदश्रीच्या प्रहतमेवरील भागाचा लेख आता नष्ट झाला आिे. नांतरचा मिारहठ 
त्रनकहयर िा नागहनकेचा हपता हदसतो. हतच्या लेखात त्याचे नाव नष्ट झाले असेल तरी त्याचे वणवन 
अवहशष्ट आिे. तो अांहगयक लवधवन, सागरवलयाांहकत पृहथवीवरील श्रेष्ठ वीर आहण मिारहठ िोता. तो 
नागहनकेचा हपता असल्याने त्याला या प्रहतमावलीत स्थान हमळाले िे उघड आिे. शवेटच्या दोन प्रहतमा 
क मार िक श्री आहण क मार सातवािन याांच्या िोत्या. िेिी नागहनकेचेच प त्र िोते. त्याांपैकी पहिल्याचा हनदेश 
हतच्या नाणेघाटातील लेखात सहतहसहर (शन्क्तश्री) असा आला आिे. [काांिी हवद्वान शन्क्तश्रीचे प्राकृत रूप िक हसरी 
िोणार नािी असा आके्षप घेतात; पण िक  िे लाडके नाव असावे. िक  िे द्राहवड भाषेतील रूप हदसते.] 

 
या प्रहतमावलीत नागहनकेचे प त्र एकत्र न येता दोन भागाांत का हवभागले आिेत, त्या सवांची नाव े

हतच्या लेखात न आढळता र्फक्त दोघाांचा –वहेदश्री आहण शन्क्तश्री याांचा – हनदेश कसा येतो, याांचे कोडे 
सांशोधकाांना पडले आिे. पण ते सोडहवणे कठीण नािी. या प्रहतमा सातकणीच्या कारकीदीत दोन हभन्न 
काळी कोरल्या िोत्या, असे हदसते. पहिल्या सिा प्रहतमा – हसम क, नागहनका, सातकर्मण, भायल, वहेदश्री 
आहण त्रनकहयर याांच्या – सातकणीच्या कारकीदीच्या मध्यात कोरल्या असाव्या. प ढे कािी काळाने 
नागहनकेला दोन प त्र - िक श्री आहण सातवािन - झाले. त्याांच्या प्रहतमा कोरण्यात आल्या. नांतर बऱ्याच 
काळाने, वहेदश्री गादीवर आल्यावर कािी वषांनी, नागहनका अगदी वृद्ध झाली तेव्िा, हतचा नाणेघाटातील 
हवस्तृत लेख कोरण्यात आला िे प ढे दाखहवले आिे. [क्रमाांक ३, ओ. ५ पािा.] त्यावळेी हतच्या चार प त्राांपकैी 
र्फक्त दोन – राज्यकता वहेदश्री आहण त्याचा धाकटा भाऊ शन्क्तश्री िे – हजवांत िोते. त्याांची नाव ेहतच्या 
लेखात आली आिेत. 

 
सातकर्मण िा मोठा बलाढ्य राजा िोता. नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखात त्याचे वणवन आले 

िोते, पण ते बि तेक सवव आता नष्ट झाले आिे. र्फक्त ‘मितो मि’ एवढेच शब्द हशल्लक आिेत. त्यावरून तो 
तत्काळी अत्यांत श्रेष्ठ असा गणण्यात येत िोता असे हदसते. त्याच्या कारकीदीतील कािी ज्ञात 
घटनाांवरूनिी त्याचा प्रभाव अजमावता येतो. 

 
सातकणीचा हपता हसम क याने सांपूणव मिाराष्ट्र कजकून ‘दहक्षणापथपहत’ िी पदवी धारण केली 

िोती. तेव्िा सातकणीने उत्तर भारतात आपल्या राज्याचा हवस्तार करण्याचे ठरहवले. त्या काळी उत्तरेत 
श ांगाांचे बरेच मोठे साम्राज्य िोते. प ष्ट्यहमत्रानांतर श ांगाांची राजधानी पाटहलप त्रािून िलवनू मध्यभारतात 
हवहदशा येथे नेण्यात आली िोती. म्िणून तक्षहशलेचा तत्कालीन ग्रीक राजा अांतहलहकत (अहँटअलहकडस) 
याने आपला वकील िेहलओदोर (िेहलओडोरस) याला पाटहलप त्राला न पाठवता हवहदशसे पाठहवले िोते, 
िे तेथील स्तांभलेखावरून मािीत झाले आिे. [F. B. B. R. A. S., XXIII, p. 104.] सातकणीने हवहदशवेर स्वारी 
करून तो प्रदेश कािी काळ आपल्या ताब्यात ठेवला िोता असे हदसते. या अवधीत त्याचा म कादम 
वाहसष्ठीप त्र आनांद याने साांची येथील स्तूपाच्या तोरणावर आपला लेख कोरून ठेवला िोता. त्यात तो 
स्वतःचा ‘राजा श्रीसातकणीचा आवशेहनक’ असा हनदेश करतो. [The Monuments of Sanchi, p. 398. क्र. २ पािा.] या 
स्वारीने श ांगाांची सत्ता हखळहखळीत झाल्याम ळे प ढे काण्वाांचा उदय िोण्यास मदत झाली असावी. प राणाांत 
हसम काने काण्वाांचे व अवहशष्ट राहिलेले श ांगाांचे बल नष्ट करून आपले राज्य स्थाहपले असे जे वणवन आले 
आिे ते सातकणीच्या या स्वारीच्या स्मृतीम ळे हलहिले गेले असाव.े 
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आपल्या कारकीदीत सातकणीला शत्रूने आपल्या राज्यावर केलेल्या आक्रमणाला तोंड द्याव े
लागले िोते. पूवेकडील ककलग (ओहरसा) देशाचा राजा खारवले याने गादीवर आल्यानांतर द सऱ्याच वषी 
सातकणीला न ज मानता पहिमेकडे आपली चत रांग सेना पाठहवली. ती कण्िबेण्णा नदीपयंत पोचल्यावर 
हतच्या आक्रमणाम ळे अहसक (ऋषीक) देशाच्या राजधानीच्या लोकाांच्या मनात धडकी भरली असे वणवन 
खारवलेाच्या िाथीग ांर्फा लेखात आले आिे. [E. I. XX, pp. 71 f.] त्याचा अन्वयाथव अद्याहप सांशोधकाांना नीट 
कळला नािी. कािी हवद्वान् िी कण्िबेण्णा कृष्ट्णा नदी समजतात, आहण ‘अहसक-नगरा’च्या ऐवजी 
‘म हसक-नगर’ वाचून खारवलेाची सेना कृष्ट्णा नदीला पोचल्यावर रायचूर हजल्ह्यातील मस्की येथील 
लोकाांना भयग्रस्त करती झाली असे समजतात. पण िा अथव चूक आिे. कारण ककलग देशाच्या सेनेला 
कृष्ट्णा नदीला पोचण्याला पहिम हदशलेा जाव े लागले नसते. कृष्ट्णा नदी ककलगाच्या दहक्षणेस आिे, 
पहिमेस नािी. हशवाय, िाथीग ांर्फा लेखातील खरा पाठ ‘अहसकनगर’ आिे, ‘म हसकनगर’ नािी अहसक 
(ऋषीक) िे सध्याच्या खानदेशाचे प्राचीन नाव िोते िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. [सां. म., सर ८, पृ. ११९ इां.] 

 
तेव्िा खारवलेाची सेना पहिम हदशनेे आक्रमण करून कण्िबेण्णा (वैनगांगा) नदीपयंत आली िोती 

यात सांशय नािी. तो प्रदेश सातकणीच्या ताब्यात िोता. वैनगांगा तीरावरील पौनी तत्कालीन हवदभाची 
राजधानी िोती. अलीकडे उत्खननात तेथे या सातकणीचे नाणे सापडले आिे. [F. N. S. I. XXXV, pp. 106 f.] 
त्यावरून या बाबतीत सांशयाला म ळीच जागा नािी. 

 
खारवलेाच्या सेनेला वैनगांगातीरी पौनी येथे प्रबळ प्रहतकार झाला आहण त्याम ळे परत हर्फराव े

लागले, असे हदसते. हतला हवजय हमळाला असता तर खारवलेाने आपल्या लेखात त्याचा हनहितच हनदेश 
केला असता. नांतर दोन वषांनी खारवलेाने प नः सातकणीच्या राज्यावर स्वारी केली. पण या खेपेस 
सातकणीशी य द्धाचा प्रसांग टाळून त्याने त्याच्या रहठक आहण भोजक या माांडहलकाांच्या प्रदेशाांवर आक्रमण 
केले आहण त्याांपैकी काांिींना पकडून आपल्याप ढे नतमस्तक िोण्यास भाग पाडले असे वणवन िाथीग ांर्फा 
लेखात आले आिे. [E. I., XX, pp. 71 f.] या स्वाऱ्याांम ळे खारवलेाला र्फारसा र्फायदा झालेला हदसत नािी. 

 
सातकर्मण जसा शूर तसा धार्ममक वृत्तीचा िोता. त्याने अनेक श्रौत याग करून िजारो गाई, अनेक 

घोडे, ित्ती, वसे्त्र, काषापण नामक तत्कालीन नाणी आहण धान्याच्या राहश ्ाह्मणाांना व यज्ञाांच्या सेवकाांना 
दान हदल्या. त्याची राणी नागहनका हिचा नाणेघाटातील लेख [क्रमाांक ३.] आता अत्यांत खराब झाला आिे. 
तथाहप अवहशष्ट भागात प ढील श्रौत यज्ञाांचा हनदेश आिे. दोन अश्वमेध, राजसूय, अग्न्याधेय, अन्वारांभणीय, 
अांगाहरक भगलदशरात्र, गगवहत्ररात्र, गवामयन, अप्तोयाम, अांहगरसामयन, शताहतरात्र, अांहगरसाहतरात्र 
आहण छांदोपवमानहत्ररात्र. या यज्ञान ष्ठानात त्याला आपल्या धार्ममक वृत्तीच्या नागहनका राणीचे प्रोत्सािन व 
सािचयव लाभले िोते. ती स्वतः यज्ञदीक्षाांहदकाांत हनष्ट्णात िोती आहण त्याांवर हतची हनःसीम श्रद्धा िोती. 

 
सातकणीने दोन अश्वमेध व राजसूय यज्ञ करून आपला दरारा भारतात सववत्र पसरहवला िोता. 

त्याचे उत्तर भारतातील राज्य र्फार काळ हटकले नसाव.े तथाहप त्या काळी त्याला शरू, वीर आहण धमवहनष्ठ 
म्िणून मोठी कीर्मत प्राप्त झाली असावी. त्याने अश्वमेध यागानांतर स्वतःच्या व आपली राणी नागहनका 
हिच्या नाव ेचाांदीची नाणी पाडली िोती. त्याांवर त्याच्या अश्वमेधाची सूचक अशी घोड्याची आकृहत आिे. 
तसेच त्याने आपल्या नावाची अनेक प्रकारची पोहटन व हशशाची नाणी प्रसृत केली िोती. त्याांपैकी कािींच्या 
प ढील बाजूवर ित्ती तर इतर कािींवर वृषभाची आकृहत आिे. त्याांवरील लेख ‘रञो हसहरसातकहणस’ (िे 
नाणे राजा श्रीसातकणीचे) असा आिे. [F. N. S. I., VIII, pp. 18 f. पहिका १९, आकृहत ३१-३२.] 
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सातवािन राजाने या वांशाची स्थापना केली म्िणून त्याला ‘सातवािनक ल’ असे नाव पडले िे मागे 
दाखहवले आिे. पण सातकणीनांतर ते क लनाम मागे पडून ‘सातकर्मण’ िेच क लनाम बनले. याप ढील या 
वांशाच्या राजाांनी सातकर्मण िे क लनाम घेऊन स्वतःचे वैयन्क्त क नाव त्याला जोडण्याची प्रथा पाडली. 
म्िणून याप ढे कौहशकीप त्र सातकर्मण, गौतमीप त्र सातकर्मण, वाहसष्ठीपत्र सातकर्मण, स्कां द सातकर्मण, यज्ञ 
सातकर्मण, क ां भ सातकर्मण, हवजय सातकर्मण इत्यादी नाव े आढळतात.त्याांवरून याप ढे िे राजक ल 
सातकर्मण या नावाने ख्याहत पावले असे हदसते, त्याचे पूवीचे ‘सातवािनक ल’ िे नाव नांतर क्वहचतच 
आढळते. [क्रमाांक ३४ मध्ये ‘सातवािहनिारा’चा उल्ल’ेख आिे. बाणाने ‘िषवचहरता’च्या आठव्या उच््ाांसात नागज वनाचा हमत्र म्िणून सातवािन 
नृपतीचा उल्ले ख केला आिे.] 

 
सातकणीने केवळ दिा वष े राज्य केले असे प राणे साांगतात. पण ते हवश्वसनीय वाटत नािी. 

पांधरा-सोळा श्रौत याग-ज्याांमध्ये दोन अश्वमेध व एक राजसूय अांतभूवत िोते ते – दिा वषांत केले जाणे 
असांभवनीय आिे. इतर अनेक हठकाणाांतल्याप्रमाणे येथेिी प राणाांचे हवधान च कीचे आिे. 

 
सातकणीनांतर पूणोत्सांग गादीवर आला आहण त्याने अठरा वष ेराज्य केले असे प राणे साांगतात. 

पण नागहनकेच्या नाणेघाटातील लेखावरून सातकणीनांतर त्याचा व नागहनकेचा प त्र वहेदश्री राज्य करू 
लागला असे हदसते. त्याच्या काळी नागहनकेचा नाणेघाटातील हवस्तृत लेख कोरहवला िोता. त्यात प्राचीन 
कालहनदशवक पद्धतीस अन सरून आरांभी त्याच्या कारकीदीचे सांवत्सर, ऋत , पक्ष व हदवस याांचा उल्लखे 
आला असावा. पण तो भाग आता नष्ट झाला आिे. तथाहप, त्यात वहेदश्रीचे वणवन ‘तो राजा अनेक 
लोकोपयोगी (पूतव) कामे करी, लोकाांना आश्वासने देऊन त्याांची इच्छा पूणव करी आहण धनदान करून 
त्याांचे दाहरद्र्य दूर करी’ असे आले आिे. 

 
वहेदश्रीच्या कारकीदीत त्याची माता नागहनका अत्यांत वृद्ध झाली िोती. तथाहप, पतीच्या 

हनधनानांतरिी हतने आपले यज्ञान ष्ठान बांद केले नव्िते. हतने स्वतः (सयां) अनेक यज्ञ प रोहिताांकडून 
करहवले. त्याांचा हनदेश व त्या प्रसांगी हदलेल्या गाई वगैरेंच्या दहक्षणाांचा तपशील नाणेघाट लेखातील १७ ते 
२० या ओळीत आला िोता. पण तो भाग आता बि तेक नष्ट झाला आिे. तथाहप, अवहशष्ट भागात प ढील 
यज्ञाांचा हनदेश आिे-अांहगरसामयन, त्रयोदशरात्र, आहण दशरात्र. 

 
‘नाणेघाटातील लेख नागहनकेने कोरहवला तेव्िा ती आपल्या वहेदश्री या अल्पवयी क माराच्या नाव े

राज्य-कारभार करीत िोती’, असे मत ब्यूह्लर [A. S. W. I, V, p. 67.] रॅप्सन [B. M. C. (Andhras) Introd. XVIII.] 
वगैरेंनी प्रहतपाहदले िोते. त्याला आधार ‘नमो क मारवस वहेदहसहरस रञो’ िे नाणेघाटतील पहिल्या 
ओळीतील शब्द िोत. पण िा अथव च कीचा आिे. ‘नमो क मारवरस’ याचा अथव ‘क मारश्रेष्ठ’ कार्मत्तकेयाला 
नमस्कार असो’ असा आिे. [क्रमाांक ३ चा अन वाद पािा. सन्क्त ग ांजी लेखातिी ‘क मारवरदत्त’ ि पद ‘कार्मत्तकेयदत्त’ याच अथात 

योहजले आिे, E.I. XXVII, p. 48 f.] प ढे वहेदश्रीला ‘राजा’ म्िटले आिे. नांतर चौर्थया ओळीत त्याला ‘देव’ (राजा) 
असे उल्लहेखले आिे. तेव्िा तो त्या काली स्वतः राज्य करीत िोता यात सांशय नािी. 

 
नागहनकेचा नाणेघाटातील लेख कोरला गेला तेव्िा ती अत्यांत वृद्ध झाली िोती. हतच्या ियातीत 

हतचा वडील म लगा भायल आहण धाकटा सातवािन िे अल्पवयी असताना हनधन पावले िोते. त्याम ळे 
आधीच अध्यात्मवृत्तीच्या हतच्या मनात सांसाराहवषयी अत्यांत हवरन्क्त उत्पन्न झाली िोती. आता ती महिना-
महिना उपवास करीत असे. ती गृितापसी (सांसारात असूनिी तपन्स्वनी) झाली िोती. ती अत्यांत सांयत 
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वृत्तीने राित िोती. यज्ञयाग आहण व्रते करण्यात तर ती अत्यांत हनप ण िोती. पतीच्या हनधनानांतर त्याच्या 
हवधवा स्त्रीने कसे वागाव ेिे मनूने खालील श्लो कात साांहगतले आिे. [मन . ५, श्लोक १५८.] 
 

आसीतामरिातक्षान्ता णनयता ब्रह्मचाणरिी । 
यो धमप एकपतनीनाां काङ क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ 

 
तदन सार हतचे आचरण असे. नाणेघाटातील हतच्या वणवनातील शब्दयोजना अगदी ‘मन स्मृती’तल्या प्रमाणे 
आिे. तेव्िा सांन्यस्त वृत्तीने रािून सववकाळ यज्ञयाग, व्रते इत्यादी धार्ममक कृत्याांत घालहवणारी िी नागहनका 
सातवािनाांच्या सारख्या हवशाल साम्राज्याचा कारभार रीजांट (राजप्रहतहनहध) म्िणनू चालवीत असेल िे 
स तराम् असांभवनीय आिे. 
 

प्रथम सातकणीनांतर त्याचा वडील म लगा वहेदश्री गादीवर आला िे मागे साांहगतले आिे. पण त्याचे 
नाव प राणातील वांशावळीत येत नािी. त्याच्याऐवजी पूणोत्सांग असे नाव प राणे देतात. डॉ. अळतेकराांनी 
पूणोत्सांग िे वहेदश्रीचे हबरुद असाव ेअसे अन मान केले आिे. पण त्याला आधार नािी. 

 
वहेदश्री राज्य करीत िोता तेव्िा त्याचा धाकटा भाऊ सहतहसहर (शन्क्तकश्री) िा बि धा य वराज 

म्िणून राज्यकारभार पाित असावा. या दोघाांचीच नाव ेनागहनकेचे प त्र म्िणून नाणेघाटातील लेखात आली 
आिेत. शन्क्ताश्रीचे द सरे नाव िक श्री असाव.े त्याची प्रहतमा नाणेघाटात कोरली िोती. तो वहेदश्रीनांतर 
गादीवर आला असावा. ‘रञो हसहरसतस’ लेख असलेली नाणी त्याची असावी. त्याांतील कािी नमवदेच्या 
उत्तरेस हत्रप री (जबलपूर जवळचे तेवर) येथे सापडली आिेत. नाहशक येथील क्र. १० च्या लेण्यातील 
लेखात ज्या मिािक -हसरीचा उल्लखे आिे तो िाच क मार िक हसहर असावा. त्याचे राजवांशीयत्व ‘मिा’ या 
उपपदाने सूहचत केलेले हदसते. 

 
िा शन्क्तश्री जैन ग्रांथाांत उल्लेहखलेला शन्क्तेक मार असावा. पण ‘तो अत्यांत स्त्रीलांपट िोता आहण 

त्याम ळे मारला गेला’ [M. S. G. H., I, p. 82.] िे त्यातील वणवन खरे वाटत नािी. या राजाची माळवा पद्धतीची 
नाणी सापडली आिेत. त्याांवर ‘रञो सर-सतस’ (रञो हसरी-सहतस)असा लेख आढळतो. [रॅप्सनने याांपकैी एका 
नाण्यावरील लेख ‘रञो हसहर-सातस’ असा वाचला आिे. B. M. C.(Andhras), pl. I, 2. पण त्यातील ‘सातस’ याांतील ‘सा’चा ‘आ’कार स्पष्ट 
नािी. तेथे ‘सतस’ असेच वाचले पाहिजे ते ‘सहतस’चे द्योतक हदसते.] िी नाणी राजा सात (ककवा सातकर्मण) याची मानली 
जातात. पण ती राजा शन्क्तश्रीची असणे जास्त सांभवनीय आिे. कारण सातकर्मण याचे ‘सात’असे सांहक्षप्त 
रूप बनहवण्याचे कारण नािी. हशवाय ‘सा’ यातील आकाराचे हचन्ििी हदसत नािी. या नाण्याांची 
अक्षरवहटका अत्यांत प्राचीन पद्धतीची आिे. 

 
कृष्ट्ण राजाच्या काळी त्याच्या मिामात्राने नाहशक येथे बौद्ध श्रमणाांकहरता एक लेणे कोरहवले िोते. 

त्याच्या जवळच एक प्राचीन चैत्य लेणे खोदले आिे. ते मिािक श्रीची नात व एका राजामात्याची कन्या 
भटपाहलका हिने कोरहवले िोते. काांिी हवद्वानाांच्या मते “िा िक श्री नाणेघाटात ज्याची प्रहतमा कोरली आिे 
त्यािून हभन्न असावा. तसे नसते तर त्याला ‘राजन्’ िे उपपद लावले असते.” पण िा तकव  बरोबर नािी. तो 
लेख सातवािनाांचा नािी. हशवाय इतरत्र जसे राजवांशीयत्व अरक (आयवक) या उपपदाने दाखहवले आिे, 
तसे ते येथे ‘मिा’ या उपपदाने सूहचत केले आिे. [मागील प.ृ [५] पािा.] 
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यानांतर हद्वतीय सातकणींचे नाव प राणाांतील वांशावळीत येते. माळव्यात सापडलेली ‘रञो हसहर 
सातकहणस’ असा लेख असलेली नाणी याची असावी असा कािी हवद्वानाांचा तकव  आिे. [F. N. S. I., IV, pp. 25-

28; M. S. G. H. I, p. 84.] इतर कािींच्या मते ‘रञो सर-सतस’ लेख असलेली नाणी याची असावी. या दोन्िी 
अन मानाांना कािी आधार नािी. या हद्वतीय सातकणीच्या कारकीदीहवषयी आपणाांस कािीच माहिती नािी. 
याच्या उलट प्रथम सातकणीने दोन अश्वमेध व एक राजसूय केले असल्याम ळे त्यानेच नमवदेच्या उत्तरेस 
आपल्या राज्याचा हवस्तार करून िी ‘सातकर्मण’ नावाची नाणी प्रसाहरत केली असावी, असे वाटते. 

 
हद्वतीय सातकणीनांतर त्याचा प त्र लां बोदर गादीवर आला असे प राणे साांगतात. िे नाव हवलक्षण 

हदसते. तथाहप याच्या काळी सातवािन पूवेकडे िळू िळू सरकत असाव.े कारण, याचा उत्तराहधकारी 
आपीलक याचे ताांब्याचे नाणे छत्तीसगडाच्या हबलासपूर हजल्ह्यातील बालपूर येथे मिानदीच्या काठी 
हमळाले िोते. [F. R. A. S. B, III, N. 93 f.] त्याच्या र्फक्त प ढील बाजूवर आकृहत व लेख आिेत, आहण मागील 
बाजू हरकामी आिे. प ढील बाजूवर खाली सोंड करून उजवीकडे चालणारा ित्ती व त्याच्या समोर अांक श 
असून सभोवार ‘रञो हसवहसहरसा-पीलकस’ (िे नाणे हशवश्री आपीलकाचे) असा लेख आिे. ‘हशवश्री’ िे 
उपपद याच्याप्रमाणे प ढे अनेक सात-वािनाांनी तसेच अन्यवांशी राजाांनीिी आपल्या नावामागे लावलेले 
हदसते. िे नाणे इतर सातवािन नाण्याांिून हभन्न प्रकारचे आिे. 

 
याच्या प ढील राजा मेघस्वाहत याचे एक नाणे अन्ध्रात सापडले आिे. त्यावर त्याचे नाव ‘घसद’ 

(मेघसातकर्मण) असे आिे. [M. S. G. H. I, p 86.] ते अपूणव असले तरी ते पाडणारा राजा द सरा कोणी 
असण्याचा सांभव नािी. 

 
प राणाांतील वांशावळीत मेघस्वाहत िा क्र. ९ चा राजा. त्यानांतर क्र. १७ च्या िालनृपतीपयंत सात 

राजाांची र्फक्तां नावचे आपणाांस प राणाांतील वांशावळीवरून मािीत िोतात. त्यातील बि तेकाांच्या 
कारकीदीची वषिेी अत्यल्प आिेत. याचे कारण काय ते हनहितपणे साांगता येत नािी. 

 
यानांतर क्र. १७ चा राजा िाल िा प्राकृत वाङ मयात ‘गाथासप्तणशती’चा कता म्िणून स प्रहसद्ध 

आिे. पण त्याच्या चहरत्राहवषयी आपणाांस कािीच माहिती नािी. सातवािनाांनी प्राकृत भाषेस मोठे उते्तजन 
हदले िोते. [‘कथासहरत्सागरा’त (६, ११४-११५), एका सातवािन राजाला त्याच्या राणीने जलक्रीडेत म्िटलेल्या ‘मोदकैमां ताडय’ या साध्या 
सांस्कृत वाक्याचा अथव समजला नािी असे म्िटले आिे. राजशखेराच्या ‘काव्यमीमाांसे’त (पृ. ५०) क न्तलदेशाच्या सातवािन नामक राजाने आपल्या 
अन्तःप रात प्राकृत भाषेचाच उपयोग केला पाहिजे असा हनयम केला िोता असे म्िटले आिे. भोजाच्या ‘सरस्वतीकण्ठाभरणा’त (हन. सा. प.ृ १२३) 
आढ्यराजाच्या (सातवािनाच्या) राज्यात सवव लोक प्राकृतभाषी िोते असे साांहगतले आिे.] आरांभीच्या सातकर्मण राजाने अनेक श्रौत 
याग करून ्ाह्मणाांना उदार दाने हदली िोती. पण त्याच्या राणीने आपल्या श्रौत यज्ञाांचे वणवन करताना 
सांस्कृत भाषेचा उपयोग न करता प्राकृत भाषेचाच केला िोता. सातवािनाांच्या काळी प्राकृत काव्याला मोठा 
बिर आला िोता. राजापासून रांकापयंत ज्याला म्िणनू थोडीिी कहवत्वशन्क्त िोती त्याने प्राकृत गाथा 
रचण्यात भाग घेतला िोता. अशा कोट्यवहध गाथाांमधून िालाने ७०० गाथा हनवडून त्याांचा ‘कोश’ केला 
िोता. त्याची प्रशांसा बाणाने म क्तवकां ठाने केली आिे. [िषवचहरताचे प्रास्ताहवक श्लोक पािा] या कोशाच्या प ढे अनेक 
आवृत्त्या झाल्या. त्याांत पूवीच्या कािी गाथा गाळून त्याांच्या जागी नांतरच्या कवींच्या गाथा घालण्यात 
आल्या. स दैवाने अनेक गाथाांच्या कत्यांचा नामोल्लेख या ग्रांथाच्या टीकाकाराांनी केला असल्याम ळे या 
कोशाच्या आवृत्तींची थोडीबि त कल्पना आपणाांस येते. याचे हववरण अन्यत्र केले आिे. [याहवषयी प ढे ‘साहित्य 
प्रकरण’ पािा.] 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

िालाच्या चहरत्रातील एका घटनेवर प्राकृतात ‘लीलावई’ (लीलावती) िे काव्य रचले आिे. िाल 
राजाचा सेनापहत हवजयनांद िा हदन्ग्वजय करीत असता कसिलद्वीपाच्या शीलमेघ राजाला एका गांधवव 
पत्नीपासून झालेल्या लीलावती नामक राजकन्येहवषयी वृत्ताांत ऐकतो. नांतर राजधानीस आल्यावर तो िाल 
राजाला हतच्याहवषयी माहिती देतो. तेव्िा िाल सप्तगोदावरीच्या भीमम् (सध्याचे द्राक्षाराम) या स्थळावर 
स्वारी करून राक्षसाला ठार करतो. प ढे लीलावतीशी हववाि लावनू आहण हतच्या हपत्याच्या नगरीला भेट 
देऊन तो प्रहतष्ठान राजधानीस परत येतो. िषाच्या ‘रत्नावहल’ नाहटकेप्रमाणे िी कथा अद्भ तरम्य आिे. पण 
तीत ऐहतिाहसक सत्य म ळीच नािी. [M. S. G. H. I, pp. 89 f.] 

 
िाल राजानांतर मांटलक, प रीन्द्रसेन व स न्दर सातकर्मण याांची नाव ेप राणाांतील वांशावळीत येतात. 

पण त्याांच्याहवषयीिी आपणाांस कािीच माहिती नािी. नांतरचा राजा चकोर याचािी उल्लेवख इतरत्र 
आढळत नािी. [F. N. S. I. XXI, pp. 18 f. मध्ये चकोर सातकणीचे म्िणून एक नाणे प्रहसद्ध झाले आिे, पण त्यावरील लेख स्पष्ट नािी. F. 
N. S. I, XXII, P. 116.] पण याची वधू (स्न षा) गौतमी बलश्री हिच्या नाहशक येथील लेखातील वणवनात त्याला 
राजर्मष म्िटले आिे. त्यावरून तो अत्यांत सच्छील आहण धार्ममक वृत्तीचा राजा असावा पण याच्या 
कारकीदीला प राणाांनी र्फक्त सिा महिनेच हदले आिेत! याच्या काली उत्तरेतील क षाण राजाांनी दहक्षण 
भारतावर आक्रमण करण्यास स रुवात केली असावी. 

 
सन ७८ मध्ये कहनष्ट्काची राजवट स रू झाली. त्याने लौकरच बि तेक सवव उत्तर भारत आक्रमून 

दहक्षणेकडे आपला मोचा वळवला. प्रथम त्याने कच्छ कजकून तेथे कादवमक-वांशी चष्टन या आपल्या शक 
क्षत्रपाची (प्राांताहधपतीची) स्थापना केली. त्याचे आरांभीचे लेख शक वषव ६ व ११ (सन ८४ व ८९ चे) लेख 
कच्छ हजल्ह्यात दौलतपूर व अन्धौ येथे सापडले आिेत. [अन क्रमे क्र. ६३ व ४५ पािा.] त्याच्या अमलाखाली 
काठेवाडाचािी कािी भाग असावा. प ढे कहनष्ट्काने भमूक िा क्षिरात-वांशी द सरा क्षत्रप नेमला. त्याने 
ग जराथ, काठेवाडाचा कािी भाग व माळवा याांवर आक्रमण करून ताबा हमळवला. [B. M. C. (Andhras), cvii.] 
त्याची नाणी या प्रदेशात सापडली आिेत. त्याने कोकण व मिाराष्ट्र कजकले िोते काय िे मािीत नािी. पण 
त्याच्या नांतरच्या त्याच क्षिरात वांशातील निपानाने तो प्रदेश कजकून प ण्याच्या उत्तरेस स मारे ५६ मलैाांवर 
ज न्नर येथे आपली राजधानी केली िोती [काांिींच्या मते भडोच िी निपानाची राजधानी असावी. पण तेथे त्याचा ककवा त्याच्या 
अहधकाऱ्याांचा लेख हमळाला नािी. याच्या उलटज न्नरजवळच्या लेण्यात त्याचा अमात्याने कोरहवलेला लेख सापडला आिे. क्रमाांक ४४ पािा.] 
असे हदसते. 

 
या काळात सातवािनाांना ज न्नर येथील आपली राजधानी मूलक देशातील प्रहतष्ठान येथे िलवावी 

लागली असे हदसते. उत्तर भारतातील अनूप प्रदेश, तसेच ग जराथ, काठेवाड व माळवा, दहक्षण भारतातील 
उत्तर मिाराष्ट्र, कोकण व हवदभव, आहण छत्तीसगड या हवस्तृत प्रदेशावर क षाणाांचे साम्राज्य पसरले िोते. 
याांपकैी कच्छ-काठेवाडात क्षत्रप चष्टन व त्याचे वांशज याांचे हशलालेख व नाणी सापडली आिेत. उत्तर 
मिाराष्ट्र व कोंकण याांत निपानाची नाणी हमळाली आिेत. इतर प्रदेशाांचा उल्लखे त्याचा जावई ऋषभदत्त 
याच्या लेखाांत येतो. पौनी येथे मिाक्षत्रप क मार रुहपअम्म याचा छायास्तम्भावरील लेख सापडला आिे. 
छत्तीसगडात क षाण सम्राटाांची अनेक नाणी हमळाली आिेत. 

 
या काळी सातवािनाांना र्फार वाईट हदवस आले िोते. तत्कालीन सातवािन नृपहत कोण िोता 

मािीत नािी. प राणाांत त्याचे नाव हशवस्वाहत असे येते आहण त्याने अठ्ठावीस वष ेराज्य केले असे समजते. 
गौतमी बलश्री िी याचीच राणी िोय. ती आपणास मिादेवी असे नाहशक लेण्यातील लेखात म्िणवते. 
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त्यावरून हतच्या पतीने मिाराज पदवी धारण केली असावी. हतच्या पतीच्या अांमलाखाली दहक्षण मिाराष्ट्र 
िोता असे हदसते. तथाहप एकां दरीने त्याची पहरन्स्थती र्फारशी चाांगली नसावी. 

 
त्याचा प त्र गौतमीप त्र सातकर्मण िा मिाप्रतापी आहण क शल सेनापहत िोता. आपल्या कारकीदीच्या 

पहिल्या पांधरा-सोळा वषांत त्याने आपले सामर्थयव िळू िळू वाढवनू परकी आक्रमकाांच्या दास्यातून आपल्या 
मातृभमूीला म क्ति करण्याचा हनिय केला. त्याने प्रथम हवदभावर स्वारी करून वणेातीरच्या पौनी (प्राचीन 
क शावती) नगरीच्या क्षत्रपाांचा उच्छेद केला. नांतर त्याने पहि मेकडे चाल करून निपान क्षत्रपाच्या 
प्रदेशावर स्वारी केली. त्याची आहण निपानाची घनघोर लढाई नाहशकजवळ गोवधवनाच्या पहरसरात झाली 
असे हदसते. तीत निपानाचा पूणव पराभव िोऊन तो पहिमेकडील सह्याद्रीच्या मावळात आश्रयाथव पळून 
गेला. या हवजयानांतर गौतमीप त्राने लागलीच नाहशक येथील बौद्ध लेण्याांस भेट देऊन तेथील हभक्ष सांघास 
अजकालहकय नामक शते दान हदले. [क्रमाांक ११ पािा.] त्या प्रसांगी गोवधवनातील अमात्य हवष्ट्ण पाहलत यास 
उदे्दशून काढलेल्या आपल्या आजे्ञत गौतमीप त्राने आपला हनदेश ‘बेणाकटकस्वामी’ असा केला आिे. त्याचे 
कारण असे हदसते की त्यापूवी न कताच त्याने बणेाकटक (वैनगांगेच्या तीरावरील प्रदेश) तेथील 
क्षत्रपाकडून कजकून घेतला िोता. नाहशकचे य द्ध गौतमीप त्राच्या कारकीदीच्या अठराव्या वषी वषाऋतूच्या 
हद्वतीय पक्षाच्या आरांभापूवी थोडे हदवस झाले िोते. त्याच्या राज्यारांभाचे वषव हनहितपणे मािीत नािी. पण 
निपानाच्या कारकीदीतील शवेटचे वषव ४६ आिे. ते शक सांवताचे असल्याम ळे [पहरहशष्ट क्रमाांक २ पािा.] त्याचे 
समाांतर हिस्ती शकाचे वषव १२४-२५ येते. तेव्िा सन १२५ च्या स मारास िी घटना घडली असावी. 

 
नाहशक येथील हवजयानांतर गौतमीप त्राने निपानाचा पाठलाग करून पहिमेच्या सह्याहद्र पववतात 

त्याचा समूळ उच्छेद केला असे हदसते. त्यानांतर त्याने काले येथील बौद्ध लेण्याांस भेट देऊन तेथील 
हभक्ष सांघास करजक ग्राम दान हदला. [क्रमाांक १२ पािा.] त्याचा काळ राज्यसांवत्सर १८, वषापक्ष ४, हदवस १ 
असा काले येथील लेखात हदला आिे. त्यावरून गौतमीप त्राच्या या दोन य द्धात स मारे पांधरा हदवस अांतर 
िोते असे हदसते. 

 
या य द्धात गौतमीप त्राच्या शत्र पक्षाची र्फार मोठी कत्तल झाली असावी. नाहशक येथील नांतरच्या 

एका लेखात गौतमीप त्राचे वणवन ‘क्षिरात वांशाचा समळू उच्छेद करणारा’ असे आले आिे. [क्रमाांक १८, ओ. ६ 
पािा.] तथाहप या कत्तलीतून मान नामक शक योद्धा हनसटला आहण त्याने दहक्षणेत जाऊन कालान्तराने 
आपले राज्य स्थापले िे प ढे दाखहवले आिे. 

 
नांतर गौतमीप त्राने निपानाची सवव चाांदीची नाणी परत मागवनू त्याांवर आपल्या नावाचा हशक्का 

मारल्यावर ती प्रचारात आणू हदली. नाहशक हजल्ह्यातील जोगलतेंभी येथे सापडलेल्या नाणकसांचयात अशा 
प्रकारची १३२५० िून अहधक चाांदीची नाणी िोती. [F. B. B. R. A. S., XXII, pp. 223 f.] 

 
निपानावरील सांस्मरणीय हवजयाने उत्साहित िोऊन गौतमीप त्राने आपल्या राज्याचा हवस्तार 

करण्याचा हनिय केला आहण केवळ दहक्षणेतीलच नव्िे तर उत्तर भारतातील अनेक देश एकामागनू एक 
असे झांझावाती हवजययाते्रत कजकून घेतले. त्याच्या प ळ माहव नामक प त्राच्या नाहशक येथील लेण्यातील 
एका लेखात [क्रमाांक १८ पािा.] त्याच्या साम्राज्यातील प ढील देशाांची यादी हदली आिे – उत्तरेकडील सौराष्ट्र 
(काठेवाड), क क र (आग्नेंय राजप ताना), आकरावन्ती (पूवव व पहिम माळवा), आहण अनूप (मिेश्वर 
नगरजवळचा प्रदेश). याांहशवाय दहक्षणेतील अपरान्त (उत्तर कोकण), ऋषीक (खानदेश), अश्मक 
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(अिमदनगर हजल्िा), मूलक (पैठण जवळचा प्रदेश) आहण हवदभव. त्याच्या राज्यात प ढील पववताांचा 
समावशे िोता – कवध्य, ऋक्षवत् (सातप डा), पाहरयात्र (अबू पववत), सह्याहद्र, कृष्ट्णहगहर (म ांबईजळील 
कान्िेरी), मांचहगहर, श्रीस्तन (श्रीशलै), मलय, मिेंद्र (पूवव घाट), सेटहगहर (श्वेतहगहर) (ज न्नर जवळचा 
प्रदेश) आहण चकोर. त्याच्या हदन्ग्वजयात त्याचे घोडे तीन (पूवव, पहिम आहण दहक्षण) सम द्राांचे पाणी प्याले 
िोते असे म्िटले आिे ते त्याच्या हदन्ग्वजयाला अन लक्षनू आिे. या वणवनात थोडीबि त अहतशयोन्क्त असेल. 
पण हनदान वर हनर्मदष्ट केलेले देश त्याच्या साम्राज्यात अांतभूवत िोते यात सांशय नािी. 

 
गौतमीप त्राने उत्तरेत स्वाऱ्या केल्या िोत्या यात सांशय नािी. कारण नाहशकच्या लेण्यातील आणखी 

एका त्याच्यासांबांधी योहजलेल्या हवशषेणाांत त्याने शक, यवन व पह्लव याांचा हनःपात केल्याचा उल्लेख आिे. 
त्याची यवनाांशी व पह्लवाांशी चकमक नमवदेच्या उत्तरेसच माळवा-काठेवाड-राजप ताना या प्रदेशात घडली 
असावी. 

 
तेव्िा गौतमीप त्राच्या राज्याचा हवस्तर उत्तरेस काठेवाड, राजप तान्याचा दहक्षण भाग, माळवा व 

त्यालगतचा प्रदेश येथपासून दहक्षणेस कृष्ट्णानदीपयंत आहण पहिवमेस अरबी सम द्रापासून तो पूवेस 
बांगालच्या उपसागरापयंत झाला िोता. अांध्रात त्याची नाणी सापडली आिेत. कृष्ट्णानदीच्या दहक्षणेचा 
क ां तल प्रदेश मात्र त्याच्या अमलाखाली नसावा. अलीकडे वाटेगाव (साांगली हजल्िा) येथे सापडलेल्या 
नाणक-सांचयात [F. N. S. I., XXXIV, pp. 205 f.] त्याचे प त्र प ळ माहव व स्कां द सातकर्मण याांची नाणी आढळली 
आिेत, पण गौतमीप त्राचे एकिी नाणे त्यात नव्िते. यावरून िे अन मान करता येते. 

 
प्राचीन काळच्या राजाांच्या कालाहवषयी व त्याांच्या कारकीदीतील घटनाांहवषयीिी आपणाांस माहिती 

नसते. मग त्याांचे स्वरूप, स्वभाव, वतवन याांहवषयी आपले पूणवपणे अज्ञान असते यात नवल नािी. पण 
स दैवाने गौतमीप त्र सातकणीहवषयी आपणाांस बरीच माहिती आिे, याचे कारण त्याची माता गौतमी बलश्री 
हिने खोदहवलेल्या नाहशक येथील क्र. ३ च्या लेण्यात त्याच्याहवषयी सहवस्तर माहिती देणारा हवस्तृत लेख 
कोरून ठेवला आिे िे िोय. 

 
ह्या गौतमी बलश्रीला (गौतमगोत्री श्रीबालेला) बौद्ध धमाहवषयी परमादर िोता. गौतमीप त्र 

सातकणीने निपानाचा नाहशकजवळ पराभव करून तेथील लेण्याांना भेट हदली तेव्िा तेथील हभक्ष सांघाला 
त्याने एक शते दान हदले िोते. तेव्िापासून गौतमी बलश्री हिने त्या हभक्ष सांघाला राजाश्रय चालू केला. नांतर 
सिा वषांनी जेव्िा गौतमीला समजले की आपल्या प त्राने हदलेले शते कसले जात नािी आहण ज्या गावात 
ते िोते तो गाव उद्धध्वस्त झाला आिे तेव्िा हतने आपल्या प त्राला-सातकणीला-,साांगून पूवीच्या शतेाच्या 
बदली द सरे सरकारी शते देण्याची आज्ञा काढहवली. [क्रमाांक १३. या लेखावरून ती राज्यकारभारात भाग घेत असे काांिी 
हवद्वानाांनी म्िटले आिे. ते मात्र बरोबर नािी. धार्ममक बाबींहशवाय इतर प्रकरणाांत ती भाग घेत असे याला प रावा नािी.] गौतमीप त्राच्या 
कारकीदीच्या २४ व्या वषी काढलेली िी आज्ञा त्याच्या व हतच्या नावाने काढली आिे. त्यावरून हतचा 
राज्यकारभारातील वचक प्रत्ययास येतो. हतच्या इच्छेन सार क्र.३ चे लेणें खोदहवण्यात आले असल्याम ळे ते 
‘देवी-लेणे’ या नावाने हवख्यात झाले िोते. [क्रमाांक १९, ओ. २ पािा.] त्या लेण्याचे खोदकाम हकत्येक वष ेचालू 
िोते. गौतमीप त्रानांतर त्याचा प त्र वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव गादीवर येऊन एकोणीस वषें झाली तेव्िािी या 
लेण्याचे काम चालूच िोते. त्यावळेी लेण्याचा बि तेक भाग खोदून झाला िोता; पण त्याला हशल्पाहदकाांनी 
अलां कृत करण्याचे काम बाकी िोते. त्याकहरता गौतमीने आपल्या नातवाला (प ळ मावीला) साांगून 
हपशाचीपद्रक िा गाव देवहवला. [क्रमाांक १८, ओ. ११.] िे हशल्पकाम म्िणजे त्या लेण्याच्या दरवाजाच्या दोन्िी 
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बाजूांच्या खाांबावर कोरलेले हशल्पपि असाव.े त्यात सातकणीच्या हपत्याच्या काळी शत्रूने सातवािनाांच्या 
राजश्रीचे िरण कसे केले, सातकणीने हतला कसे सोडवनू आणले, त्याच्याबरोबर हतने कािी काळ कसा 
आनांदात घालहवला, प ढे प ळ मावीच्या कारकीदीत प नः हतचे अपिरण करण्याचा कसा प्रयत्न झाला, पण 
प ळ मावीने तो कसा िाणनू पाडला िे दाखहवले आिे. [पहरहशष्ट ४ मधील ‘नाहशक येथील देवीलेणे’ िा लेख पािा.] 

 
या प्रसांगी – ते लेणे बि ताांशी पूणव झाले तेव्िा- गौतमीला आपल्या थोर प त्राची द ःखद स्मृती िोऊन 

हतने त्या ग्रामदानप्रसांगी कोरावयाच्या लेखात त्याचे स्वरूप, स्वभाव, शौयव, राज्यहवस्तार इत्याहदकाांचे 
सहवस्तर वणवन करावयास लावनू तो लेख त्या लेण्यात कोरहवला. [या वळेी गौतमी अत्यांत वदृ्ध झाली िोती. िा लेख हतचा 
प ळ माहव याच्या राज्यकालाच्या १९ व्या वषी कोरहवला िोता. गौतमीला सातकर्मण िा प त्र हतच्या सोळाव्या वषी झाला आहण त्याने आपल्या 
चौवीसाव्या वषी राज्यारोिण केले असे मानल्यास (त्याने हनदान २४ वषे राज्य केले िोते म्िणून) त्याच्या हनधन-काळी हतचे वय १६+२४+२४=६४ 
वषे असावे. तेव्िा त्याचा प त्र प ळ माहव याच्या राज्यकालाच्या १९ व्या वषी ती हनदान (६४+१९=८३) वषांची वृद्धा असावी. गौतमीप त्राने हतच्या नाव े
हभक्ष -सांघाकहरता कोरहवलेले लेणे पूणव झाल्यावर ते अपवण कहरताना हतच्या मनातील द ःखाचा कल्लोळ सिज अन माहनता येईल.] म्िणनू आज 
आपणाांस प्राचीन मिाराष्ट्राच्या या थोर प त्राहवषयी बि मोल माहिती हमळत आिे. 

 
गौतमीप त्र शरीराने भव्य आहण वृत्तीने गांभीर िोता. त्याचे म खमांडल पूर्मणमेच्या चांद्राप्रमाणे स ांदर 

िोते. त्याचे बाि  शषेाच्या शरीराप्रमाणे प ष्ट िोते. त्याची चालण्याची ढब ित्तीप्रमाणे धीरगांभीर िोती. तो जसा 
शूर तसा नीहतमानिी िोता. तो पौरजनाांच्या स खद ःखाांत सिभागी िोत असे आहण त्याांच्या आपत्तींत त्याांना 
सािाय्य करीत असे. तो योग्य असेच कर प्रजेवर लावत असे. पण तसाच त्याचा प्रजेमध्ये दरारािी िोता. 
तो कोणालािी जाहतहवहित कमे टाकून वणवसांकर करू देत नसे. तो स्वतः आपली स्वतःच्या जातीची कमे 
हनष्ठेने करी; म्िणून त्याला ‘एक-्ाह्मण’ (अन पम ्ाह्मण) म्िटले आिे. तो सज्जनाांचा आश्रयदाता आहण 
आगमाांचे हनवासस्थान िोता. त्याला किसेचा हतटकारा असे. शत्रूने अपराध केला तरी तो त्याला क्षमा करी. 
त्याने आपल्या सातवािन क लाला प्रहतष्ठा प्राप्त करून हदली िोती. त्याचा य द्धात कधीिी पराजय झाला 
नव्िता. त्याला आपल्या मातेहवषयी हनतान्त आदर वाटत असून तो हतच्या अध्या वचनात िोता. तो नेिमी 
हतच्या सेवते व्यग्र असे. हतलािी आपल्या शूर, वीर, सच्छील आहण हवनयसांपन्न अशा या प त्राबद्दल यथाथव 
अहभमान वाटत िोता, तो हतने क्र. ३ च्या लेण्यात कोरहवलेल्या लेखात व्यक्त झाला आिे. 

 
गौतमीप त्राने आपल्या कारकीदीच्या १८ व्या वषी निपानावर हवजय हमळहवला िोता. िे वषव इ.स. 

चे १२५ असाव े िे मागे दाखहवले आिे. यानांतर त्याने हनदान सिा वष ेराज्य केले असाव ेकारण २४ व्या 
वषीचा त्याचा लेख नाहशकच्या लेण्यात कोरला आिे.या अल्पावधीत त्याने सौराष्ट्र, राजप तान्याचा कािी 
भाग, मध्य भारत, उत्तर मिाराष्ट्र, कोकण, अन्ध्र, इत्यादी प्रदेश बलाढ्य शत्रूकडून कजकून घेतले िोते. 
यात त्याचे शौयाप्रमाणे रणकौशल्यिी हदसून येते. 

 
गौतमीप त्र सातकणीनांतर त्याचा जेष्ठ प त्र वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव स मारे सन १३२ मध्ये गादीवर 

आला. िािी हपत्याप्रमाणे शूर िोता, पण याला नमवदेच्या उत्तरेचा प्रदेश आहण उत्तर कोकण गमवाव ेलागले. 
[त्याचा समकालीन क्षत्रप चष्टन उजै्ज नीस राज्य करीत िोता त्यावरून िे स्पष्ट हदसते.] सन १४० च्या स मारास िोऊन गेलेल्या 
टॉलमीने उजै्जसनी येथे चष्टन आहण प्रहतष्ठान येथे प ळ माहव राज्य करतात असे हलिून ठेवले आिे. [C. A. I., 
pp. 373 and 376.] त्यावरून चष्टन व त्याचा नातू प्रथम रुद्रदामन् याांनी गौतमीप त्राच्या हनधनानांतर लौकरच 
नमवदेच्या उत्तरेकडील प्रदेश प ळ मावीकडून कजकून घेतला िोता असे हदसते. उत्तर कोकणात कान्िेरी येथे 
कादवमक-वांशी मिाक्षत्रप रुद्रदामन् याच्या कन्येच्या अमात्याचा लेख कोरला आिे. त्यात हतला वाहसष्ठीप त्र 
सातकणीची पिराणी असे म्िटले आिे. त्यावरून गौतमीप त्राच्या हनधनानांतर कािी काळ काठेवाडातील िे 
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क्षत्रप आहण मिाराष्ट्राचे सातवािन याांचे सख्य िोऊन रुद्रदामन् ने आपली कन्या प ळ मावीचा धाकटा भाऊ 
वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण याला हदली िोती असे हदसते. पण प ढे त्याांच्यात वैमनस्य उत्पन्न झाले असाव.े 
‘रुद्रदामन् ने सातकणीचा दोनदा पराजय केला, पण त्याच्याशी जवळचे नाते असल्याम ळे त्याचा समूळ 
उच्छेद मात्र केला नािी’ असे सन १५० च्या ज नागड येथील रुद्रदामन् च्या लेखात म्िटले आिे. [क्रमाांक ५१, 
ओ. १२.] िा सातकर्मण कोण याहवषयी हवद्वानाांत दीघव काळ चचा चालू आिे. तो त्याचा जामात वाहसष्ठीप त्र 
सातकर्मण असणे शक्य हदसत नािी. कारण तो यावळेी गादीवर आला नव्िता. तो प ळ मावीच असावा. 
गौतमीप त्राच्या हनधनानांतर रुद्रदामन् ने उत्तरेचे प्रदेश कजकून घेतले त्या य द्धास अन लक्षून ज नागड प्रस्तर 
लेखातील वरील हवधान असाव.े मागे दाखहवल्याप्रमाणे प्रथम सातकणीनांतर सातवािनक लाला सातकर्मण 
िे नामाहभधान प्राप्त झाले िोते. म्िणनू प ळ मावीला हगरनार प्रस्तर लेखात ‘सातकर्मण’ म्िटले असले तर 
आियव नािी. हशवाय िा सातकर्मण ‘दहक्षणापथपहत’ िोता असे ज नागड लेखात म्िटले आिे. प ळ मावीची 
िीच पदवी त्याच्या क्र. १८ च्या नाहशक येथील लेखात उल्लेहखली आिे. त्यावरूनिी याहवषयी सांशय रािू 
नये. 

 
गौतमीप त्राची राणी वहसष्ठगोत्री असल्याम ळे त्याच्या प ळ माहव, स्कन्द आहण सातकर्मण या तीन्िी 

प त्राांना ‘वाहसष्ठीप त्र’ िे उपपद त्याांच्या कोरीव लेखाांत व नाण्याांवर लावलेले आढळते. प ळ मावीला उत्तर 
भारतातील प्रदेश गमवाव ेलागले खरे, पण त्याने आपली सत्ता दहक्षणेंत क ां तल देशावर पसरहवली. त्याचा 
हशलालेख कनाटकातील वनवासी या स प्रहसद्ध प्राचीन नगरातील मध केश्वर देवाच्या प्राांगणात अलीकडे 
सापडला आिे. [सांशोधन म क्तावहल : सर ८, पृ. १३५ इ.क्र. २२ पािा.] त्यात त्या हशलाखांडाला ‘वाहसष्ठीप त्र हशवश्री 
प ळ मावीच्या मिादेवीचा (पिराणीचा) छायाप्रस्तर’ (स्मारकहशला) म्िटले आिे. त्यावरून प ळ मावीने 
क ां न्तल प्रदेश कजकल्यावर तेथील एका राजकन्येशी, बि धा राजकीय िेतूनें, हववाि केला िोता आहण कािी 
कालानांतर ती वनवासी येथे हनधन पावल्याम ळे हतची स्मारक-हशला तेथे बसहवण्यात आली असे हदसते. 

 
या लेखात प ळ मावीला ‘हशवश्री’ असे उपपद लावले आिे. त्यावरून तो प्रथम प ळ मावीिून हभन्न 

असून त्याचा उत्तराहधकारी असावा असे अन मान कािी हवद्वानाांनी केले आिे. [सां. म ., सर ८, प.ृ १२९ इ.] त्याच्या 
समथवनाथव ते प राणाांतील खालील श्लोक उद धृत करतात :– [D. K. A., p. 42.] 
 

सप्सतकवशः सुतस्तस्य पुलोमा वै भणवष्ट्यणत। 
णशवश्रीवै पुलोमा तु सप्सतैव भणवता नृप:।। 

 
या श्लोकात गौतमीप त्र सातकणीनांतर त्याचा प त्र प लोमा (प ळ माहव) गादीवर आला. त्याने 

सत्तावीस वष े राज्य केले. त्यानांतर हशवश्री प लोमा (प ळ माहव) याची सात वषांची कारकीदव झाली असे 
म्िटले आिे, असे ते प्रहतपाहदतात. पण िा अथव च कीचा आिे. प्राचीन काळी सातवािन तसेच कदांब व 
पल्लव वांशाांचे राजे ‘हशवश्री’ िे उपपद हवकल्पानें आपल्या नावामागे लावीत असत. प ळ मावीची, तशीच 
हशवश्री प ळ मावीचीिी, नाणी हवदभात हमळाली आिेत. [J. N. S. I. II, pp. 39 and 40. पहिका २१, क्र. ८-१४ पािा.] 
नाहशक येथील लेण्याांतील लेखाांत त्याचे वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव असे नाव येते, तर वाटेगाव नाणकसांचयात ते 
वाहसष्ठीप त्र हशवश्री प ळ माहव [Ibid., XXXIV, p. 207.] असे येते. िे दोन्िी राजे एकच िोत यात सांशय नािी. इतर 
अनेक राजाांनी आपल्या नावामागे हशवश्री उपपद लावले िोते. हशवश्री आपीलकाच्या नाण्याचा उल्लेख मागे 
आला आिे. वनवासी येथील लेखात हशवस्कन्दनागश्रीचा उल्लेख स प्रहसद्ध आिे. [क्रमाांक ३७ पािा.] 
सातवािनानांतर उदयास आलेल्या पल्लव नृपहत हशवस्कन्दवम्याचे नाव त्याच्या महयदवोलू [E. I., VI, pp. 86 f.] 
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आहण िीरिडगल  ली [Ibid., I, pp. 5 f.] ताम्रपटाांवरून मािीत झाले आिे. हशवश्री प ळ माहव िा प ळ मावीिून हभन्न 
असून त्याचा उत्तराहधकारी व प त्र िोता असे मानल्यास त्या दोघाांना वाहसष्ठीप त्र म्िटले असल्याम ळे त्या 
दोघाांच्यािी माता वहसषठगोत्री िोत्या असे मानाव ेलागेल. ते हनतान्त असांभवनीय आिे. तेव्िा िे दोघे एकच 
िोत यात सांशय नािी. 

 
प ळ मावीचे राज्यारांभापासूनचे अनेंक लेख नाहशक व काले या हठकाणी सापडले आिेत. त्याच्या 

काळचा एक लेख पूवव हदशचे्या अमरावती येथील स्तूपाच्या कठड्यावर हमळाला आिे. [क्रमाांक २१.] 
कनाटकातील वनवासी येथील त्याच्या लेखाचा उल्लेख मागे आला आिे. त्याची नाणी साांगली हजल्िा, 
हवदभव, पूवीच्या िैदराबात सांस्थानातील कोंडापूर, अन्ध्र प्रदेश इत्याहद हठकाणी सापडली आिेत. त्याांवरून 
असे हदसते की जरी त्याला नमवदेच्या उत्तरेचा प्रदेश आहण उत्तर कोकण िे पहिमेच्या क्षत्रपाांना द्याव ेलागले 
तरी दहक्षण भारताचा बराच मोठा भाग त्याच्या अमलाखाली िोता. पहिम मिाराष्ट्र, अश्मक, मूलक, दहक्षण 
कोसल, अांध्र, कनाटक इत्याहद प्राांत त्याच्या राज्यात समाहवष्ट िोते. तेव्िा आपला हपता गौतमीप त्र 
सातकर्मण याच्यामागे आपल्या क लाची प्रहतष्ठा त्याने साांभाळली िोती यात सांशय नािी. त्याच्या चाांदीच्या 
नाण्याांवर त्याचा म खवटा उमटहवला आिे. त्यात त्याचे गरुडाच्या चोचीसारखे नाक आहण करारी म द्रा िी 
स्पष्ट हदसतात. [J. N. S. I., XV, pp. 1-3.] 

 
सन १३२ च्या स मारास प ळ माहव गादीवर आला असावा. त्याने अठ्ठावीस वष ेराज्य केले असे प राणें 

साांगतात ते सांभवनीय आिे; कारण त्याचा शवेटचा ज्ञात लेख २४ व्या वषाचा आिे. तेव्िा त्याची कारकीदव 
स मारे १६० मध्ये सांपली असावी. 

 
प ळ मावीनांतरच्या राजाांहवषयी प राणाांत खालील श्लोक आला आिे – [D. K. A., p. 42.] 

 
[एकोनकवशकत भाव्य: सातकर्णिस्ततो नृप:।] 
णशवश्रीवै पुलोमा तु सप्सतैव भणवता नृप:। 
णशवस्कन्ध: सातकर्णिभपणवतास्यातमज: समा:॥ 

 
या श्लोकाांनी अनेकाांना ब चकळ्यात टाकलो आिे. याांपैकी आरांभीचा श्लोकाधव र्फक्त वाय प राणाच्या 

‘इ’-िस्तहलहखतात आढळतो, पण त्या िस्तहलहखतातील पाठ बरेच हवश्वसनीय ठरले आिेत. तेव्िा िा 
सातकर्मण कान्िेरी येथील लेखात कादवमकवांशी मिाक्षत्रप रुद्रदामन् चा जामात वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण 
असावा. त्याच्या मातृगोत्रहनदशवक हबरुदावरून तो प ळ मावीचा सख्खा भाऊ हदसतो. इतर अनेक 
प राणाांतील पूवोक्त श्लोकाधात जो हशवश्री म्िणनू उल्लहेखला आिे तो िाच वाहसष्ठीप त्र हशवश्री सातकर्मण 
असावा. प राणाांनी त्याचे नाव न देता त्याचे हशवश्री िे वैकन्ल्पक उपपद उल्लहेखले आिे. त्या श्लोकाचा खरा 
पाठ ‘हशवश्रीव ैप लोमात्त  सप्तैव भहवता नृपः।’ असा असावा: ‘प लोमात् ’ म्िणजे ‘प ळ मावीनांतर’. याप ढील 
राजा ‘हशवस्कन्ध’ असा हदला आिे. त्याचे श द्ध नाव हशवस्कन्द असले पाहिजे. त्याला पूवोक्त हशवश्री 
सातकणीचा प त्र म्िटले आिे. ते चूक आिे. वाटेगाव नाणकसांचयात त्याची अनेक नाणी वाहसष्ठीप त्र 
प ळ मावीच्या नाण्याांबरोबर सापडली आिेत. [J. N. S. I. XXXIV, pp. 205 f.] त्याांवरील लेख ‘वाहसहठप तस 
हसहरखदसातकहणस’ (िे नाणे वाहसष्ठीप त्र श्रीस्कां द सातकणीचे) असा आिे. तेव्िा प ळ माहव, सातकर्मण 
आहण स्कन्द िे हतघेिी वाहसष्ठीप त्र िोते, अथात्  सख्खे भाऊ िोते यात सांशय नािी. पार्मगटरने सांशोहधत 
म्िणून हदलेल्या पूवोक्त श्लोकाधात हशवस्कन्दाच्या कारकीदीच्या वषांचा म ळी उल्लखेच नािी! 



अनुक्रमणिका 
 
 

पार्मगटरलािी याची जाणीव िोती. म्िणनू त्याने एका टीपेत ‘भहवतास्यात्मजः समाः।’ च्या ऐवजी ‘इ’ – 
वाय प राण या िस्तहलहखतातील ‘भहवष्ट्यहत समास्त्रयः।’ असा पाठ हदला आिे [D. K. A., p. 42, n. 7.]तो पूवोक्त 
दोन दोषाांपासून म क्त आिे. पण तो खरा मानल्यास स्कन्द सातकणीने र्फक्त तीन वष े राज्य केले असे 
समजाव ेलागते. ते असांभवनीय वाटते. कारण वाटेगाव येथील एका नाणक – सांचयातच त्याच्या नावाची 
१०१ नाणी िोती, व ती हभन्न हभन्न काळी पाडली िोती असे हदसत िोते. त्याची अनेक नाणी हवदभाच्या 
तऱ्िाळा सांचयातिी िोती. तेव्िा त्याने केवळ तीन वष ेराज्य केले असणे असांभवनीय आिे. 

 
प ळ माहव, स्कन्द सातकर्मण आहण वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण या सख्ख्या भावाांनी कोठे राज्य केले िे 

प राणे साांगत नािीत. ते त्याांच्या नाण्याांच्या प्रान्प्तस्थानाांवरून ठरहवले पाहिजे. या बाबतीत उपलब्ध प रावा 
प ढे हदला आिे. 

 
प ळ माहव दहक्षण भारताच्या हवशाल प्रदेशावर राज्य करीत िोता िे मागे दाखहवले आिे. वाटेगाव 

सांचयात र्फक्त त्याची व स्कां द सातकणीची हशशाची नाणी सापडली आिेत. तेव्िा प ळ मावीनांतर स्कन्द 
सातकणीचे या प्रदेशावर स्वाहमत्व िोते असे हदसते. अलीकडे त्याचे चाांदीचे नाणे नाहशक येथे सापडले 
आिे. त्याची पोटीन धातूची नाणी हवदभातिी सापडली आिेत. पण अांध्रात मात्र हमळाली नािीत. तेव्िा 
प ळ मावीच्या हनधनानांतर त्याच्या साम्राज्याची हवभागणी झाली असावी. पहिमेचा मिाराष्ट्र, कनाटक, 
हवदभव इत्याहद प्रदेश स्कां द सातकणीला हमळाले असे हदसते. वाहसष्ठीप त्र सातकणीला अांध्र प्रदेश 
हमळालेला हदसतो. तेथे त्याची अनेक नाणी सापडली आिेत. त्याांवर त्याचे वाहसष्ठीप त्र हबरुद नािी खरे, 
पण ती नाणी बि धा गौतमीप त्र सातकणीची नसून वाहसष्ठीप त्र सातकणीचीच असावी. 

 
वाहसष्ठीप त्र सातकणीची चाांदीची नाणी अांध्रात तशीच पहिम मिाराष्ट्रातिी सापडली आिेत. 

त्याांवरून असे हदसते की स्कां न्द सातकणीनांतर वाहसष्ठीप त्र सातकणीच्या अमलाखाली िे दोन्िी प्रदेश प नः 
एकत्र आले िोते. कोकणात कान्िेरी येथे त्याच्या राणीच्या अमात्याचा लेख सापडला आिे. [क्रमाांक २५ पािा.] 
पण तो कदाहचत्  आरांभीच्या कालातील असेल ककवा वाहसष्ठीप त्र सातकणीने स्कन्द सातकणीनांतर 
कोकणात आपली सत्ता प्रस्थाहपत केली त्या काळचा असेल. त्या लेखात काळाचा उल्लेख नसल्याम ळे या 
बाबतीत हनहित हवधान करणे शक्य नािी. 

 
प ळ मावीप्रमाणे वाहसष्ठीप त्र सातकणीचीिी चाांदीची, राजाचा म खवटा असलेली, नाणी अांध्रप्रदेशात 

सापडली आिेत. प ळ मावीचे तसेच वाहसष्ठीप त्र सातकणीचेिी राज्य अांध्र प्रदेशात असल्याम ळे आहण त्या 
प्रदेशाकहरता ती पाडली असल्याम ळे त्याांवरील लेख तेलग ूभाषेतिी हदला आिे. [J. N. S. I., XXXVIII., pp. 12 f.] 
स्कन्द सातकणीच्या चाांदीच्या नाण्याांच्या दोन्िी बाजूांवर तो प्राकृत भाषेतच आिे, तेलगू भाषेत नािी; कारण 
त्याचे राज्य अांध्रावर पसरले नव्िते. 

 
नाणेघाट येथील एका कोरीव लेखात वाहसष्ठीप त्र चतरपण सातकणीचा उल्लेख आिे. चतरपण िे 

नाव हवलक्षण हदसते ते प राणाांतील वांशावळीत ककवा इतरत्रिी आढळत नािी. त्या नावाची नाणीिी हमळाली 
नािीत. तेव्िा भगवानलाल इांद्रजींनी वाचलेल्या या नावात कािी चूक असावी असे मानले जाते. 
चतरपणाऐवजी ‘खद’ (स्कन्द) नाव असाव.े स्कन्द सातकणीची नाणी वाटेगाव नाणक-सांचयात, तसेच 
तऱ्िाळा येथील सांचयातिी सापडली आिेत. त्याचे चाांदीचे नाणे नाहशक येथे हमळाले आिे. नाणेघाटातील 
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लेखात सांवत्सर १३, िेमांत पक्ष ५, हदवस १० असा काळाचा उल्लखे आिे. प राणाांत स्कां दाने तीन वषचे राज्य 
केले असे म्िटले आिे, पण प राणाांतील वषव-सांख्या प ष्ट्कळदा चूक असलेली आढळते. 

 
वाहसष्ठीप त्र सातकणीनांतर यज्ञ सातकर्मण राज्य करू लागला असे हदसते. त्याचे गौतमीप त्र असे 

हबरुद िोते. त्याचे कोरीव लेख अांध्राच्या कृष्ट्णा हजल्ह्यात, तसेच पहिमेस नाहशक व कान्िेरी येथे सापडले 
आिेत. [क्रमाांक २६-२९ पािा.] त्याची पोटीनची नाणी हवदभाच्या तऱ्िाळा गावी सापडली िोती. अांध्रात त्याची 
दोन हशडाांच्या जिाजाची नाणी प्रचारात िोती. [S. I., III, pp. 17 f.] त्याांवरून त्याचा अांमल पूवेच्या 
सम द्रकाठच्या कॉरोमाांडेल हकनाऱ्यावर िोता िे उघड आिे. 

 
यज्ञश्रीने स्वतःच्या म खवट्याची चाांदीची नाणीिी पाडली िोती. त्याांपकैी एक काठेवाडात व द सरे 

मध्य भारतात बसेनगर (हवहदशा) येथे हमळाले िोते. पण एक दोन नाण्याांच्या प्राप्तीवरून ते प्रदेश त्याच्या 
राज्यात समाहवष्ट िोते असे अन मान काढणे धाडसाचे िोईल. तथाहप त्याने अपरान्त (उत्तर कोंकण) मात्र 
रुद्रदामन् च्या वांशजाांकडून कजकून घेतला िोता यात सांशय नािी. कारण त्या प्रदेशातील कान्िेरी येथे 
त्याचा लेख आढळला आिे. [क्रमाांक २७.] 

 
यज्ञश्रीने पहिम सागरापासून पूववसागरापयंतच्या दहक्षण भारताच्या हवशाल प्रदेशावर आपले 

स्वाहमत्व प्रस्थाहपत केले िोते. त्याने एकोणीस वष े राज्य केले असे प राणे साांगतात. त्याची राजवट 
यापेक्षािी जास्त काळ चालली िोती. कारण त्याचा अांध्रातील हचन (कृष्ट्णा हजल्िा) येथील लेख त्याच्या 
कारकीदीच्या २७ व्या वषाचा आिे. [क्रमाांक २९.] 

 
यज्ञश्रीनांतर सातवािन साम्राज्य एक हपढी हटकले असे हदसते. त्याच्यानांतर माढरीप त्र शकसेन 

गादीवर आला. त्याचे यज्ञश्रीशी कसे नाते िोते ते समजत नािी. तो बि धा त्याचा प त्र असावा. त्याचे नाव 
प राणाांतील वांशावळीत येत नािी. पण त्याचे दोन लेख कान्िेरीच्या लेण्याांत आढळले आिेत. [क्रमाांक ३० व 
३१.] त्याांपकैी एकात त्याच्या कारकीदीच्या ८ व्या सांवत्सराचा उल्लखे आिे. द सऱ्यातील कालोल्लखे खांहडत 
झाला आिे. 

 
या शकसेनाचे राज्य हवदभव व अन्ध्र या प्रदेशाांवर पसरले िोते असे हदसते. हवदभातील तऱ्िाळे 

सांचयात सापडलेली शक सातकणीची नाणी त्याचीच असावी. [‘सातवािन व क्षत्रप याांची नाणी’ िे प्रकरण ८ पािा.] 
त्याांवरील लेखात त्या सांचयातील इतर नाण्याांवरील लेखाांतल्याप्रमाणें त्याच्या मातृनामाचा उल्लखे नािी. 
अन्ध्रात त्याचे लेख सापडले नािीत, पण त्याची कािी ताांब्याची नाणी सापडली आिेत. [Satavahana Coins in 
the Andhra Pradesh Govt. Museum, Nos. 309-312.] त्याांवरील खांहडत लेखाांत त्याचे मातृनामहनदशवक हबरुद 
‘माढरी-’ ककवा र्फक्त ‘म’ वाचता येते. त्याचे वैयहतक नाव शक ककवा शक सातकर्मण आढळत नािी. 
तथाहप, ती नाणी त्याचीच असावी. 

 
या शक सातकणीनांतर कोकण व पहिम मिाराष्ट्र या प्रदेशात सातवािनाांचे कोरीव लेख ककवा 

नाणी सापडली नािीत. कोकणात वनवासी येथील िाहरतीप त्र हवष्ट्ण कड च ट क लानांद सातकणीचा अांमल 
प्रस्थाहपत झाला असे हदसते. [क्रमाांक ३६ पािा.] पहिम मिाराष्ट्रात मिाक्षत्रप ईश्वरदत्त याने सातवािनाांची 
सत्ता उखडून आपला अांमल सन २३० च्या स मारास बसहवला. या दोन राज्यक्राांतीहवषयी माहिती प ढे 
येईल. 
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माढरीप त्र शकसेनानांतर हवजय सातकर्मण अांध्रात राज्य करू लागला. प राणाांत त्याचे नाव 
यज्ञश्रीनांतर येते आहण त्याने र्फक्त सिा वष ेराज्य केले असे त्याांत म्िटले आिे. अलीकडे नागाज वनकोंड 
येथे सापडलेल्या लेखात [क्रमाांक ३२ पािा.] त्याच्या ‘गौतमीप त्र’ हबरुदाचा उल्लखे आिे. तो लेख त्याच्या 
कारकीदीच्या सिाव्या वषाचाच आिे. यज्ञश्रीिी ‘गौतमीप त्र’ िोता. तेव्िा हवजय त्याचा धाकटा भाऊ 
हदसतो. शकसेन यज्ञश्रीचा प त्र असल्यास हवजय सातकणीने आपल्या प तण्यानांतर अन्ध्र प्रदेश बळकावला 
असावा. म्िणून त्याची कारकीदव अल्पकाळ हटकली असल्यास नवल नािी. 

 
हवजय सातकणीची नाणी हवदभात व अांध्रात सापडली आिेत. पण पहिम मिाराष्ट्रात ती म ळीच 

हमळाली नािीत. 
 
हवजय सातकणीने अांध्रात ‘हवजयप री’ नामक नगरी बसहवली असावी. त्या नगरीचे ते नाव 

नागाज वनकोंड येथील नांतरच्या इक्ष्वाक वांशीयाांच्या लेखाांत राजधानी म्िणनू येते. त्यावरून हवजय 
सातकणीने ते नगर आपल्या नाव ेवसवनू त्याला आपली राजधानी केली असे हदसते. 

 
हवजय सातकणीनांतर त्याचा प त्र चांडश्री िा गादीवर आला आहण त्याने दिा वष ेराज्य केले असे 

प राणे साांगतात. िािी अांध्रातच राज्य करीत िोता असे हदसते; कारण पीठाप रम्  जवळच्या कोडवहल येथे 
वाहसष्ठीप त्र चांडस्वातीचा सांवत्सर २ चा लेख सापडला आिे, [क्रमाांक ३३ पािा.] तो याचाच असावा. याची नाणी 
गोदावरी व कृष्ट्णा हजल्ह्याांत हमळाली आिेत. रॅप्सनने त्याांवरील नाव चांद्रस्वाहत असे वाचले आिे. पण 
त्याच्या कोडवहल हशलालेखावरून ते ‘चांडस्वाहत’ असे हदसते. 

 
याहशवाय रुद्र सातकणीची नाणी अांध्रात सापडली आिेत. त्याचे नाव प राणाांत येत नािी. यानांतर 

प राणाांच्या वांशावळीतील शवेटचा राजा प ळ माहव याने सात वष ेराज्य केल्याचे प राणे साांगतात. पण त्याचा 
चांडश्री (ककवा रुद्रश्री) याच्याशी कसा सांबांध िोता िे ती साांगत नािीत. 

 
प ळ मावीचा हशलालेख बले्लारी हजल्ह्यातील अडोणी गावाजवळ सापडला आिे. [क्रमाांक ३४.] त्यात 

त्या प्रदेशाला ‘सातवािहनिार’ असे म्िटले आिे. त्यावरून हव. स. स खटणकर याांनी सातवािन मूळचे त्या 
प्रदेशातील िोते असा तकव  केला िोता, पण प ढे त्याांनी तो सोडून देऊन सातवािन राजे पहिम 
मिाराष्ट्रातील िोत िे मत मोठ्या हिरीरीने प्रहतपाहदले. आता सिसा कोणी सातवािन िे मूळचे अांध्रातले 
ककवा कनाटकातले असे म्िणत नािीत. 

 
िा प ळ माहव गौतमीप त्राचा प त्र वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव असावा असे स खटणकराांनी अन मान केले िोते 

[E. I., XIV, pp. 153 f.] आहण त्याचा प रावा म्िणनू असे म्िटले िोते की तो शवेटचा प ळ माहव असणे शक्य नािी. 
कारण त्याचा िा बले्लारी हजल्ह्यातील लेख आठव्या वषीचा आिे; पण प राणाांत शवेटच्या प ळ मावीची 
कारकीदव सात वषांची िोती असे म्िटले आिे. िे कारण प्रत्ययोत्पादक नािी. कारण, प राणाांतील 
राज्यकालाची म्िणनू साांहगतलेली वष ेहवश्वसनीय नािीत िे मागे अनेकवार दाखवनू हदले आिे. 

 
बेल्लारी हजल्ह्यातील पूवोक्त लेखाची अक्षरवहटका नांतरची हदसते. म्िणून िा प ळ माहव सातवािन 

वांशातील शवेटचा राजा असावा. त्याची पोहटन धातूची नाणी तऱ्िाळा नाणक-सांचयात िोती. पण त्याांवर 
त्याचे नाव ‘प ळ िामहव’ असे हदसते. [J. N. S. I., II, pp. 53 f. पिीका २१, आकृहत २१-२२.] 
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शक सातकणीनांतरचे हवजय, चांड, रुद्र आहण प ळ माहव याांचे राज्य अांध्र प्रदेशातच सीहमत िोते असे 
हदसते. कदाहचत्  हवदभापयंत त्याांची सत्ता पसरली असेल. त्याांची राजधानी हवजयप री (सध्याचे अांध्रातील 
नागाज वनकोंड) िी असावी. ते नगर हवजय सातकर्मण याने आपल्या नाव ेवसवनू त्याला आपली राजधानी 
केले िोते असे हदसते. तेव्िा सातवािन कालाच्या अखेरीस त्या राजाांच्या सते्तचे कें द्र अांध्र प्रदेशात िोते यात 
सांशय नािी. म्िणनूच, जरी सातवािन वांशी राजे मूळचे मिाराष्ट्रातील िोते, तरी त्याांना प राणाांत ‘अांध्र’ 
म्िटले आिे. या नामाहभधानाने हवद्वानाांना दीघव काळ चकहवले िोते. आता ते हवधान च कीचे ठरले आिे. 

 
यज्ञश्रीच्या हवजय, चांड, रुद्र आहण प ळ माहव या उत्तराहधकाऱ्याांचे लेख व नाणी पहिम मिाराष्ट्रात 

व कोकणात सापडली नािीत. कोकणात सातवािन कालाच्या अखेरीस, द सऱ्याच एका राजवांशाचे 
स्वाहमत्व प्रस्थाहपत झाले िोते, असे हदसते. िा वांश सातवािनाांशी सांबांहधत हदसतो. त्याच्या सते्तचे कें द्र 
कनाटकाच्या उत्तर कानडा हजल्ह्यातील प रातन नगर वनवासी येथे िोते. तेथे िाहरतीप त्र हवष्ट्ण कड 
च ट क लानांद सातकणीचा स्तांभलेख सापडला आिे. [E. C., VII, pp. 251 f. क्र. ३५ पािा.] त्या राजाचा उल्लखे 
कान्िेरीच्या लेण्यातील एका लेखातिी आला आिे. त्याच्या नागम लहनका नामक कन्येने ते लेणें खोदहवले 
िोते. [A. S. W. I. V, 86 f. क्र. ३६ पािा.] हतचा उल्लखे पूवोक्त वनवासी येथील लेखातिी आला आिे. 

 
यानांतर लौकरच कनाटकात राज्यक्रान्न्त िोऊन कदांबाांची सत्ता प्रस्थाहपत झाली. म्िैसूरच्या 

हशमोगा हजल्ह्यातील मळवळ ळी येथे ज्या स्तांभावर पूवोक्त िाहरतीप त्र हवष्ट्ण कड च ट क लानांद सातकणीच्या 
राज्यकाळातील प्रथम वषाचा लेख आिे त्यावरच नांतरच्या एका कदांबवांशी राजाचािी लेख कोरला आिे. 
त्यावरून िी राज्यक्रान्न्त स स्पष्ट आिे. 

 
प राणाांतील सातवािनाांच्या नावाांखेरीज इतर अनेक राजाांची नाव ेम ख्यतः नाण्याांवरून ज्ञात झाली 

आिेत. पूवीच्या िैदराबाद सांस्थानात कौहशकीप त्र सातकणीची नाणी सापडली आिेत. [S. I. III, p. 20 pf.] ती 
हवदभात सापडलेल्या नाण्याांसारखीच आिेत. त्याांच्या प ढील बाजूांवर सोंड वर केलेला ित्ती असून मागील 
बाजूवर उजै्जनी हचन्ि असते. या तऱ्िेची कािी इतर-प राणाांत न उल्लेहखलेल्या सातवािन राजाांची — क ां भ व 
कणव सातकर्मण याांची — नाणी तऱ्िाळा येथील सांचयात िोती. [Ibid., II, pp 83 f.] त्याहशवाय राजा सेबक आहण 
त्याचा वांशज प्रकाशहशव सेबक याांची नाणी िैदराबाद प्रदेशात सापडली आिेत [Ibid. VIII, 107 f. याच्या वांशाचा मळू 

उत्पादक सेबक याचीिी नाणी पूवेच्या िैदराबाद सांस्थानात सापडली आिेत. Ibid. VII, pp. 94 f.] त्याांपैकी पूवोक्ताची नाणी बरीच 
प्राचीन, आहण उत्तरोक्ताची नांतरची हदसतात. या राजाांचा सातवािनाांशी कसा सांबांध िोता िे मािीत नािी. 

 
सातवािन काळी अनेंक सामन्त घराणी हभन्न हभन्न प्रदेशाांत राज्य करीत िोती. ती बरीच प्रबळ 

असल्याने स्वतःच्या नाव ेनाणी पाडण्याचा िक्क बजावीत असत असे हदसते. त्याांच्या नाण्याांवरून आपणाांस 
त्याांची माहिती झाली आिे. 

 
मसूैरच्या हचतलद गव हजल्ह्यात सदकण कळलाय मिारठीची हशशाची नाणी सापडली आिेत. [B. M. 

C. (Andhras), Intro. p. xxxiii.] ‘त्याचे नाव नागहनकेच्या नाणेघाटात आले िोते, पण ते आता खांहडत िोऊन 
शवेटली ‘--लाय’ एवढीच अक्षरे आता अवहशष्ट आिेत’ असे रॅप्सन् नें प्रहतपाहदले िोते. [Ibid. Introd. P. xlvi.] 
पण ते सांभवनीय नािी. त्याच्या नावातील पहिला शब्द ‘सदकण’ िा सातकणीचे प्राकृत रूप कदाहचत्  
असेल. पण ते हबरुद कळलाय मिारठीने का धारण केले असाव ेिे साांगता येत नािी. 
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उत्तर कानडा प्राांतात च ट क लानांद आहण म डानांद याांची मोठी हशशाची नाणी सापडली आिेत. [Ibid. 
pp. 59, 60.] पण त्याांचा सातवािनाांशी सांबांध आलेला हदसत नािी. सातवािन कालाच्या अखेरीस या 
प्रदेशातील च ट क लातील राजाांनी उत्तरेस कोकणातील कान्िेरीपयंत आपली सत्ता पसरहवली िोती िे मागे 
दाखहवले आिे. 

 
कोल्िापूरच्या पांचगांगा नदीच्या काठच्या ्ह्मप री या उपनगरात पूवी केलेल्या उत्खननात हशशाची 

ककवा पोटीन धातूची नाणी सापडली िोती. त्याांच्या प ढील बाजूवर पववत आहण त्याच्या जवळ वृक्ष आहण 
मागील बाजूवर मौवी खाली केलेले धन ष्ट्य आहण त्यावर लावलेला उभा बाण अश्या आकृहत असतात. 
त्याांवरील लेख खालील प्रमाणे आिेत [Ibid. pp. 5 f. पहिका २४ आकृहत ४४, ४५.] — 

 
१ रञो वाहसहठप तस हवहळवायक रस. 
२ रञो माढहरप तस हशवळक रस. 
३ रञो गोतहमप तस हवहळवायक रस. 

 
या राजाांचा कालक्रम वरील प्रमाणें िोता िे क्र. २ च्या राजाने क्र. १ च्या राजाची नाणी प नः आित केली 
िोती, आहण क्र. ३ च्या राजाने क्र. २ च्या नाण्याांच्या बाबतीत तेच केले िोते, यावरून स्पष्ट हदसते. 
 

रॅप्सनने या नाण्याांचा सांबांध सातवािनाांशी जोडला आिे. [B. M. C. (Andhras), Introd., p. xl.] क्र. ३ चा 
राजा गौतमीप त्र हवहळवायक र िा स हवख्यात सम्राट गौतमीप त्र सातकर्मण िोय असे त्याचे मत िोते. पण ते 
आता कोणी मानीत नािी. या राजाांनी सामान्यतः आपल्या नाण्याांवर ‘राजन् ’ िी पदवी घातली असली तरी 
कोल्िापूरच्या सांग्रिालयातील हनदान क्र. २ च्या एका नाण्यावर ‘रञो’ अशी पदवी नसून ‘मिारहठस’ अशी 
आिे. तेव्िा िे हतघेिी वस्त तः मिारठी असून क्वहचत्  ‘राजन् ’ पदवी असलेली नाणीिी प्रसाहरत करीत असत 
असे हदसते. निपानिी स्वतः केवळ ‘क्षत्रप’ (प्राांताहधपहत) असतािी आपल्या नाण्याांवर ‘राजन् ’ पदवी 
घालीत असे, त्यासारखा िा प्रकार आिे. तेव्िा िे कोल्िापूरचे राजे सातवािनाांिून हभन्न िोते. त्याांच्या 
नावाांवरून ते ‘क र’ वांशी िोते असे मानले जाते. सन १४० च्या स मारास िोऊन गेलेल्या टॉलेमीने 
हिप्पोकूरच्या वहॅलओक रसचा उल्लखे केला आिे [C. A. I., pp. 37 f.] तो शवेटच्या हवहळवायक राचा हदसतो. 
त्यानांतर वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीने क न्तल देश कजकला तेव्िा त्याचे राज्य खालसा केले असाव.े 

 
प ळ मावीच्या नाहशक लेण्यातील लेखात त्याचा हपता गौतमीप त्र सातकर्मण याचे वणवन ‘क्षिरात 

वांशाचा हनःशषे उच्छेद करणारा’ म्िणून केले आिे. त्याने य द्धात निपानाचा व त्याच्या बि तेक नातलगाांचा 
हनःपात केला असावा. पण त्या वांशातील एक वीर प रुष या कत्तलीतून हनसटलेला हदसतो. त्याने 
दहक्षणच्या माहिषक प्रदेशात आपली सत्ता प्रस्थाहपत करून आपल्या नावाची नाणी पाडली िोती. त्याच्या 
पोहटन नाण्याांच्या प ढील बाजूवर मध्ये मोठ्या आकाराचे स्वन्स्तक असून सभोवार ‘मिासेनापहतस 
भरदजप तस सगमानच ट क लस’ (िे नाणें मिासेनापहत भरद्वाजप त्र शक मान च ट क ल याचे) असा लेख 
आिे. [J. N. S. I. XI, pp. 1 f. पहिका २५, आकृहत ४६.] मागील बाजूवर वज्र आहण खाली टोक केलेला बाण आिे. 
िीच हचन्िे निपान क्षत्रप ज्या क्षिरात वांशाचा िोता त्याचीिी िोती. ती प्राचीन काळच्या इतर कोणत्यािी 
वांशाच्या नाण्याांवर आढळली नािीत. तेव्िा भरद्वाजप त्र मान निपानाचा वांशज िोता यात सांशय नािी. 
निपानाच्या उच्छेदानांतर तो मिाराष्ट्रातून हनसटला आहण दहक्षणेत (पूवीच्या िैदराबाद सांस्थानाच्या दहक्षण 
भागात) त्याने प्रथम आपले छोटेसे राज्य स्थापले असे हदसते. त्याने आपल्या कािी नाण्याांवर आपली 
‘मिासेनापहत’ पदवी उल्लहेखली आिे. कालान्तराने प्रबळ झाल्यावर त्याने ‘राजन् ’ पदवी धारण केली आहण 



अनुक्रमणिका 
 
 

सातवािनाांच्या सारखी िन्स्तहचन्िाांहकत स्वतःची नाणी पाडली. [ I. H. Q. XXII, pp. 34 f. पहिका २५, आकृहत ४७, ४८.] 
त्याांच्या प ढील बाजूवर सोंड वर करून उजवीकडे चालणारा ित्ती आहण सभोवार ‘रञो हसहर-सग-मान-
मिसस’ (िे नाणे राजा श्री शक मान महिषाचे) असा लेख आहण मागील बाजूवर उजै्जनी हचन्ि असते. 

 
या नाण्याांवरील लेखात मान या शक नृपतीने आपणाांस ‘महिष’ असे म्िटले आिे. तसाच त्याचा 

उल्लेख प राणाांतील एका पांक्तीत आला आिे. [प राणातील िी पांन्क्त प ढीलप्रमाणे अत्यांत सदोष आिे — शक्यमानोभवद्राजा 
महिषीणाां मिीपहतः। D. K. A. p. 51.] स मारे हिस्तोत्तर द सऱ्या-हतसऱ्या शतकाांत झालेल्या राजाांचे वणवन करताना 
प राणे म्िणतात — 

 
शकमानोभवद्राजा महिषाणाां मिीपहतः। [शकवांशी राजा मान िा महिषाांचा नृपहत झाला.] प राणाांत 

प्राचीन काळच्या अत्यांत हवख्यात अशा राजाांचाच उल्लखे येतो. तेव्िा िा शकवांशी मान राजा कालान्तराने 
बराच प्रबळ झाला असावा. त्याला वरील पांक्तीत ‘महिषाांचा राजा’ म्िटले आिे. त्याचा अथव तो माहिषक 
देशावर राज्य करीत िोता असा आिे. 

 
आता िा माहिषक देश कोठे िोता याचा हवचार करू. ‘वाय प राणा’त त्याचा हनदेश मिाराष्ट्र आहण 

ककलग याांच्या सि ‘दहक्षणापथवासी’ म्िणून केला आिे. रामायणात स ग्रीवाने सीतेच्या शोधाकहरता 
वानराांना हवदभव, ऋषीक आहण माहिषक या देशाांत जाण्यास साांहगतले िोते असे म्िटले आिे. मिाभारतात 
तर माहिषकाचा उल्लखे अनेक पवांत येतो. भीष्ट्मपवात त्याची गणना द्रहवड व केरल या देशाांसि दहक्षण 
जनपदाांत केली आिे. कणवपवात द्रहवड आहण ककलग देशाांतल्याप्रमाणें माहिषकातील लोक अधार्ममक 
आिेत असे म्िटले आिे. अन शासनपवात साांहगतले आिे की माहिषक िे पूवी क्षहत्रय िोते, पण ्ाह्मणाांच्या 
सांसगाभावी द्रहवड आहण ककलग देशाांतल्याप्रमाणे ते वृषल झाले. तेव्िा माहिषक िा हवदभव, ऋषीक आहण 
ककलग याांना लागून असणारा दहक्षणेतील देश-बि धा पूवीच्या िैदराबाद सांस्थानाचा दहक्षण प्रदेश-असावा. 
[I. H. Q., XXII. pp. 34 f. अशोकाच्या कारकीदीत मिादेव श्रमणाचायाला बौद्ध धमाच्या प्रसाराकहरता ज्या महिषमांडळात पाठहवले िोते तो देश 
माहिषकच असावा.] स मारे तीस वषांपूवी आम्िी केलेले िे अन मान अलीकडे अांध्र प्रदेशाच्या पहिम गोदावरी 
हजल्ह्यातील ग ांट पल्ली येथील मिामेघवािन (श्रीसद) याच्या स्तांभलेखाांवरून [Oriental Journal, XIX, pp. 59 f.] 
समर्मथत झाले आिे. त्यात त्या राजाला ‘मिाराज-ककलगाहधपहत’ आहण ‘माहिषकाहधपहत’ म्िटले आिे. िा 
माहिषक पहिम गोदावरी हजल्ह्याला पहिमेकडे लागून असलेला प्रदेश असावा. तो आम्िी पूवी 
अन माहनल्याप्रमाणे पूवीच्या िैदराबाद सांस्थानाचा दहक्षण भागच हदसतो. 

 
मान महिष याने च ट क ल ककवा च ट क असे वांशनाम घेतलेले हदसते. त्याच्या यश आहण हशवल या 

वांशजाांचीिी नाणी पूवीच्या िैदराबाद सांस्थानात हमळाली आिेत. [J. N. S. I. XI, pp. 2 f.; XV, p. 120.] पण त्याांचे 
कोरीव लेख – हशलालेख व ताम्रपट – अद्याहप हमळाले नािीत. ते हमळतील तेव्िा त्याांत काल-हनदेशाथव 
शक सांवताचा उपयोग केलेला आढळेल असे आमचे अन मान आिे. [S. I., II, pp. 99 f.] 

 
या मानवांशीयाांचे राज्य दहक्षणच्या बऱ्याच हवस्तृत प्रदेशावर पसरले असाव.े त्याांच्याशी सांबांध 

आल्याम ळे वनवासीच्या सातकणीनी ‘च ट क लानांद’ िे हवरुद्ध धारण केले असे हदसते. 
 
मागे दाखहवले आिे की सातवािन काळाच्या अखेरीस उत्तर कानडा प्रदेशातील वनवासीच्या 

हवण्ि कड च ट क लानन्द सातकणीचे राज्य उत्तर कोकणापयंत पसरले िोते. त्या राजाचे लेख ककवा नाणी 
पहिम मिाराष्ट्रात सापडली नािीत. पण या कालातील चष्टनवांशी पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या नाण्याांचे सांचय 
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कऱ्िाड, [Bom. Gaz., I, pp. 48, 49.] व राांजणगाव [J. N. S. I. XXXVIII, pp. 27 f.] येथे सापडले आिेत. तथाहप, 
त्याांवरून त्या क्षत्रपाांचे राज्य पहिम मिाराष्ट्रावर पसरले िोते असे अन मान करता येणार नािी. हवदभातिी 
क्षत्रपाांच्या नाण्याांचे असेच सांचय, तसेच त्याांची हकरकोळ नाणीिी अनेक हठकाणी सापडली आिेत. [S. I. III, 
p. 215 f.] िी नाणी वाकाटक कालातील आिेत. दहक्षणेतील आभीर व वाकाटक राजाांनी स्वतःची नाणी 
पाडली नसल्याम ळे त्याांनी व्यविाराच्या सोईकहरता क्षत्रपाांची नाणी आपल्या प्रदेशात चालू हदली असावी. 
तथाहप अलीकडे डॉ. शोभना गोखले याांनी इांदूर येथे सापडलेले मिाक्षत्रप ईश्वरदत्ताचे एक नाणे प्रहसद्ध 
केले आिे. [मिाठवाडा सशंोधन मंडळ वार्षिक १९५६, पृ. ९४-९७. पहिका २६, आकृहत ५१.] त्यावरून या काळच्या 
मिाराष्ट्रातील राजकीय पहरन्स्थतीवर मित्वाचा प्रकाश पडला आिे तो दाखहवतो. 

 
यापूवी ईश्वरदत्ताची नाणी अनेक हठकाणी सापडली िोती. पूवीच्या बाांसवाडा सांस्थानातील 

सवाहणया, [A. R. A. S. I. for 1913-14, p. 229.] ज नागड सांस्थानातील वासोज [J. R. A. S. B. III, Num. Suppl. XLVII, p. 
N. 39.] आहण प णें हजल्ह्यातील राांजणगाांव [J. N. S. I., XXXVIII, pp. 27 f.]इत्याहद हठकाणी सापडलेल्या क्षत्रपाांच्या 
नाणकसांचयाांत ईश्वरदत्ताची नाणी आढळली िोती. पण त्याांवर क्षत्रपाांच्या नाण्याांवर हदसते तसे शक 
सांवताचे वषव उमटहवलेले हदसले नव्िते. त्याांच्या प ढील बाजूवर म खवट्याच्या मागे आडव्या एक ककवा दोन 
लिान रेषाांनी आहण मागील बाजूलरील लेखात ‘वष े प्रथमे’ ककवा ‘वष े हद्वतीये’ या शब्दाांनी त्याच्या 
राज्यकालाचे अन क्रमे पहिले ककवा द सरे वषव दाखहवले िोते, [B. M. C. (Andhras), pp. 124-125.] तेव्िा या 
ईश्वरदत्ताने र्फक्त दोन वष ेराज्य केले असे मानले जात असे. 

 
मावळा व काठेवाड प्रदेशाांत पहिमेच्या क्षत्रपाांची अनेक कालोहल्लहखत नाणी सापडली आिेत. 

त्याांवरून ज्ञात झालेल्या कालखांडात जेथे हनदान दोन वषांचे कखडार हदसत असेल त्या काळी िा ईश्वरदत्त 
िोऊन गेला असावा [J. R. A. S. 1890, p. 657.] असा तकव  केला जात िोता. 

 
या तकव पद्धतीस अन सरून पां. भगवानलाल इांद्रजी याांनी ‘ईश्वरदत्त शक सांवत् १७१ ते १७६ या 

काळात िोऊन गेला आहण तो हिस्तोत्तर २५० मध्ये स रू िोणाऱ्या कालच हर – चेहद सांवताचा सांस्थापक 
असावा’ असे अन मान केले िोते; कारण त्या काळची क्षत्रप नाणी सापडली नव्िती. पण नांतर क्षत्रप 
हवजयसेनाची तशी नाणी आढळली. म्िणून तो तकव  अग्राह्य ठरला. रॅप्सनच्या मते ईश्वरदत्त शक सांवत्  १५८ 
ते १६० या कालखांडात िोऊन गेला असावा; [B. M. C. (Andhras), pp. 135 f.; Introd. P. cxxxv f.] कारण या 
काळची क्षत्रपनाणी तेव्िा हमळाली नव्िती. पण नांतर डॉ. देवदत्त भाांडारकराांना शक सांवत्  १६० चे 
यशोदामन् चे नाणे सवाहणया येथील नाणकसांचयात हदसले. म्िणून रॅप्सनचा तकव  च कीचा ठरला. स्वतः डॉ. 
देवदत्त भाांडारकराांनी शक सांवत्  ११० ते ११३ िा काळ ईश्वरदत्ताकहरता स चहवला, [A. R. A. S. I. for 1913-14, 
pp. 227 f.]पण प्रा. रॅप्सन व डॉ. शोभना गोखले याांनी शक सांवत्  ११०, ११२ व ११३ ची क्षत्रप नाणी प्रहसद्ध 
केली आिेत. तेव्िा भाांडारकराांचेिी मत स्वीकारता येत नािी. 

 
डॉ. गोखले याांनी इांदूर येथे सापडलेले ईश्वरदत्ताचे नाणें मराठवाडा सांशोधन मांडळ वार्मषक, 

१९७६, पृ. ९४ ते ९७ वर र्फोटोसि प्रकाहशत केले आिे. त्यावरून या प्रश्नावर मित्वाचा प्रकाश पडला 
आिे. [पहिका २६, आकृहत ५१ पािा.] 

 
या नाण्याच्या मागील बाजूवर ईश्वरदत्ताच्या इतर नाण्याांवर आढळते तसे त्याच्या कारकीदीचे वषव 

शब्दाांनी हनर्मदष्ट केले िोते; पण ते शब्द खांहडत झाले आिेत. डॉ. गोखले ते ‘वष ेद ’ असे वाचतात आहण ‘वष े
हद्वतीये’ असे घेतात, पण िे वाचन हनःसांहदग्ध नािी. आतापयंत ईश्वरदत्ताच्या नाण्याांच्या प ढील बाजूवर 
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म खवट्याच्या मागे शकसांवताचे वषव आढळले नव्िते. ते या नाण्यावर हदसत आिे. ते (१००,५० व ४ या) 
सांख्यावाचक हचन्िाांनी १५४ असे स्पष्टपणे हनर्मदष्ट केले आिे. िे वषव क्षत्रपाांच्या नाण्याांवरील वषांप्रमाणें 
शकसांवताचे आिे यात सांशय नािी. त्याचे हिस्ती शकाचे वषव २३२-३३ असे येते. ईश्वरदत्ताच्या इतर 
नाण्याांवरिी असाच शकसांवताच्या वषाचा उल्लखे असावा, पण तो आतापयंत वाचला गेला नव्िता. 
रॅप्सनच्या कॅटलॉगमधील क्र. ४७२ या नाण्याच्या प ढील बाजूच्या र्फोटोचे सूक्ष्मपणे हनरीक्षण केल्यास 
इांदूरच्या पूवोक्त नाण्याप्रमाणे त्यावरील एक हचन्ि ५० िी सांख्या दशवहवते िे आढळेल. त्यानांतरचे हचन्ि १ 
या सांख्येचे द्योतक आिे िे रॅप्सनने साांहगतले आिे. तेव्िा त्या नाण्यावरील शकसांवताचे वषव १५१ िोते असे 
हदसते. तेच त्या नाण्याच्या मागील बाजूवर ‘वष े प्रथमे’ असे उल्लहेखले आिे. त्यावरून ईश्वरदत्ताची 
कारकीदव शक सांवत्  १५१ (ई. स. २२९) मध्ये स रू झाली असे हदसते. अथात्  इांदूरच्या नाण्यावरील १५४ िे 
वषव त्याच्या कारकीदीचे चौथे वषव िोय. तेच त्या नाण्याच्या मागील बाजूवर ‘वष े चत थे’ असे उल्लहेखले 
असाव.े ‘वष े हद्वतीये’ असणे शक्य नािी. या नाण्याचा द सरा स्पष्ट र्फोटो पाहिल्यावर आम्िाांस मागील 
बाजूवरील लेखात ‘चत थे’ पदातील ‘च’ स्पष्ट हदसला. 

 
ईश्वरदत्त कोठे राज्य करीत िोता िे आतापयंत हनहित झाले नािी. त्याची नाणी सामान्यतः 

ग जराथ, काठेवाड आहण पहिम मिाराष्ट्र या प्रदेशाांत सापडलेल्या क्षत्रपाांच्या नाणक-सांचयाांत आढळली 
आिेत. त्याांवर त्याची ‘मिाक्षत्रप’ िी पदवी उल्लहेखली आिे. या नाण्याांवरून पहिमेच्या क्षत्रपाांप्रमाणे 
ईश्वरदत्त स्वकालीन क षाण सम्राटाचे स्वाहमत्व मान्य करीत िोता असे हदसते. तथाहप तो त्याांच्याप्रमाणें 
शकवांशी िोता असे हदसत नािी. तत्कालीन शक क्षत्रपाांची नाव े सामान्यतः ‘दाम’, ‘कसि’, ककवा ‘सेन’ 
पदान्त असत. उदािरणाथव, रुद्रदामन् , रुद्रकसि आहण हवजयसेन िी नाव े पािा. ईश्वरदत्त िे नाव तसे 
नािी. ते भारतीय हदसते. डॉ. गोखले याांनी ईश्वरदत्त िा आभीरवांश-सांस्थापक ईश्वरसेन िोय असे मानले 
आिे. पण त्याला आधार नािी. नाहशकच्या लेण्यातील लेखात [C. I. I. IV, p. 3] त्या आभीर राजाचे वणवन 
माढरीप त्र हशवदत्ताचा प त्र ‘राजन् ’ ईश्वरसेन असे आले आिे. त्याला ‘मिाक्षत्रप’ म्िटले नािी. तेव्िा 
मिाक्षत्रप ईश्वरदत्त िा राजा ईश्वरसेनािून हभन्न िोता यात सांशय नािी. त्याचे राज्य मात्र ईश्वरसेनाच्या 
प्रमाणे मिाराष्ट्रावर असणे सांभवनीय आिे. त्याच्या नाण्याांच्या प्रान्प्तस्थानाांवरून त्याने क्षत्रपाांच्या माळवा-
काठेवाड प्रदेशावर स्वारी करून तेथे आपली सत्ता गाजहवली िोती असे हदसते. रॅप्सनने आपल्या 
कॅटलॉगमध्ये मिाक्षत्रप दामसेनाची शक सांवत्  १५१ ते १५८ या वषांची नाणी उल्लहेखली आिेत. [B. M. C. 
(Andhras), pp. 108 f. शक सांवत् १५१ ते १५४ या वषांची नाणी मिाक्षत्रप दामसेन आहण मिाक्षत्रप ईश्वरदत्त या दोघाांची सापडतात यावरून ते 
दोघे एकाच प्रदेशावर राज्य करीत नव्िते असे हदसते. दामसेन माळवा-काठेवाड प्रदेशात तर ईश्वरदत्त मिाराष्ट्रात राज्य करीत असावा. 
ईश्वरदत्ताने दामसेनाच्या राज्यावर स्वारी केल्याम ळे त्याची नाणी तेथे सापडली असावी.] ईश्वरदत्ताची स्वारी त्याच्या काळी झाली 
असावी. पण त्याची नाणी बि धा पहिल्या व द सऱ्या वषांचीच नमवदेच्या उत्तरेस सापडली असल्याने त्याला 
लौकरच परत हर्फराव ेलागले असे हदसते. 

 
मिाक्षत्रप ईश्वरदत्ताने शक सांवत् १५१ (सन २२९) मध्ये पहिम मिाराष्ट्रात सातवािनाांचा पाडाव 

करून सत्ता बळकावली असावी. प राणाांतील हनदेशावरून सातवािनाांचा अस्त याच काळात झाला िे मागे 
दाखहवले आिे. ईश्वरदत्ताने हकती वष ेराज्य केले, त्याचे उत्तराहधकारी कोण िोते आहण त्याांनी हकती काळ 
सत्ता उपभोहगली िे हनहितपणें साांगता येत नािी पण सन २५० च्या स मारास मिाराष्ट्रात प नः राज्य-क्रान्न्त 
िोऊन आभीरवांशी हशवदत्ताचा प त्र ईश्वरसेन याने या क्षत्रपाांचा पराजय करून आपले राज्य पहिम 
मिाराष्ट्रात स्थापले असे हदसते. त्याच्या काळचा लेख नाहशकच्या लेण्यात सापडला आिे. [C. I. I., IV, pp. 1 
f.] प ढे ईश्वरसेनाने ककवा त्याच्या वांशजाांनी कोंकण, खानदेशासि पहिम मिाराष्ट्र, दहक्षण ग जराथ आहण 
मध्यप्रदेशातील अनूप हजल्िा या प्रदेशावर आपले राज्य पसरहवले असे हदसते. या सवव प्रदेशाांत ईश्वरसेनाने 
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प्रचहलत केलेला आभीर सांवत् दीघव काळ चालू िोता असे तेथे सापडलेल्या लेखाांवरून कळते. [Ibid. IV, pp. 5 
f.] 

 
पहिम मिाराष्ट्रातल्याप्रमाणें हवदभातिी सन २३० च्या स मारास सातवािन राजवटीचा अस्त 

िोऊन एक नव े घराणें सते्तवर आले असे अलीकडे अमरावती हजल्ह्यातील अचलापूरजवळच्या मल्िारा 
गावी सापडलेल्या, पेहटकाशीषवक हलपीत आहण सांस्कृत भाषेत हलहिलेल्या, ताम्रपटावरून हसद्ध झाले 
आिे. [क्रमाांक ६४.] 

 
या ताम्रपटावरून असे कळते की परमभागवत (भगवान् हवष्ट्णूचा हनष्ठावान् उपासक) असलेल्या 

आहण अश्वमेध याग करणाऱ्या म ांड वांशामध्ये चारी वदेाांच्या अध्ययनात आनांद मानणारा सोम नामक ्ाह्मण 
िोऊन गेला. त्यानांतर त्याचा प त्र वधवन आहण नातू म ण्ड िे त्याच्या सारखेच हवद्वान्, परम धार्ममक आहण 
सच्छील असे ्ाह्मण िोते. 

 
त्याांतील म ण्ड ्ाह्मणाच्या नाव े िा वांश प्रहसद्ध झाला. या तीन ्ाह्मणाांनी कधीिी राजपदाचा 

उपभोग घेतल्याचा त्या ताम्रपटात उल्लखे नािी. पण त्यानांतरच्या म ण्डप त्र राष्ट्रमिाराजाने आपल्या ग णाांनी 
राजपद हमळहवले असे म्िटले आिे, पण ते कोणत्या पहरन्स्थतीत िे साांहगतले नािी. त्याचा प त्र राजक ल 
मिाराज याने आपल्या शत्रूवर सांस्मरणीय हवजय हमळहवल्याचे वणवन आिे. त्यानेच बि धा या क लाचा 
आरांभी उल्लहेखलेला अश्वमेध यज्ञ केला असावा. शवेटचा राजा आहदत्यराज याने आपल्या कारकीदीच्या 
द सऱ्या वषी या ताम्रपटाने कािी गाव ्ाह्मणाांना दान हदले िोते. शवेटी ताम्रपटाची हमहत सव्व २, हगम्ि प २, 
हदव १५ (सांवत्सर२, ग्रीष्ट्मपक्ष २, हदवस १५) अशी प्राकृतात हदली आिे. 

 
या ताम्रपटात उल्लेहखलेली गाव े हवदभाच्या अकोला आहण अमरावती हजल्ह्याांत सापडतात. 

त्यावरून िा ताम्रपट त्या प्रदेशातील िोय, याहवषयी सांशय नािी. त्यात एखाद्या सांवताचा हनदेश करून 
कालाचा उल्लेख केला नािी. तथाहप तो वांश वाकाटकपूवव कालातील असावा िे सिज दाखहवता येते. िा 
अश्वमेध-याजी राजवांश वाकाटक काळातील असणें शक्य नािी; कारण त्या काळी वाकाटकाांची सत्ता 
हवदभात उत्तरेत नमवदेपासून दहक्षणेत गोदावरीपयंत अहनबवन्ध िोती. वाकाटकोत्तर काळातिी िा वांश 
हवदभात झाला असणे सांभवनीय नािी. वाकाटकानांतर हवष्ट्ण क ां डी प्रथम माधववम्याचा अांमल हवदभात 
कािी काळ चालला िोता. [हवष्ट्ण क ां डींची हवप ल नाणी पवनार येथील उत्खननात व हवदभात इतरत्र जहमनीवरिी सापडली आिेत. ] 
त्याचे हनधन सन ५२८ मध्ये झाले िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. [सां. म ., सर ८, पृ. १७५.] त्यानांतर 
माहिष्ट्मतीच्या कटच्च हर (कलच हर) कृष्ट्ण राजाची सत्ता सन ५४० च्या स मारास हवदभात प्रस्थाहपत झाली. 
[त्याने पहिम मिाराष्ट्र तै्रकूटकाांकडून सन ५३३ मध्ये कजकून घेतला िोता. सां. म ., सर ७, पृ.७७. त्यानांतर त्याने हवदभावर आक्रमण केले असावे. 
म्िणून त्याचा काळ सन ५४० असा अन मानाने धरला आिे.] त्याने हवदभव आपला माांडहलक स्वाहमराज याच्या स्वाधीन 
केला. [त्याचा नगरधन ताम्रपट आभीर सांवताच्या ३२२ (सन ५७३) या वषाचा आिे.] त्याने आपल्या स्वामीप्रमाणे आपल्या 
राज्यात आभीर सांवत्  चालू केला. त्याचा आभीर सांवत्  ३२२ (सन ५७३) चा नगरधन ताम्रपट आम्िी 
सांपाहदला आिे. [C. I. I., IV, pp.611 f.] तेव्िा हवष्ट्ण क ां डी प्रथम माधववम्याच्या सन ५२८ मधील हनधनापासून 
सन ५४० मधील कलच हर कृष्ट्णराजाच्या हवदभातील सत्ता-स्थापनेपयंतच्या स मारे बारा वषांच्या 
अल्पावधीत िे तीन हपढ्याांचे म ांड राजघराणें हवदभात राज्य करीत असेल िे अत्यांत असांभवनीय आिे. 
स्वाहमराजाच्या सन ५७३ च्या नगरधन ताम्रपटानांतरचा हवदभाचा इहतिास कािी काळ अज्ञात आिे. 
कलच रींच्या सन ६२० मधील पराभवानांतर [Ibid. IV, Introd. P. l.] बादामीच्या चाल क्याांच्या साम्राज्यात 
हवदभाचा अन्तभाव झाला असावा. सन ६३४ च्या ऐिोळे येथील हशलालेखात [E. I. VI, pp. 1 f.] हद्वतीय 
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प लकेशी तीन मिाराष्ट्राांचा स्वामी झाल्याचे वणवन आिे. त्यावरून िे स्पष्ट आिे. पण सन ५७३ ते ६२० या 
काळातील िे म ांडवांशी राजे झाले असणे शक्य नािी. कारण मल्िारा ताम्रपटाची हमहत राज्यकालाच्या वषात 
(regnal years मध्ये) हदली आिे. ती पद्धत तया काळात महाराष्ट्रात कोठेही प्रचणलत नव्हती. सववत्र काल-
हनदेश एखाद्या सांवताच्या वषाचा उल्लखे करूनच िोत असे. म्िणून िा म ांडराजवांश वाकाटकोत्तर काळातिी 
िोऊन गेला असणे स तराम् असांभवनीय आिे 

 
तेव्िा िे म ांडवांशी राजे वाकाटकपूवव काळातच हवदभात राज्य करीत असले पाहिजेत. पूवोक्त तीन 

राजाांच्या राजवटीस स मारे ४० वषांचा काळ लागला असावा. तो सन २३० ते २७० असा अन मानाने ठरहवता 
येतो. 

 
सन २३० मध्ये सातवािनाांचा अस्त झाला िे आपण मागे पाहिले आिे. त्यानांतर दहक्षणेत अराजक 

माजून सववत्र अांदाध ांदीची पहरन्स्थहत उत्पन्न झाली आहण धार्ममक जीवन अशक्य झाले. तेव्िा धमवशास्त्राच्या 
आदेशान सार म ांडप त्राने प ढे िोऊन यज्ञीय स्त्र वचे्या ऐवजी तरवार िाती घेतली आहण देशात शाांतता व 
स व्यवस्था प्रस्थाहपत केली. [शस्त्रां हद्वजाहतहभग्राह्यां धमो यत्रोपरुध्यत्त।े मन . ८, श्लो. ३४८.] नांतर त्याने ‘राष्ट्रमिाराज’ असे 
साथव नाव धारण केले. त्याचा प त्र राजक लमिाराज याने अश्वमेध यज्ञ करून सववत्र आपला दरारा 
बसहवला. त्याचा प त्र आहदत्यराज याने र्फार अल्पकाळ राज्य केले असाव.े कारण त्याच्या राज्यकालाच्या 
द सऱ्या वषी हदलेला िा मल्िारा ताम्रपट या राजवांशाचा एकच एक आतापयंत उपलब्ध झाला आिे. सन 
२७० च्या स मारास दहक्षणेतील वल  लूरच्या वाकाटक वांशातील प्रथम हवन्ध्यशक्तीचा प त्र प्रथम प्रवरसेन 
याने हवदभावर स्वारी करून या म ांडवांशाचा पराजय केला आहण आपले राज्य हवदभात स्थाहपले. [आतापयंत 
प्रथम कवध्यशन्क्त याला वाकाटक राज्याचा सांस्थापक मानले जात असे, पण मल्िारा ताम्रपटावरून असे हदसते की प्रथम प्रवरसेन िा त्या वांशाचा 
पहिला राजा िोय. वाकाटकाांच्या सवव दानपात्राांत त्या घराण्याची वांशावळ या प्रवरसेनापासून स रू िोते. प राणाांतिी त्यालाच राज्य-सांस्थापक 
म्िटले आिे. D. K. A., p. 50] 

 
अांध्रात हवजयप रीच्या (सध्याच्या नागाज वनकोंडच्या) इक्ष्वाक वांशी शान्तमूलाने सातवािनाांच्या नांतर 

आपली सत्ता प्रस्थाहपत केली. त्यानांिी, म ांड व वाकाटकवांशी राजाांप्रमाणे अश्वमेध, वाजपेय आहण इतर 
श्रौत यज्ञ करून आपली वैहदक धमावरील हनष्ठा व्यक्त केली. [E. I. XX, pp. 1 f.] नमवदेच्या उत्तरेस ग जराथ, 
काठेवाड व माळवा या प्रदेशाांत पहिमेच्या क्षत्रपाांता अांमल ग प्ताांच्या उदयापयंत चालू राहिला. याप्रमाणे 
सातवािनाांची साम्राज्यसत्ता सन २३० च्या स मारास सांप ष्टात आल्यावर दहक्षणेत लिान लिान प्राांतीय राज्ये 
अन्स्तत्वात येऊन दहक्षण भारताचा चेिरामोिरा बदलला. 
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सातवाहनाांची वांशावळ 
[कोरीव लेख व नाणीं याांवरून मािीत झालेल्या राजाांची नावें कां सहवरहित आहण केवळ प राणाांवरून ज्ञात झालेल्या राजाांची नावे 

काटकोनाकृहत कां साांत हदली आिेत. त्याांच्याहवषयी हनहिती नािी. याहशवाय प ढील राजाांची नावे नाण्याांवरून मािीत झाली आिेत, पण 
वांशावलीतील त्याांचा क्रम समजत नािी:- (१) क ां भ सातकर्मण. (२) कणव सातकर्मण. (३) कौहशकीप त्र सातकर्मण.] 
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राजकीय इणतहास 

 
(आ) पणिमी क्षत्रप 

 
(१) क्षहरात क्षत्रप 

 
सातवािनाांना आपल्या दीघवकालीन राजवटीत अनेकदा पहिमी क्षत्रपाांशी य दे्ध करावी लागली. 

त्याांचे उल्लखे मागील पृष्ठाांत मधून मधून आले आिेत. त्याांच्याहवषयी सांगतवार माहिती देणे सातवािनाांच्या 
इहतिासाच्या दृष्टीने आवश्यक आिे. 

 
‘क्षत्रप’ म्िणजे ‘प्राांताहधपहत’. िा शब्द मूळचा सांस्कृत भाषेतील नािी आहण तो प्राचीन सांस्कृत 

वाङ मयात कोठेिी आढळत नािी. तो इराणी भाषेतील ‘क्षत्रपावन्’ या शब्दापासून बनहवलेला आिे. इराणी 
भाषेत ‘क्षत्र’ म्िणजे राष्ट्र. आहखमीहनयन् लेखाांमध्ये क्षत्रपावन् याचा अथव ‘प्राांताहधपहत’ असा आिे. 
भारतावर आक्रमण करणाऱ्या शक व क षाण राज्यकत्यांचा इराणमधील पह्लवाांशी सांबांध आला असल्याम ळे 
त्याांनी ती पदवी भारतातील आपल्या प्राांताहधपतींकहरता योहजली िोती. भारतीय प्राांताहधपतींचे दोन म ख्य 
वगव िोते. काांिींचा अांमल पांजाब व लगतच्या मथ रा वगैरे प्रदेशाांवर िोता. त्याांना भारतीय इहतिासात 
‘उत्तरेचे क्षत्रप’ असे म्िणतात. त्याहशवाय तसेच प्राांताहधपहत मिाराष्ट्र, कोंकण, ग जराथ, सौराष्ट्र व माळवा 
येथे सत्ता गाजवीत िोते त्याांना ‘पहिमी क्षत्रप’ असे म्िणतात. िे क्षत्रप सन १२० च्या स मारास स्वतांत्र झाले 
तरी त्याांनी आपली पूवीची ‘प्राांताहधपहत’ या अथाची ‘क्षत्रप’ िी पदवी टाकली नािी. एखाद्या गौण 
पदवीचािी कािी काळ वापरून सराव झाला म्िणजे ती टाकावीशी वाटत नािी. श ांगराज्यसांस्थापक 
प ष्ट्यहमत्र िा मूळचा मौयव राजाचा सेनापहत िोता. प ढे स्वतांत्र िोऊन त्याने दोन अश्वमेध केल्यावरिी आपली 
सेनापहत पदवी चालू ठेवली िे त्याचा वांशज धनदेव याच्या अयोध्या येथील हशलालेखावरून स्पष्ट हदसते. 
[E. I. XX, pp. 57 f.] िैदराबादच्या नबाबाांनीिी तोच मागव अवलां हबला िोता. तेव्िा पहिमेच्या शक प्राांताहधपतींनी 
स्वतांत्र झाल्यावरिी अखेरपयंत आपली क्षत्रप पदवी चालू ठेवली असली तर त्यात आियव नािी. तोच मागव 
हवदभाच्या अहधपतीनेिी अवलां हबला िोता. 

 
प्राचीन काळी ग्रीक (यवन), शक आहण पह्लव याांनी वायव्येकडून उत्तर भारतावर स्वाऱ्या केल्या, 

पण त्याांपैकी क्वहचतच कोणी सौराष्ट्र, ग जरात व माळवा येथपयंत आपला अांमल बसहवला िोता. पण जैन 
परांपरेन सार हिस्तपूवव पहिल्या शतकात शकाांची (हसहथयनाांची) माळव्यावर स्वारी झाली िोती. त्या वळेी 
गदवहभल्ल राजा उजै्जनीत राज्य करीत िोता. त्याने जैन म हन कालकाचायव याच्या सांन्याहसनी भहगनीला 
बलात्कारानें आपल्या अांतःप रात घातले. तेव्िा कालकाचायव कसध प्राांतातील शकाांकडे गेला आहण त्याांच्या 
सािाय्याने त्याने गदवहभल्लाला ठार केले. नांतर शकाांचा उजै्जनी येथे अांमल र्फक्त चार वष े हटकला. प ढे 
गदवहभल्लाच्या हवक्रमाहदत्य नामक प त्राने त्याांना हपटाळून लावनू हिस्तपूवव ५७ मध्ये आपला हवक्रमसांवत् स रू 
केला. नांतर शकाांनी हिस्तोत्तर ७८ या वषी प नः माळवा कजकून आपला शक सांवत् चालू केला असे 
‘कालकाचायव–कथानका’त म्िटले आिे. 

 
डॉ.अ.स. अळतेकराांना िी परांपरागत कथा सांभवनीय वाटत िोती. [M. S. G. H., I, p.144.] कारण 

हिस्तपूवव पहिल्या शतकात कसधमध्ये शक राजा मौएस याचे राज्य िोते असे हदसते. शकाांचे राज्य माळव्यात 
तीन-चार वषचे हटकल्याम ळे त्याांची नाणी तेथे हमळाली नसावी असे ते म्िणत. पण िी परांपरागत कथा 
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हवश्वसनीय वाटत नािी. कालकाचायाहवषयी अनेक आख्याहयका जैन ग्रांथाांत आढळतात. तो स वणवभमूीला 
(स मात्राला) गेला असे काांिी टीकाहदकाांत म्िटले आिे, पण त्याचा अहववाद्य प रावा अद्याहप हमळाला नािी. 
जास्तीत जास्त इतके म्िणता येईल की तो वरािहमहिरापूवी (हिस्तोत्तर सिाव्या शतकापूवी) िोऊन गेला 
असावा. गदवहभल्ल वांशाचा उल्लेख प राणाांत सातवािनकालानांतर उदयास आलेल्या राजवांशाांच्या यादीत 
आढळतो. त्यापूवी त्याांचा उल्लेख येत नािी. तो वांश अस्तापूवी कोठे राज्य करीत िोता िे मािीत नािी. 
प राणाांत हवक्रमाहदत्याचे नाव येत नािी. आहण हवक्रमाहदत्याने हिस्तपूवव पहिल्या शतकात माळव्यात 
आपला सांवत् स रू केला या कल्पनेला काडीचािी आधार नािी. त्याचे आरांभीचे लेख माळव्याच्या उत्तरेस 
शकेडों मलैाांवर बनाळा येथे (पूवीच्या जयपूर सांस्थानात) सापडले आिेत. [E. I. XXVI, pp. 118 f.] 

 
मथ रा येथे शक क्षत्रपाांचा अांमल हिस्तपूवव ५० पासून हिस्तोत्तर ५० पयंत िोता असे कोरीव 

लेखाांवरून हदसते. तेथे शक क्षत्रप क सूलक आहण त्याचा प त्र पहतक याांचे लेख सापडले आिेत. [C. I. I. II, i, 
pp. 48 f.] पहतकाच्या तक्षहशला ताम्रपटात त्याचा हपता क सूलक यास छिरात आहण च क्ष याांचा क्षत्रप असे 
वणवन केले आिे. [Ibid. II, i, pp. 28 f] च क्ष िे तक्षहशलेच्या वायव्येस असलेले सध्याचे चच िे गाव हदसते. 
छिरात (क्षिरात) िेिी तसेच तक्षहशलेजवळचे द सरे हठकाण असाव.े त्या गावापासून या शक क्षत्रपाांना 
क्षिरात (प्राकृत खखरात) िे वांशनाम पडले असाव.े या वांशाचे क्षत्रप प ढे मिाराष्ट्रात राज्य करू लागले िे 
प ढे दाखहवले आिे. 

 
या क्षिरात वांशाचे क्षत्रप मथ रेत येऊन तेथे त्याांनी आपली सत्ता स्थाहपली. काांिी दहक्षणेस 

ग जराथ–मिाराष्ट्रात गेलेले हदसतात. त्याांतील भमूक िा पहिला क्षिरातवांशी क्षत्रप हदसतो. डॉ. 
अळतेकराांनी म ांबईच्या हप्रन्स ऑर्फ वले्स म्यूहझयममध्ये एक ताांब्याचे नाणे पाहिले िोते. त्यावरील नाव 
अस्पष्ट िोते, पण त्यावरील धमवचक्र व कसि याांच्या हचन्िाांवरून ते नाणे पाडणाऱ्या क्षत्रपाचा मथ रेचा 
क सूलक आहण ग जराथेतील भमूक याांच्याशी सांबांध आला असावा असा तकव  त्याांनी केला िोता. [M. S. G. H. 
I, p. 145.] 

 
क्षिरातवांशी भमूक व निपान याांच्या नाण्याांवर वज्र आहण अन क्रमे वर ककवा खाली टोक केलेला 

बाण िी हचन्िे आढळतात. शक राजे स्पॅहलरींसेस आहण द सरा आझेस याांच्या नाण्याांवर चक्र, धन ष्ट्य व बाण 
िी हचन्िे हदसत असल्याम ळे [Ibid. I, p. 146.] त्या नाण्याांचा सांबांध भमूक व निपान याांच्या नाण्याशी लावता 
येतो. तेव्िा िे उत्तरोक्त क्षत्रप उत्तर भारतातून दहक्षणेत आले असाव ेअसे अन मान करता येते. तेच त्याांच्या 
नाण्याांवरील ग्रीक व खरोष्ठी हलपींतील लेखाांनी समर्मथत िोते. 

 
सन ७८ मध्ये कहनष्ट्क राज्य करू लागला. लौकरच त्याने उत्तर भारताचा बि तेक भाग कजकून 

घेतला असे हदसते. त्याची राजधानी वायव्य प्राांतात प रुषप र (सध्याचे पेशावर) येथे िोती. तेथून दूरच्या 
प्राांताांवर सत्ता चालहवणे कठीण िोते. म्िणनू त्याने आपले क्षत्रप (प्राांताहधपहत) नेमले असाव.े भमूक िा 
त्याचा क्षत्रप िोता. त्याची नाणी ग जराथ, सौराष्ट्राचा कािी भाग आहण माळवा येथे सापडली आिेत. त्याचे 
कोरीव लेख मात्र अद्याहप हमळाले नािीत. त्याची राजधानी कोठे िोती िेिी मािीत नािी. त्याच्यानांतर 
निपान या प्रदेशाांवर राज्य करीत िोता. त्याच्या कोरीव लेखाांतील वष े४१ ते ४६ पयंतची आिेत. िी वष े
त्याच्या स्वतःच्या राज्याकालाची, हवक्रम सांवताची ककवा शक सांवताची, याहवषयी हवद्वानाांत तीव्र मतभेद 
आिेत. या प्रश्नाचा हवचार प ढे एका पहरहशष्टात केला आिे. [पहरहशष्ट २ पािा.] याहवषयी सांभवनीय मत िे हदसते 
की ती वष े कहनष्ट्काने स रू केलेल्या शक सांवताची असावी. कहनष्ट्काने २२-२३ वष े राज्य केले असे 
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तत्कालीन कोरीव लेखाांवरून हदसते. त्यानेच बि धा भमूकाला आपला क्षत्रप म्िणून ग जराथ, काठेवाड व 
माळवा या प्रदेशाांवर नेमले असाव.े 

 
भमूकाच्या नाण्याांवरील लेख, तो उत्तरेतून आल्याम ळे, प ढील बाजूवर खरोष्ठी हलपीत आहण 

मागील बाजूवर ्ाह्मी हलपीत आिे. खरोष्ठी हलपीत तो ‘छिरदस छत्रपस भ मकस’ आहण ्ाह्मी हलपीत 
‘क्षिरातस क्षत्रपस भमूकस’ असा आिे. [B. M. C. (Andhras), p. 63 f.] त्याच्या नाण्याांच्या प ढील बाजूवर प्रथम 
वर टोक केलेला बाण, मध्ये लिान वत वळ व नांतर वज्र याांच्या आकृत्या असून मागील बाजूवर स्तांभशीषव, 
कसि आहण धमवचक्र िी आढळतात. याांतील कािी हचन्िे मथ रेच्या क्षत्रपाांच्या नाण्याांवरिी हदसतात, म्िणून 
भमूक त्याांच्या वांशातील असावा असे अन मान करता येते. 

 
भमूकानांतर निपानाला तत्कालीन क षाण सम्राटाने ग जराथ, काठेवाड, मध्यभारत, उत्तर 

मिाराष्ट्र व कोंकण या प्रदेशाांवर क्षत्रप म्िणनू नेमलेले हदसते. त्याच्या लेखाांतील वष ेशक सांवताची आिेत 
िे प ढे दाखहवले आिे. [पहरहशष्ट क्र. २ पिा.] त्यातील शवेटचे वषव ४६ आिे. तेव्िा भमूक आहण निपान याांनी 
हमळून शक सांवत् ४६ पयंत राज्य केलेले हदसते. त्याांतील पहिली काांिी वष ेस मारे शक सांवत् २० पयंत 
भमूकाच्या कारकीदीची आहण नांतरची सव्वीस वष े निपानाच्या कारकीदीची असावी. कहनष्ट्काच्या या 
दहक्षण भागाांतील प्रदेशाांवरचा अांमल त्याच्या राज्यारांभानांतर लौकरच प्रस्थाहपत झाला असावा. कारण प ढे 
दाखहवल्याप्रमाणे त्याने कच्छ येथील आपला क्षत्रप चष्टन याांस शक सांवत् ६ (सन ८४) पूवी नेमले िोते. 

 
क षाणाांची सत्ता दहक्षणापथाच्या अनेक देशाांवर पसरली िोती िे हसद्ध करणारा प रावा आता 

उपलब्ध झाला आिे. भमूक आहण निपान याांच्या अमलाखालील ग जराथ, कोंकण, मध्यभारत व उत्तर 
मिाराष्ट्र याांचा उल्लखे मागे आला आिे. हवदभात वैनगांगेच्या तीरी मिाक्षत्रप क मार रुहपअम्म याचा 
छायास्तांभावरील लेख सापडला आिे. [स. म ., सर ६, पृ. १०० इ. क्र. ६२.] िा मिाक्षत्रप क षाणाांनीच नेमला 
असावा. हवदभाच्या पूवेस मेकल (अमरकां टक जवळचा प्रदेश) व दहक्षण कोसल (छत्तीसगड) येथे 
क षाणाांची म बलक नाणी हमळाली आिेत. सन १९६४ मध्ये मध्यप्रदेशाच्या शिडोल हजल्ह्याच्या बेविारी 
तिहसलीत ताांब्याच्या ७५७ नाण्याांचा मोठा सांचय सापडला िोता. [J. N. S. I. XXVIII, p. I f.] त्यात प ढील क षाण 
राजाांची नाणी िोती : — 

 
वीम कडर्फीसस .. .. .. ४४ 

कहनष्ट्क .. .. .. ३२४ 

ि हवष्ट्क .. .. .. ३६२ 

इतर अस्पष्ट क्षत्रप नामाांची .. .. .. २७ 

७५७ 

 
यावरून कहनष्ट्काच्या कारकीदीत िा सत्ताप्रसार प्रथम झाला िोता असे हदसते. वीम कडर्फीसची 

नाणी त्याच्या नाण्याांबरोबर तेथे प्रचारात आली असावी. ि हवष्ट्कानांतरच्या वास देव या क षाण राजाचे मात्र 
एकिी नाणे या सांचयात आढळले नािी. तेव्िा त्याच्या काळी क षाणाांचे या भागातून उच्चाटण झाले असाव.े 
वास देवाचा काळ स मारे सन १४५-१७६ िा आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

निपानाचे स्वतःचे कोरीव लेख हमळाले नािीत. पण त्याच्या अमात्याचा लेख ज न्नरजवळील 
नाणेघाटाच्या लेण्यात हमळाला आिे. कदाहचत् ज न्नर िीच निपानाची राजधानी असेल. त्याच्या पूवी ती 
सातवािनाांची राजधानी असावी िे मागे दाखहवले आिे. निपानाचा जावई उषवदात (ऋषभदत्त) याचे 
अनेक लेख नाहशक व काले येथे [क्र. ३८ — ४०, ४३.] आहण त्याची कन्या दक्षहमत्रा हिचे लेख नाहशक येथे [क्र. 
४१ व ४२.] आढळले आिेत. उषवदाताने आपल्या लेखाांत आपल्या कािी हवजयाांचा व आपण अनेक हठकाणी 
केलेल्या धमवदायाांचा उल्लखे केला आिे. त्यावरून निपानाच्या अमलाखालील प्रदेशाांची कल्पना करता 
येते. 

 
भमूकाकडून निपानाला अजमेर जवळचा प्रदेश, काठेवाडाचा कािी भाग आहण उत्तर ग जराथ िे 

प्राांत हमळाले असाव.े त्याने बि धा सातवािनाांकडून कोंकण आहण उत्तर मिाराष्ट्र िे प्रदेश कजकून घेतले 
असाव.े त्याच्या कारकीदीत त्याचा अांमल या सवव प्रदेशाांवर िोता िे त्याचा जावई ऋषभदत्त याच्या 
लेखाांवरून [क्र. ३८ पािा.] व त्याच्या स्वतःच्या नाणकसांचयाांच्या प्रान्प्तस्थानाांवरून [B. B. C. (Andhras), pp. cviii 
f.] कळते. 

 
निपान िे नाव पह्लवी हदसते, पण त्याचा जावई दीनीकाचा प त्र, ऋषभदत्त स्वतःस शक म्िणहवतो. 

त्या काळी पह्लव व शक जमातींचे हमश्रण झाल्याम ळे अशी नावाांत सरहमसळ झाली असल्यास आियव नािी. 
 
ऋषभदत्ताने आपल्या नाहशकच्या लेखाांत आपल्या अनेक धमवकृत्याांचा व दानाांचा उल्लेख केला 

आिे. त्यावरून त्याचा स्वामी व सासरा निपान याच्या राज्यहवस्ताराची कल्पना करता येते. 
 
ऋषभदत्ताने नानांगोल आहण हचथलपद्र या उत्तर कोकणातील गावाांत हकत्येक िजार नारळाांची 

झाडे दान हदली िोती. तसेच त्याने कोकणातील अनेक नद्याांवर त्या पार करण्याकहरता धमाथव तरींची 
व्यवस्था केली िोती व त्याांच्या दोन्िी तीराांवर पाणपोई घातल्या िोत्या. त्या नद्या अश्या — इबा 
(ग जराथेतील बलसाडजवळची नदी), पारदा (दमणच्या उत्तरेस वािणारी पार), दमण (सध्याची 
दमणगांगा), करबेणा (अांहबका नदीला हमळणारी कावरेी), दािान का (दािान जवळची खाडी), तापी (स रत 
हजल्ह्यातील) आहण बाणास (अिमदाबाद हजल्ह्यातील बानास). त्याने भरूकच्छ (भडोच), दशप र 
(मांदसोर), गोवधवन (नाहशकजवळचे), आहण शोपारग (ठाणे हजल्ह्यातील सोपारा) येथे धमवदाय म्िणून 
घरे, बागा व तलाव हनमाण केले िोते. त्याने काठेवाडातील प्रभास या प ण्यके्षत्री आठ ्ाह्मणाांची लग्ने 
लावनू हदली िोती. [क्र. ४३, ओ. १.] 

 
ऋषभदत्ताने उत्तमभद्राांना सोडहवण्याकहरता मालयाांवर (मालव गणाच्या लोकाांवर) चाल केली, 

पण त्याच्या स्वारीचा हनघोष ऐकताच त्याांनी पळ काढला. मग त्याने अजमेरजवळच्या प ष्ट्कर या प ण्यके्षत्री 
जाऊन स्नान केले आहण ्ाह्मणाांना गोसिस्त्रदान िे मिादान हदले. या वणवनावरून त्याचे प्रहतस्पधी मालय 
िे त्या काळी अजमेर–जयप र या भागातील मालवगणाचे लोक िोत यात सांशय नािी. 

 
ऋषभदत्ताने ज्या हठकाणी िी धमवकृत्ये केली ती केवळ प ण्यके्षते्र िोती, तेथे तो दानाहदकाांकहरता 

गेला िोता, ती निपानाच्या राज्यात नव्िती, असे म्िणता येणार नािी. केवळ प ण्यके्षत्री दानधमव करण्याचा 
त्याचा उदे्दश असता तर तो याांपेक्षािी स प्रहसद्ध अशा काशी, प्रयाग व गया या प ण्यके्षत्री गेला असता. तेव्िा 
िी स्थले त्याच्या सासऱ्याच्या–निपानाच्या–राज्यात सामील िोती यात सांशय नािी. या उल्लखेाांवरून 



अनुक्रमणिका 
 
 

निपानाचे राज्य उत्तरेस अजमेर पासून दहक्षणेस नाहशक–प णें हजल्ह्याांपयंत आहण पहिमेस काठेवाड, 
ग जराथ, उत्तर कोकणापासून पूवेस माळव्यापयंत पसरले िोते यात सांशय नािी. अशा बलाढ्य राजाचे 
स्वतःचे कोरीव लेख सापडू नयेत िी द दैवाची गोष्ट आिे. 

 
निपानाहवषयी काांिी आख्याहयका जैन ग्रांथाांत आल्या आिेत. पण त्याांत हकती तर्थय आिे ते साांगता 

येत नािी. एका आख्याहयकेत [J. B. O. R. S. XVI, p. 290 f.; M. S. G. H., I,. p. 152. ‘पेहरप्लस’ मध्ये अहरआके (उत्तर कोंकण) 
च्या नांबान स हवषयी एक आख्याहयका हदली आिे. नांबान स म्िणजे निपान असे समजून डॉ. अळतेकराांनी ती हवश्वसनीय मानली आिे. तीत भडोच 
िी नांबान सची राजधानी िोती असे म्िटले आिे. ‘पेहरप्लस’ ग्रांथ हखरस्तपूवव पहिल्या शतकाच्या उत्तराधात हलहिला गेला असे मानण्यात येते. 
निपान हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकाच्या प्रथमाधात (स . १०० ते १२४) राज्य करीत िोता िे त्याच्या काळच्या लेखाांवरून हदसते. म्िणून या 
आख्याहयकेत कािी तर्थय नािी. वास्तहवक पेहरप्लस मधील नाव ‘नांबान स’ नसून ‘मोंबारुस’ आिे. The Classical Accounts of India, p. 301.] 
म्िटले आिे की नरवािनाची (म्िणजे बि धा निपानाची) राजधानी भडोच, हिला सातवािन राजाने 
अनेकदा वढेा घातला. पण प्रत्येक वळेी ते अयशस्वी झाला. तेव्िा त्याच्या एका मांत्र्याने य क्तीने नरवािनाचा 
पाडाव करण्याचे योहजले. त्याने नरवािनाचा सेवक बनून त्याची मजी सांपादन केली. नांतर तो नरवािनाला 
दानधमात उत्तरोत्तर जास्त धन खचवण्यास प्रवृत्त करू लागला. त्याम ळे नरवािनाचा कोश हरकामा िोऊन 
त्याचे सैन्यबळ खच्ची झाले. ते पािून सातवािन राजाने त्याच्यावर प नः स्वारी केली आहण त्याचा पराभव 
केला. 

 
या कथेतील नरवािन ह्यास निपान समजून कािी हवद्वानाांनी गौतमीप त्राच्या त्याच्यावरील 

हवजयाची उपपहत्त लावली आिे. पण या आख्याहयकेत कािी तर्थय हदसत नािी. कारण नाहशक व काले 
येथील लेण्याांतील लेखाांवरून गौतमीप त्र सातकर्मण आहण निपान याांची हनणायक लढाई नाहशक-काले या 
भागात झालेली हदसते, भडोच येथे नव्िे. 

 
पूवोक्त आख्याहयकेत वर्मणल्याप्रमाणे निपान इतका उदार िोता काय िे मािीत नािी, पण त्याचा 

जावई ऋषभदत्त मात्र दानशूर िोता यात सांशय नािी. यात लक्षणीय गोष्ट िी की नाहशकच्या पूवाक्त 
लेखातील आरांभीच्या त्याच्या देणग्या किदूधमीयाांना हदल्या िोत्या. त्याचा किदूधमाहवषयी हवशषे आदर 
हदसतो. त्या देणग्याांचा बौद्ध धमाशी सांबांध नसतािी बि धा त्याच्या आग्रिाम ळे त्या नाहशकच्या बौद्ध 
हविाराांत कोरून ठेवल्या िोत्या. तसेच त्याचे सांस्कृत भाषेवरील पे्रमिी त्या लेखावरून व्यक्त िोते. 
सातवािन स्वतः वैहदकधमी िोते. त्याांनी अनेक श्रौत याग केले िोते. पण त्याांचे सवव कोरीव लेख प्राकृतात 
आिेत. या उलट या शक जामाताचा िा व इतर लेख बऱ्याच श द्ध अशा सांस्कृत भाषेत हलहिले आिेत. 
नांतरचा शक क्षत्रप रुद्रदामन् याचा हगरनार लेख तर स ांदर सांस्कृत भाषेत हलहिला असून त्यात त्याची 
सांस्कृत गद्य व पद्य काव्याांचा कता म्िणून प्रशांसा केली आिे. एकाच कालातील भारतीय किदू व परकी शक 
राजाांची िी प्रवृहत्त खहचतच लक्षणीय आिे. 

 
ऋषभदत्ताचा व त्याच्या दक्षहमत्रा पत्नीचा बौद्ध धमालािी उदार आश्रय िोता. त्याांनी बौद्ध 

हभक्षूांकहरता नाहशक येथे लेणी कोरवनू, त्याांना ग्रामदाने देऊन व अक्षयनीवीकहरता रकमा ग ांतवनू त्याांच्या 
जीहवकेची, चीवराांची व औषधाांची सोय केली िोती. [क्र. ३८ ओ. ३-४, यातील क शणमूल िे वस्त तः ‘क शलमील’ आिे. 
पहरहशष्ट ६ पािा.] 

 
निपानाने आपल्या नावाची चाांदीची नाणी पाडली िोती. त्याने भमूकाच्या नाण्याांच्या प ढील 

बाजूवरची वज्र, वत वळ व बाण िी क्षिरात वांशाची हवहशष्ट हचन्िे, त्याांत ककहचत् र्फरक करून, आपल्या 
नाण्याांच्या मागील बाजूकहरता स्वीकारली, पण त्याांच्या प ढील बाजूवर मध्यभागी स्वतःचा म खवटा घालून 
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सभोवार ग्रीक हलपीत आपले नाव व पदवी हनर्मदष्ट केली. मागील बाजूवर पूवोक्त हचन्िाांसभोवार ‘राज्ञो 
क्षिरातस निपानस’ असा लेख ्ाह्मी हलपीत आहण ‘रञो छिरतस निपनस’ असा खरोष्ठी हलपीत घातला. 
[B. M. C. (Andhras), pp. 65-67.] अशी तीन हलप्याांत व भाषाांत नाव व पदवी असलेली नाणी र्फक्त त्यानेच 
पाडलेली मािीत आिेत. 

 
जोगलतेंभी (नाहशक हजल्िा) येथे निपानाांच्या १३२५० नाण्याांचा सांचय सापडला िोता. त्याांवरील 

राजाची आकृहत हभन्न हभन्न प्रकारची आढळली. त्यावरून कािी हवद्वानाांनी असे अन मान केले आिे की 
निपानानांतरच्या अनेक क्षत्रपाांनी ती नाणी पाडली असावी. [M. S. G. H. I, pp. 163 f.] त्याांच्यापकैी शवेटच्या 
क्षत्रपाचा उच्छेद गौतमीप त्र सातकणीने केला असावा. पण या अन मानात तर्थय नािी. निपानाच्या नांतरच्या 
क्षत्रपाांनी निपाना-चीच नाणी (आपले नाव न घालता) पाडणे चालू ठेवले िे सांभवनीय वाटत नािी. 
तत्कालीन द सऱ्या-कादवमक-क्षत्रप घराण्यातील राज्यकत्यांनी असे केल्याचे हदसत नािी. त्याांपकैी 
प्रत्येकाने आपली स्वतःची आकृहत व लेख तसेच शक सांवताचे वषव आपल्या नाण्याांवर घातले आिे. 
निपानाच्या नाण्याांवरील त्याच्या हवहवध आकृतींचे कारण नाणी पाडणाऱ्याांची अक शलता िे िोय. ग्रीक 
नाणी पाडणारे उत्तरेतील कलाकार यथातर्थय आकृहत काढण्यात वाकबगार िोते. मिाराष्ट्रात तसे 
कलाकार निपानाला हमळाले नसाव.े द सरे प्रमाण िे की या निपानाच्या तथाकहथत उत्तराहधकाऱ्याांपैकी 
कोणाचािी नामोल्लखे तत्कालीन कोरीव लेखाांत येत नािी. याच्या उलट गौतमीप त्र सातकर्मण आपल्या 
नाहशकच्या लेखात साांगतो की पूवी ऋषभदत्ताने उपभोहगलेले शते आपण तेथील हभक्ष सांघाला देत आिो. 
तेव्िा ऋषभदत्त आहण त्याचा सासरा निपान िे त्याच्या नजीकच्या पूवव काळात िोऊन गेले असावे, असे 
अन मान करता येते. 
 

(२) कादपमक क्षत्रप 
 

याच कालात क्षत्रपाांचे द सरे एक घराणे काठेवाड-माळव्यात राज्य करीत िोते. त्याच्या 
इहतिासाकडे आता वळू. 

 
या घराण्याला कादवमक असे नाव िोते. ते रुद्रदामन् च्या कन्येच्या अमात्याने कान्िेरी येथे 

कोरहवलेल्या लेखात आले आिे. [क्रमाांक २५.] 
 
या घराण्यातील सवव क्षत्रपाांनी आपल्या कोरीव लेखाांत व नाण्याांवर शक सांवताचा उपयोग केला 

आिे. त्यावरून ड ्इूल याने असा तकव  केला िोता की तो सांवत् या वांशाचा मूळ प रुष चष्टन याने स रू केला 
िोता, [पहरहशष्ट क्र.३.] पण ते अन मान बरोबर नािी. निपानासारखा चष्टनिी एक क्षत्रप ककवा प्राांताहधपहत 
िोता. तो सांवत्सांस्थापक असणे शक्य नािी. निपान व चष्टन याांनी व याांच्या वांशजाांनी आपल्या सम्राटाच्या 
सांवताचा उपयोग आपल्या लेखाांत केला असला पाहिजे. तो सम्राट क षाणवांशी असला पाहिजे. तेव्िा तो 
सांवत् कहनष्ट्काने स रू केला असावा, िे मत आता बि धा सववमान्य झाले आिे. इतर अनेक सांवताांप्रमाणे 
त्याला आरांभी हवहशष्ट नाव नव्िते. माळवा-काठेवाड येथील शकवांशी क्षत्रपाांनी त्याचा आपल्या लेखाांत 
उपयोग केल्याम ळे त्याला ‘शक सांवत्’ असे प ढे नाव हमळाले खरे, पण तो मूळचा क षाण सम्राट कहनष्ट्काने 
चालू केला िोता यात सांशय नािी. 
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अगदी अलीकडे कच्छमध्ये अन्धौ येथे चष्टनाच्या काळचे वषव ६ व ११ याांचे यहष्टलेख सापडले 
आिेत. [अन क्रमे क्र. ६३ व क्र. ४५.] त्याम ळे या वांशाच्या आरांभकालावर मित्त्वाचा प्रकाश पडला आिे. त्यापूवी 
असे मानले जात िोते की गौतमीप त्र सातकणीने निपानाचा उच्छेद केल्यावर तत्कालीन क षाण 
सम्राटाने–बि धा ि हवष्ट्काने–सातवािनाांच्या वर्मधष्ट्णू सते्तला पायबांद घालण्याकहरता चष्टनाला दहक्षणेत 
पाठहवले असाव.े मथ रेजवळच्या माट गावातील राजवांशाच्या देवक लात (प्रहतमागृिात) वीम कडर्फीसस्, 
कहनष्ट्क व ि हवष्ट्क याांच्या प तळ्याांबरोबर सापडलेला एक प तळा चष्टनाचा मानण्यात येतो. त्यावरील नाव 
अस्पष्ट आिे. कोणी ते ‘मष्टन’ तर कोणी ‘षस्तन’ असे वाचले िोते, पण ते ‘चष्टन’ असणे अहधक सांभवनीय 
आिे. तथाहप चष्टन शक सांवत् ४७ (सन १२५) इतक्या नांतरच्या काली दहक्षणेत आला नव्िता िे आता हसद्ध 
झाले आिे. 

 
अन्धौ येथील लेखाांत य्सामोहतकाचा प त्र म्िणनू चष्टनाचा हनदेश असून त्याांत त्याच्या 

राज्यकालाच्या ११ व्या वषी एक यहष्ट (स्मारकहशला) उभारल्याची नोंद आिे. िे वषव शक सांवताचेच मानले 
पाहिजे. कच्छमधील दौलतपूर येथील यहष्टलेखात तर चष्टनाच्या राज्यकालाच्या सिाव्या वषाचा उल्लखे 
आिे. तेव्िा क षाण सम्राट कहनष्ट्काने आपल्या कारकीदीच्या आरांभी कच्छमधील प्रदेश कजकून चष्टनाला 
क्षत्रप म्िणून दहक्षणेतील कच्छ प्रदेशावर राज्य करण्यास पाठहवले िोते, असे हदसते. त्याच्या य्सामोहतक 
या हपत्याला कोणतीिी पदवी कोणत्यािी लेखात लावली नािी. तेव्िा तो एक सामान्य दजाचा प रुष िोता 
आहण त्याच्या चष्टन या प त्राने स्वतःच्या कतवबगारीने व शौयाने क्षत्रपपद प्राप्त करून घेतले िोते असे 
हदसते. तो बि धा कहनष्ट्काचा नातलग असावा. म्िणनू मथ रेजवळच्या माट येथील देवक लात वीम 
कडर्फीसस, कहनष्ट्क व ि हवष्ट्क याांच्या प्रहतमाांप्रमाणे त्याचीिी प्रहतमा उभारली िोती. 

 
चष्टन रुद्रदामन् याांचे आरांभीचे लेख कच्छ द्वीपामध्येच सापडले आिेत. [क्र. ४५-५० व ५२-५४ पािा.] 

त्याांवरून आरांभी त्याांच्या अांमलाखालील प्रदेश अगदी मयाहदत िोता असे हदसते. कच्छहशवाय 
काठेवाडाचािी कािी भाग त्याांच्या सते्तखाली असावा.पण काठेवाडातच प्रभास येथे ऋषभदत्ताने आपली 
धमवकृत्ये केली िोती िे मागे दाखहवले आिे. त्यावरून हनदान त्याजवळचा काठेवाडातील प्रदेश 
निपानाच्या अमलाखाली िोता असे वाटते. त्याने तो प्रदेश चष्टनाकडून कजकून घेतला असेल िे सांभवनीय 
वाटत नािी. 

 
चष्टनाची चाांदीची नाणी सापडली आिेत. ती त्याने क्षत्रप व मिाक्षत्रप असताना पाडली िोती. [B. 

M. C. (Andhras), pp. 72–75.] त्याांच्या प ढील बाजूवर त्याचा म खवटा व सभोवती ग्रीक हलपीतील लेख आहण 
मागील बाजूवर पववत, वर चांद्र आहण खाली नदी अश्या आकृत्या असून सभोवती ‘राज क्षत्रपस 
य्सामोहतकप त्रस चष्टनस’ असा ्ाह्मी आहण खरोष्ठी हलपीतील लेख हदसतो. त्याचे एक ताांब्याचे नाणेिी 
सापडले आिे. 

 
चष्टनाचा प त्र जयदामन् आपल्या हपत्याच्या कारकीदीत क्षत्रप म्िणून राज्यकारभारात मदत करीत 

िोता. अशा क्षत्रपाांनािी स्वतःच्या नाव े नाणी पाडता येत असत. जयदामन् ची ताांब्याची नाणी सापडली 
आिेत. त्याांच्या प ढील बाजूवर वकशड असलेला बैल आहण हत्रशूल व परश  याांची जोड आकृती, आहण 
मागील बाजूवर पववत, चांद्र व तारा िी असतात. [B. M. C.(Andhras), pp. 76 f.] 
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जयदामन् चष्टनाच्या कारकीदीत कालवश झाला असावा. त्याला कोणत्यािी लेखात ‘मिाक्षत्रप’ 
िी पदवी लावलेली आढळत नािी. त्याच्यानांतर त्याचा प त्र चष्टनाचा नातू-प्रथम रुद्रदामन् िा आपल्या 
आजास राज्यकारभारात मदत करू लागला असे हदसते. चष्टन व रुद्रदामन् याांच्या जोड नावाांचे लेख अन्धौ 
येथे सापडले आिेत. त्याांवरून त्याांची जोड कारकीदव िोती िे कळते. या लेखाांचा काळ वषव ५२ (सन १३०-
१३१) िा आिे. म्िणजे तो निपानाच्या उच्छेदानांतर सिा वषांनी कोरलेला आिे. या अवधीत गौतमीप त्र 
सातकणीने पूवी निपानाच्या अमलाखाली असलेले स राष्ट्र (काठेवाड), क क र (राजप तान्याचा नैऋत्येचा 
प्रदेश), अनूप (नेमाड हजल्िा) आहण आकारावन्ती (पूवव व पहिम माळवा) िे प्रदेश कजकून घेतले िोते. 
[क्र.१८.] चष्टन व रुद्रदामन् त्याला कािीिी प्रहतकार करू शकले नव्िते असे हदसते. कदाहचत् त्याांनी नम्रतेचे 
धोरण स्वीकारले असेल. या काळात रुद्रदामन् च्या कन्येचा हववाि गौतमीप त्राच्या वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण या 
धाकट्या म लाशी झाला असावा. [क्र. २५. वाहसष्ठीप त्र सातकणींची पत्नी, रुद्रदामन् ची कन्या, हिच्या अमात्याचा िा लेख कान्िेरी येथे 
सापडला आिे.] 

 
सन १३२ च्या स मारास झालेल्या गौतमीप त्राच्या हनधानानांतर िी पहरन्स्थहत पालटली. त्याचा 

ज्येष्ठप त्र वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव त्याच्या इतका शूर व रणक शल नव्िता. या गोष्टीचा र्फायदा घेऊन चष्टन व 
रुद्रदामन् याांनी उत्तर कोंकण आहण नमवदेच्या उत्तरेचे आनतव (उत्तर ग जराथ), सौराष्ट्र, मारवाड, हसन्ध -
सौवीर, अनूप (नेमाड हजल्िा), पूवव आहण पहिम माळवा िे प्रदेश एकामागनू एक कजकून घेतले. त्याांना 
प ळ मावीने प्रहतकार करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा रुद्रदामन् ने दोनदा पराभव केला. तथाहप त्याचा 
हपता गौतमीप त्र याने निपानाचा समूळ उच्छेद केला तसे न कहरता तो आपल्या जावयाचा वडील भाऊ 
आिे िे जवळचे नाते ध्यानात घेऊन, रुद्रदामन् ने त्याला सोडून हदले. रुद्रदामन् चे िे सवव हवजय सन् १४० 
पूवी झाले असाव.े कारण टॉलेमीच्या सन १४० च्या स मारास हलहिलेल्या प्रवासवृत्तात चष्टनाचा उल्लखे 
उजै्जनीचा राजा म्िणून केला आिे. [B. M. C. (Andhras), p. xxxix.] रुद्रदामन् ने सन् १५० या वषी कोरलेल्या 
ज नागड येथील लेखातिी त्याच्या आकरावन्ती (माळवा) प्रदेशावरील स्वाहमत्वाचा हनदेश आिे. [क्र.५१.] 
पूवोक्त प्रदेश चष्टन व रुद्रदामन् याांनी आपल्या शौयाने व रणक शलतेने हमळहवले िोते. म्िणनू तत्कालीन 
क षाण सम्राटाने (बि धा ि हवष्ट्काने) त्या दोघाांनािी ‘मिाक्षत्रप’ िी पदवी बिाल केली. चष्टनाच्या नाण्याांवर 
आहण रुद्रदामन् च्या ज नागड लेखाांत हतचा उल्लखे आिे. ज नागड लेखात तर रुद्रदामन् ने ती पदवी स्वतः 
हमळहवली िोती असे स्पष्ट म्िटले आिे. 

 
आपल्या राज्याचा असा हवस्तार केल्यावर चष्टनाने आकारावन्तीतील उजै्जनी येथे आपली राजधानी 

नेली. ग्रीक ग्रांथकार टॉलेमी (स .सन १४०) याने चष्टन िा उजै्जनीस आहण प ळ माहव िा प्रहतष्ठान (पैठण) येथे 
राज्य करतो असे म्िटले आिे. तो चष्टनाचा उल्लखे उजै्जनीचा राज्यकता म्िणनू करतो, पण रुद्रदामन् चा 
तसा उल्लखे करीत नािी. हगरनार लेखावरून रुद्रदामन् सन १५० मध्ये मिाक्षत्रप म्िणून स्वतःच्या नावाने 
राज्य करीत िोता असे हदसते. तेव्िा चष्टन–रुद्रदामन् याांचे पूवोक्त बि तेक हवजय हनदान सन १४० पूवी 
प्राप्त झाले असाव ेआहण त्याांनी आपली राजधानी उजै्जनी येथे िलहवली असावी. 

 
रुद्रदामन् च्या काळी उत्तरेतील क षाण सम्राटाांची सत्ता हनबवळ िोऊ लागली िोती. त्याांच्या 

स्वतःच्या अमलाखालील प्रदेशाजवळील यौधेयाांसारख्या गणाांच्या टोळ्या सभोवरच्या राज्याांच्या 
अहधपतींचा पराजय करून आपले वचवस्व वाढवीत िोत्या. म्िणून तत्कालीन क षाण सम्राटाला त्याांना 
काबूत ठेवण्याकहरता रुद्रदामन् ला हवनांती करणे भाग पडले असाव.े रुद्रदामन् ने आग्नेय पांजाबातील या 
गर्मवष्ठ यौधेयाांचा (आहण बि धा त्याांसारख्या आज वनायन, मालव वगैरे अन्य स्वातांत्र्यपे्रमी गणाांचािी) पराभव 
करून त्याांना शरण येणे भाग पाडले. या य द्धात त्याला कािी म ल खिी हमळाला असावा. हगरनार लेखात 
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त्याच्या राज्यातील प्रदेशाांमध्ये हसन्ध –सौवीराचा उल्लखे आिे. याने सामान्यतः हसन्धचा दहक्षण भाग 
दाखहवला जातो असे पूवी मानले जात िोते. परांत  ‘मिाभारता’ तील अनेक उल्लेखाांवरून आता असे हसद्ध 
झाले आिे की त्याने पांजाबचा दहक्षण भाग (म लतानजवळचा प्रदेश) हववहक्षत असे. 

 
रुद्रदामन् चे राज्य उत्तरेतील पांजाबापासून दहक्षणेतील नमवदा नदीपयंत पसरले िोते. त्यात कसध –

सौवीर, मरु (मारवाड), आनतव (उत्तर ग जराथ), स राष्ट्र (काठेवाड), क क र (कसध), कच्छ, पूवव व पहिम 
आकरावन्ती (माळवा) आहण अपरान्त (उत्तर कोंकण) या देशाांचा अांतभाव िोता. [क्र. ५१, ओ. ११.] 

 
ज नागड लेखात रुद्रदामन् च्या व्यन्क्तत्त्वाचे तसेच कतृवत्वाचेिी बरेच सहवस्तर वणवन आले आिे. तो 

स्वतः शस्त्रास्त्राहनप ण, शूर वीर आहण रणध रांधर िोता. तथाहप, शत्र  शरण आल्यावर तो त्याचा हनःपात करीत 
नसे. अनेक राज्यभ्रष्ट अहधपतींना त्याने त्याांचे प्रदेश हमळवनू हदले िोते. त्याने सातकर्मण (प ळ माहव) याचा 
दोनदा पराजय करून त्याला सोडून हदले िोते याचा उल्लखे मागे आला आिे. [क्र. ५१ मध्ये त्याला सातकर्मण म्िटले 
असले तरी तो रुद्रदाम्याचा जावई नव्िे. सातकर्मण िे तेथे वांशमान म्िणून योहजले आिे. तेथे हववहक्षत राजा प ळ माहवच िोय.] त्याने आपल्या 
राज्यात शाांतता व स व्यवस्था प्रस्थाहपत केली िोती. तो योग्य असेच कर प्रजेवर बसवीत असे. प्रजेच्या 
कल्याणाकहरता आवश्यक अशा तलावाहदकाांच्या हनर्ममतीकहरता व द रुस्तीकहरतािी प्रजेवर कर न लादता 
तो शासकीय खचाने ती लोकोपयोगी कृत्ये करवनू घेत असे. त्याला किद  धमाहवषयी हवशषे हनष्ठा िोती. 
त्याम ळे तो गाई व ्ाह्मण याांना पूज्य मानीत असे. [क्र. ५१, ओ. १५ मधील ‘गो्ाह्मणाां’चा उल्लखे पािा.] क्षिरातवांशी 
क्षत्रपाांनी बौद्ध धमाला लेणी खोदवनू आहण ग्रामदाने करून उदार आश्रय हदला िोता, तसा प्रकार या 
कादवमकवांशी क्षत्रपाांनी केलेला र्फारसा आढळत नािी. रुद्रदामन् दानशूर तसाच हवद्याव्याांसगी आहण 
कलाहभज्ञ िोता. त्याने स्वतः ग ण व अलांकार याांनी कलाहभज्ञ िोता. त्याने स्वतः ग ण व अलांकार याांनी 
नटलेली अशी गद्य पद्य काव्ये रचली िोती. ती अथातच सांस्कृत भाषेत असावी. त्याचा हगरनार लेख िा 
प्राचीन काळचा पहिला हवस्तृत व श द्ध सांस्कृत मध्ये हलहिलेला लेख आिे. त्याचा प्राकृत भाषेत एकिी लेख 
उपलब्ध नािी. त्याला सांगीताची आवड िोती. त्याच्या काली सांस्कृत हवदे्यला, अलांकार, न्याय इत्याहद 
शास्त्राांना व सांगीताहद कलाांना उते्तजन आहण उदार आश्रय हमळाला असला तर आियव नािी. त्याच्या 
अमदानीत उजै्जनीत ज्योहतःशास्त्रात हवशषे प्रगहत िोवनू कालगणनेकहरता ऋत , मास व हदवस उल्लेखण्याची 
पद्धत मागे पडली आहण चाांद्र मास, पक्ष व हतहथ याांचा हनदेश करण्यात येऊ लागला िे उल्लखेनीय आिे. 
[सातवािनाांच्या सवव लेखाांत कालहनदेश ऋत हमतीत आिे तर क्षत्रपाांच्या सवव लेखाांत तो मास–पक्ष–हतहथ–हनदेशात्मक आिे िे लक्षणीय आिे.] 
साराांश, रुद्रदामन् िा प्राचीन काळचा एक शूर, वीर, उदार, स सांस्कृत व कलाहनप ण असा आदशव नृपहत 
िोता. आयव सांस्कृहत परकी रानटी लोकाांना आत्मसात् करून त्याांचा कसा कायापालट घडवनू आणत असे 
याचे तो उत्तम उदािरण िोता. 

 
रुद्रदामन् ची राजधानी उजै्जनी येथेच असावी. तेव्िा स राष्ट्र (काठेवाड) व कसध –सौवीर, 

यासारख्या प्राांताांवर त्याने प्राांताहधपहत नेमले असाव.े पण त्याांपैकी आनतव व स राष्ट्र याांवर नेमलेल्या 
पह्लववांशी क लैपाचा प त्र स हवशाख याचे नाव मात्र आपणाांस मािीत आिे. आपल्या स्वामीप्रमाणे त्यालािी 
प्रजाहिताची कळकळ िोती. म्िणून स दशवन तलावाच्या र्फ टलेल्या बाांधाची द रुस्ती करण्याहवरुद्ध 
रुद्रदामन् चे मांत्री व कायवसहचव हवरुद्ध असतािी त्याने ती द रुस्ती स्वतःच्या जबाबदारीवर िाती घेऊन पूणव 
केली असे ज नागड लेखावरून कळते. [क्र. ५१, ओ. १८] 

 
रुद्रदामन् च्या स्वतांत्र कारकीदीचे शक सांवत् ७२ (सन १५०) एवढेच वषव मािीत आिे. तो शक 

सांवत् ५२ मध्ये आपल्या आजाबरोबर राज्याकाभार पाित िोता. त्याच्या नाण्याांवरून तो स मारे ६० वषांच्या 
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वयोवस्थेपयंत राज्य करीत असावा असे वाटते. तेव्िा त्याची कारकीदव सन १६५ पयंत चालू असावी. हतच्या 
अांहतम भागात त्याचा प त्र दामघ्सद (दामजद ककवा दामजदश्री) िा क्षत्रप म्िणनू त्याला मदत करीत िोता 
असे हदसते. [B. M. C. (Andhras), p. 80.] 

 
रुद्रदामन् ने दीघव काळ राज्य केल्याम ळे त्याचा प त्र दामघ्सद िा राज्यारोिण प्रसांगी बराच वयस्क 

झाला असावा.त्याच्या नाण्याांवरील त्याच्या आकृतीवरून तेच अन मान िोते. त्याने ‘मिाक्षत्रप’ िी पदवी 
धारण केली िोती. त्याची नाणी थोडीच सापडली असल्याम ळे त्याची कारकीदव स मारे सन १६५ ते १७५ 
पयंत चालू असावी. [B. M. C. (Andhras), p. 80.] 

 
त्याच्या नांतर त्याचा ज्येष्ठ प त्र जीवदामन् राज्य करू लागला. याच्या कालापासून पहिमेच्या 

क्षत्रपाांच्या चाांदीच्या नाण्याांच्या प ढील बाजूवर शक सांवताचे तत्कालीन वषव त्याांच्या म खवट्यामागे 
उमटहवण्याची प्रथा पडली. या क्षत्रपाांचे कोरीव लेख र्फारच थोडे सापडले आिेत. त्याांचा इहतिास बि ताांशी 
त्याांच्या नाण्याांवरूनच ज्ञात झाला आिे. 

 
जीवदामने्नन मिाक्षत्रप म्िणनू आपली नाणी शक सांवत् १०० ते १०३पयंत आहण प नः ११० ते ११३ 

पयंत पाडली िोती. मध्यांतरीच्या वषव १०३ ते ११० या काळात त्याचा च लता प्रथम रुद्रकसि याची ‘मिाक्षत्रप’ 
म्िणून पाडलेली नाणी हमळाली आिेत. त्याांवरून त्याने आपल्या प तण्याला दूर सारून गादी बळकावली 
िोती असे हदसते. [Ibid, pp. 86-94.] क्षत्रप रुद्रकसिाचा वषव १०३ चा हशलालेख काठेवाडाच्या िालार 
हजल्ह्यातील ग ांदा या गावी सापडला आिे. [क्र. ५२.] त्यात तो आपल्या प तण्याचा हनदेश करीत नािी. त्या 
लेखात रुद्रभहूत नामक एका आभीर सेनापतीने हविीर खोदल्याचा हनदेश आिे. या हशलालेखावरून डॉ. 
अळतेकराांनी असे अन मान केले आिे की यानांतर लौकरच रुद्रकसिाने या आभीर सेनापतीच्या सािाय्याने 
आपल्या प तण्यास पदच्य त करून गादी बळकावली आहण ‘मिाक्षत्रप’ पदवी धारण केली असावी. 
काठेवाडात क्षत्रपाांच्या नाण्याांबरोबर ईश्वरदत्त नामक मिाक्षत्रपाची पहिल्या व द सऱ्या वषाची चाांदीची नाणी 
सापडली आिेत. तो आभीर असावा असे कािी हवद्वानाांचे मत आिे. कारण त्यासारखी हशवदत्त आहण 
ईश्वरसेन अशी आभीराांची नाव ेनाहशकच्या लेण्यात आली आिेत. त्याांवरून डॉ. अळतेकराांनी असा तकव  
केला आिे की रुद्रकसिाने ईश्वरदत्त नामक आभीर [सेनापतीच्या] सािाय्याने आपला प तण्या जीवदामन् याला 
पदच्य त केले. पण ईश्वरदत्ताने त्याला उलथून टाकून दोन वष ेमिाक्षत्रप म्िणनू (सन १८८ ते १९० पयंत) 
राज्य केले; त्याने रुद्रकसिाला क्षत्रप पदावर रािू हदले. नांतर रुद्रकसि ईश्वरदत्ताला पदच्य त करून 
‘मिाक्षत्रप’ म्िणून राज्य करू लागला. त्याची कारकीदव सन १९७ पयंत चालली िोती. 

 
िा सवव तकव  कच्च्या पायावर उभारला आिे. ईश्वरदत्त आभीर िोता याला प रावा नािी. त्याच्या 

कारकीदीची दोन वष े याच काळातील िे म्िणण्यास साधन नािी. त्याची कारकीदव पां. भगवानलाल 
इांद्रजींनी सन २४९ ते २५१ मध्ये, व डॉ, रॅप्सनने सन २३६ ते २३९ आहण देवदत्त भाांडारकराांनी सन १८८ ते 
१९१ या काळात घातली आिे. अलीकडे डॉ. शोभना गोखले याांनी इांदूर येथे सापडलेले नाणे प्रहसद्ध केले 
आिे. त्याने त्या प्रश्नावर मित्त्वाचा प्रकाश पडला आिे. 

 
आतापयंत सापडलेल्या ईश्वरदत्ताच्या नाण्याांवर पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या नाण्याांवर असते तसे शक 

सांवताचे वषव आढळले नव्िते, रॅप्सनने त्याच्या नाण्याांच्या प ढील बाजूवर एक ककवा दोन आडव्या रेषाांनी 
त्याच्या कारकीदीचे पहिले ककवा द सरे वषव दाखहवले आिे असे प्रहतपाहदले िोते. त्या नाण्याांच्या मागील 
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बाजूवर तेच ‘वष ेप्रथमे’ ककवा ‘वष ेहद्वतीय’ असे शब्दाांत साांहगतले असते असे रॅप्सनने म्िटले आिे. [B. M. C. 
(Andhras), p. 124 f.] इांदूरच्या नाण्याच्या प ढील बाजूवर सांख्यावाचक तीन हचन्िाांनी (१००, ५० व ४ याांनी) 
१५४ िी सांख्या दाखहवली आिे. [त्या नाण्याचा र्फोटो, पहिका २६, आकृती ५१ पािा.] िे शक सांवताचे (सन २३२ 
दशवहवणारे) वषव असाव.े त्या नाण्याच्या मागील बाजूवरील वषाचा उल्लखे अस्पष्ट झाला आिे, पण तेथील 
शब्द ‘वष ेचत थे’ असे असाव ेअसे प ढे दाखहवले आिे. रॅप्सनने प्रहसद्ध केलेल्या ईश्वरदत्ताच्या नाण्याांवरिी 
अशी शक सांवताची १५१ व १५२ िी वष ेअसावी. रॅप्सनच्या कॅटलॉगातील त्याच्या क्र. ४७२ च्या नाण्यावर 
५० चे हचन्ि हदसते. प ढे एकची हनदशवक आडवी एक रेघ आिे िे रॅप्सनने दाखहवले आिे. तेव्िा त्या नाण्याचे 
वषव शक सांवत् १५१ असाव.े ते त्याच्या कारकीदीचे प्रथम वषव िोते असे त्या नाण्याच्या मागील बाजूवर 
म्िटले आिे. या सवव नाण्याांवर ईश्वरदत्ताची मिाक्षत्रप पदवी उल्लहेखली आिे. 

 
तेव्िा मिाक्षत्रप ईश्वरदत्ताने हनदान शक सांवत् १५१ ते १५४ (सन २२९ ते २३२) या कालात राज्य 

केले असे हदसते. याच कालाची मिाक्षत्रप दामसेन याांचीिी नाणी सापडली आिेत. दामसेन िा काठेवाड-
माळवा या प्रदेशात राज्य करीत िोता. त्या प्रदेशात ईश्वरदत्त त्याच काळात सते्तवर असणे शक्य नािी. 
म्िणून त्याचे राज्य मिाराष्ट्रावर िोते असे मानले पाहिजे. त्याने सातवािन काळाच्या अखेरीस सत्ता 
बळकावनू उत्तरेतील प्रदेशावर आक्रमण केले आहण म्िणून त्याची नाणी पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या राज्यात 
हमळतात. 

 
रुद्रकसिाने आपला प तण्या जीवदामन् याला दूर सारून गादी बळकावली िोती. पण सन १९७ च्या 

स मारास जीवदामन् ने उठाव करून आपले राज्यपद हमळहवले असे हदसते. कदाहचत् रुद्रकसि त्या स मारास 
कालवश झाला असावा. कारण कािी असो, या स मारास िा कौट ांहबक सांघषव समाप्त झाला असावा. कारण 
रुद्रहसिाचा प त्र प्रथम रुद्रसेन प ढे जीवदामन् च्या कारकीदीत क्षत्रप म्िणनू राज्यकारभार पाित असताना 
हदसतो. 

 
रुद्रसेनाने प ढे स मारे २२ वष ेमिाक्षत्रप म्िणनू राज्य केले. त्याला पृर्थवीसेन आहण दामजदश्री असे 

दोन प त्र िोते. त्याांनी क्षत्रप म्िणून पाडलेली नाणी हमळाली आिेत. पण त्याांपैकी एकिी रुद्रसेनानांतर 
गादीवर न येता रुद्रसेनाचे धाकटे भाऊ सांघदामन् आहण दामसेन एकामागून एक राज्य करताना हदसतात. 
िाच प्रकार दामसेनानांतरिी झालेला हदसतो. तेव्िा जीवदामन् आहण प्रथम रुद्रकसि याांच्या झगड्यानांतर या 
वांशाने असे ठरहवलेले हदसते की, जोपयंत राज्यकत्या राजाचे धाकटे भाऊ हजवांत आहण कायवक्षम आिेत 
तोपयंत राज्यपद त्याच्या म लाांना न हमळता त्याच्या भावाांस, यथाक्रम हमळाव.े 

 
रुद्रसेनाच्या काळी पहिमेच्या क्षत्रपाांचे वैवाहिक सांबांध दूरदूरच्या राजाांशी झालेले हदसतात. 

रुद्रसेन शकवांशी असला तरी तो वांश त्याच्या कारकीदीपयंत किदू समाजात पूणवपणे सामावला िोता. म्िणून 
अशा वैवाहिक सांबांधास तत्कालीन समाजाचा हवरोध नव्िता. अांध्र देशात सन २३० च्या स मारास उदयास 
आलेल्या इक्ष्वाक  वांशातील वीरप रुषदत्ताने शक राजकन्येशी हववाि केल्याचा उल्लखे तत्कालीन कोरीव 
लेखात येतो. [E. I. XX, p. 19.] ती या रुद्रसेनाची कन्या ककवा नात असावी. दूरच्या हबिार प्रदेशातील वैशाली 
येथे रुद्रसेनाची भहगनी प्रभ दामा हिची म द्र सापडली आिे. [A. R. A. S. I. (1913-14), p. 136.] तीत हतला मिादेवी 
म्िटले आिे, पण तीत हतच्या पतीचा हनदेश नािी. तो कदाहचत् क षाणाांच्या अस्तानांतर तेथे राज्य करीत 
असावा. 
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रुद्रसेनानांतर पूवोहल्लहखत समयान सार क्षत्रप पदावर असलेल्या त्याच्या पृर्थवीसेन नामक म लास 
गादी न हमळता ती त्याचा धाकटा भाऊ सांघदामन् याला हमळाली. त्याने एक-दोन वषचे ‘मिाक्षत्रप’ म्िणून 
राज्य केले असाव े असे त्याच्या नाण्याांवरून हदसते. [B. M. C. (Andhras), p. 126.] याचे कारण डॉ. 
अळतेकराांनी असे अन माहनले आिे की, त्या काळी अजमेर–मारवाड या भागातील मालव गणाने बांड करून 
आपले स्वातांत्र्य उद घोहषत केले. आहण श्रौत यज्ञ करण्यास स रुवात केली. पूवीच्या उदेपूर सांस्थानाच्या 
सिारा हजल्ह्यातील नाांदसा येथील यूपाांवरील लेखाांवरून (मालव सांवत् २८२, सन २२६ च्या) त्याची 
माहिती हमळते. [E. I., XXVII, p. 252.] सांघदामन् चा या मालवगणाशी झगडा असावा. त्यात तो मारला गेला 
असे हदसते. 

 
दामसेनाच्या कारकीदीच्या आरांभीच्या कालात त्याचे प तणे पृर्थवीसेन आहण हद्वतीय दामसेन क्षत्रप 

म्िणून राज्य करीत िोते. नांतर त्याचा स्वतःचा प त्र वीरदामन् िा क्षत्रप म्िणून राज्यकारभार पािू लागला. 
पण तो अकाली हनधन पावला असावा. तेव्िा त्याचा धाकटा भाऊ प्रथम यशोदामन् याला सन २३८ मध्ये 
मिाक्षत्रपपद हमळाले असे हदसते. [B. M. C. (Andhras), pp. 128-30.] यशोदामन् ने र्फक्त दोन वषचे राज्य केले. 
कदाहचत् तो अकाली हनधन पावला असावा. त्यानांतर त्याचा धाकटा भाऊ हवजयसेन यास गादी हमळाली. 
त्याने सन २५० पयंत मिाक्षत्रप म्िणून राज्य केले. त्याच्यानांतर त्याचा धाकटा भाऊ तृतीय दामजदश्री याने 
स मारे पाच वष ेराज्यपद उपभोहगले. [B. M. C. (Andhras) 137-140.] 

 
दामसेनाच्या तीन्िी प त्राांना भावाांना याप्रमाणे यथाक्रम मिाक्षत्रपपद हमळाल्यानांतर त्याचा नातू — 

वीरदामन् चा प त्र — हद्वतीय रुद्रसेन याला सन २५५ च्या स मारास गादी हमळाली. त्याची कारकीदव बावीस 
वष े (सन २५५ ते २७७ पयंत) हटकली. सन २३९ ते २७५ या कालात कोणािी क्षत्रपाची नाणी हमळाली 
नािीत. तेव्िा ते पद हरकामे िोते असे हदसते पण त्याचे कारण कळत नािी. 

 
काांिी वषांपूवी सातारा हजल्ह्यातील कऱ्िाड येथे क्षत्रपाांच्या नाण्याांचा सांचय सापडला िोता. [J. B. 

B. R. A. S. p. VI, 16 f.] त्यामध्ये हवजयसेना (सन २४० ते २५०) पासून हवश्वसेना (सन २९४ ते ३०४) पयंतची 
क्षत्रपाांची नाणी सापडली िोती. त्याांवरून पां. भगवानलाल इांद्रजींनी असे अन मान केले िोते की, या कालात 
(स मारे सन २५० ते ३१०) क्षत्रपाांनी आभीराांच्या प्रदेशावर आक्रमण करून दहक्षण मिाराष्ट्र काबीज केला 
िोता. या काली क्षत्रप र्फारसे प्रबळ नव्िते म्िणून िे आक्रमण डॉ. अळतेकराांना सांभवनीय वाटले नािी. [M. 

S. G. H. I, pp. 163.] त्याांनी या सांचयाची अशी उपपहत्त लावली की कऱ्िाड िे र्फार प्राचीन काळापासून हवद्वान् 
्ाह्मणाांचे हनवासस्थान असल्याम ळे तेथील ्ाह्मणाांस दूरदूरच्या प्रदेशाांतून धार्ममक कृत्याांच्या 
अन ष्ठानाकहरता हनमांत्रणे येत असावी. अशा एखाद्या ्ाह्मणाला दहक्षणारूपाने हमळालेल्या नाण्याांचा िा 
सांचय असावा. [Loc. Cit.] िी दोन्िी अन माने सांभवनीय वाटत नािीत. क्षत्रपाांच्या नाण्याांचे सांचय तशीच 
त रळक नाणीिी केवळ कऱ्िाडमध्ये नव्िे तर प णे हजल्ह्यात, [J. N. S. I., XXXVIII, pp. 27 f.] मध्य प्रदेशाच्या 
कछदवाडा हजल्ह्यात [J. R. A. S. B., III, N. S. p. 94 f.] व हवदभातिी [S. I., III, pp. 215 f.] अनेक हठकाणी सापडली 
आिेत. त्याांचे कारण िे की या प्राांताांवर राज्य करणाऱ्या राजाांची नाणी त्या काळी प्रचहलत नव्िती. 
उदािरणाथव, मिाराष्ट्रात त्या काळी राज्य करणारे आभीर राजे याांची आहण हवदभव (कछदवाडा हजल्िा 
धरून) मधील वाकाटकाांचीिी कोणतीिी नाणी अद्याहप सापडली नािीत. तेव्िा या प्रदेशाांत क्षत्रपाांची नाणी 
व्यविाराच्या सोईसाठी त्या काळी प्रचहलत असावी. 
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हद्वतीय रूद्रसेनानांतर त्याचा प त्र हवश्वकसि िा स मारे सन २७७ मध्ये गादीवर आला, पण त्याची 
कारकीदव दोन-तीन वषचे हटकली. त्यानांतर त्याचा भाऊ भतृवदामन् याला मिाक्षत्रपपद हमळाले. याची 
कारकीदव मात्र बराच दीघवकाळ –२० वष–े चालली. हतच्या अखेरीस त्याचा प त्र हवश्वसेन िा क्षत्रप म्िणनू 
राज्यकारभारात मदत करीत िोता. 

 
सन २८४ मध्ये इराणच्या सस्सानीयन राजवांशाने भारतावर आक्रमण करून हसहथया (शकस्थान) 

व कसध येथे आपले पाय रोवले. भतृवदामन् ने समकालीन सस्साहनयन राजा नसेि याच्याशी हमत्रत्वाचे सांबांध 
ठेवले िोते. भतृवदामन् ची म बलक नाणी काठेवाडात तसेच हवदभाहद इतर प्रदेशाांत सापडली आिेत. [S. I., 
III, pp. 215 f.] त्याांवरून त्याच्या कारकीदीतील शाांतता व स बत्ता प्रत्ययास येते. [मेवासा येथील यहष्ट-लेख शक वषव २०३ 
चा असून तो भतृवदामन् च्याच काळचा आिे. क्र. ६१ मधील हववचेन पािा.] 

 
भतृवदामन् िा चष्टनाच्या शाखेतील शवेटचा मिाक्षत्रप िोय. त्याच्यानांतर द सऱ्या एका शक शाखेचे 

राज्य स रू झाले. हतचा मूळ प रुष स्वामी जीवदामन् िा िोता. त्याचा प त्र हद्वतीय रुद्रकसि याने भतृवदामन् व 
त्याचा प त्र हवश्वसेन याांना पदच्य त करून गादी बळकाहवली. या शाखेचा चष्टनशाखेशी कसा सांबांध िोता 
मािीत नािी. हद्वतीय रुद्रकसि व त्याचा प त्र हद्वतीय यशोदामन् याांनी क्षत्रप म्िणूनच नाणी पाडली. त्याांनी 
मिाक्षत्रप पदवी कधीिी धारण केलेली हदसत नािी. क षाण सम्राट प्रबल िोते तोपयंत ते आपल्या 
प्रान्ताहधपतींना त्याांच्या हवहशष्ट कामहगरीस्तव मिाक्षत्रप पदवी बिाल करीत असत. त्याांच्या मागे ती पदवी 
शक प्राांताहधपतींच्या स्वातांत्र्याची द्योतक गणली जात असावी. अथातच जेव्िा िे क्षत्रप अन्य नृपतींचे 
माांडहलक िोत तेव्िा त्याांना िी पदवी धारण करता येत नसावी. सन ३०५ ते ३३२ या कालात कोणत्या 
बलवत्तर राजाने या शक प्राांताहधपतींना मिाक्षत्रप पदवी धारण करण्यापासून परावृत्त केले याहवषयी हनहित 
हवधान करणे शक्य नािी. त्या काळी कसधच्या सस्साहनयनाांची सत्ता प्रबळ नव्िती. त्याम ळे त्याांच्याकडून 
दबाव आला असण्याची शक्यता नािी. या कालात हवदभात वाकाटक नृपहत प्रथम प्रवरसेन िा राज्य करीत 
िोता. त्याने चार अश्वमेध करून आपला दरारा वाढहवला िोता. त्याच्या दबावाम ळे माळवा-काठेवाडचे 
क्षत्रप ‘मिाक्षत्रप’ पदवी धारण करण्यास धजले नसाव,े असे डॉ. अळतेकराांनी म्िटले आिे. [M. S. G. H. I, p. 

165.] पण वाकाटकाांचा प्रभाव या काळी नमवदेच्या उत्तरेस पडला असेल असे वाटत नािी. याच्या उलट 
क्षत्रपाांचे शजेारी आभीर नृपहत याांची सत्ता या काळात वर्मधष्ट्ण  िोती. त्याांनी कोंकण, पहिम मिाराष्ट्र, 
ग जराथ आहण अनूप (नेमाड हजल्िा) या प्रदेशाांवर आपला अांमल बसहवला िोता िे त्याांच्या सांवताच्या या 
देशाांतील प्रसारावरून अन माहनता येते. [C. I. I., IV, pp. xxxi f.] दिा आभीराांनी १६७ वषव ( सन २५० ते ४१७) 
राज्य केले असे प राणे साांगतात. तेव्िा आभीराांच्या बलवत्तर सते्तचा प्रसार िेच माळवाकाठेवाड येथील 
क्षत्रपाांच्या मित्त्वाकाांके्षला पायबांद बसण्याचे कारण असाव.े द दैवाने आभीर राजाांचे र्फारच थोडे लेख 
आतापयंत उपलब्ध झाले आिेत. प ढे मागे ते प्रकाशात आल्यास या प्रश्नावर प्रकाश पडेल. 

 
शकाांच्या या द सऱ्या शाखेतील हद्वतीय यशोदामन् चे शवेटचे ज्ञात वषव सन ३३२ आिे. यानांतर स मारे 

१६ वषांचे प नः अांधकारय ग येते. प ढे स्वामी तृतीय रुद्रसेनाने मिाक्षत्रप म्िणून पाडलेली नाणी हमळू 
लागतात. त्या नाण्याांवरून त्याचा हपता हद्वतीय रुद्रदामन् यानेिी मिाक्षत्रप पदवी धारण केली िोती असे 
समजते, पण त्याची स्वतःची नाणी हमळाली नािीत आहण त्याचा पूवोक्त हद्वतीय शाखेच्या यशोदामन् शी 
कसा सांबांध िोता िेिी समजत नािी. कदाहचत् हद्वतीय रुद्रदामन् ने स्थाहपलेली शाखा पूवोक्त दोन 
शाखाांिून हभन्न असेल. िी द सरी राज्यक्राांहत सन ३४५ च्या स मारास घडून आली असावी. 
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हद्वतीय रुद्रदामन् ने दोन-तीन वषचे राज्य केले असाव.े त्यानांतर त्याचा प त्र तृतीय रुद्रसेन गादीवर 
आला. त्याची कारकीदव दीघवकाळ–३० वष–े हटकली पण ती शाांततेची नव्िती. कारण या काळात शक 
क्षत्रपाांच्या नाण्याांचे सांचय त्याांच्या राज्यात तसेच बािेरच्या प्रदेशाांतिी जहमनीत प रून ठेवलेले 
हदसतात.असा एक सांचय ज नागड जवळ उपरकोट येथे [J. B. B. R. A. S., 1890, pp. 203 f.] आहण द सरा 
रतलाम जवळ सवाहणया [A. R. A. S. I., 1913-14, pp. 227 f.] येथे सापडला आिे. या दोन्िी सांचयाांत सन ३५१ 
नांतरची तृतीय रुद्रसेनाची नाणी आढळली नािीत. काांिी तर न कतीच पाडलेली हदसतात. तेव्िा सन ३५० 
च्या स मारास क्षत्रपाांच्या राज्यात भीतीचे वातावरण पसरले िोते असे हदसते. 

 
या दिशतीचे कारण मात्र हनहितपणे समजत नािी. डॉ. अळतेकराांनी असे म्िटले आिे की, 

इराणचा राजा हद्वतीय शाप र याने सन ३५६-३५७ मध्ये पूवेकडे स्वारी केली िोती. त्याने कदाहचत् आपल्या 
कसधमधील तळातून काठेवाडावर आक्रमण केले असेल आहण त्याम ळे तृतीय रुद्रसेनाच्या राज्यात 
दिशतीचे वातावरण उत्पन्न झाले असेल. [M. S. G. H., I, p. 166.] पण याहवषयी हनहितपणे हवधान करणे शक्य 
नािी. या सांबांधात द सरेिी एक अन मान सांभवनीय वाटते. सम द्रग प्ताच्या प्रयाग–प्रशस्तीत त्याने 
उच्छेहदलेल्या राजाांच्या यादीत एक रुद्रदेव आिे. [C. I. I. III (old ed.), p. 7.] कािी हवद्वानाांच्या मते तो 
वाकाटक नृपहत प्रथम रुद्रसेन असावा. पण तसे असते तर प ढे त्याच्या प्रथम पहृथवीषेण या प त्राच्या 
कारकीदीत जो ग प्त–वाकाटकाांचा वैवाहिक सांबांध ज ळून आला तो आला नसता. तेव्िा तो रुद्रदेव ‘क्षत्रप 
तृतीय रुद्रसेन’ असावा. अन्य हवरोधी राजाांच्याप्रमाणे सम द्रग प्ताने त्याला एखाद्या चकमकीत ठार केल्यावर 
त्याचे राज्य खालसा केले नािी खरे, पण त्याच्या या कृत्याने पहिमी क्षत्रपाांच्या राज्यात भीतीचे वातावरण 
उत्पन्न झाले असल्यास नवल नािी. 

 
तृतीय रुद्रसेनानांतर क्षत्रपाांचा इहतिास स स्पष्ट नािी. त्याच्यानांतर त्याच्या बहिणीचा म लगा स्वामी 

कसिसेन आहण प ढे त्याचा म लगा स्वामी चत थव रुद्रसेन िे गादीवर आले. पण त्या दोघाांची कारकीदव पाच 
वषांतच (सन ३८८ मध्ये) सांपली. नांतर गादीवर आलेला स्वामी सत्यकसि याचा त्याांच्याशी कसा सांबांध 
िोता िे हनहितपणे साांगता येत नािी. रॅप्सनने स्वामी सत्यकसिाला कसिसेनाचा भाऊ मानले आिे. [B. M. C. 

(Andhras), p. cxlix.] पण त्याची नाणी हमळाली नसल्याने त्याच्या हपत्याचे नाव मािीत नािी. डॉ. 
अळतेकराांच्या मते तो स्वामी तृतीय रुद्रसेनाचा भाऊ असावा. [M. S. G. H., I, p. 167.] आहण म्िणनू आपला 
क्षत्रपाांच्या राज्यावर चत थव रुद्रसेनापेक्षा जास्त अहधकार आिे असे वाटून त्याने त्या रुद्रसेनाला पदच्य त 
केले असाव.े याांतील कोणते मत यथाथव आिे ते हनहित प राव्याच्या अभावी साांगणे शक्य नािी. 

 
पूवोक्त तीन राजाांची — स्वामी कसिसेन, स्वामी चत थव रुद्रसेन आहण स्वामी सत्यकसि याांचा –

कारकीदव सन ३८२ ते ३८८ या सिा वषांत समाप्त झाली यावरून या क्षत्रपाांच्या राज्यातील अांतःकलि 
आहण अन्स्थर राजकीय पहरन्स्थहत ध्यानात येते. ती तत्कालीन हद्वतीय चांद्रग प्त या मित्त्वाकाांक्षी ग प्त 
सम्राटाच्या नजरेतून स टली असणे शक्य नािी. त्या काळापयंत ग प्ताांची सत्ता हवहदशपेयंत येऊन पोचली 
िोती. हवहदशजेवळच्या द जवनपूर गावी चन्द्रग प्ताचा वडील भाऊ रामग प्त याचे तीन मूर्मतलेख व अनेक नाणी 
सापडली आिेत. [E. I. XXXVIII, pp. 46 f.] तेव्िा गादीवर आल्यावर चन्द्रग प्ताने आपला हपता सम द्रग प्त याचे 
अन करण करून अवहशष्ट राहिलेले पहिमी क्षत्रपाांचे राज्य कजकण्याचा हनिय केला असावा. या स्वारीच्या 
हनहमत्ताने हवहदशसे आलेल्या त्याच्या शाब नामक मांत्र्याचा कोरीव लेख तेथे आढळला आिे. [C. I. I. III, (old 
ed.), p. 35.] त्यात त्याने ‘सांपूणव पृर्थवी कजकण्याकहरता येथे आलेल्या राजा चन्द्रग प्ताबरोबर आपण आलो 
िोतो, तेव्िा िी उदयहगरी येथील ग िा कोरहवली ’ असे म्िटले आिे. या लेखात कालोल्लखे नािी. पण तो 
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ठरहवण्यास साधने आिेत. शवेटचा ज्ञात क्षत्रप-सत्यकसिाचा प त्र स्वामी तृतीय रुद्रकसि–याचे उपलब्ध 
नाण्याांवरील अखेरचे शक वषव ३१०+ क्ष (सन ३८८ + क्ष) असे आिे. त्याचे राज्य कजकल्यावर चांद्रग प्ताने 
पाडलेल्या चाांदीच्या नाण्याांवरचे वषव सन ४०९ आिे. त्याच्या सनकानीकवांशी माांडहलकाांचािी 
हवहदशजेवळचा लेख त्याच स माराचा –ग प्त सांवत् ८२ चा –(सन ४०१ ता)– आिे. तेव्िा ग प्ताांनी क्षत्रप 
राज्य कजकण्याचा काल सन ३९० ते ४०५ या पांधरा वषांत असला पाहिजे. सामान्यः तो सन ३९५ मध्ये 
धरण्यात येतो. 

 
या स्वारीत चन्द्रग प्ताने आपल्या समकालीन वाकाटक नृपतीचे सािाय्य घेतले असाव.े डॉ. 

अळतेकराांनी अन मान केले आिे की चन्द्रग प्ताने आपला जामात वाकाटक हद्वतीय रुद्रसेन याचे सािाय्य 
घेण्याचा बेत केला िोता, पण त्याच्या आकन्स्मक हनधनाम ळे ती स्वारी प ढे ढकलावी लागली. [M. S. G. H. 

I., p. 167.] या अन मानाला कािीिी आधार नािी. चन्द्रग प्ताचा समकालीन वाकाटक नृपहत प्रथम पृहथवीषेण 
िा िोता. त्याचा काळ सन ३५० ते ४०० असा त्याच्या हवषयीच्या कािी उल्लखेाांवरून व अन्य साधनाांवरून 
ठरहवता येतो. [वाकटक नृपहत आहण त्याांचा काळ, प.ृ१२.] त्याच्या कारकीदीत िी घटना घडली असावी. हतचा काल 
सन ३९५ िाच हदसतो. 

 
या प्रसांगी हवजय प्राप्त झाल्यावर चांद्रग प्ताने वाकाटकाांशी वैवाहिक सांबांध करण्याचा हनिय करून 

आपली कन्या प्रभावतीग प्ता वाकाटक य वराज (हद्वतीय) रुद्रसेन याला हदली. िा समारांभ मोठ्या थाटाने 
ग प्ताांनी नवीन राजधानी उजै्जनी येथे झाला असावा. अशा हवजयोत्सवप्रसांगी एखाद्या नवीन नाटकाचा प्रयोग 
करण्याची प्रथा िोती. हतला अन सरून, इतर प्राचीन सांस्कृत नाटकाांना दूर सारून, काहलदासाच्या 
‘मालहवकान्ग्नहमत्र’ नाटकाची हनवड झाली असे त्या नाटकाच्या प्रस्तावनेवरून हदसते. [आमचा ‘काहलदास’ 
(तृतीयावृहत्त), पृ. १४५ इ.] 

 
क्षत्रपाांचे राज्य खालसा केल्यावर पहिमेचे हवख्यात बांदर भडोच िे ग प्ताांच्या ताब्यात येऊन त्याांचा 

परदेशाशी व्यापार वाढला असावा. ग प्ताांच्या राजवटीतील अपूवव समदृ्धीचे िेिी एक कारण हदसते. तसेच 
त्याांची द सरी राजधानी उजै्जनी येथे झाल्याने हद्वतीय चांद्रग प्ताचे सांस्कृत भाषा व आयव सांस्कृहत याांच्या 
जोपासनेकडे जास्त लक्ष लागले असाव.े त्याच्या कालात उजै्जनी येथे अनेक हवद्वानाांची परीक्षा िोऊन त्याांना 
ख्याहत प्राप्त झाली असे एका स भाहषतात म्िटले आिे. [काव्यमीमाांसा, (G. O. S.), पृ. ५५.] 
 

(३) णवदभातील क्षत्रप 
 

सन १९६४ पयंत क्षत्रपाांचा अांमल हवदभावर िोता याची यन्त्कां हचतिी माहिती कोणासिी नव्िती. 
त्या वषीच्या हडसेंबर महिन्यात एका लेखाची माहिती आम्िाांस प्रथम कळली. प ढे त्याचे छाप आणवनू आम्िी 
त्याचा अभ्यास केला आहण नांतर तो ‘एहपग्राहर्फया इांहडका’ [E. I., XXVII, pp. 201 f.] मध्ये व इतरत्र प्रहसद्ध 
केला.त्यावरून पहिम मिाराष्ट्र व कोंकण इत्याहद प्रदेशाांप्रमाणे क षाणाांची सत्ता एके काळी हवदभावरिी 
पसरली िोती िे स स्पष्ट झाले. 

 
िा लेख हशलास्तांभाच्या एका अडीच रू्फट उांचीच्या त कड्यावर ्ाह्मी हलपीत आहण प्राकृत भाषेत 

कोरला आिे. त कड्याच्या शीषवभागी अधवकमळाची आकृहत आिे. लेखात असे म्िटले आिे की ज्या स्तांभावर 
तो कोरला आिे तो मिाक्षत्रपक मार रुहपअम्म याचा छायास्तांभ आिे. छायास्तांभ म्िणजे प्रहतमाय क्त [स्मारक] 
स्तांभ. पण सोपडलेल्या हशलाखांडावर कोणतीिी प्रहतमा नािी. असाच प्रकार काठेवाडातील अनेक छाया–
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यष्टींच्या बाबतीत आढळतो. कदाहचत् छायास्तांभाचा मूळ अथव कालाच्या ओघात ल प्त िोऊन केवळ 
‘स्मारकस्तांभ’ एवढाच अथव रूढ झाला असावा. 

 
रुहपअम्म िे नाव भारतीय हदसत नािी. त्याम ळे निपानाप्रमाणे िा क्षत्रप आरांभीच्या काळातला 

हदसतो. प ढे िे क्षत्रप श द्ध भारतीय नाव े धारण करताना हदसतात. उदािरणाथव, ऋषभदत्त, रुद्रदामन्, 
श्रीधरवमवन् वगैरे. 

 
िा रुहपअम्म ‘मिाक्षत्रप’ िोता. तेव्िा त्याने स्वतःच्या पराक्रमाने बराच प्रदेश कजकून साम्राज्य 

सते्तचा हवस्तार केल्याम ळे त्याच्या सम्राटाने िी पदवी त्याला हदली असावी. त्याला क मारिी म्िटले आिे. 
पण येथे त्याचा अथव ‘राजक मारा’ सारखा नािी. त्या काळी मोठ्या अहधकाराांच्या नावाअखेर अशी 
सांमानदशवक पदवी लावण्याचा प्रघात िोता असे नागाज वनकोंड येथील काांिी लेखाांवरून कळते. 

 
या लेखात कालाचा उल्लखे नािी. तथाहप तो क षाण सम्राट कहनष्ट्काच्या ककवा त्याचा 

उत्तराहधकारी ि हवष्ट्क याच्या काळी हवदभात िोऊन गेला असावा. त्या काळी वैनगांगाकाठचे पौनी िे 
हवदभाच्या राजधानीचे नगर िोते असे हदसते. क षाणाांच्या या ककवा यापूवीच्या क्षत्रपाने िा प्रदेश 
कजकल्याम ळे सातवािनाांना ककवा त्याांच्या प्राांताहधपतीला येथून माघार घ्यावी लागली असावी. 

 
क्षत्रपाांचे िे आक्रमण हकती वष ेहटकले िे मािीत नािी. तथाहप सन १२३ च्या स मारास गौतमीप त्र 

सातकणीने जेव्िा क षाणाांहवरुद्ध मोिीम उघडली तेव्िा त्याने िा प्रदेश प्रथम कजकला िोता असे हदसते. 
नांतर त्याने पहिमेस चाल केली आहण नाहशकजवळ गोवधवन येथे निपानाशी घनघोर लढाई करून त्याचा 
पराजय केला. [क्र.११.] प ढे त्याने नाहशकजवळच्या बौद्ध लेण्याांना भेट देऊन तेथे भहूमदान केले. त्याप्रसांगी 
काढलेल्या आज्ञापत्रात त्याने आपला हनदेश ‘बेणाकटकस्वामी’ (बेणातीरच्या प्रदेशाचा राजा) असा 
िेत पूववक केलेला हदसतो. [पूवोक्त, ओ.१ सां. म ., सर ८, प.ृ २०३ इ. पािा.] निपानाच्या कारकीदीचे शवेटचे ज्ञात वषव 
४६ आिे. ते शक सांवताचे आिे िे इतरत्र दाखहवले आिे. तेव्िा िी लढाई सन १२४–२५ मध्ये झाली 
असावी. 

 
क्षत्रपाांचा हवदभावर अांमल केव्िा बसला िे मािीत नािी, पण तो सन १२३ च्या स मारास सांपला 

एवढे मात्र साांगता येते. 
 

पणिमी क्षत्रपाांच्या वांशावळी 
 

१ — क्षहरात क्षत्रप 
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२ — कादपमक क्षत्रप 
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पणरणशष्ट पणहले खारवेलचा काल 

 
ककलग देशाचा थोर राजा खारवले याच्या कालाहवषयी हवद्वानाांत तीव्र मतभेद गेल्या शताहधक 

वषांत उत्पन्न झाले आिेत. त्याचा काल ठरहवण्याचे एकमेव साधन ओहरसातील भ वनेश्वरजवळ असलेल्या 
िाथीग ांरे्फतील प्राकृत लेख िाच आिे. पण तो लेख आता अत्यांत खराब न्स्थतीत असल्याम ळे त्याच्या काांिी 
भागाांचे वाचन व अथव हवद्वानाांनी हभन्न हभन्न प्रकारे केले आिेत. त्या लेखातील कािी हवहशष्ट भागाांवर लक्ष 
कें हद्रत करून त्या वादग्रस्त प्रश्नावर काय प्रकाश पडतो िे पािावयाचे आिे. या हववचेनाला मिाराष्ट्राच्या 
प्राचीन इहतिासाच्या दृष्टीने मित्त्व आिे; कारण िा राजा मिाराष्ट्राच्या अहतप्राचीन सातवािन वांशातील 
सातकर्मण राजाचा समकालीन िोता. सातवािन राजवटीचािी काल अहनहित असल्याम ळे त्यावरिी 
खारवलेच्या कालाने कािी प्रकाश पडेल. 

 
आता सवव सांशोधकाांनी मान्य केले आिे की िाथीग ांर्फा लेखात कोणतािी कालोल्लेख नािी. [पां 

भगवानलाल इांद्रजींनी िाथीग ांर्फा लेखाच्या १६ व्या ओळीत मौयवकालाच्या १६५ या वषाचा उल्लखे वाचला िोता. त्या वाचनाला फ्लीट व ल्यूडसव 
याांनी आक्षेप घेतला िोता. जयस्वाल व बॅनजी याांनी पां. भगवानलालचे ते वाचन स्वीकारले िोते. पण नांतर ए. इां., व्िॉ. २०, पृ. ७४ इ. वरील 
आपल्या लेखात त्याांनीिी ‘िाथीग ांर्फा लेखात कोणत्यािी कालाचा उल्लेख नािी’ िे मान्य केले आिे.] तेव्िा त्या लेखात हनदेहशलेल्या 
खारवलेाच्या काांिी राजाांशी समकालीनत्वावरूनच आपणाांस त्याच्या कालाचे अन मान केले पाहिजे. 
िाथीग ांर्फा लेखावरून प ढील राजे समकालीन िोते असे हदसते: (१) खारवले आहण सातकर्मण; (२) 
खारवले आहण बिसहतहमत; आहण (३) खारवले आहण यवन राजा हदहमत. याहशवाय, िाथीग ांर्फा लेखात 
म्िटले आिे की ‘खारवलेाने तीन शतकाांपूवी (ककवा १०३ वषांपूवी) नांद राजाने खोदलेला कालवा 
तनस हलय मागािून आपल्या नगरात आणला.’ खारवलेचा अन माहनत काल या हवधानाशीिी स सांगत 
असला पाहिजे. 

 
वरील तीन समकालीनत्वाांपैकी द सरे–खारवले आहण बिसहतहमत याांचे समकालीनत्व–हवशषे 

मित्त्वाचे आिे. कारण त्यायोगे खारवलेाचा काल थोड्या र्फार र्फरकाने हनहित िोण्याचा सांभव आिे. 
म्िणून ते प्रथम घेऊ. 
 

१. खारवेल आणि बहसणतणमत याांचे समकालीनतव 

 
िाथीग ांर्फा लेखातील ११ व १२ ओळींचे वाचन येणेप्रमाणे — 

बारसमे वसे ॱ ॱ ॱ सिसेहि हवतासयहत उत्तरापथराजानो ॱ ॱ ॱ ॱ मागधानां च हवप लां  भयां जनेतो िथसां गांगाय 
पाययहत [।*] मागधां च राजानां बिसहतहमतां पादे वांदापयहत [।*] 

 
‘उत्तरापथ’ याचा येथे अथव ‘उत्तर भारत’ असा आिे. ‘पथूृदकापलीकडचा प्रदेश’ [पािा — ‘पथूृदकात्परत 

उत्तरापथः,’ राजशखेरची ‘काव्यमीमाांसा’, (गायकवाड ओहरएांटल सीरीज), पृ. ९४. पृथूदक म्िणजे सध्याचे पेिोवा.] असा राजशखेरानें 
हदलेला त्याचा अथव येथे हवहवहक्षत नािी. जयसवालाांनी ‘िथी स गांगाय पाययहत’ असे वाचून ‘खारवले 
आपले ित्ती पाटलीप त्रातील स गाांग प्रासादात प्रवशेहवतो’ [२ ए. इां., व्िॉ. २०, प.ृ ८० व ८८, हटप्पणी.] असा अथव केला 
आिे, पण तो अग्राह्य आिे. ‘पाययहत’ याचा अथव ‘प्रवशेहवतो’ असा करणे शक्य नािी. तेव्िा ‘िथसां गांगाय’ 
असे वाचणे बरे. ‘बिसहतहमतां’ िे वाचन बि तेक हनहित आिे आहण ते सवव हवद्वानाांनी स्वीकारले आिे. तेव्िा 
वरील उताऱ्याचा अथव ‘आपल्या कारकीदीच्या बाराव्या वषी खारवलेाने एकाएकी उत्तर भारताच्या राजाांच्या 
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छातीत धडकी उत्पन्न केली. मगधाच्या लोकाांत मोठी भीहत उत्पन्न करून त्याने आपल्या ित्तीघोड्याांना 
गांगेचे पाणी पाजले आहण मगधाचा राजा बिसहतहमत याला आपल्या पायाांना नमस्कार करणे भाग पाडले’ 
असा आिे. 

 
िा मगधराज बिसहतहमत कोण? त्याचे सांस्कृत नाव ‘बृिस्पहतहमत्र’ असाव,े िे बि तेकाांनी मान्य 

केले आिे. जयसवालाांनी तो श ांगवांशसांस्थापक प ष्ट्यहमत्र असावा असे प्रहतपाहदले आिे, आहण त्याला प्रमाण 
असे हदले आिे की बिृस्पहत (ग रु) िी प ष्ट्यनक्षत्राची देवता आिे. [F. B. O. R. S., Ⅲ , p. 473.] िे कारण हवहचत्र 
असल्याम ळे कोणीिी िे समीकरण स्वीकारले नािी. प राणाांतील वांशावळींत िे नाव आढळत नािी. 
अशोकाच्या वांशाजाांमध्येिी िे नाव हदसत नािी. पण उत्तर प्रदेशातील कोसम (प्राचीन कौशाम्बी) याच्या 
जवळच्या पभोसा गावच्या आषाढसेनाच्या लेणे–लेखात [E. I. Ⅱ, pp. 242 f.] त्याचा भाचा म्िणून 
बिसहतहमताचा उल्लेख आिे. आषाढसेनाची माता गोपाली िी उत्तर पाांचाल देशाची राजधानी अहिच्छत्रा 
(सध्याचे रामनगर) येथील तेवणीप त्र भागवत राजाची कन्या िोती असेिी त्या लेखावरून कळते. िा 
बिसहतहमत ऊदाक राजाचा सामन्त िोता व आषाढसेनाने त्या राजाच्या कारकीदीतील दिाव्या वषी ते 
लेणे पभोसा येथे खोदहवले िोते. िा ऊदाक प राणाांतील श ांगाांच्या वांशावळीतील वस हमत्राचा प त्र ओद्रक 
हदसतो. िा वस हमत्र श ांगराज्य-सांस्थापक प ष्ट्यहमत्राचा नातू म्िणनू वांशावळीत [D. K. A., p. 31, n. 13] तसेच 
काहलदासाच्या ‘मालहवकान्ग्नहमत्रा’त उल्लहेखला आिे. बिसहतहमत स्वतः वत्स देशावर राज्य करीत 
असला तरी प ष्ट्यहमत्र श ांगाच्या हनधनानांतर त्याने आपली सत्ता मगधावर पसरहवलेली हदसते. कािी ‘हमत्र’ 
राजाांची नाणी पाटण्यात सापडली आिेत, व ब द्धगयेतील एका कठड्याच्या स्तांभावर कािी ‘हमत्र’ राजाांची 
नाव े कोरली आिेत. [ A. R. A. S. I., 1912-13, pp. 84 f. इांद्रान्ग्नहमत्र आहण ्ह्महमत्र या राजाांचे लेख ब द्धगयेमध्ये सापडले आिेत. [A. 
R. A. S. I., 1907-08, pp. 40 and 225; ibid. 1908-09, p. 147.] त्यावरून प ष्ट्यहमत्र श ांगानांतर मगध कािी हमत्र राजाांच्या 
अमलाखाली िोता असे हदसते. बिसहतहमत िा त्याांपकैी अगदी प्रारांभीचा राजा हदसतो. त्याचे राज्य वत्स 
देशापासून मगध देशापयंत पसरले िोते. िाच राजा िाथीग ांर्फा लेखात खारवलेाचा समकालीन म्िणनू 
उल्लेहखलेला असावा. 
 

प ष्ट्यहमत्रानांतर श ांग राजाांचे पाटहलप त्रातून उच्चाटण झालेले हदसते. प ष्ट्यहमत्राच्या एकािी वांशजाचे 
लेख ककवा नाणी मगधात सापडली नािीत. श ांग, काण्व व अन्ध्र (सातवािन) राजाांनी या क्रमाने पाटहलप त्र 
येथे राज्य केले या प्रचहलत समज तीला कािीिी आधार नािी. प ष्ट्यहमत्रानांतर श ांग सते्तचे कें द्र पाटहलप त्रात 
नसून मध्य भारतात हवहदशा येथे िोते. प ष्ट्यहमत्राच्या काळीिी त्याचा प त्र अन्ग्नहमत्र हवहदशसे राज्य करीत 
िोता िे काहलदासाच्या ‘मालहवकान्ग्नहमत्रा’त दाखहवले आिे. त्याच्या वांशजाांचीिी हवहदशा िीच राजधानी 
असावी. म्िणनूच नांतरच्या कालात तक्षहशलेच्या ॲहटअलहकडस या यवन राजाने आपला वकील 
िेहलओडोरस याला हवहदशा येथे भागभद्र श ांगाच्या दरबारी पाठहवले िोते. [F. B. B. R. A. S., ⅩⅩIII, p. 104.] 
तसेच सातवािन नृपहत सातकर्मण याने श ांगाांच्या प्रदेशावर आक्रमण करून तेथे काांिी काळ ताबा हमळहवला, 
तेव्िा त्याच्या म कादमाने आपला लेख जवळच्या साांची येथील मिास्तूपाच्या तोरणावर कोरला िोता. [ A. R. 
A. S. I., 1912-13, pp. 84 f. इांद्रान्ग्नहमत्र आहण ्ह्महमत्र या राजाांचे लेख ब द्धगयेमध्ये सापडले आिेत. [A. R. A. S. I., 1907-08, pp. 40 and 
225; ibid. 1908-09, p. 147.] नांतर प राणे साांगतात त्याप्रमाणे हवहदशा िी काण्वाांची व नाग राजाांची राजधानी 
झाली. ग प्ताांच्या कारकीदीतिी आरांभीच्या काळात ती त्या राजाांची द सरी राजधानी िोती असे हदसते. 
म्िणून सम द्रग प्त प्रथम तेथे राित िोता. जवळच्या सागर हजल्ह्यातील एरण गावी त्याने हवष्ट्णूचे देवालय 
बाांधले िोते आहण तेथे आपला हशलालेख कोरहवला िोता. त्या लेखात एहरहकण नगराला 
‘स्वभोगनगरैहरहकणप्रदेश’ (स्वतःच्या अमलाखाली असलेल्या भ क्तीतील एहरहकण प्रदेश) असे म्िटले 
आिे. [C. I. I., III, pp, 18 f.] हवहदशजेवळच सम द्रग प्ताचा प त्र रामग प्त याचे तीन मरू्मतलेख सापडले आिेत. [E. 
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I., XXXVIII, pp. 46 f.] तेव्िा हिस्तपूवव द सऱ्या शतकापासून हिस्तोत्तर चौर्थया शतकापयंत हवहदशा िी श ांग, 
काण्व, नाग व ग प्त राजाांची राजधानी िोती. म्िणनूच ग प्त राजा हद्वतीय चन्द्रग प्त हवक्रमाहदत्य याचा 
आहश्रत काहलदास याने हतचे ‘हदक्ष  प्रहथतहवहदशालक्षणा राजधानी’ असे वणवन ‘मेघदूता’त केले आिे. [मेघदूत 
(सां. का. बा. पाठक), श्लो. २४.] तेव्िा खारवलेाने मगधावर स्वारी केली तेव्िा तेथे कोणी श ांग राजा राज्य करीत 
नव्िता, तर हमत्रक लोत्पन्न बृिस्पहतहमत्र नामक राजा िोता, व त्याने प ष्ट्यहमत्र श ांग राजानांतर तो प्रदेश 
कजकला िोता असे हदसते. 
 

प ष्ट्यहमत्राचे हनधन स मारे हिस्तपूवव १५० मध्ये झाले असाव.े त्यानांतर लौकरच कौशाम्बीच्या 
बृिस्पहतहमत्राची सत्ता तेथे प्रस्थाहपत झाली असावी. िाथीग ांर्फा लेखात म्िटले आिे की खारवलेाने आपल्या 
राज्यकाळाच्या बाराव्या वषी उत्तर भारतावर आक्रमण करून मगधाचा राजा बृिस्पहतहमत्र याला पादवांदन 
करावयास लावले. खारवले हिस्तपूवव १५० या वषी गादीवर आला असल्यास िी घटना हिस्तपूवव १३८ 
मध्ये घडली असावी. बृिस्पहतहमत्र िा श ांगनृपहत ओद्रक (ऊदाक) याचा सामन्त िोता. िा ओद्रक 
प ष्ट्यहमत्राचा पणतू असल्याने िी घटना १३८ च्या स मारास घडणे अगदी सांभवनीय आिे. 
 

िाथीग ांर्फा लेखात खारवलेाच्या राज्यकालाच्या तेराव्या वषापयंतच्याच घटनाांचा उल्लेख आिे. 
त्यानांतर लौकरच त्याचे हनधन झाले असाव.े म्िणनू त्याचा राज्यकाल हिस्तपूवव १५० ते १३५ असा ठरहवता 
येतो. आता िा काल इतर समकालीनत्वाांशी हकतपत ज ळतो ते पािू. 
 

२. खारवेल आणि सातकर्णि याांचे समकालीनतव 

 
िाथीग ांर्फा लेखाच्या चौर्थया ओळीत खालील वणवन आले आिे — 

द हतये च वसे अहचतहयता सातकां कन पहछमहदसां ियगजनररधबि लां  दांडां पठापयहत [।*] कञ्िबेंणागताय च 
सेनाय हवताहसहत अहसकनगरां [।*] 

 
या उताऱ्यात म्िटले आिे की द सऱ्या वषी खारवलेाने घोडे, ित्ती, रथ व पायांदळ याांचे सैन्य 

सातकर्मण राजाला न ज मानता पहिमेस पाठहवले आहण ते सैन्य कन्िबेण्णा नदीला पोचल्यावर ऋषीक 
नगराच्या लोकाांच्या छातीत धडकी उत्पन्न केली. 
 

जयसवाल आहण राखलदास बॅनजी याांनी या उताऱ्यात ‘म हसकनगर’ असे वाचून त्यात 
उल्लेहखलेली नदी िी सातारा हजल्ह्यात उगम पावनू मिाराष्ट्र, कणाटक आहण अन्ध्र प्रदेशाांतून वाित 
जाऊन मछलीपटण येथे सम द्रास हमळणारी कृष्ट्णा नदी िोय असे म्िटले आिे [ए. इ.ं, व्िॉ. २०, प.ृ ८३.] आहण 
ढवळीकराांनी िे म हसकनगर म्िणजे अशोकाचे लघ  प्रस्तर लेख जेथे सापडले आिेत ते मस्की गाव असे 
स चहवले आिे. पण बरूआ याांनी ‘अहसकनगर’ िाच खरा पाठ आिे असे दाखहवले आिे. हशवाय 
म हसकनगरचा उल्लखे कोणत्यािी प्राचीन लेखात आढळत नािी. याच्या उलट अहसक (सांस्कृत ऋषीक) 
याचा उल्लखे मिाभारत–रामायणाहद ग्रांथ व प्राचीन कोरीव लेख याांत आढळतो. तेव्िा ‘अहसकनगर’ िाच 
पाठ बरोबर आिे. बरुआांचे नांतरचे हवधान ‘अहसक िे म हसकाचे द सरे नाव असाव’े िे मात्र स्वीकारता येत 
नािी. ‘अहसक’ िे देशनाम प ळ मावीच्या नाहशक येथील लेण्यात त्याचा हपता गौतमीप त्र सातकर्मण याच्या 
अमलाखाली असलेल्या दहक्षणापथातील देशाांच्या यादीत उल्लहेखले आिे. [क्र. १८, ओ. २.] आम्िी 
चाळीसपांचेचाळीस वषापूवी अहसक (ऋषीक) िे असक (अश्मक) याच्या बरोबर सांस्कृत वाङमयात व 
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प्राचीन कोरीव लेखाांत येते िे दाखहवले िोते. ‘रामायणा’ त स ग्रीवाने वानराांना सीतेच्या शोधाथव ज्या दहक्षण 
देशाांत जाण्यास साांहगतले िोते त्याांत हवदभव आहण माहिषक या देशाांबरोबर ऋषीकाचािी हनदेश िोता. 
[रामायण (हनणवयसागर पे्रस), हकन्ष्ट्कां धाकाांड, स. ४१, श्लो. १०.] ‘मिाभारता’त ऋषीकाचा हवदभव आहण पहिम अनूप या 
देशाांबरोबर उल्लेख आला आिे. [मिाभारत (हचत्रशाळा पे्रस), भीष्ट्मपवव, ९, ६४, व उद्योगपवव, ४, १८-१९.] त्या आषव काव्याचा 
द सऱ्या एका श्लोकात कणाने कजकलेल्या प्रदेशाांमध्ये ऋषीकाचा अश्मकासहित हनदेश आिे. [पूवोक्त, कणवपवव, 

८, २०.] दण्डीच्या ‘दशक मारचहरता’त जसा अश्मक देशाचा तसा ऋषीक देशाचािी अहधपहत हवदभाच्या 
राजाचा माांडहलक िोता असे वर्मणले आिे. [दशक मारचहरत (B. S. S.), प.ृ १३८.] या सवव उल्लखेाांवरून ऋषीक देश 
अश्मक, अनूप आहण हवदभव याांना लागनू िोता असे हदसते. असा देश र्फक्त खानदेशच असणे शक्य आिे. 
कारण तो उत्तरेस अनूप (नेमाड हजल्िा), पूवेस हवदभव आहण दहक्षणेस मूलक व अश्मक (औरांगाबाद व 
अिमदनगर हजल्िे) याांना लागून आिे. 
 

वरील उताऱ्यात म्िटले आिे की खारवलेाची सेना पहिमेस चाल करून कन्िबेण्णा नदीला 
पोचली. िी नदी वाईजवळ उगम पावणारी कृष्ट्णा असणे शक्य नािी. कारण ती ककलग देशाच्या दहक्षणेस 
वािते, पहिमेस नािी. जयसवाल आहण बॅनजी याांच्या ‘एहपग्राहर्फया इांहडका’तील िाथीग ांर्फा लेखास टीपा 
जोडणाऱ्या डॉ. अ. स. अळतेकराांना कन्िबेण्णा म्िणजे कृष्ट्णा िे हसद्ध करताना प ष्ट्कळच अडचण पडली. 
ते म्िणतात, ‘खारवले लाांब प्रवािाच्या आहण वाकडी हतकडी वळणे घेणाऱ्या कृष्ट्णानदीला पोचला यात 
सांशय नािी. तो पहिमेस गेला िोता यातिी सांशय नािी; कारण, ‘पहछमहदसां’ िा शब्द िाथीग ांर्फा लेखात 
स्पष्ट आिे, पण तो नक्की कोठे कृष्ट्णा नदीला पोचला िे अहनहित आिे.’ [ए. इां., व्िॉ. २०, पृ. ८३.] 
 

ककलग देशाच्या पहिमेस वािणारी कन्िबणे्णा िी नदी कोणती िे ठरहवण्यात या हवद्वाांनाना आलेली 
अडचण, वास्तहवक पािता, त्याांनी स्वतःच उत्पन्न केली आिे. कन्िबेण्णा िी कन्िान नदीचा सांगम 
झाल्यावर भांडारा हजल्ह्यातून वािणारी वैनगांगा िोय असे मानल्यास कोणतीच अडचण उत्पन्न िोत नािी. 
प्राचीन काळी हतला कृष्ट्णवणेा असे नाव िोते असे हदसते. ती ककलग देशाच्या पहिमेस वाित असल्याने 
िाथीग ांर्फा लेखातील हतचा हनदेश हतला बरोबर ज ळतो. खारवलेाची सेना हवदभात वैनगांगेपयंत आल्यावर 
ऋषीकाच्या (हवदभाच्या पहिमेस लागून असलेल्या खानदेशाच्या) राजधानीत भीतीचे वातावरण उत्पन्न 
झाले असल्यास नवल नािी. [F. N. S. I., II, pp. 83 f.] 
 

हशवाय त्या लेखात म्िटले आिे की खारवलेाने सातकणीला न ज मानता आपली सेना पहिमेस 
पाठहवली. त्या काळात हवदभव व खानदेश सातवािनवांशी सातकणीच्या राज्यात सामील िोते. म्िणून िे 
वणवन यथाथव आिे. पण मस्की ज्या कृष्ट्णा नदीच्या काठी आिे तेथपयवन्त सातवािनाांची सत्ता त्या काळी 
पसरली नव्िती. प ढे हकत्येक शतकाांनी झालेल्या गौतमीप त्र सातकणीच्या काळीिी क न्तल देश (ज्यामध्ये 
मस्की अन्तभूवत िोते तो) सातवािनाांच्या राज्यात सामील झाला नव्िता िे आम्िी वाटेगाव (साांगली हजल्िा) 
येथील सातवािनाांच्या नाणकसांचयाच्या पहरक्षणावरून दाखहवले आिे. [Ibid. XXXIV, pp. 205 f.] गौतमीप त्राचा 
प त्र आहण उत्तराहधकारी प्रथम प ळ माहव याच्या काळी प्रथम सातवािनाांचा अांमल क ां तलावर प्रस्थाहपत 
झाला. 
 

खारवलेचा समकालीन िा सातकर्मण कोण िोता? प राणाांत अांध्र (सातवािन) वांशातील या नावाचे 
अनेक राजे हनदेहशले आिेत. ककबि ना, आरांभीचे ‘सातवािन’ िे वांशनाम प्रचारातून जाऊन त्या जागी 
‘सातकर्मण’ िे रूढ झाले. म्िणून प ढील राजाांनी ‘सातकणी’ला आपल्या स्वतःच्या नावाची ककवा 



अनुक्रमणिका 
 
 

मातृनामदशवक हवशषेणाची जोड देऊन आपला हनदेश केलेला कोरीव लेखाांत आढळतो. म्िणून आपणाांस 
नांतरच्या सातवािनाांची नाव े ‘गौतमीप त्र सातकर्मण’, ‘वहसष्ठीप त्र सातकर्मण’, ‘चकोर सातकर्मण’, ‘यज्ञ 
सातकर्मण’, ‘हवजय सातकर्मण’ अशी आढळतात. 
 

खारवलेाचा समकालीन सातकर्मण केव्िा िोऊन गेला याहवषयी हवद्वानाांनी हभन्न हभन्न मते प्रदर्मशत 
केली आिेत. कािी त्याला हिस्तपूवव द सऱ्या शतकाच्या आरांभी, तर द सरे पहिल्या शतकाच्या शवेटी 
घालतात. त्याचा काल हनहित करण्याकहरता आपणाांस सातवािन घराणे केव्िा उदयास आले िे पाहिले 
पाहिजे. 
 

बि तेक प राणे अांध्र (म्िणजे सातवािन) राजाांनी ४५६ ककवा ४६० वष ेराज्य केले असे म्िणतात. [D. 

K. A., p. 43.] त्याांचा अस्त हिस्तोत्तर २३० च्या स मारास झाला असावा. [आम्िी मागे (प.ृ ४५ वर) दाखहवले आिे की 
हिस्तोत्तर २३० च्या स मारास पहिम मिाराष्ट्रात क्षपत्र ईश्वरदत्ताने व हवदभात म ांड नामक ्ाह्मण वांशाने आपापली राज्ये स्थाहपली, आहण 
दहक्षणेच्या इतर प्रदेशाांत इतर राजवांश उदयास आले.] ह्याहवषयी सवांचे एकमत आिे. तेव्िा ते स मारे हिस्तपूवव २३० 
मध्ये–अशोकाच्या हनधनानांतर लौकरच जेव्िा त्याच्या हवशाल साम्राज्याचे त कडे झाले तेव्िा–उदयास 
झाले असाव.े कािी प राणाांत या वांशातील राजाांची सांख्या ३० अशी हदली आिे, पण कािींत ती अठरा ककवा 
एकोणीस अशी आढळते. तसेच त्या राजाांच्या राज्यकालातिी वैहवध्य आढळते. तेव्िा िा प्रश्न हनहितपणे 
सोडहवणे कठीण आिे. पण बि तकरून िे घराणे अशोकाच्या हनधनानांतर हिस्तपूवव २३० च्या स मारास 
उदयास आले असाव ेअसे मानणेच सय न्क्तक िोईल. तसे नसल्यास मिाराष्ट्राच्या इहतिासात शे-दीडश े
वषांचे अांधकारय ग मानाव ेलागेल. 
 

प राांणात हसम क (श्रीम ख) िा या वांशातील पहिला राजा िोता असे म्िटले आिे. पण दहक्षणेच्या 
नाहशक, औरांगाबाद, िैदराबाद, अकोला, कोंडापूर येथे सातवािन राजाची नाणी सापडली आिेत. 
त्यावरून तो या वांशाचा सांस्थापक हदसतो. त्याच्याम ळेच या वांशाला ‘सातवािन’ असे नाव प्राप्त झाले 
असाव.े [F. N. S. I., VII, pp. 1 f.; Vol. XI, pp. 22 f.] हसम काचा भाऊ कृष्ट्ण ह्याचे नाहशकच्या लेण्यातील लेखात 
‘सातवािनक लातील राजा’ असे वणवन आिे. [E. I., VIII, p. 95.] तो सातवािनाचा प त्र असता तर तसा हनदेश 
त्या लेखात केला नसता. म्िणून सातवािन व हसम क-कृष्ट्ण याांच्यामध्ये हनदान एक हपढी िोऊन गेली 
असावी. तेव्िा सातवािन आहण या हपढ्या याांनी हिस्तपूववक २३० ते २०० या कालात राज्य केले असाव.े 
 

हसम क िा सातवािन सते्तचा खरा प्रहतष्ठापक िोता. नाणेघाट लेखात त्याला ‘दहक्षणापथपहत’ 
म्िटले आिे [पािा — ‘बीरस सूरस अप्रहतितचकस दहखनापठ [पहतनो]’ इ. िे वणवन हसम क सातवािनाचे हदसते.] आहण त्याचे सैन्य 
कधीिी पराभव पावले नव्िते असे वणवन केले आिे. प राणाांत त्याचा राज्यकाल २३ वष ेअसा हदला आिे. 
त्याच्या हनधनाच्या वळेी त्याचा प त्र सातकर्मण िा अल्पवयस्क असल्याम ळे त्याचा भाऊ कृष्ट्ण िा राज्य करू 
लागला असे हदसते. [D. K. A., p. 39.] त्याने १८ वष ेराज्य केले म्िणनू या दोन भावाांच्या राज्यकालाची बरेीज 
४१ वष ेयेते. प राणाांतील राज्यकालाांची वष ेबरोबर असल्यास सातकर्मण (२०० उणे ४१ =) सन १५९ मध्ये 
गादीवर आला असावा. अथात् तो खारवलेापेक्षा वयाने थोडा मोठा िोता. 
 

िा सातकर्मण बलाढ्य राजा िोता. त्याने अनेक श्रोत यज्ञ केले िोते. त्याांपकैी दोन अश्वमेध िोते. 
त्याांवरून त्याची सत्ता दहक्षणेत हनरांकश िोती असे हदसते. [नागहनकेचा नाणेघाटातील लेख (क्र. ४), ओळ ११ पािा.] 
त्याने उत्तरेतिी स्वारी केली िोती, व हवहदशचे्या जवळचा प्रदेश कािी काळ आपल्या ताब्यात ठेवला िोता. 
या काळी त्याच्या म कादमाने साांचीच्या मिास्तूपाजवळ आपला लेख कोरहवला िोता. [क्रमाांक २ पािा.] 
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त्याच्या राज्यात हवदभव समाहवष्ट िोता िे पौनी येथील स्तूपाच्या उत्खननात त्याचे नाणे सापडले आिे [F. N. 
S. I., XXXV, pp. 106 f.] यावरून स्पष्ट हदसते. पौनी िे वैनगांगेच्या काठी आिे. या नदीलाच पूवी कन्िबणे्णा 
म्िणत असत. खारवलेाने त्याला न ज मानता कन्िबेण्णापयंत आपले चत रांग सैन्य पाठहवले िोते असे 
िाथीग ांर्फा लेखात म्िटले आिे. त्यावरूनिी सातकर्मण िा त्या कालाचा एक बलाढ्य राजा िोता आहण 
पौनीपयंत त्याची सत्ता पसरली िोती. िे स्पष्ट हदसते. 

 
या खेपेस खारवलेाला कािी हवजय हमळालेला हदसत नािी. नािी तर िाथीग ांर्फा लेखात त्याचा 

उल्लेख आला असता. खारवलेाच्या स्वारीची वाता कळताच सातकर्मण हवदभाच्या रक्षणाथव धावला असावा, 
आहण त्याम ळे खारवलेाच्या सैन्याला माघार घ्यावी लागली असे हदसते. 
 

नांतर दोन वषांनी खारवलेाने प नः पहिमेकडे आक्रमण केले आहण रहठक आहण भोजक याांना 
आपल्या प ढे नम्र िोण्यास लावले. िे सातवािनाांचे माांडहलक असाव.े अशोकाच्या लेखाांत याांचा उल्लखे 
येतो. त्याांपैकी काांिींचे सातवािनाांशी वैवाहिक सांबांध झाले िोते. [मिारहठ त्रनकहयर याचा प तळा नाणेघाटात कोरला 
िोता. तो बि धा नागहनकेचा हपता असावा. क्र. ७ पािा.] प ढे मात्र िे दहक्षणेच्या इहतिासात र्फारसे आढळत नािीत. 
िाथीग ांर्फा लेखातील त्याांचा हनदेश खारवलेाच्या हिस्तपूवव १५०–१३५ या कालाशी स सांगत आिे. 

 
३. खारवेल आणि यवनराज णदणमत याांचे समकालीनतव 

 
िाथीग ांर्फा लेखाच्या आठव्या ओळीत प ढील वणवन आले आिे — 
अठमे च वसे मिता सेनाय . . . . गोरधहगकर घातापहयता राजगिां उपपीडयहत [।*] एहतना 

कां मपदानसांनादेन सांहबतसेनवािने हवपम ांहचत ां मध रां अपयातो यवनराज [हदहमत] . . . [।*] 
 

या उताऱ्यात म्िटले आिे की आपल्या राज्यकालाच्या आठव्या वषी खारवलेाने गोरधहगहर 
(मगधातील बराबर टेकडी) ल टला आहण राजगृिाला भयत्रस्त केले. त्याच्या सैन्याच्या हनघोषाने त्रस्त 
िोऊन आपली सेना व वािने टाकून यवनराजा हदहमत मथ रेला पळून गेला. या यवनराजाचे नाव िाथीग ांर्फा 
लेखात अस्पष्ट झाले आिे; पण अवहशष्ट भागावरून ते हदहमतच (डेमेहरयसच) असाव.े [याचे नाव आता अस्पष्ट 
झाले आि, पण त्यातील ‘म’ स्पष्ट आिे. िे नाव प ष्ट्कळ हवद्वानाांना सांमत आिे.] िा उल्लखे आम्िी मागे ठरहवलेल्या सन १५०–
१३५ या खारवलेाच्या काळाला ज ळतो काय? 
 

डेमेहरयस िा बॅन्क्रयाचा राजा म्िणून प्रहसद्ध आिे. त्याने भारतावर स्वारी केली िोती; पण ती 
शवेटचा मौयव राजा बृिद्रथ याच्या काळाच्या शवेटी झाली असे सामान्यतः मानले जाते. त्या स्वारीम ळे 
झालेल्या गोंधळाचे वणवन ‘गागी–सांहिते’च्या य गप राण या भागात यथातर्थय आले आिे. त्यात म्िटले आिे 
की त्या द ष्ट बलाढ्य यवनाांना पाटहलप त्रातून त्वरेने माघार घ्यावी लागली; कारण त्याांच्या स्वतःच्या 
देशातच भाऊबांदकीम ळे लढाई स रू झाली िोती. [H. C. I. P. II, pp. 96-97.] या हवधानाचा अन्वयाथव हवद्वानाांनी 
असा लावला आिे की बॅन्क्रयामध्ये य के्रहटहडसच्या उठावाम ळे डेमेहरयसला भारतातून परताव ेलागले. या 
सांधीचा र्फायदा घेऊन प ष्ट्यहमत्राने हिस्तपूवव १६४ च्या स मारास बृिद्रथ मौयाला ठार मारून मगधाची गादी 
बळकावली. तेव्िा िाथीग ांर्फा लेखातील हदहमत खारवलेाच्या मगधावरील स्वारीची वाता ऐकताच पळून 
गेला असल्यास ती घटना त्याच्या हिस्तपूवव १५०–१३५ या काळाशी हवसांगत िोत नािी काय? 
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यावर आमचे उत्तर िे की िाथीग ांर्फा लेखात उल्लहेखलेला हदहमत प्रथम डेहमहरयस नसून त्याचा प त्र 
हद्वतीय डेमेहरयस. मकॅ डोनल्ड याने दाखहवले आिे की काांिी टेराद्रम्म आहण द्रम्म नाण्याांवर प ढील बाजूवर 
एका तरुण प रुषाची आकृहत आहण मागील बाजूवर भाला व ढाल घेतलेली पल्लास अथीनी देवता, आहण 
सभोवर ‘बॅहसहलअस डेमेहरओ’ िी आढळतात. ती नाणी प्रथम डेमेहरयसची नसून त्याचा प त्र हद्वतीय 
डेमेहरयसची असावी. [Cambridge History of India, Voi. I, (1935), p. 452.] तो मथ रेच्या पहरसरात राज्य करीत 
असावा. खारवलेाने राजगिृावर आक्रमण केल्याची वाता ऐकताच त्याने मगधातून पळ काढून उत्तम 
तटबांदी असलेल्या मथ रा नगरीत आश्रय घेतला असे हदसते. 
 

तेव्िा िा उल्लेख आम्िी हनहित केलेल्या खारवलेाच्या हिस्तपूवव १५०–१३५ या कालाच्या हवरुद्ध 
जात नािी. पण तो उल्लखे खारवले हिस्तपूवव पहिल्या शतकात िोऊन गेला. या मताला मात्र पूणवपणे 
हवरोधी आिे. कारण त्या कालात डेमेहरयस नावाचा यवन राजा मथ रेजवळ राज्य करीत िोता याला म ळीच 
आधार नािी. 

 
४. नांदराज्याच्या कालव्याचा पुरावा 

 
आता खारवलेाचा िा काल िाथीग ांर्फा लेखाच्या ओळ ६ मधील एका हवधानाला हवरोधी आिे काय 

िे पािू. तो उतारा असा- [See Sircar’s Select Inscriptions (1965), p. 216, n. 5.] 
 

पांचमे च दानी वसे नांदराजहतवससत ओघाहटतां तनस हलयवाटा पणाकड नगरां पवसेयहत [।*]. 
 

या उताऱ्याचा अथव हवद्वानाांनी अनेक प्रकारे केला आिे. सकृद्दशवनीच त्याचा अथव असा हदसतो की 
आपल्या राज्यकालाच्या पाचव्या वषी खारवलेाने पूवी नांदराजाने १०३ ( ककवा ३००) वषांपूवी खोदलेला 
कालवा तनस हलय मागापासून आपल्या राजधानीपयंत खोदून आणला. 
 

डॉ. शहशकान्त याांनी अलीकडे प्रकाहशत केलेल्या िाथीग ांर्फा लेखावरील आपल्या ग्रांथात असे 
म्िटले आिे की तो कालवा नन्द राजाने मिावीर तीथवकराांच्या हिस्तपूवव ५२७ या वषी स रू झालेल्या 
सांवताच्या १०३ या वषी (म्िणजे हिस्तपूवी ५२७ उणे १०३ = ४२४ या वषी) खोदला िोता. [See Hathigumpha 

Inscription of Kharavela, p. 34.] वरील उताऱ्याचा िा अथव स्वीकारल्यास त्याचा आम्िी हनहित केलेल्या 
खारवलेाच्या कालाला म ळीच हवरोध येत नािी. पण मिावीर तीथंकराांचा असा एखादा सांवत् िोता याला 
प्रमाण नािी. म्िणनू कािी हवद्वानाांचे म्िणणे असे की तो कालवा नन्द राजाांच्या सांवताच्या १०३ या वषी 
खोदला असावा. असा नन्द सांवत् उत्तर चाल क्यवांशी षष्ठ हवक्रमाहदत्याच्या येडरव े येथील लेखात 
उल्लेहखला आिे. [See the Yedarave inscription of Chalukya Vikramaditya (Bom. Gaz., Vol. I, part ii, p. 437.] अल्वरेूनीिी 
हिस्तपूवव ४५८ या वषी स रू झालेल्या एका सांवताचा उल्लेख करतो, [Sachau, II, pp. 4-7.] तो िा नन्दसांवत् 
असावा. तेव्िा त्या सांवताचे १०३ िे वषव हिस्तपूवव ३५५ असे िोईल. ते आम्िी ठरहवलेल्या खारवलेाच्या 
कालाला हवरोधी नािी. जैन परांपरेप्रमाणे मिावीरानांतर ६० वषांनी नन्द वांशाचा उदय झाला आहण त्या 
वांशाचे राज्य १५५ ककवा १५० वष ेहटकले. तेव्िा एखाद्या नन्द राजाने आपल्या वांशाच्या १०३ या वषी असा 
कालवा खोदला असणे स तराम् शक्य आिे. वरील उताऱ्याचा िा अथव स्वीकारल्यास कोणतीच आपहत्त येत 
नािी. 
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काांिी हवद्वानाांचे असे मत आिे की नन्द वांश हिस्तपूवव ३६४ या वषी उदयास आला. त्याांचे राज्य 
ककलग देशापयंत पसरले िोते यात सांशय नािी. त्याांचा सांवत् तेथे चालू असावा. तसे नसते तर त्या 
सांवताच्या नक्की १०३ या वषाचा उल्लेख िाथीग ांर्फा लेखात आला नसता. िे हवद्वान् म्िणतात त्याप्रमाणे नन्द 
वांशाचा उदय हिस्तपूवव ३६४ या वषी झाला आहण हिस्तपूवव ३२४ मध्ये चांद्रग प्त मौयाने त्याांचा उच्छेद केला 
तोपयंत ४० वष े त्याांचे राज्य हटकले िे स्वीकारले तरी प्रस्त त उताऱ्यातील हवधानाला म ळीच बाधा येत 
नािी. कारण त्याांत तो कालवा नन्दसांवताच्या १०३ या वषी खोदला एवढेच म्िटले आिे. तो कोणी खोदला 
िे साांहगतले नािी. या मताप्रमाणे िे वषव हिस्तपूवव २६१ असे येते व ते अशोकाच्या हिस्तपूवव २७४ ते २३६ या 
राज्यकालात पडते. आपल्या साम्राज्याांतील दूरदूरच्या प्रदेशाांतिी अशी साववजहनक हिताची पूतव कमे 
करण्याची मौयववांशाची राजनीहत िोती िे हगरनार येथील लेखात चांद्रग प्त मौयाच्या कारकीदीत हनमाण 
केलेल्या स दशवन तलावाच्या उल्लखेावरून हसद्ध झाले आिे. [E. I., Vol. VI, pp. 1f.] तेव्िा हिस्तपूवव २६१ या 
वषी अशोकाने ककलगातला िा कालवा खोदला असला तर त्यात आियव नािी. 
 

पण यावर असा आके्षप सांभवतो की असा नांदराज सांवत् त्या काळी प्रचहलत िोता याला प्रमाण 
नािी. िा आके्षप मान्य केल्यास ‘नन्द राजाने तीनश ेवषांपूवी खोदलेला कालवा’ असा अथव करावा. िा काल 
अथातच अदमासाने साांहगतलेला आिे. तो ‘स मारे तीन शतकाांपूवी’ या अथी घेतला पाहिजे. कारण 
खारवलेाने तो कालवा कािी त्याच्या ‘हत्रशतसाांवत्सहरक उत्सवा’त खोदला नव्िता. नांद वांश हिस्तपूवव 
३६४ या वषी उदयास आला असे मानले तरी त्यानें खोदलेला कालवा खारवलेाच्या हिस्तपूवव १५०-१३५ 
या कालाच्या पूवीच्या हतसऱ्या शतकातच हनमाण झाला िोता. म्िणून िाथीग ांर्फा येथील त्या 
कालव्याहवषयीच्या हवधानाला बाध येऊ शकत नािी. [‘हतवससत’ िे अगदी वाच्याथाने घ्यावयाचे नािी. तो कालवा कािी 
‘हत्रशताब्दीसमारोिात’ खारवलेाने आपल्या नगरात आणला नव्िता. त्याचा अथव इतकाच की तो कालवा पूवी खणल्याला दोन शतकाांपेक्षा अहधक 
काळ झाला िोता.] 
 

तेव्िा पूवोक्त हवधानाचा प रावा, त्याचा कशािी रीतीनें अथव लावला तरी, तो आम्िी हनहित केलेल्या 
हिस्तपूवव १५०-१३५ या खारवलेाच्या कालाला बाधक िोत नािी िे स्पष्ट आिे. 
 

पणरणशष्ट दुसरे नहपानाच्या लेखाांतील सांवत् 
 

नहपानकालीन लेखाांतील वष ेकोितया सांवताची? 

 
उत्तर मिाराष्ट्र, कोंकण, ग जराथ, माळवा, मध्य आहण दहक्षण राजप ताना या हवशाल प्रदेशाांवर 

राज्य करणाऱ्या निपानाच्या कालाहवषयी हवहवध मते व्यक्त झाली आिेत. रॅप्सनच्या मतान सार त्याच्या 
लेखाांत उल्लहेखलेली ४१, ४२, ४५ व ४६ िी वषे शक सांवताची असावी. म्िणून तो हिस्तोत्तर द सऱ्या 
शतकाच्या पहिल्या पादात झाला असावा. त्यानांतर चष्टन व रुद्रदामन् याांचा ५२ व्या वषाचा लेख कच्छमध्ये 
अन्धौ गावामध्ये सापडला तेव्िा काांिी हवद्वानाांनी रॅप्सनच्या मतावर जोरदार आके्षप घेतला. त्याांचे म्िणणे 
असे की चष्टनाच्या लेखातील ५२ िे वषव शक सांवताचे, यात सांशय नािी; कारण त्याच्या सवव वांशजाांच्या 
लेखाांत व नाण्याांवर त्याच सांवताची वष े उल्लहेखली आिेत िे सववमान्य आिे. पण निपानाच्या काळाची 
पूवोक्त वष ेत्याच (शक) सांवताची मानल्यास प ढील घटना (४६ ते ५२ या) सिा वषांच्या अवधीत घडल्या 
असे मानाव ेलागेल– (१) निपानाच्या राजवटीची समान्प्त; (२) क्षिराताांचा समूळ उच्छेद; (३) चष्टनाचे 
राज्यारोिण, त्याची प्रथम क्षत्रप म्िणून, आहण नांतर मिाक्षत्रप म्िणून कारकीदव; (४) त्याचा प त्र जयदामन् 
याची क्षत्रप म्िणून कारकीदव; आहण (५) त्याचा प त्र रुद्रदामन् याची क्षत्रप म्िणून कारकीदव. इतक्या घटना 
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सिा वषांच्या अल्पावधीत घडल्या असणे असांभवनीय आिे. तेव्िा निपानाच्या लेखाांतील वष ेहिस्तपूवव ५८ 
या वषी स रू िोणाऱ्या हवक्रमसांवताची मानावी, म्िणजे पूवोक्त पाांच घटनाांना प रेसा अवहध हमळेल. या 
आके्षपात हवशषे तर्थय नव्िते; कारण चष्टन िा निपानाच्या नांतर क्षत्रप म्िणून हनय क्त केला गेला असे 
मानण्यास प्रमाण नािी. निपान मिाराष्ट्र, कोंकण, ग जराथ, मध्यप्रदेश इत्यादींवर राज्य करीत असता 
चष्टन कच्छकाठेवाडात त्याच काळी सत्ता गाजवीत असणे अशक्य नािी. द सरे असे की, त्या काळी हवक्रम 
सांवताचा प्रचार मिाराष्ट्र, कोंकण, ग जराथ वगैरे प्रदेशाांत िोता असे हदसत नािी. त्यानांतर हकत्येक 
शतकाांनी त्या प्रदेशाांत हवक्रम सांवताचा प्रवशे झाला. तेव्िा निपानाच्या लेखातील वष े हवक्रम सांवताची 
असणे सांभवनीय नािी. 
 

डॉ. अ. स. अळतेकराांनी हनराळेच मत माांडले िोते. [P. I. H. C., XIII, pp. 35 f.] त्याांच्या मते 
निपानाच्या लेखाांतील ४१ ते ४६ िी वष ेकोणत्यािी सांवताची नसून त्याच्या स्वतःच्या कारकीदीची आिेत. 
निपान हिस्तोत्तर ५५ ते १०५ या काळात िोऊन गेला असावा. या मताच्या प ष्ट्ट्यथव त्याांनी खालीलप्रमाणे 
मते माांडली िोती: — 
 

(१) क्रमाांक ३८ च्या नाहशक लेखात काषापण आहण स वणव या दोन्िी नाण्याांचा उल्लेख आिे. 
त्याांतील काषापण िी निपानाची चाांदीची नाणी िोत. स वणव नाणी भारतात वीम कडर्फीसस या क षाण 
वांशातील द सऱ्या क्रमाांकाच्या राजाने प्रथम पाडली. म्िणून स वणव नाण्याांचे उल्लखे असलेला निपानाचा 
लेख हिस्तपूवव पहिल्या शतकातला असणे शक्य नािी. अथात् त्याच्या लेखातील ४१ ते ४६ िी वष ेहवक्रम 
सांवताची असणे अशक्य आिे. निपान हिस्तोत्तर ५५ ते १०५ या कालात िोऊन गेला असल्यास स वणव 
नाण्याांचे उल्लखे ठीक जमतात. 
 

(२) पेहरप्लस या गीक्र ग्रांथात अहरआके (अपरान्त ककवा उत्तर कोंकण) नम्बानसच्या अांमलाखाली 
िोते आहण त्याची राजधानी हमन्नगर येथे िोती असे म्िटले आिे. नम्बानस म्िणजे निपान िोय. पेहरप्लस 
ग्रांथ हिस्तोत्तर पहिल्या शतकाच्या हद्वतीय पादात हलहिला गेला. त्या काळी उत्तर कोंकणातील 
निपानाच्या लेखात पूवोक्त वष े हवक्रम सांवताची असणे शक्य नािी. निपान हिस्तोत्तर ५५ ते १०५ या 
काळात झाला असल्यास मात्र िे उल्लेख बरोबर ज ळतील. 
 

(३) भमूक आहण निपान या दोघाांच्यािी नाण्याांवर वज्र आहण धन ष्ट्य याांच्या आकृहत आढळतात. 
त्या त्याांनी स्पॅहलरीसेस आहण हद्वतीय आझेस या शक राजाांच्या नाण्याांवरून उचलल्या असाव्या. िे राजे 
भमूक–निपानाांपूवी २५–३० वषचे िोऊन गेले िोते. तेव्िा िे अन मान अगदी सांभवनीय आिे. 
 

(४) टॉलेमी (हिस्तोत्तर १४०) िा आपल्या ग्रांथात साांगतो की, दहक्षणेतील प्रहतष्ठानचा प ळ माहव 
आहण उजै्जनीचा चष्टन िे समकालीन आिेत. चष्टन िा अन्धौ येथील लेखाांवरून शक सांवत् ५२ (हिस्तोत्तर 
१३०) मध्ये राज्य करीत िोता. आम्िी स चहवलेला हिस्तोत्तर ५५ ते १०५ िा काळ निपानाचा मानल्यास 
त्याचा उच्छेदकता गौतमीप त्र सातकर्मण िा त्यानांतर हनदान सिा वष ेव त्याच्यानांतर त्याचा प त्र प ळ माहव 
हनदान २४ वष–ेम्िणजे हिस्तोत्तर १११+२४ = १३५ पयंत राज्य करीत असावा. अथात् तो हिस्तोत्तर 
१४० च्या स मारास दहक्षणापथात प्रहतष्ठान येथे राज्य करीत असणे स सांभाव्य आिे. प राणाांत तर त्याची 
कारकीदव २८ वषांची हदली आिे. ती मानल्यास म ळीच अडचण येत नािी. 
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(५) ज नागड येथील (क्र. ५१ च्या) लेखात रुद्रदामन् हवषयी असे म्िटले आिे की त्याने 
दहक्षणापथपहत सातकणीचा दोनदा सरळ य द्धात पराजय केला िोता, पण त्याच्याशी जवळचे नाते 
असल्याम ळे त्याने त्या सातकणीचा समूळ उच्छेद मात्र केला नािी. िा सातकर्मण प राणातील हशवस्कन्द 
सातकर्मण असावा. त्याने स मारे हिस्तोत्तर १४५ ते १५२ पयंत राज्य केले असाव.े तो रुद्रदामन् चा जावई 
वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण याचा प त्र आहण उत्तराहधकारी असावा. िा स्कन्द सातकर्मण वाहसष्ठीप त्राच्या 
(रुद्रदामन् च्या कन्येिून हभन्न अशा) द सऱ्या राणीपासून झाला असावा. म्िणनू रुद्रदामन् ने त्याचा पराजय 
केल्यावर त्याला ठार केले नािी. तेव्िा रुद्रदामन् च्या लेखातील सवव वणवन स सांगत आिे. 
 

याप्रमाणे निपानाच्या लेखाांतील वषांहवषयी प ढील तीन मते प्रचहलत आिेत — (१) ती वष ेशक 
सांवताची असावी; (२) ती हवक्रम सांवताची असावी; आहण (३) ती निपानाच्या कारकीदीची असावी. 
यातील खरा पक्ष कोणता िे हनहित झाल्याहशवाय सातवािन-क्षत्रप राजवटींतील घटना नीट समजणार 
नािीत. म्िणनू या समस्येला र्फार मित्त्व आिे. 
 

आम्िी िी समस्या एका अहभनव पद्धतीने सोडवनू दाखहवतो. त्याकहरता निपानकालीन लेखाांतील 
कालहनदेश कसे केले आिेत िे सूक्ष्मपणे पाहिले पाहिजे — 
 

(१) भारतातील कालहनदेशाची प्राचीन पद्धती कारकीदीचे वषव उल्लखूेन करण्याची िोती. तीत 
कोणत्यािी सांवताचा उल्लेख नसे; कारण अत्यांत प्राचीन काळी भारतात सांवत् म ळी प्रचारातच नव्िते. िे 
हनदेश प ढील प्रकारे असत — 
 

(अ) लेखाच्या आरांभी राजनामाशी सांलग्न असा कारकीदीच्या सांवतसराचा उले्लख करून.–यात 
क्वहचत् ‘वैजहयक’ असे वषाचे हवशषेण योहजले जात असे — 
 
खालील उदािरणे पािा — 

 
(१) नाहशक येथील वहसष्ठीप त्र प ळ मावीचा लेख (क्र. १८) — 
रञो वहसठीप तस हसहर प ळ माहवस सवछरे एक नवीसे १० [+*] ९ हगम्िाण पखे हबहतये २ हदवसे 

तेरसे १० [+*] ३. 
 

(२) अडोणी येथील [तृतीय] प ळ मावीचा प्रस्तर लेख (क्र. ३४) — 
 रञो सातवािनानाां हसहर प ळ माहवस सव ८ िेम २ हदव १. 
 

(३) कानखेडा येथील श्रीधरवम्याचा लेख (कॉ. इ. इां., व्िॉ. ४, पृ. १३) — 
 

शकनन्दप ते्रण मिादण्डनायकेन श्रीधरवमवणा . . . . वैजहयके सांवत्सरे त्रयोदशमे श्रावणबि लस्य 
दशमीपूववकम्। 
 

ककवा 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

(ब) लेखात अगोदरच राजनाम आले असल्यास, लेखाच्या शेवटी राजनामणवरणहत सांवतसराचा 
उले्लख करून — 
 

खालील उदािरण पािा — 
 
(१) नाहशक येथील गौतमीप त्र सातकणीचा लेख (क्र. ११) — 
सवछरे १० [+*] ८ वासपखे २ हदवसे २. 
 
(२) वाहशम येथील हद्वतीय हवन्ध्यशक्तीचा ताम्रपट (वाकाटक नृपहत इ. पृ. ३३७) साव्वछरां ३० 

[+*] ७ िेमांतपक्खां पढमां हदवस ४. 
 
(३) महयदवोल  येथील हशवस्कन्दवमवन् चा लेख (ए. इां., व्िॉ. ६, पृ. ८६) — 
सांवछरां दसमां १० हगम्िपखो छठो ६ हदवसां पांचमां ५. 
 
(२) एखाद्या सांवताच्या सांवतसराचा णनदेश करून — जेव्िा एखाद्या हनर्मदष्ट वा अहनर्मदष्ट सांवताच्या 

सांवत्सराचा उल्लखे करावयाचा असे तेव्िा तो प ढीलपैकी एका प्रकाराने केला जात असे — 
 
(अ) उत्तरकालीन लेखाांतल्याप्रमािे — आरांभी णनदेश करून — खालील उदािरणे पािा — 
 
(१) तक्षहशला येथील पाहतकाचा लेख (कॉ. इ. इां., व्िॉ. २, भाग १, पृ. २८) — 
 
सांवत्सरस्य अठसहततमए २० [+*] २० [+*] २० [+*] १० [+*] ४ [+*] ४. 
 
(२) पांजतार येथील क षाण राजाचा हशलालेख (पूवोक्त, व्िॉ. २, भाग १, पृ. ७०) — 
 
सां १ [×] १०० [+*] २० [+*] १ [+*] १ श्रवणस मसस हद पढमे १. 
 
(३) मथ रेतील ि हवष्ट्काचा लेख [ए. इां., व्िॉ. २१, पृ. ५० इ.] 
सांवछरे २० [+*] ८ ग न्प्पवये हदवसे १. 

 
ककवा 

 
(ब) ततकालीन राजाचा नामोले्लख करून तयाशी सांलग्न असा सांवतसर–णनदेश करून — 

खालील उदाहरिे पाहा — 
 
(१) अन्धौ येथील चष्टन व रुद्रदामन्  याांचा लेख (क्र. ४६). 
 
राज्ञो चाष्टनस य्सामोहतकप त्रस राज्ञो रुद्रदामस जयदामप त्रस वष े हद्वपांचाश े ५० [+*] २ र्फग ण 

बि लस हद्वतीय वा २. 



अनुक्रमणिका 
 
 

(२) ज नागड येथील रुद्रदामन् चा प्रस्तर–लेख (क्र. ५१) 
 
रुद्रदाम्नो वष ेहद्वसप्तहततमे ७० [+*] २ मागवशीषव–बि ल–प्रहतपाद. 
 
आतापयंत प्राचीन कालच्या लेखाांतील हवहवध प्रकारच्या कालहनदेशाांच्या पद्धहत आपण पाहिल्या. 

आता निपानकालीन लेखाांत कालहनदेश कसे केले आिेत ते पािा — 
 
(१) लेखाच्या आरांभी, राजाच्या नावाशी सांलग्न न करता — 
नाहशक येथील लेख (क्र. ३८)–वसे ४० [+*] २ वखेास–मासे. 
 
(२) जरूर पडल्यास लेखाच्या मध्यात–पूवोक्त स्थळी–दतां काहतक श धे पनरस प वाक वसे ४० 

[+*] ५. 
 
(३) लेखाच्या शवेटी — 
 
ज न्नर येथील लेख (क्र. ४४) –वसे ४० [+*] ६. 
 
वरील तीन पद्धतींपकैी द सरी आहण हतसरी पद्धत कारकीदीच्या वषांच्या तसेच सांवताांच्या वषांच्या 

हनदेशाांत योहजलेली आढळते. त्याम ळे त्याांवरून ती वष ेकारकीदीची ककवा एखाद्या सांवताची याहवषयी 
कािीिी अन मान करता येत नािी. पण पणहली पद्धत मात्र सांवताच्या वषांच्या णनदेशाांतच आढळते. म्िणनू 
त्या पद्धतीने हनदेहशलेले वषव कारकीदीचे असणे शक्य नािी, ते एखाद्या सांवताचेच असले पाहिजे असे 
अन मान हबनधोक करता येते. तेव्िा क्र. ३८ च्या नाहशक येथील निपानाच्या लेखातील ४२ िे वषव एखाद्या 
सांवताचेच असले पाहिजे, ते निपानाच्या कारकीदीचे नव्िे याहवषयी सांशय राित नािी. 

 
िा सांवत् हवक्रमसांवत् असणे शक्य नािी. कारण हिस्ती शकाच्या पूवीच्या आहण नांतरच्यािी चार–

पाच शतकाांत हवक्रमसांवताचे लेख मिाराष्ट्र, ग जराथ, मध्यभारत वगैरे हठकाणी सापडले नािीत. द सरा 
सांभाव्य सांवत् तथाकहथत शक सांवत् िोय. तो कहनष्ट्काने स रू केला िोता िे मत आता सववमान्य िोत आिे. 
चष्टन, भमूक, निपान िे सवव क षाण सम्राटाांचे क्षत्रप ककवा प्राांताहधपहत िोते. त्याांनी क षाणाांच्या सांवताचा 
उपयोग करावा िे सािहजक आिे. तेव्िा जशी चष्टनाहद पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या लेखाांतील वष ेक षाण सांवताची 
तशीच निपानाच्या लेखाांतील वष ेत्याच सांवताची असली पाहिजेत. 

 
निपानकालीन लेखातील वष ेशक सांवताची आिेत याचे एक अकाट्य प्रमाण िे की त्या सवांत 

कालहनदेश करताना ‘वषव’ या शब्दाचा उपयोग केला आिे. कीलिॉनवने दाखहवले आिे की कोंकण, 
मिाराष्ट्र, ग जराथ, काठेवाड वगैरे प्रदेशातील आरांभीच्या शकसांवताच्या सवप हमत्याांत ‘वषप’ या शब्दाचाच 
उपयोग केला आिे. याला एकिी अपवाद नािी. [ I. A., XXVI, p. 153.] याच्या उलट सातवािनाांच्या सवव 
लेखाांत त्याकहरता ‘सांवतसर’ िाच शब्द योजलेला आढळतो. तेव्िा या प्रमाणावरूनिी निपानाच्या 
लेखातील वष ेशक सांवताची आिेत यात सांशय नािी. 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

याहशवाय िी समस्या सोडहवण्याचे आणखीिी एक गमक आिे. ते िे की पूवोक्त मत स्वीकारल्यास 
शक सांवताचा प्रसार दहक्षण भारतात कसा झाला याचीिी समाधानकारक उपपहत्त लावता येते. 

 
निपानाने आपल्या लेखाांत शक सांवताचा उपयोग कालहनदेशाकहरता केला असल्यास त्याच्या 

वांशजाांनीिी त्याचे अन करण केले असले पाहिजे िे उघड आिे. आम्िी इतरत्र [मागे, प.ृ [४०] दाखहवले आिे 
की गौतमीप त्राने निपानाचा उच्छेद केल्यावर त्या क्षिरात क ळातील कािी लोक दहक्षणेत हनसटले असाव.े 
त्याांपैकी मान नामक एका शूर प रुषाने दहक्षणेत (क न्तल देशात) आपले राज्य स्थापले असे त्याच्या 
अलीकडे सापडलेल्या नाण्याांवरून स्पष्ट हदसते. निपानाच्या नाण्याांवरीलप्रमाणे त्याच्या नाण्याांवर वज्र 
आहण खाली टोक केलेला बाण िी हचन्िे आिेत. [‘सातवािनाांची व क्षत्रपाांची नाणी’ प्रकरण पािा.] नाणकशास्त्रात िी 
हचन्िे केवळ क्षिरात वांशाचीच म्िणून ज्ञात आिेत. तेव्िा अशी नाणी पाडणारे मान व त्याचे वांशज िे 
क्षिरातवांशी िोते यात सांशय नािी. मान प्रथम सातवािनाांचा माांडहलक म्िणनू राज्य करीत िोता. त्याने 
मिासेनापहत िी पदवी आपल्या कािी नाण्याांवर घातली आिे, पण प ढे तो स्वतांत्र झाला असावा; कारण 
त्याच्या इतर काांिी नाण्याांवर त्याची राजन् िी पदवी स्पष्ट आिे. तो आपणास शक म्िणवतो. त्या काळात 
तो बराच बलाढ्य झाला असावा. कारण त्याचा उल्लखे महिषाांचा (माहिषक देशाचा) अहधपहत म्िणनू 
प राणाांत आला आिे. िा माहिषक देश म्िणजेच पूवीच्या िैदराबाद सांस्थानाचा दहक्षण भाग िोय िे आम्िी 
पूवीच दाखहवले िोते ते अहलकडे सापडलेल्या गूांट पल्ली लेखाांवरून [Andhra Epigraphical Series, No, 3 पािा. 

Oriental Fournal, XIX, pp. 53-60.] हसद्ध झाले आिे. 
 
या मान राजाचे व त्याच्या वांशजाांचे कोरीव लेख सापडले नािीत. तथाहप ते शकवांशी असल्याम ळे 

त्याांनी त्याांमध्ये कालहनदेशाथव शक सांवताचाच उपयोग केला असावा. या प्रदेशात तो सांवत दीघवकाल चालू 
असल्या-म ळे सािहजकच क न्तल देशात नांतर उदयास आलेल्या बादामीच्या चाल क्याांनीिी आपल्या 
लेखाांत त्याच सांवताचा उपयोग केला असावा. उत्तरेतील शक सांवताचा दहक्षणेत प्रसार कसा झाला याची 
िीच समाधान-कारक उपपहत्त िोय. हतजवरून निपानाच्या लेखातिी शक सांवताचाच उपयोग केला 
असला पाहिजे िे हनष्ट्पन्न िोते. 

 
आता आपण या मतावर जे आके्षप घेतले जातात त्याांचे परीक्षण करू. 
 
आके्षप पणहला — निपानकालीन लेखाांतील वष ेशक सांवताची मानल्यास त्याच्या उच्छेदानांतर 

चष्टन व रुद्रदामन् याांच्या सांय क्त राजवटीच्या प्रहतष्ठापनेला प रेसा अवहध हमळत नािी. 
 
परीक्षि — या आके्षपात कािी तर्थय नािी िे आम्िी पूवीिी दाखहवले िोते. त्यानांतर आता 

चष्टनाच्या काळचे शक सांवत् ६ व ११ चे लेख कच्छ हजल्ह्यात सापडले आिेत (क्र. ४५ व ६३). त्याांवरून िा 
आके्षप पूणवपणे हनमूवल ठरला आिे. कहनष्ठाने चष्टनाला शक सांवत् ६ पूवीच कच्छ येथे आपला क्षत्रप म्िणून 
पाठहवले िोते. त्याने भमूकाला तसेच ग जराथ व मध्य भारत याांवर नेमले असाव.े तेव्िा चष्टन िा भमूक व 
निपान याांच्या नांतर क्षत्रप झाला नसून त्याांच्या पूवीच त्याची हनय क्ती झाली िोती िे स स्पष्ट आिे. 

 
आके्षप दुसरा — वरील मताप्रमाणे निपानाचा उच्छेद शक सांवत् ४६ (सन १२४) नांतर झाला 

असावा. तो अगदी त्याच वषी झाला असे मानले तरी त्यानांतर गौतमीप त्र सातकर्मण हनदान सिा वष े(सन 
१३० पयंत) हजवांत िोता आहण त्या अवधीत त्याने दहक्षण भारतातील कािी प्रदेश आहण उत्तर भारतातील 



अनुक्रमणिका 
 
 

स राष्ट्र, आकरावन्ती, क क र वगैरे देश कजकले िोते. नांतर प ळ माहव गादीवर आला. त्याच्या एकोहणसाव्या 
वषीच्या (स . सन १४९ मधील) लेखात गौतमीप त्राच्या या देशाांवरील आहधपत्याचा उल्लेख आिे. पण त्याच 
काळाच्या शक सांवत् ७२ (= सन १५० च्या) ज नागड लेखात ते प्रदेश रुद्रदामन् च्या साम्राज्यात अांतभूवत 
िोते असे म्िटले आिे, िे कसे? सन १४९ मध्ये ते प्रदेश प ळ मावीच्या िातून गेले िोते असे मानल्यास गौतमी 
बलश्रीने आपल्या प त्राच्या वणवनात त्याांचा हनदेश केला असता काय? रुद्रामन् ने प ळ मावीचा पराजय करून 
िे प्रदेश कजकले िोते असे मानण्यास यन्त्कां हचतिी प रावा नािी. त्याने ते त्याच्या उत्तराहधकाऱ्याकडून घेतले 
असाव.े तेव्िा गौतमीप त्राने सन १२४ पूवीच निपानाचा पराभव केला असावा. अथात् निपानाच्या 
लेखातील वष ेशक सांवताची नव्ित. 

 
परीक्षि — गौतमीप त्राने स राष्ट्र, आकरावन्ती वगैरे प्रदेश सन १३० पयंत कजकून घेतले िोते यात 

सांशय नािी. कारण गौतमी बलश्रीने केलेल्या त्याच्या वणवनात त्याचा त्या देशाांवरच्या आहधपत्याचा उल्लखे 
आिे. कदाहचत् या काळात चष्टानाने आपली नात (रुद्रादमन् ची म लगी) गौतमीप त्राचा प त्र वाहसष्ठीप त्र 
सातकर्मण यास हदली असावी. गौतमीप त्राच्या हनधनानांतर चष्टनाने नमवदेच्या उत्तरेचे प्रदेश प ळ मावीचा 
पराजय करून परत हमळहवलेले हदसतात. कारण टॉलेमी साांगतो की सन १४० मध्ये चष्टन उजै्जनी येथे 
आहण प ळ माहव प्रहतष्ठान येथे राज्य करीत िोता. असे असले तरी प ळ मावीच्या १९ व्या वषीच्या (स . सन 
१४९ च्या) लेखात गौतमीप त्र सातकणीच्या उत्तर भारतातील हवजयाांचा उल्लखे येणे असांभवनीय नािी. 
कारण ती त्या काळाची वस्त न्स्थहत िोती, प ढे प ळ मावीने उत्तरेतील प्रदेशाांचा लोभ सोडून दहक्षणेतच 
आपल्या साम्राज्याचा हवस्तार करण्याचे ठरहवले असे हदसते. नांतर त्याने क न्तल देश कजकला िे क्र. २२ 
च्या लेखावरून स स्पष्ट आिे. तेव्िा त्याने ‘दहक्षणापथेश्वर’ अशी पदवी धारण केली. हतचा उल्लेख त्याच्या 
स . सन १४९ च्या लेखात आला आिे. रूद्रदामन् नेिी त्याच्या त्या पदवीचा उल्लखे आपल्या शक सांवत् ७२ 
(सन १५०) च्या ज नागड लेखात ‘दहक्षणापथपहत’ असाच केला आिे िे प ढे दाखहवले आिे. तेव्िा या मतात 
कोणतीिी आपहत्त नािी. 

 
आके्षप णतसरा — वरील उपपहत्त स्वीकारल्यास रुद्रदामन् ने सातकणीचा पराजय केला नसून 

प ळ मावीचा केला असे मानाव ेलागेल. ते रुद्रदामन् च्या ज नागड लेखातील हवधानाहवरुद्ध जाईल. तेव्िा 
निपानाच्या लेखाांतील वष ेशक सांवताची असणे शक्य नािी. 

 
परीक्षि — यात कोणतीिी हवसांगहत नािी. गौतमीप त्राच्या हनधनानांतर चष्टनाने आपला शूर नातू 

रुद्रदामन् याच्या सािाय्याने प ळ मावीचा पराजय करून स राष्ट्र, आकारावन्ती इत्याहद देश परत हमळहवले 
िोते िे आपण मागे पाहिले. नांतर रुद्रदामन् ने त्याचा पराजय करून कोंकणिी कजकून घेतले असाव.े िा 
प ळ मावीचा द सरा पराजय. (प ढे ते त्याने आपला जावई वाहसष्ठीप त्र सातकणीला हदलेले हदसते. क्र. २५ 
पािा.) अशा रीतीने रुद्रदामन् ने प ळ मावीचा दोनदा पराजय केला तरी तो आपल्या जावयाचा वडील भाऊ 
म्िणून त्याने त्याचा उच्छेद केला नािी असे ज नागड लेखात म्िटले आिे. त्यात त्याचा हनदेश ‘सातकर्मण’ 
असा केला आिे, याचे कारण िे की प्रथम सातकणीनांतर िे घराणे ‘सातवािन’ नावाने प्रहसद्ध नसून 
‘सातकर्मण’ या नावानेच हवख्यात िोते. म्िणून त्यातील अनेकाांनी मृगेन्द्र सातकर्मण, क न्तल सातकर्मण, 
स ांदर सातकर्मण, चकोर सातकर्मण, गौतमीप त्र सातकर्मण, वहसष्ठीप त्र सातकर्मण, स्कन्द सातकर्मण, क म्भ 
सातकर्मण, यज्ञ सातकर्मण, कणव सातकर्मण, कौहशकीप त्र सातकर्मण इत्याहद नाव ेधारण केली िोती. तेव्िा 
रुद्रदामन् ने प ळ मावीचा उल्लेख सातकर्मण असा केला असला तर नवल नािी. त्या सातकणीला त्याने 
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‘दहक्षणापथपहत’ असे म्िटले आिे. िीच पदवी प ळ मावीने धारण केली िोती िे क्र. १८ च्या लेखात म्िटले 
आिे. द सऱ्या कोणी िी पदवी त्या कालात धारण केल्याचा उल्लेख नािी. 

 
आके्षप चौथा — ‘पेहरप्लस’ (स . हिस्तोत्तर ८०) मध्ये म्िटले आिे की, अहरआके (अपरान्त) िा 

देश नम्बान स त्याच्या अमलाखाली िोता आहण त्याची राजधानी हमन्नगर िोती. नम्बान स िा निपान असावा 
असा कािीचा तकव  आिे. िा उल्लेख वरील मताच्या हवरुद्ध जातो. 

 
परीक्षि — ‘पेहरप्लस’ मधील नाव ‘मोंबारुस’ असे आिे. ते निपानाचे असू शकत नािी. त्याने 

कोण हववहक्षत िोता िे साांगता येत नािी. तेव्िा या आके्षपात कािी तर्थय नािी. याहवषयी अहधक हववचेन मागे 
पृ. [२] [५५-५६] वर पािा. 

 
हशवाय निपानकालीन लेखातील वष े त्याच्या कारकीदीची मानण्यात एक मोठी अडचण आिे. 

भमूक आहण निपान िे दोघेिी क्षत्रप ककवा प्राांताहधपहत िोते. भमूक िा निपानापूवी िोऊन गेला िे सववसांमत 
आिे. निपानाने हनदान ४६ वष ेराज्य केले असे मानल्यास त्याच्यापूवी भमूक हनदान १० वष ेक्षत्रप पदावर 
िोता असे मानाव ेलागेल. दोघाांच्या कारकीदीची वष ेहनदान ५६ िोतात. ते अथातच कोणा क षाण राजाचे 
क्षत्रप असाव.े तो क षाण सम्राट क जूलकडर्फीससच असणे शक्य आिे. पण त्याचे राज्य ग जराथ, मिाराष्ट्र 
इत्याहद प्रदेशाांवर पसरले िोते असे मानण्यास कािी प्रमाण आिे काय? क षाणाांची सत्ता कहनष्ट्काच्या काळी 
दहक्षणेत पसरलेली हदसते. त्यापूवीच्या त्याांच्या दहक्षणेतील आहधपत्याची हचन्िे अद्यापपयंत तरी हमळाली 
नािीत. 

 
हशवाय निपानाने ४६ वष े इतके दीघव काल मिाराष्ट्र, ग जराथ, मध्यभारत, स राष्ट्र इत्याहद 

प्रदेशाांवर राज्य केले असल्यास त्याच्या कारकीदीच्या ४० व्या वषापूवीचे लेख म ळीच सापडू नयेत, ते सवव 
४० नांतरचे असाव ेिे असांभाव्य वाटते. 

 
तेव्िा ‘निपानाच्या काळाच्या लेखातील वष ेशक सांवताची िोत’ िाच पक्ष तकव सांगत व उपलब्ध 

प राव्याशी ज ळणारा आिे. 
 

पणरणशष्ट णतसरे शक सांवताचा सांस्थापक 
 

प्रस्त त ग्रांथात चष्टनाचे आहण त्याच्या वांशजाांचे अनेक लेख व नाणी वर्मणली आिेत. त्याांत 
उल्लेहखलेली वष ेशक सांवताची आिेत याहवषयी सवव हवद्वानाांचे ऐकमत्य आिे. पण तो सांवत् कोणी स रू 
केला याहवषयी मात्र हवहवध मते व्यक्त झाली आिेत. (१) व्िोनोनेस, (२) निपान, (३) चष्टन आहण (४) 
कहनष्ट्क–याांनी तो सांवत् चालू केला अशी चार हभन्न मते याहवषयी प्रहतपादली आिेत. त्याांचा हवचार येथे 
सांके्षपाने करावयाचा आिे. 

 
(१) पणहले मत–व्होनोनेस हा सांस्थापक — व्िोनोनेसने िा सांवत् स रू केला िे मत प्रथम 

भगवानलाल इांद्रजी याांनी प्रहतपाहदले. [Bom. Gaz., XIV, p. 617.] प ढे त्याांनी आपले मत बदलले तरी 
देवदत्तपांत भाांडारकराांनी त्याचा पाठप रावा केला. [F. B. B. R. A. S., XX (1902), pp. 283 f.] याला प्रमाण एकच. 
ते िे की िा सांवत् शक नावाने ज्ञात आिे आहण त्याच्या आरांभकाळी (सन ७८ मध्ये) व्िोनोनेस िाच शकवांशी 
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राजा राज्य करीत िोता. पण िे प्रमाण सबळ नािी. इतर अनेक सांवताांच्याप्रमाणे या सांवताचे नाव 
आरांभीच्या लेखाांत येत नािी. द सरे असे की व्िोनोनेस िा शकवांशी नसून पार्मथयन् (पह्लव) िोता. पण सवात 
मित्त्वाचा आके्षप िा की त्याचा अांमल दहक्षणेत ग जराथ, काठेवाड, माळवा येथपयंत पसरला िोता याला 
प्रमाण नािी. 

 
(२) दुसरे मत–नहपान हा सांस्थापक — निपानाने िा सांवत् स रू केला िेिी मत असेच 

असांभवनीय आिे. निपान िे नाव इराणी आिे. निपानाचा जावई ऋषभदत्त याला नाहशकच्या क्र. ४० च्या 
लेखात शक म्िटले आिे. म्िणून त्यालािी शकवांशी मानले तरी तो क्षत्रप म्िणजे प्राांताहधपहत िोता. त्याने 
शक सांवतासारखा एखादा सांवत् स रू केला असणे सांभवनीय नािी. द सरे असे की सांवत् चालू िोण्यास 
अनेकाांनी काांिी काळ त्याचा उपयोग केला असला पाहिजे. निपानाच्या वांशजाांनी मिाराष्ट्रात राज्य केले 
नािी. काठेवाडग जराथ मधील क्षत्रप त्याचे वांशज ककवा माांडहलक िोते याला प रावा नािी. म्िणनू 
निपानाच्या काळच्या लेखाांत शक सांवताचा उपयोग केला आिे असे आम्िी इतरत्र [पहरहशष्ट क्रमाांक २ पािा.] 
हसद्ध केले असले तरी तो त्या सांवताचा सांस्थापक असणे शक्य नािी. 

 
(३) णतसरे मत–चष्टन हा शक सांवताचा सांस्थापक — िे मत प्रथम ककनग्ह्यामने प ढे माांडले. 

[Num. Chron., (1874), Vol. XIV (N. S.), p. 161.] त्याच्या मते निपान िा हिस्तपूवव ५० च्या स मारास िोऊन गेला. 
गौतमीप त्र सातकणीने त्याचा नव्िे पण त्याच्या वांशजाांचा उच्छेद केला. तो सातकर्मण आहण चष्टन िे 
समकालीन िोते. तसेच जयदामन् व प ळ माहव िेिी समकालीन िोते. तेव्िा चष्टनाने हिस्तोत्तर ७८ मध्ये िा 
सांवत् स रू केला असावा. 

 
िे मत ग्राह्य वाटत नािी. आता िे सववमान्य झाले आिे की गौतमीप त्र सातकणीने ख द्द 

निपानाचाच–त्याच्या वांशजाांचा नव्िे–उच्छेद केला िोता. तेव्िा िे मत हसद्ध करण्यास प्रमाण नािी. 
 
पण नांतर जूव्िो ड  ्इल याने िे मत हिरीरीने माांडले. [Ancient History of the Deccan, pp. 26 f.] त्याच्या 

मते निपान िा हिस्ती शकाच्या आरांभी झाला असावा. त्याच्या काळच्या लेखाांतील वष े शक सांवताची 
नािीत. चष्टनाच्या वांशजाांच्या लेखांतील व नाण्याांवरची वष ेमात्र शक सांवताची आिेत. इतर कोठल्यािी 
लेखाांत त्या सांवताचा उपयोग केलेला आढळत नािी. तेव्िा ज्याच्या वांशजाांनी या सांवताचा उपयोग केला 
तोच त्या सांवताचा सांस्थापक असला पाहिजे. म्िणून चष्टनानेच िा सांवत् चालू केला असावा. 

 
िे प्रमाणिी प्रत्ययोत्पादक नािी. चष्टन िािी एक क्षत्रप िोता. त्याने एखादा सांवत् स्थापला असणे 

शक्य नािी.त्याने आपल्या सम्राटाचा सांवत् आपल्या लेखाांत उल्लहेखला असला पाहिजे. त्याच्याहशवाय 
निपानाच्या लेखाांतिी त्याचा उपयोग केला आिे िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. चष्टन िा कािी 
निपानाचा स्वामी नव्िता. तेव्िा तो त्या सांवताचा सांस्थापक असणे शक्य नािी. 

 
अलीकडे डॉ. जमीनदार याांनी या मताचा पाठप रावा हवहवध प्रमाणाांनी केला आिे. [‘सम्बोहध’ मधील 

त्याांचा लेख पािा.] त्याांचेिी परीक्षण केले पाहिजे. ती प्रमाणे येणेप्रमाणे — 
 
(१) चष्टन व त्याचे वांशज िे शकवांशी िोते. िा सांवत् िी ‘शक सांवत्’ या नावाने ज्ञात आिे. 
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(२) िे पहिमेचे क्षत्रप स्वतांत्र िोते. ते कािी क षाणाांचे माांडहलक नव्िते. त्याांनी िा सांवत् चालू केला 
असणे अशक्य नािी. 

 
(३) चष्टनाचे वांशज कहनष्ट्काचे माांडहलक असते तर त्याांनी त्याच्या नाण्याांचे अन करण केले असते. 

पण तसे हदसत नािी. 
 
(४) चष्टनाने गौतमीप त्राकडून आपला प्रदेश कजकून परत हमळहवला िोता. त्याच्या स्मृत्यथव त्याने 

िा सांवत् स रू केला असावा. 
 
(५) या सांवताचा आरांभीचा–अकराव्या वषाचा–लेख आता सापडला आिे. त्यावरून त्या 

सांवताचा आरांभ चष्टनाने केला असला पाहिजे. 
 
िी प्रमाणे अकाट्य नािीत. या सांवताचे ‘शक सांवत्’ िे नाव आरांभीच्या लेखाांत येत नािी. ककबि ना, 

कोणत्यािी सांवताचे नाव त्याच्या आरांभीच्या लेखाांत येत नसते. कािी कालावधीनांतर ते त्याला प्राप्त िोत 
असते. ग प्त सांवताचे नाव त्याच्या १३७ व्या वषाच्या ज नागड लेखात प्रथम आढळते. [G. I. I., III (first ed.), p. 
60.] आभीर शकाचे नाव कोठेिी येत नािी. प ढे बाराव्या शतकात त्याची ‘कलच हर-सांवत्’ व ‘चेहद-सांवत्’ 
अशी नाव े कलच हर राजाांनी त्याचा हकत्येक शतके उपयोग केल्याम ळे आहण चेहद देशात त्याचा प्रचार 
असल्याम ळे त्याला हमळाली. [Ibid., IV, pp. 447 and 519.] तसेच या सांवताचा उपयोग शकवांशी चष्टनाच्या 
वांशजाांनी हकत्येक शतके केल्याम ळे त्याला शकसांवत् िे नाव हमळाले असे हदसते. 

 
(२) चष्टन िा आरांभी एक क्षत्रप अथात् कोणा साम्राज्यसते्तचा अांहकत िोता. तो व त्याचे वांशज प ढे 

स्वतांत्र झाले तरी त्याांनी आपली पूवीची पदवी टाकली नािी. यासारखी अनेक उदािरणे प्राचीन भारतीय 
इहतिासात आढळतील. प ष्ट्यहमत्र श ांगाने दोन अश्वमेध यज्ञ केल्यावरिी आपली मळूची ‘सेनापहत’ पदवी 
टाकली नव्िती. [अयोध्या येथील धनदेवाचा हशलालेख पािा. E. I. XX, pp. 57 f.] तेव्िा िे क्षत्रप प ढे स्वतांत्र झाले तरी 
आरांभी ते कोणातरी सम्राटाचे अांहकत िोते िे अहसद्ध िोत नािी. 

 
(३) चष्टनाच्या वांशजाांनी क षाण सम्राटाांच्या नाण्याांचे अन करण केले नािी, द सऱ्या प्रकारची नाणी 

पाडली, याचे कारण ते ज्या प्रदेशात राज्य करीत िोते तेथे पूवी ग्रीक राजे अपोल्लोडोटस् आहण मीनँडर 
याांची तसली नाणी प्रचहलत िोती [Brown, the Coins of India, p. 31.] िे आिे. त्याांचा लोकाांना सराव झाल्याम ळे 
त्याांनी आपली नाणी तशीच पाडली. भारतीय नाणक शास्त्रात िे अनेक हठकाणी आढळते. ग प्ताांनी माळवा व 
काठेवाड िे प्रदेश कजकल्यावर क्षत्रपाांच्या नाण्याांसारखी आपली नाणी पाडली िोती यावरून िे स्पष्ट िोईल. 

 
(४) प्रत्येक राजा एखाद्या सांस्मरणीय हवजयानांतर आपला सांवत् चालू करतो असे नािी. 

गौतमीप त्राने निपानावर नेत्रदीपक हवजय हमळहवल्यावरिी एखादा सांवत् स रू केल्याचे हदसत नािी. 
चष्टनाने तसे केले िोते याला प्रमाण नािी. 

 
(५) चष्टनाचा अकराव्या वषाचा लेख आता सापडला आिे खरा. त्यावरून तो बऱ्याच पूवीपासून 

कच्छमध्ये राज्य करीत िोता एवढेच हसद्ध िोते. तो शकसांवताचा सांस्थापक िोता िे हसद्ध िोत नािी. 
हशवाय आपण िेिी लक्षात घेतले पाहिजे की त्या सांवताचा उपयोग त्या काळी त्याच्यासारख्याच एका अन्य 
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क्षत्रपाच्या–निपानाच्या–लेखात केला आिे. तेव्िा तो सांवत् त्या दोघाांचािी स्वामी असलेल्या कोणा 
सम्राटाने चालू केला असला पाहिजे. 

 
(४) चौथे मत–कणनष्ट्क हा शक सांवताचा सांस्थापक — िे मत आता बि तेकाांना मान्य झाले आिे. 

र्फग्यूवसनने ते प्रथम प ढे माांडले. [F. R. A. S. (N. S.), XII, pp. 264 f.] त्याने माहणहकयाल स्तूपात कहनष्ट्काच्या 
नाण्याांसहित सापडलेल्या रोमन् राजाांच्या नाण्याांवरून ते हसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. ओल्डनबगवने 
कहनष्ट्काच्या नाण्याांवर ‘शक’ शब्द वाचून त्याला प हष्ट हदली. [I. A. (1881), pp. 213 f.] ककनग्ह्यामने ते वाचन 
चूक असून तेथील शब्द ‘सनव’ असा दाखहवला असला [Num. Chron., 1890, pp. III f.] तरी िे मत अग्राह्य िोत 
नािी. कारण िा सांवत् ‘शक’ या नावाने प ढे प्रहसद्ध िोण्याचे कारण तो कोणा शक राजाने प्रचहलत केला 
िोता िे नसून काठेवाड–माळव्याच्या शक राजाांनी हकत्येक शतके त्याचा उपयोग केला िोता िे आिे. 

 
कहनष्ट्काचे साम्राज्य भारताच्या हवस्तृत भागावर पसरले िोते. उत्तरेत ते पांजाब, उत्तरप्रदेश, 

मध्यप्रदेश, हबिार वगैरे प्राांताांवर स्थाहपत झाले िोतेच, [या प्रदेशाांत त्याचे लेख सापडले आिेत.] पण अलीकडील 
सांशोधनावरून ते मिाराष्ट्र, हवदभव व दहक्षण कोसल या प्रदेशाांवरिी पसरले िोते िे हसद्ध झाले आिे. [F. N. 
S. I., XXVIII, pp. 1-5.] या हवस्तृत साम्राज्याच्या शासनाथव त्याने अनेक क्षत्रप (प्राांताहधपहत) नेमले असले 
पाहिजेत. चष्टन, भमूक व निपान िे सवव क षाणाांचेच क्षत्रप िोत. हवदभात रुहपअम्म नामक मिाक्षत्रपाचा 
छायास्तांभलेख सापडला आिे. [क्र. ६२ पािा.] तो क षाणाांचाच प्राांताहधपहत असावा. कहनष्ट्काने आपला सांवत् 
स्थापला िोता, तो त्याचे उत्तराहधकारी ि हवष्ट्क व वास देव याांनी चालू ठेवला िोता िे कोरीव लेखाांवरून 
हसद्ध झाले आिे. चष्टन, भमूक, निपान, रुहपअम्म इत्याहद प्राांताहधपतींनी आपल्या सम्राटाांच्या सांवताचा 
उपयोग आपल्या लेखाांत केला असणे स तराम् सांभवनीय आिे. निपान आहण चष्टन याांच्या लेखाांतील वष े
शक सांवताची आिेत याबद्दल आता म ळीच सांशय नािी. तेव्िा तो सांवत् एका क षाण सम्राटाने–कहनष्ट्काने–
प्रचहलत केला असला पाहिजे. 
 

पणरणशष्ट चौथे नाणशक येथील देवी–लेिे 
 

नाहशकजवळच्या पाांडव लोण्यातील क्र. ३ चे लेणे गौतमीप त्र सातकणीने बौद्ध हभक्षूांकहरता 
कोरहवले िोते म्िणून त्याला ‘गौतमीप त्राचे लेणे’ असे नाव पडले आिे. पण वस्त तः त्याचे पूवीचे खरे नाव 
‘देवीलेण’ (राणीचे लेणे) असे स्वतः गौतमीप त्राला अहभपे्रत िोते. कारण त्याने ते तेथे आपल्या गौतमी 
बलश्री या मातेच्या नाव ेकोरहवले िोते. ते नाव क्र. १९, ओ. ३ मध्ये आले आिे. 

 
या लेण्यात गौतमीप त्राचे दोन आहण त्याचा प त्र आहण उत्तराहधकारी वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव याचे तीन 

असे पाच लेख कोरले आिेत. त्याांतील ऐहतिाहसक माहिती इतरत्र हदली आिे. येथे त्या लेण्याच्या 
दरवाजावरच्या हशल्पपिाांवरून काय माहिती हमळते ते पािावयाचे आिे. 

 
या लेण्याच्या िॉलला (मांडपाला) जाण्याच्या दरवाजावर स ांदर हशल्पकाम केले आिे. त्यात 

एकां दर एक रू्फट चौरस आकाराचे एकोणीस हशल्पपि आिेत. त्याांपकैी सात दरवाजाच्या शीषवपिीवर असून 
सिा सिा दरवाजाच्या डाव्या उजव्या खाांबाांवर आिेत. शीषवपिीवरील मधल्या हशल्पपिात छत्रय क्त बौद्ध 
स्तूप असून त्याच्या दोन्िी बाजूांस एक एक सेवक उभा आिे. त्याच्या पलीकडे डावीकडील हशल्पपिात 
धमवचक्र हदसते. पलीकडील दोन्िी बाजूांच्या दोन हशल्पपिाांत बौद्ध उपासक िात जोडून उभे आिेत. या 
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शीषवपिीतील हशल्पाांत हवशषे असे कािी नािी. त्या काळी मिायानाचा प्रसार झाला नसल्याने मध्यभागी ब द्ध 
मूतीच्या ऐवजी स्तूपाची आकृहत कोरली आिे, एवढेच लक्षणीय आिे. 

 
दोन्िी बाजूांच्या खाांबाांवर मात्र इतरत्र आढळतात तशी हमथ ने ककवा पे्रमी य गले काढली नसून 

प्रत्येक बाजूस एक कथा उत्कीणव केली आिे. बाँबे गझेॅटीयर, नाहशक हजल्िा (ज नी आवृहत्त), पृ. ५४६-४७ 
वर त्याांचे वणवन येणेप्रमाणे केले आिे — 

 
दोन्िी खाांबाांवर प्रत्येकी सिा हशल्पपि आिेत. त्याांपैकी दोन्िी बाजूांच्या अगदी खालच्या 

हशल्पपिाांत एक ख जा मन ष्ट्य (यक्ष?) वरील पिाांना उचलून धरीत असलेला दाखहवला आिे. नांतरच्या 
डाव्या उजव्या पाच पाच हशल्पपिाांत मात्र हनरहनराळ्या कथा उत्कीणव केल्या आिेत. 

 
डावीकडच्या खाांबावरील खालून द सऱ्या हशल्पपिात एक प रुष व एक स्त्री उभी असून प रुषाने 

स्त्रीचा डावा िात धरला आिे. त्यावरील हतसऱ्या हशल्पपिात ती दोघे पे्रमाने एकमेकाांच्या गळ्यात िात 
घालून उभी असलेली हदसतात. त्यावरील चौर्थया हशल्पपिात उजव्या बाजूचा प रुष डाव्या बाजूच्या स्त्रीचा 
अन नय करताना हदसतो. त्यावरच्या पाचव्या हशल्पपिात तोच मन ष्ट्य हतला बळजबरीने उचलून नेत 
असताना दाखहवला आिे. त्यावरच्या सिाव्या हशल्पपिात पूवोक्त हतसऱ्या हशल्पपिातील प रुष हतला 
सोडवनू उचलून आणताना हदसतो. 

 
या हशल्पपिाांचा अथव गझेॅटीयरच्या सांपादकाांनी प ढीलप्रमाणे लावला आिे. पहिल्या दोन पिाांत एक 

य गल पे्रमाने राित िोते. हतसऱ्या हशल्पपिात एक हभक्ष णी हतला अरण्यातील साधूकडे जाण्याहवषयी मन 
वळवीत आिे. तो साध  शवेटी हतचे बळजबरीने िरण करतो. पण शवेटी हतचा पहत हतला त्याच्या तावडीतून 
सोडवनू आणतो. या हशल्पपिाांचा िा अथव मान्य केला तरी ते येथे का कोरहवले िा प्रश्न उरतोच! 

 
उजवीकडच्या द्वारस्तांभावरील हशल्पपिाांतील कथा यािून हनराळी हदसते. त्याांतील खालून 

द सऱ्या पिात एक मोठ्या हदमाखाची केशरचना केलेली स्त्री िांसाला कमलदांड खाऊ घालत असलेली 
दाखहवली आिे. त्यावरच्या हतसऱ्या पिात एक प रुष एका स्त्रीचा अन नय करताना दाखहवला असून त्या 
स्त्रीने आपले पाय धरणाऱ्या एका म लाच्या डोक्यावर िात ठेवलेला हदसत आिे. नांतरच्या चौर्थया पिात ती 
दोघे पे्रमाने आपल्या िाताचा हवळखा घालून उभी असलेली आहण तो म लगा िात जोडून बसलेला 
दाखहवला आिे. पाचव्या पिात त्या स्त्रीने एका वृक्षाखाली बसून त्या म लाच्या गळ्याभोवती आपल्या िाताचा 
हवळखा घातला असून एक प रुष जवळ उभा असतानािी त्याच्याकडे ती ढ ांकूनिी पाित नसलेली हदसत 
आिे. सिाव्या पिात तो प रुष त्या स्त्रीला बलात्काराने उचलून नेताना दाखहवला आिे. 

 
या हशल्पपिाांचा अथव बाँबे गझेॅटीअरच्या नाहशक हजल्ह्याच्या सांपादकाांनी असा लावला आिे की, 

त्या छचोर स्त्रीने हतच्या नोकरावर पे्रम बसले िोते. ती दोघे अरण्यात पळून गेली, पण शवेटी हतच्या पतीने 
हतचा शोध लावनू हतला बळजबरीने घरी आणले. पण या गोष्टीचा बौद्ध हविाराशी सांबांध काय, िे त्यात 
साांहगतले नसल्याने िािी अथव स्वीकारता येत नािी. 

 
हशल्पपिाांनी एखादी कथा सूहचत करण्याची प्रथा र्फार ज नी आिे. मात्र त्याांचा अथव लावताना 

कल्पनाशक्तीचा उपयोग सांयमाने केला पाहिजे. नािीतर हवहदशजेवळच्या लेण्यातील मिावराि 
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प्रलयकाळी पृर्थवीला वर उचलून धरीत आिे याचा ‘हद्वतीय चांद्रग प्ताने आपली भावजय ध्र वस्वाहमनी हिला 
शकनृपतीच्या तावडीतून सोडहवले’ असा अथव काशीप्रसाद जयसवालाांनी केला त्यासारखी गत व्िावयाची! 

 
एखाद्या स्त्रीला बलात्काराने उचलून नेत असलेल्या प रुषाची हशल्पे कािी हशल्पपिाांवर व टेराकोिा 

पदकाांवर आढळली आिेत. पण ती सवव एकाच प्रसांगाची द्योतक नसून प्रत्येक हठकाणी त्याचा अथव हभन्न 
हभन्न हदसतो. उदािरणाथव, ओहरसातल्या उदयहगरीवरील हशल्पपिात त्याचा अथव ‘श्रीलां केवरील स्वारी’ 
असा र्फग्यूवसन–बजेसनी केला आिे. कौशम्बी येथील एका पदकावर एक राक्षस एका स्त्रीला बलात्काराने 
उचलून नेत आिे आहण हतचे अलांकार खाली पडले आिेत असे दाखहवले आिे. िे दृश्य रावणाच्या 
सीतािरणाचे असाव.े अांध्र प्रदेशातील अमरावती येथे कोकपग (वरवांडी) पत्थरावर चार देवाांनी एका 
अप्सरेला उचलून नेऊन शक्राला अपवण केल्याचे दृश्य आिे. या प्रमाणे स्त्रीिरणाचे हवहवध प्रसांग हभन्न हभन्न 
हशल्पपिाांत दाखहवले आिेत. 

 
नाहशक येथील क्र. ३ च्या लेण्यातील दरवाजाच्या खाांबाांवरील हशल्पपिाांचा अथव आम्िी 

प ढीलप्रमाणे लावतो — 
 
डावीकडच्या खाांबावरील णशल्पपट्ट — द सऱ्या व हतसऱ्या हशल्पपिाांत गौतमीप त्र सातकणीचा 

हपता राज्यलक्ष्मीचा पे्रमाने उपभोग घेताना धाखहवला आिे. त्यावरच्या चौर्थया पिात, शक क्षत्रप निपान 
राज्यलक्ष्मीचा अन नय करताना व पाचव्या पिात हतचे बलात्काराने अपिरण करताना हदसतो. शवेटच्या 
सिाव्या पिात गौतमीप त्राने त्याचा पराभव करून राज्यलक्ष्मीला परत आणल्याचे दाखहवले आिे. या दोन 
व्यक्तींच्या केशरचनेवरून त्या हभन्न असून त्याांनी निपान व गौतमीप त्र सातकर्मण दाखहवले आिेत असे 
हदसते. 

 
उजवीकडचा हशल्पपि यात तीच कथा प ढे नेली आिे. द सऱ्या व हतसऱ्या पिाांत राज्यलक्ष्मी 

गौतमीप त्राबरोबर आनांदाने नाांदत आिे असे हदसते. राज्यलक्ष्मी चांचल व छचोर असते िे हतच्या 
वषेभषेूवरून सूहचत केले आिे. जवळच बसलेला म लगा प ळ माहव असावा. तो य वराज असल्याने 
राज्यलक्ष्मीने त्याच्या डोक्यावर िात ठेवला आिे. पाचव्या पिाचे वरील वणवन ठीक हदसत नािी. त्या पिात 
शत्रूने (बि धा रुद्रदामन् ने) हतचे अपिरण करण्याचा प्रयत्न केलेला दाखहवला असावा. गौतमीप त्राच्या 
हनधनानांतर क्षत्रप रुद्रदामन् ने प ळ मावीचा पराभव करून उत्तरेकडचे कािी प्रदेश कजकले िोते िे आम्िी 
इतरत्र दाखहवले आिे. त्यानांतर प ळ मावीने राज्यलक्ष्मीला प नः खेचनू आणल्याचे दृश्य उजवीकडच्या 
सवांत वरच्या पिात हदसत आिे. 

 
क्र. ३ चे लेणे खोदण्यास गौतमीप त्राच्या कारकीदीत स रुवात झाली िोती; व त्याला हशल्पहदकाांनी 

अलांकरणाचे काम प ळ मावीच्या कारकीदीच्या एकोहणसाव्या वषापयंत चालू िोते िे आम्िी इतरत्र दाखहवले 
आिे. तेव्िा त्या लेण्याच्या दरवाजाच्या स्तांभाांवरील पिाांत त्या दोघाांच्या कारकीदीतील म ख्य घटनाांची 
दृश्ये हदसावी िे सािहजक आिे. 
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प्रकरि दुसरे राज्यशासन 
 

सातवािनाांच्या अमलाखाली सामान्यतः नमवदेच्या खालचा प्रदेश आहण पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या 
सते्तखाली कच्छ, काठेवाड, ग जराथ आहण माळवा िे देश िोते. यातील पहिल्यास दहक्षणापथ अशी सांज्ञा 
िोती. ‘नमवदाया दहक्षणेन देशो दहक्षणापथः।’ असे वात्स्यायनाच्या ‘कामसूत्रा’चा टीकाकार यशोधर म्िणतो. 
[‘नमवदाया दहक्षणेन देशो दहक्षणापथः।’ कामसूत्राची जयमङगला टीका.] राजशखेरानेिी त्याच अथाची ‘माहिष्ट्मत्याः परतो 
दहक्षणापथः।’ अशी दहक्षणापथाची व्याख्या करून त्यात मिाराष्ट्र, माहिषक, हवदभव, क न्तल, कोंकण, 
काञ्ची, केरळ, चोल, पाण्ड्य, पल्लव वगैरे दहक्षण भारतातील सवव देशाांचा अन्तभाव केला आिे. [काव्यमीमाांसा, 
(G. O. S.), p. 33.] सातवािन राजवांशातील आरांभीचा सम्राट हसम क याने ‘दहक्षणापथपहत’ िी पदवी धारण 
केली िोती िे नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखावरून कळते. [क्र. ३, ओ. २.] पण ती या व्यापक अथाने नव्िे. 
त्याच्या अांमलाखाली (हवदभासहित) मिाराष्ट्र व कोंकण एवढेच प्रदेश असावे. पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या 
अांमलाखालील देशाांची प्राचीन नाव े प ढीलप्रमाणे िोती–कच्छ, स राष्ट्र (काठेवाड), लाट (दहक्षण 
ग जराथ), आनतव (उत्तर ग जराथ) आहण आकरावन्ती (पूवव व पहिम माळवा). 

 
आता या देशातील अन्तगवत हवभागाांचा हवचार करू. सामान्यतः भौगोहलक उल्लखे हशलालेखाांपेक्षा 

ताम्रपटाांत म ख्यत्वाने आढळतात. पण सातवािन व क्षत्रप याांचे ताम्रपट आतापयवन्त म ळीच सापडले नािीत. 
दहक्षण भारतातील आतापयवन्त सापडलेला कालक्रमाने पहिला ताम्रपट सातवािन राजवटीच्या अखेरीस 
हदलेला म ण्डवांशी आहदत्यराजाचा मल्िारा ताम्रपट (क्र. ६४) िोय. त्यानांतर पल्लव हशवस्कन्दवम्याचे 
महयदवोलू व िीरिडगल  हल ताम्रपट येतात. तेव्िा येथे सांपाहदलेल्या कोरीव लेखाांत र्फारच थोड्या 
भौगोहलक सांज्ञा आढळतात यात नवल नािी. 

 
सवात मोठ्या प्रदेशाला ‘जनपद’ अशी सांज्ञा िोती. हतचा हनदेश ज नागड येथील रुद्रदामन् च्या 

लेखात आला आिे. जनपदाच्या मोठ्या हवभागाांना ‘राष्ट्र’ म्िणत, पण त्याचा उल्लेख सातवािन–क्षत्रपाांच्या 
लेखाांत येत नािी. िीरिडगल  हल ताम्रपटात सातवािहनरट्ठाचा (सातवािन राष्ट्राचा) हनदेश आिे. [ए. इां., १, 

पृ. ५. इ.] बेल्लारी हजल्ह्यातील िा भाग सातवािनाांनी कजकून तेथे आपले स्वाहमत्व प्रस्थाहपत केल्यावर त्या 
प्रदेशाला िे नाव हमळाले असाव.े या प्रदेशातील अहधकाऱ्यास ‘रान्ष्ट्रक’ अशी सांज्ञा असे ती मल्िारा 
ताम्रपटात आली आिे. [क्र. ६४, ओ. ३४ येथे ‘रान्ष्ट्रक’ बद्दल च कीने ‘काहष्ठक’ कोरले आिे.] हतचे प्राकृत रूप ‘रहठक’ िे 
अशोकाच्या व खारवलेाच्या लेखाांत आले आिे. िा राष्ट्रहवभाग आकाराने मोठा असल्यास त्यावरील 
अहधकाऱ्यास मिारहठ म्िणत. सातवािनकाळी मिारहठ व मिाभोज िे मोठे जागीरदार ककवा सामन्त 
असत. त्याांना स्वतःच्या प्रदेशाकहरता स्वतःच्या नाव ेनाणी पाडण्याचा अहधकार असे. अशी नाणी सदकण 
कळलाय या मिारहठची कनाटकात सापडली आिेत. [ B. M. C. (Andhras), p. 57. कोल्िापूरजवळ क रवांशी मिारठींची 
नाणी साांपडली आिेत. ‘नाणे’ प्रकरण पािा.] सातवािनाांच्या लेखाांवरून ठाणे व क लाबा हजल्ह्याांत ‘मिाभोज’ आहण 
नाहशक व प णे हजल्ह्याांत ‘मिारहठ’ सरांजामदार िोते असे हदसते. 

 
यानांतरचा भहूवभाग ‘आिार’ िोय. तत्कालीन कािी आिाराांचे उल्लखे कोरीव लेखाांत येतात. 

उदािरणाथव, क्र. ३४ मधील ‘सातवािहनिार’ [क्र. ३४, ओ. २.] पािा. मामालािार [ क्र. २२, ओ. २.] मध्ये 
कोंकणच्या मावळ प्रदेशाचा अांतभाव िोत असे. शोपारगािारमध्ये उत्तर कोकणातील सोपाऱ्याभोवतालचा 
प्रदेश समाहवष्ट िोता. ग जराथेत ‘काप रािार’ नामक हवभाग िोता. त्यामध्ये स रत हजल्ह्याचा अांतभाव िोई. 
आिाराच्या खालच्या हवभागाला हवषय (हजल्िा) म्िणत. पण येथील लेखाांत त्याचा उल्लेख आला नािी. 
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प्रथम रुद्रदामन् च्या ज नागड लेखाांत त्याचा उपयोग केला आिे खरा, [‘समग्राणाां तत्प्रभावाद्य [थावत्प्राप्तधमाथव–] 
कामहवषयाणाां पत्या–’ क्र. ५१, ओ. ११ पािा. ] पण तेथे तो लेखकाने यमकाकहरता वापरला आिे. तेथे त्याचा अथव देश 
असा आिे. सामान्यतः नद्याांजवळच्या प्रदेशाांची नाव े त्या त्या नदीनामाांच्या अांती ‘कट’ ककवा ‘कड’ शब्द 
लावनू बनहवली जात. बेणाकट, वरदाकड, करिाकट पािा. हवषयापेक्षा लिान हवभागाला ‘पथक’ म्िणत. 
उदािरणाथव ‘प्रहतष्ठानपथक’ पािा. काांिी राजे स्वतःच्या नाव े नवीन नगरे वसवीत. हवजय सातकणीने 
आपल्या नाव ेहवजयप री (सध्याचे नागाज वनकोंड) स्थापून तेथे आपली राजधानी केली. [हवजयसातकणीचा लेख 
नगाज वनकोंड येथे सापडला आिे. क्र. ३२ पािा.] हतचा उल्लखे नांतरच्या इक्ष्वाकूां च्या लेखाांत येतो. प ळ मावीने वसहवलेले 
नवनगर [क्र. १९, ओ. १.] कोठे िोते मािीत नािी. कनाटकातील च ट कड सातकणींची राजधानी वैजयन्ती 
(सध्याची वनवासी) स प्रहसद्ध िोती. प्रहतष्ठान िी सातवािनाांची राजधानी दीघवकाळ िोती. त्याांची आरांभीची 
राजधानी ज न्नरजवळ असावी असे वाटते. [कदाहचत् ज न्नर िे ‘जीणवनगर’चे अपभ्रष्ट रूप असेल. प ळ मावीने ‘नवनगर’ स्थापल्यावर 
ज न्या राजधानीला ते नाव प्राप्त झाले असेल.] पण हतचे नाव मािीत नािी. याहशवाय हगहरनगर (हगरनार पववताजवळचे 
ज नागड), उज्जहयनी, शूपारक (सोपारा), वगैरे नगरे प्रहसद्ध िोती. भरुकच्छ (भडोच), कहलयाण 
(कल्याण) व चेउल (चौल) िी मोठी बांदरे िोती. अजमेरजवळचे प ष्ट्कर आहण काठेवाडातील प्रभास िी 
प ण्यतीथे म्िणनू हवख्यात िोती. नाहशकजवळचे गोवधवन िे तन्नामक आिाराचे म ख्य हठकाण म्िणनू 
नाहशकपेक्षा जास्त हवख्यात िोते. त्या काळी नाहशकची ख्याहत प ण्यके्षत्र म्िणून िोती. आता त्याच्या उलट 
पहरन्स्थहत आिे. नाहशक िे हजल्ह्याचे म ख्य हठकाण झाले आिे आहण गोवधवन खेडे बनले आिे. 

 
गावाची नाव े ग्राम, पद्र इत्याहद-पदान्त असत. उदािरणाथव करहजकग्राम, हचखलपद्र, 

हपसाजीपद्रक, शाल्मलीपद्र इत्याहद. कािी गाव े व शतेे यक्ष व यहक्षणी याांच्या नावाने ओळहखली जात. 
उदािरणाथव ‘अजकालहकय’ िे शते अजकालक ककवा अजकालापक या यक्षाच्या नावे, आहण ‘स हदसना’ िे 
गाव स दशवना या यहक्षणीच्या नाव ेप्रहसद्ध िोते. 

 
सातवािन–क्षत्रप काली उत्तर भारतात कािी हठकाणी गणराज्ये अन्स्तत्वात िोती. त्याांपैकी मालय 

(मालव), उत्तमभद्र व यौधेय याांचा उल्लखे प्रस्त त सांग्रिात आला आिे. मालवगण िा पूवी दहक्षण पांजाबात 
राज्य करीत िोता. त्याने आहण त्याच्या शजेारच्या क्ष द्रक गणाने अलेक्झाांडर परत जात असता त्याला 
जोराचा प्रहतकार केला िोता. प ढे उत्तर भारतावर परकी टोळ्याांच्या धाडी आल्या तेव्िा िे स्वातांत्र्यहप्रय 
मालव गणाचे लोक दहक्षणेस सरकत पूवव राजस्थानात पूवीच्या जयपूर सांस्थानातील नगर ककवा 
ककोटनगर येथे कािी काल स्थाहयक झाले. त्याांनी उत्तमभद्र या द सऱ्या गणावर िल्ला केला तेव्िा 
निपानाचा शक जामात ऋषभदत्त त्याांच्या सािाय्यास धावला. तेव्िा ते पळून गेले. या काळात त्याांनी मध्य 
भारतातील उज्जहयनीसभोवारचा प्रदेश व्यापला नव्िता. म्िणून या काळी त्या प्रदेशाचे नाव मालव नसून 
आकरावन्ती िोते. यौधेय गण िा पांजाबात सत्ता गाजवीत िोता. या कालात त्याने सभोवारच्या अनेक 
राजाांचा पराजय करून आपला दरारा प्रस्थाहपत केला िोता. पण त्याांनािी रुद्रदामन् ने कजकून कीर्मत 
हमळवली िोती. [क्र. ५१, ओ. १२.] 

 
मालव व यौधेय याांसारखी गणराज्ये सातवािन–क्षत्रपाांच्या प्रदेशाांत नव्िती. तेथे एकतांत्री राज्य–

पद्धहत प्रचहलत िोती. गौतमीप त्र, वाहसष्ठीप त्र, माढरीप त्र इत्याहद सातवािन राजनामाांवरून काांिींनी असा 
तकव  केला आिे की, त्या काली मातृसत्ताक राज्यपद्धहत अन्स्तत्वात असावी. पण तो तकव  बरोबर नािी. 
मातेवरून म लाचे नाव ठेवण्याची पद्धहत र्फार ज नी आिे. हतचे उपहनषदाांतील ‘देवकीप त्र कृष्ट्णा’चे 
उदािरण मागे हदले आिे. िी पद्धहत राजक लातच नसून सामान्य जनातिी प्रचहलत िोती. उदािरणाथव, 
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‘कोहसहकप त हमतदेव’ [क्र. १७, ओ. २.] िे एका सामान्य मन ष्ट्याचे व ‘वारािीप त्र अहश्वभहूत’ [क्र. ४३, ओ. ४.] िे 
एका ्ाह्मणाचे नाव पािा. 

 
राजाची सत्ता सामान्यत्तः अहनयांहत्रत असली तरी त्यावर धमाचा व जनमताचा अांक श असे. त्याने 

धमवशास्त्रान सार राज्यकारभार चालवावयाचा असे. अन्यायी ककवा द बवल राजाांम ळे राज्यात अव्यवस्था 
माजल्यास प्रजेतील सवव वणांचे लोक त्याहवरुद्ध उठून त्याला पदच्य त करीत. उजै्जनीस पालक राजाच्या 
कारकीदीत झालेली राज्यक्रान्न्त सामान्य जनाांच्या उठावाम ळे झाली िोती िे ‘मृच्छकहटक’ नाटकात 
दाखहवले आिे. अशा प्रसांगी ‘्ाह्मणाांनीिी शस्त्रधारण कराव’े अशी तत्कालीन धमवशास्त्रकाराांची हशकवण 
असे. मनूने म्िटले आिे— 

 
शस्त्रां हद्वजाहतहभग्राह्यां धमो यत्रोपरुध्यते । 

(धमावर सांकट आले असता सवव हद्वजाांनी शस्त्र धारण कराव.े) 

 
असे प्रसांग सातवािनकाळात दोनदा आलेले हदसतात. अशोकाच्या हनधनानांतर केन्न्द्रय सत्ता 

द बवळ झाल्याम ळे मिाराष्ट्रात बांडाळी माजली. तेव्िा सातवािन नामक ्ाह्मणाने प ढे िोऊन हतला पायबांद 
घातला आहण आपले राज्य स्थापले. द सरा प्रसांग सन २३० च्या स मारास शवेटचा सातवािन राजा 
प ळ माहव याच्या हनधनानांतर आला. त्या वळेी हवदभातील म ण्ड या श्रोहत्रय घराण्यातील राष्ट्रमिाराज या 
शूर प रुषाने स वा टाकून तरवार घेतली आहण हवदभात शाांतता व स व्यवस्था स्थापन केली. 

 
राजाच्या हनधनानांतर त्याचा वारसा त्याच्या ज्येष्ठ म लाकडे जाई. अशा प्रसांगी क ट ांबात बखेडे िोऊ 

नयेत म्िणनू क्षत्रपाांनी सवान मते असा हनयम केलेला हदसतो की, जोपयवन्त मृत मिाक्षत्रपाचे धाकटे भाऊ 
हजवांत व कतवबगार असतील तोपयवन्त राज्याचा वारसा त्याच्या म लाकडे न जाता त्या भावाांकडे 
वयान क्रमाने जावा. त्याने मतृ भावाच्या म लाला क्षत्रप म्िणून राज्यकारभारात मदत करण्यास घ्याव.े िी 
पद्धहत क्षत्रपाांच्या क ळात कािी काळ चालू िोती असे त्याांच्या नाण्याांवरून हदसते. 

 
मिाराष्ट्रात या उलट कािी काळ द सरीच पद्धहत अमलात िोती. गौतमीप त्र सातकर्मण हनधन 

पावला तेव्िा त्याला तीन प त्र–प ळ माहव, स्कन्द आहण सातकर्मण असे–िोते. िे हतघेिी ‘वाहसष्ठीप त्र’ 
असल्याने सख्खे भाऊ िोते. गौतमीप त्राच्या हनधनानांतर प ळ माहव िा शूर आहण कतवबगार असल्याने 
गादीवर आला. पण त्याच्या हनधनानांतर त्याच्या राज्याची हवभागणी स्कन्द सातकर्मण आहण सातकर्मण या 
त्याच्या दोन भावाांत झालेली हदसते. प ढे िे दोन्िी हवभाग प नः स्कन्दाच्या हनधनानांतर एक झाले असे 
नाण्याांच्या प राव्यावरून मािीत िोते. 

 
आपणाांस राज्य कारभारात मदत करण्याकहरता राजा अनेक मांत्र्याांची व अहधकाऱ्याांची नेमणूक 

करी. प्राचीन ताम्रपटाांत अशा अहधकाऱ्याांना दानाची माहिती देण्याच्या उदे्दशाने त्याांच्या पदाांची नाव ेयेतात. 
सातवािन क्षत्रपाांचे ताम्रपट म ळीच हमळाले नसल्याने आपणाांस त्याांच्या अहधकाऱ्याांची र्फारच थोडी माहिती 
हमळते. 

 
रुद्रदामन् च्या ज नागड लेखात या अहधकाऱ्याांचे ‘महतसहचव’ आहण ‘कमवसहचव’ असे दोन भेद केले 

आिेत. [क्र.५१, ओ. १७.] पहिल्याचे काम राजाला सल्ला देण्याचे. त्याला मांत्री म्िणत. द सऱ्याचे काम राजाज्ञा 
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अमलात आणण्याचे. त्याला ‘अमात्य’ म्िणत. अशोकाच्या काळी त्याांना ‘मिामात्र’ अशी सांज्ञा िोती. हतचा 
उल्लेख सातवािनाांच्या अत्यांत प्राचीन लेखात आला आिे. [क्र. १, ओ. २.] प ढे िी सांज्ञा प्रचारातून गेली. 
सातवािनाांच्या लेखाांत भहूमदानाांचे व्यवस्थापक म्िणून अनेक अमात्याांचा उल्लेख आला आिे. ते अथात् 
हवहवध प्रदेशाांत नेमलेले िोते. जे ख द्द राजधानीत राजाच्या मांहत्रमांडळात असत त्याांना राजामात्य अशी सांज्ञा 
असे. ती एका लेखात आली आिे. याहशवाय सेनेचा म ख्य सेनापहत, मिसूल खात्याचा म ख्य रज्ज क, [क्र. ३५, 

ओ. १.] खजीनदार भाांडागाहरक, [क्र. १०, ओ. २-३.] नगरातील पाांणीप रवठ्याची व्यवस्था पािणारा 
‘पहनयघरक’, [क्र. २४, ओ.१.] बाांधकामावर देखरेख करणारा ‘कमान्न्तक’, [क्र. ३७, ओ. २.] कामावरचा म कादम 
‘आवशेहनक’ [क्र. २, ओ. २.] इत्याहदकाांची नाव ेसातवािनाांच्या लेखात प्रसांगवशात् आली आिेत. 

 
सातवािन कालाच्या आरांभी मोठमोठ्या राजकीय सांज्ञा प्रचारात आल्या नव्ित्या. 

गौतमीप त्रासारख्या हवशाल साम्राज्याच्या अहधपतीला कोरीव लेखाांत तसेच नाण्याांवरील लेखाांतिी ‘राजा’ 
असेच म्िटले आिे. क्वहचत् ‘मिाराज’ पदवीचा उल्लेख केलेला हदसतो. हसम क व प ळ माहव याांना 
‘दहक्षणापथपहत’ व ‘दहक्षणापथेश्वर’ म्िटले आिे. पण नांतरच्या काळातल्या ‘परमभिारक’, 
‘मिाराजाहधराज’, ‘परमेश्वर’ या शब्दावडम्बरी पदव्या अद्याहप प्रचारात आल्या नव्ित्या. त्याप्रमाणेच 
त्याांच्या हवहवध खात्याांच्या अहधकाऱ्याांची व मांत्र्याांची नाविेी आरांभीच्या काळात बनहवली नसावी. पण त्या 
काळाच्या अखेरीस ती प्रचारात आलेली हदसतात. इतरत्र दाखहवल्याप्रमाणे मल्िारा येथील 
आहदत्यराजाचा ताम्रपट सातवािनाांच्या अस्तानांतर हदला िोता. त्यात अनेक शासहनक सांज्ञा उत्क्राांत 
झालेल्या आढळतात. [या सांज्ञा ग प्ताांच्या दानपात्राांत आढळत असल्या तरी त्या त्याांनीच प्रथम बनहवल्या िोत्या असे मानण्यास प्रमाण 
नािी. मल्िारा ताम्रपट ग प्तपूवव काळातील आिे िे इतरत्र दाखहवले आिे.] त्याांचाच प्रयोग नांतरच्या ग प्त आहण वाकाटक 
ताम्रपटाांत केलेला आढळतो. त्याांपैकी कािी प्रम ख सांज्ञाांचा येथे हवचार करू. 

 
उपणरक–मल्िारा ताम्रपटात सवव अहधकाऱ्याांमध्ये याचा प्रथम उल्लेख आिे त्यावरून त्याचे श्रेष्ठत्व 

प्रत्ययास येते. त्याचा दजा प्राांहतक गव्िनवराचा असावा. तो क मारामात्याांची नेमण क करी. प ढे 
ग प्तकाळातिी तो ‘भ न्क्त’ या हवशाल देश हवभागाचा अहधपहत असे. 

 
कुमारामातय–याच्या हनहित् स्वरूपाबद्दल हवद्वानाांत मतभेद आिेत. अनेक खाती याच्या 

अहधकारात येत. सध्याच्या आय्. सी. एस्. ककवा आय्. ए. एस्. अहधकाऱ्याांसारखा याचा दजा असावा. 
 
राच्ष्ट्रक–मल्िारा ताम्रपटात याची पदवी ‘काहष्ठक’ अशी च कीने खोदलेली हदसते. िा ‘राष्ट्र’ 

नामक हवभागाचा शासक असावा. 
 
दण्डपाणशक–िा सध्याच्या पोहलस कहमशनरासारखा रक्षाहधकारी हदसतो. 
 
चाट व भट–िे अन क्रमे सध्याचे पोहलस हशपाई व सैहनक हदसतात. सध्याच्या प्रमाणे याांची 

लोकाांना त्रास देण्याची प्रवृहत्त तेव्िािी प्रहसद्ध िोती. म्िणून दान हदलेल्या गावाांत जाण्याची याांना मनाई 
असे. याला एकच अपवाद िोता. चोराांना ककवा राजद्रोिी इसमाांना शासन करावयाचे असेल तर मात्र त्याांना 
अग्रिार ग्राांमात स द्धा जाऊन अपराध्याांस पकडता येत असे. [नांतरच्या कािी ताम्रपटाांत ‘अभटच्छात्रप्रावेश्यः’ याला 
‘चोरराजापर्थयकाहरदण्डवजवम्’ अशी प स्ती जोडलेली असते.] 
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दूतपे्रषणिक–ग्रामदानपत्राच्या शवेटी ‘दूतका’चा उल्लखे येतो. हदलेल्या दानाची माहिती योग्य 
मन ष्ट्यास देऊन त्या जहमनीचा ताबा त्याला हमळवनू देणे िे त्याचे काम अस. 

 
णवणनयुक्तक–िी सांज्ञा सामान्यतः सवव कमवचाऱ्याांना–जे हवहशष्ट कामाकहरता नेमले जात त्याांना–

लावली जात असे. 
 
याहशवाय हवहवध खात्याांचे अधीक्षक वगैरे नेमले जात असाव.े पण त्याांचे उल्लखे कोरीव लेखाांत 

आले नािीत. 
 
वरील अहधकाऱ्याांचे उल्लखेिी र्फक्त एकाच ताम्रपटात आढळले आिेत. याचे कारण 

सातवािनकाळी ताम्रपट देण्याचा र्फारसा प्रघात नव्िता. त्यानांतरच्या आभीर राजाांच्या कािी माांडहलकाांचे 
[C. I. I. IV, pp. 5 f.] तसेच दहक्षणेतील पल्लव राजप रुषाांचे [ए. इां., १, पृ. ५ इ.; ६, प.ृ ८६ f.] थोडे ताम्रपट सापडले 
आिेत पण ते अत्यांत लिान आकाराचे आिेत. त्याांत वरील सांज्ञा आढळत नािीत. तथाहप त्या काळी त्या 
प्रचारात नव्ित्या असे हनहितपणे म्िणता येत नािी. 

 
सातवािन काळातील नगर व ग्राम यातील शासनव्यवस्थेहवषयी र्फार थोडी माहिती उपलब्ध आिे. 

नगरातील व्यवस्था पािण्याकहरता हनगमसभा असे. ‘हनगम’ याचा मूळ अथव व्यापारी असा आिे. पण कोरीव 
लेखाांत उल्लहेखलेल्या हनगमसभाांत नगरातील प्रहतष्ठेचे व वृद्ध लोक सभासद नेमले ककवा हनवडले जात 
असाव.े तेथे हनगम याचा अथव ‘नगर’ असा हदसतो. आपस्तांबाने म्िटले आिे की राजाने गावाांतील तसेच 
नगराांतील प्रजेच्या सांरक्षणाकहरता (आहण व्यविाराकहरता) श द्ध आचरणाचे सत्यशील असे आयव (सज्जन) 
नेमाव.े त्याांचे नोकरिी त्याच प्रकारचे असाव.े [ग्रामेष  नगरेष  चायाञ्छ चीन् सत्यशीलान् प्रजाग प्तये हनदध्यात्। तेषाां 
प रुषास्तथाग णा एव स्य ः। आ. ध. सू., २. १०. २६. ५-६.] अशा हनगमसभेत सवव भहूमदाने प्रथम जािीर करावी लागत. 
ऋषभदत्त िा वास्ताहवक तत्कालीन शासकाचा (क्षत्रपाचा) जामात िोता. पण त्यानेिी आपले दान 
हनगमसभेत जािीर केले िोते. [क्र. ३८, ओ. ४.] नांतर ते हनगम–सभेच्या नोंदणी खात्यात (रहजस्रेशन 
हडपाटवमेंटमध्ये) नोंदले जाई. [पूवोक्त.] त्याच्या प्रती तेथील लेण्याांतील हभक्ष म ख्याांच्या स्वाधीन केल्या जात. 
त्याांस एका लेखात ‘मिास्वाहमक’ म्िटले आिे. [ क्र. ११, ओ. ५] 

 
खेडेगावात पांचायत पद्धहत प्रचहलत असावी. पण हतचा उल्लेख या काळाच्या कोरीव लेखाांत येत 

नािी. गावातल्या म ख्यास ग्रामणी म्िणत. तो सध्याच्या पोहलसपाटलासारखा असे. त्याचा उल्लखे 
‘सप्तशती’च्या कािी गाथाांत येतो. तीत गावाचे रक्षण करणाऱ्या तरुण ग्रामणीप त्राहवषयी [गाथा, क्र. १. ३१ पािा. 
पिरचणमग्गहवसमे जाआ हकच्छेण लिइ से हणद्दां। गामहणउत्तस्स उरे पल्ली उण सा स िां स वई॥] कािी गाथा आिेत. कािी लेखाांत 
क ट ांबींचा हनदेश आढळतो ते सध्याचे क णबी िोत. जरा सांपन्न न्स्थतींतील ग्राहमकाांना ‘गृिपहत’ अशी मानाची 
सांज्ञा असे. [गाथा क्र. २ॱ७; २.७२.] 

 
सातवािनाांच्या काळात ‘मन स्मृती’ला सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. ती स्महृत मिाराष्ट्रात ककवा 

ग जराथ–माळव्यात रचली िोती याला प्रमाण नािी, तथाहप हतच्यातील हवचार त्या काळात प्रचहलत िोते 
यात सांशय नािी. हतच्या सातव्या अध्यायात राजकतवव्याांचे वणवन आिे, प ळ मावीच्या नाहशक येथील 
लेण्यातील लेखात आहण रुद्रदामन् च्या ज नागड येथील प्रस्तर–लेखात अन क्रमे गौतमीप त्र सातकर्मण व 
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रुद्रदामन्  याांचे जे वणवन आले आिे त्यावरून आदशव नृपतीची तत्कालीन कल्पना काय िोती व राजाची 
प्रम ख कतवव्ये कोणती याहवषयी कल्पना करता येते. 

 
राजाचे प्रम ख कतवव्य स्वदेशाचे परकी आक्रमणापासून आहण स्वदेशात आपल्या प्रजेचे चोर, किस्त्र 

पश  व रोगराई याांपासून रक्षण करणे िे िोय. [क्षगेकृद्राजा यस्य हवषये ग्रामेरण्ये वा तस्करभयां न हवद्यते। आ. ध. सू. २. १०. २५. 
१५.] रुद्रदामन् िे कतवव्य चोख रीतीने पाळीत िोता, असे वर्मणले आिे. प्राचीन काळी आणखी एक प्रम ख 
राज–कतवव्य मानले जात असे ते िे की प्रजेमध्ये वणवसांकर माजू न देणे. त्या काळी चात ववण्यव व्यवस्था 
प्रचहलत िोती. प्रत्येक वणाने आपापली शास्त्रहवहित कमे केल्यास समाजव्यवस्था ठीक रािते अशी 
तत्कालीन लोकाांची श्रद्धा िोती. तदन सार गौतमीप त्र सातकणीचे वतवन असे. [क्र. १८, ओ. ६.] तथाहप, त्या 
काळी किद  धमव कोत्या ब द्धीचा झाला नसल्याने त्यात परधमीयाांनाच नव्िे तर परदेशीयाांनािी मज्जाव नसे. 
सातवािन राजे स्वतः ्ाह्मणजातीय िोते. गौतमीप त्र सातकणीला नाहशकच्या लेखात एक्ाह्मण (अन पम 
्ाह्मण) म्िटले आिे. त्यावरून िे स्पष्ट आिे. तथाहप त्याच्या वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण म लाने शक क्षत्रप 
रुद्रदामन् च्या कन्येशी हववाि केला िोता. [क्र. २५, ओ. २.] त्यावरून परदेशी यवन, शक, पह्लव याांना 
किद धमात मानाचा प्रवशे हदला जात िोता िे स स्पष्ट आिे. 

 
राजाचे आणखी एक प्रम ख कतवव्य िे की त्याने योग्य असेच कर प्रजेवर बसवाव.े आहण त्याम ळे 

प्राप्त झालेल्या धनाचा उपयोग प्रजेच्या कल्याणाथव करावा. गोतमीप त्र सातकर्मण यािी बाबतीत कमी पडत 
नव्िता असे नाहशकच्या लेखावरून हदसते. [क्र. १८, ओ. ५.] 

 
याहशवाय राजाने प्रजेच्या स खद ःखाांत सिभागी िोणे, हतच्या कल्याणाथव तलावासारखी 

लोकोपयोगी कृत्ये करणे, हवदे्यला उते्तजन देणे, य द्धाखेरीज इतरत्र किसेपासून हनवृत्त िोणे इत्याहद 
राजकतवव्ये आिेत, तीिी या दोन राजश्रेष्ठाांनी पाळली िोती असे त्याांच्याहवषयीच्या लेखाांत म्िटले आिे. [क्र. 
१८, ओ. ५ व क्र. ५१, ओ. ९ पािा.] 

 
प्राचीन काळी कल्याणकारी राज्याचा (Welfare State चा) आदशव शासकाांप ढे ठेवला जात असे. 

वदेश्री सारखे आयववांशी राजे यज्ञयागाांप्रमाणे पूतवकमे (वापी, कूप, तडाग याांसारखी लोकोपयोगी कृत्ये) 
करीत यात नवल नािी. पण ऋषभदत्तासारखे शकवांशी शासकिी किदू सांस्कृतीने आत्मसात् केल्याम ळे 
तसली लोकोपयोगी कृत्ये करण्यात आनांद मानू लागले िोते. नाहशकच्या लेण्यातील आपल्या लेखात [क्र. 
४३, ओ. २.] ऋषभदत्त साांगतो की त्याने भरुकच्छ (भडोच), दशपूर (मांदसोर), गोवधवन आहण शोपारग 
(सोपारा) येथे प्रवाश्याांकहरता धमवशाळा बाांधल्या िोत्या; तसेच बगीचे, तलाव, पाणवठे हनमाण केले िोते; 
इबा, पारदा, दमण, तापी, करबेणा आहण दािन का या नद्या पार करण्याकहरता धमाथव तरींची सोय केली 
िोती; तसेच या नद्याांच्या दोन्िी तीराांवर हवश्राांहतस्थाने उभारली िोती व पाणपोई घातल्या िोत्या. साराांश, 
प्रवासी जनाांचा प्रवास स खकर िोईल असे उपाय योहजले िोते. 

 
राजाच्या कतवव्यात न्यायदान िे एक प्रम ख कतवव्य मानले जाते. याहवषयी उल्लखे कोरीव लेखाांत 

येत नािीत, पण आपस्तांब धमवसूत्रात काांिी आले आिेत. न्यायहनणवयाचे एक प्रम ख तत्त्व िे की सांशयावरून 
कोणालािी हशक्षा िोऊ नये. आियाची गोष्ट िी की आपस्तांबाने त्याचा हनदेश केला आिे. [न च सन्देिे दण्डां 
क यात्। आ. ध. सू. २. ५. ११. २.] त्या काळाच्या हशक्षा कठोर हदसतात. उदािरणाथव आपस्तांब साांगतो की प रुषवध, 
चौयव, भमूीचा अपिार या ग न्ह्याांबद्दल अपराध्याची सवव मालमत्ता जप्त करून त्याला देिान्ताची हशक्षा द्यावी. 
प ष्ट्कळशा ग न्ह्याांच्या बाबतीत प्रायहिते्त साांहगतली आिेत. 
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‘मृच्छकहटका’च्या नवव्या अांकात चारुदत्तावर वसन्तसेनेचा खून करण्याचा आरोप ठेवनू खटला 
चालहवला आिे. त्यात सातवािन काळाच्या मध्यात क्षत्रपाांच्या राज्यात न्याय–हनणवय कसा केला जात असे 
याचे स न्दर हचत्र दृष्टीस पडते. त्या काळी न्यायव्यवस्था चाांगलीच प्रगत झाली िोती यात सांशय नािी. 

 
अलीकडील राज्यशास्त्रात हवश्वस्तवृत्तीची (रस्टीहशपची) नवी कल्पना आली आिे. भहूम िी 

ईश्वरदत्त देणगी आिे. ती ज्याला हमळाली आिे त्याने अथक पहरश्रम करून हतच्यातून शक्य ते उत्पन्न 
काढले पाहिजे. आळसाने कोणी तसे न केल्यास तो समाजाहवरुद्ध ग न्िा मानण्यात येतो. या कल्पनेम ळेच 
कामगाराांचे सांप व मालकाांची टाळेबांदी िी हनहषद्ध मानली जातात आहण शासन त्यात िस्तके्षप करते. 
यासारखाच हवचार अडीच िजार वषापूवी रचलेल्या ‘आपस्तबां–धमवसूत्राां’त आढळतो. आपस्तांब म्िणतो, 
जर एखाद्याने कसण्याकहरता जमीन घेतली आहण योग्य ते पहरश्रम न केल्याम ळे तीतून उत्पन्न न हनघाले 
तर, तो श्रीमांत असल्यास, त्याला न कसान भरपाई करावयास लावाव.े तसेच शतेावरील कमवचारी काम 
टाकून हनघनू गेल्यास त्यास दण्डताडन करावे.[के्षत्रां पहरगृह्योत्थानाभावात् र्फलाभावे यः समृद्धः स भाहव तदपिायवः। अवहशनः 
कीनाशस्य कमवन्यसे दण्डताडनम। आ. ध. सू. २ॱ११ॱ२८. १-२.] सकृद्दशवनी यात धहनक वगाहवषयी कोणास पक्षपात आढळेल 
पण एकां दरीत िे हनयम समाजाच्या अांहतम हिताचे ठरतील. 
 
  



अनुक्रमणिका 
 
 

प्रकरि णतसरे धार्णमक पणरच्स्थणत 
 

सातवािन-क्षत्रप काली भारतात किदू, बौद्ध व जैन धमव प्रचहलत िोते. त्याांपकैी जैन धमाचे लेख 
अद्याहप त्याांच्या राज्यात सापडले नािीत. नािी म्िणावयास ज नागडजवळ सापडलेल्या जयदामन् च्या 
नातवाच्या कारकीदी-तील एका खांहडत लेखात केवहलज्ञान प्राप्त झालेल्या कोणा म नीला दान हदल्याचा 
उल्लेख हदसतो तो लेख जैनधमवहवषयक असेल. बाकीच्या लेखाांपैकी बि तेक बौद्धधमीयाांना हदलेल्या 
दानाहवषयी आहण कािी यहष्ट ककवा स्मारकहशला उभारण्यासांबांधी आिेत. सातवािन राजे स्वतः किदूधमी 
िोते. उजै्जनीचे क्षत्रपिी त्याच धमाचे असाव;े कारण त्याांच्या लेखाांत तसा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी 
रुद्रदामन्, रुद्रकसि, रुद्रसेन इत्याहद त्याांच्या नावाांवरून तसे अन मान करता येते. तसेच ते गो्ह्मणाांना 
पूज्य मानीत िोते, [रुद्रदामनच्या ज नागड लेखातील (क्रमाांक ५१, ओ. १५) ‘वषवसिस्त्र गो्ह्म-. . . . थव’ िा हनदेश पािा.] यावरून ते 
अन मान समर्मथत िोते. तथाहप नागहनकेचा नाणेघाटातील आहण ऋषभदत्ताचा नाहशकच्या लेण्यातील लेख 
वगळल्यास सातवािन-क्षत्रपाांनी किदू देवदेवताांस आहण ्ाह्मणाांस दान हदल्याचे उल्लेख त्याांच्या लेखाांत 
आढळत नािीत. तेव्िा केवळ उपलब्ध कोरीव लेखाांच्या सांख्येवरून अन मान काढले तर त्याांच्या राज्यात 
किदूधमीयाांची सांख्या नगण्य िोती असे मानाव ेलागेल. पण तसे अन मान च कीचे िोईल. 

 
नागहनकेच्या नाणेघटातील लेखात सातकणीने आहण हतने हमळून, आहण हतने स्वतःिी अनेक श्रौत 

यज्ञ केल्याचा उल्लखे आिे. त्या यज्ञाांत ्ाह्मणाांना ज्या दहक्षणा हदल्या त्या लक्षात घेतल्यास त्या काळी 
मिाराष्ट्रातील किद  धमाची पहरन्स्थहत स्पष्ट िोईल. त्याांपैकी कािी यज्ञाांचा येथे हनदेश करू. भगलदशरात्र 
यज्ञात दिािजार-एक गाई आहण छांदोपवमान यज्ञात एकिजार-एक गाई दहक्षणा म्िणून हदल्या िोत्या. 
सातकणीने अश्वमेध यज्ञ दोनदा केला िोता. त्याांपकैी द सऱ्या यज्ञात रूपालांकारासहित एक अश्व, १४००० 
काषापण, एक गाव, काांिी ित्ती अशी दहक्षणा हदली िोती. [क्रमाांक ३, ओ. ११ पािा.] अशा अनेक यज्ञाांचे व त्यात 
हदलेल्या दहक्षणाांचे उल्लखे नाणेघाटातील लेखात आले िोते. त्याांपकैी र्फारच थोड्या यज्ञाांची नाव ेतो लेख 
खांहडत झाल्याम ळे आता वाचता येतात. तथाहप, अवहशष्ट भागातिी प ढील यज्ञाांचे व त्याांत हदलेल्या उदार 
दहक्षणाांचे उल्लखे आले आिेत — अग्न्याधेय, अन्वारांभणीय, अांगाहरक, दोन अश्वमेध, भगलदशरात्र, 
गगवहत्ररात्र, गवामयन, अांहगरसामयन, शताहतरात्र, अांहगरसहत्ररात्र, छांदोपवमानहत्ररात्र, इत्याहद. या 
यज्ञाांकहरता शकेडो श्रोहत्रयाांना आमांत्रण केले असले पाहिजे. त्याांना िजारो गाई देण्याकहरता केवढी मोठी 
गाईांची हखल्लारे त्या काळी मिाराष्ट्रात असतील याची कल्पना करावी. िी झाली वदेवते्त्या ्ाह्मणाांची 
सांख्या. यावरून किदूधमीयाांच्या सांख्येचे अन मान करता येईल. सातवािनकाळी कृष्ट्ण यज वेदाच्या आपस्तांब 
शाखेचा तसेच सामवदेाच्या कािी शाखाांचािी प्रसार दहक्षणेत झाला िोता. त्यावरूनिी वैहदक धमाचा 
तत्कालीन प्रभाव अजमावता येतो. 

 
याहशवाय पौराहणक धमाचािी त्या काळी जनतेत प्रसार िोता िे दाखहवता येते. तत्कालीन एकिी 

देवालय आता अन्स्तत्वात नािी. तथाहप त्याांचे तत्कालीन अन्स्तत्व अन मानण्यास आवश्यक तो प रावा आिे. 
ऋषभदत्ताने नाहशकच्या एका लेखात भगवान् देव आहण ्ाह्मण याांना सत्तर िजार काषापण हदल्याचा 
उल्लेख आिे. [क्रमाांक ४३, ओ. १ मधील ‘देवताभ्यः ्ाह्मणेभ्यि षोडशग्रामदेन’ िा उल्लेख पािा.] ्ाह्मणाांना अथातच िी दहक्षणा 
हदली असणार. पण देवाांना िी देणगी कोणत्या रूपाने हदली असेल? अथात् त्याांच्या देवालयाांच्या 
हवश्वस्ताांना ककवा प जाऱ्याांना देवाांचे नांदादीप, पूजा व नैवदे्य याांकहरता ती हदली असली पाहिजे. अथात् त्या 
देवाांची देवालये त्या काळी असली पाहिजेत. तशी देवालये त्या काळी िोती याहवषयी प रावा आिे. 
हवहदशजेवळ भगवान् वास देवाचे (कृष्ट्णाचे) स प्रहसद्ध देवालय िोते. त्याचा ध्वजस्तांभ तक्षहशलेचा 
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अन्तहलहकत (अहँटअलहकडस) राजाचा श ांगाांच्या दरबारात नेमलेला वकील िेहलयोदोर (िेहलओडोरस) 
याने उभारून त्यावर आपला लेख कोरून ठेवला िोता िे सववहवहदत आिे. [f. B. B. R. A. S., XXIII, pp. 104 f.] 

घोस ांडी (हचतोडगड हजल्िा) येथे सांकषवणाचे (बलरामाचे) आहण वास देवाचे (कृष्ट्णाचे) देवालय हिस्तपूवव 
द सऱ्या शतकात िोते िेिी एका कोरीव लेखावरून समजते. [E. I., XVI, p. 27.] सातवािनाांच्या आरांभीच्या 
काळात वास देव व बलराम याांची पूजा प्रचहलत िोती िे नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखाच्या आरांभी त्याांना 
नमन आिे त्यावरूनिी स्पष्ट हदसते. 

 
श्रौत यज्ञाांचे अन ष्ठान आहण पौराहणक देवाांची पूजा िी केवळ सातवािन कालाच्या आरांभीच नव्िे 

तर त्या कालाच्या अखेरीपयंत प्रचहलत िोती. बौद्ध धमाच्या साववहत्रक प्रसाराम ळे त्याांत खांड पडला नव्िता. 
या बाबतीत अलीकडे हवदभात सापडलेल्या मल्िारा ताम्रपटाचा प रावा हबनतोड आिे. आम्िी इतरत्र [क्रमाांक 
६४ पािा.] दाखहवले आिे की िा ताम्रपट सातवािनाांच्या अस्तानांतर लौकरच हदला गेला िोता. त्यात 
हवदभातील एका हवद्वान् व सच्छील बाह्मण वांशाच्या सिा हपढ्याांचा इहतिास आला आिे. याांतील पहिल्या 
तीन हपढ्याांतले प रुष–सोम, वधवन आहण म ांड िे–वदेवतेे्त, यज्ञान ष्ठानात सदैव व्यग्र, यमहनयमाांचे आचरण 
करणारे आहण सांयत वृत्तीने रािणारे सच्छील ्ाह्मण िोते. चौर्थया हपढीतल्या राष्ट्रमिाराजाने आपल्या 
ग णाने (शौयाने) राजपद हमळहवले असे त्यात म्िटले आिे. तो त्या क लातील पहिला राजा िोय. त्याच्या 
राजक ल नामक प त्राने अश्वमेध यज्ञ करून आपल्या राज्याचा हवस्तार केला िोता. सोम बाह्मणापासून 
पाचव्या हपढीतील आहदत्यराजाने अनेक बाह्मणाांस हकत्येक गाव दान हदले असे त्या ताम्रपटात उल्लेहखले 
आिे. आम्िी इतरत्र दाखहवल्याप्रमाणे या वांशातील पहिले तीन प रुष सातवािनकालाच्या अखेरीस िोऊन 
गेले असाव.े त्याांच्याप्रमाणे मिाराष्ट्रातील इतर अनेक भागाांत वदेवतेे्त ्ाह्मण यज्ञयागाहदकाांचे अन ष्ठान 
करून श्र हतस्मृत्य क्त मागाने आपले जीवन व्यतीत करीत असाव.े त्याांचे उल्लेख ककवा त्याांना हदलेली दाने 
अद्याहप हमळाली नसली तरी तसे श्रोहत्रय ्ाह्मण त्या कालात नव्ितेच असे म्िणता येणार नािी. 

 
पण असे यज्ञयाग मोठ्या खचाचे व दीघवकाळ चालणारे असल्याने ते सामान्य जनाांच्या शक्तीबािेर 

िोते. त्याांच्याकहरता भन्क्तमागाचा उपदेश भगवद गीतेत केला आिे. मल्िारा ताम्रपटाच्या आरांभी ‘नमः 
प रुषोत्तमाय।’ असे प रुषोत्तमाला (हवष्ट्णलूा) नमन आिे. तेव्िा पूवोक्त श्रोहत्रय क ल भागवत-सांप्रदायी िोते 
असे हदसते. त्या काळापूवीच भन्क्तमागाचा प्रसार भारतात झाला िोता. हवहदशजेवळच्या ध्वजस्तांभावरील 
लेख कोरहवणारा िेहलयोदोर आपणाांस ‘भागवत’ (भगवान् हवष्ट्णचूा उपासक) म्िणहवतो. या कालात 
मिाभारताला सध्याचे ‘शतसािस्त्री सांहिते’चे रूप प्राप्त झाले िोते िे आम्िी तरत्र दाखहवले आिे. [स ां. म ., सर 
६, प.ृ २७ इ.] त्या हशवाय अनेक प राणाांना त्याांचे प्राथहमक रूप प्राप्त िोऊन, त्याांतील कथाांचा लोकाांमध्ये प्रसार 
झाला िोता. म्िणून प ळ मावीच्या नाहशक येथील लेखात गौतमीप त्राची पराक्रमात राम, केशव (कृष्ट्ण), 
अज वन आहण भीमसेन याांच्याशी, आहण तेजस्वीपणात नाभाग, नि ष, जनमेजय, सगर, ययाहत, परश राम 
आहण अांबरीष याांच्याशी त लना केली आिे. [क्रमाांक १८, ओ. ८ पािा.] या वणवनावरून तत्कालीन लोकाांचा 
पौराहणक कथाांशी पहरचय आहण पौराहणक किद धमाहवषयी त्याांची हनष्ठा िी व्यक्त िोतात. 

 
पौराहणक किद धमात यमहनयमाांप्रमाणे व्रते, उपवास, दान, तीथवयात्रा, पूतव (लोकोपयोगी कमे) 

इत्यादींचा प ण्योपाजवनाची साधने म्िणून उपदेश केला आिे. सातवािन कालात या सवांचा प्रचार िोता. 
नागहनका िी महिना-महिना उपवास करीत असे. ती स्वतःच्या गृिात तपन्स्वनीप्रमाणे राित असे, ती दीक्षा, 
व्रते, यज्ञ याांच्या अन ष्ठानात हनप ण िोती असे हतचे वणवन आले आिे. [क्रमाांक ३, ओ. ५.] द सरी वृद्ध सातवािन 
राणी गौतमी बलश्री िी तप, दम, हनयम व उपवास करणारी आहम सत्यवचन दान, क्षमा, अकिसा याांचे 
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हनष्ठापूववक आचरण करणारी िोती असे म्िटले आिे. [क्रमाांक १८, ओ. ९.] तीथवस्थली जाऊन स्नान करणे व 
तेथे दान देणे िा प ण्योपाजवनाचा उपाय गणला जाई. म्िणून मालवगणावर हवजय हमळहवल्यावर ऋषभदत्त 
म द्दाम प ष्ट्कर के्षत्राला त्याकहरता गेला िोता. गोिस्त्रदान, लक्ष ्ाह्मण भोजन, स्वतःच्या खचाने ्ाह्मणाांची 
लग्ने लावनू देणे िेिी तत्कालीन समज तीप्रमाणे प ण्योपाजवनाचे उपाय िोते. मात्र त्याांचा तसा हनदेश 
तत्कालीन मन स्मृतीत आढळत नािी. 

 
पूतवकमांत तलाव खणणे, प्रपा (पाणपोई) घालणे, नद्या पार करण्याकहरता धमाथव तरींची सोय 

करणे, धमवशाळा बाांधणे इत्याहदकाांचा समावशे िोता. ऋषभदत्ताने िी सवव प ण्योपाजवनकृत्ये केली िोती. 
[क्रमाांक ४३, ओ. १––३.] 

 
दान करावयाचे ते पहवत्र हदवशी केल्यास ते हवशषे र्फलदायी िोते, म्िणून ते सांक्रान्न्त, सूयव-ककवा 

चांद्रग्रिण, एकादशी, हशवराहत्र, पौर्मणमा या प्रसांगी कराव े िी कल्पना त्या काळात आढळत नािी. अशा 
हतर्थयाहदकाांचे उल्लखे किदू लेखाांत येतात बौद्ध लेखाांत आढळत नािीत आहण किदू लेख तर सापडले नािीत 
िेिी तसे उल्लखे न सापडण्याचे कारण असाव.े 

 
मागे प ण्योपाजवनाचे एक साधन म्िणून दानाचा उल्लखे आला आिे. पण असे दान न स्वीकारणारे 

हनःस्पृि ्ाह्मणिी त्या काळात कमी नसाव.े मागे उल्लहेखलेल्या मल्िारा ताम्रपटात म ण्ड ्ाह्मणाचे वणवन या 
सांदभात उल्लखेनीय आिे. त्याच्याहवषयी म्िटले आिे [क्रमाांक ६४, ओ. १४––१७.] –– 

 
प्रहतग्रिाहदग्धकरस्य यस्य 
हनत्यव्रतस्याहप हि दीहक्षतस्य । 
यजे्ञ वसोवासवत ष्ट (हष्ट) म क्ता 
पपात धारा हत्रहदनादनल्पा ॥ 

 
त्या म ण्ड ्ाह्मणाचा िात दान घेण्याने कधीहि हवटाळला नव्िता. तो नेिमी व्रतहनष्ठ आहण 

यज्ञाकहरता दीहक्षत असे. म्िणून त्याांच्या यज्ञात सांत ष्ट झालेला इन्द्र स्वगातून धनाची मोठी वृहष्ट करीत असे. 
 
काहलदासाने तर अशी वृहष्ट खरोखरीच झाली असे ‘रघ वांशा’त वर्मणले आिे. [सगव ५, श्लोक २९.] वरील 

श्लोकाचा अथव इतकाच घ्यावयाचा की तो म ण्ड ्ाह्मण यज्ञाकहरता दान घेत नसला तरी इतर जन त्याच्या 
यज्ञाची सवव सामग्री आपण िोऊन जमवनू देत असत. अगदी या तऱ्िेच्याच साध प रुषाचे हवदभाच्या 
अमरावती नगरातील अलीकडील उदािरण आम्िी इतरत्र उल्लेहखले आिे. 

 
आता आपण बौद्ध धमाकडे वळू. ब द्ध–हनवाणानांतर जवळ जवळ तीनश ेवष ेत्याच्या धमाचा प्रसार 

दहक्षण भारतात झाला नव्िता. बौद्धाांच्या प्राचीन वाङ मयात मिाराष्ट्राचे नाव येत नािी. प्राचीन पाहल 
वाङ मयात खालील सोळा मिाजनपदाांचा ककवा देशाांचा उल्लेख आढळतो. २ –अांग, मगध, काशी, कोसल, 
वृहज, मल्ल, चेहद, वत्स, क रु, पाांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवन्न्त, गान्धार आहण काम्बोज. याांमध्ये 
अश्मकाखेरीज बाकी सवव देश उत्तरेतील आिेत. गोदावरी तीरावरील प्रदेशास अश्मक असे नाव िोते. 
‘स त्तहनपाता’त त्याचा उल्लखे आला आिे. कािी हवद्वानाांच्या मते अश्मक (ककवा अश्वक) िा अवन्न्त 
देशाच्या वायव्येस असावा. आहण गोदातीरचा अश्मक िी नांतरची वसाित असावी. [Bhandarkar, Carm. Lect. 
1918., pp. 53 f.] ‘स त्तहनपाता’त या गोदातीरच्या अश्मक देशाचा उल्लखे येण्याचे कारण त्या देशातील बावहर 
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नामक ्ाह्मणाने आपल्या हशष्ट्याांस ब द्धाचे दशवन घेऊन त्यास कािी प्रश्न हवचारण्यासाठी पाठहवले िोते िे 
िोय. ब द्धाच्या काळात मगध, कोसल, वत्स व अवन्न्त िी उत्तर भारतीय राज्येच प्रबळ िोती. मगधात 
कबहबसार, कोसलात प्रसेनहजत, वत्सात उदयन आहण अवन्तीत चण्ड-मिासेन–प्रद्योत िे बलाढ्य राजे 
राज्य करीत िोते. त्याांची आपापसात कधी मतै्री व शरीरसांबांध तर कधी य दे्ध िोत असत. ब द्धचहरत्रात 
मिाराष्ट्राचे ककवा तेथील एखाद्या राजाचे नाव येत नािी. 

 
मिाराष्ट्रात बौद्ध धमाचा प्रवशे मौयवकालात झाला. श्रीलां केत ‘दीपवांस’ व ‘मिावांस’ नामक 

इहतिासग्रांथ हिस्तोत्तर चौर्थया–पाचव्या शतकात हलहिले गेले. त्याांमध्ये वर्मणले आिे की अशोकाच्या 
कारकीदीत पाटहलप त्र येथे हतसरी बौद्ध सांगीहत (Buddhist Council) भरली िोती. त्या प्रसांगी 
मोग्गलीप त्त हतस्स याने अध्यक्षस्थान स्वीकारले िोते. सांगीतीचे काम आटोपल्यावर मिास्थहवर हतस्साने 
हनरहनराळ्या देशाांत धमोपदेशक पाठवनू बौद्ध धमाचा प्रसार करण्याचे ठरहवले. त्यात कोणत्या देशात 
कोणत्या स्थहवराला पाठहवले िोते िेहि त्या ग्रांथात हदले आिे. स्थहवर मज्झन्न्तकाला काश्मीर व 
गान्धारमध्ये मिारहक्षताला यवन देशात, मन्ज्झमाला हिमालयात, धमवरहक्षताला अपरान्तात (उत्तर 
कोकणात), मिाधमवरहक्षताला मिाराष्ट्रात, मिादेवाला महिषमांडळात (दहक्षण िैदराबाद व त्या लगतच्या 
प्रदेशात), रहक्षताला वनवासीत (उत्तर कानडा हजल्ह्यात), सोण व उत्तर याांना स वणवभमूीत (्ह्मदेशात), 
आहण मिेन्द्र व त्याचे सिचारी याांना श्रीलां केत पाठहवले िोते. िी बौद्ध सांगीहत अशोकाच्या कारकीदीच्या 
सतराव्या वषी भरली िोती. तेव्िा अशोकाच्या कारकीदीच्या सतराव्या-अठराव्या वषी मिाराष्ट्रात बौद्ध धमव 
प्रसाराला स रवात झाली असावी. 

 
अशोकाच्या प्रस्तर लेखाांवरूनिी त्या काळी धमवप्रसाराथव असा प्रयत्न केला िोता असे हदसते. 

अशोक आपल्या तेराव्या प्रस्तर–लेखात म्िणतो, “सिाश ेयोजनाांवर जेथे अांहतयोग (Antiochus) नामक 
यवनराजा, तसेच आणखी चार राजे–त रमय (Ptolemy), अांतेहकन (Antigonus), मग (Magas) आहण 
अहलकस ांदर (Alexander), तसेच चोल, पाण्ड्य, यवन, कां बोज, नाभक, नाभपांन्क्त, भोज, पेतहनक, अांध्र, 
प कलद िे सवव देवानाां-हप्रयाच्या धमोपदेशाचे अण करण करीत आिेत”.[अशोकाचा तेरावा प्रस्तर-लेख पािा] यातील 
भोज म्िणजे हवदभव आहण पेतेहनक (ककवा पठैहणक) म्िणजे पैठणजवळचा प्रदेश याांचे उल्लेख आपल्या 
प्रस्त त हवषयाच्या दृष्टीने मित्त्वाचे आिेत. तसाच त्यात अपरान्त (उत्तर कोंकण) याचा उल्लखे आला आिे. 
या प्रस्तर-लेखाचा काळ अशोकाच्या राज्याहभषेकापासून बाराव े हकवा तेराव ेवषव िा असावा. श्रीलां केतील 
‘मिावांसा’त िे वषव सतराव ेअसे हदले आिे. अशोकाला राज्याहभषेक तो गादीवर आल्यानांतर चार वषांनी 
झाला िोता िे लक्षात घेतल्यास या दोन्िी उल्लेखाांची सांगहत लावणे कठीण िोणार नािी. तेराव्या प्रस्तर-
लेखात उल्लेहखलेले सवव पािात्य राजे हिस्तपूवव २६० (काांिींच्या मते २५०) या वषी ियात िोते. यावरून 
हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकाच्या मध्याच्या स मारास मिाराष्ट्रात बौद्ध धमवप्रसारास स रुवात झाली असे 
म्िणवयास िरकत नािी. 

 
अशोकाच्या राज्यारांभापासून बाराव्या ककवा तेराव्या वषी मिाराष्ट्रात बौद्ध धमाच्या प्रसारास आरांभ 

झाला याचे एक गमक हवदभात सापडले आिे. चाांदा हजल्ह्यातील देवटेक गावी सापडलेला ्ाह्मी 
हलपीतील एक खांहडत लेख काांिी वषांपूवी आम्िी प्रहसद्ध केला िोता. [S. I. (second ed.), pp. 125 f.] त्यात 
प्राण्याांचे बांधन ककवा किसा करू नये अशी एका स्वामीची (अहधपतीची) आज्ञा जािीर केली िोती. लेखाच्या 
अक्षरवहटकेवरून िा स्वामी अशोकच असावा असे हदसते. या लेखाच्या शवेटी चौदाव ेवषव उल्लेहखले आिे. 
अशोकाने हवदभात नेमलेल्या धमवमिामात्राने त्याच्या राज्यहभषेकाच्या चौदाव्या वषी िी राजाज्ञा सवव 
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लोकाांस कळहवलेली हदसते. त्यावरून हवदभात तसेच मिाराष्ट्राच्या इतर प्रदेशाांत राजाजे्ञवरून बौद्ध 
धमाच्या अकिसा तत्त्वाचा कसा प्रचार चालू िोता ते समजेल. 

 
मिाधमवरहक्षताने मिाराष्ट्रात बौद्ध धमाचा कसा प्रसार केला यासांबांधी ‘मिावांसा’त खालील गाथा 

आल्या आिेत–– 
 

महारट ठां इसी गन्तवा सो महाधम्मरच्क्खतो । 
महानारदकस्सपाव्हां जातकां  कथयी तकह ॥ 
मग्गफलां  पापुकिसु चतुरासीणत सहस्सका । 
तेरसां तु सहस्साणन पब्बकजसु तदच्न्तके ॥ 

 
(तो मिात्मा मिाधमवरहक्षत मिाराष्ट्रात गेला आहण हतथे त्याने मिानारदकस्सप जातकाची कथा साांहगतली. 
तेव्िा चौऱ्याांशी िजार लोक बौद्ध मागाचे र्फल प्राप्त करते झाले आहण तेरा िजार लोकाांना त्याने हभक्ष  
केले.) 
 

एका जातकाच्या प्रचाराने इतके लोक बौद्ध धमाची दीक्षा घेते झाले िे हवधान एखाद्या प राण ग्रांथात 
शोभण्यासारखे आिे. तथाहप या जातकात वर्मणलेल्या पद्धतीने मिाधमवरहक्षताने मिाराष्ट्रात बौद्ध धमाचा 
प्रचार केला असणे अशक्य नािी. िे मिानारदकस्सपजातक हत्रहपटकातील जातकसांग्रिात ५४४ क्रमाांकाचे 
आिे. त्याची कथा सांके्षपाने प ढे हदली आिे–– 

 
“प्राचीन काळी हवदेि देशाच्या हमहथला नगरीत अांगहत नामक राजा राज्य करीत िोता. त्याला रञ्जा 

नामक एक अत्यांत स न्दर व धार्ममक वृत्तीची कन्या िोती. एकदा पौर्मणमेच्या मिोत्सवप्रसांगी राजाने आपल्या 
तीन मांत्र्याांना आपण िी चाांदण्याची रात्र कशी घालवावी याहवषयी सल्ला हवचारला. तेव्िा एका मांत्र्याने 
शत्रूवर स्वारी करावी असे स चहवले; द सऱ्याने ऐषआरामात, नृत्यगीतवाद्याांत काल घालवावा असे आपले 
मत हदले; तर हतसऱ्याने एखाद्या धमवशास्त्रहवशारद अशा श्रमणाला ककवा ्ाह्मणाला िा प्रश्न हवचारून 
त्याच्या उपदेशाप्रमाणे वागाव ेअसा सल्ला हदला. राजाला िा शवेटचा सल्ला पसांत पडला. तेव्िा ते सववजण 
एका काश्यपगोत्री ग णनामक नग्न क्षपणकाकडे गेले. त्याने राजाला दैववादाचा उपदेश केला. तो 
म्िणाला, ‘राजा, परलोक वगैरे सवव हमर्थया आिे. सद्वतवनाचा कािी उपयोग नािी; प्रत्येकाला त्याच्या दैवात 
असेल तेच हमळते. प्रत्येकाला चौऱ्यायशी मिाकल्पाांतून जावचे लागते. तोपयंत प ण्य केले तरी स टका 
नािी, आहण पाप केले तरी िी मयादा वाढत नािी.’ राजाने िा उपदेश ऐकून हवषयोपभोगात आपला सवव 
काळ घालहवण्याचा हनिय केला. राज्यकारभार आपल्या मांत्र्याांवर सोपवनू तो ऐषआरामात गढून गेला. पण 
त्याची कन्या रञ्जा िी अत्यांत धार्ममक वृत्तीची िोती. हतने त्याला सद्वतवनाचा उपदेश केला. हतला आपल्या 
पूववजन्माचे ज्ञान असल्याम ळे हतने आपल्या पूववजन्मी केलेल्या पापाम ळे आपणास रौरव नरकात अनेक वष े
कसे हपचत पडाव ेलागले, नांतर आपण मकव ट, वृषभ वगैरे योनींतून कसे गेलो, शवेटी सद्वतवनाने आपणास 
सध्याचा मन ष्ट्यजन्म कसा प्राप्त झाला वगैरेंचे वणवन करून राजाचे मन सदाचरणाकडे वळहवण्याचा प्रयत्न 
केला. पण त्यात हतला यश आले नािी. तेव्िा हतने लोकरक्षक मिात्म्याांची प्राथवना केली. हतची प्राथवना 
ऐकून नारदकस्सप नामक बोहधसत्त्व पहरव्राजक–वषेाने तेथे आला. राजाने त्याचा सन्मान करून 
परलोकाच्या अन्स्तत्वाहवषयी प्रश्न केला. ‘परलोक आिे यात सांशय नािी, पण लोभ–मोिाने ग्रस्त 
झालेल्या लोकाांना तो नािीसा वाटतो’ असे पहरव्राजकाने साांगताच राजाने म्िटले, “असे असेल तर मला 
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आता ५०० नाणी द्या, मी त म्िाांस स्वगात १००० नाणी परत करीन.” त्यावर पहरव्राजक म्िणाला, “राजा, तू 
मृत्यूनांतर स्वगात जाणार आिेस. तू आपले पापाचरण सोडले नािीस तर नरकात जाशील व तेथे हवहवध 
यातना भोगीत रािशील. तेथे त ्याकडे नाणी परत मागण्यास कोणी जावे?” नांतर नारदाने नरकातील 
अनेक भयांकर द ःखाांचे अांगावर शिारे आणणारे शब्दहचत्र काढले तेव्िा भयभीत िोऊन राजा त्याला शरण 
गेला. नांतर नारदाने अनेक प्राचीन सद्वतवनी राजाांची उदािरणे देऊन त्याला सद्धमाचा उपदेश केला आहण 
स्वतः अन्तधान पावला”. 

 
या जातकात पापाचरणाम ळे नरकात कशा यातना भोगाव्या लागतात याचे हृदयद्रावक हचत्र 

काढले आिे. ‘मिावांसा’तील वणवनात तर्थय असल्यास अशा गोष्टींनी मिाधमवरहक्षताहद प्रचारकाांनी बौद्ध 
धमाचा प्रसार केला असेल. अशोकानेिी अशाच साधनाांचा उपयोग धमवप्रसाराकहरता केला िोता असे 
त्याच्या प्रस्तरशासनाांवरून हदसते. चौर्थया प्रस्तरशासनात अशोक म्िणतो, “प ष्ट्कळ काळ, शकेडो वष,े 
प्राण्याांचा नाश, जीवाांची किसा, नातलग, ्ाह्मण, श्रमण याांहवषयी अनादर वाढत चालला िोता. पण आता 
देवाांनाहप्रय हप्रयदशी राजाच्या धमाचरणाने भेरीघोष िा (य द्धघोष न िोता) धमवघोष झाला आिे. त्याने 
हवमाने (आकाशातील हदव्य वािने ककवा स्वगातील प्रासाद), ित्ती, अन्ग्नस्कन्ध इत्याहद हदव्य देखाव े
दाखहवले आिेत. त्याांम ळे शकेडो वष ेझाली नव्िती अशी धमववृहद्ध झाली आिे.” नारदकस्सप बोहधसत्त्वाने 
जे शब्दाांनी वर्मणले िोते ते अशोकाने देखाव्याांच्या रूपाने दाखवनू प ण्याचरणाम ळे स्वगातील प्रसादाांत ककवा 
हदव्य हवमानाांतून व ित्तींवरून कसा हविार करता येतो, उलट पापाचरणाम ळे कसे अन्ग्नस्तांभ कवटाळाव े
लागतात, िे लोकाांना पटवनू हदले. 

 
मिाराष्ट्रात बौद्ध धमाचा प्रसार िोऊ लागल्यावर तेथील हभक्षूांची सांख्या वाढू लागली, आहण 

त्याांच्या रािण्याकहरता हविार, धमोपदेशकाांकहरता चतै्यगृिे ककवा गन्धक टी, आहण पूजेकहरता स्तूप 
हठकहठकाणी पववताांतून कोरण्यात आले. मिाराष्ट्रातील लेणी व त्याांतील कोरीव लेख िी प्राचीन काळी 
मिाराष्ट्रात झालेल्या बौद्धधमवप्रसाराची हचन्िे िोत. 

 
भारताच्या इतर कािी भागाांतिी पववताांतून ककवा हवशाल खडकाांतून कोरलेली लेणी आिेत; पण 

मिाराष्ट्रातील लेण्याांप्रमाणे ती हवप ल, हवशाल व स ांदर नािीत. मिाराष्ट्रातील लेण्याांची सांख्या जवळजवळ 
िजार आिे. त्याांतील कािी अगदी लिान, तर इतर काांिी अत्यांत हवशाल असून त्याांचे स्थापत्य व हशल्प, व 
कािींत स दैवाने अद्याहप अवहशष्ट असलेली हचते्र, िी अत्यांत स ांदर व आियवकारक आिेत. याांहवषयी माहिती 
प ढील एका प्रकरणात हदली आिे. 

 
िी लेणी तीन प्रकारची आिेत. कािी स्तूपरूपी आिेत. स्तूप म्िणजे पूज्य व्यक्तीच्या अवशषेाांवर 

उभारलेला व दगड, माती, हवटा याांनी बनहवलेला ककवा पववतात कोरलेला अधवगोलाकृहत हढगारा. यालाच 
दागोब (धात गभव) व चैत्य अशी द सरी नाव ेआिेत. द सरा प्रकार हविार. िे हविार हभक्षूांना रािण्याकहरता 
बाांधले ककवा कोरले जात. ते एका हवहशष्ट हभक्ष सांघाच्या ताब्यात हदले असले तरी ते चारी हदशाांच्या 
हभक्षूांकहरता पावसाळ्यात आश्रयाथव हदले असत आहण तसा स्पष्ट उल्लखे प्रत्येक दानलेखात केला असे. 
हतसरा प्रकार चैत्यगृि ककवा गन्धक टी. त्याचा उपयोग हभक्षूांच्या प्राथवनेकहरता केला जात असे. हविार व 
चैत्यगृिाांजवळ हपण्याच्या पाण्याची टाकी खोदली जात. त्याांना ‘पोढी’ म्िणत. 
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क्षत्रप व सातवािन वांशाांतील राज्यकत्यांचा बौद्ध धमाला उदार आश्रय असे. ऋषभदत्ताने व त्याची 
पत्नी दक्षहमत्रा हिने नाहशक येथे एक लेणे कोरहवले िोते. गौतमीप त्र सातकर्मण, पळ माहव, यज्ञ सातकर्मण 
वगैरे सातवािनाांनीिी लेणी कोरवनू हभक्ष सांघाांना अपवण केली िोती. तसेच त्याांच्या अनेक माांडहलकाांचा व 
सरदाराांचािी बौद्ध धमास आश्रय िोता. त्याांनी व त्याांच्या क ट ांहबयाांनी अनेक लेणी कोरहवली िोती. या 
माांडहलकाांना मिाभोज व मिारठी अशा पदव्या िोत्या. उदािरणाथव, क डा येथील लेखात मिाभोजी 
हवजयेचा प त्र मिाभोज स्कन्दपाहलत याचा, [I. C. T. W. I., p. 4.] मिाड येथील लेण्यात क मार काणभोजाचा, 
[A. S. W. I., IV p. 88] भाजे येथील लेण्यात मिारहठ कौहशकीप त्राचा, [Ibid., p. 83] बेडसा येथील लेण्यात 
मिाभोजबाहलका मिादेवी मिारहथनी सामहडहनकेचा [Ibid., p. 90] आहण काल्याच्या चैत्यगृिात मिारथी 
गोप्तीप त्र अन्ग्नहमत्रणकाचा [I. C. T. W. I., p. 28.] उल्लेख आिे. 

 
केवळ राजे, क्षत्रप, त्याांचे माांडहलक, सरदार वगरैेंनीच मिाराष्ट्रात बौद्धधमाला देणग्या हदल्या 

िोत्या, असे नािी. हिस्तपूवव व हिस्तोत्तर दोन-तीन शतकाांत मिाराष्ट्रात सामान्य जनाांनीिी ब द्ध धमाचा 
प रस्कार केला िोता. लेणे कोरहवणे िे स्वगवप्राप्तीचे साधन मानले जात असे. अजांटा येथील सव्वीस 
क्रमाांकाच्या लेण्यातील लेखात म्िटले आिे–– [अजांटा येथील क्रमाांक २६ च्या लेण्यातील लेख पािा. A. S. W. I., IV, pp 13-
4.] 
 

यावतकीर्णतलोके तावतस्वगेषु मोदते देही । 
चन्द्राकप कालकल्पा काया कीर्णतमपहीरेषु ॥ 

 
[जोपयंत हविार– चैत्याांसारखे प ण्यकृत्य या जगात हवद्यमान आिे, तोपयंत ते करणारा मन ष्ट्य 

स्वगवलोकात आनांदाने राितो. म्िणून पववताांमध्ये यावच्चन्द्रहदवाकरौ हटकणारी लेणी कोरवावी.] 
 
पववताांतल्या लेण्याांप्रमाणे दगड, हवटा, मातीचे स्तूप, चैत्ये व हविार बाांधले जात. हवदभात पौनी येथे 

बौद्ध धमाचे एक स प्रहसद्ध कें द्र िोते. तेथे नागपूर हवद्यापीठाने केलेल्या उत्खननाने दोन स्तूप हनदशवनास 
आणले आिेत. [Pani Excavations, pp. 25 f.] त्याांपकैी एक साांची, भारिूत येथील स्तूपासारखा कठडा वगरैेंनी 
स शोहभत केला िोता. लेण्याांतल्या प्रमाणे येथेिी अनेक धार्ममक स्त्री-प रुषाांनी लेख कोरवनू आपल्या 
देणग्याांचे उल्लेख केले आिेत. लेणी व स्तूप याांना देणग्या देणाऱ्याांमध्ये समाजातील सवव थराांचे लोक िोते. 
त्याांमध्ये भदन्त ककवा हभक्ष , प्रव्राहजका ककवा हभक्ष णी, ्ाह्मण, यवन, शक, त्याांच्या हस्त्रया, माळी, स वणवकार 
(सोनार), लोिवहणज, वांशकार (ब रुड), काांस्यकार, गृिपहत (गृिस्थ), साथववाि (व्यापारी), िाहलक 
(शतेकरी), त्याांच्या हस्त्रया, श्रेष्ठी (सावकार), गाांहधक इत्याहद अनेक वांशाांचे, जातींचे व धांद्याांचे लोक 
आढळतात. मिाराष्ट्रातील पववत लेणी कोरण्यास चाांगले असल्याम ळे तेथे ती कोरवनू घेऊन हभक्ष सांघाांस 
अपवण करण्याकहरता दूरदूरचे लोक येत असत. कान्िेरी (प्राचीन कृष्ट्णहगहर) येथील स्तूप गौतम ब द्धाचा 
अग्रहशष्ट्य साहरप त्र याच्या स्मरणाथव कसध प्रदेशातून आलेल्या ब द्धरुचीने बाांधला िोता. [C. I. I. IV, pp. 29 f.] 
काल्याच्या भव्य चैत्य लेण्यात खालील लेख आढळतो–– [I. C. T. W. I., p. 28] 

 
वैजयांणतये सेणठया सेलघरां भूतपालेन पणरणनणठणपतां जांबुदीपच्म्ह उत्तमां । 
 
त्यावरून सवव जांब द्वीपात (भारतात) अद्याहप अत्य त्कृष्ट असे गणले गेलेले िे चैत्य लेणे वैजयांतीचा 

श्रेष्ठी (सावकार) भतूपाल याने कोरहवले िोते, असे समजते. वैजयांती िी उत्तर कानडा हजल्ह्यातील 
सध्याची वनवासी. ती एका सातवािन शाखेची राजधानी िोती. इतक्या दूरच्या प्रदेशातून येऊन त्या 
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सावकाराने िे स ांदर लेणे कोरहवले िोते. तेव्िा करिाड (कऱ्िाड), धेन काकट, शूपहरक (सोपारा), 
कहलअण (कल्याण), चेम ल (चौल), वस्य (वसई), स्थानक (ठाणे) इत्याहद जवळपासच्या स्थलाांच्या 
दात्याांचा हनदेश पहिम भारतातील लेण्याांच्या लेखाांत आला असला तर त्यात आियव नािी. [I. C. T. W. I., pp. 
28 f.] 

 
गौतम ब द्धाच्या काळीिी हभक्षूांमध्ये हकरकोळ म द्याांवर मतभेद उत्पन्न झाले िोते. अशोकाने केलेल्या 

धमवप्रसाराम ळे दूरदूरच्या प्रदेशाांत बौद्ध धमाची कें दे्र अन्स्तत्वात आली. त्या काळी दळणवळणाची साधने 
कमी आहण त्याम ळे उत्पन्न झालेला कें हद्रय हनयांत्रणाचा अभाव या कारणाांनी भारताच्या अनेक भागाांत 
हभन्नहभन्न हनकाय (बौद्ध सांघ) हनमाण झाले. त्याांची सांख्या अठरा भरते. त्याांच्याांत हकरकोळ बाबींवर मतभेद 
असल्याम ळे प ढे त्याांच्यापकैी काांिी तर शाखाांत हवलीन झाले. गौतमब द्धाच्या पहरहनवाणानांतरच्या द सऱ्या 
शतकात अन्स्तत्वात आलेल्या मिासांहघक सांघाच्या आठ शाखा हनमाण झाल्या. त्याांत एक–व्याविाहरक 
लोकोत्तरवाद, अपरशहैलक आहण पूववशहैलक या प्रम ख िोत्या. िा सांघ वैशालीमध्ये त्पन्न झाल्यावर तो 
पूवेकडील प्रदेशाांत पसरला आहण तेथून दहक्षणेत आला. [2000 Years of Buddhism, pp. 112 f.] अांध्र प्रदेशातील 
धान्यकटक (सध्याचे धरणीकोट) िे मिासांहघकाचे म ख्य कें द्र िोते. तेथील लेखाांत त्याच्या सवव शाखाांचे 
उल्लेख आढळतात. म्िणून ते सातवािनकाली दहक्षणेतील प्रम ख बौद्ध कें द्र झाले िोते यात सांशय नािी. 
[Amarīᾱaī Sculptures in the Madras Museum, pp. 14 f.] या मिासांहघक शाखेचे हभक्ष  मिाराष्ट्रातील काले आहण 
कान्िेरी येथील लेण्याांतील लेखाांत उल्लेहखले आिेत. 

 
द सरा प्रम ख बौद्ध सांघ स्थहवरवाद िा मिासांहघकानांतर स मारे एक शतकाने हनमाण झाला. त्याच्या 

सवान्स्तवाद आहण िैमवत (ककवा मूलस्थहवरवाद) अशा दोन शाखा म ख्य िोत्या. सवान्स्तवादाचा प्रसार 
उत्तरेत मथ रेपासून पांजाबातील नगरिारापयंत आहण तक्षहशलेपासून काश्मीर पयंत िोता. सवान्स्तवादाची 
भदायनीय (ककवा भदावनीय) शाखा हवदभात पौनी येथे प्रम ख िोती. [येथून ते पहिम मिाराष्ट्रात गेले.] प ढे या 
शाखेचे हभक्ष  नाहशक [क्रमाांक १८, ओ. १०.] व कान्िेरी [क्रमाांक २८, ओ. ९-१०.] येथे गेलेले हदसतात. त्याांना 
सातवािनाांनी अनेक लेण्याांच्या व ग्रामाांच्या देणग्या हदल्या िोत्या. 

 
याहशवाय आणखीिी काांिी शाखाांचे उल्लखे मिाराष्ट्रातील लेखाांत येतात, जस सोपारा, ज न्नर 

आहण काले येथील धमोत्तरीय [I.C.T.W.I., p.32.], व सौवषवक [क्रमाांक २०, ओ. २.] ककवा काश्यपीय, ज न्नर येथील 
चैत्यक [A.S.W.I., IV, p. 95.] आहण अपराहजत. [I.C.T.W.I., p. 44.] 

 
सातवािनकाळात दहक्षणेत िीनयानाचा सववत्र प्रसार िोता. म्िणून लेण्याांतील चैत्याची (स्तूपाची) 

पूजा िोत असे, ब द्धमूतीची नव्िे. प ढे कहनष्ट्काच्या कारकीदीत मिायानाचा उदय िोऊन ब द्धमूतीची पूजा 
िोऊ लागली. सातवािन कालाच्या अखेरीस नागाज वन िा मिायानाांचा प्रम ख तत्त्वज्ञ झाला. पण त्याच्या 
तत्त्वज्ञानाचा व धार्ममक मताचा प्रभाव सातवािन काळात पडू लागला नव्िता. 

 
स्तूपाची पूजा प ष्ट्पे, धूप, दीप इत्याहदकाांनी केली जात असे. दीपाला हवशषे मित्त्व असे. 

स्तूपासमोर हदवा सतत तेवत ठेवणे हवशषे प ण्यप्रद मानले जाई. बौद्ध चैत्यात सदैव हदवा तेवत रािावा 
म्िणून दान हदले जात असे. [Ibid., p. 11.] 

 
चैत्य व हविार लेण्याांची व्यवस्था एक म ख्य हभक्षूकडे असे त्याला ‘मिास्वामी’ असे म्िणत. तो 

सांघाला हमळालेल्या देणग्याांची व ग्रामदानाांची व्यवस्था करी. हभक्षूांची रािण्याची व चीवराांची व्यवस्था उदार 
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दाते जवळच्या श्रेणींमध्ये (व्यापारी पेढ्याांमधे) कायम ठेवी ठेवनू करीत असत. क्र. ३८ च्या लेखात प्रत्येक 
हभक्षलूा दरवषी १२ काषापण चीवराकहरता हमळाव ेअशी व्यवस्था ऋषभदत्ताने केली असल्याचे नमूद केले 
आिे. याहशवाय त्याने हभक्षूांच्या क शणमूलाकहरतािी कािी ठेव ठेवली िोती. ‘क शणमूला’ चा अथव हवद्वानाांना 
कळला नव्िता. त्याचा अथव आरोग्याला आवश्यक औषधे असा आिे. [पहरहशष्ट ६ पािा. ‘क शणमलू’ िे तेथे ‘क शलमलू’ 
बद्दल च कीने कोरले आिे.] नाहशक येथील क्र. १० च्या लेण्यातील एका लेखात त्याला ‘हगलानभेषज’ म्िटले 
आिे. [C.I.I., IV, p.3.] 

 
हभक्षूांनी जवळच्या लोकवस्तीत हभक्षा (हपण्डपात) मागनू स्वोदरपूती करावी असा हनयम असे. 

हभके्षमध्ये म द्दाम स्वतःकहरता माांस तयार केले नसेल तर ते घेण्याची अन ज्ञा असे. बौद्ध धमात किसा हनहषद्ध 
आिे. पण त्या काळी लोक बि ताांशी माांसभोजी असल्याने अशी अन ज्ञा हदली नसती तर हभक्षूांना बि धा नेिेमी 
उपोषणच कराव ेलागले असते. 

 
हभक्षूांनी हिवाळ्यात व उन्िाळ्यात धमवप्रचाराथव किडून वषाकाळात एखाद्या हविारात आश्रय 

घ्यावयाचा असे. तो हविार एखाद्या हवहशष्ट सांघशाखेच्या स्वाधीन केला असला तरी त्यात चारी हदशाांच्या 
हभक्षूांस आश्रय हदला पाहिजे असा हनयम असे. म्िणनूच लेण्याचे दान करताना ते ‘चारी हदशाांच्या 
हभक्ष सांघाांकहरता अम क हभक्ष सांघाच्या स्वाधीन केले’ असा स्पष्ट हनदेश घालण्यात येई. 

 
ब द्धाने हभक्षूांना व हभक्ष णींना सोन्या-चाांदीचे दान स्वीकारण्यास मनाई केली िोती. वैशाली येथील 

सांगीतीत िा हनयम हशहथल करावा अशी मागणी प ढे आली. पण ती सांमत झाली नािी. तथाहप नांतर िा 
हनयम पाळला जात िोता असे हदसत नािी. कारण हकत्येक कोरीव लेखाांत हभक्ष -हभक्ष णींनी लेण्याांतील 
हशल्पे, क्वहचत सबांधिी लेणी, कोरहवण्याचा खचव भागहवल्याचे उल्लखे आिेत. काले येथे दोन िन्स्तहशल्पाांचे 
दान आचायव इांद्रदेव नामक हभक्षनेू केले िोते. [I.C.T.W.I., p.29.] द सऱ्या एक भद्रसेन नामक हभक्षनेू हमथ नाचे 
(दांपतीचे) हशल्प स्वखचाने कोरहवले िोते. [Ibid., p. 35.] क डा येथील एक सबांध लेणे व जवळची टाकी 
पहरव्राहजका (हभक्ष णी) पद हमहनका हिने स्वखचाने कोरहवली िोती. [A.S.W.IV, p.85.] या हभक्ष -हभक्ष णींजवळ 
इतके धन कोठून आले? एक तर ते त्याांच्या हशष्ट्य-हशन्ष्ट्यणींनी हदले असाव े ककवा त्याांनी आपल्या सधन 
नातलगाांकडून धमाथव हमळहवले असाव.े 

 
हविाराांमध्ये हभक्षूांप्रमाणे हभक्ष णींचीिी रािण्याची व्यवस्था केली असे. या हभक्ष णी बि धा 

पहतहनधनानांतर सांन्याहसनी झालेल्या असाव्या. क्वहचत् काांिीना लग्नापूवीिी सांघप्रवशेाची अन ज्ञा हमळाली 
असेल. क डा येथील एका लेखात दोन हभक्षूांच्या पद हमहनका नामक भाचीने आपल्या दोन हशन्ष्ट्यणींसहित 
धमवदाय म्िणून लेणे व टाके कोरल्याचा उल्लेख आिे. [I.C.T.W.I., p.6.] या पद हमहनकेच्या पतीचा ककवा 
म लाचा त्या लेखात प ण्याप्राप्तीच्या उदे्दशाने हनदेश नािी. हतच्या हभक्षू झालेल्या मामाांचा मात्र आिे. 
त्यावरून त्याांचे उदािरण पािून हतनेिी बौद्ध धमाची दीक्षा घेतलेली हदसते. 

 
कािी हभक्षू हविाराांत अध्यापनाचे कायव करीत. त्याांना ‘गणाचायव’ म्िणत. हभक्षूांना हभक्ष णींना 

अांतेवासी (हशष्ट्य) करण्याची अन ज्ञा असे, पण हभक्ष णींना हभक्ष  हशष्ट्य करण्याची परवानगी नव्िती. 
 
सातवािनकाली यवन, शक व पह्लव याांच्या अनेक टोळ्या भारतात आल्या. त्याांपैकी हकत्येकाांनी 

येथे कायमचे वास्तव्य केले आहण किदू धमव ककवा बौद्ध धमव स्वीकारला. हवहदशजेवळच्या हवष्ट्ण मांहदराचा 
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गरुडध्वज तक्षहशलेच्या यवनराजाचा दूत िेहलयोदोर (िेहलओडोरस) याने उभारल्याचा उल्लखे मागे आला 
आिे. अशी उदािरणे अनेक असतील; पण तत्कालीन किदू मांहदरे आता अवहशष्ट नसल्याने आहण ती असती 
तरी बौद्ध हविाराांतल्याप्रमाणे किदू मांहदराांत आपली नाव ेकोरून ठेवण्याचा प्रघात नसल्याम ळे त्याांचे उल्लखे 
आढळले नसाव.े बौद्ध लेण्याांमध्ये मात्र ते प ष्ट्कळ आिेत. कसधमध्ये ग्रीक राजा डेमेहरयस याने आपल्या नाव े
दत्ताहमत्री नामक नगर स्थापले िोते. नाहशक येथील एका लेखात दाांतहमत्री (दन्ताहमत्री) येथील यवन 
धम्मदेवाचा प त्र इांद्रान्ग्नदत्त याच्या दानाचा उल्लखे आिे. [A.S.W.I., IV, p.115.] यवन म्िणजे आहशयामायनर 
मधील आयोहनया देशातील ग्रीक िोय. काले येथे सीिधय आहण धम्म या यवनाांनी हदलेले दान नोंदले 
आिे. [I.C.T.W.I., p.31.] नाहशकच्या क्र. १० च्या लेण्यात हवष्ट्ण दत्ता नामक शकहनकेने (शक स्त्रीने) आजारी 
हभक्षूांच्या औषधाकहरता जवळच्या श्रणेीत कायमची ठेव ठेवली िोती. [C.I.I., IV, p.3.] शकवांशी ऋषभदत्त व 
त्याची पत्नी दक्षहमत्रा याांनी नाहशक येथे एक लेणे कोरहवले िोते. ऋषभदत्ताने तर हभक्षूांची चीवरे, ओषधे व 
आिार याांकहरता अक्षयनीहव ठेवनू कायमची व्यवस्था केली िोती. [क्रमाांक ३८, ओ. १-३ पािा.] काले येथील एक 
हविार अब लामा येथील सेतर्फरणाचा प त्र िरर्फरण याने खोदहवला िोता. नावावरून तो पह्लववांशी हदसतो. 
[क्रमाांक २०, ओ.२.] 

 
या काली किदू धमव व बौद्ध धमव याांत सामांजस्य व सलोखा हदसतो. कृष्ट्णराज स्वतः वैहदक धमाचा 

अन यायी िोता, पण त्याच्या मिामात्राने बौद्ध हभक्षूांकहरता एक लेणे कोरहवले िोते. गौतमी बलश्री िी स्वतः 
किदू राजवांशातील पिराणी िोती; पण हतची बौद्ध धमावर हनःसीम हनष्ठा िोती. हतने आपला प त्र सातकर्मण 
याला साांगनू नाहशकच्या हभक्षूांना ग्रामदान करहवले िोते व त्याांच्याकहरता एक हवशाल लेणे कोरहवले िोते. 
क डा येथील क्र. १३ च्या लेखात अहयहतल  या ्ाह्मण उपासकाची ्ाह्मण पत्नी भाहयला हिच्या 
चैत्यगृिरूपी दानाचा हनदेश आिे. [A.S.W.I., IV, p. 86.] बौद्ध हभक्षूांनािी राजे लोकाांनी किदू धमीयाांना हदलेल्या 
दानाांबद्दल वैषम्य वाटत नव्िते. म्िणून त्याांनी ऋषभदत्ताने किदू देवदेवताांना व ्ाह्मणाांना हदलेल्या अनेक 
दानाांचे वणवन आपणाांस हदलेल्या हविारात प्रम ख हठकाणी कोरण्यास आके्षप घेतला नसावा. प ढे किदू व बौद्ध 
तत्त्वज्ञानाांची पहरणहत िोऊन त्याांच्या अन यायाांनी वादहववादात तीव्र वाक प्रिार केलेले त्याांच्या ग्रांथाांत 
हदसत असले तरी व्यविारात त्याांच्यामध्ये सामांजस्य िोते यात सांशय नािी. 

 
्ाह्मणाांना हदलेल्या गावाच्या ककवा शतेाच्या दानाला ‘्ह्मदाय’ म्िणत, तसे हभक्षूांना हदलेल्या 

शतेाला ‘हभख िल’ [क्रमाांक १९, ओ. ३.] असे नाव िोते. िी दाने देताना राजे लोक तत्सांबांधी सवलती नमदू 
करीत. त्या गावात ककवा शतेात कोणीिी प्रवशे करू नये, त्यात कोणीिी ढवळाढवळ करू नये, त्यात 
हमठाकहरताां खणू नये, त्यात राजाच्या सैहनकाांनी ककवा पोहलसाांनी जाऊ नये, इतरिी सवव सवलती त्याांना 
द्याव्या असे प्रत्येक ग्रामदानात ककवा भदूानात स्पष्टपणे नमूद केले असे. एका लेखात दान हदलेल्या गावाला 
‘सहसहद्वकां ’ असे हवशषेण लावले आिे. याच तऱ्िेचे ‘अभ्यन्तरहसहद्धकां ’ ककवा ‘अभ्यन्तरहसद्धया’ अशा 
शब्दाचे प्रयोग नांतरच्या ताम्रपटाांत येतात. [C.I.I.,IV, p. 154 n.] त्याांचा अथव त्या गावात ककवा प्रदेशात कािी 
ग न्िा घडला तर त्याच्या ‘हनकाल करण्याच्या िक्कासहित’ असा हदसतो. याचा अथव ‘सदण्डदशापराध:’ 
असेिी हवशषेण नांतरच्या ताम्रपटाांत योहजलेले आढळते. 

 
कािी हवद्वानाांनी अशा ग्रामदानाांम ळे देशात सरांजामशािी उत्पन्न झाली असे हवधान केले आिे. ते 

अत्यांत भ्रामक आिे. [See C.J.K.Satyanarayana’s A Study of the History and Culture of the Andhras, p.257 f.] अशी दाने 
हकतीशी हदली जात व ती ज्याांना हदली जात त्या ्ाह्मणाांना व हभक्ष सांघाांना सरांजामदाराांचे सामर्थयव कसे 
प्राप्त िोणार याचा हवचार त्याांनी केला नािी. त्याांची त लना य रोपाांतील सरांजामदाराांशी करणे अत्यांत 
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अन हचत आिे. त्याांना जे पहरिार (सवलती) हदले जात ते त्याांना राजसेवकाांकडून त्रास िोऊ नये, त्याांना 
शाांततेत आपापले धमाचरण कराव ेिा िेत  असे. त्या दानाांना राजकीय िेत  हचकटहवणे अत्यांत अयोग्य आिे. 

 
िे प्रकरण सांपहवण्यापूवी सातवािन कालात सामान्य जनाांत प्रचहलत असलेल्या देवताहदकाांचा 

उल्लेख केला पाहिजे. त्या काली यक्षपूजा प्रचहलत िोतो. भारिूत येथील स्तूपाच्या कठड्यावर अनेक यक्ष व 
यहक्षणींच्या प्रहतमा कोरल्या असून त्याांखाली त्याांची नाव े हदली आिेत. [C.I.I.,II,ii,pp. 74 and 80.] तशा प्रहतमा 
पौनी येथील स्तूपाच्या कठड्यावर आढळल्या नािीत, तरी त्या काळी यक्षपूजा प्रचहलत िोती याची कािी 
गमके कोरीव लेखाांत आढळतात. कािी शतेाना यक्ष-यहक्षणींची नाव ेहदली िोती. नाहशक येथील एक शते 
अजकालहकय नावाचे िोते. [क्रमाांक. ११, ओ.२.] ते अजकालक यक्षाच्या नावाने प्रहसद्ध िोते. द सरे दान त्याच 
प्रदेशातील एक गाव ‘स दशवना’ याचे िोते. तो गाव तन्नामक यहक्षणीचा गणला जात िोता. [क्रमाांक १९, ओ. २.] 
हतची प्रहतमा भारिूत येथे कोरली िोती आहण हतच्या खाली हतचे नाविी हदले िोते. नाहशक हजल्ह्यातील या 
के्षत्राांवरून तत्कालीन यक्षपूजेचे अन मान करता येते. 

 
द सरी उपासना मातृदेवतेची. मिाराष्ट्रातील अनेक हठकाणच्या उत्खननाांत मातृदेवतेच्या भाजक्या 

मातीच्या मूर्मत सापडल्या आिेत. या ख चीवर बसल्यासारख्या ककवा आसन घातलेल्या आहण नग्न रूपात 
असतात. त्याांचे स्तन व जघनभाग उठावदार दाखहवले असतात. त्याांच्या डोकीवरचे केस मोकळे सोडलेले 
असून, गळ्यात, कमरेत व िातात अनेक अलांकार घातलेले दाखहवले असतात. [पिीका १८, आकृहत २६ पािा.] 
या मूतींची पूजा समदृ्धीकहरता (Fertility कहरता) केली जात असावी. 
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प्रकरि चौथे सामाणजक पणरच्स्थणत 
 

सातवािन-क्षत्रपकालीन सामाहजक पहरन्स्थतीच्या ज्ञानाची साधने र्फारशी नािीत. त्या ज्ञानाचे 
एक म ख्य साधन ताम्रपट िे असते. पण या वांशाांचे ताम्रपट आतापयंत हमळालेच नािीत. तत्कालीन 
वाङ मयिी र्फारसे उपलब्ध नािी. आिे तू मूळच्या श द्ध रूपात आता राहिले नािी. अवहशष्ट धार्ममक वाङ मय 
एक तर र्फार प्राचीन काळचे ककवा बऱ्याच नांतरचे आिे. याला एक अपवाद आिे तो आपस्तांब–धमवसूत्राचा. 
कृष्ट्ण यज वेदाची िी शाखा दहक्षणेत हनमाण झाली असे हदसते. चरणव्यूिावरच्या एक टीकेत म्िटले आिे 
की ‘तैहत्तरीय (कृष्ट्ण) यज वेदाची आपस्तांब शाखा दहक्षणेत आग्नेय हदशचे्या अन्ध्राहद गोदावरीतीरच्या 
प्रदेशाांत हवद्यमान आिे. [प ढील चरणव्यूि–भाष्ट्यातील (ककहचत् अश द्ध) उतारा पािा — अन्ध्राहददहक्षणाग्नेयी आगोदासागरावहध:। 
यज वेदस्त्तैहत्तरीय आपस्त्तांबो प्रहतहष्ठत:। । तरणव्यूि–भाष्ट्यान वाद, (१९५४), प.ृ ४७. S.B.E.Vol.II, p.xxx.]’ त्या शाखेच्या ्ाह्मणाांचे 
उल्लेख दहक्षणेतील राजाांच्या अनेक ताम्रपटाांत येतात. पण उत्तर भारतीय प्राचीन राजाांच्या ताम्रपटाांत ते 
म ळीच आढळत नािीत. सध्यािी मिाराष्ट्राच्या नाहशक, प णे, अिमदनगर, सोलापूर, कोल्िापूर इत्याहद 
हजल्ह्याांत तसेच कनाटक, मद्रास व अांध्र प्रदेशाांत आपस्तांबीयाांची मोठी सांख्या आिे. गोदातीरचे या शाखेचे 
्ाह्मण अद्याहप वदेहवदे्यबद्दल प्रहसद्ध आिेत. उत्तर भारतातील वाराणसी सारख्या नगराांत आढळणारे 
आपस्तांबी शाखेचे ्ाह्मण कारणपरत्व ेदहक्षणेतून तेथे गेलेले असे आिेत. 

 
दहक्षणेतील देशाांचे उल्लेख प्राचीन वैहदक वाङ्मयात येत नािीत. पाहणनीच्या अष्टाध्यायीत 

‘दाहक्षणात्य’ शब्दाची व्य त्पहत्त हदली आिे खरी, पण दहक्षणेतील चोल, पाण्ड्य इत्याहद देशाांचा उल्लेख 
कात्यायनाच्या वार्मत्तकाांतच प्रथम आढळतो. तेव्िा आयवसांस्कृतीचा दहक्षणेतील प्रसार बऱ्याच काळानांतर 
झाला असावा. उपलब्ध प्रमाणाांचा हवचार करून ब्यहू्लरने आपस्तांब शाखेचा उदय हिस्तपूवव हतसऱ्या 
शतकापूवी–कदाहचत् चौर्थया–पाचव्या शतकाांत [Ibid.p.xliii.] – मानला आिे. हवटर्मनट् झनेिी तो हिस्तपूवव 
चौर्थया-पाचव्या शतकाांत घातला आिे. [H.I.L., Vol. III, p. 539.] ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’ तील राजहवषयक 
प्रकरण पाहिले तर ते एखाद्या लिानशा राजाच्या काळी –दहक्षणेतील आयवसांस्कृतीच्या प्रसाराच्या आरांभ 
काळात-हलहिले असाव ेअसे वाटते. त्या काळी सातवािनाांच्या सारख्या साम्राज्याचा उदय झाला नव्िता. 
तथाहप त्या धमवसूत्रात वर्मणलेली धार्ममक व सामाहजक पहरन्स्थहत त्यानांतर हनदान तीन-चार शतके बदलली 
नसावी. म्िणनू ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’ चा उपयोग सातवािनकालीन पहरन्स्थहत वणवण्याकहरता करणे वावगे 
िोणार नािी. 

 
याहशवाय सातवािन–क्षत्रपकालीन कोरीव लेख, त्या काळी भारतात आलेल्या ग्रीक प्रवाश्याांची 

वणवने, ‘गाथासप्तशती’ ‘मृच्छकहटका’ सारखे तत्कालीन उपलब्ध ग्रांथ, उत्खननापासून प्राप्त झालेली 
माहिती, याांचािी उपयोग केला पाहिजे. 

 
सातवािनकाली वणाश्रमव्यवस्था प्रचहलत िोती. आयांचे ्ाह्मण, क्षहत्रय आहण वैश्य असे तीन वणव 

िोते. आयेतराांचा शूद्र वणांत समावशे िोत असावा. आपस्तांब–धमवसूत्रात ‘उग्र’ [आपस्तांब–धमवसूत्र १.२.७.२०.] 
आहण ‘चाांडाल’ [पूवोक्त, २.४.९.५.] याांचा उल्लेख येतो. नांतरच्या स्मृतींत वैश्याला शूद्र स्त्री पासून झालेल्या 
प त्राला उग्रजातीय समजले जात असे. पण तो अथव या धमवसूत्रकत्याला हववहक्षत असेल असे वाटत नािी. 
‘उग्र कमे करणारा तो उग्र’ असे द सरा अथव िरदत्त टीकाकाराने हदला आिे, [वैश्याच्छूद्रायाां जात उग्र उग्रकमा वा 
हद्वजाहत:। िरदत्त, आ.ध.सू. १.२.७.२०.] तोच हववहक्षत असावा. 
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चात ववण्यात ्ाह्मणाला अग्र्य स्थान हदले िोते. त्याने आपले आय ष्ट्य वदेाध्ययनात, यज्ञान ष्ठानात व 
धमोपदेशात घालवावयाचे असे. धमवसूत्रातील बि ताांश हनयम त्याच्या आचरणाहवषयी आिेत. तसे सांयत 
जीवन न जगणाऱ्याला तो मान हमळत नसे. एवढेच नािी, तर तो पहतत गणण्यात येई. त्याला व्यापार, 
सावकारी, वैद्यकी इत्याहद व्यवसाय करता येत नसत. [आ.ध.सू. १.६.१८.२१-२३.] आपत्काली मात्र िे हनबवन्ध 
हशहथल केले जात. सामान्यतः ्ाह्मणाने पािण्याकहरतािी शस्त्र िातात घ्यावयाचे नसे. [परीक्षाथोहप ्ाह्मण आय धां 
नाददीत । आ.ध.सू. १.१०.२९.६.] पण समाजात बांडाळी माजून धार्ममक जीवन अशक्य झाल्यास क्षहत्रयाप्रमाणे इतर 
हद्वजातींनीिी शस्तग्रिण कराव े असे मनूने म्िटले आिे. [शस्त्रां हद्वजाहतहभग्राह्यां धमो यत्रोपरुध्यते । हद्वजातीनाां च वणानाां हवप्लव े
कालकाहरते ।। मन . ८.३४८.] त्याला अन सरून अनेक ्ाह्मणाांनी वतवन केल्याचे प्राचीन भारतीय इहतिासात नमदू 
आिे. श ांग, काण्व, सातवािन, वाकाटक, कदम्ब इत्याहद प्राचीन भारतातील प्रहथत राजवांश ्ाह्मण जातीचे 
िोते. 

 
क्षहत्रय वणाची कतवव्ये, वदेाांचे अध्ययन, यज्ञान ष्ठान, दान, शस्त्रग्रिण, आहण प्रजारक्षण िी िोत. 

आपस्तांबसूत्रकाली परकी टोळ्याांची आक्रमणे उत्तर भारतातिी झाली नव्िती. म्िणून ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’ 
त त्याांच्यापैकी कोणाचेिी उल्लेख आले नािीत. पण हिस्तपूवव चौर्थया शतकापासून यवन, शक, पह्लव, 
क षाण, िूण इत्याहद परकी आक्रमकाांनी भारतावर स्वाऱ्या केल्या, राज्ये स्थाहपली, आहण कालाांतराने ते 
भारतीय समाजात बेमालूमपणे हमसळून गेले. त्याांना चात ववण्यव –व्यवस्थेत कोणते स्थान हमळाले िा प्रश्न 
हववाद्य झाला आिे. त्याांनी भारतीय नाव ेघेतली, येथील धमांचा स्वीकार केला आहण एतदे्दशीयाांशी हववाि–
सांबांधिी केले िे प्राचीन कोरीव लेखाांवरून स्पष्ट हदसते. पण त्याांचा कोणत्या जातीत समावशे झाला िा प्रश्न 
आिे. याहवषयी ‘मन स्मृती’ तील (१०, ४३-४४) खालील श्लोक उल्लखेनीय आिेत — 
 

शनकैस्तु णक्रयालोपाणदमाः क्षणत्रयजातयः । 
वृषलतवां गता लोके ब्राह्मिादशपनेन च ।। 
पौण्रकािौरद्रणवडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदाः पल्लवािीनाः णकराता दरदाः खशाः ।। 

 
यवनाहद परकी लोक, ्ाह्मणाांकडून सांस्कार करवनू न घेतल्याम ळे क्षहत्रयजातीय असले तरी वृषल जातीचे 
(म्िणजे पहतत) झाले असे मन  म्िणतो. ्ाह्मणाांच्या असाांहनध्याम ळे म्िणजे वदेोक्त सांस्काराांच्या अभावी 
यवन, शक, पह्लव िे मूळचे क्षहत्रय असूनिी वृषल झाले िे एकदा मान्य केले, म्िणजे ते सांस्कार केल्यावर ते 
आपल्या मूळच्या क्षहत्रयजातीत गणले जाऊ शकतात िे ओघानेच आले. आहण तसेच झाले असाव.े कारण 
वणवसांकर िोऊ न देणाऱ्या ्ाह्मणजातीय गौतमीप त्र सातकणीने शक क्षत्रप रुद्रदामन् याची कन्या आपला 
प त्र वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण याला करून घेतली िोती िे मागे दाखहवले आिे. अांध्रातील अनेक श्रौत यज्ञ 
करणाऱ्या इक्ष्वाक वांशी शाांतमूलाने आपला प त्र माढरीप त्र वीरप रुषदत्त याचा हववाि उजै्जनीच्या (शक) 
मिाराजाची कन्या रुद्रभिाहरका हिच्याशी करहवला िोता. [H. C. I. P., II, p. 229.] नांतरच्या काळी कलच हर 
नृपहत कणव याचा िूण राजकन्या आवल्लदेवी हिच्याशी झालेला हववाि स प्रहसद्ध आिे. [C.I.I., IV,p.293.] हतचा 
प त्र यशःकणव याला गादी हमळण्यास कोणतीिी अडचण उद भवली नव्िती. ककबि ना, िूण िे उच्च राजपूत 
क्षहत्रय मानले गेले. ज्या शक उषवदाताने ्ाह्मणाांना िजारो काषापण, अनेक गोसिस्त्रदाने व षोडश 
ग्रामदाने हदली त्याचे पौरोहित्य त्या ्ाह्मणाांनी केले नसेल िे सांभवनीय वाटत नािी. या परकी राजाांनी 
अश्वमेध, राजसूय इत्याहद श्रौत यज्ञ केल्याचा उल्लेख नािी खरा, पण इतर बाबतींत ते क्षहत्रय जातीत 
हमसळून गेले िोते यात सांशय नािी. 
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हतसरा वणव वैश्याचा. याची इतर हद्वजाांप्रमाणे अध्ययन, यजन व दान या कमांखेरीज कृहष (शतेी), 
पश पालन आहण वहणज्या (व्यापार उदीम) िी कतवव्ये असत. सातवािनकाली दहक्षणेत व्यापार मोठ्या 
भरभराटीत िोता. अन्ध्रातील धान्यकटकासारख्या दूरच्या प्रदेशाांतून तगर, प्रहतष्ठान इत्याहद मागाने 
कल्याण, शूपारक, भरुकच्छ, उज्जहयनी इत्याहद बांदराांत व नगराांत, तसेच परदेशाांतिी माल पाठहवला जात 
असे. व्यापारी ताांड्याांच्या म ख्यास साथववाि अशी सांज्ञा िोती. कािी ्ाह्मणिी साथववाि बनून श्रीमांत झाले 
िोते. ‘मृच्छकहटका’तील चारुदत्त िा असाच धहनक साथववाि िोता. प ढे दानधमात आपल्या धनाचा व्यय 
करून तो हनष्ट्काांचन झाला िी गोष्ट वगेळी. 

 
चौथा वणव शदू्राचा. याचे प्रम ख कतवव्य इतर वणांची सेवा िे असले तरी तो कारुकमात व हवहवध 

धांद्याांत हनप ण असे. जे ज्ञान ्ाह्मण ग रूपासून हमळणार नािी ते हस्त्रया व इतर वणांपासून हमळवाव ेअसे 
आपस्तांब साांगतो. [आ.ध.सू., २.११.२९.१५.] 

 
पूवोक्त तीन आयव वणांना उपनयनानांतर ग रुगृिी रािून कमी अहधक काळ वदेाध्ययन कराव ेलागे. 

त्याम ळे त्याांच्यात परस्पराांहवषयी सामांजस्य उत्पन्न िोण्यास मदत िोत असे. त्या काळी त्याांचे भोजनाहद 
व्यविार एकत्र िोत असत. ्ाह्मणिी माांसभोजी असल्याने सवांचे अन्नपान एकाच प्रकारचे असे. स्वतःची 
कतवव्ये पार पाडणाऱ्या, शूद्राखेरीज सवव वणांच्या लोकाांनी एकत्र भोजन कराव े असे एक मत उल्लखूेन 
आपस्तांब म्िणतो की शूद्र धमाचरणी असेल तर त्यालािी भोजनात सामील करून घ्याव.े [सवववणानाां स्वधमे 
वतवमानानाां भोक्तव्यां शदू्रवजवहमत्येके। तस्याहप धमोपनतस्य । आ.ध.सू., १.६.१८.१३-१४.] वैश्वदेवाचा सैंपाक आयांच्या 
हनदेशान सार शूद्रजातीयाने करावा असे आपस्तांबाने म्िटले आिे. [आया: प्रयता वैश्वदेवने्नसांस्कतार: स्य : । आयाहधहष्ठता 
वा शूद्रा: । आ.ध.सू., २.२.३.१ व ४.] 

 
हववािाचा अन लोम प्रकार प्रचहलत िोता. ्ाह्मणाहद वणांनी स्वतःच्या वणाच्या तसेच खालच्या 

वणांच्या स्त्रीशी हववाि करण्यास अन ज्ञा असे. [आ.ध.सू., २.६.१३.१.] प्रहतलोम हववाि मात्र हनहषद्ध िोते.पण 
प्रहतलोम हववािाच्याम ळे हवहवध जाती उत्पन्न झाल्या िी ‘मन स्मृती’तील कल्पना ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’ त 
आढळत नािी. 

 
इतर स्मृतींतल्याप्रमाणे ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’त अनेक प्रकाच्या प त्राांचा उल्लखे नािी. दत्तक प त्राचा 

हनषेध आिे; कारण ‘दानां क्रयधमविापत्यस्य न हवद्यते ।’ [आ.ध.सू., २.६.१३.१०.] (अपत्याचे दान ककवा हवक्रय 
िोत नािी) असे आपस्तांब स्पष्टपणे साांगतो. प ढे मात्र िा हनयम बदलण्यात आला. प त्र नसेल तर हनयोगाला 
आपस्तांबाची सांमहत आिे. [सगोत्रस्थानीयाां न परेभ्य: समाचक्षीत । आ.ध.सू. २.१०.२७.२.] 

 
इतर धमवसूत्राांतल्याप्रमाणे ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’तिी ्ाह्मणाांच्या कतवव्याांहवषयी सहवस्तर हववचेन 

आिे. ग रुगृिी असताना हवद्यार्थयाने हवनयपूववक वागावे, ग रूने त्याला आपल्या प त्राप्रमाणे पे्रमाने वागवनू 
काांिीिी राखून न ठेवता हवद्या हशकवावी, त्याने कािी अपराध केल्यास त्याला रागे भरून, उपवास 
करावयास व (थांड पाण्याने) स्नान करावयास लावनू, ककवा त्याला आपल्या समोर येण्याची मनाई करून 
अपराधान रूप हशक्षा करावी इत्याहद माहिती आपस्तांबाने हदली आिे. [आ.ध.सू., १.२.६.२४-२९.] हवशषेतः 
वैश्वदेव व अहतहथसत्कार याांवर त्याने भर हदला आिे. [पूवोक्त, २.२.४.११-१४.] वैश्वदेवाच्या प्रसांगी क त्रा व 
चाांडाल याांपासून सवांना अन्नाचे भागीदार कराव ेअसे त्याने म्िटले आिे. [सवान् वैश्वदेव ेभाहगन: क वीताश्वचाण्डालेभ्य: 
। पूवोक्त, २.४.९.५.] धार्ममक वृत्तीचे सच्छील ्ाह्मण िी सवव कतवव्ये यथासाांग करीत िे मल्िारा ताम्रपटातील 
म ांडवांशी ्ाह्मणाांच्या वणवनावरून स्पष्ट हदसते. [क्रमाांक ६४ पािा.] 
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क्षहत्रयाांची कतवव्येिी आपस्तांबाने अशीच हवस्तारपूववक साांहगतली आिेत. राजाने आपले ग रु व 
अमात्य याांच्या पेक्षा जास्त ऐश्वयाने रािू नये, [ग रूनमात्याांि नाहतजीवते् । आ.ध.सू. २.९.२५.१०.] त्याच्या राज्यात 
क्ष धेने, रोगाने, थांडीने ककवा ऊष्ट्माघाताने कोणीिी मृत्य  पाव ू नये, [न चास्य हवषये क्ष धा रोगेण हिमातपाभ्याां 
वावसीदेदभावाद्व हद्धपूवव वा कहित् । पूवोक्त, २.९.२५.११.] त्याच्या राज्यातील ग्रामाांत ककबि ना अरण्याांतिी तस्कराांचे भय 
नसाव,े [क्षमेकृद्राजा यस्य हवषये ग्रामेरण्ये वा तस्करभयां न हवद्यते । पूवोक्त, २.९.२५.१५.] त्याने सांदेि असल्यास कोणालािी दांड 
करू नये, [न च सन्देिे दण्डां क यात् । पूवोक्त, २.५.११.२.] शरण आलेल्या शत्रलूा ठार मारू नये इत्याहद स सांकृत 
राज्यपद्धतीतील सवव हवशषेाांचा ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’त उल्लेख आिे. 

 
दहक्षणेत बौद्ध धमाचा प्रसार झाल्यावर त्या धमाचे अनेक अन यायी सातवािनाांच्या राज्यात राि  

लागले. त्याांत अनेक जातींच्या व धांद्याांच्या लोकाांचा समावशे िोता िे मागे दाखहवले आिे. बौद्ध धमाचा 
स्वीकार केल्यावर त्याांनी आपली जात टाकली िोती आहण बौद्ध नामक एक हनराळाच समाज अन्स्तत्वात 
आला िोता, असे मात्र हदसत नािी. याहवषयी क डा येथील लेण्यातील एक लेख र्फार मित्त्वाचा आिे. 
त्यात अहयहतल  या ्ाह्मण उपासकाच्या भहयला या ्ाह्मण पत्नीने चैत्यगृि दान हदल्याचा उल्लखे आिे. 
[I.C.T.W.I.,p.14.] या दोन्िी पहतपत्नी बौद्धधमी िोत्या. पतीला तर ‘उपासक’ म्िटले आिे त्यावरून िे स्पष्ट 
हदसते. पत्नीने चतै्यगृि खोदवनू बौद्ध सांघाला अपवण केले त्यावरून हतची बौद्धधमवहनष्ठा स स्पष्ट आिे. असे 
असतािी त्या दोघाांना त्या लेखात ‘्ाह्मण’ म्िटले आिे. ककबि ना, त्याांच्या आदेशावरूनच त्याांच्या ्ाह्मण 
जातीचा उल्लखे त्या लेखात केला असावा. तेव्िा बौद्ध धमव स्वीकारल्यावरिी त्याांनी आपल्या ्ाह्मण 
जातीचा त्याग केला नव्िता िे उघड आिे. बौद्ध धमाचा आके्षप जातीवर नसून यज्ञयागाांतील किसेवर व 
वदेप्रामाण्यावर िोता िे यावरून स्पष्ट हदसते. प ढील काळातिी जैन व किदू धमीयाांचे शरीरसांबांध िोत असत 
िे आम्िी आपल्या हशलािारराजहवषयक ग्रांथात दाखहवले आिे. [हशलिार राजवांशाचा इहतिास, पृ. [५६]. 

 
किद धमात वणांप्रमाणे आश्रमाांनािी मित्त्व आिे. ्ह्मचारी, गृिस्थ, वानप्रस्थ व सांन्यासी (ककवा 

म हन) असे चार आश्रम वदेकालापासून प्रचहलत िोते. त्याांचे वणवन ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’त आले आिे. 
सांन्याश्याने स्वाध्याया-ध्ययनाचा त्याग करून, ग्रामात प्राणवृहत्त रक्षण करण्याप रती हभक्षा मागनू, 
इिपरलोकीच्या आस्था सोडून, लोकाांनी टाकलेली वसे्त्र धारण करून ककवा हदगांबर वृत्तीने रािून 
आत्मज्ञानाची प्रान्प्त करून घेण्याचा प्रयत्न करावा असे आपस्तांबाने म्िटले आिे. याम ळे सवव द ःखाांचा नाश 
िोतो असे कािीचे मतिी त्याने उल्लहेखले आिे. पण त्याला स्वतःला मात्र ते मान्य नव्िते. [ब दे्ध क्षमेप्रापण्म । 
तच्छासै्त्रर्मवप्रहतहषद्धध्म । ब दे्ध चेत्के्षमप्रापणहमिैव न द ःखम पलभेत । आ.ध.सू. २.९.२१.१४-१६.] कारण तसे असते तर ज्ञानी लोकाांना 
द ःखे झालीच नसती असे तो म्िणतो. ते कसेिी असले तरी सातवािनकाळी असे म हन ककवा ऋहष िोते यात 
सांशय नािी. ज न्नरच्या लेण्यातील एका लेखात ‘ऋहष’ मूलस्वामी याची भाया नांदबाहलका हिने स्वतःचा 
धमवदाय म्िणून ते लेणे कोरहवल्याचा उल्लखे आिे. [A.S.W.I., IV, p.95.] िा ऋहष किदू–धमी असावा. तो 
बौद्ध–धमी असता तर त्याला हभक्ष  म्िटले असते. तो वैराग्याम ळे सांसाराचा त्याग करून अरण्यात गेल्यावर 
त्याच्या पत्नीने िे धमवकृत्य केलेले हदसते. 

 
सातवािनकालात सांय क्त क ट ांबपद्धहत प्रचहलत िोती. तत्कालीन अनेक दान–लेखाांत क ट ांबातील 

कत्या प रुषाचा दाता म्िणनू उल्लेख असला तरी त्या दानाचे प ण्य तो आपले भाऊ, बहिणी, प त्र, कन्या 
इत्याहदकाांना प्राप्त व्िाव े असे आपल्या लेखात नमूद करतो. ज न्नर येथील एका लेखात एक उपासक 
आपले व आपल्या सख्ख्या बांधूांचे िे दान आिे असे हनर्मदष्ट करतो. हपत्याच्या हनधनाांनतर ते सवव भाऊ एकत्र 
राित िोते याचे ते द्योतक आिे. [A.S.W.I., IV, p.96.] कान्िेरी येथील द सऱ्या एका लेखात दात्याने आपल्या 
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दानाचे प ण्य आपले माताहपता आहण अपत्ये याांना प्राप्त िोवो अशी इच्छा प्रकट केली आिे. [क्रमाांक २७, ओ. ५-
८.] त्या काळी त्याचे माताहपता वृद्ध झाल्याम ळे त्याने सांसाराचा भार आपण स्वतः घेतला िोता, असे हदसते. 

 
प ण्यहवभाजनात जसा प त्राहदकाांना वाटा देण्यात येई तसा दायातिी (पैतृक सांपत्तीतिी) हदला 

जात असे काय, या प्रश्नाचा आता हवचार करू. यासांबांधी आपस्तांबाने हवहवध मते उल्लेहखली आिेत. ज्येष्ठ 
प त्राला ती सवव सांपहत्त हमळावी, पत्नीला हतचे अलांकार व हतच्या नातलगाांकडून हमळालेले धन हमळाव ेअसे 
एक मत िोते; पण आपस्तांबाला ते मान्य नव्िते. ज्येष्ठ प त्राला मोठा हिस्सा व इतराांना बाकीच्या सांपत्तीचा 
समान वाटा हमळावा अशा द सऱ्या मताचािी आपस्तांबाने उल्लखे केला आिे. [आ.ध.सू., २.६.१४.१.] त्याचे 
स्वतःचे मत असे हदसते की क्लीब, उन्मत व पहतत याांखेरीज सवव प त्राांना सारखा वाटा हमळवा. [पूवोक्त, 
२.६.१४.११.] त्याने या सांदभात पत्नीचा उल्लखे केला नािी. इतरत्र तो म्िणतो की पहतपत्नी पाहणग्रिणापासून 
एकच असल्याम ळे त्याांच्यात सांपत्तीचा हवभाग िोणे योग्य नािी. [जायापत्योनव हवभागो हवद्यते । २.६.१४.१६.] पहत 
परदेशी गेला असल्यास त्याच्या सांपत्तीतून नैहमहत्तक दान करण्याचा पत्नीला अहधकार आिे. [न हि भत वर्मवप्रवासे 
नैहमहत्तके दाने स्तेयम पहदशन्न्त । २.६.१४.२०.] पण त्याच्या हनधनानांतर हतचा वाटा मागण्याचा मात्र हतला िक्क नािी ! 

 
हस्त्रयाांचा कौट ांहबक सांपत्तीवरील िक्क भारतात र्फार उशीरा मान्य करण्यात आला. मृत व्यक्तीच्या 

दायादाांमध्ये आपस्तांबाने प त्र, सकपड, आचायव व हशष्ट्य याांचा या क्रमाने उल्लेख करून नांतर कन्येचा िक्क 
मान्य केला आिे. पत्नीचा मात्र त्याने कोठेिी उल्लखे केला नािी. याज्ञवल्क्य-स्मृतीत (२ १३५) प्रथमच 
प त्रिीन मृत व्यक्तीच्या दायादाांमध्ये पत्नीला अग्रक्रम देण्यात आला, पण ते क्राांहतकारक मत त्यानांतरिी 
दीघवकाळ मान्य झाले नव्िते. काहलदासाच्या काळातिी (हिस्तोत्तर ४००) ते सववसांमत झाले नव्िते, िे 
‘शाक न्तला’ च्या सिाव्या अांकातील धनहमत्राच्या वृत्ताांतवरून स्पष्ट आिे. [धनहमत्र व्यापारी हनधन पावल्यावर द ष्ट्यन्त 
कोणी स्त्री गभववती आिे काय याची चौकशी करण्यास साांगतो, असा ‘शाक न्तला’ च्या सिाव्या अांकात प्रसांग आला आिे.] कन्येचा िक्क मात्र 
सहपण्डाांच्या नांतर मान्य झाला िोता. [प त्राभाव ेय: प्रत्यासन्न: सहपण्ड: ।...द हिता वा। २.६.१४.२ व ४.] कोणीच वारस नसेल 
तर मृत व्यक्तीची सांपहत्त राजाला हमळावी असे आपस्तांबाने म्िटले आिे. 

 
सातवािनकालीन अनेक लेखाांत हभक्ष णींनी मोठमोठी दाने हदलेली हदसतात. त्यानी बि धा हवधवा 

झाल्यावर बौद्ध धमाची दीक्षा घेतली असावी. कौमायावस्थेत हभक्ष णी झाल्याचा र्फारसा प रावा नािी. 
तथाहप, त्या काळी काांिी हस्त्रया धनवान् िोत्या आहण त्याांनी आपल्या सांपत्तीचा व्यय धमवदायाांत केला िोता 
असे हदसते. ते धन त्याांना हपत्याकडून वा पतीकडून हमळाले िोते ककवा त्याांनी आपल्या स्त्रीधनातून तो व्यय 
केला िोता याता हनदेश नािी. उदािरणाथव, उत्तर कोकणातील कोल येथील एका लेखात एका 
उपासकाची कन्या आहण हशवदत्ताची पत्नी धमवश्री हिने ते लेणे कोरल्याचा उल्लखे आिे, [A.S.W.I.,IV, p.89.] 
पण तो खचव हतने कसा केला याचा हनदेश नािी. कािी दाने पहरव्राहजकाांनी (हभक्ष णींनी) हदली िोती ती 
त्याांनी बि धा त्याांकहरता वगवणी जमवनू हदली असावी. असे एक दान क डा येथील क्र. ५ च्या लेखात 
उल्लेहखले आिे. ते भदन्त पाहतहमत आहण भदन्त आहगहमत याांची भाची आहण पहरव्राहजका नागहनका हिची 
कन्या पहरव्राहजका पद महनका (पहद्धमहनका) हिचे िोते. हतने त्यात एक लेणे व एक टाांके खोदवनू 
हभक्ष सांघाला अपवण केल्याचा उल्लेख आिे. काांिी दाने हभक्ष णींनी ककवा उपाहसकाांनी मिाभोज आहण मिारहठ 
याांसारख्या आपल्या धनवान् आप्ताांकडून धन हमळवनू केलेली असावी. त्याांत त्या आप्ताांचा हनदेश आिे. 
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क्वहचत् हस्त्रया नोकरी करीत असलेल्यािी आढळतात. क्र. १३ (ओ. ६) च्या लेखात लोटा या 
द्वारपाहलकेने राजाज्ञा हलिून घेतल्याचा उल्लेख आिे. ‘मिासेनापहतनी’ आहण ‘मिारहठनी’ या पदव्या मात्र 
त्या त्या हस्त्रयाांना आपल्या पतींम ळे हमळाल्या िोत्या यात सांशय नािी. 

 
सातवािन काळात सतीची चाल प्रचहलत िोती काय िे हनहितपणे साांगणे कठीण आिे. तत्कालीन 

एकािी लेखात हतचा उल्लेख नािी. एवढेच नािी, तर ‘आपस्ांतब–धमवसूत्राां’ तिी हतचा हनदेश नािी. मनूनेिी 
पहतहनधनानांतर हवधवनेे आमरण सांयत वृत्तीने यमहनयमाांचे आचरण करीत पहतव्रतेचे जीवन जगाव ेअसा 
आदेश हदला आिे. त्याप्रमाणेच नागहनका आहण गौतमी बलश्री या राण्या पहतहनधनानांतर वागत िोत्या िे 
क्र. ३ व क्र.१८ च्या लेखाांत वर्मणले आिे. पण ‘गाथासप्तशती ’ च्या क्र. ४०७ व ६३३ या गाथाांत सतीच्या 
प्रथेचा उल्लखे आढळतो. [गाथासप्तशती (सां. स. आ. जोगळेकर.), प्रस्तावना पृ. २०० पािा.] 

 
त्या काळी पडद्याची चाल अन्स्तत्वात नव्िती. अमरावती येथील कािी हशल्पपिाांत हस्त्रयाांना 

साववजहनक चैत्यगृिाांत पूजा करताना, सभागृिाांतील वादहववादाांत भाग घेताना, गीतवाद्याहदकाांनी आपल्या 
पतींचे व अभ्यागताांचे मनोरांजन करताना दाखहवले आिे. [M.S.G.H.,I, p.175.] त्याांनी कोठेिी पडद्याचा 
उपयोग केलेला दाखहवला नािी. 

 
सामान्यतः लोक प्रावरणाथव दोन वस्त्राांचा व हशरोवस्त्राचा (रे्फट्याचा) उपयोग करीत असे हदसते. 

त्याांपैकी एक वस्त्र नेसलेले धोतर आहण द सरे उत्तरीय असे. हशल्पपिाांत उत्तरीय बि धा कमरेला वषे्टून 
खाली त्याचे सोगे सोडलेले दाखहवले असतात. रे्फटा मात्र बि धा सववत्र आढळतो. ग रुगृिीिी ्ह्मचाऱ्याने 
दोनच वसे्त्र वापरावयाची असत. त्याांपैकी उत्तरीय जानव्याप्रमाणे डाव्या खाांद्यावरून उजव्या काखेखाली 
वापरले जात असे. ्ह्मचाऱ्याने रे्फटा वापरावयाचा नसे. त्या काळी हशवलेल्या वस्त्राांचा उपयोग केला जात 
नसे असे नािी. ग रुगृिी हवद्यासांपादन करून परत आलेल्या स्नातकाचे ‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’तील खालील 
वणवन पािा [माल्याहलप्तम ख उपहलप्तकेशश्मश्र रक्तोभ्यक्तो वेहष्टत्य पवेहष्टती काञ्च क्य पानिी पाद की । आ.ध.सू. १.२.८.२.] — 

 
‘त्याने माला धारण करावी, म खाला (चन्दन) लावाव,े केसाांना आहण श्मश्रलूा तेल लावावे, 

डोळ्याांत अांजन घालाव,े अांगाला (स वाहसक) तेल लावावे, रे्फटा व धोतर धारण करावे, पायघोळ अांगरखा 
घालावा, आहण चप्पल (ककवा) खडावा वापरावा.’ 

 
या उताऱ्यात कां च काचा (पायघोळ अांगरख्याचा) हनदेश आिे. राजाांच्या अन्तःप रातील म ख्य सेवक 

असा अांगरखा घालीत असे, म्िणनू त्याला ‘कां च की’ असे नाव पडले िोते. [‘रत्नावली’त एक वानर मोकाट स टल्याम ळे 
एक ख जा मन ष्ट्य कञ्च कीच्या झग्यात हशरल्याचे वणवन आिे.] 

 
हशखा िे किद त्वाचे लक्षण मानले जाते. हतचािी उल्लखे आपस्तांबाने केला आिे. [अथाहप ्ाह्मणम्। हरक्तो 

वा एषोनहपहितो यन्म ण्डस्तस्यैतदहपधानां यन्च्छखेहत । आ.ध.सू. १.३.१०.८.] र्फक्त श्रौत यज्ञाांच्या वळेी हतचे वपन करावयाचे 
असे. [सते्रष  वचनाद्वपनां हशखाया: । १.३.१४.९.] 

 
हस्त्रयािी एक प्रकारचे हशरोवस्त्र वापरत असत. क डा येथील लेण्यात एका स्त्रीने उांच टोक असलेली 

टोपी घातलेली हदसते. [M.S.G.H., I, p. 176.] ती स्त्री कदाहचत् शकवांशी असेल. इतर हस्त्रयाांचा उरोभाग 
हशल्पाांत सामान्यतः अनावृत दाखहवला जाई. कदाहचत् त्यावर अत्यांत तलम कापडाची चोळी ककवा 
ब्लाउज दाखहवण्याचा िेत  असावा ‘गाथासप्तशती’त चोळीत उल्लखे आिे. [गाथासप्तशती, गाथा क्रमाांक ३९५.] 
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शकवांशी क्षत्रपाांचा पोषाख हनराळ्या प्रकारचा असे. खाली पाटलोण आहण बूट, त्याच्यावर कोट, 
आहण त्यावर ग डघ्याच्या खालपयंत आलेला लाांब ओव्िरकोट, तसेच कमरेत पिा, असा त्याांचा पोषाख 
असे. [चष्टनाचा प तळा पािा. पहिका १६, आकृहत २४.] यज्ञ सातकर्मण डोकीवर घि बसणारी टोपी घाली. [त्याचे नाणे पािा. 
पहिका २३, आकृहत ४२.] त्यावर समोर हशरोरत्न लावलेले असे. वाहसहष्ठप त्र सातकर्मण तशी टोपी घालीत नसे, 
पण तोिी समोर हशरोरत्न धारण करी. [त्याचे नाणे पािा. पहिका २३, आकृहत ४१.] निपानाच्या डोक्यावरील चपेटी 
पगडी त्याच्या नाण्याांवर स्पष्ट हदसते. 

 
हस्त्रयाांप्रमाणे प रुषाांनािी हवहवध प्रकारचे अलांकार घालण्याची िौस िोती असे हदसते. वाहसष्ठीप त्र 

सातकर्मण आहण यज्ञश्री सातकर्मण याांच्या हशरोरत्नाांचा उल्लेख मागे आला आिे. इतर सातवािन राजे मात्र ते 
घालत िोते असे हदसत नािी. हस्त्रया पायाांत पैंजण घालीत, ते मात्र प रुष घालत नसत. इतर अनेक 
अलांकार समान असत. कानाांत वाटोळे कणवपूरक, बािूांवर केयूर, िातात कां कण, आहण बोटाांत अांगठ्या 
दोघेिी घालत. हस्त्रया त्याांहशवाय कमरेत मोत्याांचा ककवा रत्नाांचा कमरपिा घालत. 

 
्ाह्मणाहद सवव वणव माांसाशन करीत असत. आपस्तांबाने अनेक प्राण्याांचे माांस (्ाह्मणाांस) भक्ष्य 

म्िणून साांहगतले आिे. त्याांत गाई-बैलाांचा समावशे आिे. [धेन्वड िोभवक्ष्यम् । आ.ध.सू.१.५.१७.३०.] बौद्ध अकिसेचे 
प रस्कते. पण तेिी म द्दाम आपणाांकहरता तयार केलेले नसल्यास माांसाची हभक्षा नाकारीत नसत. प ढे 
मिायानाचा उदय झाल्यावर माांसाशन हनहषद्ध ठरहवण्यात आले. तोच प्रकार किदू धमातिी झाला. त्या 
काळी मद्याचा बराच प्रचार असावा. रोमकडून मद्याने भरलेले राांजण भारतात येत असत ते बि धा राजे–
रजवाडे, सरदार वगैरेंकहरता असाव.े त्याांचे अवशषे मिाराष्ट्रात सापडले आिेत. [Pavnar Exvavations, p.3.] 
खालच्या दज्याचे लोक गावठी दारू पीत असाव.े ्ाह्मण, बौद्ध व जैन याांना स रा वज्यव असे. स रापान 
करणाऱ्याला हशक्षा म्िणनू अत्यांत उष्ट्ण अशी स रा प्यावयास लावत, ज्यायोगे तो ग न्िेगार तत्काळ गतप्राण 
िोई. [स रापोऽन्ग्नस्पशां स राां हपबते्। आ.ध.सू., १.९.२५.३.] असेच एक प्रायहित चोराच्या बाबतीत आपस्तांबाहद 
धमवसूत्राांत साांहगतले आिे. चोराने आपले केश मोकळे सोडून आहण िातात म सळ घेऊन राजाकडे जाव.े 
आहण आपल्या अपराधाची कब ली द्यावी. राजा त्या म सळानेच त्याचा कपाळमोक्ष करी. मग तो त्या पापातून 
म क्त िोई. [स्तेन: प्रकीणवकेशोंसे म सलमादाांय राजानां गत्वा कमाचक्षीत । तनैनां िन्याद्वधे मोक्ष:। पूवोक्त, १.९.२.५.४.] इतर 
ग न्ह्याांबद्दलिी अशीच प्रायहिते्त साांहगतली आिेत. 

 
त्या काली ‘समाज’ िे मनोरांजनाचे साधन असे. त्याचा उल्लेख अशोकाने आपल्या आदेशाांत केला 

आिे. त्यात हवहवध प्रकारचे खेळ व देखाव े याांचा अांतभाव िोत असावा. िे समाज पािण्यास ग रुगृिी 
असताना ्ह्मचाऱ्याने जाऊ नये असे आपस्तांबाने साांहगतले आिे. [सभा: समाजाांिागन्ता । आ.ध.सू., १.१.३.१२.] अशा 
लौहकक समाजाांपासून लोकाांना हनवृत्त करण्याकहरता अशोकाने आपल्या साम्राज्यात धार्ममक ‘समाजाां’ ची 
योजना केली िोती. त्याांमध्ये अन्ग्नस्कन्धाहद देखाव ेदाखहवले जात. याहशवाय बागेत हविार करणे वगैरे 
अन्य मनोरांजनाचे प्रकार िोते त्याांचा उल्लखे ‘मृच्छकहटका’ त आला आिे. 

 
काांिी उत्सविी प्रचहलत िोते. इांद्रध्वज मिोत्सव त्याांपकैी एक िोता. िा उत्सव र्फार प्राचीन आिे. 

इांद्र िी देवता ऋग्वदेकाळी र्फार लोकहप्रय िोती. इांद्राचे अनेक हवजय ऋग्वदेात वर्मणले आिेत. तेव्िापासून 
िा उत्सव प्रचारात आला असावा. प ढे हृष्ट्णाच्या काळी कृष्ट्णाने त्याला आव्िान हदले. तेव्िा इांद्राने अहतवहृष्ट 
करून गोपजनाांना सळो की पळो केले. पण कृष्ट्णाने गोवधवन पववत उचलून त्याांच्यावरचे सांकट टाळले अशी 
कथा ‘िहरवांशा’त आली आिे. िा उत्सव भाद्रपद श क्ल अष्टमीस एक वृक्ष हनवडून त्याचा सोट वाजत गाजत 
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आणनू नगरद्वारात ककवा राजवाड्यासमोर उभारला जात असे. प ढे श क्ल द्वादशीस त्याला वस्त्रालांकाराांनी 
सजवनू त्याच्या समोर इांद्राची मरू्मत बसवीत. या प्रसांगी नृत्य,गीत, वाद्य इत्याहद करमण कीचे प्रकार िोत 
असत. अशा इन्द्रध्वजोत्सवात सांस्कृत नाटकाचा पहिला प्रयोग झाला अशी आख्याहयका आिे. िा उत्सव 
सातवािनकाळी प्रचहलत िोता. ‘मृच्छकहटका’ त (१०·७) त्याचा उल्लखे आिे. त्यात म्िटले आिे की 
इांद्रध्वजाचे हवसजवन िोत असता ते कोणी पािू नये. सातवािनकाळी इांद्राला बरेच मित्त्व िोते. 
नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखाच्या आरांभी त्याला नमन केले आिे. इांद्रध्वजासांबांधी प ढील गाथा 
‘सरस्वती–कां ठाभरणा’त (५·३१४) आली आिे — [िी गाथा ‘गाथा सप्तशती’त क्र. ४५८ ने आली आिे.] 
 

सच्चां णचअ कट् ठम  सुरिाहो जेि हणलअधूआए । 
हतथेकह कमलदलकोमलेकह णित्तो ि पल्लणव  ॥ 

 
[खरोखरच िा (ध्वजरूपी) इांद्र काष्ठमय (लाकडाचा) झाला आिे. तसे नसते तर शतेकऱ्याच्या (स ांदर) 
म लीच्या कमलासारख्या कोमल िस्ताांनी त्याला स्पशव केला असता तो पल्लहवत झाला नसता काय?] 

 
द सरा तत्कालीन मित्त्वाचा उत्सव मदनोत्सव िोय. तो चैत्र श क्ल त्रयोदशीस िोत असे. या 

हतथीला मदनत्रयोदशी म्िणत. त्या हदवशी नगराच्या बािेरील उद्यानात मदनाच्या मूतीची पूजा िोऊन 
मोठी यात्रा भरत असे. या उत्सवाची सवव व्यवस्था त्या त्या नगराांतील हस्त्रयाांकडे असे, असे भवभतूीच्या 
‘मालतीमाधवा’ वरून कळते. या उत्सवातच वसन्तसेना व चारुदत्त याांनी पसस्पराांस प्रथम पाहिले, असे 
‘मृच्छकहटका’त म्िटले आिे. याहशवाय र्फाल्ग नोत्सवाचा (ककवा िोळीचा) उल्लेख गाथा क्र. ३६९ मध्ये 
आला आिे. त्याहवषयी सवांस माहिती आिे. 

 
याहशवाय द्यतू िािी एक करमण कीचा प्रकार र्फार प्राचीन काळापासून चालत आला िोता. आयांना 

द्यतूाचे मोठे व्यसन िोते. ऋग्वदेाच्या सातव्या मांडळातील पिात्तापदग्ध द्यतूकराचे सूक्त प्रहसद्ध आिे. 
आपस्तांबाने राजाच्या सभागिृात द्यतूाकहरता टेबल ठेवनू तेथे तै्रवर्मणक श द्ध व सत्यशील आयांना अक्षाांनी 
द्यतू खेळण्याची सोय करावी असे म्िटले आिे. [आ.ध.सू., २.९.२५.१२–१३.] ‘मृच्छकहटका’तील सांवािक द्यतूात 
िरून हनर्मवण्ण झाल्याम ळे बौद्ध धमाची दीक्षा घेता झाला असे दाखहवले आिे. त्या काळी िे व्यसन र्फार 
रै्फलावले असाव.े 

 
तत्कालीन समाजध रीणाांनी सवव वणांच्या व आश्रमाांच्या समोर आचरणाचा कोणता आदशव ठेवला 

िोता ते आपस्तांबाच्या १, ८, २३, ६ या सूत्रावरून कळते. त्यात म्िटले आिे की ‘क्रोध, िषव, लोभ, मोि 
इत्याहद मनोहवकाराांचा त्याग करणे, सत्यवचन, आजवव (सरळपणा), मादवव, शम, दम, सवव प्राण्याांशी 
सख्य, सांतोष िी सवव आश्रमाांची लक्षणे िोत. त्याांचे यथाहवहध आचरण करणारी व्यन्क्त परमात्म्यात हवलीन 
िोते.’ [अक्रोधोिषोरोषोलोभोिोदम्भोद्रोिः सत्यवचनमनत्याशोपैश नमनसूया सांहवभागस्त्याग आजववां मादववां शमो दमः सववभतैूरहवरोधो योग 
आयवमानृशांसां त हष्टहरहत सवाश्रमाणाां समयपदाहन तान्यन हतष्ठन्न्वहधना साववगामी भवहत । १·८·२३·६.] 

 
 
आता आपण तत्कालीन रािणीची पािणी करू.सातवािनकाळी मोठ-मोठी नगरे अन्स्तत्वात येऊन 

त्याांत टोलेजांग राजवाडे, िवले्या, वाडे बाांधले गेले िोते. त्याांचे अवशषेिी आता अन्स्तत्वात नािीत. पण 
तत्कालीन अमरावतीसारख्या बौद्ध कें द्राांतील स्तूपाहदकाांच्या अलांकरणाथव कोरलेल्या हशल्पपिाांवरून 
आपणाांस त्याांची थोडीबि त कल्पना करता येते. मोठ-मोठ्या नगराांच्या सभोवार जलाने भरलेले खांदक 
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असत. त्याांच्या पलीकडे हवटाांनी बनहवलेले प्राकार (तट), व त्याांच्या सांरक्षणाथव उभारलेले अधव वत वळ 
आकाराचे ब रुज हनमाण केले जात. त्याांवर य द्धोपयोगी सन्च्छद्र कभती बाांधून सांरक्षणाची व्यवस्था केली जात 
असे. नगराांत अनेक मजली इमारती असत. त्याांच्यावर अधववत वळाकार छपरे (vaulted roofs) बाांधली 
जात. नगरातील इमारतींच्या बाांधकामात लाकडाचा हवशषे उपयोग केला जात असे. त्याचेच अन करण 
तत्कालीन लेण्याांच्या व तोरणाांच्या हनर्ममतीत केले िोते िे प ढे दाखहवले आिे. 

 
तत्कालीन श्रीमांत लोकाांचे वाडे कसे असत व त्याांचे जीवन कसे समदृ्ध असे याची कल्पना 

‘मृच्छकहटका’च्या चौर्थया अांकातील वसन्तसेनेच्या वाड्याच्या वणवनावरून करता येईल. चारुदत्ताने 
वसन्तसेनेच्या चोरीस गेलेल्या दाहगन्याांबद्दल देऊ केलेली रत्नमाला घेऊन हवदूषक वसन्तसेनेच्या 
वाड्याजवळ येतो. तेथे हतची दासी त्याला हनरहनराळ्या चौकाांतून घेऊन जाते तेव्िा तो तेथील दृश्ये वणवन 
करतो. 

 
वसन्तसेनेच्या वाड्याचे आठ चौक िोते. हवदूषकाला प्रथम त्या वाड्याचा रत्नखहचत आहण अनेक 

स गन्न्ध प ष्ट्पमालाांनी व मांगलकलशाांनी, तसेच पताकाांनी स शोहभत केलेल्या तोरणाने य क्त असा दरवाजा 
हदसला. प ढे त्याने पहिल्या चौकात प्रवशे केला. तेथे त्याला हवहवध रत्नाांनी व म क्तामालाांनी स शोहभत 
अश्या सोन्याच्या पायऱ्याांचे हजने, स्र्फहटकहनर्ममत हखडक्या इत्यादींनी सजलेले हवभाग हदसले. तेथे श्रोहत्रय 
्ाह्मणासारखा पेंगत असलेला रखवालदारिी आढळला. 

 
प ढे द सऱ्या चौकात गेल्यावर हवदूषकाला वसन्तसेनेच्या प्रविणाचे (गाडीचे) बलै, तसेच रेडे, मेंढे, 

घोडे, वानर, ित्ती असे अनेक प्रकारचे प्राणी आढळले. तो चौक जणू काय एक प्राहणसांग्रिालयच िोता. 
 
हतसऱ्या चौकात तो प्रवशे करतो, तो तेथे त्याला थोर क लाांतील लोकाांकहरता माांडलेली आसने, 

अधे वाचनू झाल्यावर उघडीच राहिलेली पोथी, रत्नखहचत कपजऱ्यात बाळगलेली मनैा, हवहवध रांगाांनी 
काढलेल्या हचत्राांचे र्फलक घेऊन इकडून हतकडे किडणाऱ्या गहणका आहण वृद्ध हवट दृष्टीस पडले. 

 
चौर्थया चौकात मृदङ गाचे शब्द, झाांजेचा तालरव, बासरीचा मध र ध्वहन आहण वीणेचा झांकार ऐकू 

आला. त्या हठकाणी कािी गहणका नतवन तर कािी नाट्य हशकत असलेल्या हवदूषकाला हदसल्या. 
 
पाचव्या चौकात पाकशाळा िोती. हतथे आचारी हवहवध पक्वाने्न करण्यात ग ांतले िोते. ती पािून तर 

हवदूषकाला आपण स्वगातच आिो काय, असा भास झाला ! 
 
सिाव्या चौकात हवहवध प्रकारचे अलांकार बनवीत असलेले अनेक स वणवकार, रत्नकार, मोतीवाले 

तसेच चन्दन, कस्त री, केशर इत्याहद स गन्न्ध द्रव्ये लेपनाकहरता तयार करीत असलेले गान्न्धक, आहण 
सकपूवर ताांबलू सेवन करणाऱ्या गहणका व त्याांचे हप्रयकर, तसेच मनसोक्त महदरा प्राशन करणारेिी पे्रमी 
जन हदसले. 

 
सातव्या चौकात कब तरे, पोपट, मनैा, कोहकळा, कहपञ्जल, मोर, राजिांस, सारस इत्याहद पक्षी 

म क्तपणे हविार करीत असताना हदसले. 
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आठव्या चौकात खाशाांचे हनवासस्थान िोते. तेथे हवदूषकाला वसन्तसेनेची आई व भाऊ आढळले. 
वसन्तसेनेच्या वाड्याचे िे वणवन अत्यांत सांके्षपाने हदले आिे. [‘मचृ्छकहटका’ तील िे वणवन ग्र णाढ्याच्या ‘बिृत्कथे’ 

वरून घेतलेले हदसते. E.P.Matin’s Budhasbamin’s Brihatkatha-Slokasarigraha, pp. 25-26.] तरी त्यावरून तत्कालीन 
धहनक लोकाांच्या समदृ्ध, स सांस्कृत व स खी जीवनाची थोडी बि त कल्पना येईल. सातवािनकाळी भारताचा 
परदेशाशी व्यापार वाढून तेथील स वणाचा ओघ भारताकडे वािू लागला िोता याचे िे गमक आिे. 
तत्कालीन ग्रांथकार न्प्लनी याने रोमचे नागहरक भारतातून आयात केलेल्या चनैीच्या वस्तू वापरतात 
याबद्दल त्याांचा हनषेध केला आिे. त्याच्या अांदाजाप्रमाणे दरवषी रोमकडून भारतात पाच कोटी सेस्टरसेस 
(स मारे पाच लाख पौंड) नाणी भारतात येत असावी. त्या काळच्या ऑगस्टस ते नेरो (हि.पू.३१ ते 
हिस्तोत्तर ६८ पयंत) याांच्या काळातील शकेडो नाणी भारतात–हवशषेतः दहक्षण भारतात–सापडली 
आिेत. त्यावरून न्प्लनीचा अांदाज अहतशयोक्त नािी. या हनयात व्यापारात सातवािन-क्षत्रप काळातील 
जनसमदृ्धीचे बीज सापडते. 

 
अशा समदृ्ध जीवनाचे वणवन साहित्यातच सापडावयाचे. त्याचे प्रत्यक्ष अवशषे हमळणे शक्य नािी. 

याच्या उलट मध्यम प्रकारच्या व खालच्या दज्याच्या लोकाांच्या रािणीचे मान उत्खननावरून अजमावता 
येते. 

 
मिाराष्ट्रात कोल्िापूर, नाहशक, जोवे इत्याहद, आहण हवदभात पवनार, पौनी इत्याहद, हठकाणी 

केलेल्या उत्खननाांत सातवािन-क्षत्रपकालीन अवशषे सापडले आिेत. त्याांत कोल्िापूर येथे पांचगांगा 
नदीजवळ ्ह्मप री नामक उपनगरात हमळालेले अवशषे हवशषे मित्त्वाचे आिेत. िा प्रदेश 
सातवािनकालीन िोता यात सांशय नािी. येथे सापडलेल्या क रवांशी सामांताांच्या नाण्याांहवषयी इतरत्र 
हववचेन केले आिे. टॉलेमी (हिस्तोत्तर १४०) बॅहलओकूरस राजाच्या हिप्पोकूर राजधानीचा उल्लेख करतो. 
[C.A.I., p.376.] बॅहलओकूरस म्िणजे हवहळवायक र िोय. याची नाणी ्ह्मप री येथे सापडली आिेत. हिप्पोकूर 
आहण ्ह्मप री (ककवा कोल्िापूर) या स्थलनामाांत साम्य नािी खरे, पण त्याम ळे या स्थानाचे तत्कालीन नाव 
हनराळे िोते एवढेच म्िणता येईल. तेथील सांस्कृहत सातवािन कालीन िोती यात सांशय नािी. 

 
्ह्मप रीतील सातवािनकालीन घरे स दृढ पायावर बाांधली जात िोती. [J.B.B.R.A.S., Vol. XXXVII (No. 

5),pp.99 f.] गोटे आहण पांचगांगेच्या काठच्या मातीचा हचखल याांचे एकावर एक थर घालून घराांचा पाया तयार 
केला जात असे. त्यावर भाजलेल्या हवटाांच्या कभती उभारल्या जात. सातवािन कालाच्या आरांभी त्याांचा 
आकार २१ इां. लाांब, ११ इां. रुां द व ३ इां. जाड असे. प ढे तो १५ इां.×७ इां.×२ इां. असा झाला. कभती 
उभारताना हवटाांचे जोड एकावर एक येऊ नयेत याची काळजी घेतली जाई. सामान्यतः मध्यम-वगीयाांची 
घरे चार खोल्याांची असत. त्याांचा आकार सामान्यतः १२ रू्फ.×१५ रू्फ. ककवा १२ रू्फ.×१३ रू्फ. असा असे. 
त्याांपैकी एका खोलीचा उपयोग सैंपाकाकहरता केला जाई. उत्खनन केलेल्या एका खोलीत िल्लीच्या प्रमाणे 
तीन दगड शणेामातीने जोडून तयार केलेल्या दोन च ली िोत्या. त्याांतील राख खोलीभर पसरू नये म्िणनू 
त्याांच्या प ढे कािी अांतरावर किा घातला िोता. खोलीच्या द सऱ्या कोपऱ्यात जहमनीत बसहवलेला पाण्याचा 
(वा धान्याचा) मोठा राांजण िोता. सैंपाक घराची जमीन हवटाांनी बनहवली िोती. वरचे छप्पर सध्याच्या 
मांगलोरी कौलासारख्या पन्िाळ्याांच्या कौलाांनी बनहवले िोते. ती कौले लोखांडी हखळ्याांनी खालील 
वाशाांवर पक्की बसहवली िोती िा लक्षणीय हवशषे िोय. 
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नेिेमीच्या वापराकहरता घरातील भाांडी मातीची केली असत. त्याांत ताटे, वाट्या, आहण लोटे याांचा 
समावशे िोता. कािी हवशषे प्रसांगी वापरण्याकहरता रोमन पात्राांचा उपयोग केला जात असे. त्याांपकैी काांिी 
मद्यापाना-कहरता वापरली जात असावी. त्या काळी रोमचे कडक मद्य श्रीमांत लोकाांत हवशषे हप्रय िोते. त्या 
मद्याचे मोठ-मोठे राांजण ( अरँ्फोरा) पहिम मिाराष्ट्रातील व हवदभातील अनेक उत्खननाांत सापडले आिेत. 
त्याांना खाली टोक असून ते लाकडी ककवा लोखांडी हतवईवर ठेवले असत. त्याांना उचलण्याकहरता दोन्िी 
बाजूस कान (handles) असत. ्ह्मप री येथे तोटी असलेले उांच मानेचे एक मोठे भाांडे व एक लिान 
मद्यपात्र िी सापडली आिेत. या स्थळाचा रोमशी व्यापारी सांबांध िोता िे तेथे सापडलेल्या रोमन व ग्रीक 
्ॉझ धातूच्या मूतींवरून स्पष्ट हदसते. त्याांतील पोसीडनची मतूी हवशषे उल्लखेनीय आिे. [पहिका १८, आकृहत्त २७ 
पािा. पोसीडन िा सम द्राचा देव, आहण ्यूसचा धाकटा भाऊ आिे. त्याच्या िातात हत्रशूळ आहण जवळ डॉन्ल्र्फन (मोठा मासा) दाखहवला असतो. 
याची देवळे सम द्रकाठच्या टेकडाांवर असत.] 

 
्ह्मप रीतील उत्खननात आगीने काळे पडलेले ताांदूळ, नाचणा व चणा िी अन्न धान्ये हमळाली 

आिेत. त्याांवरून तत्कालीन लोकाांच्या खाद्याहवषयी माहिती हमळते. पण ते लोक सववस्वी शाकािारी नव्िते. 
कारण िल्लीप्रमाणे त्या काळीिी िरणाचे माांस हवशषे हप्रय िोते असे हदसते. तत्कालीन एका घरात िरणाच्या 
पूणव शरीराचा साांपळाच हमळाला आिे. ते लोक सामान्यतः कापसाची वसे्त्र वापरीत असावे, कारण त्याांचे 
कािी अवशषे तेथे हमळाले आिेत. 

 
तत्कालीन लोकाांना अलांकाराांची मोठी िौस असावी. कारण तेथील उत्खननात हवहवध प्रकारचे 

महण–आहण हवशषे उल्लेखनीय म्िणून काचेचेिी महण–सापडले आिेत. काचेच्या दोन थराांमध्ये सोन्याचा 
पातळ पत्रा घालून एक प्रकारचा अलांकार करीत. त्याहशवाय मृहत्तका, कशपले, अन्स्थ व िन्स्तदांत याांचींिी 
हवहवध प्रकारची भषूणे धारण केली जात. डोळ्याांत काजळ घालण्याकहरता िन्स्तदांताच्या ककवा िाडाांच्या 
शलाकाांचा उपयोग केला जात असे. 

 
भारतीयाांना सातवािन काळापूवीच लोखांडाचे ज्ञान प्राप्त झाले िोते. म्िणनू भाले वगैरे शस्त्रासे्त्र 

आहण चाकू, स ऱ्या वगैरे व्यविारात उपयोगी पडणाऱ्या वस्त  लोखांडाच्याच केल्या जात. हिस्ती शकाच्या 
आरांभापयंत दळण्याचे जाते प्रचारात आले नव्िते असे हदसते. कारण ते कोठल्याच तत्कालहवषयक 
उत्खननात आढळले नािी. वाटण्याकहरता चार पायाांच्या पाट्याचा वा वरवांट्याचा उपयोग केला जात 
असे. 

 
साांडपाणी ४ ते ४।। रू्फट व्यासाच्या खोल कूपाांत नळ जोडून नेले जाई. या कूपाांच्या कडा मोठ्या 

राांजणाांच्या तोंडासारख्या भाजक्या मातीच्या हवटाांनी ककवा भाजक्या मातीची गोल-कडी एकावर एक रचनू 
बनहवल्या जात. िे कूप घरापासून दूर अांतरावर असत. 

 
या तऱ्िेची सांस्कृहत मिाराष्ट्र-हवदभातील अनेक उत्खननाांत दृष्टीस पडली आिे. त्यावरून 

सातवािनकालीन सामान्य माणासाचे जीवन कोणत्या प्रकाराचे िोते याची कल्पना करता येते. 
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प्रकरि पाचवे आर्णथक पणरच्स्थणत 
 

सातवािनकाळी राज्याचे उत्पन्न जहमनीचा सारा, इतर कर, व्यापारी व इतर धांदेवाईक याांचेवरील 
कर, जकातीचे उत्पन्न, अपराध्याांना दांड, हनप हत्रकाांची सांपहत्त वगैरेंतून प्राप्त िोत असे. राज्याच्या स्वतःच्या 
कािी जहमनी असत. त्याांचेिी उत्पन्न हमळत असे. क्र. ११ च्या लेखात गौतमीप त्र सातकणीने म्िटले आिे 
की ‘पहिम कखडी गावातील अजकालक नामक यक्षाच्या नावाने ज्ञात असलेले दोनश ेहनवतवनाांचे शते पूवी 
ऋषभदत्ताच्या मालकीचे िोते. (ते आता त्याच्यावरील हवजयाम ळे आमचे झाले आिे.) ते आम्िी हत्ररहश्म 
पववतातील हभक्ष सांघाला देत आिो.’ [क्रमाांक ११, ओ. २-३.] तेव्िा राज्यात अशी अनेक शतेे राजाच्या मालकीची 
असत िे उघड आिे. इतर शतेे मात्र िल्लीच्या रयतवारी पद्धतीप्रमाणे शतेकऱ्याांची िोती. शासनकत्याला 
दान द्यावयाची असल्यास ती त्याांच्या मालकाांकडून हवकत घ्यावी लागत. क्र. ४३ च्या लेखावरून असे 
हदसते की ऋषभदत्ताला गोवधवन नगराजवळचे शते नाहशकच्या हभक्ष सांघाला द्यावयाचे िोते. ते त्याला 
वारािीप त्र अहश्वभहूत नामक ्ाह्मणाकडून ४००० काषापण देऊन हवकत घ्याव े लागले. शतेाांची ककमत 
त्याांतील जहमनीच्या कसावर अवलांबून असे. म्िणून गौतमीप त्राने प ढे कखडी गावातील कसल्या न 
जाणाऱ्या २०० हनवतवनाांच्या शतेाबद्दल आपल्या स्वतःच्या शतेातील र्फक्त १०० हनवतवन जमीन हदली िोती. 
यावरून िे स्पष्ट हदसते. [क्रमाांक १३, ओ. ३-५.] 

 
काांिी दानाांत सांपूणव गावच हदल्याचा उल्लेख येतो.अशा दानाांत त्या गावातील सवव जहमनी त्याांच्या 

मालकाकडून काढून घेतल्या जात नसत, तर राजाला त्या गावातून हमळणारा सारा, असल्याच तर 
त्याांतील सरकारी जहमनी, व राजाचे इतर िक्क याांचे दान केले, असे समजण्यात येई. अशा खेड्याांतील 
लोकाांनी शतेसारा दान हदलेल्या ्ाह्मणाांस द्यावयाचा असे. 

 
दान हदलेल्या गावाांना कािी हवहशष्ट सवलती हदल्या जात. त्याांत राजसेवकाांनी चोराांना व 

राजद्रोह्याांना पकडण्याहशवाय इतर कारणाांस्तव [‘चोरराजापर्थयकाहरदण्डवजवम्’ असा अपवाद नांतरच्या कािी ताम्रपटाांत 
आढळतो. कॉ.इ.इां. व्िॉ. ४, पृ. २७.] प्रवशे करण्यास मनाई असे. त्यात हमठाकहरता खोदण्यास सरकारलािी 
अहधकार नसे. इतर गावाांत ग न्िेगाराांना केलेला दांड राजाकडे जाई, पण दान हदलेल्या गावात तो ज्याला 
तो गाव हदला त्याला हमळे. काांिी दानपत्राांत ग न्ह्याांची चौकशी करण्याचा िक्किी ग्रामाबरोबर हदला 
असल्याचा उल्लखे आिे. [भाग २, क्र. ३५; पृ. ८५, टीप ३ पािा.] 

 
सातवािनकाळी मिाराष्ट्रात कोणती हपके िोत याचा कोरीव लेखात उल्लेख नािी. पण ती बि धा 

िल्ली प्रमाणेच भात, ज्वारी, बाजरी, गिू, ऊस, चणे, कापूस, गहळताची धान्ये िी असावी. याांपैकी कािींचे 
उल्लेख तत्कालीन ‘गाथासप्तशती’त [गाथासप्तशती (सां. जोगळेकर), प.ृ २१३ इ.] येतात. वदेहवदे्यचे मित्त्व आहण ती 
प्राप्त करून घेण्यास लागणारे पहरश्रम ध्यानात घेऊन श्रोहत्रय (वदेवते्त्या) ्ाह्मणाांवर कोणतािी कर 
लावला जात नसे. [अकर: श्रोहत्रय: । आ.ध.सू., २.१०.२६.२०.] 

 
त्या काळी देशातील इतर प्राांताांशी तसेच परदेशाांशीिी व्यापार भरभराटीत िोता, िे इतरत्र 

दाखहवले आिे. पेहरप्लस ग्रांथात म्िटले आिे की पहिमेकडील देशाांची जिाजे अरबी सम द्रातून कसध 
प्राांतातील बांदराांत, तसेच भडोच वगैरे अन्य बांदराांत माल घेऊन जात. तेथून त्याांतील माल स्थलमागाने 
इतरत्र पाठहवला जाई. मिाराष्ट्रात कल्याण, शूपारक, चौल वगैरे बांदरे व्यापाराबद्दल प्रहसद्ध िोती. 
स्थलमागांनी ती नाहशक, गोवधवन, करिाट (कऱ्िाड), तगर (उस्मानाबाद हजल्ह्यातील तेर), वैजयांती 
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(उत्तर कानडा हजल्ह्यातील वांनवासी), पैठण वगैरे मोठमोठ्या नगराांशी व व्यापारी शिराांशी जोडली िोती. 
पहिम हकनाऱ्यावरील आहण घाटाांतील अनेक हठकाणी बौद्ध हभक्षूांकहरता लेणी कोरली आिेत. त्या 
मागांनीिी व्यापार चालत असावा. 

 
प्राचीन काळी व्यापार म ख्यतः श्रेणींद्वारा िोत असे. कोरीव लेखाांत प ढील श्रेणींचा उल्लेख येतो–

धाहनक (धान्याचे व्यापारी), गान्न्धक (स गन्न्ध पदाथांचे व्यापारी), मालाकार, स वणवकार, सेलवढहक 
(पाथरवट), ओदयांहत्रक (जलयांत्र चालहवणारे), हतलहपषक, क लहरक (क ां भार), कोहलक (वसे्त्र 
हवणणारे), वांसकार (बाांबूचे पदाथव ब रुड) इत्याहद. एका गावात एका धांद्याची एकच श्रेणी असे, असे नािी. 
उदािरणाथव क्र. ३८च्या लेखावरून असे हदसते की गोवधवन येथे हवणकऱ्याांच्या दोन श्रेणी िोत्या आहण 
बि धा त्याांच्या न्स्थरतेन रूप, त्याांच्याकडे ठेवलेल्या अक्षयनीवीवरील व्याजाचे दर हनरहनराळे िोते. या श्रेणी 
केवळ आपल्या मालाची उत्पहत्त व व्यापार याांचेच काम पाित नसत तर त्या पेढींचे (बँकाांचे) िी कामिी 
करीत. त्या रोख ठेव घेऊन त्यावर माहसक ककवा वार्मषक व्याज देत. लोकाांचा त्याांच्या न्स्थरतेवर आहण 
प्रामाहणकपणावर हवश्वास असे. ऋषभदत्त िा वस्त तः शासकच िोता. पण त्यानेिी नाहशकच्या हभक्ष सांघाला 
द्यावयाच्या आपल्या ठेवी सरकारी खहजन्यात (ककवा असल्यास सरकारी पेढ्याांत) न ठेवता गोवधवन येथील 
दोन श्रणेींत ठेवल्या िोत्या. 

 
ग्रामाांच्या ककवा अक्षयनीवींच्या देणग्या हनगमसभेत प्रथम उद घोहषत करून नांतर स्थाहनक 

रहजस्रेशन (नोंदणी) ऑर्फीसमध्ये नोंदहवल्या जात. [क्रमाांक ११, ओ.५.] हनगमसभा िी बि धा स्थाहनक 
लोकाांच्या प्रहतहनधींची कहमटी असावी. हतची देखरेख या श्रेणींच्या व्यविाराांवर िोत असली पाहिजे. म्िणनू 
िी दाने व अक्षयनीहव दीघव काळ हटकतील, याहवषयी दात्याांस खात्री वाटत असावी. 

 
तत्कालीन व्याजाचा दर ९ ते १२ असा दरसाल दरशकेडा िोता. ऋषभदत्ताने आपली २००० 

काषापणाांची ठेव एका श्रेणीत दरसाल दरशकेडा १२ या दराने व द सरी १००० काषापणाांची ठेव दरसाल 
दरशकेडा ९ या दराने ठेवली िोती. व्याजाचे हनरहनराळे दर श्रेणींच्या पतीवर ककवा गरजाांवर अवलांबनू 
असाव.े 

 
उत्तर भारतात वैशाली येथील उत्खननात अनेक श्रणेींच्या म द्रा सापडल्या आिेत. त्याांवरून 

त्याांच्याहवषयी आपणाांस बि हवध माहिती हमळाली आिे. मिाराष्ट्रातील उत्खननाांत मात्र अशा म द्रा ककवा 
त्याांचे छाप हमळाले नािीत. त्याम ळे या श्रेणींहवषयी आपली माहिती अत्यल्प आिे. 

 
कौहटल्याने ‘श्रेहणबला’ चा उल्लेख केला आिे. [कौहटल्य, ९.२.] श्रेणींना अनेक देशाांशी व स्थलाांशी 

व्यापार करावा लागत असल्याम ळे स रहक्षततेकहरता त्याांना स्वतःचे रक्षक ठेवाव े लागत. कारण त्याांना 
अरण्याहदकाांतून आपला माल न्यावा लागे. या श्रेहणबलाचा उपयोग राजेलोक जरूरीच्या वळेी राज्याच्या 
रक्षणाथव करीत असत. म्िणनू राजेलोकाांच्या बलाांत (सैन्याांत) त्याांची गणना करण्यात येई. 

 
सातवािनकाळी हवहवध प्रकारची नाणी प्रचहलत िोती. नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखात 

यज्ञान ष्ठानप्रसांगी िजारो काषापण ्ाह्मणाांना दान हदल्याचे उल्लखे आिेत. काषापण िे नाव ताांब्याच्या तसेच 
चाांदीच्या नाण्याांचेिी द्योतक आिे. पण त्या लेखात उल्लेहखलेली काषापण नाणी ताांब्याची (ककवा हशशाची) 
असावी. कौहटल्याच्या अथवशास्त्रातिी िजारो नाण्याांच्या पगाराांचा उल्लखे आिे. भारतातील चाांदीची 
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कमतरता लक्षात घेता ते उल्लेखिी ताांब्याच्या नाण्याांचेच असाव.े [Kane, History of Dharmasastra, III, pp. 120 f.] 
सातकर्मण आहण नागहनका याांचे चाांदीचे जोड नाणे अलीकडे सापडले आिे. त्याांनी तशी नाणी अश्वमेध 
प्रसांगी पाडली असावी. कोंडापूर येथील उत्खननात टांहकत (पांचमाक्डव) नाण्याांचे अनेक ठसे सापडले 
आिेत. ती नाणी खासगी व्यापारी पाडीत असाव,े असे काांिी हवद्वानाांचे म्िणणे आिे. 

 
निपानाच्या काळच्या लेखाांत ज्या काषापणाांचा उल्लेख येतो ती नाणी चाांदीची असावी. कारण 

निपानाने तशी िजारो नाणी पाडली िोती. जोगलतेंभी येथे त्याच्या १३,२५० िून अहधक नाण्याांच्या सांचय 
सापडलेला स प्रहसद्ध आिे. 

 
त्यावळेी स वणाची नाणीिी प्रचहलत िोती. नाहशक येथील एका लेखात ७०००० चाांदीच्या 

काषापणाांची ककमत २००० स वणव नाणी अशी हदली आिे. [क्रमाांक ३८, ओ.५.] त्यावरून एका स वणाबरोबर ३५ 
चाांदीचे काषापण असे कोष्टक येते. स वणाची नाणी क शाण नृपतींनी भारतात प्रथम स रू केली. निपान िा 
बि धा क षाण सम्राट कहनष्ट्काचा मिाराष्ट्र, ग जराथ, काठेवाड, माळवा इत्याहद प्रदेशाांवर नेमलेला क्षत्रप 
िोता. नाण्याांतील भेसळ वजा करून त्याच्या चाांदीच्या नाण्याांचे वजन स मारे ३० गे्रन व कहनष्ट्काच्या 
सोन्याच्या नाण्याचे वजन १२० गे्रन घेतल्यास (३५×३०=) १०५० गे्रन चाांदीला (१×१२०=) १२० गे्रन सोने 
हमळे. अथात् त्या काळचे चाांदी–सोन्याांच्या ककमतींचे प्रमाण ९:१ असे येते िे डॉ. अळतेकराांनी दाखहवले 
आिे. [M.S.G.H., I,p.181.] 

 
भारतात चाांदी बािेरून आणावी लागे, सोन्याचा प्रवाि मात्र रोमकडून भारतात चालू िोता. याम ळे 

या कोष्टकात चाांदीची ककमत जास्त हदसत आिे. 
 
सातवािनाांनी हशशाची व पोहटन नामक हमश्र धातूचीिी नाणी पाडली िोती. हशशाची नाणी वाटोळी 

व मोठ्या आकाराची असत. पोहटनची नाणीिी वाटोळी असत, पण त्याांचा आकार लिान असे. या नाण्याांचे 
सहवस्तर हववचेन नांतरच्या एक प्रकरणात केले आिे. 

 
क्र. ३८ च्या लेखात आलेल्या ‘क शणमूल’ या शब्दाने क षाण सम्राट वीम कडर्फीसस् याने पाडलेले 

सोन्याचे नाणे हववहक्षत आिे असे देवदत्तपांत भाांडारकराांनी म्िटले आिे. पण तो शब्द तेथे लेखकाच्या 
प्रमादाने ‘क शलमलू’ या शब्दाबद्दल कोरला गेला आिे िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. [सां.म ., सर ८, प.ृ २२५ 
इ. पहरहशष्ट ६ पािा.] 

 
तत्कालीन समदृ्धीचे एक कारण भारताचा परदेशाांशी –हवशषेतः रोमशी–व्यापार िे िोय. त्यासांबांधी 

थोडीबि त माहिती ‘पेहरप्लस ऑर्फ हद एहरथ्रीयन सी’ (किदी मिासागराचा मागवदशवक) या प्राचीन प स्तकात 
येते. ‘एहरथ्रीयन सी’ मध्ये ताांबडा सम द्र आहण इराणी आखात याांचािी समावशे िोतो. या ग्रांथाला काल 
हिस्तोत्तर ८० ते ८९ िा हदसतो. 

 
‘पेहरप्लस’ ग्रांथामध्ये नम्बान स, [कािी िे नाव ‘मोम्बरॅस’ असे वाचतात.] थोरला सरेॅगानस आहण सँदरस या 

तीन पहिमेच्या राजाांचा उल्लखे आला आिे. नम्बान स म्िणजे निपान असे काांिी सांशोधकाांनी म्िटले आिे, 
पण ते सांभवनीय नािी. ‘पेहरप्लस’ मध्ये साांहगतले आिे की बहॅरगाझा (भडोच) आहण ॲहरआका (अपरान्त 
ककवा उत्तर कोंकण) िी नम्बान सच्या राज्याची आहण भारताचीिी (पहिम) सीमा आिे. याांची आतील सीमा 
हसहथया (शकस्थाना) जवळचा अबीहरया (आभीर) देश िोय. नम्बान स म्िणजे निपान असे मानल्यास िी 
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हवधाने भडोचजवळच्या प्रदेशास ज ळतात. तेथील प्रदेश निपानाच्या राज्यात मोडत िोता यात सांशय नािी. 
पण ‘नम्बान स’ ने निपान हववहक्षत असणे शक्य नािी. कारण ‘पेहरप्लस’ चा काळ स मारे हिस्तोत्तर ८० 
मानल्यास त्याचा समकालीन नम्बान स त्याच्या लेखाांत उल्लेहखलेल्या शक सांवत् ४२ ते ४६ (हिस्तोत्तर १२० 
ते १२४) पयवन्त राज्य करीत असणे सांभवनीय नािी. नम्बान स (ककवा मोम्बारुस) म्िणजे कोण िे साांगता 
येत नािी. 

 
थोरला सरेॅगानस िा गौतमीप त्र सातकर्मण असावा असे कोणी म्िणतात. त्याच्या काळी कहल्लएण 

(कल्याण) िे चाांगले बांदर िोते, पण नांतर सँदरसच्या काळी तेथून बहॅरगाझा (भडोच) येथे जाण्याकहरता 
परकी जिाजाांना सांरक्षकाांची जरूरी पडे असे ‘पेहरप्लस’ मध्ये म्िटले आिे. िा सँदरस म्िणजे गौतमीप त्र 
सातकणीचा पणजा स ांदर सातकर्मण असावा असे कािींचे म्िणणे आिे. िे समीकरण ‘पेहरप्लस’ च्या 
हिस्तोत्तर ८० या काळाला ज ळणारे आिे. सरेॅगानसचे पूवोक्त समीकरण मात्र त्या काळाशी ज ळत नािी. 

 
‘पेहरप्लस’ वरून असे समजते की त्याकाळी बॅहरगाझा (भडोच), कहल्लएन (कल्याण) आहण 

स प्पारा (शूपारक–सोपारा) या बांदराांतून मोठा व्यापार चालत असे. िी बांदरे ख श्कीच्या मागाने पठैण, तगर 
(सध्याचे उस्मानाबाद हजल्ह्यातील तेर), उजै्जनी इत्याहद व्यापारी पेठाांशी जोडली िोती. त्या बांदराांतून 
इहजप्त, इटली, ग्रीस इत्याहद पहिमेकडील देशाांशी मोठ्या भरभराटीने व्यापार चाले. भारतातून हनयात 
िोणाऱ्या मालात हतळाचे तेल, साखर, पशूांच्या कातड्याांतून बनहवलेली वसे्त्र, कापड, रेशमी वसे्त्र, मलमल, 
कपपरी, वलेदोडे, दालहचनी, लवांगा, हिरे, माणके, मोती इत्याहदकाांचा अांतभाव िोता. आयातीच्या वस्तूांत 
रोमन मद्य, ताांब,े कथील, हशसे, काच आहण औषधी मलमे िी असत. [J.O.I., XXCI, pp. 401 f.] िा व्यापार 
भारतास लाभदायक (favourable) िोता. आहण म्िणून रोमन स वणव नाण्याांचा ओघ भारताकडे वाित िोता 
याबद्दल तत्कालीन रोमन ग्रांथकार न्प्लनी याने आपली व्यथा व्यक्त केली आिे. 

 
भडोच येथे गिू, ताांदूळ, तूप, हतळाचे तेल, आहण ‘वतेातून बनहवलेला मध’ (साखर?) िी म बलक 

प्रमाणात उत्पन्न िोत असत. ‘पेहरप्लस’ च्या कत्याला उसाची माहिती नव्िती म्िणून त्याने त्याला ‘मध 
उत्पन्न करणारा वते’ असे म्िटले आिे. भारतात कापसाची वसे्त्र हवणण्याचा धांदा कसध सांस्कृतीच्या 
काळापासून प्रचहलत आिे. कापसाचे कपडे घातलेल्या भारतीय योद ध्याांचा उल्लखे हिरोडोटस या ग्रीक 
इहतिासकाराने केला आिे. मृगचमव वस्त्र, कीटज वस्त्र (रेशीम), द कूल (रेशमी वस्त्र) याांचा उल्लखे सांस्कृत 
वाङ्मयाांत अनेक हठकाणी आढळतो. तसेच सोन्याचाांदीच्या व मोत्याांच्या अलांकाराांचे वणवन अनेक हठकाणी 
येते. ह्या सवव हनयातीच्या वस्त  िोत. त्याांम ळे प्राप्त झालेली रोमन नाणी भारतात अनेक हठकाणी हमळाली 
आिेत. 
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प्रकरि सहावे साणहतय 
 

सातवािनकाली जनसामान्याांची तसेच राजदरबाराचीिी भाषा प्राकृत झाली िोती. हिस्तपूवव 
सिाव्या शतकातच बौद्ध व जैन धमांचे सांस्थापक गौतम ब द्ध आहण वधवमान मिावीर याांनी सामान्य जनतेत 
आपल्या धमाचा प्रचार करण्याकहरता प्राकृत भाषाांचा उपयोग केला िोता. प ढे हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकात 
अशोकानेिी अर्फगाहणस्तानापासून मसूैर पयंत पसरलेल्या आपल्या हवशाल साम्राज्यातील प्रजाजनाांस 
उदे्दशून काढलेले आपले आदेश प्राकृत भाषेतच कळहवले आिेत. धमवसूत्राांतील हनयम व्यविारात पाळले 
जात असे मानले, आहण सवव तै्रवर्मणकाांना कािी काळ ग रुगृिी रािून वदेाध्ययन कराव ेलागे, असे गृिीत 
धरले तरी, त्याांचे सांस्कृत भाषेचे ज्ञान अत्यल्प असे, असे अनेक प्रमाणाांवरून अन मान करता येते. 
‘आपस्तांब–धमवसूत्रा’त असा एक हनयम साांहगतला आिे की, ्ह्मचाऱ्याने आपले िात जोडून, ते प ढे करून 
आहण आपले नाव उच्चारून ते्रवर्मणकाांना अहभवादन कराव.े त्याांनी प्रत्यहभवादन करताना ‘आय ष्ट्मान्भव 
सौम्य श भशमव३न्’ असा त्याच्या नावातील शवेटचा स्वर प्ल त करावा. [प्लावन. च नाम्नोहभवादनप्रत्यहभवादने च पूवेषाां 
वणानाम् । आ. ध. सू. १. २. ५. १७.] िा हनयम मनूनेिी हदला आिे. पण प ढे मन  म्िणतो–– 
 

यो न वेत्त्यणभवादस्य णवप्रः प्रतयणभवादनम् । 
नाणभवाद्यः स णवदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ (मनु, २·१२६.) 

 
‘ज्या ्ाह्मणाला असा प्ल त स्वर उच्चारता येत नसेल त्याला ्ह्मचाऱ्याने नमस्कारच करू नये. तो 
शूद्रासारखा नमस्कार करण्यास अयोग्य मानावा.’ 
 

‘मन स्मृती’तील यवन, शक, पह्लव इत्याहद परकी टोळ्याांच्या हनदेशावरून हतचा काळ हिस्तपूवव 
२०० ते हिस्तोत्तर २०० असा गणण्यात येतो. िाच सातवािन काळ िोय. या कालात हकत्येक ्ाह्मण स द्धा 
इतके सांस्कृतानहभज्ञ झाले िोते की त्याांना प्रत्यहभवादन हवहधवत् करता येत नसे. यावरून त्या काळी 
सांस्कृत भाषेचा कसा लोप झाला िोता आहण सामान्य जनतेत प्राकृताचा हकती प्रचार िोता, िे हदसून 
येईल. 

 
आरांभीच्या सातवािन राजाांनी अनेक श्रौत यज्ञ केले िोते. नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखात 

हतचा पहत सातकर्मण राजा याने व हतनेिी अनेक श्रौत यज्ञ करून ्ाह्मणाांना िजारो गाई व काषापण नाणी 
तसेच अनेक गाव, घोडे व ित्ती दहक्षणा म्िणनू हदल्याचा उल्लेख आिे. पण त्या श्रौत यज्ञाांचे वणवन असलेला 
लेख मात्र सांस्कृत भाषेत नसून प्राकृत भाषेत आिे. ककबि ना, एकािी सातवािन राजाचा एकिी लेख 
सांस्कृतात नािी िी आियाची गोष्ट आिे. यापेक्षा परकी शक क्षत्रपाांनी सांस्कृत भाषेस बराच आश्रय हदला 
िोता, असे हदसते. शक ऋषभदत्ताचे नाहशक येथील लेण्यातील लेख शद्ध सांस्कृतमध्ये नसले तरी त्याांत 
सांस्कृत शब्दाांचे प्राच यव आिे. [नाहशकच्या लेण्यातील उषवदाताचा लेख, क्रमाांक ४३ पािा.] रुद्रादामन् या शक क्षत्रपाचा 
हगरनार येथील लेख तर समासप्रच र आहण शब्दलांकारय क्त स न्दर सांस्कृत भाषेत हलहिला आिे इतकेच 
नािी, तर त्याने स्वतःिी गद्य व पद्य काव्ये रचली िोती असािी त्यात हनदेश आढळतो. [क्रमाांक ५१, ओ. १४.] 
याच्या उलट राजमाता गौतमी बलश्रीने आपला नातू प ळ माहव याला साांगून आपल्या हदवांगत सातकर्मण 
नामक थोर प त्राचे जे वणवन करहवले िोते ते अलांकारय क्त असले तरी प्राकृतात आिे. ककबि ना, ते प्रथम 
सांस्कृतात हलिून मागािून त्याचे प्राकृतात रूपान्तर केलेले हदसते. [प ढील हवशषेणे पािा––
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‘हदवसकरकरहवबोहधतकमलहवमलसहदसवदनस’ आहण ‘वरवारण-हवकमचारुहवकमस’ क्रमाांक १९, ओ. ३-४.] सवव राजकीय शासने 
प्राकृतातच हलहिली पाहिजेत असा जणू सातवािन राजाांनी हनियच केला िोता! 

 
सातवािनाांच्या प्राकृत–पे्रमाम ळे अनेक आख्याहयका प्राचीन कालापासून प्रचहलत झाल्या िोत्या. 

राजशखेराने म्िटले आिे की, क न्तल देशात सातवािन राजाने आपल्या अन्तःप रात प्राकृत भाषाच वापरली 
पाहिजे असा हनयम केला िोता. भोजानेिी ‘सरस्वतीकण्ठाभरणा’त याचा हनदेश केला आिे. सातवािन 
राजे प्राकृत कवींना कसा उदार आश्रय देत असत िे िाल या सातवािनवांशी राजाच्या ग्रांथाांवरून व 
तहद्वषयक आख्याहयकाांवरून स्पष्ट हदसते. िालाचा स प्रहसद्ध ग्रांथ ‘सत्तसई’ ककवा ‘गाथासप्तशती’ िा 
मािाराष्ट्री प्राकृतात रचला आिे. त्याहवषयी प्रथम चचा करू. 
 

१. हालाचे ‘सत्तसई’ व इतर ग्रांथ 
 

या ग्रथाांच्या आरांभी प ढील गाथेत ‘कहववत्सल’ िाल राजाने एक कोटी गाथाांमधून सातश ेगाथा 
हनवडून तो सांग्रि केला असे म्िटले आिे– [यानांतर ‘गाथासप्तशती’तून उद घृत केलेल्या गाथाांचे क्रमाांक स. आ. जोगळेकराांच्या 
‘िाल सातवािनाची गाथासप्तशती या ग्रांथास अन सरून आिेत. हनणवयसागरने सन १९११ मध्ये प्रकाहशत केलेल्या ‘गाथासप्तशती’त ७०० पयंत तेच 
क्रमाांक आढळतील.] 
 

सत्तसआइां कइवच्िलेि कोडीअ मज्झआरच्म्म । 
हालिे णवरइआइां सालांकारिां गाहािां॥ (क्र. ३) 

 
याचे आरांभीचे नाव ‘कोश’ ककवा ‘गाथाकोश’ असे िोते. ते कािी टीकाांच्या प न्ष्ट्पकाांत आले आिे. 
उदािरणाथव, गांगाधराच्या टीकेतील खालील गाथा पािा–– 

 
एसो कइिामांणकअगाहापणडबद्धवड णढआआमो । 
सत्तसअ  समत्तो सालाहिणवरइ  कोसो ॥ 

 
(हनणवयसागर प्रत, पृ. २०७) 

या गाथेवरून या गाथासांग्रिातील गाथाांना त्या रचणाऱ्या कवींची नाव ेजोडली िोती असे हदसते. तशी नावे 
अनेक टीकाांत हदलेली आिेत. सांस्कृत स भाहषतसांग्रिातल्याप्रमाणे त्याांत प ष्ट्कळदा मेळ असत नािी, पण 
तेवढ्यावरून ती सवव बनावट मानणे योग्य िोणार नािी. या गाथेत प्रस्त त गाथासांग्रिाला ‘कोश’ म्िटले 
आिे. कोश याचा मूळचा अथव ‘म क्तक श्लोकाांचा (ककवा गाथाांचा) समूि’ असा िोता. ‘साहित्यदपवणा’तील 
‘कोश’ शब्दाची प ढील व्याख्या पािा–– [साहित्यदपवण ६, ३२९.] 
 

कोशः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः । 
 
िा गाथाकोश सालािणाने रचला िोता असे मागील गाथेत म्िटले आिे. ‘सालािण’ िे ‘सातवािन’ याचे 
प्राकृत रूप िोय. िाल िा सातवािन क ळातील राजा िोता. म्िणून सप्तशतीला सालािणहवरइअ 
(सातवािनहवरहचत) म्िटले आिे. बाणाने आपल्या ‘िषवचहरता’च्या आरांभी या गाथासांग्रिाची प ढीलप्रमाणे 
स्त हत केली आिे–– 
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अणवनाणशनमग्राम्यकरोत् सातवाहनः । 
णवशुद्धजाणतणभः कोशां रतनैणरव सुभाणषतैः ॥ 

 
‘श द्ध जातीच्या रत्नाांनी कधीिी न सांपणाऱ्या आहण ग्रामाांत न हदसणाऱ्या हनधीसारखा सातवािनाने हनदोष 
स्वभावोक्तींनी य क्त अशा स भाहषताांचा अमर आहण स सांस्कृत असा (गाथाांचा) सांग्रि केला.’ 
 

या गाथासांग्रिाचा कता िाल याची स्त हत अनेक उत्तरकालीन कवींनी केली आिे. ‘क वलयमाले’चा 
कता उद्द्योतनसूहर िालाहवषयी आहण त्याच्या ‘गाथाकोशा’हवषयी आपल्या ‘क वलयमाले’त प ढील 
प्रशांसोद गार काढतो–– [क वलयमाला (सां. अ. ना. उपाध्ये), पृ. ३.] 
 

भणिइणवलासवइत्तिचोणिल्ल ेजो करेइ हणलए णव । 
कव्वेि कक पउतथे हाले हालाणवयारे व्व ॥ 

 
यात िाल आपल्या वाणीच्या हवलासाने िाहलकाांना (शतेकऱ्याांना) स द्धा जणू काय िालेने (महदरेने) बेिोष 
झाल्याप्रमाणे नाचावयास लावतो, असे म्िटले आिे. [पूवोक्त, पृ. ३.] 
 

पिईणह कइयिेि य भमरेणह व जस्स जायपिएकह । 
कमलायरो व्व कोसो णवलुप्सपमािो णव हु ि झीिो ॥ 

 
‘जसे मकरांदाने ल ब्ध झालेल्या भ्रमराांनी हकतीिी ल बाडला तरी कमलसमूि क्षीण िोत नािी तसा िालाचा 
िा कोश त्यावर आसक्त झालेल्या कहवजनाांनी हकतीिी ल टला तरी सांपत नािी.’ 
 

नांतरच्या काळात ‘कोश’ याचा अथव ‘शब्दसांग्रि’ असा प्रचहलत झाल्याम ळे ‘श्लोकसांग्रि’ ककवा 
‘गाथासांग्रि’ या अथी त्याचा प्रयोग िोईनासा झाला. 

 
प राणाांतील अांध्र (सातवािन) राजाांच्या वांशावळीत िालाचे नाव सतराव्या क्रमाांकाने येते. त्याने 

र्फक्त पाच वष े राज्य केले असे प राणे साांगतात, ते मात्र असांभवनीय वाटते. त्याने हिस्तोत्तर पहिल्या 
शतकात राज्य केले साव ेअसे प राणाांतील वांशावळीवरून हदसते. 

 
पण िा काळ अनेक हवद्वानाांना मान्य नािी. कीथच्या मते िाल राजा हिस्तोत्तर २००–४५० ह्या 

काळात िोऊन गेला असावा. वबेरने त्याचा काळ हिस्तोत्तर हतसरे शतक–हनदान सातव्या शतकापूवी–
मानला आिे. देवदत्तपांत भाांडारकराांनी क्र. ८९ च्या गाथेत कृष्ट्ण व राधा याांचा उल्लखे, क्र. २६१ च्या गाथेत 
मांगळवारचा हनदेश, आहण क्र, ४६४ च्या गाथेतील हवक्रमाहदत्याचा उल्लखे याांवरून ‘गाथासप्तशती’ 
हिस्तोत्तर सिाव्या शतकात रचली असावी असे प्रहतपाहदले आिे. बाणाने आपल्या ‘िषवचहरता’च्या 
प्रस्ताहवक श्लोकात सातवािनाांच्या ज्या कोशाचे वणवन केले तो ‘गाथासप्तशती’ असणे शक्य नािी असेिी 
त्याांनी म्िटले आिे. [R. G. Bhandarkar Volume, p. 189.] पण चकू आिे, िे आम्िी मागे दाखहवले आिे. 

 
‘सप्तशती’तील ज्या गाथाांच्या प्रमाणाांवरून देवदत्तपांत भाांडारकराांनी तो ग्रांथ हिस्तोत्तर सिाव्या 

शतकाइतका अवाचीन मानला आिे त्या गाथा िालाच्या मूळ ग्रांथात िोत्या याला प्रमाण नािी. 



अनुक्रमणिका 
 
 

‘सप्तशती’च्या अनेक आवृत्त्या झाल्या िोत्या. प्रत्येक आवृत्तीत सातशचे गाथा असत; पण पूवीच्या काांिी 
गाथा गाळून आहण नांतरच्या हततक्याच गाथा त्याांच्या जागी घ सडून िी सांख्या जमहवली जात असे. 
‘गाथासप्तशती’च्या अशा सात आवृत्त्या झाल्या िोत्या. त्या सवांत र्फक्त ४३० गाथा समान आिेत असे 
वबेरने दाखहवले आिे. त्याच तेवढ्या मूळच्या ‘गाथासप्तशती’त असाव्या. इतराांच्याहवषयी खात्री नािी. 

 
या गाथा अनेक कवींनी मािाराष्ट्री प्राकृतात रचल्या िोत्या. आरांभी प्रत्येक गाथेशी हतच्या कत्याचे 

नाव सांलग्न असे. िेच पूवोक्त शवेटल्या गाथेतिी स्पष्टपणे साांहगतले आिे. काांिी गाथा कवींच्या तर कािी 
कवहयत्रींच्या आिेत. पण िे सवव कहव व या सवव कवहयत्री मिाराष्ट्रातील िोत्या. कारण या गाथाांत कवध्य 
पववत, रेवा, तापी, आहण गोदावरी या नद्याांचा उल्लेख आिे. उत्तर भारतातील एकािी नदीपववताांचा हनदेश 
नािी. 

 
या गाथासांग्रिात ज्याांच्या गाथा घेतल्या आिेत त्याांमध्ये िाल व त्याचा दरबारचा पाहलत्त (ककवा 

पादहलप्त) नामक कहव याांच्याप्रमाणे तत्कालीन इतर अनेक कहव, तसेच रेवा, माधवी, अन लक्ष्मी, 
अन्ध्रलक्ष्मी याांसारख्या कहवहयत्रीिी आिेत. त्याांपैकी कोणते कहव व कवहयत्री िालकालीन आहण कोणते 
उत्तरकालीन िे समजण्यास आता साधन नािी; पण त्याांतील कािी नाव ेउत्तरकालीन राजाांची व कवींची 
हदसतात, त्याांवरून ‘सप्तशती’त अनेक उत्तरकालीन कवींच्या गाथा मधून मधून घ सडल्या जात िोत्या िे 
स्पष्ट हदसते. ते राजे व कहव असे–– [S. I., I, pp. 93 f.] 

 
(१) सातवािनवांशी कणव (क्र. ५५ व ४५५); (२) वाकाटक प्रवरसेन (क्र. ४५, ६४, २०२, २०८ 

आहण २१६) (गांगाधर); तसेच क्र. १४६, १५३, १५८, २०३, २०९, ३४१, ५०६, ५६७ व ७२४ (भ वनपाल); 
(३) वाकाटक सववसेन, क्र. ५०२ व ५०३ (पीताांबर); क्र. २१७, २३४ (भ वनपाल); (४) मान (राष्ट्रकूट 
मानाङ क), क्र. १०१–१०४; (५) राष्ट्रकूट देवराज, क्र. १३८, २३९; (६) आढ्यराज (िालकालीन), क्र. 
६६, १६९, २१९, २३५ (भ वनपाल); आहण (७) वाक्पहतराज (भवभहूतकालीन, हिस्तोत्तर आठव ेशतक), 
क्र. ९५ (गांगाधर), ६१६–६१८ (पीताांबर). 

 
‘गाथासप्तशती’च्या हभन्नहभन्न आवृत्तींत अशा उत्तरलीन कवींच्या गाथा घ सडल्या असल्याम ळे ज्या 

गाथेचा प रावा हवचारात घ्यावयाचा ती िालाच्या मूळ गाथासांग्रिात िोती िे हसद्ध करणे जरूर िे. पण ते 
सध्या अशक्य असल्याम ळे असल्या हढसूळ प राव्यावर हभस्त न ठेवणे बरे. उदािरणाथव, खालील गाथेत 
[गाथा, क्रमाांक ४६४.] आलेला हवक्रमाहदत्याचा उल्लखे पािा–– 
 

सांवाहिसुहरसतोणसएि देंतेि तुह करे लक्खम् । 
चालिेि णविमाइच्चचणरअां अिुणसच्क्खअां णतस्सा ॥ 

 
या गाथेचा सांदभव प ढीलप्रमाणे हदसतो. एक स्त्री आपल्या हप्रयकराला त्याच्या द सऱ्या एका पे्रयसीला 
अन लक्षून म्िणते–– ‘त ्या सांवािनाने आनांहदत झालेल्या हतच्या पायाने त ्या िातावर लाक्षारसाने 
आपली हचन्िे उमटहवताना हवक्रमाहदत्याच्या चहरत्राचे अन करण केले आिे. (कारण, हवक्रमाहदत्य राजा 
याचकाांच्या िातावर लक्ष लक्ष नाणी ठेवीत असतो.) 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

यातील हवक्रमाहदत्य िा ग प्तवांशी हद्वतीय चांद्रग प्त असावा. कारण त्याच्या दातृत्वाहवषयी अश्या 
आख्याहयका उत्तरकालीन कोरीव लेखाांत आल्या आिेत. [सांजान ताम्रपटातील राष्ट्रकूट सम्राट प्रथम अमोघवषव याच्या 
वणवनपर प ढील श्लोक (ए. इां., व्िॉ. १८, पृ. २४८) पािा–– 

ित्वा भ्रातरमेव राज्यमिरदे्दवीं च दीनस्तथा 
लक्षां कोहटमलेखयन्त्कल कलौ दाता स ग प्तान्वयः । 
येनात्याहज तन ः स्वराज्यमसकृद  बाह्यथवकैः का कथा 
ह्रीस्तस्न्नतराष्ट्रकूटहतलको दातेहत कीत्यामहप ॥] िी गाथा अथात् च हिस्तोत्तर ४०० नांतर ‘गाथासप्तशती’त 

घ सडली असावी. हतच्या प राव्यावरून मूळ ‘गाथासप्तशती’चा काळ ठरहवणे योग्य िोणार नािी. 
 
‘गाथासप्तशती’ िा जानपद गीताांचा सांग्रि आिे. िालाच्या काली प्राकृत काव्यरचनेला मोठा बिर 

आला िोता. राजापासून रांकापयंत ज्याांना म्िणून थोडीबि त प्रहतभा व काव्यरचनाशन्क्त िोती त्या सवांनी 
गाथा रचल्या िोत्या. अश्या कोट्यवहध गाथाांतून िालाने र्फक्त सातश ेगाथा हनवडून आपला ‘कोश’ रचला 
िोता. 

 
या गाथाांचे हनमाते हवदग्ध नागहरक नािीत, तश्या यातील वण्यवहवषय हस्त्रयािी हवलाहसनी नािीत. 

त्याांत मिाराष्ट्रातील गावाांत िरघडी हदसणारे साधे जीवन हचहत्रत केले आिे. त्याांत प्रणय आिे, हवनोद 
आिे, हनसगव-वणवन आिे, स्त्री-प रुषाांच्या स खद ःखाांचे हचत्रण आिे, भावनाांचा िळूवारपणा आिे, आहण िे सवव 
मोजक्या शब्दाांत वर्मणले आिे. एखाद्या कसलेल्या हचत्रकाराने आपल्या क ां चल्याच्या दोनचार र्फटकाऱ्याांनी 
आपणाांप ढे सजीव हचत्र उभे कराव ेतशी याांतील शब्दहचते्र आिेत. याांतील हस्त्रयाांच्या भावना प रुषाांनी व्यक्त 
केल्या नसून हस्त्रयाांनीच त्या शब्दाांहकत केल्या असाव्या असे वाटते. या प्राकृत काव्याच्या माध याहवषयी एक 
कहव काय म्िणतो ते पािा–– 
 

अणमअां पाउअकव्वां पणढउां सोउां अ जे ि जािच्न्त । 
कामस्य तत्ततच्न्तां कुिाच्न्त ते कहां न लजन्च्न्त ॥ (१.२) 

 
(‘अमृतासारखे प्राकृत काव्य कसे वाचाव ेव ऐकाव ेिे ज्याांना मािीत नािी तरीिी जे कामशास्त्रातील 

तत्त्वाांची चचा करतात त्याांना लाज कशी वाटत नािी?’) 
 
‘गाथासप्तशती’तील कािी गाथाांत पे्रहमकाांच्या सांकेतस्थानाांचा उल्लखे असला तरी सवव गाथाांत चौयव 

रताचे वणवन पािण्याचा उपद्वयाप काांिी टीकाकाराांनी केला आिे तो अनाठायी वाटतो. कािींत हवश द्ध 
हनसगववणवन आिे. उदािरणाथव, खालील गाथा (क्र. ४) घ्या- 
 

उअ णिच्चलणिप्सपन्दा णभणसिीपत्तच्म्म रेहइ बलाआ । 
णिम्मलमरगअभाअिपणरट णठआ सांखसुणत्तव्व ॥ 

 
[पािा. कमलाच्या (हनळ्या) पानाांमध्ये िी (श भ्र) बगळी कशी हनिल, िालचाल न करता बसली 

आिे! ती हनमवळ पाचूच्या पात्रात ठेवलेल्या शांखकशपल्याप्रमाणे हदसते आिे.] 
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यात त्या बगळीच्या ि बेि ब वणवनाने स ांदर स्वाभावोन्क्त अलांकार झाला आिे. पण कालान्तराने 
सांस्कृत काव्यशास्त्रामध्ये ध्वहनकाव्याला श्रेष्ठत्व प्राप्त झाल्यावर आलांकाहरक अशा गाथाांतूनिी शांगाहरक अथव 
काढू लागले. मम्मटाने या गाथेतून प ढील व्यांग्याथव काढला आिे– [उल्लास २, श्लो. ८ (झळकीकर–प्रत, पृ. ३०).] 

 
‘येथे बगळी हनिल बसली असल्याम ळे िे स्थान हनमवन ष्ट्य आिे. अतएव ते आपणाांस प्रणय–

क्रीडेकहरता योग्य असे सांकेतस्थान आिे!’ काांिी गाथाांत सांकेतस्थान स चहवले आिे यात सांशय नािी. 
उदािरणाथव, खालील गाथा पािा– [गाथा, क्रमाांक ९.] 
 

कक रुअणस  िअमुही धवलाअन्तेसु साणलणित्तसुे । 
हणरआलमच्ण्डअमुही िणड ०व सिवाणडआ जाआ ॥ 

 
(साळीचे शते हपकले आिे. आता ते लौकरच कापले जाईल व आपले सांकेतस्थान नष्ट िोईल, 

म्िणून मान खाली घालून तू का रडतेस? ती पािा िळदीचा रांग लावनू सज्ज झालेल्या नटीप्रमाणे (त्या 
शतेीपेक्षा उांच अशी) तागाची वाडी तयार झाली आिे. तेथे त ला आपल्या हप्रयकराला भेटता येईल.) 
 

अशी सांकेतस्थाने केवळ क लटाांची चौयवरताकहरता असत असे नािी. ती नवहववाहिताांचीिी असू 
शकतात. पण काांिी गाथाांत हववािबाह्य सांबांधिी सूहचत केलेला हदसतो. उदािरणाथव, ध्वहनकाव्याचे 
मूधाहभहषक्त उदािरण म्िणनू अनेक काव्यशास्त्रग्रांथाांत उद्धतृ केलेली प ढील गाथा (क्र. १७५) पािा–– 
 

भम णधम्मअ वीसतथो सो सुि  अजन् माणर  तेि । 
गोलातडणवअडकुडांगवाणसिा दणरअसीहेि ॥ 

 
एक स्त्री आपल्या सांकेतस्थानाजवळ कोणी धार्ममक येत असलेला पािून त्याला हभवहवण्याकहरता 

म्िणते, ‘अिो धार्ममक, आता क त्र्याचा त म्िाांला येथे हवटाळ िोण्याचा सांभव नािी. त म्िी ख शाल इकडे 
हतकडे हनःशांकपणे किडा; कारण, आजच गोदातीरच्या दाट क ञ्जात रािणाऱ्या हवक्राळ कसिाने त्या क त्र्याला 
ठार केले आिे’. 
 

‘गाथासप्तशती’तील पहतहवयोग िोणाऱ्या ककवा झालेल्या हस्त्रयाांची हचते्र अत्यांत हृदयस्पशी आिेत. 
द सऱ्याच हदवशी सकाळी प्रवासास जाणार असलेल्या ग्राहमकाची स्त्री काय म्िणते पािा–– [गाथा, क्रमाांक ४६.] 
 

कल्लां णकल खरणहअ  पवणसइणह णप णत्त सुण्िइ जिच्म्म । 
तह वड ढ भअवइ णिसे जह से कल्लां णवअ ि होइ ॥ 

 
(पिाट झाली की माझे हनष्ठ र हप्रयकर प्रवासाला जाणार, असे मी लोकाांकडून ऐकते. भगवहत 

राहत्र! तू इतकी दीघव िो की, म ळी पिाटच िोऊ नये!) 
 

एका स्त्रीचा पहत ‘मी अम क हदवसाांत येतो’ असे हतला साांगून पगावी गेला; तेव्िा–– 
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अजन्ां ग णत्त अजन्ां ग णत्त ग णत्त गिरीए । 
पढमां च्व्वअ णदअहदे्ध कुड डो रेहाकह णचत्तणल ॥ [गाथा, क्रमाांक २०८.] 

 
(हतने आपल्या झोपडीच्या कभतीवर ‘आजचा हदवस गेला’, ‘आजचा हदवस गेला’ अशा रेघा काढून त्या 
हदवसाच्या प्रथमाधातच सगळी कभत भरून टाकली!) 

 
कािी गाथाांत हनरागस हवनोद आिे. प ढील गाथा पािा–– [गाथा, क्रमाांक ११] 

 
पाअपणडअस्स पइिो पुकिं पुत्त ेसमारुहत्तच्म्म । 
दढमण्िुदुच्ण्िआए णव हासो घणरिीए िेिन्तो ॥ 

 
(‘पत्नी रागावली म्िणून पतीने हतच्या प ढे साष्टाांग नमस्कार घातला. हततक्यात त्याचा लिान 

म लगा त्याच्या पाठीवर चढून बसला. तेव्िा पत्नी र्फार रागावली िोती तरी हतला आपले िसे आवरले 
नािी.’) 
 

प्रसूहतवैराग्यहवषयक खालील गाथािी लक्षणीय आिे–– [गाथा, क्रमाांक १२३] 
 

हासाणव  जािो सामलीअ पढमां पसूअमािाए । 
वल्लहवाएि अलां  मम णत्त बहुसो भिन्तीए ॥ 

 
(पहिलटकरीण श्यामला जेव्िा प नः प नः म्िणू लागली की ‘त्या मा्या वल्लभाचे नाव काढू नका’, 

तेव्िा जवळच्या सवव हस्त्रया िसू लागल्या.) 
 

आपल्या अपत्याच्या दात येण्याच्या प्रसांगाचे कैत क कसे केले जाते ते पािा–– [गाथा, क्रमाांक २००] 
 

गेह िह पलोअह पहणसअवअिा पइस्स अप्सपेइ । 
जाआ सुअपढमुच्ब्भण्िदन्तजुअलां णककअां बोरम् ॥ 

 
(‘िे घ्या, पािा’ असे म्िणून पत्नी िसत म खाने आपल्या अभवकाचे दोन दात ज्यावर उमटले आिेत 

असे एक बोर आपल्या पतीला देते.) 
 

खालील गाथेतील ध्वहन लक्षणीय आिे–– 
 

णदअरस्स असुद्धमिस्य कुलवहू णिअअकुड डणलणहआइां । 
णदअहां कहेइ रामािुलग्गसोणमणत्तचणरआइां ॥ (क्र. ३५) 

 
[आपल्या दीराची (आपल्याहवषयी) अश द्ध भावना आिे िे पािून क लवधू हदवसा आपल्या घराच्या 

कभतीवर रामाबरोबर नेिमी असणाऱ्या लक्ष्मणाचे हचत्र काढून त्याची भ्रातृसेवा व्यक्त करते.] ‘लक्ष्मण जसा 
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आपल्या भ्रातृपे्रमाने सीतेहवषयी श द्ध मनाने वागत असे तसे त म्िी मा्याशी वागावे’ असे ती आपल्या दीराला 
स चवीत आिे. 

 
सासऱ्याने नवी रांगीत साडी हदल्याम ळे िरखून गेलेली शतेकऱ्याची सून कशी गवाने चालत िोती, 

त्याचे वणवन खालील गाथेत केले आिे. [गाथा, क्रमाांक २४१.] 
 

अप्सपत्तपत्तअां पाणवऊि नवरांगअां हणलअसोण्हा । 
उअह तिुई ि माअइ रुन्दासु णव गामरच्िासु ॥ 

 
(ती िोती अांगाने हकरकोळच. पण अकन्ल्पतपणे हमळालेल्या नव्या रांगीत साडीच्या गवाम ळे ती 

अशा हदमाखाने चालत िोती की त्या गावातील रुां द रसत्यात ती जणू मावत नव्िती!) 
 
अशी हकती उदािरणे द्यावीॽ प्रत्येक गाथेत थोडक्या शब्दाांत एक रम्य हचत्र काढले आिे. िीच 

परांपरा सांस्कृत ग्रांथकाराांनी आपल्या स भाहषताांत प ढे चालहवली. 
 
िाल सातवािन िा सामान्यतः ‘गाथासप्तशती’चा सांपादक आहण तीतील काांिी गाथाांचा कहव 

म्िणून प्रहसद्ध आिे. पण प्रा. एच्. सी. भायानी याांच्या अलीकडील सांशोधनावरून त्याच्या आणखी कािी 
ग्रांथाांहवषयी माहिती उपलब्ध झाली आिे. [Raghavan Felicitation Volume (R. F. V.), pp. 61 f.] ती प ढे हदली आिे–
– 

 
िाल सातवािनाने एक प्राकृतछांदहवषयक ग्रांथ हलहिला िोता. त्यात हद्वपदीहवषयी सहवस्तर 

माहिती िोती. [हवरिाांकाच्या (स . सन ८८०-९२०) ‘वृत्तजाहतसम च्चय’ ग्रांथात भ जगाहधप आहण वृद्धकहव याांच्या बरोबर सातवािनाचािी 
‘हद्वपदीचा हववरणकार’ म्िणून हनदेश आिे. R. F. V., pp. 6२ f.] 

 
हशवाय िाल िा प्राकृतकोशकारिी िोता. त्यात देशी शब्दाांचे अथव हदले िोते. िेमचांद्राने आपल्या 

‘देशीनाम-माले’त िालाच्या कोशातून चार अवतरणे हदली आिेत. त्याांवरून तो कोश प्रमाण मानला जात 
िोता, असे हदसते. त्याांपकैी एक अवतरण ‘जांब लां  मद्यभाजनम्’ असे आिे. [R. F. V., pp. 68 .] त्यावरून त्या 
कोशात देशी शब्दाांचे अथव सांस्कृतमध्ये हदले िोते यात सांशय नािी. तसेच तो कोश अन ष्ट भ्  वृत्तात रचला 
िोता िेिी स्पष्ट आिे. 

 
िाल सातवािनाने प्राकृत गाथाांखेरीज आणखीिी एक प्राकृत ग्रांथ रचला िोता िे अपभ्रांश कहव 

स्वयांभ ू याच्या ‘स्वयांभछून्दस्’ या ग्रांथातील अवतरणाांवरून समजते. त्याांपकैी पहिले उदािरण 
उद गीहतहवषयक असून ते सालािणाच्या नावावर हदले आिे. [उग्गीइ सालािणस्स–– थणदोिहडए भरइ व बाला 
लाअण्णसहललेकि । रमणालवालहनग्गअरोमावहलवल्लहर व्व कसचेइ ॥ Ibid., p. 69, n. 18.] द सरे िालाच्या नावावर असून ते 
शादूवलहवक्रीहडत [अिवा िालस्स–– कामां प प्र्फधण ां सक स मसरां तण्णां हतअच्छािअां सोउां जां ज वइजणो ण क हवओ तां अन्त्थ से कारण । 
िेलासज्झजअां समतहमणमो पाअांतरालीकअां केसाकेहसहणबांधणां हचअ जां एत्थम्ि को मल्लओ ॥ स्वयांभछूांदस् , १–४७. २.] या वणववृत्तात आिे. 

 
आणखीिी एक ग्रांथ िालाच्या नावावर प्रहसद्ध आिे. तो धवल या गीहतकाांचा िोय. िेमचांद्र 

धवलाहवषयी बरीच माहिती देऊन म्िणतो– ‘धवलाहन सातवािनोन्क्तष  द्रष्टव्याहन। हदङ मात्रां तूदािहरष्ट्यते।’ 
अपभ्रांश कहव स्वयांभ ूयानेिी सातवािनाने अनेक प्रकारची ‘धवल’ गीते रचली िोती असे म्िटले आिे. िी 
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गीते अपभ्रांश भाषेत नसून प्राकृतातच असावी. धवल म्िणजे ढवळा ककवा पाांढरा बैल. तेव्िा िी गीते 
धवलान्योन्क्तरूपाची असावी असा प्रा. भायानींचा तकव  आिे. [Ibid., p. 69.] 

 
िेमचन्दाने ‘देशीनाममाले’त िाल सातवािनाची द सरी नाव ेक न्तल, पूस आहण चउरकचध अशी 

हदली आिेत. िाल क न्तल देशावर राज्य करीत िोता म्िणून त्याला क न्तल नाव पडले असावे. 
‘कामसूत्र’कार वात्स्यायन ‘क न्तल सातकणीने आपली मिाराणी मलयवती किचा कतवरीने (कात्रीने) खून 
केला िोता’ [कतवया क न्तलः शातकर्मणः सातवािनो मिादेवीं मलयवतीं [जघान] । कामसूत्र, पृ. १३१.] अशी आख्याहयका देतो. 
पण तीत हकती तर्थय आिे मािीत नािी. िाल सातवािनाच्या ‘चउरकचन्ध’ (चत रहचन्ि ककवा चत राङ क) या 
नावाबद्दल प्रा. भायानी याांचा असा तकव  आिे की त्याने एखादे काव्य रचून त्याच्या हवभागाांच्या शवेटच्या 
श्लोकात चत र (प्राकृत चउर) शब्द घातला असावा. [R. F. V., pp. 77 .] अनेक सांस्कृत व प्राकृत कवींनी तसे 
केल्याचे ज्ञात आिे. 
 

२. हालाच्या दरबारचे कणव 
 

िालाच्या दरबारी अनेक कहव िोते. त्याांतील हकत्येकाांची नाव े‘सप्तशती’च्या श्लोकाांशी सांबद्ध अशी 
टीकाांत आढळतात. पण त्याांच्यापकैी र्फार थोड्याांहवषयी आपणाांस माहिती आिे. त्याांमध्ये पाहलत्त, 
पादहलप्त ककवा श्रीपाहलत िा एक िोता. तो िालाच्या दरबारात म ख्य िोता असे हदसते. अहभनन्दाने 
आपल्या ‘रामचहरता’त म्िटले आिे–– 
 

हालेनोत्तमपूजया कणववृषः श्रीपाणलतो लाणलतः । [अणभनन्दकृत ‘रामचणरत’, २२, १०. १००.] 
 

उद्द्योतनसूरीने ‘पाहलत्त िा िालाच्या सभेत प्रम ख िोता. त्याच्याम ळे हवहद्वद गोष्ठींमध्ये िाल राजा 
िाराने शोभावा तसा शोभत असे’ असे म्िटले आिे. [क वलयामाला, प्रथम भाग, पृ. ३.] 
 

णिम्मलमिेम गुिगरुयएि परमतथरयिसारेि । 
पाणलत्तएि हालो हारेि व सहइ गोट ठीसु ॥ 

 
िा पाहलत्त ‘तरांगवती’ कथेचा कता म्िणून प्रहसद्ध आिे. पण ती आता उपलब्ध नािी. पाहलत्ताच्या 

अनेक गाथा ‘सत्तसई’त घेतल्या आिेत. [उदािरणाथव, क्र. ३९३, ४१७, ४२५ इ.] 
 

िाल सातवािनाच्या सभेतील द सरा प्रहसद्ध कहव पोहिस िा िोय. राजशखेराच्या ‘कपूवरमांजरी’त 
त्याचा िहरवृद्ध, नन्न्दवृद्ध आहण िाल या प्राकृत कवींबरोबर उल्लेख आला आिे. [राजशखेराच्या ‘कपूवरमञ्जरी’च्या 
पहिल्या जवहनकेत राजा हवचक्षणा दासीला कहव म्िणतो, तेव्िा हवदूषक रागावनू हवचारतो––ता उज्ज अां जेव कक ण भणीअहद अम्िाणां चेहडआ 
िहरउड ढपोहिसिालप्पि दीणां हप परदो स कइहत्त ।] कोऊिलाच्या ‘लीलावई’ या प्राकृत कथेत पोहिसाला िालाचा मांत्री 
म्िटले आिे. ‘गाथासप्तशती’च्या टीकाकाराांनी त्याचे नाव पाच गाथाांशी सांलग्न केले आिे. [उदािरणाथव, गाथा, 
क्रमाांक ८९] प्रा. भायानी साांगतात की अिमदाबाद येथील एल . डी. इन्न्स्टटू्यट ऑर्फ इांडोलॉजीच्या 
ग्रांथालयातील ‘लीलावई’च्या िस्तहलहखतात एके हठकाणी समासामध्ये ‘िालमन्त्री त  पोहिसः ।’ असे 
हलहिले आिे. त्यावरूनिी त्या कथेतील पोहिस–हवषयक हवधान समर्मथत िोते. 
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राजशखेराच्या ‘कपूवरमांजरी’ प्राकृत नाहटकेच्या पहिल्या जवहनकेत हवदूषक व हवचक्षणा दासी 
याांच्या बाचाबाचीत राजा त्या दासीची प्रशांसा करतो तेव्िा हवदूषक उद गारतो, ‘तर मग त म्िी िी चेटी 
िहरवृद्ध, नन्न्दवृद्ध, िाल प्रभतृींपेक्षािी श्रेष्ठ आिे असे का म्िणत नािी?’ हवदूषकाच्या या टोमण्यात 
िालाबरोबर त्याच्या सभेतील आणखी दोन प्राकृत कवींचा उल्लखे आिे. त्याांपैकी िहरवृद्ध िा थोर कहव 
िोता. भोजाच्या ‘सरस्वतीकण्ठाभरणा’त गूढाथव या दोषग णाचे हववरण करताना खालील गाथा हदली 
आिे–– [सरस्वतीकां ठाभरण, पहरच्छेद १, श्लोक १३३.] 
 

अम्हाणरसा णह कइिो कइिो हणरवुड ढसाणलपमुहा णव । 
मांडुिमिडा णव हु होंणत हरी सप्सपसीहा णव ॥ 

 
(एक कहव म्िणतो, आमच्यासारख्याांनािी लोक कहव म्िणतात, आहण िहरवृद्ध, साहल इत्यादीिी 

कहव िोते. बेडूक, माकड, सपव, कसि िे सववच िहर िोत!) 
 
यातील साहल िा शाहलवािन िोय. त्याच्यासारखा िहरवृद्ध िािी थोर कहव िोता. हवरिाांकाने 

आपल्या ‘वृत्तजाहतसम च्चय’ नामक छांदोग्रांथात ‘हद्वपदीं’ चा हववरणकार म्िणून भ जगाहधप, सातवािन आहण 
वृद्ध कहव याांचा हनदेश केला आिे. िा वृद्ध कहव िहरवृद्धच असावा. िेमचन्द्रानेिी आपल्या ‘हसद्धिेमचन्द्र’ 
व्याकरणात वृद्धकवीचा उल्लखे करणारा उतारा ‘वृत्तजाहतसम च्चया’तून हदला आिे. िा वृद्धकहव िहरवृद्धच 
िोय. त्याचे मूळ नाव क्र. २८८ च्या गाथेशी सांलग्न आिे. 

 
द सरा कहव नन्न्दवृद्ध िा ‘गाथालक्षण’ नामक प्राकृतछन्दोग्रांथाचा कता म्िणून ज्ञात आिे. या ग्रांथाचे 

मूळ स्वरूप आता हवकृत झाले आिे असे प्रा. ि. दा. वलेणकराांनी दाखहवले आिे. तो नन्न्दयड ढ नामक 
छांदःशास्त्रकत्याने रचला िोता. िा नन्न्दयड ढ ‘कपूवरमांजरी’त उल्लेहखलेला नन्न्दवृद्ध नामक प्राकृत कहव 
असावा. त्याचे नाव क्र. ३९२ च्या गाथेशी सांलग्न आिे. [R. F. V., pp. 64-65 .] 

 
याांहशवाय आढ्यराज िा कहविी िालाच्या सभेत िोता. त्याच्या नावावर क्र. २३४ ची गाथा हदली 

आिे. बाणाने ‘िषवचहरता’च्या प्रास्ताहवक श्लोकात आढ्यराजाच्या ‘उत्सािाां’ची मोठी प्रशांसा केली आिे. तो 
म्िणतो–– 
 

आढ्यराजकृतोतसाहैहृपदयस्थैः स्मृतैरणप । 
णजह्वान्तः कृष्ट्यमािेव न कणवतवे प्रवतपते ॥ 

 
(आढ्यराजाचे ‘उत्साि’ हृदयाांत असताना ककबि ना त्याांचे स्मरण झाले असतानािी कवींची हजह्वा 

जणू आत ओढल्याप्रमाणे काव्य करण्या प्रवृत्त िोत नािी.) 
 

भोजाने ‘सरस्वतीकण्ठाभरणा’त म्िटले आिे की आढ्यराजाच्या काळी सववच प्राकृत बोलत असत 
[केऽभनू्नाढ्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाहषणः । सरस्वतीकण्ठाभरण, १, १५.] सातवािन राजाने आपल्या अन्तःप रात हस्त्रयाांनी 
प्राकृत भाषा बोलली पाहिजे असा हनयम केला िोता असे राजशखेर साांगतो. [काव्यमीमाांसा, प.ृ ५०] आढ्यराज 
या नावावरूनिी तो राजा असावा असे वाटते. म्िणून आढ्यराज िा िालच असावा असे एक मत आिे. पण 
बाणाने ‘कोश’कार सातवािन (िाल) आहण ‘उत्साि’कार आढ्यराज याांची स्त हत हभन्न हभन्न श्लोकाांत केली 
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आिे. बाण कहव राजशखेर व भोज याांच्या पूवी कािी शतके िोऊन गेला. तेव्िा त्याचाच प रावा ग्राह्य मानला 
पाहिजे, अथात् आढ्यराज िाल सातवािनािून हभन्न िोता. 
 

पण ‘उत्साि’ म्िणजे काय? ते एका प्राकृत छांदाचे नाव िोते. स्वयांभ ूआहण िेमचन्द्र या दोघाांनीिी 
त्याचे लक्षण हदले आिे. त्याचे सिा चत मात्रात्मक हवभाग असून त्याांतील हतसऱ्या आहण पाचव्या हवभागात 

ककवा अशी रचना असे. प्राकृतछांदःशास्त्रज्ञ साांगतात की ‘उत्साि’ छांद िा धवल, 
मांगल आहण र्फ ल्लटक गीताांत योहजला जात असे. िी गीते बि धा अपभ्रांश भाषेत असत. ह्या छांदाांतील प्राकृत 
व अपभ्रांश काव्ये त्या काली प्रचहलत िोती. त्याांमध्ये आढ्यराजाचे उत्साि छांदातील काव्य सवोत्कृष्ट िोते. 
[R. F. v., pp. 74 f.] 
 

‘शृांगारप्रकाशा’वरून असे हदसते की आढ्यराजाच्या काव्याचा प्रत्येक हवभाग ‘धैया’हङकत असे. 
म्िणजे त्यात ‘धैयव’ शब्द ग ांहर्फला असे. सांस्कृत तसेच प्राकृत काव्याांतिी अशी पद्धत िोती िे सववसेनाच्या 
‘िहरहवजया’वरून तसेच प्रवरसेनाच्या ‘सेत बन्धा’वरून कळते. [सां. म ., सर १, प.ृ १४८.] आढ्यराजाने असे एक 
मिाकाव्य–बि धा प्राकृतात–हलहिले असाव.े त्याच्या हभन्न हभन्न हवभागाांच्या शवेटच्या पद्यात ‘धैयव’ शब्द 
ग ांर्फला िोता असे हदसते. 
 

छप्पण्णय कहव–उद द्योतनसूरीच्या ‘क वलयमाले’त खालील गाथा आली आिे–– [क वलयमाला, प.ृ 
३.] 
 

पाणलत्तयसालाहििप्सपण्ियसीहिायसदे्दकह । 
सांखुद्धमुद्धसारांग  व्व कह ता पयां देणम ॥ 

 
कहव म्िणतो, ‘पाहलत्तक, सालािण व छप्पण्णय या कसिाांच्या गजवनेने गभवगहळत झालेल्या साध्या 

भोळ्या िरणाच्यासारखा मी कसे पाऊल टाकू (पदे जमव)ू ?’ 
 

या गाथेत पाहलत्तक व सालािण या कवींप्रमाणे छप्पण्णय नामक कवीचािी उल्लेख आिे. प ढे 
‘क वलयमाले’त त्याच्याहवषयी म्िटले आिे–– [पूवोक्त, पृ. ३.] 
 

िप्सपण्ियाि ककवा भण्िउ कइकुां जराि भुविच्म्म । 
अण्िो णव िेयभणि  अजन् णव उवणमजन्ए जेकह ॥ 

 
(छप्पण्णय या कहवक ां जराांहवषयी काय साांगाव?े आज स द्धा कोणा हवदग्धाने काव्योन्क्त रचली की 

हतची त्याांच्या उक्तीशी त लना केली जाते.) 
 
या गाथेत ‘छप्पण्णयाण’ असे अनेकवचन योजले आिे. त्यावरून ‘छप्पण्णय’ िी एक व्यन्क्त नसून 

तो एक कहवसमूि िोता असे हदसते. बि धा त्यालाच अन लक्षनू ‘अवन्न्तस न्दरीकथे’त प ढील श्लोक आला 
आिे. [अवन्न्तस न्दरीकथा, प्रास्ताहवक श्लोक पािा.] 
 

सेतुरूपेि णतष्ठन्तो लोके सद्वस्तुदर्णशनः । 
षट पञ्चाशतप्रमाितवां गता नः कणवपुांगवाः ॥ 
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यात ‘छप्पन्न कहवश्रेष्ठाांनी’ ‘सेत ’ नामक ग्रांथ रचला िोता. त्यात त्याांनी जगताचे सत्य स्वरूप हवशद 
केल्याम ळे ते प्रमाणभतू मानले जातात’ असे म्िटले आिे. 

 
‘छप्पण्णय’ आहण ‘षट्पञ्चाशत्’ िे शब्द समानाथवक असल्याम ळे त्याांनी हववहक्षत असलेले कहव 

एकच असावते असा सािहजकच समज िोतो. तशाच षट्पञ्चाशत्–कहवहवषयक िा श्लोक 
‘अवन्न्तस न्दरीकथे’त अहत प्राचीन कवींच्या सांदभात आला आिे. छप्पण्णय याचािी ‘क वलयमाले’तील 
उल्लेख सालािण (िाल सातवािन) व पाहलत्तक या अत्यांत प्राचीन प्राकृत कवींबरोबर आला असल्याम ळे 
दोन्िी नावाांनी एकच कहवसमूि हववहक्षत असावा असा ग्रि िोतो. पण अलीकडे खांबायत मध्ये 
‘छप्पण्णयगािाओ’ नामक प्राकृत गाथाांच्या सांग्रिात्मक ग्रांथाचे िस्तहलहखत सापडले आिे. [f. O. I. Vol. XI, p. 
385 f.] त्यावरून या प्रश्नावर हनराळाच प्रकाश पडला आिे. प्राकृत ‘छप्पण्णय’ म्िणजे सांस्कृत ‘षट प्रज्ञ’ 
ककवा ‘सहृदय’. अशी कवींनी रचलेल्या आहण प्रसांगवशात् स्र्फ रलेल्या गाथाांचा एक सांग्रि ‘छप्पण्णयगािा’ 
नावाने प्रचहलत िोता असे हदसते. तसे असल्यास ‘अवन्न्तस न्दरीकथे’तील वरील श्लोक प ढीलप्रमाणे 
स धारता येईल–– 
 

सेतुरूपेि णतष्ठन्तो लोके सद्वस्तुदर्णशनः । 
षट्प्रज्ाः सतप्रमाितवां गता नः कणवपुङ गवाः ॥ 

 
िे छप्पण्णय कहव िाल सातवािनाचे समकालीन असाव.े व्याविाहरक ज्ञानाच्या सूचना देणाऱ्या 

त्याांच्या गाथाांचा सांग्रि त्या काळी ‘सेत ’ नावाने प्रहसद्ध िोता असे हदसते. 
 

३. गुिाढ्याची ‘बृहतकथा’ 
 

सातवािनकालीन आणखी एक हवख्यात ग्रांथ ‘बृित्कथा’ िोय. त्याकडे आता वळू. 
 
‘रामायण’, ‘मिाभारत’ आहण ‘बृित्कथा’ िी ग्रन्थत्रयी अनेक सांस्कृत व प्राकृत काव्यनाटकाांची 

गांगोत्री आिे. ककबि ना, गोवधवनाने म्िटल्याप्रमाणे एकच नदी तीन स्त्रोताांत हवभक्त झाली आिे. 
[श्रीरामायणभारतबृित्कथानाां कवीन्नमस्क मवः । हत्रस्त्रोता इव सरसा सरस्वती स्र्फ रहतयैर्मभन्ना ॥ आयासप्तशती.] ‘रामायण’ आहण 
‘मिाभारत’ स दैवाने आपणाांस अद्याहप पलब्ध आिेत, पण ‘बृित्कथा’ मात्र स्मृहतशषे झाली आिे. हिस्तोत्तर 
अकराव्या–बाराव्या शतकाांपयंत िी न्स्थहत नव्िती. त्या कालमयादेपयंत ‘बृित्कथा’ आहण हतचा कता 
ग णाढ्य भारतातच नव्िे तर काांबोहडयासारख्या बृिद भारतीय देशाांत स हवख्यात िोते. दण्डीने (हिस्तोत्तर 
सिाव ेशतक) आपल्या ‘काव्यादशा’त (१·३८) ‘भतूभाषामयीं प्राि रद्भताथी बृित्कथाम् ।’ असे हतचे वणवन 
केले आिे. त्यात ती कथा भतूभाषेत (हपशाच–भाषेत) रचली िोती असे स्पष्ट म्िटले आिे. स बन्धूच्या 
‘वासवदते्त’त२ ‘बृित्कथालम्बैहरव शालभहञ्जकोपेतैः ।’ अश्या उपमेत हतचा हनदेश आला आिे. 

 
बाणाने (हिस्तोत्तर सातव ेशतक) आपल्या ‘िषवचहरता’च्या एका प्रास्ताहवक श्लोकात हतच्याहवषयी 

म्िटले आिे–– 
 

समुद्दीणपतकन्दपा कृतगौरीप्रसादना । 
हरलीलेव नो कस्य णवस्मयाय बृहतकथा ॥ 
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यात हतच्या जन्माहवषयी कथा सूहचत केली आिे. हतचे हववरण प ढे करू. त्याने आपल्या 
‘कादम्बरी’ कथेतिी उजै्जनीच्या वणवनात ‘बृित्कथाक शलेन’ असा हतचा उल्लेख केला आिे. 

 
उद द्योतनसूहर (हिस्तोत्तर ७७८) आहण हजनसेन (नवव े शतक) या जैन कवींनी अन क्रमे 

‘क वलयमाला’ [क वलयमाला (कसधी–जैन–ग्रांथमाला), पृ. ३] आहण ‘आहदप राण’ या आपल्या ग्रांथाांत ‘बृित्कथे’ची 
स्त हत केली आिे. हिस्तोत्तर दिाव्या शतकातील धनञ्जयाने ‘िोतकरू कवीने ‘रामायण’, ‘बृित्कथा’ 
इत्याहद ग्रांथाांचा अभ्यास करून रसान ग ण कथानकाची ग ांर्फण करावी’ असे आपल्या ‘दशरूपका’त (१, ६८) 
साांहगतले आिे. त्या ग्रांथाचा टीकाकार धहनक याने ‘दशरूपका–’ (४, ३४) वरील टीकेत ‘बृित्कथा’तील 
मदनमञ्जषूा [‘कथासहरत्सागरा’हदकाांत हिचे नाव ‘मदनमञ्च का’ असे येते.] कथेचा उल्लखे केला आिे. त्याच शतकातील 
वैदभव कहव हत्रहवक्रमभि याने खालील श्लोकात स ांदर श्लेषाांचा उपयोग करून ‘बाणकवीप्रमाणे ग णाढ्यानेिी 
सवव जनाांचे मनोरांजन केले आिे’ असे म्िटले आिे. 
 

शश्वद्बािणद्वतीयेन नमदाकारधाणरिा । 
धनुषेव गुिाढे्यन णनःशेषो रणितो जनः ॥ 

 
‘यशन्स्तलकचम्पू’ (सन ९५०) या चम्पूकाव्याचा कता सोमदेव यानेिी ‘बृित्कथे’चा उल्लखे केला 

आिे. 
 

ग णाढ्याची कीर्मत भारताप रती सीहमत राहिली नव्िती. कहवक लग रु काहलदासाच्या कीतीप्रमाणे 
ती सागर ओलाांडून बृिद भारतातील काम्बोजाहद देशाांत पसरली िोती. तेथील हिस्तोत्तर नवव्या 
शतकातील राजा यशोवमा याच्या प्रशस्तीत खालील श्लोक आला आिे–– [A. R. A. S. I., 1912, pp. 35-69.] 
 

पारदः च्स्थरकल्यािो गुिाढ्यः प्राकृतणप्रयः। 
अनीणतयो णवशालाक्षश्शूरो न्यिृतभीमकः ॥ 

 
तेथील द सऱ्या एका लेखातील असाच ग णाढ्याचा श्लषेमलूक उल्लखे पािा–– [F. A., (1885), pp. 

397 f. and (1886), pp. 178 f.] 
 

गुिाच्न्वतच्स्तष्ठतु दूणषतोऽणप स्थाणनर्णपतो येन पुनगुपिाढ्यः । 
गदोऽप्सययां चारुणवभूषिाय हरप्रयुक्तः णकमुतामृताांशः ॥ 

 
‘बृित्कथे’चा सांस्कृत भाषेत अन वाद गांगनृपहत द र्मवनीत (सिाव े शतक) याने केला िोता असा 

कोरीव लेखाांत उल्लेख आिे. [F. R. A. S. I., 1913, pp. 389-390.] हतचे तहमळ भाषेतिी रूपान्तर झाले िोते. 
 

पण असा िा लोकोत्तर ‘बृित्कथा’ ग्रांथ आता अप्राप्य झाला आिे. त्याची र्फक्त रूपान्तरे आहण 
त्यावर आधाहरत असे कािी ग्रांथ उपलब्ध आिेत. त्याांमध्ये त्याच्या मूळ रूपाहवषयी एकवाक्यता नािी. 
त्याच्या कत्याहवषयी, तो मळूचा कोणत्या प्रदेशातला, तो कोणा राजाच्या आश्रयास िोता, त्याचा काळ 
कोणता, याांहवषयी हवद्वानाांत हवहवध मते प्रचहलत आिेत. तो ग्रांथ ज्या पैशाची भाषेत रचला िोता हतचे 
हनहित रूप कोणते, ती कोणत्या प्रदेशात प्रचहलत िोती, हतला ते नाव काां पडले इत्यादीहवषयीिी हवहवध 
मते व्यक्त झाली आिेत. या सवव समस्याांचे हचहकत्सक परीक्षण येथे करावयाचे आिे. 
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‘बृित्कथे’ची तीन सांस्कृत रूपान्तरे [याहशवाय एक चौथे सांस्कृत रूपान्तर िोते िे भोजाच्या ‘शृांगारप्रकाशा’वरून कळते. 
V. Raghavan, Bhoja’s Śṛiṅgāprakāśa, pp. 824 f.] उपलब्ध आिेत. त्याांपकैी दोन–– (१) सोमदेवाचा (सन १०६३–
८१) ‘कथासहरत्सागर’ आहण (२) के्षमेन्द्राची (सन १०००) ‘बृित्कथामञ्जरी’ िी काश्मीर प्रदेशातील आिेत. 
याांत बरेच साम्य असले तरी हभन्नतािी कमी नािी. दोन्िींची त लना केल्यावर ती रूपान्तरे एकाच मूळ प्राकृत 
ग्रांथावर आधाहरत आिेत असे हदसत असले तरी तो ग्रांथ मूळ ‘बृित्कथा’ िोता असे म्िणता येत नािी. हतसरे 
रूपान्तर कािी वषांपूवी हमळालेला बि स्वामीचा ‘बृित्कथा–श्लोक–सांग्रि’ (स मारे ८ व ेशतक) िा िोय. 
िा नेपाळ देशातील असून खांहडत आिे. याची श्लोकसांख्या ३६२२ आिे. सांपूणव स्वरूपात तो २५००० 
श्लोकाांचा असावा असे अन मान करता येते. िे हतसरे रूपान्तर पूवोक्त दोन्िी काश्मीरी रूपान्तराांिून 
प ष्ट्कळच हनराळे आिे. त्यात इतर कथाांची भेसळ कमी आिे. तेव्िा ते मूळ ‘बृित्कथे’ला जवळचे असाव े
असा हवद्वानाांचा तकव  आिे. याहशवाय ‘बृित्कथे’चे एक प्राकृत रूपान्तर जैमधमीयाांनी ‘वस देवकिडी’ या 
नावाने केले आिे. त्यात मळू ‘बृित्कथे’तील नरवािनदत्ताच्या सारख्या प्रणयकथा कृष्ट्णाचा हपता वस देव 
याच्याहवषयी वर्मणल्या आिेत. 
 

‘बृहतकथे’चा कता गुिाढ्य 

 
मागे ‘बृित्कथे’चे जे हवहवध सांदभव दाखहवले त्याांवरून ती हनदान हिस्तोतर बाराव्या शतकापयंत 

पैशाची भाषेत उपलब्ध िोती आहण हतचा कता म्िणून ग णाढ्य िा स हवख्यात झाला िोता, याहवषयी सांशय 
रािू नये. पण त्याच्या चहरत्राहवषयी मात्र एकवाक्यता नािी. ‘बृित्कथाश्लोकसांग्रिा’त त्याच्या हवषयी 
काांिीिी माहिती नािी. काश्मीरी रूपान्तराांतील आरांभीचा ‘कथापीठलम्बक’त्यात आढळत नािी. त्यात 
र्फक्त एकाच हठकाणी आन षांहगक रीतीने ग णाढ्याचा उल्लेख आला आिे. चौदाव्या प्रकरणात हवद्याधराांचा 
राजा वगेवान् आपला प त्र मानसवगे िा राज्यकारभार कसा चालवीत आिे असे हवचारतो, तेव्िा त्याचे दोन 
दूत त्याला साांगतात, “ग णाढ्यिी त्याचे वणवन करू शकणार नािी.” याहशवाय इतरत्र कोठेिी ग णाढ्याचा 
नामोल्लखे ‘बृित्कथा-श्लोकसांग्रिा’त येत नािी. तेव्िा ग णाढ्याच्या चहरत्राहवषयी आपणाांस पूवोक्त काश्मीरी 
रूपान्तराांवरच अवलांबनू राहिले पाहिजे. 

 
‘कथासहरत्सागरा’च्या पहिल्या कथापीठलम्बकात ग णाढ्याची कथा आली आिे, पण ती 

ग णाढ्याच्या ‘बृित्कथे’तील नसून सातवािन राजाने रचली िोती असे शवेटी आलेल्या प ढील श्लोकाांत 
(८ ३५-३७) म्िटले आिे–– 
 

अथ ताां गुिाढ्यदत्तामादाय कथाां बृहतकथाां नाम्ना । 
नृपणतरगाणिजनगरां नरवाहनदत्तचणरतमयीम् ॥ 
गुिदेवनच्न्ददेवौ तत्र च तौ कथाकवेः णशष्ट्यौ । 
णक्षणतकनकवस्त्रवाहनभवनधनैः सांणबभेजे सः ॥ 
ताभयाां सह च कथाां तामाश्वास्य स सातवाहनस्तस्याः । 
तद्भाषयावतारां वक्तुां चके्र कथापीठम् ॥ 

 
एकदा कैलास पववतावर शांकर आहण पाववती ग जगोष्टी करीत बसले असता पाववतीने शांकराांना 

म्िटले–– 
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रम्याां काहञ्चत्कथाां ्हूि देवाद्य मम नूतनाम् । (देवा, आज एखादी अगदी नवीन आहण रमणीय अशी 
कथा साांगा.) 

 
शांकराांनी ते मान्य करून ती कथा द सऱ्या कोणी ऐकू नये म्िणून नन्दीला द्वाररक्षक नेमले, आहण 

सात हवद्याधराांची कथा साांगण्यास आरांभ केला. हततक्यात प ष्ट्पदन्त नामक गण िळूच आत हशरून ती रम्य 
कथा ऐकता झाला. नांतर त्याने ती आपल्या जया नामक पत्नीला साांहगतली. पण हस्त्रयाांजवळ धन आहण 
रिस्य ग प्त कसे रािणार? जयाने ती कथा पाववतीला साांहगतली. तेव्िा पाववतीचा क्रोध अनावर िोऊन हतने 
प ष्ट्पदन्ताला ‘तू मत्यव िो’ असा शाप हदला. त्याचा हमत्र माल्यवान् त्याच्याबद्दल रदबदली करू लागला, 
तेव्िा त्यालािी पाववतीने तसाच शाप हदला. पण जयाने करुणा भाकल्यावर पाववतीने त्या दोघाांनािी उःशाप 
हदले. ती म्िणाली, ‘प ष्ट्पदन्ता, तू नन्दराजाचा मन्त्री वररुहच नामक िोऊन नांतर हवन्ध्य पववतावर स प्रतीक 
नामक यक्षाला भेटशील. तो काणभहूत नामक हपशाच झालेला असेल. त्याला तू िी कथा साांगशील, तेव्िा तू 
शापम क्त िोशील. माल्यवान् स प्रहतहष्ठत नामक नगरात ग णाढ्य नावाने जन्म पावले. तोिी जेव्िा 
काणभतूीकडून िी कथा ऐकेल तेव्िा शापम क्त िोऊन स्वगात येईल.’ त्याप्रमाणे प ष्ट्पदन्त कौशाम्बी नगरीत 
वररुहच ऊर्फव  कात्यायन नावाने जन्म पावला, आहण माल्यवान् स प्रहतहष्ठत नगरीत ग णाढ्य नावाने अवतीण 
झाला. त्याची कथा येणेप्रमाणे–– 

 
‘प्रहतष्ठान देशामध्ये स प्रहतहष्ठत नामक नगर आिे. तेथे सोमशमा नामक ्ाह्मण राित िोता. त्याला 

वत्स आहण ग ल्म असे दोन प त्र आहण श्र ताथा नामक कन्या िोती. एकदा ती स्नानाला गेली असता नागराज 
वास कीच्या कीर्मतसेन नामक प तण्यापासून हतला गभव राहिला. हतचा तो प त्र प ढे ग णाढ्य नावाने हवख्यात 
झाला. 

 
ग णाढ्याने ग रूजवळ अध्ययन करून सवव हवद्या िस्तगत केल्या आहण तो स्वदेशी परत आला. 

नांतर तो आपल्या देशाचा साववभौम राजा सातवािन याला भेटण्याकहरता त्याच्या प्रहतष्ठान नामक 
राजधानीस गेला. 

 
तेथे वसन्त ऋतूत सातवािन राजा आपल्या उद्यानातील हवहिरीत राण्याांसि जलक्रीडा करीत 

असता त्याांच्या अांगावर पाणी रे्फकू लागला. तेव्िा त्याची ्ाह्मणजातीय पिराणी त्याला म्िणाली, ‘मोदकैमां 
ताड्य।’ या सांस्कृत वाक्याचा अथव ‘मा्या अांगावर पाणी रे्फकू नका’ असा हववहक्षत िोता, पण सांस्कृतच्या 
अज्ञानाम ळे राजाला तो ‘मला मोदक रे्फकून मारा’ असा वाटला, आहण त्याने आपल्या सेवकाांकडून अनेक 
मोदक आणहवले. तेव्िा ती राणी िसून त्याला म्िणाली –– 
 

राजिवसरः कोऽयां मोदकानाां जलान्तरे । 
उदकैः णसत्र्च मा तवां माणमतयुक्तां णह मया ताव ॥ 
सच्न्धमात्रां न जानाणस माशब्दोदकशब्दयोः । 
न च प्रकरिां वेच्तस मूखपस्तवां कथमीदृशः ॥ 

(कथासहरत्सागर, ७·११६–१७) 
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राणी म्िणाली, “मिाराज, येथे पाण्यामध्ये मोदकाांचा काय उपयोग? ‘मा्यावर पाणी कशपडू नका’ 
असे मी आपणाांस म्िटले िोते. ‘मा’ शब्द आहण ‘उदक’ शब्द याांचा सांहधिी त म्िाांला मािीत नािी. तसेच 
त म्िी प्रसांगिी लक्षात घेतला नािी. इतके त म्िी अज्ञानी कसे?” 

 
राजाला ते ऐकून लाज वाटली. त्याने आपल्या सभेतील ग णाढ्य आहण शवववमा या दोन सांस्कृत 

पांहडताांना बोलहवले. आहण ‘सांस्कृत हशकण्यास हकती काळ लागेल?’ असे त्याांस हवचारले. तेव्िा ग णाढ्य 
म्िणाला, ‘मिाराज, सवव हवद्याांचे म ख असे जे व्याकरण त्यात पारांगत िोण्यास बारा वष ेलागतात. पण मी 
आपणाांस ते सिा वषांत हशकव ूशकेन.’ तेव्िा शवववमा म्िणाला, ‘मी ते आपणाांस सिा महिन्याांत हशकवीन.’ 
त्यावर ग णाढ्याने पैज मारली की ‘जर त म्िी मिाराजाांना सिा महिन्याांत सांस्कृत हशकव ूशकला, तर सध्या 
प्रचहलत असलेल्या सांस्कृत, प्राकृत व देशी भाषा याांपैकी कोणत्यािी भाषेत मी ग्रांथरचना करणारी नािी.’ 
त्यावर शवववम्यानेिी प्रहतज्ञा केली की, ‘मी जर मिाराजाांना सिा महिन्याांत सांस्कृत हशकव ूशकलो नािी, 
तर मी त मच्या (ग णाढ्याच्या) पाद का बारा वषांपयंत आपल्या हशरावर धारण करीन.’ शवववम्याने अशी 
प्रहतज्ञा केली खरी, पण ती पूणव कशी करावयाची याचा त्याला पेच पडला. तेव्िा त्याने तपियेने 
कात्तवकेयाला प्रसन्न केले, आहण त्याच्या प्रसादाने ‘कातन्त्र’ ककवा ‘कालाप’ नामक सोप्या बाळबोध सांस्कृत 
व्याकरणाची प्रान्प्त करून घेतली. नांतर त्याने त्याच्या सािाय्याने सातवािन राजाला सांस्कृत भाषेत 
ठरलेल्या अवधीत पारांगत केले. [हशवववम्याचे कातन्त्र व्याकरण पाहणनीच्या ‘अष्टाध्यायी’ पेक्षा प ष्ट्कळच सोपे आहण बाळबोध आिे. ते 
सध्या काश्मीर व बांगाल मध्ये प्रचहलत आिे.] 

 
याप्रमाणे प्रहतज्ञा िरल्यावर ग णाढ्याने हवन्ध्यवाहसनी देवीला प्रसन्न करण्याकहरता प्रयाण केले. 

हतच्या आदेशाने तो हवन्ध्यारण्यात गेला. तेथे त्याला अनेक हपशाच आढळले. ते आपसाांत बोलत िोते. 
त्यावरून त्याने त्याांची हपशाच–भाषा अवगत करून घेतली. प ढे त्याची काणभहूत यक्षाशी गाठ पडली. 
काणभतूीने त्याला हवद्याधराांहवषयी सप्तकथामयी अशी लाांबलचक गोष्ट साांहगतली, ती त्याने सात वषांत 
हपशाच–भाषेत रचली. ती हवद्याधराांनी िस्तगत करू नये म्िणून त्याने स्वतःच्या रक्ताने वृक्षपणांवर हलिून 
काढली. त्याच्या हशष्ट्याांनी ती कथा सातवािन राजाकडे नेली; पण ती हपशाच भाषेत हलहिलेली पािून 
त्याने हतचा हधक्कार केला. तेव्िा हनराश झालेल्या ग णाढ्याने त्या कथेचे एक एक पान वाचून ते अग्नीत 
रे्फकण्यास आरांभ केला. ती कथा ऐकण्यास पश पक्षी गोळा िोत असत. ते ती ऐकण्यात इतके तल्लीन िोत 
की ते आपले खाणे हपणे हवसरत आहण कृश िोत. त्याम ळे सातवािन राजाच्या म दपाकखान्यात चवदार 
माांसाचा त टवडा पडू लागला. तेव्िा राजा स्वतः ग णाढ्य िोता तेथे गेला. तेथे त्याने ते दृश्य पाहिले. 
ग णाढ्याकडून त्याचा वृत्ताांत ऐकल्यावर तो त्याकडे त्या कथेची याचना करू लागला. तेव्िा ग णाढ्य 
म्िणाला, ‘मिाराज, मी सिा लाख श्लोक सांख्या जाळून टाकली आता र्फक्त एक लक्ष श्लोकाांची कथा 
राहिली आिे. ती माझे हशष्ट्य आपणाांस वाचून दाखहवतील.’ असे म्िणून तो शापम क्त िोऊन स्वगाला गेला. 
राजाने ग णाढ्याच्या हशष्ट्याांकडून ती कथा वाचवनू घेऊन त्या कथेचे प्रास्ताहवक कथापीठ रचले. 

 
‘रामायण’, ‘मिाभारत’ आहण ‘बृित्कथा’ िी ग्रन्थत्रयी अनेक सांस्कृत व प्राकृत काव्यनाटकाांची 

गांगोत्री आिे. ककबि ना, गोवधवनाने म्िटल्याप्रमाणे एकच नदी तीन स्त्रोताांत हवभक्त झाली आिे. 
[श्रीरामायणभारतबृित्कथानाां कवीन्नमस्क मवः । हत्रस्त्रोता इव सरसा सरस्वती स्र्फ रहतयैर्मभन्ना ॥ आयासप्तशती.] ‘रामायण’ आहण 
‘मिाभारत’ स दैवाने आपणाांस अद्याहप पलब्ध आिेत, पण ‘बृित्कथा’ मात्र स्मृहतशषे झाली आिे. हिस्तोत्तर 
अकराव्या–बाराव्या शतकाांपयंत िी न्स्थहत नव्िती. त्या कालमयादेपयंत ‘बिृत्कथा’ आहण हतचा कता 
ग णाढ्य भारतातच नव्िे तर काांबोहडयासारख्या बृिद भारतीय देशाांत स हवख्यात िोते. दण्डीने (हिस्तोत्तर 
सिाव ेशतक) आपल्या ‘काव्यादशा’त (१·३८) ‘भतूभाषामयीं प्राि रद्भताथी बृित्कथाम् ।’ असे हतचे वणवन 
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केले आिे. त्यात ती कथा भतूभाषेत (हपशाच–भाषेत) रचली िोती असे स्पष्ट म्िटले आिे. स बन्धूच्या 
‘वासवदते्त’त२ ‘बृित्कथालम्बैहरव शालभहञ्जकोपेतैः ।’ अश्या उपमेत हतचा हनदेश आला आिे. 

 
‘बृित्कथे’च्या उत्पत्तीहवषयी वरील दोन वृत्ताांत काळजीपूववक वाचल्यावर ‘नेपाळ–मािात्म्या’तील 

वृत्ताांत मागािून कोणा हशवभक्ताने रचला असावा याची खात्री पटल्याहशवाय राित नािी. आपल्या काळी 
प्रचहलत असलेल्या कथा घेऊन आहण त्याांत थोडे–बि त र्फरक करून त्या प राणाांत घ सडण्याचा प्रकार 
अनेक पौराहणकाांनी केलेला हदसतो, तसाच िा आिे. 

 
काश्मीरी रूपान्तराांतील ऐहतिाहसक पहरन्स्थहत स सांभाव्य आिे. दहक्षणेत सातवािनाांच्या राज्यात 

प्राकृत भाषेला मित्त्व आले िोते यात सांशय नािी. त्या काळी अनेक कवींनी प्राकृत भाषेत ग्रांथरचना केली 
िोती. याहवषयी माहिती इतरत्र हदली आिे. तेव्िा त्या काळी ग णाढ्यासारख्या कवीने प्राकृतात 
‘बृित्कथा’नामक कथा रचली असल्यास नवल नािी. ‘नेपाळमािात्म्या’तील उजै्जनीचा मदन राजा मात्र 
इहतिासाला सववस्वी अज्ञात आिे. 

 
पण मग काश्मीरी सांस्कृत रूपान्तराांत आलेला ग णाढ्यवृत्तान्त ‘बृित्कथाश्लोक–सांग्रिा’त का 

आढळत नािी? असा प्रश्न उपन्स्थत िोतो. सोमदेव ‘कथासहरत्सागरा’त छातीठोकपणे साांगतो की–– 
 

यथा मूलां  तथैवैषा न मनागप्सयणतक्रमः । 
ग्रांथणवस्तरसांके्षपमात्रां भाषा च णभद्यते ॥ 

 
(मूळ ‘बृित्कथे’त जे आिे तेच मी आपल्या ‘कथासाहरत्सागरा’त साांहगतले आिे. त्यात कोठे 

हवस्तार तर कोठे सांके्षप केलेला आढळेल. तसेच मूळ ग्रांथाची भाषा पैशाची आिे, तर मा्या ग्रांथाची सांस्कृत 
आिे. एवढेच र्फरक आढळतील.) 

 
फ्रें च हवद्वान् लाकोट याने ‘कथासाहरत्सागर’, ‘बृित्कथामांजरी’ व ‘बृित्कथाश्लोकसांग्रि’ याांचा 

सूक्ष्म अभ्यास केला िोता. त्याचे असे मत आिे की ‘कथासाहरत्सागरा’तील र्फक्त एक दशाांश भाग मूळ 
‘बृित्कथे’तील असावा बाकीचा मागािून त्यात घ सडलेला हदसतो. ‘कथासाहरत्सागर’ व ‘बृित्कथामांजरी’ 
याांतील साम्य लक्षात घेता ते दोन्िी ग्रांथ एकाच पैशाची भाषेतील ‘बृित्कथे’ची रूपान्तरे आिेत असे हदसते; 
पण त्या काळजी ‘बृित्कथा’ ग णाढ्याच्या मूळ ‘बृित्कथे’िून प ष्ट्कळच हभन्न िोती. 

 
मग असा प्रश्न उपन्स्थत िोतो की, कथापीठलां बकातील ग णाढ्याची कथा मूळ ‘बृित्कथे’त िोती 

की नव्िती? या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आिे. ती कथा ‘बृित्कथाश्लोकसांग्रिा’त आढळत नािी िे मागे 
साांहगतले आिे. हशवाय, त्या लां बकातील कथेत हकत्येक कालहवपयासात्मक दोष सकृद्दशवनीच आढळतात. 
उदािारणाथव, प ष्ट्पदन्त िा नांद राजाचा मांत्री वररुहच–कात्यायन झाला; तो सातवािन राजाच्या दरबारच्या 
ग णाढ्याचा समकलीन िोता, असे कथापीठलांबकात म्िटले आिे. यात कालहवपयासाचा दोष आिे. 
कारण, सातवािन राजवांशाचा उदय नांदराजाांच्या नाशानांतर हकत्येक दशकाांनी झालेल्या मौयववांशी 
अशोकाच्यािी मृत्यनांतर झाला, िे इहतिासज्ञाांस मािीत आिे. तेव्िा वररुहच–कात्यायन आहण ग णाढ्य िे 
समकालीन असणे शक्य नािी िे उघड आिे. ग णाढ्याच्या कथेत अद भ त गोष्टी आिेत. त्याांवर हवश्वास 
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ठेवणे कठीण आिे. तथाहप ‘बृित्कथे’च्या उत्पहत्तहवषयक मूळ चौकट त्या कथेच्या काश्मीरी 
रूपान्तराांतल्यािून सववस्वी हभन्न नव्िती इतके मात्र म्िणण्यास आवश्यक तो प रावा उपलब्ध आिे. 

 
या बाबतीत दण्डी आहण बाण या सवांत प्राचीन ग्रांथकाराांनी ‘बृित्कथे’हवषयी जी हवधाने केली 

आिेत ती अत्यांत मित्त्वाची आिेत. बाणाने ‘िषवचहरता’च्या प्रास्ताहवक श्लोकात ‘बृित्कथे’चे प ढील वणवन 
केले आिे–– 
 

समुद्दीणपतकन्दपा कृतगौरीप्रसादना । 
हरलीलेव नो कस्य णवस्मयाय बृहतकथा ॥ 

 
या श्लोकात ‘बृित्कथे’चे भगवान् शांकराच्या लीलेशी हश्लष्ट हवशषेणाांच्या योगाने साम्य दाखवनू 

“अशा ‘बृित्कथे’म ळे कोणास आियव वाटणार नािी?” असा प्रश्न केला आिे. अपेहक्षत उत्तर ‘सवांसच 
आियव वाटेल’ असे आिे. 

 
‘जसे भगवान् शांकराांनी मदनाला प्रथम भस्म केले, पण प ढे त्याांनीच पाववतीची मनधरणी केली िे 

जसे आियवकारक, तसेच ज्या ‘बृित्कथे’तील हवहवध प्रणयहवषयक कथाांनी कामहवकार उद्दीहपत िोतो 
हतच्या योगेच शांकराांनी पाववतीची मनधरणी िेिी आियवकारक िोय,’ असा या श्लोकाचा महथताथव आिे. िा 
श्लोक ‘बृित्कथे’च्या मूळ रूपाच्या दृष्टीने अत्यांत मित्त्वाचा आिे. त्यावरून असे हदसते की बाणाच्या काळी 
(हिस्तोत्तर सातव्या शतकाच्या पूवाधात) काश्मीरी रूपान्तराांत साांहगतलेला ‘बृित्कथे’च्या उत्पत्तीहवषयी 
वृत्ताांत प्रचहलत िोता. कारण ती कथा प्रथम स्वगात भगवान् शांकराांनी पाववती देवीच्या मनोरांजनाकहरता 
साांहगतली िोती िे मागे दाखहवले आिे. अशा प्रकारे स्वगात घडलेल्या एखाद्या शापाहद प्रसांगाच्या वणानाने 
आपल्या कथेची स रवात करण्याची पद्धत बाणाच्या ‘िषवचहरता’त [‘िषवचहरता’च्या पहिल्या उच्छ  वासात स्वगातील 
्ह्मलोकात द वास ऋषीच्या सामगानातील च काांना सरस्वती िसली, तेव्िा त्या ऋषीने हतला मत्यव लोकात जाण्याचा शाप हदली. हतच्यापासून 
झालेल्या सारस्वत क लात बाणाचा जन्म झाला िोता. त्या हनहमत्ताने िी कथा आली आिे.] आहण सोड ढलाच्या ‘उदयस न्दरीकथे’त 
[‘उदयस न्दरीकथे’त हतलक (बाण कहव) आहण तालक या हदव्य ऋषींना स्वगात शाप पावल्याम ळे मृत्य  लोकातील सरस्वतीच्या देवालयात 
स्तांभाांच्या रूपाने अवतीणव व्िाव ेलागले. प ढे त्याांनी सोड ढालाची कथा ऐकल्यावर त्याांची शापम न्क्त झाली, असा कथाभाग आला आिे.] हदसून 
येते. तेव्िा प्राचीन ‘बृित्कथे’चा आरांभ स्वगातील शांकरपाववतींच्या सांभाषणाने झाला असणे स तराम् 
सांभवनीय आिे. अथातच त्यात प ष्ट्पदन्त व माल्यवान् या गणाांचा शापवृत्तान्तिी आला असावा. 

 
आता दण्डीच्या ‘काव्यादशा’तील प ढील ‘बृित्कथा’हवषयक हवधान घ्या–– 

 
कथा णह सवपभाषाणभः सांस्कृतेन च बध्यते । 
भूतभाषामयीं प्राहरदु्भताथां बृहतकथाम् ॥ 

 
या श्लोकात म्िटले आिे की ‘बृित्कथे’त अनेक अद भ त गोष्टी वर्मणल्या असून ती सांस्कृतात नव्िे, 

पण भतू-भाषेत (हपशाच–भाषेत) हलहिली आिे. मागे दाखहवल्याप्रमाणे ‘बृित्कथे’चा कता ग णाढ्य 
सातवािन राजाांच्या काळी िोऊन गेला. सातवािनाांचा प्राकृत भाषेस मोठा आश्रय िोता. त्याांनी अनेक श्रौत 
याग केले; पण त्याांचे वणवन त्याांनी सांस्कृत भाषेत न करता प्राकृत भाषेत केले. त्याांचा एकिी कोरीव लेख 
सांस्कृत भाषेत नािी. त्याम ळे अशी परांपरागत समजूत आिे की त्याांनी आपल्या अन्तःप रात हस्त्रयाांनी प्राकृत 
भाषेतच बोलले पाहिजे अशी आज्ञा काढली िोती. या परांपरागत कथेचा उल्लेख राजशखेर [काव्यमीमाांसा, प.ृ 
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५०.] (हिस्तोत्तर दिाव े शतक) आहण भोज [केऽभवून्नाढ्यराजस्य काले प्राकृतभाहषणः । ‘सरस्वतीकाण्ठाभरण’, २·१५. टीकाकार 
‘आढ्यराजः शाहलवािनः ।’ असे म्िणतो.] (हिस्तोत्तर अकराव े शतक) याांनी आपापल्या ग्रांथाांत केला आिे. तेव्िा 
त्याांच्या काळी ‘बृित्कथे’च्या आरांभी वर्मणलेला सातवािनहवषयक प्रसांग घडला असणे अगदी सांभवनीय 
आिे. 

 
सातवािनाांच्या दरबारी पादहलप्त, पोहिस, नन्न्दवृद्ध, िहरवृद्ध, आढ्यराज वगैरे अनेक कहव 

िोऊन गेले िे मागे दाखहवले आिे. त्याांनी आपल्या काव्यरचना तत्कालीन मािाराष्ट्री प्राकृतात केल्या 
िोत्या. पण दण्डीच्या पूवोक्त श्लोकावरून असे हदसते की त्याांचा समकालीन ग णाढ्य याने मात्र आपली 
‘बृित्कथा’ सांस्कृतात ककवा मािाराष्ट्री प्राकृतात न रचता ती पैशाची भाषेत रचली िोती. द सऱ्या कोणािी 
तत्कालीन कवीने पैशाची भाषेत आपली रचना केल्याचे मािीत नािी. ग णाढ्याने जे िे केले ते अथातच 
स खास खी केले नसाव.े त्याच्या म ळाशी पूवोक्त पैजेसारखी कारण असणे िेिी स तराम् सांभवनीय आिे. 

 
ग णाढ्याचा प्रहतस्पधी शवववमा याचे ‘कातन्त्र–व्याकरण’ अद्याहप स दैवाने उपलब्ध आिे. पाहणनीय 

व्याकरणातील द बोध अन बन्धाहद गाळून ते नवहशक्याांकहरता स बोध केले आिे. त्याच्या हनर्ममतीचे कारण 
कथापीठलम्बकात वर्मणलेल्या पैजेसारखे असणे अशक्य नािी. 

 
तेव्िा काश्मीरी रूपान्तराांत वर्मणलेल्या ‘बृित्कथे’च्या उत्पहत्तहवषयक सवव प्रम ख गोष्टी–स्वगातील 

–शांकर–पाववतींचे सांभाषण, ग णाढ्य व शवववमवन् याांच्या पैजा, शवववम्याच्या व्याकरणाचे बाळबोधी स्वरूप 
आहण ग णाढ्याने आपली कथा मािाराष्ट्रीत न रचता पैशाचीसारख्या सामान्यतः अप्रचहलत भाषेत रचणे 
या–मूळ बृित्कथेत वर्मणल्या िोत्या असे मानण्यास भरपूर प रावा उपलब्ध आिे. ‘बृित्कथाश्लोकसांग्रिा’त 
त्या न येण्याचे कारण ग णाढ्याने त्या स्वतः वर्मणल्या नसून तो प्रास्ताहवक भाग सातवािन राजाने जोडला 
िोता, िे असाव.े याचा अथव मात्र असा नािी की सध्याच्या कथापीठलांबकातील सववच हवधाने–उदािरणाथव, 
ग णाढ्य िा एक ्ाह्मणकन्येला नागक मारापासून झाला िोता यासारखी–यथातर्थय आिेत. सांस्कृत 
वाङ्मयातील अनेक कथाांत दन्तकथेने इहतिासाची पायमल्ली केलेली आढळते. भ शातून धान्याचे कण 
वचेाव ेतसा दन्तकथाांतून इहतिास वचेावा लागतो. 
 

गुिाढ्याचे स्थल व काल 

 
आता आपण ग णाढ्याहवषयी काय माहिती हमळते ते पािू. ‘बृित्कथामञ्जरी’त (१, १, ७१) तो 

प्रहतष्ठान नगरात जन्मला िोता असें म्िटले आिे–– 
 

प्रणतष्ठानपुरे जातो माल्यवान् दणक्षिापथे । 
गुिाढ्य इणत यो लोके णवश्रुतो गुिगौरवात् ॥ 

 
पण ‘कथासहरत्सागरा’त (१, १, ६५) स प्रहतहष्ठत नामक श्रेष्ठ नगरात त्याचा जन्म झाला िोता असे 

हवधान आिे–– 
 

अन्यच्च माल्यवानणप नगरवरे सुप्रणतणष्ठताख्ये सः । 
जातो गुिाढ्यनामा देणव तयोरेष वृत्तान्तः ॥ 
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या दोन परस्परहवरोधी हवधानाांचा समन्वय असा करावयाचा की प्रहतष्ठान प्रदेशातील स प्रहतहष्ठत 
नामक नगरात ग णाढ्याचा जन्म झाला. अशोकाच्या लेखात ज्या ‘पेतेहनकाां’चा उल्लेख येतो ते या 
प्रदेशातील असाव.े प ढे सातवािनकाली प्रहतष्ठान िे सातवािनाांच्या राजधानीचे शिर झाले. 
‘कथासहरत्सागरा’त म्िटले आिे की हवद्याभ्यास सांपल्यावर ग णाढ्य सातवािन राजाला भेटण्याकहरता 
त्याच्या राजधानीला (प्रहतष्ठानला, साध्याच्या पठैणला) गेला. त्यावरून त्याचे जन्मस्थान प्रहतष्ठानािून 
हनराळे िोते, िे स्पष्ट हदसते. 

 
कािी हवद्वानाांनी ‘नेपालमािात्म्या’तील कथेवर हवसांबनू ग णाढ्य िा उत्तर भारतातील कौशाम्बी येथे 

झाला असावा असे म्िटले आिे. ते हवद्वान् गांगा, यम ना व सरस्वती याांच्या सांगमाजवळचे प्रहतष्ठान िे 
ग णाढ्याचे जन्मस्थान मानतात. पण ते चूक आिे. ‘बृित्कथामञ्जरी’त उल्लेहखलेले प्रहतष्ठान िे 
‘दहक्षणापथा’त िोते. प्रयागाजवळचे प्रहतष्ठान दहक्षणापथात (नमवदेच्या दहक्षणेस) नािी. 

 
पूवोक्त ‘स प्रहतहष्ठत’ नगराचे ‘स प्रहतष्ठ’ असेिी रूप आढळते. (‘बृित्कथामञ्जरी’तील 

स रतमञ्जरीलम्बक पािा.) प्राचीन काळी ते ‘स प्रहतष्ठ’ या आिाराचे (मिाहवभागाचे) म ख्य हठकाण िोते. या 
आिाराचा उल्लेख आतापयंत वाकाटकाांच्या तीन दानपत्राांत [याची चचा आमच्या‘सांशोधन म क्तावहलः सर१’, प.ृ १२४ इ. वर 
केली आिे.] आढळला आिे. त्याांत त्या आिारातील दान हदलेल्या गावाांच्या चत ःसीमा हदल्या आिेत. 
त्याांवरून प्राचीन स प्रहतष्ठ आिारात हवदभातील वधा हजल्ह्याच्या किगणघाट तिहसलीतील, तसेच 
जवळच्या चाांदा आहण यवतमाळ हजल्ह्याांच्या अन क्रमे वरोडा व यवतमाळ तिहसलीतील कािी भाग समाहवष्ट 
िोता असे हदसते. या भागातील पोथरा िे गाव ‘स प्रहतष्ठ’ या प्राचीन नगरनामाशी ज ळणारे हदसते. तेच 
कदाहचत् ग णाढ्याचे जन्मस्थान असेल. स प्रहतष्ठ नगराच्या चत ःसीमा कोठेिी हदल्या नसल्याने याहवषयी 
हनहित हवधान करणे शक्य नािी. 

 
ग णाढ्याचा काळिी हनहित करणे कठीण आिे. दन्तकथेन सार तो एका सातवािन राजाच्या सभेत 

िोता. पण सातवािन िे एका राजवांशाचे नाव िोते. ते त्या वांशाला त्याच्या सातवािन नामक मूळ 
प रुषावरून प्राप्त झाले िोते. त्या मूळ प रुषाची नाणी मिाराष्ट्रात सापडली आिेत, पण तो मूळ प रुष र्फार 
प्राचीन काळी (हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकाच्या अखेरीस) िोऊन गेला िोता. इतक्या प्राचीन काळी ग णाढ्य 
झाला असणे शक्य नािी. सातवािन राजाच्या सवव वांशाजाांना ‘सातवािन’ म्िणत असत. म्िणनू त्याांतून 
अमकाच राजा ग णाढ्याचा समकालीन िोता असे म्िणणे शक्य नािी. ब्यूह्लरच्या मते ग णाढ्य हिस्तोत्तर 
द सऱ्या ककवा हतसऱ्या शतकात झाला असावा. लाकोटच्या मते तो हतसऱ्या शतकाच्या मध्यातील असावा. 
पण िे सवव हबनब डाचे तकव  आिेत. त्याांना कोणतेिी प्रमाण हवद्वानाांनी हदले नािी. 

 
सामान्यतः आपण पाितो की देशात एखादी अशी राजवट येते की त्या काळी हवद्वते्तला आहण 

काव्योत्पत्तीला मोठा बिर येतो. सातवािन काळात असा बिर िाल राजाच्या राजवटीत आला िोता. 
त्याच्या दरबारच्या अनेक कवींचा उल्लखे मागे आला आिे. प राणाांत त्याच्या राजवटीला र्फक्त पाच वष े
हदली आिेत, पण ते असांभवनीय आिे. ती दीघवकाळ चालली असावी. पण ग णाढ्य त्याच्या काळी झाला 
असेल, असे वाटत नािी. िालासारखा राजा ‘मोदकैमां ताडय’ या वाक्यातील सांहध न जाणण्याइतका 
अडाणी असेल असे हदसत नािी; कारण त्याने स्वतः केवळ काव्येच नव्िे तर वृत्तरचनाहदहवषयक ग्रांथिी 
रचले िोते. त्याांतील एकात तर प्राकृत शब्दाांना सांस्कृत प्रहतशब्द हदले आिेत. तेव्िा तो सांस्कृतज्ञ िोता यात 
सांशय नािी. 
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प राणाांतील वांशावळीप्रमाणे िाल िा सातवािन वांशातील सतरावा राजा िोय. त्यानांतरच्या पाच 
राजाांच्या बाबतीत त्याांची नाव े व कारकीदींची वष े इतकीच माहिती प राणाांवरून कळते. नांतर तेहवसावा 
राजा गौतमीप त्र सातकर्मण याच्या काळापासून हतसावा राजा शवेटचा प ळ माहव याच्या काळापयंत 
सातवािनाांचा अत्यांत ऊर्मजत काळ िोता. त्याांच्या काळी काश्मीरी रूपान्तराांत वर्मणल्यासारखी वतवणकू 
ग णाढ्याला हमळाली असणे शक्य हदसत नािी. 

 
ग णाढ्य िालानांतर लौकरच झाला असावा. उद द्योतनसूरीच्या ‘क वलयमाले’सारख्या प्राचीन 

प्राकृत ग्रांथाांत त्याचे नाव िाल, पादहलप्त, षट्प्रज्ञ याांच्या बरोबरीने येते. तेव्िा तो त्याांच्यानांतर लौकरच 
िोऊन गेला असावा. िालाहदकाांचा कालिी हनहित प राव्याच्या अभावी ठरहवता येत नािी. तथाहप 
सामान्यतः ते राजे हिस्तोत्तर पहिल्या शतकाच्या आरांभी िोऊन गेले असाव.े ग णाढ्य िालानांतर एकदोन 
हपढ्याांत झाला असावा. 

 
‘बृित्कथे’मध्ये उदयन आहण वासवदत्ता याांचा प त्र नरवािनदत्त याची कथा म ख्य आिे. तो एक 

दोन नव्िे, तर सव्वीस हस्त्रयाांशी हववाि करतो, आहण शवेटी हवद्याधराांचा चक्रवती िोतो. त्याची म ख्य राणी 
मदनमञ्च का िी ककलगसेना नामक वशे्येची कन्या िोती. ‘मृच्छकहटका’त गहणका वसन्तसेनेला जसा त्या 
नाटकाच्या शवेटी घरांदाज स्त्रीचा दजा हमळतो तसेंच मदनमञ्च केला नरवािनदत्ताच्या राणीचे पद हमळते. 
कदाहचत् ‘बृित्कथे’वरूनच शूद्रकाला ‘मृच्छकहटका’तील कािी घटना स चल्या असाव्या. त्या नाटकाचा 
काल क षाण राजवटीतील आिे िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. [सांशोधनम क्तावहलः सर ८, प.ृ २८, इ. प ढे, पषृ्ठ १९२ इ. 

पािा.] त्यावरूनिी ‘बृित्कथे’चा पूवोक्त काल समर्मथत िोतो. तसेच भासानेिी आपल्या 
‘स्वप्नवासवदत्ता’तील सांहवधानक ‘बृित्कथे’तून घेतले असाव,े िे कािी हवद्वानाांनी दाखहवले आिे. [पण 
भासाने त्याांत बरेच र्फरक केले आिेत. A. D. Pusalkar, Bhasa : A Study, pp. 286 f.] भास काहलदासाच्या पूवी (हिस्तोत्तर 
४०० च्या पूवी) झाला िोता यात सांशय नािी. त्याच्यािी पूवोक्त नाटकास ‘बृित्कथे’चा आधार असल्यास 
ग णाढ्याचा मागे अन माहनलेला काल स तराम् सांभाव्य ठरेल. 

 
‘बृित्कथे’तील म ख्य कथा कौशाम्बीच्या राजप त्राच्या (नरवािनदत्ताच्या) चहरत्राहवषयी असल्याने 

तीत उत्तर भारतातील अनेक स्थळाांचे उल्लेख येणे सािहजक आिे. पण त्यावरून ग णाढ्य िा उत्तर 
भारतातील ग्रांथकार िोता असे अन मान कािी हवद्वान् काढतात ते मात्र तकव द ष्ट आिे. 

 
‘बृहतकथे’ ची भाषा 

 
आता आपण ‘बृित्कथे’च्या भाषेकडे वळू. दोन्िी काश्मीरी रूपान्तराांत हतला ‘पैशाची’ म्िटले आिे. 

दण्डीनेिी हतला ‘भतूभाषा’ असे नाव हदले आिे. पैशाची ककवा भतूभाषा िी हवन्ध्य पववताच्या पहरसरात 
प्रचहलत आिे असे राजशखेर साांगतो–– 

 
आवन्तयाः पाणरयात्राः सह दशपुरजैभूपतभाषाां भजन्ते । 

(काव्यमीमाांसा, पृ. ५१.) 
 

[अवन्ती ककवा उजै्जनी, पाहरयात्र (अबूचा पािाड) आहण दशप र (मन्दसोर) येथील लोक भतूभाषा 
बोलतात.] 
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या प्राकृत भाषेची म ख्य लक्षणे िेमचांद्राच्या ‘प्राकृत–व्याकरणा’त प ढील प्रमाणे हदली 
आिेत[िेमचन्द्र, प्राकृतव्याकरण (सां. प. ल. वैद्य), पृ. १४१–१४४] –– 

 
(१) या भाषेत मािाराष्ट्रीतल्या प्रमाणे दोन स्वराांमधील व्यांजनाांचा लोप िोत नािी. 
 
(२) ‘द’ चा ‘त’, ‘ण’ चा ‘न’, ‘ल’ चा ‘ळ’ आहण ‘श’ व ‘ष’ चा ‘स’ िोतो. उदािरणाथव, मतन 

(मदन); ग नेन (ग णेन); क ळां  (क लां ); ससी (शशी); हवसमो (हवषमो). 
 
(३) ‘ज्ञ’, ‘न्य’ आहण ‘ण्य’ याांचे ‘ञ्ञ’ िोते; रञ्ञा (राज्ञा); कञ्ञका (कन्यका); प ञ्ञ (प ण्य). 

राज्ञा याचे हवकल्पाने राहचञा असे रूप िोते. 
 
(४) टवगाच्या हठकाणी तवगव हवकल्पाने िोतो. क त ांबकां  ककवा क ट ांबकां  (क ट ांबकां ). 
 
(५) ‘हृदय’ मधील यचा प िोतो. हितपके (हृदये). 
 
(६) ‘त्वा’ प्रत्ययाचे ‘तून’, आहण ‘ष्ट्वा’ चे ‘द्धनू’ हकवा ‘त्थून’ िोते. गन्तून (गत्वा); नद्धनू (नष्ट्वा); 

तत्थून (तष्ट्वा). 
 
(७) कमवहण प्रयोगाची रूपे ‘इय्य’ प्रत्ययान्त िोतात. हदय्यते (दीयते). 
 
(८) भहवष्ट्यकाळाची रूपे ‘एय्य’ प्रत्ययान्त िोतात. ि वये्य (भहवष्ट्यहत). 
 
(९) अकारान्त शब्दाांची पञ्चम्यन्त रूपे आतो–ककवा आत –प्रत्ययान्त िोतात. त मातो, त मात  

(त्वत्तः); ममातो, (मतः). 
 
याहशवाय इतरिी कािी हकरकोळ र्फरक आिेत. त्याांची चचा करण्याची येथे आवश्यकता नािी. 
 
पैशाची भाषेची ‘चूहलका–पैशाची’ नामक उपभाषा आिे. तीत (१) वगातील तृतीय आहण चत थव 

अक्षराांबद्दल प्रथम आहण हद्वतीय अक्षरे िोतात. जसे नकर (नगर); मख (मघ); आहण (२) ‘र’चा ‘ल’ 
हवकल्पेकरून िोतो. 

 
िेमचन्द्राने आपल्या व्याकरणात चूहलका-पैशाचीची प ढील उदािरणे हदली आिेत [िी उदािरणे 

‘बृित्कथे’च्या आरांभी असावी असा एक तकव  आिे. ‘बृित्कथा’ पैशाची गद्यात असली तरी तीत आरांभी हशवनमनपर एक दोन गाथा असणे 
असांभवनीय नािी. पण िी उदािरणे चहूलका पैशाचीत आिेत. ग णाढ्याने चूहलका पैशाचीचा उपयोग केल्याचा हनदेश नािी. कदाहचत् चूहलका-
पैशाचीची उदािरणे देण्याकहरता िेमचन्द्राने पैशाची भाषेतील मूळ गाथाांत पहरवतवन केले असेल.]–– 

 
चूहलका पैशाची–– 

 
(१) पनमथ पनयपकुच्प्सपतगोलीचलनग्गलग्गपणतणबम्बां । 

तससु नखतप्सपनेसुां एकातसतनुथलां  लुांद्द ॥ 
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[प्रिमत प्रियप्रकुणपतगौरीचरिाग्रलग्नप्रणतणबम्बम् । 
दशसु नखदपपिेषु एकादशतनुधरां रुद्रम् ॥] 

(२) नच्चन्तस्स य लीलीपातुक्खेवने कच्म्पता वसुथा । 
उच्िल्लच्न्त समुद्दा सइला णनपतच्न्त तां हलां  नमथ ॥ 
[नृतयति लीलापादोतके्षपेि कच्म्पता वसुधा । 
उच्िलच्न्त समुद्राः शैला णनपतच्न्त तां हरां नमत ॥] 

 
िी भाषा हवन्ध्य पववताच्या पहरसरात प्रचहलत िोती िे पारम्पहरक मत हसद्ध करणारा प रावा मागे 

हदला आिे. ग णाढ्य िा दहक्षणापथात सातवािनाांच्या दरबारी िोता िे मत प ढे त्याने हवन्ध्य पववताच्या 
पहरसरात जाऊन ‘बृित्कथे’ रचली या वृत्तान्ताशी स सांगत आिे. पण पशैाची भाषेच्या प्रदेशाहवषयी 
हवद्वानाांनी हभन्न हभन्न मते प्रदर्मशत केली आिेत. हवख्यात भारतीय-भाषा-सवेक्षक ग्रीयरसन याांच्या मते 
पैशाची प्राकृत भारताच्या वायव्यहदशतेील प्रदेशाांत–काहर्फरीस्थान, स्वात नदीचे खोरे, हचत्रळ आहण 
हगलहगत याांमध्ये– प्रचहलत िोती. तेथील लोक नरभक्षक असल्याम ळे ‘हपशाच’ नावाने ओळखले जात. ‘द’ 
व इतर मृद  व्यांजनाांचे ‘त’ व इतर कठोर व्यांजनाांत रूपान्तर या भागाांतील भाषेत आढळते, ते पैशाची भाषेचे 
वैहशष्ट्ट्य आिे असे त्याांचे मत िोते. पण मग पशैाचीचे पाहलभाषेशी साम्य आिे िे कसे? यावर ग्रीयरसनचे 
उत्तर िे की पैशाची भाषा वायव्य प्राांतातील तक्षहशला प्रदेशात बोलभाषा असावी. पाहल िे हतचे ग्राांहथक 
भाषेत झालेले रूप असाव.े या मताला काडीचािी आधार नािी. म्िणून ते डॉ. कीथसारख्या अन्य हवद्वानाांनी 
स्वीकारले नािी. कीथने दाखहवले आिे की पैशाचीत र्फक्त एकच ऊष्ट्म व्यांजन ‘स’ िे आिे पण वायव्य 
प्राांतातल्या अशोकाच्या लेखाांत द सरीिी ऊष्ट्म व्यञ्जने आढळतात. तेव्िा तेथील भाषा पैशाची असणे शक्य 
नािी. यावर लाकोटने अशी तोड स चहवली आिे की, ‘बृित्कथे’ची भाषा द्राहवडी लोकाांनी उच्चारलेल्या आयव 
भाषेसारखी हदसते. म्िणून कदाहचत् ग णाढ्याने द्राहवडी लोक आयव भाषा बोलताना उच्चारणात जे र्फरक 
करतात तसे र्फरक करून वायव्य प्राांतातील भाषा ‘बृित्कथे’त योहजली असावी. पण ग णाढ्याला वायव्य 
प्राांतातील भाषा घेण्याचे प्रयोजनच काय? तो सातवािन कालात िोऊन गेला आण‘बृित्कथे’ रचण्याच्या 
वळेी तो हवन्ध्य प्रदेशात िोता िे आपण मागे पाहिले आिे. तेव्िा तेथील भाषाच त्याने योहजली असावी िेच 
मत सय न्क्तक हदसते. [भरताने ‘नाट्यशास्त्रा’त (१७•४०) उल्लेहखलेली अवन्न्तजा (आवहत्तका) प्राकृत िी पैशाची भाषा असावी.] िेच 
मत स्टेन कोनो [Z. D. M. G. (1919,) p. 118.] आहण कीथ [History of Sanskrit Literature, p. 269.] याांनी स्वीकारले 
आिे. पैशाचीचे माळवी भाषेशी साम्य आिे. [A. B. O. r. I., XXI, p. 26.] कािी बाबतीत (उदािरणाथव, ‘ल’च्या 
ऐवजी ‘ळ’ च्या उच्चारणात) द्राहवडी भाषेचा पहरणाम हदसून येतो. पैशाची भाषेचे पाहल भाषेशी साम्य आिे. 
पाहलभाषेत समग्र प्राचीन बौद्ध वाङ मय हलहिले असले तरी ती मगधात प्रचहलत नसून मध्यभारतात 
प्रचहलत िोती िे कािी हवद्वानाांनी दाखहवले आिे. अशोकाचा प त्र मिेन्द्र याने ती लां केला नेली असावी. [िे 
मत कून (Kuhn) याने माांडले आिे. िेत मत फ्राांके यानेिी प्रहतपाहदले आिे. See Gune, Introduction to Comparative Philology (1st ed.) p. 
177 िेच मत फ्राांके यानेिी प्रहतपाहदले आि. Loc. Cit.] तारानाथिी साांगतो की स्थहवरवादी बौद्ध आपले धमवग्रांथ 
हपशाहचका भाषेत पढतात. [Z. D. M. G., 1910, p. 104.] िी हपशाहचका म्िणजे पाहलभाषा िोय. 
 

पैशाची भाषेतील वाङ मय अत्यल्प आिे. ग णाढ्याची ‘बृित्कथा’िाच काय तो नाव घेण्यासारखा त्या 
भाषेतील ग्रांथ ज्ञात आिे, पण द दैवाने तो आता उपलब्ध नािी. अनेक व्याकरणकाराांनी पैशाची भाषेचे 
व्याकरण हदले आिे, पण त्याांनीिी त्या भाषेतील उतारे हदले नािीत. िेमचन्द्र आहण भोज िेच काय ते या 
हवधानाला अपवाद आिेत. िेमचांद्राच्या व्याकरणातून दोन गाथा मागे हदल्या आिेत. त्याने हदलेले इतर 
उतारे गद्यातील लािन लिान वाक्ये आिेत. भोजाने आपल्या ‘शृांगार–प्रकाशा’त पैशाची भाषेतील एक 
बराच मोठा गद्य उतारा उद धृत केला आिे. [V. Raghavan, Bhoja’s Sringara-prakasa, p. 535.] दण्डीने साांहगतले 
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आिे की ‘बृित्कथा’ गद्यात हलहिली िोती. तेव्िा िे उतारे कदाहचत्  ‘बृित्कथे’तील असावते असा तकव  
आिे. ‘क मारपालचहरत’ या द सऱ्या ग्रांथात िेमचन्द्राने पैशाचीच्या सिा आहण चूहलका–पैशाचीच्या दोन 
गाथा हदल्या आिेत. कािी जैन तीथवकराांच्या स्त हतपर स्तोते्र आहण एक–दोन सांस्कृत ग्रांथाांतील हकरकोळ 
पात्राांची भाषणे पैशाचीत आली आिेत. [A. B. O. R. I., XXI, pp. 27 f.] पण ती नगण्य आिेत. 
 

सांस्कृत ग्रांथकाराांना अहतशयोक्तीची अत्यांत आवड असते. मम्मटाने ध्वहनकाव्याचे १०४५५ प्रकार 
साांहगतले आिेत! प्राकृत व्याकरणकारिी याला अपवाद नािीत. माकंडेय या प्राकृतव्याकरणकाराने पैशाची 
भाषा बोलणाऱ्या देशाांची प ढील लाांबलचक यादी हदली आिे–– 
 

काञ्चीदेशीयपाण्ये च पाञ्चालां  गौडमागधम् । 
व्राचडां दाणक्षिातयां च शौरसेनां च केकयम् । 
शाबरां द्राणवडां चैवां एकादश णपशाचजाः ॥ 

 
िे खरे असते तर पैशाची भाषेतील ग्रांथाांचे इतके द र्मभक्ष झाले नसते! 

 
४. शवपवम्याचे कातन्त्र व्याकरि 

 
सातवािन राजाला स लभतेने सांस्कृत हशकहवण्याकहरता त्याच्या सभेतील शवववमा पांहडताने 

कातन्त्र नामक स बोध व्याकरण रचल्याची परांपरागत कथा मागे हदली आिे. तीत बरेच तर्थय असाव.े श ांग 
कालापयंत पाहणनीय व्याकरणाचा भारतात अव्याित प्रचार चालू िोता. पाहणनीच्या ‘अष्टाध्यायी’तील 
सूत्राांचा हचहकत्सक अभ्यास करून त्याांत लाघवाच्या व हनदोषत्वाच्या दृष्टीने स धारणा करण्यात हवद्वान् 
वैयाकरण ग ांतले िोते. त्याांनी रचलेल्या सूत्राांना ‘वार्मत्तक’ अशी सांज्ञा आिे. शृांग नृपहत प ष्ट्यहमत्र याच्या काळी 
पतांजलीने पाहणनीय सूते्र व त्याांवरील कात्यायनादींची वार्मत्तके याांच्या हचहकत्सक परीक्षणाथव आपला 
‘मिाभाष्ट्य’ िा ग्रांथ रचला. तो पाहणनीय व्याकरणावरचा मूधवन्य ग्रांथ मानला जातो. 
 

पण पाहणनीय व्याकरण िे वैहदक आहण अहभजात (Classical) अशा दोन्िी प्रकाराांच्या सांस्कृत 
भाषेचे व्याकरण असून ते त्याांत प्रावीण्य हमळव ू इन्च्छणाऱ्या अभ्यासकाांकहरता उपय क्त आिे. सांस्कृतचा 
सामान्य पहरचय करून घेऊ इन्च्छणाऱ्या लोकाांकहरता नािी. त्याांच्याकहरता एखाद्या स बोध व्याकरणाची 
जरूरी िोती. हतच्याकडे सातवािन राजाच्या जलक्रीडेतील पूवोक्त प्रसांगाने लक्ष वधेले गेल्यावर 
शवववम्याने आपले स बोध व्याकरण रचले असणे स तराम् सांभवनीय आिे. अशा प्रकारच्या सांस्कृत 
व्याकरणाांत ते कालक्रमाने पहिले आिे. 

 
शवववम्याच्या व्याकरणाची ‘कातन्त्र’, ‘कौमार’ आहण ‘कालाप’ अशी हवहवध नाव ेप्रचहलत आिेत. ते 

लिानसे व्याकरण असल्याम ळे त्याला पहिले नाव (‘कातन्त्र’, छोटे शास्त्र) पडले असाव.े शवववम्याला िे 
व्याकरण क माराच्या (कार्मत्तकेयाच्या) प्रसादाने प्राप्त झाले असल्याम ळे त्याला ‘कौमार’ असे नाव प्राप्त 
झाले असाव.े त्याचे ‘कालाप’ िे नाव क माराच्या मयूरवािनाच्या कलापावरून (हपसाऱ्यावरून) पडले 
असाव.े 
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शवववम्याच्या सध्याच्या व्याकरणात एकूण १३८३ सूते्र आिेत. [िी सांख्या ‘भावसेन–तै्रहवद्यदेव–हवरहचत–
रूपमालासहित कातन्त्र–व्याकरण’ (प्र. िीराचांद्र नेहमचांद्र, हवक्रम सांवत् १९५२) वरून घेतली आिे.] पण त्यातील कािी प्रकरणे, 
उदािरणाथव, कृत्, हनपात, स्त्रीप्रत्यय व उणाहद मागािून जोडलेली हदसतात. कृत्प्रकरणाच्या आरांभी 
‘हसद्धी’ िा मांगलवाचक शब्द प नः योहजला आिे, [‘हसद्ध’ शब्द कातन्त्र व्याकरणाच्या पहिल्या सूत्रात (हसद्धी वणवसमाम्नायः।) 
आला आिे.] त्यावरूनिी ते प्रकरण मागािून जोडले गेले िे सूहचत िोते. ते प्रकरण शाकटायनाने ककवा 
वररूचीने रचले अशी परांपरागत समजूत आिे. [Belvalkar, Systems of Sanskrit Grammar, p. 84.] हनपात, स्त्रीप्रत्यय 
आहण उणाहद प्रकरणाांवर कातन्त्र व्याकरणाचा सवांत प्राचीन टीकाकार द गवकसि याची टीका नािी, िेिी 
लक्षणीय आिे. िी नांतरची प्रकरणे वजा केल्यास कातन्त्र व्याकरणसूत्राांची सांख्या स मारे १००० भरते. 
पाहणनीच्या ‘अष्टाध्यायी’च्या ४००० सूत्राांच्या मानाने िी सांख्या प ष्ट्कळच कमी आिे. हशवाय िी सूते्र 
नवहशक्या हवद्यार्थयांनास द्धा सिज समजतील अश्या स बोध पद्धतीने रचली असल्याम ळे त्याांच्या सािाय्याने 
सातवािन राजाला सिा महिन्याांत सांस्कृतचे सामान्य ज्ञान प्राप्त करून देण्यात शवववम्याला यश हमळाले 
असले तर नवल नािी. 

 
आपले व्याकरण स बोध आहण स टस टीत करण्याकहरता शवववम्याने अनेक उपाय योहजले आिेत. 

त्याने वैहदक सांस्कृत पूणवपणे वगळले आिे. पाहणनीच्या ‘अष्टाध्यायी’त योहजलेल्या प्रत्यािाराांकहरता 
मािेश्वर सूत्राांची आवश्यकता िोती. त्याांत सांस्कृत भाषेतील वणाची अन क्रमी बदलली िोती. शवववम्याने 
प्रहतशाख्याांना अन सरून वणांचा स्वाभाहवक क्रम ठेवला आिे. प्रत्यािार द बोध िोत असल्याम ळे त्याने त्याांचा 
उपयोग केला नािी. त्याने योहजलेल्या सांज्ञा साथव असल्याम ळे सिज समजण्यासारख्या आिेत. 
उदािरणाथव, वतवमाना (पाहणनीचा लट ). ह्यस्तनी (लङ ), परोक्षा (हलट ), श्वस्तनी (लट ) या सांज्ञा पािा. 
त्याने स्वतःच्या थोड्या नवीन सांज्ञा बनहवल्या आिेत, त्यािी स बोध आिेत. उदािरणाथव हलङ ग 
(प्राहतपहदक), अन्ग्न (ऱ्िस्व इकारान्त व उकारान्त प कल्लगी शब्द), ध ट  (अन्तःस्थ व अन नाहसके याांखेरीज 
व्यञ्जन) इत्याहद. त्याने पाहणनीच्या स बोध सूत्राांत र्फरक केला नािी. ती तशीच घेतली आिेत. उदािरणाथव, 
‘ऋते च तृतीयासमासे ।’ (१·३५), व्याङ पहरभ्यो रमः। (२·२५४) इत्याहद. पण जेथे पाहणनीचे सूत्र सांहक्षप्त 
असल्याम ळे द बोध िोते तेथे ते सहवस्तर करून स बोध केले आिे. उदािरणाथव, पाहणनीच्या ‘इको यणहच ।’ 
(अष्टाध्यायी ६·१·७७) या सूत्राची शवववम्याच्या ‘इवणो यमसवणे न च परो लोप्यः ।’ या सूत्राशी त लना करा. 
पाहणनीच्या ‘अष्टाध्यायी’त प्रकरणवार सूते्र हदली नसल्याने भिोजी दीहक्षताहदकाांना हतजवरील आपल्या 
व्याकरणग्रांथाांत त्याांचा क्रम अनेक हठकाणी बदलावा लागला. सिस्त्राहधक वषांपूवी शवववम्याने िी अडचण 
लक्षात घेऊन अध्ययनाध्यापनाच्या सोयीच्या दृष्टीने सवव सूते्र प्रकरणशः हदली आिेत. साराांश, त्याने 
अभ्यासकाांना आपले व्याकरण स बोध करण्याकहरता शक्य ते सवव उपाय योहजले आिेत. 

 
कालान्तराने कातन्त्र व्याकरणात कमी िोते ते भाग, उदािरणाथव, तहद्धत, स्त्रीप्रत्यय, कृत् वगैरे, 

त्याला जोडण्यात येऊन ते पूणव करण्यात आले. त्याच्यावर अनेक टीकािी रचण्यात आल्या. त्याांमध्ये 
द गवकसिाची टीका (हिस्तोत्तर आठव ेशतक) िी सवांत प्राचीन आिे. 

 
कातन्त्र व्याकरणाचा प्रचार सध्या बांगाल व काश्मीर प्रदेशाांत मोठ्या प्रमाणावर चालू आिे, पण 

त्याच्या मूळ उत्पहत्तके्षत्रात–मिाराष्ट्रात–ते लोकहप्रय नािी. काांिी जैन पाठशालाांत त्याचे अध्ययन िोत 
असाव.े आमच्या जवळची त्याची आवृहत्त भावसेन नामक जैनम नीच्या ‘रूपमाला’ नामक टीकेसहित छापली 
आिे. [या आवतृ्तीत शवववम्याला ‘जैनाचायव’ म्िटले आिे.] 
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सध्या कातन्त्र व्याकरणाचा मिाराष्ट्रात हवशषे प्रचार नसला तरी यादव कालापयंत तरी ते बरेच 
प्रचहलत िोते िे यादव नृपहत रामचांद्र याच्या शक सांवत् १२३२ च्या प रुषोत्तमप री ताम्रपटातील प ढील 
श्लेषमूलक मनोरांजक रूपकावरून स्पष्ट िोईल. [Ep. Ind., Vol. XXV, p. 211.]–– 
 

श्रीरामः शवपवम्मा पदघटनलघूपायदृग्दुग्गपवृणत्त 
व्याख्याताशेषसूत्रो णवकरिणवलसद्धातुणनष्ट्पाणदताथपः । 
विानाां व्युतक्रमेि व्यवहरिमपाकृतय सांदर्णशताथो 
जेता णदव्याकृतीनाां णशशुरणप तणदह स्पृश्यते नापशब्दैः ॥ 

 
[िा श्री रामचन्द्र नृपहत (खरोखर) (कातन्त्रसूत्रकार) शवववमाच िोय; कारण ज्याप्रमाणे 

शवववम्याने आपल्या व्याकरणात पदहसद्धीचा सोपा मागव ि डकून काढला तसा या राजाने आपले राजपद 
प्राप्त करून घेण्याचा सोपा उपाय अवलां हबला; जशी द गवकसिाने शवववम्याच्या सवव सूत्राांवर टीका हलहिली 
आिे. त्याप्रमाणे या राजाने देवहगहर द गव काबीज करून आपली सवव राजनीहत प्रकट केली आिे; ज्याप्रमाणे 
शवववम्याने हवकरणय क्त [हवकरण म्िणजे साववधात क प्रत्ययापूवी धातूला जोडण्याचे गणहचन्ि.] धातूांच्या प्रयोगाने इष्टाथव 
व्यक्त केला आिे त्याप्रमाणे या राजाने हवहवध उपायाांनी य क्त अशा आपल्या वैयन्क्तक सामर्थयाने इष्टाथव 
प्राप्त करून घेतला आिे; ज्याप्रमाणे शवववम्याने वणांचा स्वाभाहवक क्रम न बदलता आपल्या व्याकरणाने 
अथवव्यन्क्त केली आिे तसेच या राजाने चात ववण्याचा भांग न करता राज्यकारभार चालहवला आिे; आहण 
ज्याप्रमाणे शवववम्याच्या व्याकरणाम ळे लिान म ले स द्धा अश द्ध शब्दाांचा उपयोग करीत नसल्याम ळे त्याने 
पाहणनीसारख्या आहद व्याकरणकाराांच्या ग्रांथाांना [चौर्थया चरणातील शवववमवपक्षातील पदच्छेद ‘जेता आहदव्याकृतीनाां’ असा 
घ्यावयाचा.] मागे टाकले आिे त्याप्रमाणे िा राजा लिान असला तरी (प्राचीन काळच्या रघ क लोत्पन्न 
रामचांद्रासारख्या) हदव्य राजप रुषाांपेक्षा श्रेष्ठ असून त्याला कोणाच्यािी कनदेचा स्पशव िोत नािी. [रघ क लोत्पन्न 
हदव्य प रुष रामचांद्र याला सीतास्वीकाराम ळे जनहनन्दा सिन करावी लागली िोती.]] 

 
मागे चर्मचलेले दोन्िी म ख्य ग्रांथ–‘सत्तसई’आहण ‘बृित्कथा’ िे–प्राकृतात आिेत. त्या काळी 

सांस्कृतमध्ये रचना म ळीच िोत नव्िती काय? असा प्रश्न उपन्स्थत िोतो. अलीकडे सापडलेल्या मल्िारा 
ताम्रपटावरून सातवािनाांच्या राज्यात श्रोहत्रय आहण हवद्वान् अशा धार्ममक ्ाह्मणाांचा पूणवपणे अभाव नव्िता; 
तेिी आपल्या धमाचे हवहधवत् आचरण करून धमोपदेश व ग्रांथरचना करीत असाव ेिे स्पष्ट हदसते. पण त्याांचे 
तत्कालीन ग्रांथ अद्याहप सापडले नािीत. भहवष्ट्यकाळाच्या उदरात काय असेल िे कोणी साांगावे? 

 
तथाहप, हनदान क्षत्रपाांच्या राज्यात सांस्कृत हवद्या प्रर्फ हल्लत िोत िोती यात सांशय नािी. सामान्यतः 

क्षत्रपाांनी सांस्कृत हवदे्यस बरेच प्रोत्सािन हदले िोते असे हदसते. त्याांचा किद  धमाला मोठा आश्रय िोता िे 
ऋषभदत्ताच्या नाहशक लेण्यातील लेखाांवरून स्पष्ट हदसते. मिाक्षत्रप रुद्रदामन् याने तर प्रसाद, माध यव 
इत्याहद ग णाांनी य क्त गद्य पद्य काव्ये स्वतः रचली िोती असा त्याच्या ज नागड येथील लेखात हनदेश आिे. 
त्याच्या व त्याच्या वांशजाांच्या काळत सांस्कृत हवदे्यला उर्मजतावस्था प्राप्त झाली असावी. पण द दैवाने 
त्याांच्या आश्रयाखालील हवद्वानाांचे ग्रांथ आता अप्राप्य झाले आिेत. केवळ एक ग्रांथ, शूद्रकाचे ‘मृच्छकहटक 
नाटक’, सध्या उपलब्ध आिे. त्याचा आता हवचार करू. 
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५. शूद्रकाचे ‘मृच्िकणटक’ 
 

सांस्कृत नाटवाङ मयात ‘मृच्छकहटक’ िे नाटक अहद्वतीय आिे. सामान्यतः सांस्कृत नाटके 
‘मिाभारत’ व ‘रामायण’ या आषव मिाकाव्याांतील प्रसांगाांवर आधाहरत असतात. कािी ऐहतिाहसक 
राजप रुषाांच्या अन्तःप रातील पे्रमकलिावर भारली आिेत. उदािरणाथव, काहलदासाचे ‘मालहवकान्ग्नहमत्र’ 
आहण िषाची ‘हप्रयदर्मशका’ व ‘रत्नावहल’ पािा. भवभतूीच्या ‘मालतीमाधवा’सारखी अत्यल्प नाटकाांची 
सांहवधानके समाजजीवनातून घेतली आिेत खरी, पण त्याांतील पाते्रिी समाजाच्या उच्च थरातीलच आिेत. 
‘मृच्छकहटक’ नाटक मात्र असे आिे की त्यातील कथानक गहणका, सांवािक, द्यतूकर, हवट, चेट इत्याहद 
समाजाच्या खालच्या थरातील लोकाांच्या जीवनाशी सांबद्ध आिे. त्यातच त्याचे अहद्वतीयत्व आिे. 
 

‘मृच्िकणटक’ आणि ‘चारुदत्त’ याांचा परस्परसांबांध 

 
या नाटकाहवषयी अनेक समस्या अद्याहप अहनर्मणत आिेत. ‘मृच्छकहटका’चे ‘चारुदत्त’ नामक 

द सऱ्या एका सांस्कृत नाटकाशी सांहवधानक, पाते्र, [कािी पात्राांची नाव ेमात्र बदलली आिेत. उदािरणाथव, ‘मृच्छकहटक’त 
चारुदत्ताच्या घरी चोरी करणाऱ्याचे नाव ‘शर्मवलक’ आिे, तर ‘चारुदत्ता’त ते ‘सज्जलक’ आिे. तसेच नटीला उपवास करण्याचा सल्ला देणारा 
‘मृच्छकहटक’त ‘जूणववृद्ध’ आिे, तर ‘चारुदत्ता’त तो ‘चणूवगोष्ठ’ आिे.] भाषा इत्याहदकाांत अत्यांत साम्य आिे. म्िणनू ‘चारुदत्त’ 
िी ‘मृच्छकहटक’ची सांहक्षप्त आवृहत्त, की ‘मृच्छकहटक’ िे ‘चारुदत्ता’चे अनेक प्रसांग व पाते्र घालून 
वाढहवलेले रूपान्तर, याहवषयी हवद्वानाांमध्ये दीघवकाल वाद माजून राहिला आिे. दोन्िी नाटके 
काळजीपूववक वाचणाऱ्या सहृदय वाचकास याहवषयी सांदेि रािू नये. याची थोडी चचा आम्िी यापूवी 
‘सांशोधन–म क्तावहल : सर २, पृ. ७ व ९-१०’ याांवर केली आिे. तथाहप आणखीिी एक–दोन उदािरणे 
येथे देऊ. 

 
‘मृच्छकहटक’ व ‘चारुदत्त’ या दोन्िी नाटकाांच्या प्रस्तावनेत सूत्रधार आपल्या घरात पक्वान्नाांचा 

स गांध दरवळत असलेला पाितो. त्याने हवचारल्यावरून नटी त्याला त्या हदवशी आपल्या उपवासाचे पारणे 
असल्याचे साांगते. तेव्िा तो त्या उपवासाचे प्रयोजन हवचारतो. त्यावर ती म्िणते, ‘योग्य पहत हमळावा म्िणनू 
िा उपवास.’ तेव्िा तो हवचारतो, ‘तो पहत द सऱ्या जन्मातला काय?’ त्यावर ती ‘िोय’ म्िणते. नांतर 
‘मृच्छकहटका’त प ढील प्रश्नोत्तरे िोतात–– 

 
सूत्रधार (रागावनू) ––पािा, पािा, सद गृिस्थिो! मा्या अन्नाचा व्यय करून िी द सऱ्या 

जन्मातील भता ि डकीत आिे! 
नटी––आया! शाांत व्िा. शाांत व्िा. त म्िीच माझे प ढील जन्मी पहत व्िावे, म्िणून िा उपवास. 
 
िा मनोरम प्रसांग ‘चारुदत्ता’त गाळला आिे. त्या नाटकात नटीने सूत्रधाराच्या प्रश्नास ‘प ढील 

जन्मीच्या पहतप्राप्तीकहरता िा उपवास’ असे उत्तर हदल्यावर सूत्रधार कािी अहधक न बोलता ‘सव्वां दाव 
हचट ठद ’ (िे सवव रािू द्या) एवढेच ग ळम ळीत उद गार काढतो. िे अगदी अस्वाभाहवक वाटते. सहृदय 
वाचकास येथे कािी भाग गळल्यासारखा वाटतो याउलट ‘मृच्छकहटका’तील मागे उद धृत केलेली सूत्रधार 
व नटी याांची भाषणे अगदी स्वाभाहवक वाटतात. तसाच प्रत्यय ‘चारुदत्त’ नाटकातील प ढील भाषणात 
येतो–– 
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सूत्रधार––त ला िा उपवास करण्यास कोणी साांहगतले? 
नटी––या आपल्या पूज्य चणूवगोष्ठाांनी. 
सूत्रधार––चाांगले केलेस, चूणवगोष्ठा, चाांगले केलेस! 
 
या भाषणाांपेक्षा ‘मृच्छकहटकातील’ सूत्रधाराचे या प्रसांगीचे उद गार हकती तरी प्रसांगोहचत आिेत तो 

म्िणतो, ‘अरे ल च्चा, जूणववृद्धा! नववधूच्या केशकलापाप्रमाणे स गन्न्धत िोणाऱ्या त ला क्र द्ध पालक राजाने 
कां ठस्नान घातलेले मी केव्िा पािीन असे मला झाले आिे!’ 

 
आम्िी इतरत्र [सांशोधनम क्तावहल, सर २, पृ. २५-२८.] दाखहवल्याप्रमाणे िे सूत्रधाराचे उद गार वाच्याथाने 

घ्यावयाचे नािीत. पण ते अगदी प्रसांगान रूप वाटतात. हशवाय, त्यावरून पालक राजाचा कू्रर स्वभाव 
सूहचत िोतो. म्िणनू ‘मृच्छकहटका’च्या कत्याने ते येथे म द्दाम घातले आिेत. ‘चारुदत्त’कत्याने ते गाळण्याचे 
कारण त्याला पालक राजाचे कू्ररत्व आहण त्याम ळे शवेटी झालेली राज्यक्रान्न्त याांचा उल्लखे करावयाचा 
नव्िता. त्याने ‘मृच्छकहटका’तील शवेटचे पाच ते दिा िे अांक गाळले आिेत. 

 
द सरा उल्लखे जाहतक स मवाहसत प्रावारकाचा (जाईच्या र्फ लाांनी स गन्न्धत केलेल्या शले्याचा). 

‘मृच्छकहटका’च्या कत्याने त्याचा मोठ्या कोशल्याने उपयोग केला आिे. त्या नाटकाच्या पहिल्या अांकात 
चारुदत्ताचा हप्रय हमत्र गान्न्धक (स गन्न्ध द्रव्याांचा हनमाता) जूणववृद्ध याने तो चारुदत्ताला मतेै्रयाबरोबर भेट 
म्िणून पाठहवला आिे, असे साांहगतले आिे. तो शलेा पाहिल्यावर चारुदत्ताच्या मनात आपल्या 
दाहरद्र्याहवषयी हवचार उत्पन्न झाले, असे ‘मृच्छकहटका’च्या पहिल्या अांकात दाखवले आिे. जूणववृद्धाने 
बि धा तो शलेा, चारुदत्ताची स गन्न्धत वस्त्राांची आवड जाणून, जाईच्या र्फ लाांनी स गन्न्धत करून व त्यावर 
चारुदत्ताचे नाव घालून पाठहवला िोता. तो घेताना इतराांवर सदैव देणग्या व पाहरतोहषके याांचा 
म क्तिस्ताने वषाव करणाऱ्या चारुदत्ताच्या मनात सिजच आपल्या दाहरद्र्याची जाणीव उत्पन्न झाली. ती 
त्याच्या आरांभीच्या उद गाराांत व्यक्त झाली आिे. ‘चारुदत्त’ नाटकात या शले्याचा उल्लेख नािी. प ढे या 
स गन्न्धत शले्याचा उपयोग ‘मृच्छकहटका’च्या कत्याने मोठ्या कौशल्याने केला आिे. शकार, हवट, चेट 
इत्याहदकाांच्या तावडीतून हनसटून वसन्तसेना चारुदत्ताच्या वाड्याचे पक्षद्वार उघडे पािून िळूच आत 
हशरते. हतला आपली दासी रदहनका समजून चारुदत्त आपला झोपलेला म लगा रोिसेन याच्या अांगावर 
थांडीच्या हनवारणाथव घालण्याकहरता तो शलेा हतच्याकडे रे्फकतो. त्याच्या स वासावरून हतला चारुदत्ताच्या 
‘अन दासीन’ यौवनाची कल्पना येते. प ढे द सऱ्या अांकात वसांतसेनेच्या हपसाळलेल्या ित्तीला काबूत 
आणणाऱ्या कणवपूरकाच्या धाडसाने प्रसन्न झालेला चारुदत्त, मौल्यवान् अलांकाराांच्या अभावी, तो शलेा 
त्याच्याकडे रे्फकतो. कणवपूरकाने तो वसांतसेनेला दाखहवल्यावर ‘िा शलेा जीच्या र्फ लाांनी स गन्न्धत केला 
आिे काय’ असे ती हवचारते व नांतर त्याचे नाव त्यावर वाचल्यावर तो शलेा रे्फकणारा गृिस्थ चारुदत्तच 
िोय असे हतला कळते आहण ती त्याच्याकडे अहधकच आकृष्ट िोते. िे सवव प्रसांग परस्परसांबद्ध असून 
‘मृच्छकहटका’च्या कत्याने ते सिेत क घातले आिेत. ‘चारुदत्ता’च्या कत्याने मात्र ते सवव गाळले आिेत. 
यावरूनिी ते नाटक ‘मृच्छकहटका’ची रांगभमूीवर प्रयोगाथव केलेली सांहक्षप्त आवृहत्त आिे, िे स्पष्ट हदसते. 
ज्या केरळ देशात ‘चारुदत्त’ नाटकाचे िस्तहलहखत सापडले तेथे अशा सांहक्षप्त केलेल्या नाटकाांचे प्रयोग 
करण्याची प्रथा अद्याहप प्रचहलत आिे. [िी सांहक्षप्त आवृहत्त असल्याम ळे इतर नाटकाांतल्याप्रमाणे हतच्या शवेटी भरतवाक्य नािी.] 
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डॉ. झाला याांचे प्रमाि 

 
डॉ. जी. सी. झाला याांनी ‘चारुदत्त’ नाटकाच्या चौर्थया अांकातील एका शब्दप्रयोगावरून या 

प्रश्नावर मित्त्वाच्या प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आिे. [F. B.B. R. A. S. (New Series), XXVII, pp. 272 f.] ते 
नाटक र्फक्त चार अांकी आिे. ‘मृच्छकहटका’तील प ढील ५ ते १० िे सिा अांक त्यात गाळले आिेत. 
‘चारुदत्त’ नाटकात चारुदत्ताच्या घरी चोरी करून दाहगने आणणाऱ्या सज्जलकाला वसन्तसेना ते अलांकार 
चारुदत्ताला परत करण्यास साांगते, इतकेच नािी तर त्याची पे्रयसी मदहनकािी त्याला अपवण करते. ती 
दोघे प्रविणात बसून हनघून जातात. ते पािून वसन्तसेनेची दासी म्िणते, ‘हपअां मे, अम दांकणाडअां सांव त्तां’. 
डॉ. झाला म्िणतात, “यातील ‘अम दांकणाडअां’ या पदावर श्लेष आिे. त्याचा एक अथव ‘िे अमृतासारखे 
गोड नाटक झाले’ [टी. गणपहत शास्त्री, प्रा. देवधर वगैरेंनी याांचे सांस्कृतीकरण ‘अमृताङ कनाटकां  सांवृत्तम्’ असे केले आिे. वास्तहवक ते 

‘अमृदङ कनाटकां  सांवृत्तम्’ असे पाहिजे िे प ढे दाखहवले आिे.] असा िोतो व तो त्या प्रसांगाला अन लक्षनू आिे. पण त्या 
पदाचा श्लेषाम ळे द सरािी अथव नाटककराला येथे सूहचत करावयाचा आिे. तो असा––‘मृद (मृहत्तकेचा 
शकट) ज्याच्या अांकाांमध्ये (हनर्मदष्ट) नािी ते (िे) नाटक येथे समाप्त िोत आिे.’ ‘मृच्छकहटका’त 
वसन्तसेनेने आपले अलांकार मृच्छकटात (मातीच्या गाडीच्या खेळण्यात) घालून ते चारुदत्ताचा प त्र 
रोिसेन याला हदल्याचा उल्लखे आिे; पण तो प्रसांग ‘चारुदत्त’ नाटकात नािी. म्िणनू ‘चारुदत्त’ नाटकाला 
‘अमृदांक नाटक’ म्िटले आिे. त्या मृच्छकटावरूनच शदू्रकाच्या नाटकाला ‘मृच्छकहटक’ िे नाव हदले आिे. 
तेव्िा त्यावरून ‘चारुदत्त’ नाटक रचणाऱ्या नाटककाराने ते ‘मृच्छकहटका’ची सांहक्षप्त वृहत्त आिे असे 
श्लेषप्रयोगाने येथे सूहचत केले आिे.” डॉ. झाला याांचे िे स्पष्टीकरण स्वीकारल्यास या प्रश्नाहवषयी सांदेि 
रािू नये. 
 

तया प्रमािाचे परीक्षि 

 
पण डॉ. झालाांचे िे स्पष्टीकरण अहववाद्य नािी. ‘चारुदत्त’ नाटकातील ‘अम दांकणाडअां सांव त्तां’ िी 

प्राचीन काली प्रचहलत असलेली एक म्िण िोती. हतचे सांस्कृत रूप ‘अमृदङ्गो नाटकाङ कः सांवृत्तः ।’ िे 
अलीकडे प्राप्त झालेल्या ‘चत भाणी’ ग्रांथात एका हठकाणी आले आिे. [चत भाणी (सां. मोतीचन्द्र व वास देवशरण 
अग्रवाल), पृ. ३०.] त्याचा अथव ‘मृदङ गवादनाहशवाय नाटकाच्या या अांकाला आरांभ झाला’ असा आिे. प्राचीन 
काळी मृदांगवादनाने नाटकाला आरांभ िोत असे. ‘मालहवकान्ग्नहमत्रा’च्या पहिल्या अांकाच्या शवेटी 
पडद्यातून ‘मृदङ गध्वहन ऐकू आल्यावर नाट्यस्पधेला आता आरांभ िोणार असे पात्राांना समजल्याचे 
दाखहवले आिे. तेव्िा ‘अमृदङ गो नाटकाङ कः सांवृत्तः। याचा अथव ‘िी घटना, मृांदगवादानाहशवाय नाटकाचा 
अांक स रू व्िावा तशी, एकाएकी घडून आली आिे’ असा हदसतो. या म्िणीचा उपयोग ‘चारुदत्त’ नाटकात 
केला आिे, ‘मृच्छकहटका’त नािी. ‘चारुदत्ता’तील प्रसांग मागे साांहगतला आिे. सज्जलक मदहनकेसि 
हनघून गेल्यावर वसन्तसेना आपल्या चेटीला म्िणते ‘अग, मी आज जागेपणी स्वप्न पाहिले, बघ.’ त्यावर 
चेटी म्िणते, ‘हपअां मे । अम दांकणाडअां सांव त्तां।’ (मला मोठा आनांद झाला आिे. मृदांगवादनाहशवाय नाटक 
स रू झाले!) हतचा म्िणण्याचा असा आशय हदसतो की, ‘िी आजची घटना अगदी अकन्ल्पत रीतीने घडून 
आली.’ 
 

िी म्िण ‘चत भाणी’च्या कालात प्रचहलत िोती असे हदसते. [यासारखीच द सरी म्िण ‘पादताहडतक’ भाणात 
आली आिे. पूवोक्त, पृ. ३०, हटप्पणी २२ (२).] ती अद्याहप इतरत्र आढळली नािी. ती एका भाणाांत आल्याचे मागे 
दाखहवले आिे. तो ‘पद मप्राभतृक’ नामक भाण शूद्रकाच्या नावावर प्रचहलत िोता. तो ‘मृच्छकहटका’नांतर 
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कािी शतके गेल्यावर रचला असावा, िे प ढे दाखहवले आिे. ‘चारुदत्त’ नाटकाच्या कत्याने 
‘मृच्छकहटका’चा सांके्षप करताना त्याचा उपयोग केलेला हदसतो. 

 
तेव्िा ‘मृच्छकहटक’ िेच खरे मूळ नाटक, यात सांशय नािी. पण त्याचा कता कोण, आहण तो केव्िा 

िोऊन गेला, िे प्रश्न अद्याहप अन त्तहरत आिेत. त्याची थोडी चचा येथे करू. 
 

‘मृच्िकणटका’तील शूद्रकाणवषयी माणहती 
 

सामान्यतः सांस्कृत नाटककार आपला नामहनदेश नाटकाांच्या प्रस्तावनेत करतात तसा 
‘मृच्छकहटका’च्या प्रस्तावनेत शूद्रकाचा उल्लखे त्या नाटकाचा कता म्िणनू आला आिे, एवढेच नािी तर 
त्याच्याहवषयी बरीच माहिती हदली आिे. तो वदेवते्ता ्ाह्मण िोता. अश्वमेध यज्ञ केल्यावर आपल्या प त्राला 
गादीवर बसवनू आहण शांभर वषे अहधक दिा हदवस आय ष्ट्य उपभोगनू तो अन्ग्नप्रवशे करता आला. 
प्रस्तावनेतील या आख्याहयकेवर हवश्वास ठेवणे कठीण आिे. िी प्रस्तावना नाटककत्यानांतर कािी काळ 
गेल्यावर कोणी तरी रचून नाटकाला जोडलेली हदसते. 

 
नाटककाराचे नाव मात्र शदू्रक असणे शक्य आिे. ‘काव्यालांकारसूत्रवृहत्त’कार वामन (स मारे 

हिस्तोत्तर ८००) श्लेषग णाची व्याख्या केल्यावर असे साांगतो की ‘शूद्रकाहदरहचतेष  प्रबन्धेष  अस्य 
भयूान्प्रपञ्चो दृश्यते।’ (३–२–४) (शूद्रकाहदकाांच्या ग्रांथाांत या श्लेषग णाची हवप ल उदािरणे आढळतात). 
त्याने ‘मृच्छकहटका’तून दोन उतारे हदले आिेत. ते असे––(१) अांक २ मधील ‘द्यतूां हि नाम 
प रुषस्याकसिासनां राज्यम्। (का. सू. वृ.,४-३-२८) आहण (२) अांक १ मधील ‘यासाां बहलभववहत 
मद गृिदेिलीनाां’ इत्याहद सांपूणव श्लोक (का. सू. वृ., ५–१–३). याांपैकी पहिला उतारा ‘चारुदत्त’ नाटकात 
आढळत नािी. त्यात तो सबांध प्रवशेच गाळला आिे, िे लक्षणीय आिे. तेव्िा वामनाला शदू्रक िा 
‘मृच्छकहटका’चा कता म्िणनू मािीत असला पाहिजे. 
 

शूद्रकाचा काल 

 
िा शूद्रक राजा केव्िा िोऊन गेला, याहवषयी हनहित प रावा उपलब्ध नािी. ककि ना, शूद्रक या 

नावाचे अनेक राजे िोऊन गेले असाव.े ‘मृच्छकहटका’वरून त्याच्या कत्याला उजै्जनीची चाांगली माहिती 
िोती असे हदसते, तेव्िा तो राजा तेथील असावा असा कािींचा तकव  आिे. याच्या उलट बाणभि आपल्या 
‘कादांबरी’ ग्रांथात हवहदशचे्या शूद्रक राजाचा उल्लखे करतो. [‘कादम्बरी’च्या आरांभीचे त्याचे वणवन पािा.] प राणाांत 
प्राचीन राजाांच्या वांशावळी हदल्या आिेत. पण त्याांत शदू्रकाचे नाव आढळत नािी. 
 

अलीकडे दण्डीची ‘वन्न्तस न्दरी–कथा’ िे अपूणव व त्र हटत गद्य काव्य आहण त्याचे सांहक्षप्त रूप 
‘अवन्न्तस न्दरीकथासार’ िे दोन ग्रांथ प्राप्त झाले आिेत. ‘अवन्न्तस न्दरीकथे’त शूद्रकाहवषयी प ढील श्लोक 
आला आिे [अवन्न्तस न्दरीकथा (दहक्षण भारती ग्रांथमाला, १९२४), पृ. १-२.]–– 
 

शुद्रकेिासकृणजन्तवा स्वच्िया खड गधारया । 
जगद भूयोभयवष्टब्धां वाचा स्वचणरताथपया ॥ 
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यात म्िटले आिे की शदू्रकाने आपल्या तरवारीने अनेकवार जग कजकले, एवढेच नािी तर त्याने 
स्वतःच्या चहरत्राहवषयी ग्रांथ रचून प नः जगाला आधार हदली. 

 
ह्या श्लोकाचा अथव स्पष्ट नािी, तथाहप त्यात असे सूहचत केलेले हदसते की शूद्रकाच्या एका ग्रांथात 

त्याच्या जीवनातील गोष्टी वर्मणल्या आिेत. अशा गोष्टी ‘अवन्न्तस न्दरीकथासार’ या एकाच ग्रांथात 
आढळतात. 

 
‘अवन्न्तस न्दरीकथा’ िा ग्रांथ अपूणव आहण अत्यांत त्र हटत अवस्थेत सापडला आिे. पण त्यातील 

कथाांचा साराांश ‘अवन्न्तस न्दरीकथासारा’त हदला आिे. त्यातील शूद्रकाची कथा प ढीलप्रमाणे आिे. 
[अवन्न्तस न्दरीकथासार, पृ. ४१ इ.] 

 
“शूद्रक िा पूववजन्मी शौनक नामक ्ाह्मण िोता. मृत्यूनांतर तो अश्मक देशात जन्म पावला. तेव्िा 

त्याचे नाव इांद्रान्ग्नग प्त असे िोते. त्याला लोक शदू्रक असेिी म्िणत त्याला एकदा कोणा ्ह्मणाचा शाप 
झाला की अनेक आपत्तींनांतर त ला राज्यलक्ष्मी प्राप्त िोईल. तो स्वाहत नामक राजप त्राच्या सांगतीत 
वाढला. प ढे त्याांचे खेळता खेळता कािी कारणाने वैर उत्पन्न झाले. एकदा शूद्रकाने एक हवशाल हशला 
उचलली. ते पािून बौद्ध हभक्षू सांहघलक याने त्याला एकट्याला घेऊन एका हववरात प्रवशे केला. तेथे 
‘रसोद्धरण’ करताना (पाऱ्याची हनर्ममहत करताना) तो हभक्ष  त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत िोता. पण 
शूद्रकाने त्यालाच कां ठस्नान घातले, आहण तो त्या हववरातून बािेर आला. प ढे हवन्ध्य पववताच्या ग िेत त्याने 
एका स्त्रीला आपल्या हवश्वलक नामक स्नेह्याला खात असताना पाहिले. त्याने पकडल्याबरोबर ती स्त्री 
शापम क्त िोऊन स्वगाला गेली... त्याने हवनयवती नामक राजकन्येचे अपिरण केले. त्याने आपल्या 
हमत्राांच्या व हप्रय हस्त्रयाांच्या सिवासात चार सम द्राांनी वहेष्टलेल्या पृर्थवीचे एकछत्री राज्य शांभर वष े
उपभोहगले.” 

 
‘अवन्न्तस न्दरीकथासारा’चे सांपादक एम्. रामकृष्ट्ण कहव याांनी वरील वृत्ताांत ऐहतिाहसकदृष्ट्ट्या 

खरा मानून शूद्रक िा अन्ध्र (सातवािन) नृपहत स्वाहत याचा समकालीन असावा असे अन मान केले आिे. 
त्याांनी स्वातीच्या हनधनाचा काळ हिस्तपूवव ५६ असा ठरवनू शूद्रक त्यानांतर राजा झाला असावा, अथात् तो 
हवक्रमसांवत्सांस्थापक हवक्रमाहदत्य [‘वेतालपांचकवशती’तिी त्याला हवक्रमाहदत्य म्िटले आिे. कथासाहरत्सागर (हनणवयसागर आवृहत्त, 
१८१५), पृ. ४६६.] िोय असे प्रहतपाहदले आिे. 

 
िे मत अत्यांत कच्च्या पायावर आधाहरत आिे. ‘अवन्न्तस न्दरीकथासारा’तील कथा 

‘कथासहरत्सागरा’तील कथाांसारखी केवळ काल्पहनक आिे, िे हतचा जो अत्यल्प साराांश मागे हदला आिे 
त्यावरून कोणालािी पटेल. द सरे असे की, त्याचा समकालीन स्वाहत िा अांध्र (सातवािन) वांशी िोता 
याला कािी प्रमाण नािी. वादाकहरता ते समीकरण गृिीत धरले तरी स्वाहत या नावाचे एक दोन नव्िेत, तर 
पाच अांध्र (सातवािन) नृपहत िोऊन गेले असे प राणाांतील त्याांच्या वांशावलीवरून हदसते. [D. K. A., p. 36.] 
त्यातील कोणता राजा शूद्रकाचा समकालीन िोता, िे ठरहवण्यास साधन नािी. शूद्रकाचे हवक्रमाहदत्य िे 
नाव गदी नांतरच्या ‘वतेालपांचकवशती’त आले आिे. तेव्िा या तथाकहथत शदू्रकवृत्ताांतावर म ळीच हवश्वास 
ठेवता येत नािी. 

 
‘अवन्न्तस न्दरीकथासारा’तील कथा काल्पहनक असल्या तरी मूळ ‘अवन्न्तस न्दरी–कथा’ या त्र हटत 

गद्य ग्रांथाच्या प्रास्ताहवक श्लोकाांतील प्राचीन कवींची वणवने व कालान क्रम यथाथव आिेत िे आम्िी त्यातील 
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प्राकृत ‘िहरहवजय’कत्या सववसेनाच्या व ‘सेत ’कत्या छपन्न कवींच्या हनदेशाांवरून हसद्ध केले आिे. [वाकाटक 
नृपहत आहण त्याांचा काल, प.ृ १२५ इ.] त्यातील शदू्रकाचा हनदेश खरा मानण्याकडे आमच्या मनाचा कल िोतो. त्यात 
शूद्रकाला ‘मृच्छकहटका’चा कता म्िटले नािी खरे, पण द सरा कोणी तन्नामक प्राचीन ग्रांथकार मािीत 
नािी. 

 
‘अवन्न्तस न्दरीकथे’च्या प्रास्ताहवक श्लोकाांतील प्राचीन ग्रांथकाराांचा क्रम प ढीलप्रमाणे आिे–– 

(१) शूद्रक; (२) भास; (३) सववसेन; (४) छप्पन्न कहव; (५) काहलदास या ग्रांथकाराांचे ज्ञात ग्रांथ पाहिले 
असता िा अन क्रम खरा हदसतो. काहलदास ग प्तनृपहत हद्वतीय चांद्रग प्त-हवक्रमाहदत्य याच्या काळी (स मारे 
हिस्तोत्तर ४०० मध्ये), सववसेन हिस्तोत्तर ३३०-३५५ या काळात, आहण भास काहलदासापूवी (स मारे 
हिस्तोत्तर ३०० मध्ये) िोऊन गेले िे ता प्रबळ प्रमाणाांवरून हसद्ध झाले आिे. तेव्िा ‘अवन्न्तस न्दरीकथे’च्या 
प्रास्ताहवक श्लोकात भासाच्या पूवी वर्ममलेला शदू्रक स मारे हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकात िोऊन गेला असावा 
असे अन मान करण्यास िरकत नािी. िेच मत द सऱ्या एका प्रमाणाने समर्मथत करता येते. काहलदासाने 
‘मालहवकान्ग्नहमत्रा’च्या प्रस्तावनेत भासाप्रमाणे सौहमल्ल कवीचािी आपणापूवी िोऊन गेलेला नाटककार 
म्िणून हनदेश केला आिे. या सौहमल्ल कवीचे नाटक आता उपलब्ध नािी, पण एका स भाहषतात त्याने 
राहमलकवीच्या सािाय्याने शदू्रकचहरत वर्मणले िोते असे म्िटले आिे. ते स भाहषत असे–– 
 

तो शुद्रककथाकारौ वन्द्यौ राणमलसोणमलौ । 
काव्यां ययोद्वपयोरासीदधपनारीनरोपमम् ॥ 

 
यात राहमल आहण सोहमल याांनी हमळून रचलेले ‘शूद्रकचहरत’ भगवान् शांकराच्या अधवनारीनटेश्वर 

रूपाप्रमाणे अजोड हदसते असे म्िटले आिे. सोहमल (ककवा सौहमल्ल) िा काहलदासकाली प रातन 
नाटककार गणला जात िोता. तेव्िा त्याने वर्मणलेला शूद्रक हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकानांतर झाला असणे 
शक्य नािी. 

 
शूद्रकाच्या कालाहवषयी हवद्वानाांत तीव्र मतभेद आिेत. कीथ तर त्याचा काल ठरहवणे शक्य नािी 

असे म्िणतो. [A. B. Keith, Sanskrit Drama, p. 131.] स्टेन कोनो तो आभीर नृपहत हशवदत्त (हिस्तोत्तर २५०) 
असावा असे मानतो. आभीर िे शूद्र गणण्यात येत असत. शूद्रक िा आपल्या नावाप्रमाणे शूद्रजातीय असावा. 
म्िणून तो सातवािनानांतर मिाराष्ट्रात उदयास आलेला आभीर हशवदत्त असावा असे त्याचे अन मान आिे. 
[Sten Konow, Das Indische Drama, pp. 56 f.] पण ते कोणीिी मान्य केले नािी. स शीलक मार दे िे शदू्रकाचा 
हनहित काल देत नािीत. र्फक्त ‘मचृ्छकहटक’ र्फार नांतरचे नाटक नािी एवढेच म्िणतात. [S. k. De, History of 
Sanskrit Literature, p. 242.] कवटरहनट झ, [History of Indian Literature (English Translation), Fasciculus 1, p. 25.] 
ऑहलव्िर, [The Little Clay Cart, p. 26.] र. दा. करमरकर [त्याांची ‘मृच्छकहटका’ची आवृहत्त पािा. मॅक डोनेलनेिी िेच मत 
प्रहतपाहदले आिे. A History of Sanskrit Literature, p. 361.] वगरैेंनी ‘मचृ्छकहटक’ िी ‘चारुदत्ता’ची वाढहवलेली आवृहत्त 
आिे िा पक्ष स्वीकारून त्या नाटकाच्या कत्याला हिस्तोत्तर पाचव्या ककवा सिाव्या शतकात घातले आिे. 
पण ते चूक आिे. ‘मृच्छकहटक’ इतके उत्तरकालीन खास नािी. त्याचा काल ठरहवण्यास त्यात वर्मणलेली 
धार्ममक पहरन्स्थहत आहण कािी मित्त्वाचे स्थलोल्लेख उपयोगी पडतात िे प ढे दाखहवले आिे. 
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शूद्रकाच्या कालाणवषयीं प्रमािे–ततकालीन धार्णमक पणरच्स्थणत 

 
आम्िी ‘सांशोधनम क्तावहल : सर २’ पृ. १४–१९ वर हसद्ध केले आिे की ‘मृच्छकहटका’त वर्मणलेली 

राज्यक्रान्न्त उजै्जनीच्या प्रद्योत ऊर्फव  चण्डमिासेन या राजाच्या पालक नामक प त्राच्या कारकीदीच्या 
अखेरीस घडली िोती. पालक िा अत्यांत कू्रर व ज लमी राजा असल्याम ळे सामान्य लोकाांनी उठाव करून 
त्याला ठार मारले, आहण आयवक नावाच्या गोपालदारकाला (गवळ्याच्या म लाला गादीवर बसहवले, असे 
त्या क्रान्तीचे खरे रूप िोते. प्रद्योत िा गौतमब द्धाचा समकालीन िोता. त्याचा प त्र पालक याचा मगधनृपहत 
अजातशत्र  याने पराभव केला िोता. अजातशत्रूचा काल हिस्तपूवव ४९३–४६२ असा आिे. तेव्िा 
‘मृच्छकहटका’तील धार्ममक पहरन्स्थहत हिस्तपूवव पाचव्या शतकाच्या मध्याची आिे असे मानले पाहिजे. ती 
त्या नाटकात कशी वर्मणली आिे ते आता आपण पािू. 

 
उजै्जनीत त्या काली बौद्ध धमाचा बराच प्रसार झाला िोता. सांसारतापाने ककवा अन्य कारणाांनी 

त्रस्त झालेले लोक मनःशाांतीकहरता बौद्ध धमाचा स्वीकार करीत असत. ‘मृच्छकहटका’च्या द सऱ्या अांकात 
सांवािक दिा स वणव नाणी द्यतूात िरतो. द्यतूकर त्याला त्याकहरता छळतात. तेव्िा तो वसांतसेनेकडे जातो. 
तो पूवी चारुदत्ताची सेवा करीत िोता िे कळताच ती त्याच्या मोचनाथव आपले स वणवकां कण देते. सांवािक 
म क्त िोतो खरा, पण द्यतूकराांच्या छळाने त्रासून तो शाक्य श्रमणक (बौद्ध हभक्ष ) िोण्याचा हनिय करतो, 
असे कथानक द सऱ्या अांकात आले आिे. प ढे आठव्या अांकात शकार वसन्तसेनेचा गळा दाबनू हतला मूर्मछत 
करतो, आहण ती मेली असे समजून हतच्यावर श ष्ट्क पणे पसरून हनघून जातो. त्यानांतर हभक्ष  झालेला 
सांवािक तेथे येऊन स्नान करतो व आपले चीवर त्या पणांच्या हढगाऱ्यावर वाळत घालतो तोंच त्यातून 
वसांतसेनेची िालचाल व्यक्त िोते. ती सावध झाल्यावर तो हतला म्िणतो, ‘या जवळच्या हविारात माझी 
धमवहभहगनी आिे. तेथे आपण हवश्राांहत घेऊन मग घरी जाव.े’ 

 
आठव्या अांकातील या प्रवशेावरून उजै्जनीत त्या काली हनदान एक तरी बौद्ध हविार िोता िे स्पष्ट 

आिे. शवेटच्या–दिाव्या–अांकात सवव सांकटे टळल्यावर शर्मवलक चारुदत्ताला हवचारतो, “या हभक्षूचे काय 
करावयाचे?” तेव्िा चारुदत्त म्िणतो, “पृहथव्याां सववहविारेष  क लपहतरयां हक्रयताम्।” [याला पृर्थवीवरील 
(अथात् या राज्यातील) सवव हविाराांचा क लपहत (अध्यक्ष) कराव.े] या प्रसांगावरून त्या काळी त्या प्रदेशात 
अनेक बौद्ध हविार अन्स्तत्वात िोते, असे हदसते. 

 
प ष्ट्कळदा थोर कहव स द्धा अनवधानाने कालहवपयासाचा (anachronism चा) दोष करीत असतात 

आहण स्वकालीन पहरन्स्थतीलाच योग्य असे वणवन करताना हदसतात. शूद्रक याला अपवाद नािी. त्याच्या 
‘मृच्छकहटका’तील एक उदािरण देतो. पहिल्या अांकात वसन्तसेनेचा पाठलाग करताना शकार हतला 
उदे्दशून म्िणतो–– [मृच्छकहटक, अांक १, श्लोक ३९.] 
 

अन्धकारे पलायमाना माल्यगन्धेन सूणचता । 
केशवृन्दे परमृष्टा चािक्येनेव द्रौपदी ॥ 

 
या श्लोकातील चाणक्याच्या उल्लेखात कालहवपयासाचा दोष झाला आिे. त्या नाटकात पालक 

राजाच्या कारकीदीतील स मारे हिस्तपूवव ४५० ची राजकीय पहरन्स्थहत वर्मणली असली पाहिजे िे आम्िी 
मागे दाखहवले आिे. पण त्या काळी चाणक्य झाला नव्िता. कारण त्यानांतर स मारे सव्वाश े वषांनी 
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(हिस्तपूवव ३२४ च्या स मारास) त्याने नन्द राजाचा उच्छेद करून चन्द्रग प्त मौयाला पाटहलप त्र येथे 
गादीवर बसहवले. तेव्िा पूवोक्त श्लोकातील चाणक्याचा उल्लखे कालहवपयासदोषय क्त आिे यात सांशय 
नािी. 

 
शूद्रकाने जसा अनवधानाने िा कालहवपयास केला आिे तसाच त्या नाटकातील धार्ममक 

पहरन्स्थतीच्या वणवनातिी तो झाला आिे. ती पहरन्स्थहत पालक राजाच्या काळची म्िणून वर्मणली असली 
तरी ती तशी असणे शक्य नािी. गौतम ब धाच्या हनधनानांतर दोन–अडीचश ेवषांनीिी मध्यभारतात बौद्ध 
धमाचा र्फारसा प्रसार झाला नव्िता. प ढे अशोकाने बौद्ध धमव स्वीकारल्यावर धमवमिामात्र आहण धमवप्रसारक 
नेमून उत्तर भारतात तसेच दहक्षण भारतातिी बौद्ध धमाचा दूरवर प्रसार करहवला, िे आता मािीत झाले 
आिे. तेव्िा ‘मृच्छकहटका’त वर्मणलेली उजै्जनीतील धार्ममक पहरन्स्थहत पालककालीन नसून त्यानांतर तीन–
चार शतकाांनांतरची आिे. हिस्तोत्तर सिाव्या शतकाइतकी नांतरची असणे शक्य नािी. कारण त्या काली 
बौद्ध धमाचा ऱ्िास िोऊ लागला िोता. त्यापूवीच्या ग प्तकालातिी किदू धमाचे प नरुज्जीवन िोऊन बौद्ध 
धमाला उतरती कळा येऊ लागली िोती. तेव्िा ‘मृच्छकहटका’तील धार्ममक पहरन्स्थहत ग प्तपूववकालीन 
हदसते. श द्रकाने ती पालककालीन म्िणून वर्मणली असली तरी वस्त तः ती त्याच्या स्वतःच्या काळची –
अथात् हिस्तोत्तर द सऱ्या–हतसऱ्या शतकातील–असावी. 
 

शूद्रककालीन राजकीय पणरच्स्थणत 

 
शूद्रकाने ‘मृच्छकहटका’त स्वकालीन धार्ममक पहरन्स्थहत वर्मणली आिे तसेच त्यात स्वकालीन 

राजकीय पहरन्स्थतीचे हनदशवक असे कािी उल्लेख घातले आिेत. त्याांच्याकडे आता वळू. 
 
दिाव्या अांकात उजै्जनीत राज्यक्राांहत झाल्यावर आयवक चारुदत्ताला शर्मवलकामार्फव त हनरोप 

पाठवतो की “राज्यप्राप्तीनांतर लागलीच त मचा हमत्र आयवक त म्िाला वणेातीरावरील क शावतीचे राज्य 
अपवण करीत आिे. ते स्वीकारून हमत्राची िी पहिली हवनांती मान्य करावी.” या घटनेचा अन्वयाथव अद्याहप 
कोणी लावला नािी. हतचे थोडे हववचेन करू. 
 

उजै्जनीचा राजा वणेातीरच्या क शावतीचे राज्य आपल्या हमत्राला देतो, याचा अथव त्या राजाचा 
अांमल त्या काळी आकरावन्ती (सध्याच्या मालव) देशावर िोता तसाच वणेातटावरील प्रदेशावरिी िोता िे 
उघड आिे. पण िी पहरन्स्थहत, ‘मृच्छकहटका’त तसे म्िटले असले तरी, पालक राजाच्या काळी नव्िती. 
ती पहरन्स्थहत शदू्रककालीन असावी. ती समजण्याकहरता वणेातटी असलेल्या क शावतीचा शोध प्रथम केला 
पाहिजे. 
 

वेिातटावरील कुशावतीचे स्थान 

 
‘वाल्मीकी–रामायणा’त साांहगतले आिे की स्वगारोिणापूवी रामाने आपल्या व आपल्या बांधूांच्या 

म लाांना हनरहनराळ्या प्रदेशाांतील राज्ये वाटून हदली. त्याांत क श आहण लव याांच्या राज्याांहवषयी प ढील 
हवधान आले आिे — [वाल्मीहक-रामायण (हचहकत्सक आवृहत्त), उत्तरकाण्ड, ९७, १.] 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

कोशलेषु कुशां वीरमुत्तरेषु तथा लवम्। 
अणभणषच्य महातमानावुभाववे कुशीलवौ॥ 

 
रामाने क शाला दहक्षण कोशल आहण लवाला उत्तर कोशल िे प्रदेश हदले. त्याांतील उत्तर कोशल 

म्िणजे अयोध्या ज्याची राजधानी िोती तो प्रदेश. तेथे रामाने श्रावस्ती नगरी वसवून ती लवाला हदली. 
दहक्षण कोसलाला आता छत्तीसगड म्िणतात. त्यात रायपूर, हबलासपूर, सांबलपूर िे हजल्िे व त्या 
नजीकचा प्रदेश अांतभूवत िोत असे. रामाची माता कौसल्या िी या दहक्षण कोसल देशाची राजकन्या िोती. 
‘रामायणा’त दहक्षण भारतातील देशाांचा उल्लेख नािी, रावणाची लांका उत्तर भारतात जबलपूर जवळ िोती, 
वगैरे प्रहतपादन करणाऱ्याांचे मत कसे चूक आिे, िे ‘रामायणा’तील प्रस्त त हवधान स्पष्टपणे दाखहवते. 

 
रामाने क शाला दहक्षण कोसलाचे राज्य हदल्यावर त्याच्या नाव ेक शावती नगरी स्थापून ती त्याच्या 

राज्याची राजधानी केली. िी क शावती ‘हवन्ध्यरोधहस’ म्िणजे हवन्ध्य वववताच्या जवळच्या प्रदेशात 
असल्याचा तेथे उल्लेख आिे. [क शस्य नगरी रम्या हवन्ध्यपववतरोधहस। क शावतीत नाम्ना सा कृता रामेण धीमता।। पूवोक्त, उत्तरकाण्ड, 
९९, ४.] 

 
काहलदासाच्या ‘रघ वांशा’तील सोळाव्या सगात असे वर्मणले आिे की क श क शावती राजधानीत 

असताना एका रात्री अयोध्येची नगरदेवता त्याच्या प ढे उपन्स्थत िोऊन रामाच्या हनयाणानांतर त्या नगरीची 
काय शोचनीय अवस्था झाली याचे हृदयद्रावक वणवन करती झाली. नांतर हतने अयोध्या नगरीला पूवीची 
समृहद्ध प्राप्त व्िावी म्िणनू क शाला हतकडे येण्याचा आग्रि केला. तदन सार क शाने क शावतीिून 
अयोध्येकडे प्रयाण केले. त्याचे वणवन ‘रघ वांशा’च्या सोळाव्या सगात आले आिे. त्यात हवन्ध्य पववत आहण 
रेवा (नमवदा) नदी याांचा उल्लखे आिे. त्यावरून क शावती नगरी नमवदेच्या दहक्षणेस िोती यात सांशय नािी. 

 
‘मृच्छकहटका’तील वणेातटावरील ‘क शावती’चा हनदेश त्या नगरीचे स्थान हनहित करण्यास 

उपयोगी आिे. [या क शाांवतीचा पत्ता ‘मृच्छकहटका’च्या सांपादकाांना अद्याहप लागला नािी. ऑहलव्िरनी म्िटले आिे की, ज्या वेणानदीतीरी 
ती िोती ती गांगेला हमळणारी नदी असून उजै्जनी व क शावती जवळून वािते. Little Clay Cart, p. 205, n. 65. करमरकराांनी तर त्याच्यावर ताण 
केली आिे. ते म्िणतात, ‘वेणा िी नमवदेला हमळणारी नदी हदसते. क शावती ब ांदेलखांडामधील रामनगर िोय असे मानले जाते’. त्याांची आवृत्ती, 
टीपा, पृ. ४९८ पािा.] वणेा (ककवा बेणा) म्िणजे सध्याच्या भांडारा हजल्ह्यातून वािणारी वैनगांगा िोय. ती र्फार 
प्राचीन काळापासून अत्यांत पहवत्र गणण्यात आली आिे. हतच्या काठाच्या प्रदेशाला ‘बेणाकट’ ककवा 
‘बेणाकापवरभोग’ अशी नाव े िोती. त्याांचा उल्लखे सातवािनाांच्या [नाहशकच्या लेण्यातील गौतमीप त्र सातकणीचा लेख पािा. 
क्र. ११.] व वाकाटकाांच्या [वाकाटक नृपहत आहण त्याांचा काल, प.ृ २६३.] कोरीव लेखाांत येतो. प्राचीन क शावती नगरी 
याच नदीच्या काठी असली पाहिजे. 

 
पण अशी एखादी त्या प्रदेशातील नगरी मािीत आिे काय? भांडारा हजल्ह्यातील पौनी गावाला िे 

वणवन ज ळते. ती वणेेच्या (वैनगांगेच्या) तीरी आिे. मौयव-श ांग कालापासूनचे स्तूप व कोरीव लेख हतच्या 
पहरसरात सापडले आिेत, [नागपूर हवद्यापीठाने पौनी येथे केलेल्या उत्खननाचा अिवाल पािा.] हिस्तपूवव द सऱ्या 
शतकातील खारवलेाने सातकर्मण राजाच्या प्रदेशावर स्वारी करून ज्या कण्िबेण्णा नदीपयंत धडक मारली 
ती वैनगांगाच िोय. तेथे हिस्तोत्तर पहिल्या शतकातील भारवांशी भगदत्त राजाने पाद कापि स्थाहपल्याचा 
उल्लखे आिे. [ए. इ., व्िॉ. २४, प.ृ ११ इ.] त्यावरून ती त्याची राजधानी िोती असे हदसते. या प्रदेशाच्या ‘बणेाकट’ 
या नावाचा उल्लखे पहिम मिाराष्ट्रातील दूरच्या नाहशक हजल्ह्यात हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकातील कोरीव 
लेखाांत अनेकवार आला आिे. [आमचा ‘बेणाकट: हवदभातील हवख्यात बौद्ध केन्द्र’ िा लेख पािा. सां. म . सर ८, पृ. २१० इ.] 



अनुक्रमणिका 
 
 

त्यावरून िे स्थान हिस्तोत्तर द सऱ्या-हतसऱ्या शतकात प्रख्यात िोते यात सांशय नािी. िीच ‘मृच्छकहटक’ 
नाटकात उल्लेहखलेली वणेातटावरील क शावती नगरी असावी. वणेेच्या तटावरील द सरी इतकी प्राचीन 
नगरी मािीत नािी. 

 
‘मृच्छकहटका’तील उल्लखेावरून त्या नाटकाच्या काळी उजै्जनीच्या साम्राज्यात या वणेातटावरील 

प्रदेशाचा अांतभाव िोत िोता असे हदसते. िी पहरन्स्थहत र्फक्त क षाणकाळी–हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकात–
हवद्यमान िोती. क षाण सम्राट कहनष्ट्क व त्याचे उत्तराहधकारी याांनी उत्तर भारतातील पांजाब, उत्तर प्रदेश, 
हबिार, ग जराथ, कच्छ, काठेवाड, माळवा इत्याहद प्रदेशाांप्रमाणे दहक्षणेतील कोंकण, उत्तर मिाराष्ट्र व 
हवदभव िे देशिी कजकून तेथे आपले क्षत्रप (प्राांताहधपहत) नेमले िोते. ग जराथ–काठेवाडाांत चष्टन, आहण 
पहिम मिाराष्ट्र व कोंकण याांत भमूक व निपान, या त्याांच्या क्षत्रपाांची नाव ेत्या त्या प्रदेशाांतील कोरीव लेख 
व नाणी याांवरून मािीत झाली आिेत. हवदभातिी रुहपअम्म िा त्याांचा क्षत्रप राज्य करीत िोता िे कािी 
वषापूवी पौनी येथेच सापडलेल्या एका स्मारकस्तांभावरील कोरीव लेखावरून आम्िी इतरत्र दाखहवले 
आिे. [क्र. ६२. िे] वणेातटाचे क्षत्रप उजै्जनीच्या क षाण सम्राटाांच्या वचवस्वाखाली राज्य करीत असले तर नवल 
नािी. 

 
िी पहरन्स्थहत नांतर लौकरच पालटली. हिस्तोत्तर १२३ च्या स मारास प्रहतष्ठान (पठैण) चा 

सातवािन राजा गौतमीप त्र सातकर्मण याने हवदभावर आक्रमण करून बेणाकटाच्या क्षत्रपाांचा पराभव केला 
आहण तो प्रदेश आपल्या राज्यास जोडला. नांतर त्याने पहिमेकडे चाल करून नाहशक व प णे िे हजल्िे 
कजकले आहण तेथील क्षत्रप निपान याचा समूळ उच्छेद केला. त्यानांतर कोरहवलेल्या नाहशक येथील 
लेखात त्याने आपला उल्लेख ‘बेणाकटकस्वामी’ असा िेत पूववक केला िोता िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. 

 
प ढे गौतमीप त्राने उत्तरेत चाल करून सौराष्ट्र, आकरावन्ती (माळवा) वगैरे देश कजकले िे त्याचा 

प त्र वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव याच्या नाहशक येथील लेखावरून कळते; पण िे हवस्तृत साम्राज्य दीघव काल 
हटकले नािी. त्याच्या हनधनानांतर लौकरच चष्टनाच्या वांशजाांनी नमवदेच्या उत्तरेचे प्रदेश परत कजकून 
घेतले; पण त्याांना दहक्षणेतील हवदभव मात्र प नः कधीिी कजकता आला नािी. 

 
‘मृच्छकहटक’ नाटकात उजै्जनीच्या राजाचा अांमल वणेाकाटच्या क शावती नगरीवर चालत िोता 

असे दाखहवले आिे. िी राजकीय पहरन्स्थहत र्फक्त क षाण काळाच्या आरांभी–हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकाच्या 
पहिल्या पादात–हवद्यमान िोती. ती त्यापूवी ककवा त्यानांतरिी कधीिी नव्िती. [शक क्षत्रप रुद्रदामन् याच्या सन १५० 
च्या हगरनार लेखात त्याने आकरावन्ती (माळवा) परत कजकून घेतल्याचा उल्लखे आिे. क्र. ५१. पण हवदभाचा ककवा कोसलाचा नािी.] 
‘मृच्छकहटका’च्या कत्याने स्वकालीन धार्ममक पहरन्स्थतीप्रमाणे राजकीय पहरन्स्थतीिी वर्मणली असे 
मानल्यास त्या नाटकाचा काल हिस्तोत्तर हद्वतीय शतकाचा प्रथम पाद असा हनहित करता येतो. 
 

शूद्रककृत ‘पद मप्राभृतक’ 
 

अलीकडे शदू्रकाच्या नावावर मोडणारा ‘पद मप्राभतृक’ नामक भाण (एकपात्री एकाांकी टीकात्मक 
नाटक) उपलब्ध झाला आिे, त्याचा काल ‘मृच्छकहटका’च्या कालाशी हकतपत ज ळतो िेिी आपण पाहिले 
पाहिजे. ‘पद्धप्राभतृका’च्या र्फक्त प न्ष्ट्पकेत (Colophon मध्ये) शूद्रकाचे नाव त्याचा कता म्िणनू हनर्मदष्ट 
केले आिे. तथाहप मल्िणप त्र वल्लभदेव कृत ‘हवदग्धजनवल्लभ’ नामक श्लोकसांग्रिात त्यातील एक श्लोक 
शूद्रकाच्या नावावर हदला असल्याम ळे शदू्रकाला त्या भाणाचा कता मानला पाहिजे. [चत भाणी, प.ृ २, हटप्पणी २.] 
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पण िा ग्रांथ धार्ममक व सामाहजक पहरन्स्थहत, रचनाशलैी, भाषा इत्याहदकाांच्या हभन्नतेम ळे ‘मृच्छकहटका’ 
नांतर हनदान दोन तीन शतकाांनी रचला गेला असे हदसते. त्यातील सांहवधानक असे— 
 

कणीप त्र मूलदेव िा आपल्या शश नामक हवटाला देवसेना नावाच्या वशे्याकन्येकडे हतची मनःप्रवृहत्त 
जाणनू घेण्याकहरता पाठवतो. तो हवट हतला भेटून हतने हदलेले पद म (कमळ) प्राभतृक (उपायन) म्िणून 
घेऊन परत येतो. म्िणून त्या भाणाला ‘पद मप्राभतृक’ असे नाव हदले आिे. या भाणाची भाषा प्रौढ, 
समासप्रच र व अलांकाराांनी सजलेली आिे. हवट उजै्जनीच्या रस्त्याांनी जात असता कहव, वैयाकरण, बौद्ध 
हभक्षू व हभक्षूणी, इत्याहदकाांना िटकतो आहण त्याांचे ढोंग, अनैहतकता वगैरेंवर कोरडे ओढतो. क्वहचत् 
एखाद्या स न्दर स्त्रीचे ककवा हप्रयकर–हवरिाम ळे झ रणाऱ्या य वतीचे वणवन करतो. या भाणात अनेक 
तत्कालीन म्िणी आल्या आिेत. त्याांपैकी ‘अमृदांगो नाटकाङ कः सांवृत्तः।’ या म्िणीचा उल्लखे मागे आला 
आिे. 
 

‘पद मप्राभृतका’चा काल 

 
या भाणातील पात्राांचा उल्लखे बाणाच्या ‘कादांबरी’त आला आिे [पूवोक्त, भहमका, पृ. १५.] तेव्िा तो 

हिस्तोत्तर ६०० च्या पूवीचा आिे यात सांशय नािी. ‘चत भाणी’चे सांपादक श्री. मोतीचांद व डॉ. वास देवशरण 
अग्रवाल याांनी तो ग प्तकालीन असावा असे म्िटले आिे. तो ‘मृच्छकहटका’च्या कत्याचा असणे शक्य नािी; 
कारण, ‘मृच्छकहटका’ची भाषा साधी व सिजस न्दर, धार्ममक वातावरण हवश द्ध आहण सामाहजक पहरन्स्थहत 
प ष्ट्कळच चाांगली आिे. तेव्िा त्याचा कता ‘पद मप्राभतृका’च्या कत्यािून हभन्न आहण बराच पूववकालीन 
असावा, याहवषयी दोन्िी ग्रांथ लक्षपूववक वाचल्यावर कोणाच्यािी मनात सांदेि रािणार नािी. 
 

६. नागाजुपनाचे व आयपदेवाचे ग्रांथ 
 

सातवािन काल साहित्यातल्या प्रमाणे तत्त्वज्ञानातीलिी ग्रांथहनर्ममतीम ळे हवख्यात झाला आिे. 
चीनी याते्रकरू ह्यएून्त्सांग याने म्िटले आिे की अश्वघोष, नागाज वन, आयवदेव आहण क मारलात या चार 
सूयांनी सवव जग दैदीप्यमान केले आिे. नागाज वनाच्या तत्त्वज्ञानावरून आहण त्याने हनर्ममलेल्या 
ग्रांथसांपत्तीवरून ह्यएून्त्सांगच्या हवधानात यन्त्कां हचत् िी अहतशयोन्क्त नािी िे आढळून येईल. 

 
नागाज वनाच्या कालाहवषयी हभन्न हभन्न मते व्यक्त झाली आिेत. कल्िणाने ‘राजतरांहगणी’त 

(१·१७३) म्िटले आिे की ि ष्ट्क, ज ष्ट्क आहण कहनष्ट्क याांच्या काळी बोहधसत्त्व नागाज वन िा काश्मीरात एकच 
‘भमूीश्वर’ िोऊन गेला. पण कल्िण िा र्फार नांतरचा ग्रांथकार आिे. त्याच्या हवधानावर हवश्वास ठेवता येत 
नािी. तारानाथ साांगतो की नागाज वन कहनष्ट्काच्या काळी िोऊन गेला; पण िा काळ र्फार अगोदरचा 
वाटतो. बाणाने ‘िषवचहरता’च्या शवेटच्या उच्छ  वासात नागाज वनाने हत्रसम द्राहधपहत सातवािन राजाला 
हवषापासून रक्षण करणारी मोत्याांची एकावली हदली असे वणवन केले आिे, पण त्या सातवािन राजाचे नाव 
हदले नािी. नागाज वनाचा ‘स हृल्लखे’ (हमत्राला पत्र) या नावाचा ग्रांथ चीनी भाषाांतरात सध्या उपलब्ध आिे. 
तो त्याने सातवािन राजाला उदे्दशून रचला िोता अशी चीनी लोकाांची परांपरागत समजूत आिे. पण त्या 
राजाचे नाव त्यातिी येत नािी. कािी आध हनक सांशोधक यज्ञश्रीला [H. I. L., I. (Eng. Tr.), p. 348.], तर कािी 
हवजय सातकणीला [Ibid. I, p. 348, n. 1.] नागाज वनाचा समकालीन मानतात. िे द सरे मत जास्त सांभवनीय 
वाटते. कारण हवजय सातकणीने स्थाहपलेल्या हवजयप रीत त्याचे वास्तव्य असल्याम ळे त्या स्थलाला 



अनुक्रमणिका 
 
 

नागाज वनकोंड असे नाव पडले असाव.े ते अद्याप प्रचहलत आिे. [र्फाहियान साांगतो की श्रीपववतावर नागाज वनाकहरता राजाने 
पाच मजली सांघाराम बाांधला िोता. तो राजा हवजय सातकणीच असावा. कारण त्यानेच हवजयप री (सध्याचे नागाज वनकोंड) स्थापन करून तेथे 
आपली राजधानी केली िोती. On Yuan Chwang’s Travels in India, Vol. II, p. 201.] त्याने नागाज वनाकहरता एक पाच मजली 
हवशाल सांघाराम बाांधला िोता असे ह्यएून्त्सांग साांगतो. तसे असल्यास नागाज वनाचा काळ स . हिस्तोत्तर 
हतसऱ्या शतकाचा आरांभ असा मानता येईल. 

 
नागाज वनाच्या चहरत्राहवषयी अनेक दन्तकथा प्रचहलत आिेत. क मारजीवाने स . सन ४०५ मध्ये 

चीनी भाषेत नागाज वनाचे चहरत्र हलहिले िोते त्यात तो हवदभात ्ाह्मण जातीत जन्मला िोता असे म्िटले 
आिे. [H. I. L. I. (Eng. Tr.), p. 344.] या मताला हवदभात प्रहचहलत असलेल्या दांतकथेचा पाकठबा आिे. असे 
म्िणतात की एका ज्योहतष्ट्याने नागाज वनाला बालपणी सातव्या वषी मृत्य  येईल असे भहवष्ट्य वतवहवले िोते. 
ती द ःखद घटना आपल्या डोळ्याांसमोर िोऊ नये म्िणून त्याच्या माताहपत्याांनी त्याला एका सेवकाच्या 
स्वाधीन करून नागपूरजवळच्या रामटेकास पाठहवले. ते दोघे रामटेक येथे रामहगरीच्या समोरच्या 
टेकडीवरील एका लिान ग िेत रािू लागले. हतला अद्याहप ‘नागाज वन ग िा’ असे नाव आिे. तेथे त्याला 
बोहधसत्त्व अवलोहकतेश्वराचे दशवन िोऊन त्याचा अपमतृ्य  टळला. अवलोहकतेश्वराने त्याला नालन्दा 
हविारास जाण्यास साांहगतले. कालान्तराने तो तेथील आचायव झाला. 

 
क मारजीवाच्या पूवोक्त ‘नागाज वन–चहरत्रा’त द सरीच दन्तकथा साांहगतली आिे. नागाज वन िा 

जाद हगरीत हनष्ट्णात िोता. हतच्या योगे तो अदृश्य िोऊ शकत असे. एकदा मगधामध्ये आपल्या तीन 
हमत्राांसि त्याने तेथील राजाच्या अांतःप रात प्रवशे केला आहण तेथे ध माकूळ घालण्यास स रवात केली. पण 
ते सवव पकडले गेले. त्याच्या हतघा हमत्राांना देिान्ताची हशक्षा देण्यात आली. पण नागाज वनाने हभक्षू िोण्याचे 
मान्य केल्यावर त्याची स टका झाली. प ढे नागाज वनाने केवळ ९० हदवसाांत तीन्िी बौद्ध हपटकाांचे अध्ययन 
केले; पण त्याचे समाधान झाले नािी. प ढे त्याला हिमालयातील एका वृद्ध हभक्षकूडून ‘मिायान–सूत्र’ िा 
ग्रांथ हमळाला. त्याने ३०० वष ेबौद्ध धमाचा प्रसार केला असे क मारजीव साांगतो. हनधनसमयी त्याचे वय ६०० 
वषांचे िोते अशी हतबेटी लोकाांत समजूत आिे. या दन्तकथाांवर–त्या दीड िजार वषांइतक्या प्राचीन 
असल्या तरी–हवश्वास ठेवणे कठीण आिे. 

 
नागाज वन माध्यहमक बौद्ध पांथाचा सांस्थापक नसला तरी प्रम ख प्रचारक िोता. त्याच्या पूवी 

मिायान–सूते्र अन्स्तत्वात िोती असे क मारजीवाने त्याच्या ग्रांथाांचे चीनी भाषाांत अन वाद केले आिेत 
त्याांवरून हदसते. त्याचा स्वतःचा ग्रांथ ‘माध्यहमककाहरका’ िा आिे. त्यात ४०० काहरकाांत माध्यहमक 
तत्त्वज्ञानाचे हववरण केले आिे. या ग्रांथावर त्याची स्वतःची ‘अक तोभया’ नामक सांस्कृत टीका िोती ती 
आता हतबटेी भाषेत मात्र उपलब्ध आिे. त्या काहरकाांवर चन्द्रकीतीची ‘प्रसन्नपदा’ नामक टीका सांस्कृतात 
उपलब्ध आिे. 

 
नागाज वनाच्या तत्त्वज्ञानाला ‘माध्यहमक’ असे नाव आिे. कारण त्यात कोणतीिी वस्त  स्वभावतः सत् 

ककवा असत् आिे असे न मानता सापेक्षत्वाने तशी मानली जाते. याला ‘शून्यवाद’ असेिी नाव आिे. याचा 
अथव सवव शनू्य (असत्) आिे असा नसून [शांकराचायांनी शून्य याचा तसा अथव घेऊन ्ह्मसूत्राांवरील (२. २. ३२) भाष्ट्यात 
शून्यवादाला ‘सववथा अनादरणीय’ म्िटले आिे.] ते कायवकारणभावाने अन्स्तत्वात आले आिे, त्याला स्वतांत्र अन्स्तत्व 
नािी, ते ‘स्वभावशून्य’ आिे, असा आिे. तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने, परतत्त्वाच्या दृहष्टकोनातून, ते असत् आिे. 
यावरूनच ‘परमाथवसत्य’ आहण ‘व्यविारसत्य’ अशी दोन सत्ये मानली जातात. िीच प ढे अदै्वत वदेान्तात 
मानली आिेत आहण त्यावर मायावाद उभारला आिे. म्िणून शांकराचायांचे आजे ग रु गौडपाद याांनी 
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आपल्या ‘माांड क्योपहनषत्काहरकाां’च्या ‘अलातशान्न्त प्रकरणा’च्या आरांभी प ढील काहरकेत ब द्धाला नमन 
केले आिे— 

 
ज्ानेनाकाशकल्पेन धमान्यो गगनोपमान्। 
जे्याणभिेन सांबुद्धस्तां वन्दे णद्वपदाां वरम्॥ (४.१) 

 
ज्या हठकाणी त्याांचा बौद्ध मताशी हवरोध िोता तेथे त्याांनी ‘नैतद ब दे्धन भाहषतम्’ असे स्पष्ट म्िटले आिे. 
बौद्धाांच्या शून्यवादाचा असा अथव केल्यास त्याचे मूळ उपहनषदाांत आढळेल, आहण त्याची पहरणहत शांकरा-
चायांच्या मायावादात झालेली हदसेल. म्िणूनच शांकराचायांवर प्रच्छन्नबौद्धत्वाचा आळ घेतला जातो. 
 

याहशवाय नागाज वनाचे आणखीिी कािी ग्रांथ उपलब्ध आिेत. ‘य न्क्तषहष्टका’ आहण ‘शून्यतासप्तहत’ 
याांत वरील हसद्धान्ताचेच हववरण आिे. ‘प्रतीत्यसम त्पादहृदय’ यात कायवकारणभावाधाहरत उत्पत्तीचे 
(Causality dependent origination) खरे स्वरूप हवशद केले आिे. [डॉ. व्िी. व्िी. गोखले याांनी डेक्कन एज्य केशन 
सोसायटीने १९८७ मध्ये प्रकाहशत केलेल्या प्राचायव वामन हशवराम आपटे स्मारक ग्रांथात (पृ. ६२ इ.) नागाज वनाच्या पाच सांस्कृत 
प्रतीत्यसम त्पादहृदयकाहरका सांपाहदल्या आिेत.] ‘मिायानकवशक’, ‘हवग्रिव्यावतवनी’ असे नागाज वनाचे इतरिी काांिी ग्रांथ 
आिेत, पण त्याांहशवाय हकत्येक इतर ग्रांथ त्याच्या नावावर प्रचहलत असले तरी ते त्याचे नसाव.े [H. I. L. I, p. 
348.] 

 
नागाज वनाचा हशष्ट्य आयवदेव िािी सातवािन–काळात झाला िोता. त्याच्यािी चहरत्राचा अन वाद 

क मारजीवाने सन ४०५ मध्ये चीनी भाषेत केला िोता. त्याचा म ख्य ग्रांथ ‘चत ःशतक’ िा नागाज वनाच्या 
‘माध्यहमककाहरकाां’ प्रमाणे ४०० काहरकाांचा िोता. िािी माध्यहमक पांथाचा प्रमाणभतू ग्रांथ मानला जात 
िोता. त्यावर चांद्रकीतीची टीका िोती. त्याांतील काांिी उतारे म. म. िरप्रसाद शास्त्रींनी प्रहसद्ध केले िोते. 
त्याांतील सातव ेप्रकरण डॉ. हवध शखेर भिाचायव याांनी आहण शवेटची नऊ प्रकरणे डॉ. प. ल. वैद्य याांनी 
त्याांच्या हतबटेी भाषेतील अन वादावरून मळूच्या सांस्कृत रूपात पहरवर्मतत केली आिेत. [H. I. L., I, (Eng. Tr.), 
p. 350, n. 4.] 

 
आयवदेवाने ‘चत ःशतका’त नागाज वनाच्या तत्त्वज्ञानावर इतर बौद्ध तत्त्वज्ञान्याांनी व वैशहेषक 

दाशवहनकाांनी घेतलेल्या आके्षपाांचे खांडन केले आिे. 
 
नागाज वन नावाचे अनेक लेखक, तत्त्वज्ञ, आय वेदहवशारद व हकमयाकार प्राचीन काळी िोऊन गेले. 

कवटर्मनट्झने अशा चार नागाज वनाांचा उल्लखे केला आिे. ‘कथासहरत्सागरा’त हचराय  नगरीत हचराय  नामक 
राजाचा मन्त्री रसायनी नागाज वनाची कथा हदली आिे. [‘कथासहरत्सागर (हनणवयसागर प्रत), प.ृ १८८. Watters, On Yuan 

Chwang’s Travels, II, p. 201.] तश्या दन्तकथा ह्य एन्त्सांगच्या काळीिी प्रचहलत िोत्या. द सऱ्या एका नागाज वनाने 
स श्र ताच्या वैद्यकग्रांथाची नवी आवृत्ती तयार केली िोती असे समजते. [H. I. L., I, (Eng. Tr.), p. 633.] 
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प्रकरि सातवे स्थापतय, णशल्प आणि णचत्रकला 
 

स्थापतय 
 

बौद्ध धमाच्या प्रसाराबरोबर भारातात एका हवहशष्ट स्थापत्याचा आरांभ झाला. गौतम ब द्ध व त्याच्या 
पूवीचे तसेच ज्ञानी ब द्ध व त्याचे हशष्ट्य, याांच्या शरीराचे अवशषे, त्याांनी वापरलेल्या हभक्षापात्रासारख्या वस्त  
याांवर स्तूप रचण्यात येऊ लागले. त्याांना धात गभव (दागोब) म्िणत. बौद्ध हभक्षूांच्या प्राथवनेकहरता चतै्यगिेृ 
बाांधण्यात येऊ लागली. बौद्ध हभक्ष  वषातील आठ महिने (हिवाळा व उन्िाळा या ऋतूांत) धमव–प्रचाराकहरता 
किडत असत. पण पावसाळ्यात त्याांना हनवाऱ्याची जरूरी भासे. त्याांच्याकहरता हविार हनमाण िोऊ लागले. 
बौद्ध धमाच्या प ढे अनेक शाखा झाल्या, हठकहठकाणचे हविार हभन्न हभन्न शाखीय हभक्षूांच्या स्वाधीन असत, 
तथाहप त्याांत आश्रयाथव कोणािी हभक्षलूा मज्जाव नसे. दान देताना िे हविार चारी हदशाांच्या हभक्षूांकहरता हदले 
आिेत िे म द्दाम नमूद केले असे. 

 
आरांभाची चैत्यगृिे व हविार लाकडाचे बनहवले जात. ते आता अन्स्तत्वात नािीत. तथाहप त्याांची 

कािी वैहशष्ट्टे्य पववताांत कोरलेल्या चतै्यहविाराांत दृष्टीस पडतात. लाकडाांनी बनहवलेल्या चैत्याहदकाांचे खाांब 
ककहचत् आत झ कलेले असतात. कोरहवलेल्या चतै्यहविाराांत तसे खाांब असण्याची जरूरी नसे. तरी 
आरांभीच्या लेण्याांत ते तसे कोरले असत. त्याांच्या आत झ कण्याच्या कमी-अहधक प्रमाणावरून त्या 
लेण्याांच्या हनर्ममतीच्या कालाचे अन मान करता येते. 

 
हगहर-पववताांत लेणी कोरण्याचा आरांभ अशोकाच्या काळातच झाला िोता. अशोक व त्याचा नातू 

दशरथ याांनी गयेजवळ बराबर येथील टोकडीत आजीहवक सांन्याशाांकहरता लेणी कोरहवली िोती. त्याांच्या 
नांतरची पहिम मिाराष्ट्रातील लेणी हवस्तार, सौंदयव, इत्याहदकाांत त्याांच्यािून वैहशष्ट्ट्यपूणव आिेत. ती 
मिाराष्ट्राच्या अनेक हजल्ह्याांत सह्याहद्रपववतात कोरली आिेत. त्या पववताचा मध्यभाग तशी लेणी कोरण्यास 
अन कूल असल्याम ळे ती प णे हजल्ह्यात भाजा, क लाबा हजल्ह्यात कोंडाणे, खानदेश हजल्ह्यात हपतळखोरे, 
औरांगाबाद हजल्ह्यात अजांटा, नाहशक हजल्ह्यात नाहशक, प णे हजल्ह्यात ज न्नर व काले, साष्टी हजल्ह्यात 
कान्िेरी वगैरे हठकाणी कोरली आिेत. त्या सवांत भाजा येथील लेणी प्राचीन गणण्यात येतात. त्याांमध्ये एक 
चैत्य प्रकाराचे आहण द सरी हकत्येक हविार प्रकाराची आिेत. भाजा येथील चतै्य लेण्यात दोन्िी बाजूांस 
स्तांभाांची राांग असून हतने त्या त्या बाजूस साडेतीन रू्फट रुां दीचे एक एक मत्तवारणक (aisle) झाले आिे. 
मागील बाजूचा भाग अधववत वळाकार आिे. िे खाांब साधे, अष्टकोनी, अकरा रू्फट उांचीचे आिेत. ते वरचे 
अधववत वळाकार छप्पर सावरून धरतात. त्याांवर आरांभी अधववत वळाकार लाकडाांच्या कमानी असत. चैत्यगृि 
आरांभी लाकडाचे बनहवलेले असे तेव्िा त्या कमानींवर छप्पर आधारले िोते. शलै चैत्यगृिात त्याांची 
आवश्यकता नव्िती, तरी त्या कमानी–लाकडाांच्या वा कोरलेल्या–चैत्यगृिाांत दीघवकाल दाखहवल्या जात 
असत. चतै्यगृिाच्या मागील कभतीजवळ प्रदहक्षणापथाला जागा सोडून वाटोळा स्तूप कोरला जाई. त्यावर 
िर्ममका व एकावर एक तीन छते्र असत. स्तूपासमोर मध्यभागी दरवाजा असे. त्यावर आत प्रकाश पडावा 
म्िणून अधववत वळाकृहत मोठे वातायन (हखडकी) असे. त्याच्या आकारावरून त्याला घोड्याच्या नालाची 
हखडकी (horse-shoe window) म्िणण्याचा प्रघात पडला आिे. वास्तहवक त्याचा आकार अश्वत्थ 
वृक्षाच्या पानासारखा आिे. गौतम ब द्धाला गयेमध्ये ज्या (बोहध) वृक्षाखाली ज्ञानप्रान्प्त झाली तो अश्वत्थ 
िोता. म्िणून चतै्यगृिातील िे वातायान अश्वत्थ वृक्षाच्या पणासारखे करण्याची प्रथा पडली िोती. 
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या चतै्यगृिाला लागनूच भाजा येथे एक लिानसा हविार आिे. हविाराला मांडप असेिी म्िणत. िा 
मांडप लिान असल्याने याला मध्ये खाांब नािीत. तसेच यात हभक्षूांकहरता र्फक्त पाचच खोल्या आहण त्यािी 
मागील कभतीत कोरल्या आिेत. प ढे मोठमोठे हविार कोरले जाऊ लागले तेव्िा त्याांत अशा खोल्या तीन्िी 
बाजूांस कोरल्या जात. या चतै्यगृिाला व हविाराला शोभा आणण्याकहरता बािेरच्या बाजूने अश्वत्थपणांच्या 
व कठड्याांच्या आकृहत कोरल्या आिेत. 

 
भाजे येथील िी लेणी पहिम मिाराष्ट्रातील अत्यांत प्राचीन लेण्याांत गणण्यात येतात. त्याांचा काळ 

हिस्तपूवव द सऱ्या शतकाचा आरांभ िा असावा. 
 
यानांतर पहिम मिाराष्ट्रात अनेक लेणी कोरण्यात आली. त्या सवांचे वणवन येथे करणे अशक्य 

आिे. पण त्याांपैकी तीन-चार लेण्याांहवषयी सांके्षपाने तरी माहिती देणे आवश्यक आिे. 
 
नाहशक येथे कोरीव लेख असलेले सवात प्राचीन लेणे क्र. ९ चे िोय. ते सातवािन नृपहत कृष्ट्ण 

याच्या कारकीदीत त्याच्या मिामात्राने कोरहवले िोते. िा कृष्ट्ण बलाढ्य सातवािन नृपहत हसम क याचा 
भाऊ आहण उत्तराहधकारी िोता. 

 
यानांतरचे क्र. १८ चे लेणे हवशषे लक्षणीय आिे. ते सवव लेण्याांच्या मध्यभागी असून चैत्य प्रकारचे 

आिे. [C. T. I., pp. 272 f. plate facing p. 273 and wood-cut plate XXV. पहिका ८, आकृहत १२ पािा.] नाहशक येथील लेण्याांत 
केवळ िेच एक चैत्य आिे. इतर सवव लेणी हविार प्रकारची आिेत. 

 
इतर चैत्याांतल्याप्रमाणे यातिी दोन स्तांभाांच्या राांगाांनी मध्य भाग (nave) बाजूच्या मत्तवारणाांपासून 

(aisles पासून) हवभक्त केला आिे. मागील कभतीच्या प ढे प्रदहक्षणापथ सोडून दागोब (धात गभव) आिे. या 
लेण्याचा अन्तभाग ३८ रू्फट १० इांच लाांब, २५ रू्फट ४ इांच रुां द आहण २३ रू्फट ३ इांच उांच आिे. दागोबाचा 
खालचा हसकलडरसारखा भाग ५ रू्फट ६ इांच व्यासाचा असून ६ रू्फट ३ इांच उांच आिे. त्यावर स्तूपाचा घ मट 
आहण वर िर्ममका आिे. दोन्िी बाजूच्या पाच-पाच अष्टकोनी स्तांभाांना खाली कलशाकार बैठक आिे, पण 
दागोबाच्या भोवतालच्या स्तांभाांना तशी बठैक नािी. दागोबासमोर हवशाल अश्वत्थपत्राकार वातायन असून 
त्याच्या दोन्िी बाजूांस व वरील भागास तशाच लिान लिान वातायनाांनी व कठड्याच्या आकृतींनी शोभा 
आणली आिे. 

 
लेण्याच्या दरवाजावरिी तसेच अश्वत्थपत्राकार वातायन आिे. त्याच्या आतील कमानींना हत्ररत्न 

हचन्ि, वाघ, ित्ती, कसि याांच्या आकृतींनी शोभा आणली आिे. त्याच्या दोन बाजूांचे खाांब नागाहदकाांच्या 
आकृतींनी शोहभवांत केले िोते. पण त्यातील उजवीकडचा खाांब आता नष्ट झाला आिे. डावीकडच्या 
खाांबापलीकडे एक यक्ष (द्वारपाल?) उभा असून त्याने उजव्या िातात कमळचा दांड आहण डाव्या िातात 
आपल्या कमरपट्ट्याचा शवेट धरला आिे. त्याने डोक्याला घि पागोटे बाांधले असून त्यावर मध्यभागी एक 
त रा हदसतो. 

 
या लेण्यात दोन लेख आिेत. पहिला लेख (क्र. १०) उजवीकडच्या पाचव्या व सिाव्या खाांबाांवर 

दोन दोन ओळींत कोरला असून त्यात िे लेणे मिािक हसरीची नात भटपाहलका हिने पूणव केल्याचा उल्लखे 
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आिे. द सरा लेख दरवाजावरील वातायनाच्या आतील पिीवर कोरला असून त्यात ‘नाहशककराांचे धांहभक 
गावाचे दान’ असे म्िटले आिे. 

 
या दोन लेखाांचा परस्पर सांबांध काय, आहण ते लेणे कोणी व केव्िा कोरहवले िे प्रश्न अत्यांत 

हववादास्पद झाले आिेत. नाहशकच्या लेण्याांमध्ये िेच एक चैत्य लेणे असल्याम ळे ते बऱ्याच प्राचीन काळी 
कोरले असाव.े हभक्षूांना रािण्यास जशी हविाराची तशी प्राथवनेकहरता चतै्यगृिाची आवश्यकता असते. 
नाहशक येथे पहिला हविार कृष्ट्ण राजाच्या काळी कोरला िोता. त्यानांतर चतै्यगृिाची जरूरी भासली तेव्िा 
राजघराण्याशी सांबद्ध अशा भटपाहलकेने िे चतै्य लेणे कोरवनू हदलेले हदसते. ती मिािक श्रीची नात िोती. 
िा िक श्री नाणेघाटातल्या एका प्रहतमालेखातील क मार िक हसरी हदसतो. तो कालान्तराने गादीवर आला 
असावा. कारण ‘रञो हसहर सतस’ असा लेख असणारी नाणी बि धा त्याची असावी. भटपाहलकेच्या लेखात 
त्याच्या मागे ‘रञो’ सारखी पदवी नािी खरी, पण त्याचे कारण िे लेणे त्याच्या काळी कोरले नसून नांतर 
कािी कालावधीने पूणव झाले िोते. तथाहप त्याचा राजक लातील जन्म ‘मिा’ ह्या उपपदाने स चहवला आिे. 

 
िे लेणे खोदले गेले तरी त्याचा दरवाजा, त्यावरचे अश्वत्थपत्राकृहत वातायन आहण त्याच्या 

कमानीतील प्राण्याांच्या आकृत्या या कोरल्या गेल्या नव्ित्या. म्िणनू नाहशक हजल्ह्यातील लोकाांनी प ढे 
िोऊन ती कामे पूणव केली आहण वातायनातील पिीवर आपले धांहभक गावाचे दान नोंदून ठेवले. 

 
वरील उपपहत्त मान्य केल्यास या लेण्याचा दरवाजा, त्यातील प्राण्याांच्या आकृहत, खाांबाांवरील 

खोदकाम व यक्षाची आकृहत िी बरीच नांतरची हदसत असल्याम ळे भटपाहलकेचा आजा िक श्री आहण 
सातवािनाांचा मूळ प रुष िे हिस्तपूवव पहिल्या शतकापूवीचे असणे शक्य नािी िे माशवलचे हवधान [C. H. I., I, 
p. 637.] लटके पडते. 

 
यानांतर बऱ्याच काळाने मिाराष्ट्रात शक क्षत्रपाांची सत्ता प्रस्थाहपत िोऊन कािी लेणी कोरली 

गेली. त्याांमध्ये ऋषभदत्ताचे लेणे (क्र. १०) िे म ख्य आिे. मिाक्षत्रप निपानाचा जामात आहण दीनीकाचा 
प त्र ऋषभदत्त याने ते कोरहवले िोते. त्यात त्याचे स्वतःचे तीन लेख (क्र. ३८, ४० व ४३) आिेत. याांहशवाय 
व्िराांड्यातील दोन्िी बाजूची एक एक खोली त्याची पत्नी दक्षहमत्रा हिने दान हदल्याचा तेथील लेखाांत 
उल्लेख आिे. 

 
िे लेणे हविार प्रकारचे आिे. [C. T. I. plate XIX (2). पहिका ९, आकृहत १३ पािा.] त्याची रुां दी ४३ रू्फट आहण 

लाांबी ४५ रू्फट असून त्याला तीन दरवाजे आिेत. मांडपाच्या दोन्िी बाजूांस पाच पाच आहण मागील बाजूस 
सिा खोल्या कोरल्या आिेत. त्या सवांत हभक्षूांना हनजण्याकहरता एक एक बाक आिे. मागील बाजूस एक 
कमी उठावाचा स्तूप कोरला िोता. तो आता नष्ट झाला असून त्याच्या जागी भरैवाची आकृहत नांतरच्या 
काळात कोरली आिे. तथाहप स्तूपाची पूवीची जागा त्यावरील अवहशष्ट शीषवभागावरून जाणता येते. 
व्िराांड्याच्या बािेरिी दोन्िी बाजूांस एक एक भरैवाकृहत नांतरच्या काळात कोरली आिे. 

 
या लेण्यासमोरच्या व्िराांड्यातील स्तांभ बि कोनी असून त्याांची बठैक व शीषव कलशाकार आिेत. 

शीषवभागी हवरुद्ध हदशाांकडे तोंड करून बसलेल्या जनावराांच्या व मन ष्ट्याांच्या आकृहत कोरून त्याांना शोहभवांत 
केले आिे. निपानाच्या काळाचे िे लेणे हिस्तोत्तर हद्वतीय शतकाच्या प्रथम पादातील आिे. 
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यानांतर लौकरच गौतमीप त्र सातकणीने निपानाच्या उच्छेद करून आपली सत्ता उत्तर मिाराष्ट्रात 
प्रस्थाहपत केली तेव्िा त्याने नाहशकच्या हभक्ष सांघाला आपल्या मातेच्या (गौतमी बलश्रीच्या) नाव ेएक लेणे 
(क्र. ३) कोरहवण्याची व्यवस्था केली. ते प ढे त्याचा प त्र प ळ माहव याच्या कारकीदीच्या १९ व्या वषी प रे 
झाले. त्याचे ‘देवीलेणे’ (राणीचे लेणे) िे नाव प ळ मावीच्या त्यातील लेखात उल्लेहखले आिे. 

 
िे देवीलेणेिी हविार प्रकारचे आिे. ऋषभदत्ताच्या लेण्याप्रमाणे िेिी हवशाल आकाराचे आिे. [C. T. 

I. plate XIX (a). पहिका ९, आकृहत १४ पािा.] याची रुां दी ४१ रू्फट आहण लाांबी ४६ रू्फट असून यात एकूण वीस खोल्या 
हभक्षूांकहरता कोरल्या आिेत. त्याांतील उजवीकडे सात, मागील कभतीत सिा, डावीकडे पाच आहण 
व्िराांड्याच्या दोन्िी बाजूस एक एक अश्या त्या कोरल्या आिेत. मध्यभागाच्या दरवाज्याच्या दोन्िी बाजूांच्या 
खाांबाांवर सिा सिा हशल्पपि असून त्याांत तत्कालीन ऐहतिाहसक घटना सूहचत केल्या आिेत. [Ibid., plate XX. 

पहिका १०, आकृहत १५ पािा.] (पहरहशष्ट ४ पािा.) याच्या व्िाराांड्यात दोन्िी बाजूांस कभतीला लागलेला व उत्कृष्ट 
कोरीव काम केलेला एक एक अधव स्तांभ आहण मध्ये सिा अष्टकोनी पूणव स्तांभ आिेत. त्याांच्या शीषवभागी 
प्रत्येकी चार प्राणी–वृषभ, ित्ती, घोडे वगैरे–हवरुद्ध हदशाांस तोंड करून बसलेले दाखहवले आिेत. त्याांवर 
शीषवपिी (architrave) आिे. त्याला ित्ती, घोडे वगैरे प्राण्याांच्या आहण कमळाच्या आकृतींनी शोहभवांत केले 
आिे. िे खाांब व्िराांड्यातील कोरीव बाकाांवर उभे असलेले दाखहवले असल्याम ळे त्याची कलशाकृहत बठैक 
हदसत नािी. एकां दरीत या देवीलेण्यातील कोरीव काम ऋषभदत्ताच्या लेण्यातील कामापेक्षा हनकृष्ट प्रतीचे 
आिे असे तज्ज्ञाांचे मत आिे. 

 
पहिम मिाराष्ट्रातील सवोत्कृष्ट लेणे म्िणून काल्याच्या चैत्यगृिाची ख्याहत आिे, त्याकडे आता 

वळू. 
 
प णे हजल्ह्यातील काले गावाजवळील टेकडीवरचे िे चैत्य भारतातील सवव कोरीव चतै्यगृिाांत भव्य 

तसेच स ांदरिी आिे. [Ibid., Fig. 47, facing p. 236. पहिका ११, आकृहत १७ पािा.] िे १२४ रू्फट ३ इांच लाांब, ४५½ रू्फट 
रुां द आहण ४६ रू्फट उांच आिे. त्याचा प ढला दशवनी भाग दोन मजली आिे. वरच्या मजल्यात प्रकाशाकहरता 
मोठे अश्वत्थपत्राकृहत वातायन असून खालच्या भागात तीन दरवाजे आिेत. त्याांपकैी बाजूच्या दोन 
दरवाज्याांतून चैत्यगृिाच्या दोन मत्तवारणकाांत आहण मधल्यातून मध्य भागात प्रवशे हमळतो. 
दरवाज्याांमधील दशवनी भागास स्त्रीप रुषाांच्या (बि धा दात्याांच्या ) आकृतींनी अलां कृत केले आिे. 
मध्यभागाला मत्तवारणकाांपासून हवभक्त करणारे एकूण ३७ स्तांभ आिेत. त्याांपैकी दोन बाजूस पांधरा पांधरा 
असून ते उत्कृष्ट कोरीव कामाने शोहभवांत झाले आिेत. बाकीचे सात मागील अधववत वळाकार भागास 
चैत्यगृिाच्या मध्यभागापासून हवभक्त करतात. ते साधे, कोरीव कामरहित, आिेत. सवव स्तांभ सरळ उभे 
आिेत. पूवीची आत झ कणारे स्तांभ दाखहवण्याची पद्धत आता लोप पावली आिे. 

 
कोरीव काम केलेले स्तांभ चौकोनी बठैकीवर कलशाकार अधोभागातून अष्टकोनी िोऊन शीषवभागी 

उपड्या कलशाांनी अलां कृत झाले आिेत. प्रत्येक स्तांभाला शीषवभागी कोरलेल्या दोन दोन सालां कृत ित्ती, 
घोडे वगैरेंच्या वर बसलेल्या स्त्रीप रुषाांसहित आकृतींनी शोहभवांत केले आिे. [C. T. I., Fig. 46, facing p. 232. 

पहिका ११, आकृहत १८ पािा.] खाांबाांवर लाकडाच्या कमानी–आता त्याांची छप्पर सावरण्याकहरता आवश्यकता 
नसतािी–उभारल्या आिेत. त्या पूवीच्या काष्ठहनर्ममत चैत्यगृिाांच्या द्योतक आिेत. आतील स्तूप उांच 
लां बगोलासारखा (हसकलडरसारखा) असून त्यावर दोन कठड्याांच्या पांन्क्त कोरल्या आिेत. पूवी अशा 
स्तूपावर एकावर एक अशी तीन छते्र असत. तसे एक लाकडी छत्र आद्याहप या स्तूपावर हवद्यमान आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

चैत्यगृिासमोर अधवमांडप आिे. त्याची लाांबी ५२ रू्फट आहण रुां दी १५ रू्फट आिे. त्याच्या समोर 
आडोशाकहरता कभत कोरली आिे. प ढे अशोकस्तांभासारखे दोन कसिशीषवकाचे स्तांभ िोते. त्याांतील एकच 
आता अवहशष्ट आिे. त्याांवर बौद्ध धमवचक्र आिे. 

 
या चतै्यगृिाचा भव्य आकार व त्याच्या स्तांभाांवरील उत्कृष्ट कोरीव काम याांनी पे्रक्षकाांचे मन हवशषे 

आकृष्ट िोते. त्याच्या हनर्ममतीहवषयी त्यात खालील लेख कोरला आिे [Luders’ List, No. 1087.]— 
 

वेजयांणततो सेणठना भुतपालेना सेलघरां पणरणनठणपतां जबुणदपच्म्ह उतम [।*] 
 

[वैजयांतीच्या भतूपाल नामक श्रेष्ठने [या दात्याची व त्याच्या क ट ांबातील व्यक्तींच्या प्रहतमा पहिका २०, आकृहत १६ मध्ये 

पािा.] िे अहखल जांब द्धीपात (भारतात) उत्कृष्ट असे शलैगृि पूणव केले.] 
 

िे चैत्यगृि पाहिल्यावर ‘ते भारतात सवोत्कृष्ट आिे’ या प्रस्त त लेखातील हवधानात यन्त्कां हचत् िी 
अहतशयोन्क्त नािी याहवषयी पे्रक्षकाांची खात्री पटते. 
 

या चतै्यगृिाच्या काळाहवषयी हभन्न हभन्न मते व्यक्त झाली आिेत. कोणी ते हिस्तपूवव पहिल्या 
शतकातील, [ Com. Hist. Ind., II, p. 144.] तर कोणी हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकाच्या पहिल्या पादातील [H. C. I. 
P., I, p. 502.] असे म्िणतात. या सांबांधात पूवोक्त लेखातील हवधान ‘ते वैजयन्तीच्या एका श्रेष्ठीने 
(व्यापाऱ्याने) कोरहवले’ िे अत्यांत मित्त्वाचे आिे. उत्तर कानडा प्राांतातील वैजयन्ती (वनवासी) येथील एक 
धहनक व्यापारी उत्तर मिाराष्ट्रातील कालेसारख्या हठकाणी असे सवोत्कृष्ट चतै्य लेणे हनमाण करतो 
यावरून या दोन प्रदेशाांतील दळणवळणावर मित्त्वाचा प्रकाश पडतो. असे दळणवळण वाहसष्ठीप त्र 
प ळ मावीच्या काळी प्रथम उत्पन्न झालेले हदसते. गौतमीप त्र सातकणीच्या कालापयंत क न्तल देश 
सातवािनाांच्या अमलाखाली आला नव्िता िे वाटेगाव येथील नाणक सांचयावरून स्पष्ट आिे. त्याचा प त्र 
वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव याने तो प्रदेश प्रथम कजकला आहण वैजयन्ती (वनवासी) च्या राजकन्येशी हववाि केला 
िे क्र. २२ च्या लेखावरून हसद्ध िोते. तेव्िापासून मिाराष्ट्र आहण क न्तल या दोन देशाांचे परस्पर सांबांध 
हनमाण झाले आहण कालान्तराने वृकद्धगत िोत गेले, असे अन मान करता येते. या काळी वनवासीच्या एका 
श्रीमांत व्यापाऱ्याने उत्तर मिाराष्ट्रातील िे सवोत्कृष्ट लेणे हनमाण केले असाव.े म्िणून त्याचा काळ 
हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकाचा मध्य िाच समर्मथत िोतो. 

 
आतापयंत वर्मणलेले स्तूप, चैत्यगृिे व हविार िे पववताांत कोरलेले िोते. याहशवाय ते दगडा-हवटाांनी 

बाांधलेलेिी (structural) असत. पण तसे आता बि धा आढळत नािीत. तथाहप, अलीकडे भांडारा 
हजल्ह्यातील पौनी या गावी नागपूर हवद्यापीठाने व कें द्रीय प रातत्त्व खात्याने केलेल्या उत्खननात दोन 
स्तूपाांचे अवशषे आढळले आिेत. पौनी िे गाव वैनगांगेच्या तीरी असून र्फार प्राचीन आिे. प्राचीन काळची 
क शावती नगरी िीच असावी असे ‘रामायण’ व ‘रघ वांश’ याांतील वणवनावरून अन मान करता येते. [प्रकरण ६ 
(साहित्य), पृ. १९५ इ. पािा.] या हठकाणी आहण त्याच्या आसमांतात मौयव कालापासूनचे कोरीव लेख सापडले 
आिेत. सातवािन काली िा प्रदेश क्षत्रपाांच्या अमलाखाली कािी काळ िोता असे येथे सापडलेल्या 
रुहपअम्म नामक मिाक्षत्रपक माराच्या छायास्तम्भावरून स्पष्ट हदसते. [लेख क्र. ६२.] येथील क्षत्रपाांना प्रथम 
कजकून मगच गौतमीप त्र सातकणीने पहिम मिाराष्ट्रावर स्वारी केली आहण निपानावर नाहशकजवळ 
नेत्रदीपक हवजय हमळहवला िोता. त्या प्रसांगी नाहशकाच्या हभक्ष सांघाला हदलेल्या दानपत्रात त्याने स्वतःचा 



अनुक्रमणिका 
 
 

उल्लेख ‘बेनाकटकस्वामी’ (बेणाकटाचा–वैनगांगातीरावरील प्रदेशाचा–अहधपहत) असा िेत पूववक केलेला 
हदसतो. [सां. म . सर ८, पृ. २०३ इ. व प्रकरण ६ पािा.] या बेणाकटाचे म ख्य स्थान पौनी िे िोते. तेथील बौद्ध 
केन्द्रातील हभक्षू नाहशक, कान्िेरी सारख्या पहिम मिाराष्ट्र व कोकण याांतील दूरदूरच्या प्रदेशाांत जाऊन 
धमोपदेश करीत असत. ते भदायनीय नामक स्थहवरवादी बौद्ध शाखेचे िोते असे नाहशक व कान्िेरी येथील 
कोरीव लेखाांवरून कळते. 
 

पौनी येथील सध्याची जगन्नाथ टेकडी आिे त्या हठकाणी मौयव-श ांग काळात एक भव्य स्तूप उभारला 
िोता. त्याचा मौयवकाळातील आरांभीचा आकार १२५ रू्फट व्यासाचा िोता. त्याला कालान्तराने हवटाांची दोन 
कवचे जोडली गेली. पहिल्या कवचाच्या वळेी त्याला सभोवती प्रदहक्षणापथ जोडण्यात आला आहण सभोवर 
लाकडी खाांबाांचा कठडा उभारण्यात आला असे हदसते. कालान्तराने िे दोन्िी खराब झाल्यावर या 
स्तूपाला द सरे हवटाांचे जाड कवच घालून त्याचा आकार १३५ रू्फट व्यासापयंत वाढहवण्यात आला. नवीन 
प्रदहक्षणापथिी जोडण्यात आला. त्या वळेी घातलेला लाकडी कठडा सडून गेल्यावर दगडी स्तांभाांच्या 
कठड्यात त्याचे रूपान्तर करण्यात आले. िे स्तांभ स मारे शांभर असाव.े त्याांच्या बािेर प्रदहक्षणापथ आहण 
त्याच्या पलीकडे द सरा दगडी कठडा िोता. त्याचे स्तांभ अष्टकोनी असून, त्याांच्या तीन बाजूांवर बौद्ध धमाची 
चैत्य, बोहधवृक्ष, भद्रासन याांसारखी हचन्िे आहण क्वहचत् म चकलदाच्या सारख्या कथाांतील सूचक आकृहत 
कोरल्या िोत्या. या स्तांभाांवर, त्याांच्या सूचीवर आहण वरवांडीवर दान देणाऱ्या व्यक्तींची नाव ेकोरली िोती. 
स्तूपाच्या चारी हदशाांस तीन तीन स्तांभ उभारून प्रदहक्षणापथाचा मागव दाखहवला िोता. अशा स्तूपाांसमोर 
एकसांहध दगडाचा एक उांच स्तांभ असतो. तशा स्तांभाचा त कडा या स्तूपाजवळ सापडला आिे. त्यावर 
अशोकस्तांभावरीलप्रमाणे सांलग्न कसिाहदकाांच्या आकृहत व धमवचक्र उभारले असाव.े पण ते भाग आता नष्ट 
झाले आिेत. तसेच या स्तूपावर िर्ममका व हतच्यावर एकावर एक तीन दगडी छते्र असावी. सध्या र्फक्त 
एका छत्राचे त कडे आढळले आिेत. [Pauni Excavations, pp. 25 f.] 
 

दगडी कठड्याच्या स्तांभाहदकाांवर िैरण्यक (सोनार), गृिपहत, प्रव्रहजत (हभक्ष ), उपासक व 
उपाहसका, अांतेवासी वगैरेंनी दान (ककवा प्रसाद) हदल्याचे उल्लखे आिेत. ह्या सवव व्यन्क्त सामान्य 
दज्याच्या आिेत. एकािी लेखात राजे ककवा त्याांचे अहधकारी याांचा उल्लेख नािी िे आियवकारक आिे. 
यावरून िा स्तूप सामान्य दज्याच्या व्यक्तींच्या देणग्याांतून हनर्ममला िोता असे अन मान केले जाते; पण ते 
सववस्वी खरे वाटत नािी. पौनी िे त्या काळचे हवदभातील राजधानीचे नगर िोते. तेथे प्रथम सातकणीचे 
नाणे सापडले आिे. [प ढे, प्रकरण ७, पृ. [२२८] पािा.] खारवलेाच्या िाथीग ांर्फा लेखावरूनिी तेथे त्या राजाचा 
अांमल िोता असे हदसते. [मागे, पृ. [१८] इ. पािा.] नांतर तेथे हिस्तोत्तर पहिल्या शतकात भारनृपहत भगदत्ताने 
एक पाद कापि स्थाहपला िोता िे एका हशलालेखा-वरून कळते. तेथे रुहपअम्म या मिाक्षत्रपाच्या 
छायास्तांभाचा लेखिी सापडला आिे. अश्या राजधानीच्या नगरातील स्तूपाला राजाश्रय नसेल िे सांभवत 
नािी. राजदानाांचे उल्लखे न हमळण्याचे कारण या स्तूपाशी सांलग्न असे हविार आता नष्ट झाले आिेत िे 
असाव.े बि धा बौद्ध हविाराांत अश्या तऱ्िेचे शासन लेख कोरले जात, असे नाहशक, काले, कान्िेरी वगैरे 
हठकाणच्या कोरीव लेखाांवरून अन मान करता येते. या स्तूपाजवळचे हविार आता नष्ट िोऊन त्याांच्या जागी 
शतेे कसली जात आिेत, िे तसे कोरीव लेख न सापडण्याचे कारण असाव.े 
 

याहशवाय या स्तूपापासून स मारे एका मलैावर चाांडकापूर येथील उत्खननात द सऱ्या एका हभन्न 
पद्धतीने बाांधलेल्या स्तूपाचे अवशषे हमळाले आिेत. तसेच पूवोक्त स्तूपाच्या जवळच िरदोलालाची टेकडी 
आिे तीतिी एखादा स्तूप अदृश्य असेल असे वाटते. 
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जगन्नाथ टेकडीतील स्तूपाच्या अवशषेाांत सापडलेल्या लेखाांच्या अक्षरवहटकेवरून त्या स्तूपाचा व 
त्याशी सांलग्न कठडे, स्तांभ इत्याहदकाांचा काळ हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकापासून हिस्तोत्तर हतसरे शतक 
असा हदसतो. नांतरच्या वाकाटककाळात वैहदक व पौराहणक धमाचे प नरुत्थान झाल्यावर या बौद्ध केन्द्राला 
उतरती कळा लागली असावी. 
 

णशल्प 
 

मिाराष्ट्रातील सातवािनकालीन लेणी िीनयान या बौद्ध पांथाची असल्याम ळे त्यात कोठेिी भगवान 
ब द्धाची मरू्मत आढळत नािी. पाद का, भद्रासन, स्तूप, बोहधवृक्ष इत्याहदकाांनी त्याचे अन्स्तत्व सूहचत केल 
असते. त्याम ळे तत्कालीन हशल्पे र्फारशी हदसत नािीत. त्या काळी यक्षसांप्रदाय प्रचहलत िोता. म्िणनू यक्ष-
यहक्षणींच्या मूर्मत स्तूपाांच्या कठड्याांवर कोरल्या जात. अश्या अनेक मूर्मत भारिूत येथील श ांगकालीन 
स्तूपाशी सांलग्न असलेल्या सापडल्या आिेत. त्याांची नाविेी त्याांच्या मूतीजवळ कोरली आिेत. पौनी येथील 
स्तूपाजवळ तश्या मरू्मत र्फारश्या सापडल्या नािीत. एका यक्षमूतीचा खालचा अधवभाग हमळाला आिे. [Pauni 
Excavations, Plate XXV त्यावरून हतचे कोरीव काम उत्कृष्ट प्रकारचे असाव े असे वाटते. द सरी एक मूर्मत 
खरम ख यक्षाची हमळाली आिे.[Ibid., Plate XXV (1).] तो सांम ख उभा असून त्याचा उजवा पाय ग डघ्याजवळ 
वाकला आिे. त्याने डाव्या िाताचा पांजा छातीवर ठेवला आिे. उजवा िात अभय म दे्रत वर केला आिे. 
त्याने नेसलेले धोतर तलम प्रकारचे असून त्यावर मेखला घातली आिे. त्याचे यज्ञोपवीत व कां कणाहद इतर 
अलांकारिी स्पष्ट हदसतात. 

 
भारिूत स्तूपाच्या कठड्यावर जातक ग्रांथातील अनेक कथा उत्कीणव केल्या असून त्याांजवळ त्याांची 

नाविेी कोरली आिेत. पौनी येथे र्फक्त एकच तशी कथा–म चकलद नागाची–र्फणाय क्त नागाची आकृहत 
कोरून सूहचत केली आिे. [Pauni Excavations, PI. XXII.] जवळच ‘म चकरदो नागो’ असा लेख कोरला आिे. 
नागाच्या दोन बाजूांस एक एक प रुष उभा असून त्याने आपले िात छातीवर एकावर एक पालथे धरले 
आिेत. िी तत्कालीन नमस्कार करण्याची पद्धत िोती. दोघाांनीिी अधोभागी धोतर नेसले आिे. त्यावर 
उत्तरीयाचा कमरबांध असून त्याचे सोगे प ढे सोडले आिेत. दोघाांनीिी कां कणे व कणाभरणे घातली असून 
डोकीवर मोठाले केशग च्छ धारण केले आिेत. या व्यक्तींचे कोरीव काम सामान्य प्रतीचे आिे. 

 
पौनी येथील मूतीवरून सातवािन कालच्या हशल्पकौशल्याची कल्पना करता येणार नािी. 

त्याकहरता आपणाांस प णे हजल्ह्यातील भाजे येथील लेण्याकडे प नः वळले पाहिजे. तेथील क्र. २० च्या 
हविार लेण्यात काांिी उत्कृष्ट हशल्पे आिेत. िा हविार उत्तराहभम ख असून १६ रू्फट, ६ इांच×१७ रू्फट, ६ इांच 
या आकाराचा आिे. या हविारातील एका योद्धध्याचे हशल्प हवशषे लक्षणीय आिे. [पहिका १३, आकृहत २१ पािा.] 
त्यातील कोरीव कामाची हवप लता पाहिल्यावर िे हशल्प भाजक्या मातीच्या (terra–cotta च्या) मूतीच्या 
अन करणाने कोरले असाव ेअसा तकव  आिे. 

 
िा योद्धा सांम ख उभा असून त्याने उजव्या िातात जहमनीवर टेकलेले प्रत्यांचासहित मोठे धन ष्ट्य 

धरले आिे, आहण डावा िात कमरबांधात खोवलेल्या कट्यारीवर ठेवला आिे. त्याच्या डाव्या खाांद्यामागे 
बाणाांचा भाता हदसत आिे. तत्कालीन पद्धतीप्रमाणे त्याचे केश डोकीवर दोन ग च्छाांत बाांधलेले हदसतात. 
त्याने कणाभरणे, केयूर, वलये, रत्निार इत्याहद अलांकार धारण केले आिेत. त्याने अधोवस्त्र नेसले असून 
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त्यावर बाांधलेल्या कमरबांधाचे सोगे प ढे सोडले आिेत. िे हशल्प तत्कालीन व्यन्क्तहशल्पाांत प्रम ख गणले 
जाव ेइतक्या योग्यतेचे आिे. 

 
या हशवाय त्या हविारात दोन मोठाले हशल्पपि आिेत. त्याांच्या हवषयाहवषयी तीव्र मतभेद आिेत. 

या हविाराच्या व्िराांड्यात डावीकडे एक राजप रुष दोन हस्त्रयाांसहित चार घोडे जोडलेल्या रथातून भरधाव 
दौडत असलेला हदसतो. [पहिका १४, आकृहत २२ पािा.] त्या हस्त्रयाांपकैी एकीच्या िातात छत्र तर द सरीच्या िातात 
चामर आिे. िा रथ खाली उपड्या पडलेल्या हवशाल देिाच्या वस्त्ररहित राक्षसींच्या अांगावरून धावत 
असलेला हदसतो. त्याच्याबरोबर कािी अश्वारूढ हस्त्रया दौडत असलेल्या हदसतात. त्याांपैकी एकीच्या 
पायात हरकीब हदसते. हरकीबीचे िे अत्यांत प्राचीन दृश्य आिे. द सऱ्या जवळच्या हशल्पपिात एक राजप रुष 
एका भल्या मोठ्या ित्तीवर बसून जात असलेला हदसतो. त्याच्या मागे त्याचा सेवक िातात ध्वज धरून 
बसला आिे. ित्तीने एक वृक्ष उपटून आपल्या सोंडेत धरला आिे. [पहिका १५, आकृहत २३ पािा.] िािी हशल्पपि 
म ख्य व्यक्तीच्या व वािनाांच्या भव्य आकाराम ळे उठून हदसतो. 

 
या दोन्िी हशल्पपिाांचा हनहित हवषय साांगणे कठीण आिे. क मारस्वामींनी पहिल्याचा अथव सूयवदेव 

आपल्या दोन पत्नींसि अांधकाररूपी राक्षसींचा सांिार करीत आकाशातून आक्रमण करीत आिे असा केला 
आिे. [Coomarswamy, History of Indian and Indonasian Art, p. 25.] सूयाच्या रथाचे घोडे सात असतात अशी 
सामान्यतः कल्पना आिे, पण प्राचीन काळच्या हशल्पाांत ते चारच दाखहवले जात. [Ibid., Plate XVII, Fig. 61.] 
तेव्िा त्या बाबतीत आके्षप घेता येत नािी. द सरा हशल्पपि ऐरावतारूढ इांद्राचा असावा असे क मारस्वामींचे 
मत िोते. पण असे हशल्पपि या बौद्ध लेण्यात कोरण्यात िेत  कोणता िे त्याांनी साांहगतले नािी. नागहनकेच्या 
नाणेघाटातील लेखाांत सूयाला व इांद्राला नमन आिे खरे, पण त्याांचा या बोद्ध लेण्यात सांबांध कसा येतो िे 
समजत नािी. श्री. ग्यानी याांनी या हशल्पपिाांवर एक हवस्तृत लेख हलिून त्याांचा माांधाता राजाच्या कथेशी 
सांबांध ज ळहवला आिे. [Bulletin of the Prince of Wales Museum, I, pp. 15 f.] वास देवशरण अग्रवाल याांनीिी तेच मत 
व्यक्त केले आिे. [Indian Art, pp. 191-192.] ‘मिाभारत’ [मिाभारत (हचत्रशाला पे्रस), भीष्ट्मपवव, अध्याय ७, श्लोक १–११.] बौद्ध 
जातके आहण बौद्ध सांस्कृत ग्रांथ ‘हदव्यावदान’ याांत उत्तर क रु देशाचे वणवन अत्यांत समदृ्ध, स खी, कलाहभज्ञ, 
व हवलासी जनाांचे हनवासस्थान म्िणनू आले आिे. [हदव्यावदान (सां. प. ल. वैद्य), प.ृ १३६ इ. सध्याच्या ‘हदव्यावदाना’ चा काळ 
सन २०० ते ३५० असा असला तरी माांधात्याची कथा र्फार पूवीपासून बौद्ध तसेच किदू समाजात प्रचहलत िोती. म्िणून हतच्यातील प्रसांगाांची हशल्पे 
भाजा येथील लेखात कोरली असणे असांभवनीय नािी.] मान्धाता राजाने पृर्थवीवरील हवदेिाहद देश कजकल्यावर 
मेरुपववतावरील स समदृ्ध असा उत्तर क रु देश कजकण्याचा हनिय केला. तो ित्तीवर बसून उत्तर क रु 
देशाच्या राजधानीत प्रवशे करीत असलेला पहिल्या आकृतीत दाखहवला आिे. त्या हशल्पपिाला पृष्ठभहूम 
म्िणून उत्तर क रु प्रदेशातील हनवासी जनाांचे समदृ्ध, हवलासी व स खी जीवन कोरले आिे. त्या देशात 
लोकाांना कल्पवृक्षापासून इच्छा करताच (सिहचत्तोत्पादात्) सवव उपभोग्य वस्त  प्राप्त िोतात िे त्या 
पृष्ठभमूीत दाखहवले आिे. [यादृशमाकाङक्षहत देवो वा देवकन्या वा सिहचत्तोपादाद  िस्ते प्राद भववहत।. . . चत र्मवधा आभारणवकृ्षाः। चत र्मवधा 
वाद्यभाण्डवृक्षा वणे वल्लरीस घोषकाः।. . . चत र्मवधाहप स धा। . . .मध माधवकादम्बरीपहरपानम्। गृिाः कूटागारा िम्याः प्रासादाः . . .। Ibid, p. 137.] 
त्याांना सदैव तारुण्य असते. तेथे प्रणयी य ग ले कल्पवृक्षाकडून हवहवध अलांकार, खाद्य–पेये, उत्कृष्ट वसे्त्र 
वगैरे भोग्य वस्त  प्राप्त करून स खी व हवलासी जीवन जगत असतात िे हवहवध हशल्पाांनी दशवहवले आिे. 
द सऱ्या हशल्पपिात मान्धाता देवास राांच्या य द्धात देवाांच्या बाजूने भाग घेण्याकहरता रथाने आकाशातून 
जाताना दाखहवला आिे. तो रथ हवशालदेिी राक्षसाांच्या अांगावरून जाताना हदसत आिे. राज्ञो मूधातस्य, 
सवेषामप्यस राणाां वैिायसमभ्य द गम्योपहर न्स्थतः। पिात्ते स राः कथतन्न्त — क एषोऽस्माकम पहर हविाय-समभ्य द गतः। पिात्ते सांलक्षयन्न्त। . . हजता 
भग्नाः पराहजताः परापृष्ठीकृता आस रीं प रीं प्रहवष्टाः। Ibid, p. 138. मूधात िे माांधात्याचे द सरे नाव िोते.] त्याांच्यावर जय हमळवनू 
मान्धाता स धमा नामक देवसभेत प्रवशे करता झाला असे ‘हदव्यावदाना’त म्िटले आिे. 
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मान्धात्याची कथा बौद्ध धमीयाांत स प्रहसद्ध िोती. हतच्यातील हवहवध प्रसांगाांचे हशल्पपि स्तूपाांच्या 
कठड्याांना लावले असत. स्वगात गेल्यावर मान्धात्याला इन्द्राने आपल्या अधासनावर बसवनू त्याचा 
सत्कार केल्याचे अमरावती येथील स्तूपाच्या कठड्यावरील एका हशल्पपिात दाखहवले आिे. [Amaraati 
Sculptures in the Madras Government Museum, p. 293.] त्या कथेत मान्धात्याचा अहतलाभाने कसा अधःपात झाला 
िे साांहगतले आिे. इन्द्राने केलेल्या सांमानाने सांत ष्ट न िोता मान्धाता त्याला पदच्य त करून आपण स्वतः देव 
व मन ष्ट्य या दोघाांचािी अहधपहत िोण्याची मित्त्वाकाांक्षा धरता झाला आहण अहतलोभाम ळे स्वगातून खाली 
पडून हनधन पावला. 

 
अमरावती येथील स्तूपाच्या कठड्यावर मान्धातृकथेतील एका प्रसांगाचे जसे दृश्य आिे तशी भाजा 

येथील लेण्यात द सऱ्या दोन प्रसांगाांचीिी दृश्ये आिेत असे मानणेच योग्य िोईल. 
 
सातवािन-क्षत्रप काली राजव्यक्तींच्या पूणाकृहत प्रहतमा उभारण्याची पद्धहत प्रचहलत िोती. 

नाणेघाटात बलाढ्य आद्य सातवािन नृपहत हसम क, त्याचा प त्र सातकर्मण व राणी नागहनका, याांचा व्यािी 
त्रनकहयर, आहण प त्र भाहयल, वहेदश्री, सातवािन आहण िक श्री याांच्या प्रहतमा उभारून त्याांच्या शीषवभागी 
त्याांची नाव े हलहिली िोती. [लेख क्र. ४ पािा.] पण त्या प्रहतमा आता नष्ट झाल्या आिेत. पहिमी क्षत्रपाांचा मळू 
प रुष चष्टन याची माट या खेडेगावाजवळ सापडलेली प्रहतमा मथ रा म्य हझयममध्ये आिे. हतचा शीषवभाग 
आता नष्ट झाला आिे. [पहिका १६, आकृहत २४ पािा.] तथाहप, अवहशष्ट भागावरून त्याचा शक पद्धतीप्रमाणे 
पायघोळ ओव्िरकोट, त्यावर घातलेला रुां द कमरबांध, त्याखाली हदसणारी त्याची पाटलोण िी स्पष्ट 
हदसतात. त्यावरील लेखावरून ती प्रहतमा चष्टन क्षत्रपाची िोय असे कळते. [ त्यावरील लेख ‘मष्टन’ ककवा ‘षष्टन’ असा 
वाचला आिे, पण त्याचे खरे वाचन ‘चष्टन’च असावे.] 
 

अमरावती येथील स्तूप 

 
अांध्र देशात भगवान् शांकराची पाच पहवत्र स्थाने भीमाराम, क माराराम, द्राक्षाराम, क्षीराराम आहण 

अमराराम या नावाांनी स प्रहसद्ध आिेत. त्याांपैकी शवेटचे ग ांटूर हजल्ह्यात कृष्ट्णा नदीच्या दहक्षण काठी 
अमरावती या नावाने प्रहसद्ध आिे. प्राचीन काळी ते बौद्ध धमाचे मित्त्वाचे केन्द्र िोते. तेथे एक भव्य आहण 
स ांदर स्तूप िोता. त्याला ‘मिाचैत्य’ असे साथव नाव िोते. हिस्तोत्तर नवव्या-दिाव्या शतकाांपयंत त्याची 
ख्याती िोती. पण नांतर बौद्ध धमाच्या भारतातील ऱ्िासाम ळे तेथील स्तूप, हविार इत्याहदकाांची पडझड 
िोऊन त्याांचे एका मोठ्या टेकडीत रूपान्तर झाले आहण हतला ‘दीपहदने्न’ (हदव्याांची टेकडी) असे नाव 
पडले. अांध्रातील कचतपल्लीचा जमीनदार राजा वस  रेड डी नायडू याचे ह्टीश सरकारशी हबनसल्याम ळे 
त्याने अमरावती येथे आपले हनवासस्थान करण्याचे ठरहवले. त्याने सभोवतालच्या प्रदेशातून लोकाांना 
अमरावती येथे रािण्यास बोलाहवले, आहण त्याांना उदार आर्मथक सािाय्य देऊ केले. घरबाांधणीकहरता 
लोकाांनी दीपहदने्न टेकडी खोदून तेथील हवटा नेण्यास आरांभ केला. खोदाईत कािी उत्तम हशल्पकाम 
केलेल्या सांगमरवरी हशला सापडल्या. त्याांपैकी कािी अमरेश्वर देवालयाच्या आहण जवळच्या हशवगांगा 
तलावाच्या पायऱ्या बनहवण्याकहरता उपयोगात आणल्या गेल्या. कािींवरच्या मन ष्ट्याकृहत खरडून काढून 
तेथील मशीदीत वापरण्यात आल्या. [ A. S. M. G. M., pp. 1 f.] 

 
सन १७९७ मध्ये हरगॉनॉमेहरकल सव्िेच्या कनवल मकॅें झीने अमरावतीला भेट हदली, तेव्िा या 

हशल्पपिाांचे मित्त्व त्याच्या ध्यानात आले. नांतर काांिी हशला बांगाल एहशयाहटक सोसायटीला, कािी 
इांग्लांडातील इांहडया ऑर्फीसला अश्या देण्यात आल्या. नांतर तेथे उत्खननेिी करण्यात आली. त्याांत 
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सापडलेल्या शकेडो सांगमरवरी हशला आता मद्रास येथील सांग्रिालयात यावच्छक्य स्तूप, कठडा वगैरेंच्या 
रूपाने ज ळवनू ठेवल्या आिेत. तेथे त्या अभ्यासकाांना उपलब्ध िोतात. अमरावती येथे मात्र, भारिूत प्रमाणे, 
स्तूपाहदकाांनी हनशाणीिी राहिली नािी. 

 
अमरावतीपासून अध्या मलैावर धनकटक (धान्यकटक) (सध्याचे धरणीकोट) येथे त्या प्रदेशाची 

राजधानी िोती. सातवािन राजे मूळचे अांध्र प्रदेशातील िोते, धनकटक येथे त्याांची राजधानी िोती, असे 
काांिी हवद्वानाांनी प्रहतपाहदले आिे, पण त्याला कािी आधार नािी िे आम्िी इतरत्र हसद्ध केले आिे. [मागील 
प्रकरण १, राजकीय इहतिास, पृ. [८] इ. पािा.] 

 
अमरावती येथे अलीकडे अशोकाच्या स्तांभाचा लिानसा त कडा सापडला आिे. तेव्िा भारतातील 

इतर हठकाणाांतल्या प्रमाणे अमरावती येथेिी अशोकाने स्तूप बाांधला िोता असे हदसते. [ए. इां., ३५, प.ृ ४० इ. 
सातवािन कालात गौतमीप त्र सातकणीची सत्ता अांध्र प्रदेशावर प्रथम पसरली असे हदसते.] नाहशकच्या लेण्यातील क्र. १८ च्या 
लेखात त्याच्या घोड्याांनी तीन्िी सम द्राांचे पाणी प्याल्याचे वणवन आिे. तसेच त्याला मिेन्द्र पववताचा स्वामी 
म्िटले आिे. गौतमीप त्राची नाणी अांध्र प्रदेशातील कोंडापूर, पेडावांकूर इत्याहद हठकाणी सापडली आिेत. 
[नाण्याांवरील प्रकरण, पृ. [२३०] पािा.] त्याचा प त्र वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव याच्या काळापासून सातवािनाांचे कोरीव 
लेखिी अांध्रात सापडू लागतात. त्याच्या काळच्या अमरावती स्तूपाच्या कठड्यावरील लेखात कि लर आहण 
इहसल या दोन दात्याांनी तेथे धमवचक्र कोरहवल्याचा उल्लखे आिे. [क्र. २१, ओ. २.] प ळ मावीचा बांध  वाहसष्ठीप त्र 
सातकर्मण याचीिी नाणी अांध्रात सापडली आिेत. या दोन्िी राजाांच्या तसेच त्याांच्या उत्तराहधकाऱ्याांच्या 
प्रहतमाय क्त चाांदीच्या नाण्याांवरील लेख प्राकृतात कोरले आिेत त्याांत कािी तत्कालीन तेल ग  शब्द 
आढळतात. त्याांवरून त्याांच्या राज्याांतील तेल ग  प्रदेशाचा प्रभाव जाणवतो. [नाण्याांवरील प्रकरण, प.ृ [२३०] पािा.] 
यानांतरच्या गौतमीप त्र यज्ञ सातकणीच्या काळाचा लेख अमरावती जवळच सम द्रतीरी हचन येथे हमळाला 
आिे. [क्र. २९.] त्याने अांध्र प्रदेशातील आपल्या सम द्रकाठच्या प्रदेशातील आपल्या सम द्रकाठच्या 
प्रदेशावरील स्वाहमत्वाची द्योतक अशी ‘दोन हशडाांच्या जिाजा’ची प्रहतमा असलेली हशशाची नाणी पाडली 
िोती. [नाण्याांवरील प्रकरण, पृ. [२३३-३४] पािा.] 

 
यज्ञश्रीचा उत्तराहधकारी माठरीप त्र शकसेन याच्या काळानांतर सातवािन राज्याची हवभागणी 

िोऊन अांध्रातील सातवािन राजे स्वतांत्रपणे वागू लागले. हवजय सातकर्मण याने आपल्या नाव े हवजयप री 
नगरी वसवनू तेथे आपली राजधानी केली. [क्र. ३२.] या राजाच्या काळी नागाज वन िा हवख्यात बौद्ध तत्त्वज्ञ 
िोऊन गेला. राजाने त्याच्या कहरता उत्तांग बौद्ध हविार हवजयप री (सध्याचे नागाज वनकोंड) येथे बाांधला 
िोता. त्याचे वणवन चीनी प्रवासी ह्य एन त्सांग याने केले आिे. [On Yuan Chwang’s Travels in India, Vol. II, pp. 200 f. िे 
वणवन दहक्षण कोसलच्या राजधानीचे म्िणून हदले असले तरी वस्त तः ते हवजयप रीचे (नागाज वनकें डचे) असावे.] त्याच्या साांगण्यावरून 
हवजय सातकणीने अमरावती येथील स्तूपाला कोरीव हशल्पपि लावले असाव.े हतबटेी बौद्ध ग्रांथकार 
तारानाथ िा नागाज वनाने अमरावती येथील स्तूपाचा कठडा बनहवला असे साांगतो; पण त्यात कािी चकू 
हदसते. क्र. २१ च्या लेखावरून प ळ मावीच्या काळी तो कठडा घालण्यात आला खरा, पण त्या वळेी 
नागाज वन झाला नव्िता. तो प ढे हवजय सातकणीच्या काळी झाला िे मागे दाखहवले आिे. प ळ मावीने िा 
कठडा बनहवण्यात प ढाकार घेतला िोता असे हदसत नािी. त्याची राजधानी प्रहतष्ठान येथे िोती असे 
टॉलमी साांगतो. हवजय सातकर्मण िा मात्र अमरावतीजवळ हवजयप री नामक राजधानीतून राज्य करीत 
िोता यात सांशय नािी. त्याच्या राजधानीला ‘नागाज वनकोंड’ असे नाव पडले आिे, ते नागाज वन आपल्या 
उतार वयात तेथे राित असल्याम ळे पडले असाव.े तसे असल्यास हवजय सातकणीने त्याच्या साांगण्यावरून 
अमरावती येथील स्तूप द रुस्त करण्यात ककवा त्याला हशल्पपिाांनी अलां कृत करण्यात प ढाकार घेतला 
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असणे शक्य आिे. नागाज वनापूवी अमरावती येथे स्तूप िोता, िे स प्रहसद्ध असल्याम ळे नागाज वनाने त्याचा 
कठडा बनहवला असावा असे तारानाथाने कन्ल्पलेले हदसते. 

 
अशोककालीन स्तूप बराच लिान असावा. त्याच्या जवळचा स्तांभ क्वाटव त्साइट दगडचा िोता. 

त्याचा एक त कडा सापडला आिे. स्तूपाला गॅ्रनाइट दगडाचा कठडा िोता. त्याच्या अवहशष्ट त कड्याांवरील 
लेखाांच्या अक्षरवाहटकेवरून तो कठडा हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकातील (अथात् अशोककालीन) हदसतो. 
कािी काळाने त्या कठड्याच्या जागी लाइमस्टोन दगडाचा कठडा घालण्यात आला असे तेथील 
अवशषेाांवरून हदसते. 

 
सातवािनकालात (हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकात) स्तूप व कठडा यात मोठे पहरवतवन करण्यात 

आले. त्यानांतरचे त्याांचे स्वरूप त्या स्तूपाला लावलेल्या हशल्पपिाांत प्रहतकबहबत झाले आिे. 
 
स्तूपासभोवारचा कठडा स मारे तेरा रू्फट उांच िोता. त्याचे खाांब २ रू्फट १० इांच रुां द आहण ९ रू्फट 

उांच असून त्याांना वत वळाकार २ रू्फट ९ इांच व्यासाच्या तीन सूची (cross-bars) आहण २ रू्फट ८ इांच उांचीचे 
उष्ट्णीष (coping stone) लावले िोते. एकां दर खाांब १३६, सूची ३४८ आहण उष्ट्णीष ८०० रू्फट लाांब असाव े
असा अांदाज आिे. [Amaravati by N. S. Ramaswami, pp. 34 f.] या सवांवर स ांदर कोरीव काम केले िोते. 
उष्ट्णीषाच्या बािेरच्या बाजूवर तरुण स्त्री-प रुषाांनी आपल्या खाांद्यावरून नेलेला मोठा थोरला प ष्ट्पिार िोता; 
आहण त्यामध्ये बोहधवृक्ष, धमवचक्र आहण स्तूप याांच्या आकृहत कोरल्या िोत्या. कठड्याच्या खाांबाांवर पूणव 
आहण अधव कमळे कोरून त्याांना शोहभवांत केले िोते. स्तूपाला जाण्याच्या मागावरील खाांबाांवर दोन-दोन 
कसि कोरले िोते. त्याांपैकी एक समोरील कसिाकडे आहण द सरा हवरुद्ध हदशसे तोंड करून बसलेला 
दाखहवला िोता. मात्र साांची येथील स्तूपाला लावलेल्या सारखे तोरण उभारले नव्िते. स्तूपाचा खालचा 
आधार (base) १६२ रू्फट ७ इांच व्यासाचा असून सिा रू्फट उांच िोता. त्याला कोरीव हशल्पपि लावले िोते. 
त्याांची सांख्या स मारे शांभर असावी. या भागाला ‘आयक’ नामक तीन रू्फट लाांबी-रुां दीचे प्लॅटर्फॉमव चारी 
बाजूांस जोडले िोते. त्याांवर अष्टकोनी दिा ते चौदा रू्फट उांचीचे पाच-पाच स्तांभ उभारले िोते. िे आयक 
आहण त्याांवरचे खाांब िे या स्तूपाचे वैहशष्ट्ट्य िोते. या भागावरील घ मट १३८ रू्फट व्यासाचा िोता. त्याची 
उांची १४ रू्फट िोती. या घ मटाला हवहवध प्राणी आहण हत्रशलू याच्या दोन पांक्तींनी शोहभवांत केले िोते. 
घ मटावर चौकोनी िर्ममका, तीत एक अष्टकोनी खाांब व त्यावर तीन छते्र िोती. 

 
अमरावती येथील स्तूप, भारिूत येथील स्तूपाप्रमाणे, आता पूणवपणे नष्ट झाला आिे. त्यावर 

कोरलेल्या स्तूपाच्या आकृतींवरून [पहिका १२, आकृहत १९ पािा.] आहण तेथे केलेल्या उत्खननात सापडलेल्या 
अवशषेाांवरून वरील वणवन केले आिे. तेथील स्तूपाचे अनेक अवशषे मद्रास येथील शासकीय सांग्रिालयात 
व इतरत्र नेले आिेत. 

 
सातवािनानांतर सते्तवर आलेल्या इक्ष्वाक वांशी राजाांनी अमरावतीच्या स्तूपात थोडे र्फार बदल केले 

असाव.े 
 
कलाहवशारदाांच्या मते अमरावती येथील हशल्पे चार हभन्न कालखांडातील आिेत. [A. S. M. G. M., 27 

f.] त्याांतील हिस्तपूवव २०० ते १०० या कालखांडातील हशल्पपि र्फार थोडे आिेत. त्याांत अधवस्तांभ, 
स्तांभशीषांवर हवहवध प्राणी, भगवान् ब द्धाच्या अन्स्तत्वाची सूचक बोहधवृक्ष, पाद का इत्याहद हचन्िे आहण 
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त्याांचे पूजक याांच्या आकृहत आढळतात. आरांभी भगवान् ब द्धाची मूर्मत कोरण्याचा प्रघात नव्िता. पहिम 
मिाराष्ट्रातील सातवािनकालीन लेण्याांत कोठेिी ब द्धाची मूर्मत आढळत नािी, तशीच ती या आरांभीच्या 
हशल्पपिाांत हदसत नािी. या आरांभीच्या हशल्पपिाांतील मूर्मत कमी उठावदार आिेत. त्याांची वसे्त्र व अलांकार 
बऱ्या रीतीने कोरले आिेत, पण त्याांच्या मूर्मत बोजड वाटतात. 

 
द सरा कालखांड हिस्तपूवव १०० पासून हिस्तोत्तर १०० पयंतचा. या कालातील हशल्पे पूवीपेक्षा 

जास्त स बक आहण स्वाभाहवक स्वरूपाची हदसतात. या कालात अांध्रात बौद्ध धमाच्या मिासांहघक शाखेचा 
हवस्तार झाला. या शाखेच्या चैत्यक, लोकोत्तरवादी, पूववशहैलक, अपरशहैलक इत्याहद उपशाखा अमरावती 
येथे उत्पन्न झाल्या. या शाखा स धारणावादी िोत्या. त्याांचा प्रभाव हशल्पाांवर पडू लागला. या काळात गौतम 
ब द्धाचे अन्स्तत्व बोहधवृक्ष, धमवचक्र इत्याहद हचन्िाांप्रमाणे त्याच्या मूतीनेिी सूहचत केले आिे. हवशषेतः जेथे 
तो उपदेश करीत आिे तेथे त्याची मूर्मत कोरली आिे. या हशल्पपिाांत त्याच्या आय ष्ट्यातील 
मिाहभहनष्ट्क्रमणासारख्या कािी घटना उत्कीणव केल्या आिेत. िे हशल्पपि स्तूपाला लावले िोते. 

 
हतसरा कालखांड स मारे हिस्तोत्तर १५० च्या स माराचा या काळी वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीची सत्ता 

अांध्रावर पसरली िोती. त्या राजाच्या कारकीदीचा उल्लखे कठड्यावर कोरलेल्या लेखात आला आिे. त्या 
काळी पूवोक्त कठडा उभारला गेला. त्याच्या उभ्या खाांबाांवर, सूचींवर आहण त्याांवरच्या उष्ट्णीषाांवर स ांदर 
हशल्पकाम केले आिे. स्तांभाांच्या बािेरच्या बाजूांवर मध्यभागी मोठे कमळ आहण खाली व वर अधव कमळे 
कोरली असून मधील भागाांत ब द्धचहरत्रातील हवहवध प्रसांग दाखहवले आिेत. कठड्याच्या आतील 
बाजूवरील स्तांभ, सूची इत्याहदकाांवर जातकाांतील हवहवध कथा कोरल्या आिेत. िा कठडा आहण स्तूप 
याांमधील मागाने प्रदहक्षणा घालताना भाहवकाांना ब द्धाच्या जीवनातील हवहवध प्रसांगाांचे ज्ञान व्िाव ेआहण 
जातकाांतील गोष्टींची दृश्ये पािून त्याांना बौद्ध धमातील तत्त्वाांचा अनायासे उपदेश व्िावा िा यामागील िेत  
िोता. अश्या तऱ्िेची स ांदर हशल्पे असणारा कठडा द सऱ्या कोणािी भारतीय स्तूपाला असलेला मािीत 
नािी. 

 
चौथा कालखांड हिस्तोत्तर २०० ते २५० या कालाचा. या कालात या पूणव स्तूपाची आकृहत 

कोरलेले हशल्पपि स्तूपाभोवती बसहवलेले हदसतात. त्याांपैकी हकत्येक पहिल्या कालखांडातील ज ने 
हशल्पपि काढून त्याांच्या मागील भागावर स्तूपाहदकाांच्या आकृहत कोरून प नः स्तूपासभोवार बसहवले िोते. 
[Amaravati, p. 32.] त्याांतील मानवी आकृहत पूवीपेक्षा जास्त उांच व सडपातळ हदसतात. िे हशल्पपि कदाहचत् 
नागाज वनाच्या साांगण्यावरून तत्कालीन हवजय सातकणीने बसहवले असाव.े अमरावतीच्या हशल्पपिाांतील 
कोरीव कामाची अनेकाांनी म क्तकां ठाने प्रशांसा केली आिे. त्याांचा हवषय धार्ममक असला तरी त्याांत 
तत्कालीन जीवनाचे सवांगीण स्वरूप प्रहतकबहबत झाले आिे. तत्कालीन हशल्पींनी गरीब माणसाची झोपडी, 
राजाचा प्रासाद आहण हभक्षचेू द मजली हविार सारख्याच कौशल्याने कोरले आिेत. त्याांनी स्वकालीन 
समाजाचे सूक्ष्म हनहरक्षण केले िोते. त्याम ळे त्याांनी हवहवध पेशाांचे लोक कोणती वसे्त्र धारण करतात, त्याांना 
कोणत्या प्रकाराांचे अलांकार आवडतात, ते कश्या प्रकारचे र्फर्मनचर वापरतात, कश्या तऱ्िेच्या घराांत 
राितात, य द्धात कोणत्या शस्त्राांचा उपयोग करतात–साराांश कश्या प्रकारचे जीवन जगतात–याचे 
मार्ममकपणे अवलोकन करून ते आपल्या हशल्पाांत दाखहवले आिे. 

 
क मारस्वामींनी ‘अमरावती येथील हशल्पकला िी भारतीय कलेचे अत्यांत हवलासी आहण अत्यांत 

स क मार असे प ष्ट्प आिे,’ असे म्िटले आिे. [Coomarswamy, p. 71.] पण या हवलासीपणात असभ्य असे कािी 
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नािी. कलाकार जीवनावरील पे्रम आहण त्यातील आनांद ल टण्याचा प्रयत्न करीत आिे असे हदसते. 
बॅक्कोर्फरने म्िटले आिे : — “आध्यान्त्मकतेच्या रूक्ष के्षत्रात जाणीवपूववक प्रवशे करण्यापूवी भारतीय कला 
जणू काय या जगातील आनांदाचा बेिोशपणे आस्वाद घेत त्याची रजा घेत आिे असा याांतील कलाकाराांच्या 
िरएक पार्मथव वस्तूवरील हनस्सीम पे्रमावरून भास िोतो.” [Amaravati, p. 41.] 

 
अमरावती येथील हशल्पकार एखादा प्रसांग घेऊन त्याचे हकती कौशल्याने हचत्रण करतो िे एका 

सूचीवरील नलहगहर ित्तीच्या दमनहवषयक प ढील हशल्पपिावरून स्पष्ट िोईल. [पहिका १२, आकृहत २० पािा.] 
 
या हशल्पपिात दोन प्रसांग कोरले आिेत. डावीकडे ब द्धाचा मत्सर करणारा देवदत्त याने 

हचथावल्यावरून मदोन्मत्त नलहगहर ित्ती राजगृिाच्या रस्त्यात ध माकूळ घालताना हदसतो. तो हकत्येकाांना 
पायाखाली त डवीत आिे तर काांिीना सोंडेत धरून हभरकावीत आिे. ते भयानक दृश्य पािून लोक 
गभवगळीत िोऊन एकमेकाना सािाय्याथव हमठ्या मारीत आिेत. जवळच्या घराांत स रहक्षत हठकाणी असलेले 
लोकिी हचन्ताक्रान्त हदसत आिेत. याच पिात उजवीकडच्या बाजूस भगवान् ब द्ध शाांतपणे उभा असलेला 
हदसतो. त्याला पािताच तो हपसाळलेला ित्ती अत्यांत नम्र िोऊन त्याला नमन करताना दाखहवला आिे. 
अमरावतीच्या हशल्पकाराांनी ब द्धचहरत्रातील आहण जातक कथाांतील प्रसांग इतके ि बेि ब कोरले आिेत की 
त्याांना भारिूत येथील स्तूपाच्या कठड्यावर घातली आिेत तशी त्या त्या प्रसांगाांची नाव ेकोरण्याची जरूरी 
पडली नसावी. 

 
अमरावती येथील कलेवर रोमन हशल्पकलेचा प्रभाव पडला आिे असे काांिी पािात्य हवद्वानाांचे मत 

आिे. या सांबांधात त्याांनी प ढील साम्याांचा हनदेश केला आिे — [Amaravati, p. 32 f.] 
 
(१) कािी हस्त्रयाांचा पेिराव रोमन प रन्ध्रींच्या प्रमाणे आिे. 
 
(२) एका हठकाणी एक म लगा एका शृांगाने पेय पीत असलेला दाखहवला आिे. 
 
(३) कठड्यावर पक्षधारी कसिाांच्या आकृहत आढळतात. 
 
(४) कठड्याच्या वरवांडीवर (coping stone वर) एक भली मोठी प ष्ट्पमाला यक्ष ककवा तरुण स्त्री-

प रुष वािून नेताना हदसतात. 
 
(५) रोमन हचलखत घातलेल्या योद्धयाची आकृहत एके हठकाणी कोरली आिे. 
 
िे कलाहवशषे रोमन प्रकारचे आिेत खरे. त्या काळी पाँहडचरीजवळ अहरकमेडू येथे रोमन लोकाांची 

रॅ्फक्टरी िोती, असे तेथे सापडलेल्या नाण्याांवरून हदसते. रोमन मद्याचे अरँ्फोरा क ां भ दहक्षण भारतात 
पवनार, कोल्िापूर वगैरे हठकाणींिी सापडले आिेत. त्या काळी भारताचा रोमशी जलमागाने मोठा व्यापार 
चालत असे िे इतरत्र दाखहवले आिे. या सांपकातून रोमन कलेचे कािी हकरकोळ हवशषे भारतीय 
कलाकाराांनी उचलले असल्यास नवल नािी. पण िे हवशषे र्फार मित्त्वाचे नािीत. अमरावती येथील 
कलेचा गाभा हवश द्ध भारतीय आिे. तो पहिम मिाराष्ट्रातील बौद्ध लेणी आहण मध्य भारतातील भारिूत व 
साांची येथील स्तूप याांतून उत्क्रान्त झाला आिे. [Loc. Cit.] 
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णचत्रकला 
 

अजांट्यातील हीनयानाची लेिी 
 

अजांटा िे गाव इांध्याहद्र पववताच्या एका घाटाच्या तोंडाशी बसले आिे. त्याच्या वायव्येस ४ मलैाांवर 
हचत्रकलेबद्दल स प्रहसद्ध अशी िी लेणी एका दरीत २५० रू्फट उांच अशा टेकडीच्या अधववत वळाकार दशवनी 
भागावर पूवव-पहिम हदशाांनी कोरली आिेत. पहिमेच्या बाजूस या टेकडीवरून एक जलप्रवाि सात क ां डाांत 
धबधब्याच्या रूपाने कोसळत खाली वािणाऱ्या ओढ्यास हमळतो. त्याने या हनसगवरमणीय स्थानाचे सौंदयव 
वाढहवले आिे. 

 
या टेकडीत अपूणावस्थेत असलेली धरून एकूण तीस लेणी कोरली आिेत. त्याांपैकी पाच (क्र. ९, 

१०, १९, २६ आहण २९) चैत्यगृिे असून बाकीची पांचवीस हविार लेणी आिेत. त्याांचे प नः िीनयानी आहण 
मिायानी असे दोन हवभाग िोतात. िीनयान पांथाच्या सिा लेण्याांत क्र. ९ व १० ची लेणी चैत्य प्रकारची 
आहण चार (क्र. ८, १२, १३ आहण १५ ) िी हविार प्रकाराची आिेत. िी सिा सातवािन कालातील आिेत. 
बाकीची वाकाटक व त्या नांतरच्या कालातील आिेत. आपणाांस यातील काांिी सातवािनकालीन 
लेण्याांतील कलेची चचा करावयाची आिे. 

 
िी लेणी एका हनजवन प्रदेशात असल्याने मध्यांतरी हकत्येक शतके अज्ञात िोती. सन १८१९ मध्ये 

मद्रास सैन्यातील कािी अहधकारी हर्फरत हर्फरत तेथे गेले तेव्िा त्याांना ती आढळली. नांतर अनेकाांनी त्या 
स्थळाला भेट देऊन तेथील लेण्याांतील अप्रहतम कलेचा जगाला पहरचय करून हदला आिे. 

 
िी सवव लेणी बौद्ध धमाची आिेत. वरेूळसारख्या इतर हठकाणी किदू व जैन धमांची लेणी बौद्ध 

लेण्याांजवळ आढळतात तसा प्रकार येथे नािी. 
 
मागे उल्लहेखलेल्या िीनयानाच्या सिा लेण्याांत क्र. ९ व १० ची चैत्य लेणी सवांत प्राचीन आिेत. 

याचे प्रमाण म्िणजे त्याांतील लेखाांची अक्षऱवहटका आहण त्यात हचतारलेल्या स्त्रीप रुषाांची वषेभषूा. क्र. १० 
च्या चतै्य लेण्यातील वातायनाच्या डावीकडे प ढील लेख कोरला आिे — [A. S. W. I., IV, p. 116.] 
 

१ वाहसहठप तस कट– 
२ िाहदनो घरम ख 
३ दानां [।*] 

 
या लेखात वाहसष्ठीप त्र कटिाहद याने त्या लेण्याचा दशवनी भाग आपल्या खचाने कोरवनू तेथील 

हभक्ष सांघाला अपवण केल्याचा उल्लेख आिे. बजेसला िा वाहसष्ठीप त्र सातवािन क लातील हवख्यात नृपहत 
वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव असावा असे वाटले आहण त्याने िे लेणे हिस्तोत्तर पहिल्या शतकाचे मानले. [C. T. I., p. 
295. Also, A. S. W. I., IV, p. 45.] पण िे मत च कीचे आिे. िा वाहसष्ठीप त्र राजा असता तर त्याच्या नावामागे 
‘रञो’ सारखा शब्द आला असता. प्राचीन काळी मातेवरून म लाचे नाव ठेवण्याची पद्धत उत्तर व दहक्षण 
भारतात सववत्र प्रचहलत िोती. त्याम ळे कोरीव लेखाांवरून अनेक वाहसष्ठीप त्र ज्ञात झाले आिेत. अजांटा 
येथील िीनयानी लेण्याांत एकािी राजाचा उल्लखे नािी. ती सवव लेणी व्यापाऱ्याांनी वा सामान्य जनाांनी 
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कोरहवली व रांगहवली िोती. या लेखाची अक्षरवहटका अशोकाच्या लेखाांतील अक्षरवहटकेिून र्फार नांतरची 
हदसत नािी. [A. S. W. I., IV, Plate LVI (No. 1) पािा.] तसेच या लेण्यात रांगहवलेल्या हचत्राांतील स्त्रीप रुषाांची 
वशेभषूा साांची वगैरे हठकाणाांतील प रातन हशल्पाांतील वषेभषेूिून हभन्न नािी. [C. T. I., Plate XXIX. पािा. या 
लेण्यातील स्तांभावरील ब द्धमरू्मत मात्र नांतरच्या आिेत.] म्िणनू या क्र. ९ व १० च्या लेण्याांचा काल हिस्तपूवव द सरे शतक 
असा हदसतो. 

 
क्र. ९ व १० ची चैत्यगृिे अजांटा येथील सवव लेण्याांत प्राचीन िोत िे मागे साांहगतले. त्याांतिी क्र. ९ 

चे लेणे अगोदरचे आिे. कारण ते त्या टेकडीत जरा खाली खोदले असून क्र. १० च्या चतै्यापेक्षा लिान 
आिे. क्र. १० चे हवशाल चैत्य अगोदर कोरले असते तर क्र. ९ चे चैत्य नांतर अवघड हठकाणी कोरले गेले 
असते असे वाटत नािी. 

 
क्र. १० चे चैत्य िे या आरांभीच्या सवव लेण्याांत हवशाल आिे. ते ४१ रू्फट १ इांच लाांब असून ९½ रू्फट 

रुां द आहण ३६ रू्फट उांच आिे. त्याच्या दोन्िी बाजूांच्या मत्तवारणाां (aisle) पासून मधला भाग ३९ अष्टकोनी 
स्तांभाांनी हवभक्त झाला आिे. त्याच्या वरच्या कमानी, काल्याच्या लेण्याांतल्या प्रमाणे लाकडाच्या िोत्या. 
त्या आता नष्ट झाल्या आिेत. मत्तवारणाांवरच्या कमानी मात्र दगडाच्या आिेत. समोरचा दागोब (स्तूप) 
हशल्परहित असून त्याचा आधार (base) १५½ रू्फट व्यासाचा आिे. वर िर्ममका आहण हतच्यावर चौकोनी 
तीन (ककहचत् एकाप ढे एक आलेल्या) हशला लावल्या आिेत. [C. T. I., p. 292.] 

 
या दोन्िी चैत्यगृिाांत सववत्र हचते्र रांगहवली िोती. पण त्याांतील र्फारच थोडी आहण तीिी लिान 

लिान त कड्याांत आता अवहशष्ट आिेत. त्याांना ‘Fresco Paintings’ असे म्िणतात. लेण्याचे व त्याांतील 
स्तांभाहदकाांचे पृष्ठभाग खडबडीत ठेवनू त्यावर भाताच्या कोंड्याची राख हमसळलेल्या उत्तम कमावलेल्या 
मातीचा हगलावा देत असत, आहण त्यावर आधी पाांढरा रांग देऊन नांतर हचते्र काढली जात. [अजांटा, प.ृ २६. श्री. 
बाळासािेब पांत प्रहतहनधी याांच्या मते िी हचते्र फे्रस्को पद्धतीची नसून सकॅो पद्धतीची आिेत. पूवोक्त, पृ. २७.] अजांटा येथील बि तेक 
लेण्याांत हचत्रकाम केले िोते, पण त्यातील नऊदशाांश काम आता नष्ट झाले आिे. नांतरच्या वाकाटक आहण 
त्याप ढील काळच्या क्र. १६, १७ व १ च्या लेण्याांत अद्याहप बरीचशी हचते्र शाबतू आिे. अजांट्याच्या 
हचत्रकलेची माहिती देताांना या लेण्याांतील हचत्राांचा उदािरणाांदाखल उपयोग केला जातो, पण ती 
सातवािन काळानांतरची असल्याम ळे त्याांचा येथे हनदेश करणे अप्रस्त त िोईल. क्र. १० च्या लेण्याांतील 
अवहशष्ट हचत्राांच्या प्रहतकृहत कोठेिी आढळत नािीत. [यजदानी व बाळासािेब पांत प्रहतहनधी या दोघाांच्यािी अजांट्यातील 
हचत्राांवरील ग्रांथाांत अजांटा, क्र. १० च्या लेण्यातील एकािी हचत्राची प्रहतकृहत हदली नािी.] 

 
क्र. १० च्या लेण्याच्या उजव्या कभतीवर एक जातककथा हचहत्रत केली िोती. हतची रांहगत प्रती 

आम्िाांस उपलब्ध झाली नािी. पण हतची साधी प्रहतकृहत बजेसने प्रहसद्ध केली आिे. [A. S. W. I. IV, Plate XVI.] 
हतचा र्फोटो येथे हदला आिे. [पहिका १७, आकृहत २५.] त्यावरून तत्कालीन हचत्रकलेची कािीशी कल्पना करता 
येईल. 

 
िे हचत्र षड्दन्तजातकातील (जातक क्र. ५१४) कथेचे आिे. ती कथा अशी — [पाहलजातक क्र. ५१४ 

पािा. या जातकाच्या कथेची हचते्र अजांट्याच्या इतर लेण्याांतिी आढळतात. ‘वाकाटक नृपहत आहण त्याांचा काळ’, पृ. १५६ पािा.] 
 
षड्दन्त (सिा दाताांच्या) ित्तीने आपल्या ित्तीणीला एकदा अहतशय रूष्ट केले. तेव्िा हतने प ढील 

जन्मात त्याचा सूड घेण्याचा हनिय केला. त्या जन्मी ती एका राजाची राणी झाली. हतने त्याच्याजवळ 
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‘षड्दन्त ित्तीचे दात कापून आणवा’ असा िि धरला. राजाने एका हशकाऱ्याला ते काम साांहगतले. राणीने 
त्या ित्तीचा पत्ता साांहगतला. त्या हशकाऱ्याने एका तापसाचा वषे धारण केला आहण एक खड्डा खणून तो 
त्यात ित्तीची वाट पाित बसला. षड्दन्त जवळ आल्यावर त्याने त्याला बाण मारून घायाळ केले. तेव्िा 
त्याला मरणप्राय वदेना िोऊ लागल्या. ित्तीने त्याला आपणाांस घायाळ करण्याचे कारण हवचारले आहण ते 
समजल्यावर त्याने आपण िोऊन अत्यांत वदेना सोसून त्याला आपले दात काढून हदले. हशकाऱ्याने 
आणलेले दात पािताच राणीला आपल्या द ष्ट्कृत्याचा पिात्ताप झाला. पूववजन्मी त्या ित्तीने आपणाांवर 
केलेल्या पे्रमाची आठवण िोऊन ती भग्नहृदय झाली आहण गतप्राण िोऊन पडली. 

 
या कथेतील हवहवध प्रसांग हचत्रकाराने मोठ्या कौशल्याने रेखाटले आिेत. [पहिका १७, आकृहत २५.] 

डावीकडच्या जवळ जवळ अध्या भागात षड्दन्त ित्ती आपल्या सोबत्याांसि हिमालयावर आनांदाने हविार 
करताना दाखहवला आिे. नांतरच्या दृश्यात हशकाऱ्याकडून तो घायाळ िोणे व त्याने आपण िोऊन आपले 
दात उपटून देणे या घटना दाखहवल्या आिेत. प ढील दृश्यात तो हशकारी एकेका पारड्यात तीन तीन 
िन्स्तदांत ठेवनू ती पखाल खाांद्यावरून आणतो, राजा ती वाता राणीला कळवतो तेव्िा ती हखन्न िोते, प ढे ते 
िन्स्तदांत हतच्याप ढे आणताच ती भग्नहृदय िोऊन हनिेष्ट पडते आहण हनधन पावते असे प्रसांग अत्यांत 
कौशल्याने रेखाटले आिेत. 

 
या लाकडी ठोकळ्यावरील प्रहतकृतीत (Woodcut मध्ये) मूळ हचत्रातील सौंदयव रांगाांच्या अभावी 

उतरले असणे शक्य नािी. तथाहप, त्यावरूनिी सातवािनकालीन कलाकाराांच्या कृतीतील सृहष्टसादृश्य, 
बाह्यरेषा–रेखाटनातील कौशल्य आहण भावसूचकता याांचा प्रत्यय येईल. जवळ जवळ दोन िजार वषांपूवी 
भारतीय कलाकाराांनी हचत्रकलेत हकती प्रगहत केली िोती िे पाहिल्यावर कोणाचेिी मन आियवचहकत 
झाल्याहशवाय रािणार नािी. 
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प्रकरि आठवे सातवाहन आणि पणिमी क्षत्रप याांची नािी 
 

सातवािनाांच्या उदयापूवी उत्तर भारतातल्याप्रमाणे दहक्षणेतिी टांहकत (punch-marked) नाणी 
प्रचहलत िोती. दहक्षणेत सातवािनाांनी प्रथम राजनामाांहकत नाणी पाडण्यास आरांभ केला. ती ताांबे, हशसे व 
पोहटन, क्वहचत् चाांदी, या धातूांची असत. त्याांना काषापण असे नाव असे. ‘मन स्मृती’त (८,१३६) एक कषव 
(१६ मासे) वजनाच्या ताांब्याच्या नाण्याची ‘काषापण’ िी सांज्ञा उल्लेहखली आिे. नागहनकेच्या नाणेघाटातील 
लेखात हवहवध श्रौत यज्ञाांत िजारो काषापणाांची दाने हदल्याचा हनदेश आिे. ते काषापण ताांब्याचे ककवा 
हशशाचे असाव.े [काषापण चाांदीचेिी असत. यासांबांधी हववेचन डॉ. काणे याांनी केले आिे. H. D., III, pp. 123 f.] 
 

सातवाहन राजाांची नािी 
 

सातवािन वांशाचा मूळ प रुष सातवािन या राजाने प्रथम आपल्या नावाची नाणी पाडली. त्याची 
ताांब्याची नाणी औरांगाबाद, िैदराबाद वगैरे हठकाणी सापडली आिेत. कािी हशशाची नाणी नेवासे, 
कोंडापूर वगैरे हठकाणी उत्खननाांतिी हमळाली आिेत. त्याांपैकी दोन नाणी येथे हदली आिेत — 
 

(१) सातवािन राजाची नाणी — 
 

(अ) ताांब्याचे नाणे [S. I., III, 1 f. पहिका १९, आकृहत २८. नाण्याांवरील लेखाांत बि धा स्वर दाखहवले नसतात. ते घालून येथे व 

याप ढे ते लेख हदले आिेत.] – प्रान्प्तस्थान–िैदराबाद; आकार–चौकोनी; प्रत्येक बाजू .८ इांच; वजन–११० गे्रन. 
 

प ढील बाजू–उजवीकडे सोंड खाली करून उभा राहिलेला ित्ती; त्याच्या प ढे दोन वत वळाांना उभ्या 
रेषेने छेदणारे (छकाराचे) हचन्ि; पाठीवर आडव्या रेषेने छेदलेला हतकोनी ध्वज; डाव्या कोनातून आरांभ 
झालेला लेख–रञो हसहर-सादवाि [नस *]. 
 

मागील बाजू–एकात एक अशा दोन कबद य क्त वत वळाांनी बनहवलेले उजै्जनी हचन्ि; काांिी 
वत वळाांसमोर प ढील बाजूवरीलप्रमाणे छकारद्वयाचे हचन्ि, तर कािीसमोर स्वन्स्तक. 
 

(आ) हशशाचे नाणे [Ibid., III, pp. 5 f. पहिका १९, आकृहत २९.] –प्रान्प्तस्थान–कोंडापूर येथील उत्खनन; 
आकार–ओव्िाल प्रकारचा; वजन–९८·९ गे्रन. 
 

प ढील बाजू–उजवीकडे, खाली सोंड करून उभा राहिलेला ित्ती. त्याच्या पाठीमागे खालील 
डाव्या कोनातून ‘हसहर-सादवाि–’ लेख. 
 

मागील बाजू–एकात एक दोन वत वळाांचे उजै्जनी हचन्ि. त्याांच्या मध्ये कबद . 
 

(इ) हशशाचे नाणे [Sankalia, From History to Pre-history at Nevasa, p. 172. पहिका १९, आकृहत ३०.] –
प्रान्प्तस्थान–नेवासे येथील उत्खनन; आकार–वाटोळा. 
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प ढील बाजू–उजवीकडे उभा राहिलेला वृषभ; त्याच्या पाठीवर तीन टेकड्याांचा पववत. सभोवर 
लेख–‘रञो हसहर सातवािनस’. 

 
मागील बाजू–डावीकडे एक हचन्ि; उजवीकडे कठड्यात वृक्ष; डावीकडे दोन हचन्िे; खाली दोन 

टेकड्या व नदी. 
 
िी नाणी कोणत्या सातवािनाची ह्यावर हवद्वानाांत तीव्र मतभेद आिोत. ‘सातवािन घराण्याचा मूळ 

प रुष अशोकानांतर लौकरच उदयास आला असल्यास िी नाणी त्याची असू शकत नािीत; कारण त्या 
काळी (हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकाच्या अखेरीस) अशी राजनामाांहकत नाणी प्रचारात नव्िती. तेव्िा ती 
नाणेघाटात ज्याचा प तळा िोता त्या क मार सातवािनाची असावी’ असे काांिींचे म्िणणे आिे. पण तो क मार 
सातवािन अल्पवयी असताना हनधन पावला असावा; तो गादीवर आला नव्िता िे इतरत्र दाखहवले आिे; 
द सरा कोणी सातवािन राजा ज्ञात नािी. तेव्िा िी नाणी सातवािनवांशकत्याचीच असावी. [भारतातील प्राचीन 
नगराांच्या (उदािरणाथव, तगर याच्या) नावाने पाडलेली नाणी याच काळातील मानली जातात. F. N. S. I., XXXVIII, pp. 36 f.] 

 
(२) प्रथम सातकणीची नाणी– 
 
(अ) हशशाचे नाणे [S. I., III, pp. 10 f. पहिका १९, आकृहत ३१.] –प्रान्प्तस्थान–िैदराबाद; आकार–वाटोळा 

(व्यास ·९ इांच); वजन–२८२ गे्रन. 
 
प ढील बाजू–उजवीकडे तोंड करून उभा राहिलेला वृषभ. वरील भागी सभोवर लेख–‘रञो हसहर 

सातकहणस’. 
 
मागील बाजू–मध्यभागी कठड्याने वहेष्टलेला पाच पणांचा वृक्ष; उजवीकडे हत्ररत्न हचन्ि आहण 

डावीकडे हतकोनी ध्वज; वृक्षावर दोन्िी बाजूस एक एक वत वळ; खाली उजव्या बाजूस स्वन्स्तक आहण डाव्या 
बाजूस हत्ररत्न हचन्ि; खाली दोन टेकड्या. 

 
सातकणीच्या नाण्याांत िे बरेच प्राचीन हदसते. ते प्रथम सातकणीचे असाव.े 
 
(आ) पोटीनचे नाणे [F. N. S. I., XXXV, pp. 106 f. पहिका १९, आकृहत ३२.] –प्रान्प्तस्थान–पौनी येथील 

उत्खनन; आकार–चौकोनी; ·८ इांच×·७ इांच; वजन–१३८ गे्रन. 
 
प ढील बाजू–उजवीकडे वर सोंड केलेला ित्ती. वर कबद सहित उजै्जनी हचन्ि; आडव्या सरळ रेषेत 

लेख–‘रांञो हसहर-सातकां हण–’. 
 
मागील बाजू–उजवीकडे शपूेट वर केलेला वृषभ; वर अष्टारचक्र आहण हतकोनी ध्वज. 
 
दोन बाजूांवर हभन्न हभन्न पश  असलेले िे नाणे असामान्य आिे. लेखाच्या अक्षरवहटकेवरून ते बरेच 

प्राचीन, म्िणून प्रथम सातकणीचे असाव.े या सातकणीचे एक नाणे पौनी येथे जहमनीवरिी सापडले आिे. 
या नाण्याांवरून या सातकणीचा अांमल हवदभावर िोता, व िाथीग ांर्फा लेखातील उल्लेख त्याचाच िोय िे स्पष्ट 
हदसते. 
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(इ) ्ॉन्झचे नाणे [Ibid., XXI, pp. 110 f.] –प्रान्प्तस्थान–जबलपूरजवळचे तेवर (प्राचीन हत्रप री); 
आकार–चौकोनी; ·८ इांच; वजन–८० गे्रन. 

 
प ढील बाजू–मध्यभागी उजै्जन हचन्ि; त्यावर चांद्राकृहत; त्याच्या उजव्या बाजूस कठड्यात हतकोनी 

ध्वज; डाव्या बाजूस ित्ती. खाली मासे असलेली नदी. सवांच्या वर आडव्या रेषेत [रञो] हसहर-
सातकहणस. 

 
मागील बाजू–हरकामी. 
 
अक्षरवहटकेवरून िे नाणे प्रथम सातकणीचे हदसते. ते हत्रप री येथील उद ध्वस्त भागात सापडले, िे 

मित्त्वाचे आिे. प्रथम सातकणीने साांचीपयंत प्रदेश कजकून काांिी काळ आपल्या ताब्यात ठेवला िोता. त्या 
काळचे िे नाणे असाव.े 

 
(ई) सातकर्मण आहण नागहनका याांचे चाांदीचे जोड नाणे [F. N. S. I., XXXVI, pp. 6 f. पहिका 20, आकृहत ३३, 

(हि प्लॅन्स्टकची वाढीव प्रहतकृहत आिे.)] –प्रान्प्तस्थान–ज न्नर; आकार–गोल; व्यास–·७५ इांच; वजन–१०८ गॅ्रम. 
 
प ढील बाजू–लेख दोन ओळींत–(१) ‘रञो हसहर-सात [क]’– 
 
(२) ‘नागहनकाय’. डाव्या बाजूस घोड्याची अपूणव आकृहत. 
 
मागील बाजू–आत स्वन्स्तक असलेले एकेरी वत वळ. दोन वत वळाांमध्ये कबद . डावीकडे भाल्याची 

आकृहत. 
 
सातवािनाांच्या सवव चाांदीच्या नाण्याांत िे प्राचीन आिे. यावरील घोड्याच्या आकृतीवरून ते 

अश्वमेध प्रसांगी पाडले िोते असे हदसते. यातील नागहनकेच्या उल्लखेावरून ती प्रथम सातकणीची पत्नी 
िोती आहण राज्यकारभारात हतचे वचवस्व िोते िे व्यक्त िोते. 

 
(३) शक्तीचे ताांब्याचे नाणे– [Seminar, p. 27; पहिका २०, आकृहत ३४.] प्रान्प्तस्थान–बेसनगर (प्राचीन 

हवहदश)े जवळ बेतवा नदीच्या पात्रात हमळाले. आकार–वाटोळे; व्यास–२·२० सें. मी.; वजन–१०० गे्रन. 
 
प ढील बाजू–स्त्री प्लॅटर्फॉमववर सांम ख उभी. हतच्या डाव्या बाजूस उजै्जन हचन्ि; सभोवर लेख–‘रञो 

हसहर-सहतस’. 
 
मागील बाजू–दोन पववताांमध्ये सोंड उांच केलेला ित्ती; वर कठड्यात वृक्ष. 
 
रॅप्सन् ने असले ‘माळवा घडणी’चे हशशाचे नाणे पहिम भारतातील म्िणून हदले आिे. त्याच्या काळी 

सातवािनाची नाणी सापडली नव्िती. म्िणून त्याने ‘सातस’ असे वाचून िे नाणे सातकणीचे असे मानले. 
पण असा नावाचा सांके्षप इतरत्र आढळत नािी. िी नाणी नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखात उल्लहेखलेल्या 
‘सहतहसहर’ची असावी. जैन ग्रांथाांत त्याचे नाव शन्क्तक मार असे येते. नाणेघाटातील एक प्रहतमा ‘क मार 
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िक हसहर’ची िोती तो िक हसहर िा शन्क्तश्रीच असावा. त्याचे द सरे ताांब्याचे चौकोनी नाणे उजै्जनी येथे 
सापडले आिे. 

 
(४) आपीलकाचे ताांब्याचे नाणे– [Num. Suppl. XLVII, p. 93 f. पहिका २०, आकृहत ३५.] प्रान्प्तस्थान–

छत्तीसगडच्या हबलासपूर हजल्ह्यातील बालपूर येथे मिानदीच्या काठी. आकार–वाटोळा; व्यास–१ इांच; 
वजन–६५ गे्रन. 

 
प ढील बाजू–उजवीकडे सोंड खाली केलेला ित्ती; प ढे अांक श; सभोवर लेख ‘रञो 

हसवहसहरसापीलकस.’ 
 
मागील बाजू–हरकामी. 
 
िा आपीलक राजा प राणाांतील वांशावळीत बराच अगोदर उल्लेहखलेला आिे. याने हशवश्री िे उपपद 

धारण केले आिे. सातवािन राजे िे उपपद हवकल्पाने आपल्या नावामागे लावत असत. याच्या काळी 
छत्तीसगडसारख्या पूवेकडील भागापयंत सातवािनाांची सत्ता पसरली िोती असे या नाण्याच्या प्राप्तीवरून 
अन मान काढता येते. 

 
(५) गौतमीप त्र सातकणीची नाणी–याची ित्ती, कसि, अश्व, स्वन्स्तक, पववत वगैरे हवहवध प्रकारची 

नाणी दहक्षणेतील अनेक प्रदेशाांत सापडली आिेत. [B. M. C. (Andhras), pp. 3, 17. Seminar, pp. 82 f.] तऱ्िाळा येथे 
सापडलेली पोटीन धातूची नाणी प ढील प्रकारची आिेत– 

 
(अ) गौतमीप त्राचे पोहटनचे नाणे [F. N. S. I., III, p. 38, पहिका २१, आकृहत १ ते ७, ११ व १२.]–प्रान्प्तस्थान–

तऱ्िाळा (हवदभव). आकार–वाटोळा; व्यास–·८ इांच; वजन–६०·५ गे्रन. 
 
प ढील बाजू–सोंड वर केलेला ित्ती उजवीकडे. सभोवार लेख– [हर] सातकहणस. 
 
मागील बाजू–उजै्जनी हचन्ि. 
 
तऱ्िाळा सांचयात याची सवात जास्त ५७३ नाणी िोती. याांवर त्याचे मातृनामदशवक हवशषेण 

आढळत नािी; पण कोंडापूर येथील उत्खननात सापडलेल्या त्याच्या नाण्याांवर ते आढळते. तसेच 
अांध्रातील पेडाबांकूर येथील नाण्याांवर [Rama Rao, Satavhana Coins in the Andhra Pradesh Government Museum, pp. 
34-37.] ते हदसते म्िणून याने अांध्र देश कजकला िोता यात सांशय नािी. याची अश्व, पववत आहण स्वन्स्तक 
हचन्िाांहकत नाणी अांध्रात सापडली आिेत. 

 
(आ) गौतमीप त्राचे म खवट्यासहित चाांदीचे नाणे [F. N. S. I., XXI, pp. 106 f. पहिका २२, आकृहत ३६.] –

प्रान्प्तस्थान–बालपूर (छत्तीसगड). आकार–वाटोळा; व्यास–·६ इांच; वजन–२७·९ गे्रन. 
 
प ढील बाजू–राजाचा म खवटा उजवीकडे; केस क रळे. समोर लेख–गोत [हम]–. 



अनुक्रमणिका 
 
 

मागील बाजू–डावीकडे उजै्जनी हचन्ि; उजवीकडे सिा टेकड्याांचा पववत, त्यावर चांद्र, जवळच 
अस्पष्ट (सूयाचे?) हचन्ि–दोन्िीमध्ये [अ] रिणष असा लेख. ‘अरिण’ िा द्राहवडी भाषेतील शब्द ‘राजा’ 
या अथी. 

 
सातवािनाांची चाांदीची नाणी अत्यल्प आिेत त्याांपैकी िे एक आिे. 
 
(इ) गौतमीप त्र सातकणीने हशक्का मारलेले चाांदीचे नाणे [F. B. B. R. A. S., XXII, pp. 223–243; B. M. C. 

(Andhras), p. 68.] –गौतमीप त्राने निपानावर हवजय हमळहवल्यावर त्याची नाणी परत मागवनू त्याांवर आपला 
हशक्का मारून ती प नः प्रसाहरत केली िोती. त्याांचा मोठा साठा जोगलतेंभी (नाहशक हजल्िा) येथे सापडला 
िोता. 

 
या हशक्क्याच्या बाजू खालीलप्रमाणे– 
 
प ढील बाजू–तीन ककवा सिा टेकड्याांचे–चांद्रासहित ककवा चांद्ररहित–हचन्ि. लेख–‘रञो 

गोतहमप तस हसहर-सातकहणस’. 
 
मागील बाजू–चांद्र वर असलेले ककवा त्याहवरहित कबद सहित वा तहद्वरहित उजै्जनी हचन्ि. 
 
(६) वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीची नाणी–याची पोटीनची नाणी हवदभात आहण हशशाची नाणी पहिम 

मिाराष्ट्रात तसेच अांध्रातिी सापडली आिेत. काांिी चाांदीचीिी अांध्रात सापडली आिेत. 
 
(अ) प ळ मावीचे पोटीनचे नाणे [F. N. S. I., III, pp. 39-40. पहिका २१, आकृहत ८-१४.] –प्रान्प्तस्थान–

तऱ्िाळा (हवदभव). आकार–वाटोळा; व्यास–·८ इांच; वजन–४३ गे्रन. 
 
प ढील बाजू–वर सोंड केलेला ित्ती उजवीकडे. लेख–रणा हसहरप ळ मा [हवस*]. 
 
मागील बाजू — उजै्जनी हचन्ि. 
 
कािी नाण्याांवर लेख ‘रणा हसवहसहरप ळ माहवस’ असा आढळतो. तीिी नाणी याचीच िोत. 

सातवािन राजे ‘हशवश्री’ िे उपपद हवकल्पाने आपल्या नावामागे लावीत असत. 
 
(आ) वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीचे हशशाचे नाणे [L. H. S. I., p. 170. पहिका २२, आकृहत ३७.] — प्रान्प्तस्थान — 

वाटेगाव (साांगली हजल्िा). आकार — वाटोळा; व्यास — १·२ सें. मी.; वजन — ८·६० गॅ्रम. 
 
प ढील बाजू — वर सोंड केलेला ित्ती उजवीकडे. सभोवर लेख — रञो वाहसहठप तस 

हसवहसहरप ळ माहवस. 
 
मागील बाजू — उजै्जनी हचन्ि. 



अनुक्रमणिका 
 
 

(इ) वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीचे म खवट्याचे चाांदीचे नाणे [F. N. S. I., XXXVIII, pp. 12 f. पहिका २२, आकृहत ३८.] 
— प्रान्प्तस्थान — िैदराबाद. आकार — वाटोळा; व्यास — ०·७ इांच; वजन — ३० गे्रन. 

 
प ढील बाजू—उजवीकडे वळलेला राजाचा चेिरा; डोकीवर क रळे केस ककवा अशा केशाांचा टोप; 

कानात आभरण; डोकीवर समोर राजत्वसूचक मोठा हिरा–सभोवर ्ाह्मी हलपीत—रञो वाहसहठप तस 
हसहरप ळ माहवस. 

 
मागील बाजू — मध्यभागी उजै्जनी हचन्ि व पाच टेकड्याांचा पववत, खाली नदी. सभोवर द्राहवडी 

भाषेत लेख — अरिणष वाहिहिमाकणष हतरुप ळ माहवष. (िे नाणे राजा वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीचे). 
 
(७) वाहसष्ठीप त्र स्कन्द सातकणीची नाणी — याची नाणी पहिम मिाराष्ट्रात व हवदभात सापडली 

आिेत. अांध्रात मात्र ती सापडली नािीत. 
 
(अ) स्कन्द सातकणीचे पोहटनचे नाणे [S. I., III, pp. 41 f. पहिका २१, आकृहत १५-१६.] — (तऱ्िाळा सांचय). 

आकार — वाटोळा; व्यास — ६५ इांच; वजन — ६५ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — सोंड वर केलेला ित्ती उजवीकडे. सभोवर लेख — [रणा] हसहर-खद-

सातकहणस. 
 
मागील बाजू — उजै्जन हचन्ि. 
 
(आ) वाहसष्ठीप त्र स्कन्दसातकणीचे हशशाचे नाणे (वाटेगाांव सांचय) [L. H. S. I., pp. 171. पहिका २३, 

आकृहत ३९.] आकार — वाटोळा; व्यास — १·१ सें. मी.; वजन — ४·३८० गॅ्रम. 
 
प ढील बाजू — वर सोंड केलेला ित्ती उजवीकडे. सभोवार लेख — रञो वाहसहठप तस हसहर–खद 

[सातकहणस*]. 
 
या राजाच्या मातृनामहनदशवक हवशषेणावरून तो प ळ माहव व सातकर्मण याांचा सख्खा भाऊ िोता 

असे कळते. 
 
(इ) वाहसष्ठीप त्र स्कन्द सातकणीचे चाांदीचे म खवट्याचे नाणे [हवदभव सांशोधन मांडळ वार्मषक १९७७, प.ृ ११५. 

पहिका २३, आकृहत ४०.] — प्रान्प्तस्थान — नाहशक. आकार — वाटोळे; व्यास — ६·५ हम. मी.; वजन — २८·५ 
गे्रन. 

 
प ढील बाजू — उजवीकडे वळलेला राजाचा चेिरा; डोक्यावर क रळे केस; कपाळावर पिी–

मध्यभागी मोठा हिरा; कणवभषूणे–लेख — [रञो] ॱ  ॱ  ॱ  ॱ हसहरखदसातकहणस. 
 
मागील बाजू — उजै्जनी हचन्ि; सिा टेकड्याांचा पववत; वर सूयव; खाली नदी; लेख — ॱ  ॱ  ॱ 

सातकहण [स]. 



अनुक्रमणिका 
 
 

मागील बाजूवरचा लेख तेलग  भाषेत हदसत नािी. याची नाणी अांध्रात सापडली नािीत. आतापयंत 
त्याचे िे एकच चाांदीचे नाणे सापडले आिे. 

 
(८) वाहसष्ठीप त्र सातकणीची नाणी — याची हशशाची नाणी अांध्रात हमळाली आिेत. याच्या 

मातृनामाचा सदैव उल्लखे केला नसल्याम ळे इतरत्र हमळालेल्या सातकणीच्या नाण्याांपैकी कािी कदाहचत् 
याची असतील. 

 
(अ) वाहसष्ठीप त्र सातकणीचे हशशाचे नाणे [B. M. C. (Andhras), p. 29.] — प्रान्प्तस्थान — अांध्रातील 

कृष्ट्णा आहण गोदावरी हजल्िे. आकार––वाटोळा; व्यास — ·८ इां.; वजन — ९१ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — तीन टेकड्याांचा पववत; खाली नदी. सभोवार–[रञो वाहस] हठप तस हसव [हसहर] 

[सातकहणस*]. 
 
मागील बाजू — दोन दोन वत वळाांमध्ये कबद  असलेले उजै्जन हचन्ि. 
 
(आ) वाहसष्ठीप त्र सातकणीचे चाांदीचे म खवट्याचे नाणे [F. N. S. I., XXI, pp. 9 f. पहिका २३, आकृहत ४१.] 

— प्रान्प्तस्थान — अज्ञात. आकार — वाटोळा; व्यास–– ·७ इां.; वजन — २८ गे्रन. 
 
प ढील बाजू––राजाचा चेिरा उजवीकडे; डोकीवर क रळे केस; समोर हिरा; कानात आभरण–

सभोवार लेख––रञो वाहसहठप तस हसहरसातकहणस. 
 
मागील बाजू — डावीकडे उजै्जनी हचन्ि; वर चांद्र; उजवीकडे सिा टेकड्याांचा पववत–दोन्िी मध्ये 

चांद्र व सूयव; खाली नदी. लेख — अरिणष वाहिहिमाकणष हतरुिातकहणष. (िे नाणे राजा वाहसष्ठीप त्र 
श्रीसातकणीचे.) 

 
(९) यज्ञ सातकणीची नाणी — याची ित्ती, पववत, अश्व, कसि, नौका वगैरे हवहवध हचन्िाांची नाणी 

पहिम मिाराष्ट्र, अांध्र, हवदभव, ग जराथ वगैरे प्रदेशाांत सापडली आिे. याची नाणी पोहटन, हशसे, ताांबे व 
चाांदी या हवहवध धातूांची आिेत. 

 
(अ) यज्ञ सातकणीचे पोहटनचे नाणे. [S. I., III, pp. 42. पहिका २१, आकृहत १७ ते २१.] — प्रान्प्तस्थान — 

तऱ्िाळा (हवदभव). आकार — वाटोळा; व्यास — ·७ इां.; वजन — ४३ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — वर सोंड केलेला ित्ती उजवीकडे; सभोवार लेख — रञो हसहर–यञ 

[सातकहणस*]. 
 
मागील बाजू — उजै्जनी हचन्ि. 
 
(आ) यज्ञ सातकणीचे हशशाचे नाणे [Ibid., III, pp. 17 f. पहिका २४, आकृहत ४३.] ––प्रान्प्तस्थान––ग ांटूर 

(अन्ध्र). आकार — वाटोळा; व्यास — ·८ इां.; वजन — १२१ गे्रन. 



अनुक्रमणिका 
 
 

प ढील बाजू — दोन हशडाांचे जिाज; खाली सम द्रद्योतक मासे व शांख.सभोवार लेख––र [णो] 
साहमस हसहर–यञ–सातकहणस. 

 
(इ) यज्ञ सातकणीचे चाांदीचे नाणे [B. M. C. (Andhras), p. 45. पहिका २३, आकृहत ४२.] — प्रान्प्तस्थान — 

सौराष्ट्र. राजाचा म खवटा उजवीकडे; डोकीवर हशरस्त्राण; प ढे राजत्वदशवक हिरा; कानात लोंबणारे 
कणाभरण. सभोवार लेख — रञो गौतमीप तस हसहरयञ — सातकहणस. 

 
मागील बाजू — डावीकडे उजै्जनी हचन्ि; उजवीकडे सिा टेकड्याांचा पववत; दोन्िीवर चांद्र, मध्ये 

सूयव; खाली नदी. सभोवार लेख––[अरि]णष गोतहमप तष हिरु–यञ–िातकहणष. 
 
(१०) [माठरीप त्र] शक सातकणीची नाणी — 
 
(अ) पोटीनचे नाणे [S. I., III, p. 44, पहिका २१, आकृहत २९.] — प्रान्प्तस्थान — तऱ्िाळा. आकार — 

वाटोळा; व्यास — ·७ इां.; वजन — ४३ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — वर सोंड केलेला ित्ती उजवीकडे. सभोवती लेख — .  .  .  . सकसा 

[तकहणस*]. 
 
मागील बाजू — उजै्जनी हचन्ि. 
 
माढरीप त्र शकसेनाचा लेख कान्िेरी लेण्यात सापडला आिे. त्याचीच िी नाणी असावी. 
 
(आ) माठरीप त्र [शकसेनाचे] ताांब्याचे नाणे [Rama Rao, Satavahana Coins in the Andhra Pradesh 

Government Museum, No. 311.] — प्रान्प्तस्थान — पेडाबांकूर (अांध्र). आकार — वाटोळा; व्यास — ·५० इांच; 
वजन — २३·५ गे्रन. 

 
प ढील बाजू — खाली सोंड केलेला ित्ती, उजवीकडे तोंड केलेला. सभोवार लेख — [रञो] 

माढहर — 
 
मागील बाजू — उजै्जनी हचन्ि. 
 
अांध्रातील या नाण्याांचा आकार अगदी लिान आिे. डॉ. रामरावाांचे वाचन येथे हदले आिे. त्याांनी 

यावर राजाचे र्फक्त मातृनाम ‘माठहर’ असे वाचले आिे, ते ‘माढहर’ असाव.े 
 
(११) हवजय सातकणीची नाणी — 
 
(अ) पोटीनचे नाणे [S. I., III, p. 42 f. पहिका २१, आकृहत २२.] — प्रान्प्तस्थान — तऱ्िाळा (हवदभव). 

आकार — वाटोळा; व्यास — ·६८ इांच; वजन — ३१ गे्रन. 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

प ढील बाजू — सोंड वर केलेला ित्ती उजवीकडे. सभोवार लेख — ...... [ज] य सातकहण 
[स*]. 

 
मागील बाजू — उजै्जनी हचन्ि. 
 
याचे एक नाणे चाांदा सांचयात िोते. याचा हशलालेख अांध्रात सापडला आिे. याने हवजयप री 

(नागाज वनकोंड) स्थापून तेथे राजधानी केली िोती. याचे लेख ककवा नाणी पहिम मिाराष्ट्रात सापडली 
नािीत. 

 
(आ) हवजय सातकणीचे पोटीनचे नाणे [F. N. S. I., XXI, p. 68.] — प्रान्प्तस्थान — िैदराबाद (अांध्र). 

पोटीनचे; आकार — वाटोळा; व्यास — ·८ इांच; वजन — ·९२ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — तीन टेकड्याांचा पववत; खाली नदी; सभोवार लेख — हवजयसातकहणस. 
 
मागील बाजू — कबद सहित उजै्जनी हचन्ि. वर चांद्र; सभोवार अस्पष्ट [सातकहणस]. 
 
(१२) वाहसष्ठीप त्र चांद्रस्वातीचे हशशाचे नाणे [B. M. C. (Andhrs), pp. 30-31.] — प्रान्प्तस्थान — कृष्ट्णा 

व गोदावरी हजल्िे. 
 
प ढील बाजू — तीन टेकड्याांचा पववत; खाली नदी; सभोवार लेख — ‘रञो वाहसहठप तस 

हसहरचदसाहतस’. 
 
मागील बाजू — मध्ये कबद  असलेल्या दोन दोन वत वळाांचे उजै्जनी हचन्ि. 
 
(१३) तृतीय प ळ मावीचे पोटीनचे नाणे [S. I., III, p. 45. पहिका २१, आकृहत ३१.] — (तऱ्िाळे सांचय). 

आकार — वाटोळा; व्यास — ·६५ इां.; वजन — ४०·५ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — सोंड वर केलेला ित्ती उजवीकडे. सभोवार लेख — प ळिाम [हव*]. 
 
िा सातवािन क ळातील शवेटचा राजा. याचे नाव पूवीच्या तन्नामक राजाांच्या नावािून ककहचत् हभन्न 

आिे. याचा हशलालेख बले्लारी हजल्ह्यातील अडोणी येथे हमळाला आिे. 
 
याहशवाय क ां भ सातकर्मण आहण कणव सातकर्मण याांची पोहटनची पूवोक्त प्रकारची नाणी तऱ्िाळे 

सांचयात िोती. [F. N. S. I., III, pp. 43-44. पहिका २१, आकृहत अन क्रमे २४-२५ आहण २६-२८ पािा.] त्याांची नाणी इतरत्र 
सापडली नािीत. 

 
याहशवाय िैदराबादेत सेबक राजाचे ताांब्याचे वृषभाांहकत नाणे सापडले आिे. [S. I., III, pp. 19 f.] तो 

राजा बराच प्राचीन हदसतो. त्याच्या प्रकाशहशव सेबक नामक [Ibid., III, pp. 52 f.] वांशजाचे अश्वाांहकत हशशाचे 
नाणे तेथेच हमळाले आिे. िे राजे सातवािन काळात दहक्षणेत राज्य करीत िोते यात सांशय नािी, पण ते 
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स्वतांत्र िोते की माांडहलक िोते िे कळण्यास मागव नािी. कािी माांडहलकिी स्वतःच्या नाव ेनाणी पाडीत 
असत. तशा कािी नाण्याांचे आता वणवन करू. 
 

माांडणलकाांची नािी 
 

कुर राजाांची णशशाची नािी (कोल्हापूर येथील) 
 

कोल्िापूरचे उपनगर ्म्िप री येथे जवळच्या पांचगांगा नदीचा पूल बाांधण्याच्या वळेी, सन १८८४ 
मध्ये, काांिी हशशाच्या व ताांब्याच्या नाण्याांचा सांचय सापडला िोता. त्याांतील कािी नांतरच्या त्याच राजाांच्या 
उत्तराहधकाऱ्याांनी प नः टांहकत केलेली आढळली िोती. त्यावरून या राजाांचा प ढील कालक्रम हनहित 
करण्यात आला — 
 

(१) वाहसष्ठीप त्र हवहळवायक र 
(२) माठरीप त्र हशवलक र 
(३) गौतमीप त्र हवहळवायक र. 

 
िी नाणी डॉ. रामकृष्ट्णपांत भाांडारकराांनी तपासली िोती. रॅप्सनने त्याांचा अांतभाव ह्हटश 

म्यूहझयममधील नाण्याांच्या कॅटलॉग मध्ये केला िोता. या राजाांचा सातवािन राजाांशी कसा सांबांध िोता 
याहवषयी हवद्वानाांनी हभन्न हभन्न मते व्यक्त केली आिेत. रॅप्सनने पूवोक्त हतसऱ्या राजाचे गौतमीप त्र िे 
उपपद पािून तो गौतमीप त्र सातकर्मण असावा असे प्रहतपाहदले िोते. पण या मताशी इतर दोन राजनामे 
ज ळत नािीत. वास्तहवक िे राजे सातवािनवांशी नसून क रवांशी िोते. ते स्वतांत्र नव्िते तर सामन्त दजाचे 
िोते िे प ढे माठरीप त्र हशवलक राच्या नाण्याांवरील ‘मिारहठ’ या पदवीवरून दाखहवले आिे. या सांदभात 
लक्षणीय गोष्ट िी की टॉलेमी िा ग्रीक प्रवासी (सन १४०) साांगतो की आपल्या काळी बैठन (पठैण) येथे 
हसरो पोलेमाइओस आहण हिप्पोकूर येथे बहॅलआकूरस राज्य करीत िोते. पहिला उल्लेख पैठण येथील 
प ळ मावीचा आिे. हिप्पोकूर याने कोणते स्थळ हववहक्षत िोते ते साांगता येत नािी, पण बॅहलआकूरस िे 
हवहळवायकूर िोय यात सांशय नािी. तेव्िा वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीच्या काळी हवहळवायक र िा क रवांशी राजा 
कोल्िापूर येथे राज्य करीत िोता असे हदसते. प ढे प ळ मावीने क न्तल देश कजकल्यावर त्याचे राज्य खालसा 
केले असाव.े तो क रवांशी राजा त्या घराण्यातला शवेटचा गौतमीप त्र हवहळवायक र असावा असे अन मान 
करता येते. 
 

(१४) वाहसष्ठीप त्र हवहळवायक राचे हशशाचे नाणे [B. M. C. (Andhras), p. 5.] — प्रान्प्तस्थान — 
कोल्िापूर; आकार — वाटोळा; व्यास — १·२ इां.; वजन — २४२·२ गे्रन. 

 
प ढील बाजू — चार टेकड्याांचा पववत; वर चन्द्र; डावीकडे कठड्यात वृक्ष; वर स्वन्स्तक. 
 
मागील बाजू — वर टोक असलेला बाण लावलेले धन ष्ट्य. सभोवार लेख — ‘रञो वाहसहठप तस 

हवहळवायक रस’. 
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(१५) माठरीप त्र हशवलक राचे हशशाचे नाणे [Ibid., p. 7. पहिका २४, आकृहत ४४.] — आकार व व्यास 
वरील प्रमाणे; वजन — १९० गे्रन. 

 
मागील बाजूवरील लेख — ‘रञो माढहरप तस हसवलक रस’. 
 
(आ) प्रा. क ां दनगार याांनी प्रकाहशत केलेले नाणे [पहिका २४, आकृहत ४५.] — प्रान्प्तस्थान — 

कोल्िापूर; लेख — ‘मिारहठस माढहरप तस हसवलक रस’. 
 
यातील ‘मिारहठस’ िे उपपद लक्षणीय आिे. 
 
(इ) गौतमीप त्र हवहळवायक राचे हशशाचे नाणे [B. M. C. (Andhras), p. 13.] — प्रान्प्तस्थान — 

कोल्िापूर; आकार — वाटोळा; व्यास — १·१५ इांच; वजन — १६४·६ गे्रन. 
 
प ढील व मागील बाजूवर आकृत्या वरीलप्रमाणे; लेख — ‘रञो गोतहमप तस हवहळवायक रस’. 
 
िा हवहळवायक र पठैणच्या वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीचा समकालीन हदसतो. 

 
मणहषवांशी सामन्ताांची नािी 

 
(१६) शकवांशी मानराजाची नाणी — पूवीच्या िैदराबाद सांस्थानात कोंडापूर येथील उत्खननात 

मान राजाची हशशाची व ताांब्याची नाणी सापडली िोती. त्याांपैकी एक येथे घेतले आिे — 
 
(अ) भरद्वाजप त्र शकवांशी मिासेनापहत मान याचे हशशाचे नाणे [S. I., III, pp. 65 f. पहिका २५, आकृहत ४६.] 

— प्रान्प्तस्थान — कोंडापूर येथील उत्खनन; आकार — वाटोळा; व्यास — ·९ इांच; वजन — १३५ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — मध्यभागी मोठ्या आकाराचे स्वन्स्तक; सभोवार लेख — मिासेनापहतस 

भरदजप तस सगमानच ट क लस. 
 
मागील बाजू — वज्र व खाली टोक केलेला बाण. 
 
मागील हचन्िाांवरून िा मान राजा निपानाचा वांशज हदसतो, कारण क्षिरात क्षत्रपाांच्या सवव 

नाण्याांवर — वज्र व खाली टोक केलेला बाण िी हचन्िे आढळतात. तो आपणाांस शक म्िणवतो. त्याचे 
‘च ट क ल’ िे उपपद त्याचा ‘च ट क लानांद’ राजाांशी कालक्रमसांबांध दाखवते. 

 
निपानाच्या उच्छेदानांतर त्याचा वांशज मान हनसटून दहक्षणेत (क न्तल देशात) आला आहण त्याने 

लौकरच आपला जम बसहवलेला हदसतो. त्याने या नाण्याांवर आपली ‘मिासेनापहत’ पदवी उल्लेहखली 
आिे. त्यावरून त्याने स्वकालीन सातवािनाचे (प ळ मावीचे) स्वाहमत्व कबलू केले असाव.े 
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(आ) शकवांशी महिषनृपहत मान राजाची दोन ताांब्याची नाणी [Ibid., III, pp. 56 f.] (िैदराबाद 
येथील). 

 
िी नाणी श्री. ि रम ज कौस याांनी िैदराबादेत हमळहवली िोती. 
 
(आ–१) [Ibid., III, pp. 56 f. पहिका २५, आकृहत ४७.] आकार––चौकोनी; १ इां.×·९ इां.; वजन — १३० 

गे्रन. 
 
प ढील बाजू — सोंड वर केलेला ित्ती उजवीकडे. लेख — ‘[रांञो स*] ग–मानमिसस.’ 
 
मागील बाजू–कबद सहित दोन-दोन वत वळाांचे उजै्जनी हचन्ि. त्याच्या वत वळाांबािेर स्वन्स्तक हचन्ि. 
 
(आ–२) [Ibid., III, pp. 56 f. पहिका २५, आकृहत ४८.] िे नाणे पूवीसारखेच पण लिान आकाराचे व जास्त 

वजनाचे आिे. याच्या चोकानाच्या बाजू ·९५ इां.×·७५ इां.; वजन — १८० गे्रन. 
 
यावरील लेख ‘रांञो सगमान [म] –’. दोन्िी नाण्याांवरील लेख ज ळहवल्यावर या प्रकारच्या 

नाण्याांवरील पूणव लेख — ‘रांञो सगमानमिसस’ असा िोतो. त्याचा अथव ‘िे नाणे राजा शक मान महिषाचे’ 
असा िोतो. या मानाने कालान्ताराने ‘मिासेनापहत’ पदवी टाकून ‘राज’ पदवी धारण केली िोती. तो ज्या 
माहिषक देशावर राज्य करीत िोता तो कोंडापूरजवळचा प्रदेश िोता िे ग ांट पल्ली येथे आढळलेल्या सद 
राजाच्या स्तांभ लेखाांवरून हनहित झाले आिे. तो बराच बलाढ्य असावा,कारण, त्याचे नाव प राणाांतील 
वांशावळीत प ढील प्रमाणे येते — 
 

शकमानोऽभवद्राजा मणहषािाां महीपणतः॥ 
 

[महिष देशाचा राजा शकवांशी मान िोऊन गेला.] 
 

(१७) यश महिषाचे हशशाचे नाणे [S. I., III, pp. 72 f.] (मस्की येथील) — प्रान्प्तस्थान — िे नाणे 
रायपूर हजल्ह्याच्या कलगसूर ताल क्यात सापडले िोते. 

 
आकार — वाटोळा; व्यास — १·३५ इां.; वजन — २१० गे्रन. 
 
प ढील बाजू — अश्व उजवीकडे; वर स्वन्स्तक हचन्ि व कठड्यात वृक्ष. सभोवार खांहडत लेख — 

[हसहर] .  .  . यसस मिस [स*]. 
 
मागील बाजू — दिा टेकड्याांचा पववत; वर चन्द्र व दोन्िीकडे ्ाह्मी अक्षर ‘ग’. िी सवव डबल 

रेषेच्या चौकानात. 
 
िा राजा मान महिषाचा वांशज हदसतो. 
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(१८) हशवल महिषाचे हशशाचे नाणे [Ibid., III, pp. 72 f.] — प्रान्प्तस्थान — िैदराबाद. िे नाणे श्री. 
ि रम ज कौस याांच्या सांग्रिातील आिे. 

 
हशशाचे; आकार––वाटोळा; व्यास — ·८५ इांच; वजन — १५४ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — मध्ये अधवचांद्राकृहत. सभोवार लेख — हसवलस मि [सस*]. 
 
मागील बाजू — कबद सहित सिा टेकड्याांचा पववत; वर अधवचांद्र. सभोवार डबल रेषेचा चौकोन. 
 
(१९) च ट क लानांदाचे हशशाचे नाणे [ B. M. C. (Andhras), p. 59.] — प्रान्प्तस्थान — कारवार. 
 
िे नाणे उत्तर कन्नड हजल्ह्यातील च ट क लानांद नामक राजाचे आिे. शकमान राजाने ‘च ट क ल’ 

उपपद धारण केले िोते. तेव्िा िा राजा आरांभी त्याचा सामांत असावा. 
 
हशशाचे; आकार — वाटोळा; व्यास — १·१५ इां.; वजन — २१०·४ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — सात टेकड्याांचा पववत. सभोवर मोठी कमान. लेख — [र] ञो च ट क लानांदस. 
 
मागील बाजू — मध्यभागी कठड्यात वृक्ष; डावीकडे स्वन्स्तकावर नांदीपद; उजवीकडे हतकोनी 

ध्वजावर डबल ‘य’ अक्षराचे हचन्ि. 
 
अशीच म ळानांदाची नाणी याच हजल्ह्यात सापडली आिेत. 

 
क्षहरात क्षत्रपाांची नािी 

 
(२०) भमूकाचे ताांब्याचे नाणे (ग जराथ, काठेवाड व माळवा याांतील). ताांब्याचे; आकार — 

वाटोळा; व्यास — ·८ इांच; वजन — ६९·८ गे्रन. 
 
प ढील बाजू — वर टोक केलेला बाण व वज्र; दोन्िीमध्ये कबद . सभोवार खरोष्ठी हलपीत लेख — 

छिरातस छत्रपस भमूकस. 
 
मागील बाजू — पांजा उभारलेला कसि व धमवचक्र; खाली स्तांभ. सभोवार ्ाह्मी हलपीतील लेख — 

‘क्षिरा [तस क्षत्र] पस भमूकस’.याने निपानाप्रमाणे ‘राजन् ’ पदवी धारण केलेली हदसत नािी. 
 
(२१) निपानाचे चाांदीचे नाणे [Ibid., p. 65; पहिका २६, आकृहत ४९.] — (ग जराथ, काठेवाड व माळवा 

येथील); आकार — वाटोळा; व्यास — ·६५ इांच; वजन — ३१·९ गे्रन, 
 
प ढील बाजू — राजाचा म खवटा उजवीकडे. सभोवर खरोष्ठीत लेख — ‘रञो छिरातस 

निपानस’. 
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मागील बाजू — खाली टोक केलेला बाण व वज्र; दोन्िी मध्ये कबद . सभोवार ्ाह्मी हलपीत लेख — 
राज्ञो क्षिरातस निपानस. 

 
नाहशक हजल्ह्यातील जोगलतेंभी येथे याच्या १३,२५० चाांदीच्या नाण्याांचा मोठा सांचय सापडला 

िोता. त्यातील दोन-तृतीयाांशापेक्षा जास्त नाण्याांवर गौतमीप त्र सातकणीने आपले छाप मारले िोते. 
नाण्याांवरचे म खवटे हभन्न हभन्न प्रकारचे आिेत. ते एकाच व्यक्तीचे नािीत. तथाहप त्यावरून ती नाणी 
निपानाच्या वांशजाांनी पाडली िोती असे अन मान काढणे च कीचे ठरेल. 

 
निपानाने कािी ताांब्याची नाणीिी पाडली िोती. [Ibid., p. 67.] त्याांच्या प ढील बाजूवर वज्र व खाली 

टोक केलेला बाण आहण ्ाह्मी हलपीत लेख आहण मागील बाजूवर क ां पणात वृक्ष–हचन्ि असते. 
 

कादपमक क्षत्रपाांची नािी 
 

(२२) चष्टनाचे चाांदीचे नाणे [B. M. C. (Andhras), p. 72; पहिका २६, आकृहत ५०.] — आकार — वाटोळा; 
व्यास — ·६ इांच; वजन — २८·५ गे्रन. 

 
प ढील बाजू — राजाचा म खवटा; ग्रीक हलपीत लेख. 
 
मागील बाजू — चन्द्र आहण सूयव. ्ाह्मी हलपीतील लेख — राज्ञो क्षत्रपस य्सामोहतकप त्रस.  .  . । 
 
कािी चाांदीच्या नाण्याांवर त्याची मिाक्षत्रप पदवी उल्लेहखली आिे. कािींवर चष्टनस िे राजनाम 

खरोष्ठीतिी आढळते. चष्टनाचे एक ताांब्याचे नाणेिी हमळाले आिे. [F. N. S. I., XXI, pp. 153 f.] 
 
याच्या वांशजाांनी–प ढील बाजूवर आपला म खवटा आहण मागील बाजूवर मध्ये पववत, खाली नदी, 

दोन बाजूस चांद्र व सूयव व सभोवती लेख–अशी नाणी दीघवकाल प्रचहलत केली. त्याांवरील लेखाांत त्या त्या 
राजाच्या हपत्याचे नाव व पदवी आहण स्वतःचे नाव व पदवी याांचा उल्लखे असतो. दामजदश्रीचा प त्र 
जीवदामन् याच्या कारकीदीपासून या नाण्याांवर शक सांवताचे वषव सांख्या–हचन्िाांनी म खवट्याच्या 
डोक्यामागे दाखहवले असते. त्यावरून त्या क्षत्रपाचा राज्यकाल मािीत िोतो. क्षत्रपाांचे र्फारच थोडे कोरीव 
लेख सापडले आिेत. पण त्याांची अशी म बलक चाांदीची नाणी सापडली असल्याने त्याांवरून त्याांचा 
इहतिास ज ळवता आला आिे. 

 
या क्षत्रपाांच्या सारखी नाणी मिाक्षत्रप ईश्वरदत्त याने आपल्या कारकीदीच्या पहिल्या, द सऱ्या व 

चौर्थया वषी पाडली िोती ती काांिी सांचयाांत व इतरत्र सापडली आिेत. अलीकडे इांदूर येथे सापडलेल्या 
एका नाण्यावर शक सांवताचे वषव १५४ िे स्पष्टपणे हदसले आिे. त्यापूवी िा ईश्वरदत्त केव्िा िोऊन गेला 
याहवषयी हवहवध तकव  केले गेले िोते. भगवानलाल इांद्रजींनी िा ईश्वरदत्त क्षत्रप हवजयसेन याचा शक सांवत् 
१७० नांतर पराभव करून गादीवर आला असावा व त्यानेच सन २४८-४९ चा कलच हर सांवत् स्थापला 
असावा असे प्रहतपाहदले िोते. पण नांतर या काळात क्षत्रपाांच्या कारकीदीत खांड पडला नसल्याने आढळून 
आले. रॅप्सनने ईश्वरदत्त शक सांवत् १५८ व १६१ मधील कालात िोऊन गेला असावा असे म्िटले. पण 
सवाहणया नाणक सांचयावरून त्या काळीिी शकवषांत खांड पडलेला आढळत नािी. िा ईश्वरदत्त आभीर 
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िोता यालािी प रावा नािी. त्याच्या नाण्याांवर मिाक्षत्रप पदवी असल्याम ळे त्याने भमूक, निपान, चष्टन 
इत्याहदकाांप्रमाणे स्वकालीन क षाण राजाचे स्वाहमत्व स्वीकारले िोते असे हदसते. 

 
यापूवी सापडलेल्या त्याच्या नाण्याांच्या प ढील बाजूवर शक सांवताची १५१ व १५२ िी वष ेअन क्रमे 

१००, ५० आहण १ आहण १००, ५० आहण २ या हचन्िाांनी दशवहवली िोती. पण ती यापूवी वाचली गेली 
नव्िती. रॅप्सनने र्फक्त १ व २ या सांख्या आडव्या रेषाांनी दाखहवल्या आिेत असे म्िटले िोते. ती त्याच्या 
कारकीदीची वष ेअसून तीच त्या नाण्याांच्या मागील बाजूवर ‘वष े प्रथमे’ आहण ‘वष े हद्वतीये’ या शब्दाांनी 
दशवहवली िोती असे त्याचे मत िोते. आता त्याने प्रहसद्ध केलेल्या कािी नाण्याांच्या र्फोटोंवर ‘१’ व ‘२’ या 
हचन्िाांपूवी ‘५०’ चे हचन्ि वाचता येते. ईश्वरदत्ताचे इांदूरचे नाणे येथे वर्मणले आिे. 

 
मिाक्षत्रप ईश्वरदत्ताचे चाांदीचे नाणे [मराठवाडा सांशोधन मांडळ वार्मषक १९७६. पहिका २६, आकृहत ५१.] — 

प्रान्प्तस्थान — इांदूर. चाांदीचे; आकार — वाटोळा. 
 
प ढील बाजू — राजाचा म खवटा उजवीकडे; गळ्यात रत्निार; कानामागे — (शक सांवताचे वषव) 

१५४ हचन्िाांनी दशवहवलेले. 
 
मागील बाजू — अस्पष्ट पववताभोवती लेख — ‘[मिा] क्षत्रपस ईश्वरदत्तस. वष ेच [त ] .  .’ 
 
शक सांवत् १५४ (सन २३२–३३) िे वषव ईश्वरदत्ताच्या कारकीदीचे चौथे िोते. तेव्िा तो सन २२९–

३० मध्ये गादीवर आला असावा. िे वषव सातवािनाांच्या मिाराष्ट्रातील राज्यसमाप्तीचे हदसते. 
 
चष्टनाचा वांश भतृवदामन् प त्र हवश्वसेन (शवेटचे ज्ञात वषव शक सांवत् २२६ = सन ३०४) याच्यापयंत 

हटकला. प ढे स्वामी जीवदामन् चा प त्र स्वामी रुद्रदामन् िा गादीवर आला. त्याचा शवेटचा ज्ञात वांशज 
स्वामी तृतीय रुदकसि याचे शक सांवत् ३१ (क्ष) (= सन ३८८+क्ष) या वषाचे नाणे हमळाले आिे. त्याचा 
उच्छेद करून ग प्त सम्राट हद्वतीय चांद्रग प्ताने माळवा, ग जराथ व काठेवाड िे प्रदेश आपल्या राज्यास 
जोडले. 

 
पहिमी क्षत्रपाांची चाांदीची द्रम्म नाणी हवस्तृत प्रदेशात प्रचारात िोती. पहिम मिाराष्ट्राचे आभीर 

आहण हवदभाचे वाकाटक याांची स्वतःची नाणी नसल्याम ळे त्याांच्या राज्याांत क्षत्रपाांची नाणी प्रचहलत िोती. 
त्याांचे कािी सांचय व अनेक क्षत्रपाांची र्फ टकळ नाणीिी हवदभात सापडली आिेत. मिाराष्ट्र, ग जराथ वगैरे 
प्रदेशाांतिी क्षत्रपाांच्या नाण्याांचे सांचय सापडले आिेत. एक सांचय कऱ्िाडला सापडला िोता त्यावरून डॉ. 
अळतेकराांनी तो कोणा करिाटक ्ाह्मणाच्या दहक्षणेचा भाग असावा असे अन मान केले िोते. पण ते बरोबर 
नािी. कारण न कताच राांजणगाांव (प णे हजल्िा) येथेिी क्षत्रपाांच्या नाण्याांचा बराच मोठा सांचय सापडला 
आिे. 
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प्रकरि नववे १.कोरीव लेखाांची भाषा 
 

मागील एका प्रकरणात म्िटल्याप्रमाणे सातवािन-क्षत्रपाांच्या कालात समाजाच्या उच्च थराांतील 
लोकाांमध्येिी सांस्कृत भाषा प्रचारात नव्िती. आयव लोक भारतात आले तेव्िा त्याांची भाषा वैहदक पद्धतीची 
सांस्कृत िोती यात सांशय नािी. पण हतच्यातील हक्रयापदाांचे दिा प्रकार, तीन भतूकाळ, दोन भहवष्ट्यकाळ, 
नामसववनामाांची हवहवध प्रकाराांची हवभन्क्त-प्रत्ययान्त रूपे इत्याहद बारकाव े त्याांच्याशी व्यविारात सांबांध 
आलेल्या आयेतराांना पेलणे शक्य नव्िते. त्याम ळे त्याांच्या बोलण्यातील सांस्कृत भाषेत पहरवतवन िोऊन 
प्राकृत भाषा अन्स्तत्वात आल्या. आयांनािी त्याांच्याशी व्यविारात त्याांचा उपयोग करावा लागला. हिस्तपूवव 
सिाव्या शतकात गौतम ब द्ध व वधवमान मिावीर याांनी आपल्या धमवप्रसाराकहरता तत्कालीन जानपद 
भाषाांचा उपयोग केला िोता. अशोकानेिी अर्फगाहणस्तानापासून मसूैरपयंत पसरलेल्या आपल्या हवस्तृत 
साम्राज्यातील प्रजाजनाांना उदे्दशून काढलेले आपले आदेश तत्कालीन जानपद भाषेतच आिेत. 
अशोकानांतर उदयास आलेल्या सातवािनाांनीिी तोच मागव अवलां हबला असला तर नवल नािी. 

 
सातवािनाांनी वैहदक धमाचा प रस्कार करून अनेक श्रौत याग केले, तरी त्याांचे वणवन त्याांनी 

सांस्कृतात न करता प्राकृतातच केले आिे. त्याांचा एकिी लेख सांस्कृतात नािी. त्याांच्या काळी त्याांच्या 
प्रदेशावर आक्रमण करून राज्य स्थापणाऱ्या क्षिरात क्षत्रपाांचे लेखिी प्राकृतातच आिेत, पण त्याांतील 
भाषेवर सांस्कृताचा प्रभाव जाणवतो. क्षिरात-राज्य-सांस्थापक निपानाचा जामात ऋषभदत्त याने मध्य 
भारतात उत्तमभद्राांच्या प्रदेशावर स्वारी करणाऱ्या मालव गणाच्या लोकाांचा पराजय केला. नांतर 
अजमेरजवळच्या प ष्ट्कर के्षत्री जाऊन स्नान केले आहण गोसिस्त्रदान व ग्रामदान केले. त्याांचे वणवन त्याने 
कोरहवलेल्या नाहशक येथील क्रमाांक १० च्या लेण्यातील लेखात केले आिे. ते प्रथम प रुषी आिे. तेव्िा 
त्यातील शब्द त्याचे स्वतःचे आिेत यात सांशय नािी. ते प ढील प्रमाणे आिेत :– 

 
भटारता-अांञाहतया च गतोन्स्मां वषारत ां मालयेहि रुधां उत्तमभाद्रां मोचहयत ां [।*] ते च मालया 

प्रनादेनेव अपयाता उत्तमभद्रकानां च क्षहत्रयानां सवे पहरग्रिा कृता [।*] ततोन्स्मां गतो पोक्षराहन [।*] तत्र च 
मया अहभसेको कृतो त्रीहण च गोसिस्त्राहन दताहन गामो च [।*]. 

 
ऋषभदत्ताचे िे शब्द प्राकृतात आिेत खरे, पण त्याांतील कािी शब्दाांवरील सांस्कृताचा प्रभाव स्पष्ट 

आिे. उदािरणाथव, गतोन्स्मां, क्षहत्रयानां, पहरग्रिा, कृता, त्रीहण, मया पािा. माळवा-काठेवाडातील क्षत्रपाांनी 
तर सांस्कृतचा जास्तच प रस्कार केलेला आढळतो. प्रथम रुद्रदामन् चा ज नागड येथील प्रस्तरलेख श द्ध व 
स ांदर सांस्कृतमध्ये गौडी शलैीत हलहिला आिे. त्याच्या राज्यातील सांस्कृतचा प्रचार अनेक लेखाांवरून स्पष्ट 
हदसतो. त्याची कन्या वाहसष्ठीप त्र सातकणीला हदली िोती. ज नागड येथील प्रस्तर-लेखावरून त्याने 
सातवािनाांकडून अपरान्त (उत्तर कोंकण) कजकून घेतला िोता असे कळते. तो त्यानें आपल्या जावयास 
हदलेला हदसतो. तेथे कान्िेरीच्या लेण्यात त्याच्या म लीच्या अमात्याचा लिानसा लेख कोरला आिे तो 
सांस्कृतात आिे. त्यात र्फक्त ‘श्रीसातकर्मणस्य’ एवढेच अश द्ध रूप आले आिे. माळवा काठेवाडाांत कादवमक 
क्षत्रपाांच्या प्रजाजनाांचे अनेक यहष्टलेख सापडले आिेत. त्याांपकैी बि तेक सांस्कृतात आिेत. [क्र. ५२, ५५, ५६, ६१ 

इ. पािा.] त्याांत एखादद सराच शब्द प्राकृतात आढळतो. सातवािनाांच्या लेखाांच्या आरांभी तत्कालीन राजाचा 
उल्लेख करताना ‘रणो’, ‘रञो’, ‘राञो’ असे आढळतात तर या कादवमक क्षत्रपाांच्या बि तेक लेखाांत व 
नाण्याांवर ‘राज्ञो’ असे रूप आढळते यावरून िी गोष्ट स्पष्ट िोईल. या सांस्कृत भाषेहवषयी जास्त चचा 
करण्याची जरूरी नािी. सातवािनाांच्या लेखाांतील प्राकृत भाषेहवषयी मात्र हववचेन केले पाहिजे. 
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स बोधता आहण उच्चारसौकयव याांकहरता प्राकृत भाषाांचा उद गम झाला िे मागे साांहगतले. ती त्याांनी 
प ढील प्रकाराांनी साध्य केली: (१) नाम-सववनामाांची व हक्रयापदाांची हद्ववचनी रूपे गाळली. (२) चत थी 
हवभक्तीची रूपे क्वहचतच योहजली. (३) शब्दाांच्या शवेटच्या वांजनास अ जोडून व्यञ्जनान्त शब्द स्वरान्त 
केले. उदािरणाथव, ‘श्रीमान्’ याचे प्रथमान्त रूप हसहरमातो (हसम को), ‘महिमावताम्’ या अथी 
‘महिमानतानां’ िी रूपे पािा. यत्, तत्, एतत् िी सववनामे अकारान्त करून नांतर त्याांना हवभन्क्त प्रत्यय 
लावण्यात आले. ‘य’, ‘त’, ‘एत’, ‘एतस’ इत्याहद रूपे पािा. हक्रयापदाांची स्वाथी, आज्ञाथी व हवध्यथी, 
आहण वतवमान व भहवष्ट्य या काळाांची रूपे वगळून इतर लकार वज्यव केले. (५) भतूकाळाच्या रूपाांऐवजी 
भतूकालवाचक धात साहधताांचा (‘कत’, ‘गत’, ‘दत’ इत्याहदकाांचा) उपयोग करण्याचा प्रघात पाडला. िे 
सवव प्रकार प्रस्त त सांग्रिातील लेखाांत आढळतात. 

 
प्राकृतात उच्चारसौकरासाठी सांय क्त व्यञ्जनाऐवजी त्यातील एकाचे हद्वत्व करण्यात येते. 

उदािरणाथव, ‘प त्रः’ याच्या ऐवजी प त्तो असे रूप योहजले जाते. पण प्रस्त त सांग्रिातील लेखाांत अशी हद्वत्त 
व्यांजनाांची उदािरणे आढळत नािीत. उदािरणाथव, ‘गोतहमप तस’ पािा. त्या काळी सांय क्त व्यांजनाांचा 
अगदीच प्रचार नव्िता असे नािी. कारण ‘कन्िे’, ‘हवण्ि पाहलत’ अशी रूपे तत्कालीन लेखाांत योहजलेली 
आढळतात. मग हद्वत्त व्यांजने का हदसत नािीत, असा प्रश्न उपन्स्थत िोतो. यावर ‘एकेरी व्यांजन योहजले 
असले तरी त्याचा उच्चार हद्वत्तासारखा करण्यात येत असे’, असे कािींचे म्िणणे आिे, पण ते पटत नािी. ती 
हलहिली आिेत तशीच उच्चारली जात असावी. [तशी हद्वत्त व्यांजने सातवािनानांतर उदयास आलेल्या इक्ष्वाकूां च्या प्राकृत लेखाांतिी 
आढळत नािीत. ए. इां. २०, पृ. १६ इ. पािा. पण वाकाटकाांच्या वाशीम ताम्रपटाच्या प्राकृत भागात मात्र ती आढळतात. वा. नृ. का., पृ. ३३४ इ. 
पािा.] 

 
प्राकृत लेखाांतील शब्दाांचे तत्सम, तद्भव व देशी असे हवभाग पडतात. त्याांपकैी तत्सम ककवा श द्ध 

सांस्कृत शब्द तत्कालीन प्राकृत लेखाांत र्फारसे योहजलेले आढळत नािीत. देशी ककवा सांस्कृतातून न 
आलेले आहण जनसामान्याांच्या बोलीतून घेतलेले, ‘अहवयेन’ सारखे शब्द तर अत्यल्प आिेत. म ख्य भरणा 
तद्भव शब्दाांचा व त्याांच्या रूपाांचा आिे. त्याांतील छवत (ऋक्षवत्) सारखे शब्द इतके बदलले आिेत की 
त्याांची मूळ सांस्कृत रूपे सिज ओळखता येत नािीत. त्याांचे सववसांग्रािक हववचेन येथे करणे शक्य व 
आवश्यकिी नािी. हजज्ञासूांना ते डॉ. एम. ए. मेिेंदळे याांच्या ‘प्राकृत कोरीव लेखाांचे ऐहतिाहसक व्याकरण’ 
या इांग्रजी ग्रांथात [M. A. Mehendale, Historical Grammar of Inscriptional Prakrits, pp. 46 F.] आढळेल. येथे त्याांचा र्फक्त 
पहरचय करून देणे शक्य आिे. [या प ढील उदािरणाांचे सांदभव शवेटी जोडलेल्या शब्दसूचीत हदले आिे.] 
 

सच्न्ध 

 
प्राकृतातील वाक्याांत दोन शब्दाांमधील स्वर जवळ जवळ आले तरी त्याांचा सांहध िोत नािी. पण या 

हनयमाला ‘अहप’ आहण ‘इहत’ याांचा अपवाद आिे. अशा प्रसांगी त्याांच्या आरांभीच्या स्वराचा लोप िोतो. 
‘हकतापराधे हप’ आहण ‘चहरत्रतो हत’ पािा. 
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प्राकृत विपप्रणक्रया 
(१)स्वरप्रणक्रया —   

सांस्कृत शब्दातील स्वर प्राकृतातील रूप उदाहरि 

ऋ अ 

इ 

उ 

[लोप] 

कृता > कटा 
सदृश–> सहदस– 

ऋत काले > उत काले 

ऋक्षवत्– > छवत– 

ऐ ए शलै– > सेल– 

औ ओ गौन्ल्मक > गोहमक 

अय ए लयण > लोण 

अव ओ लवण > लोण 

अ आ अन वषवम् > अन वासां 
अ इ स दशवना > स हदसणा 
इ ई 

उ 

ए 

इांद्रस्य > ईदस 

द हित ः > द ि त य 

हवष्ट्ण नन्न्दनः > वणे्ि नांहदस 

ई इ गौतमीप त्रस्य > गोतहमप तस 

उ ऊ 

ई 

ओ 

भ क्तां > भतूां 
द हित ः > दीहित  
प ष्ट्करम् > पोक्षराहन 

ऊ उ पूववमागे > प वमगे 

 
(२) व्यञ्जन-प्रहक्रया– 

सांस्कृत शब्दातील व्यिन प्राकृतातील रूप उदाहरि 

क ग् नाहलकेर–> नाहलगेर– 

ग् य् नागहनकायाः > नायहनकाय 

च् ज् हपशाचीपद्रक > हपसाहजपदक 

ज् य् राजामात्य > रायामच– 

ट ड क ट ांहबन्या > क ड हबहनय 

ठ् ढ् माठरीप त्रस्य > माढहरप तस 

ड ळ गरुड > गरुळ 

ण न् वरुण– > वरुन – 

त् द सातवािन – > सादवािन – 
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प् व् प्रपा > प वा 
भ् व ऋषभदते्तन > उषवदातेन 

य् ज् भायायाः > भहरजाय 

 
सांय क्त व्यञ्जने –– 

स्क ख् स्कन्दसातकणेः > खदसातकहणस 

ष्ट  ठ् यहष्टः > लहठ 

स्त् थ् वास्तव्य > वाथव 

त्य् च् अमात्येन > अमचेन 

त्स् छ  वत्ससगोत्रस्य > वछसगोतस 

क्ष छ  ऋक्षवत्– > छवत – 

क्ष ख दहक्षणा > दहखना – 

श्र हसर  श्री – > हसहर – 

ज्ञ  ञ् यज्ञः > यञो 
णव न स वणवम् > स वांन 

ष्ट्ण ण्ि 

न्ि 

हवष्ट्ण  > वणे्ि  
कृष्ट्ण > कन्ि 

स्म म्ि अस्माकम् > अम्ि 

 
प्राकृत प्रतययप्रणक्रया 

प कल्लगी अकारान्त नामे –   
 एकवचन अनेकवचन 

प्रथमा असो असा 
हद्वतीया अमच खेतपहरिारे 

तृतीया समणेन यञेहि 

चत थी सघाय  
पांचमी खधावारा  
षष्ठी उपासकस सवसतानां 

 
नप ांसककलगी –   

 एकवचन अनेकवचन 

प्रथमा लेण, लेणां हनवतनसताहन 
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स्त्रीकलगी –   
(१) आकारान्त – एकवचन अनेकवचन 

प्रथमा दहखना दहखनायो 
तृतीया बाहलकाय, लोटाय स ण्िाहि 

चत थी पूजाये,  
षष्ठी सेनाये  
सप्तमी बणासाय  

 
(२) ईकारान्त– एकवचन अनेकवचन 

प्रथमा मिादेवी क हभयो 
तृतीया क ड हवनीय अतेवाहसहनहि 

षष्ठी वजेयांहतये गावीनां, अांतेवाहसहनण 

सप्तमी नदीये  
 

सवपनामे 

 
(१) इदम्, एतद, यद, तद िी आपले शवेटचे व्यांजन गाळून अकारान्त नामाप्रमाणे चालतात. इदम् 

बद्दल इम िा आदेश िोऊन त्याची रूपे इमे, इमन्स्मां अशी िोतात. त्याचे इण िे प्रथमेचे एकवचनी रूप (क्र. 
१४·३) उल्लेखनीय आिे. 

 
(२) पुरुषवाचक सवपनामे –– प्रथम प रुषी, तृतीया अनेकवचन –– ‘अम्िेहि’. षष्ठी अनेकवचनी 

वैकन्ल्पक रूपे ‘न’ व ‘नां’ (सांस्कृत नः) िी उल्लखेनीय आिेत. 
 
सांख्यावाचके –– पायूण (सां. पादोनम्), हत्रहन (सां. त्रीहण), चत ांनां (सां. चत णाम्), बारसक (सां. 

द्वादशक), तेरस (सां. त्रयोदश), पनमस (सां. पञ्चदश), पांचकत्रशक (पञ्चकत्रशत्), िी प्रस्त त लेखसांग्रिात 
आली आिेत. 

 
क्रमवाचके –– पथमे (सां. प्रथमे), हबहतये (सां. हद्वतीये), तहतये (सां. तृतीये), पांचमे, छठे (सां. 

षषे्ठ), सातमे (सप्तमे), तेरसे (त्रयोदश)े, पनरस (पञ्चदश)े िी या लेखाांत आढळतात. 
 

णक्रयापदाांची रूपे 

 
वसहत, हवतराम िी प्रथम गणाची व ददाहत, ददम िी तृतीय गणाची वतवमान काळाची रूपे आली 

आिेत. प ढील काळात तृतीय गणाचा लोप झाला. बि तेक हक्रयापदे परस्मपैदात आिेत. एखादे 
भ जतेसारखे आत्मनेपदी आिे. भतूकाळाचे एकिी रूप आले नािी. त्याबद्दल दत (दत्तम्), आणत 
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(आज्ञप्तम्), भतू (भ क्तम्) अशी भतूकालवाचक धात साहधते योजून अथव व्यक्त केला आिे. भहवष्ट्य काळाचे 
भहवसहत िे रूप सांस्कृतातून (वणवबदल करून) घेतले आिे. 

 
धातूांची वतवमानकाळी कमवहण प्रयोगाची रूपे र्फार क्वहचत् आढळतात. प्रस्त त सांग्रिात कसते 

(कृष्ट्यते) व ञायते (ज्ञायते) अशी दोनच आढळतात. 
 
सांस्कृतात धातूांची प्रयोजक रूपे अय प्रत्यय लावनू बनहवतात. प्राकृतात त्याचे ‘आपे’ असे पहरवतवन 

िोते. क्र. ३९ मध्ये भोजापहयता असे रूप आले आिे ते प्रयोजकाथी वतवमानकालवाचक धात साहधताचे 
तृतीयेचे एकवचनी रूप हदसते. 

 
आज्ञाथव––याचे हद्वतीय प रुषी एकवचनी रूप पहरिरेहि आहण अनेकवचनी पहरिरेठ िी आली 

आिेत. हनबधापेहि व हनबधापेथ िी तशीच प्रयोजकाथी आिेत. 
 

धातुसाणधते 

 
वतपमानकालवाचक.–– ‘अत्’ प्रत्ययान्त सांस्कृत धात साहधत आपल्या अन्त्य व्यञ्जनाला स्वर 

जोडून अकारान्त िोते. पहतवसतानां (सां. प्रहतवसताम्) पािा. काांिी हठकाणी सांस्कृतातील कािी रूपाांतील 
अन स्वार आढळतो. वसांतानां (सां. वसताम्) पािा. 

 
कमवहण प्रयोगातील वतवमानकालवाचक धात साहधते ‘मान’ प्रत्ययान्त असतात. कािीत कमवहण ‘य’ 

आढळत नािी. ‘स जमान’ पािा. 
 
क्र. १८·१० मधील ‘अन हवधीयमान’ िे असे कमवहण वतवमानकालवाचक धात साहधत हदसते; पण 

तेथील सांदभात त्याचा अथव कतवहर हदसतो. 
 
भतूकालवाचक धात साहधते. –– िी सामान्यतः ‘त’ प्रत्यय लागून िोतात. ‘दत’, ‘हनय त’ वगैरे. 

‘दा’ धातूिून झालेले ‘हदन’ कािी हठकाणी आढळते. ‘त’ चे ‘ध्’, क्वहचत् ‘ट’ इत्यादींमध्ये पहरवतवन िोते. 
‘हसधां’, ‘कटा’ इ. पािा. प्रयोजकाथी ‘आहपत’ प्रत्यय लागतो –– ‘बांधाहपतः’ पािा. 

 
णवध्यथी धातुसाणधते –– िी सांस्कृतातल्याप्रमाणे ‘तव्य’, ‘अनीय’ व ‘य’ लागून िोतात. ‘वतवो’ 

(सां. वक्तव्यः), ‘द पसधनीय’ (सां. द ष्ट्प्रधषवणीयः), सदेयमेयो (सां. सदेयमेयः) पािा. सांस्कृतातील क्त्वा 
ककवा ल्यप् लागनू िोणारी धात साहधते (Gerunds) प्राकृतातिी आढळतात –– उदािरणाथव, क्र. ३८·५ 
मधील ‘कृता’ (सां. कृत्वा), ‘कीहणता’ (सां. क्रीत्वा), ‘उहदस’ (सां. उहद्दश्य), ‘पहतगय्ि’ (सां. प्रहतगृह्य) 
पािा. 

 
शवेटी प्रस्त त सांग्रिात हदसणाऱ्या प्राकृत भाषेच्या कािी लकबा पािू. 
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तत्कालीन प्राकृतात खेडेगावाांची व ऋतूांची नाव ेसामान्यतः अनेकवचनात घालण्याचा प्रघात िोता. 
उदािरणाथव, गामे कखडीस  (१३·३) (कखडी गावात) पािा. राजप तान्यातील प ष्ट्कर िे कािी खेडे नव्िे. 
पण तेहि क्रमाांक ४३·४ मध्ये ‘ततोन्स्मां गतो पोक्षराहन’ असे अनेकवचनात घातले आिे. 

 
ऋतूांचे अनेकवचनातील उल्लेख पािा –– वासान पखे (वषवतोः पके्ष) (क्र. १३·७). िेमांताणां पखे 

(िेमांतस्य पके्ष) (क्र. १४·२), हगम्िाण पखे (ग्रीष्ट्मस्य पके्ष) (क्रमाांक १८·१) इत्याहद. 
 
तत्कालीन प्राकृतात हवशषेण व सांलग्न शब्द हवशषे्ट्य व सांबांधी शब्दानांतर घालण्याचा प्रघात िोता –

– ‘सेनाये वजेयांहतये’ (हवजयी सेनेच्या) व ‘हवजयखधावारा गोवधनस’ (गोवधवन येथील हवजयी 
हशहबरातून) िे प्रयोग पािा. िा प्रघात लक्षात न आल्याम ळे कािी हवद्वानाांनी ‘गोवधनस’ याचा सांबांध प ढील 
‘बेनाकटक–’ याशी जोडून बेनाकटक गोवधवन प्रदेशात िोते असे अन मान केले आिे. पण ते चूक आिे. 
बेनाकटक िे हवदभाच्या भांडारा हजल्ह्यातील वैनगांगेच्या तीरावरच्या हवभागाचे नाव िोते. 

 
क्र. १९, ओ. २ मध्ये ‘गामो स हदसणा हभख हि..पहतगय दतो’, आहण त्याच लेखात ओ. ३ मध्ये ‘गाम 

सामहलपद हभख हि देहवलेण [वासेहि].. पहतगय्ि ओयपपेहि’ या दोन हठकाणी प्रहतगृह्य या ल्यबन्ताचा 
प्रयोग लक्षणीय आिे. सांस्कृतात ल्यबन्ते पाहणनीच्या ‘समानकतृवकयोः पूववकाले’ या सूत्राला अन सरून म ख्य 
हक्रयापदाने दशवहवलेल्या हक्रयेच्या अगोदरची हक्रया दशवहवतात, पण येथे प्रहतग्रिणाची (स्वीकाराची) हक्रया 
दानहक्रयेच्या व अपवणहक्रयेच्या नांतरची आिे. येथे ‘हभक्षूांनी स्वीकारावा म्िणून तो गाव हदला’ व ‘ते गाव 
अपवण कर’ असे अथव अन क्रमे हववहक्षत आिेत. 

 
मागे या सांग्रिातील प्राकृत भाषेच्या वणवप्रहक्रयेचे व रूपप्रहक्रयेचे जे हववरण केले त्यावरून 

तत्कालीन भाषा अशोकाच्या आदेशाांतील भाषेसारखी िोती िे हदसून येईल आहण ते सािहजकिी आिे. 
कारण या सांग्रिातील आरांभीचे (क्र. १ ते ४) लेख अशोकाच्या हनधनानांतर स मारे पाउणश ेवषांच्या आतच 
कोरले िोते व त्याांतील भाषा त्या कालाच्या अखेरीच्या (क्र. ३४ ते ३७ च्या) लेखाांतील भाषेिून हनराळी 
भासत नािी. 

 
त्या काळी या भाषेला कोणते हवहशष्ट नाव िोते ते कोठेिी हनर्मदष्ट केले नािी. सातवािनाांचे राज्य 

मिाराष्ट्रावर िोते, म्िणून त्याांच्या भाषेला ‘मािाराष्ट्री’ असे नाव असेल असे सकृद्दशवनी वाटते; पण ते नाव 
इतके प्राचीन नािी. भरताच्या ‘नाट्यशास्त्रा’त पात्राांनी योजावयाच्या हवहवध प्राकृत भाषाांसांबांधी हनयम हदले 
आिेत. त्याांत मागधी, अवन्न्तजा [अवन्न्तजा (आवन्न्तका) पदाने पशैाची प्राकृत हववहक्षत असावी.] (उजै्जनजवळची), प्राच्या, 
शौरसेनी, अधवमागधी, बाह्लीका आहण दाहक्षणात्या अश्या सात प्राकृत भाषाांचा हनदेश आिे. [Natyasastra (G. O. 
S.), Vol. II, p. 376] यातील ‘दाहक्षणात्या’ नावाने सातवािनकालीन भाषेचा उल्लखे हववहक्षत हनयम –– पद्यात 
मािाराष्ट्रीचाच उपयोग करावा िा –– नाट्यशास्त्रात आढळत नािी. याच्या उलट पद्यात शौरसेनीचा 
उपयोग करावा असे भरताचायव साांगतात [Ibid., Vol. II, p. 376] –– 
 

शौरसेनीं समाणश्रतय भाषाां काव्येषु योजयेत् । 
अथवा िन्दतः काया देशभाषा प्रयोक्तृणभः ॥ 
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भरताचा काल हनहित नािी, पण त्याच्या ‘नाट्यशास्त्रा’ला प्रस्त तचे रूप स मारे हिस्तोत्तर हतसऱ्या 
– चौर्थया शतकापूवी प्राप्त झाले असाव ेअसे मानण्यात येते. [Kane, Introduction to the Sahityadarpana, p. 22.] 

 
वररुहच िा आद्य प्राकृत व्याकरणकार. त्याने आपल्या ‘प्राकृतप्रकाशा’त ‘मिाराष्ट्री’ भाषेचा उल्लखे 

र्फक्त एकाच हठकाणी केला आिे. त्याने पहिल्या नऊ पहरच्छेदाांत प्राकृत भाषेहवषयी हनयम हदले आिेत. 
तेवढाच भाग र्फार प्राचीन आिे. नांतरच्या तीन पहरहशष्टरूपी पहरच्छेदाांत पैशाची, मागधी व शौरसेनी या 
भाषाांहवषयी हनयम देऊन शवेटी ‘शषेां मािाराष्ट्रीवत्।’ (या भाषाांहवषयी बाकीचे हनयम 
मािाराष्ट्रीतल्याप्रमाणे) असे म्िटले आिे. त्यावरून पहिल्या नऊ पहरच्छेदाांतील हनयम मािाराष्ट्रीहवषयक 
आिेत असे मानण्यात येते. वास्तहवक त्याच्या काळी िा भाषाभेद हनहित झाला नसावा. तत्कालीन 
वाङ मयावरून िेच हदसते. ‘त्’ चे ‘द’ आहण ‘थ्’ चे ‘ध्’ िोणे िे शौरसेनीचे वैहशष्ट्ट्य मानण्यात येते. पण ते 
मिाराष्ट्रातील सातवािनाांच्या लेखाांत तसेच त्याांच्या काळच्या ‘मृच्छकहटक’ नाटकातिी दृष्टीस पडते. 
उदािरणाथव, ‘गोतहमप तो हसहरसदकहण’ (१·१) व ‘मृच्छकहटका’तील प ढील श्लोक (१·४३) पािा –– 
 

मा दुग्गदो णत्त पणरहवो िच्तथ कअन्तस्स दुग्गदो िाम। 
चाणरत्तिे णवणहिो अड ढो णव अ दुग्गदो होइ॥ 
[याची सांस्कृत िाया –– मा दुगपत इणत पणरभवो नाच्स्त कृतान्तस्य दुगपतो नाम। 
चाणरते्रि णवहीन आढ्योऽणप च दुगपतो भवणत] 

 
या श्लोकात ‘द गवतः’ याचे ‘द ग्गदो’ असे शौरसेनीतल्याप्रमाणे रूप योहजले आिे. मािाराष्ट्रीत त्याचे 

रूप ‘द ग्गओ’ झाले असते. बरे, त्या नाटकातील श्लोकाांत सववत्र शौरीसेनीचीच रूपे योहजली आिेत असेिी 
नािी. त्या नाटकात इतरत्र (अांक ६, श्लो. ५) ‘भेत्तणू’ अशी मािाराष्ट्रीतील रूपेिी आढळतात. तेव्िा 
सातवािनकाळी हभन्न हभन्न प्राकृत भाषाांची वैहशष्ट्टे्य अगदी पूणवपणे हनहित झाली नव्िती असे हदसते. 

 
असे असले तरी प ढे जी भाषा मािाराष्ट्री म्िणून हवख्यात झाली ती मिाराष्ट्रातीलच भाषा िोय िे 

दाखहवता येते. 
 
सातवािन कालानांतर मािाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आहण पैशाची या प्राकृत भाषा प्रख्यात झाल्या. 

वररुचीच्या ‘प्राकृतप्रकाशा’च्या सांस्करणात या चाराांचाच हनदेश आिे. कािी हवद्वान् वररुहच आहण 
पाहणनीच्या सूत्राांवरील वार्मत्तकाांचा कता कात्यायन िे एकच मानतात. पण वररुहच खात्रीने इतका प्राचीन 
नािी. त्याचा काळ हिस्तोत्तर चौथे-पाचव ेशतक असावा. दण्डीच्या काळी (हिस्तोत्तर सिाव्या शतकात) 
मािाराष्ट्री प्राकृत तीतील वाङ मयाम ळे हवख्यात झाली िोती. दण्डीने ‘काव्यादशा’त (१·३४) म्िटले आिे 
–– 
 

महाराष्ट्राश्रयाां भाषाां प्रकृष्टां प्राकृतां णवदुः । 
 

तेव्िा त्याच्या काळी या इतर भाषािी आपापल्या वैहशष्ट्ट्याांम ळे हभन्न हभन्न गणण्यात येत िोत्या यात 
सांशय नािी. 

 
मािाराष्ट्रीत व शौरसेनीत अकारान्त प कल्लगी प्रथमेचे एकवचन ओकारान्त असते, तर मागधीत ते 

एकारान्त असते. वररुचीने आपल्या आरांभीच्या ‘कगचजतदपयवाां प्रायो लोपः।’ या सूत्रात साांहगतल्याप्रमाणे 
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प्राकृत भाषाांत ‘पदातील दोन स्वराांच्या मध्ये असणाऱ्या क, ग्, च्, ज्, त्, द, प्, य् आहण व् या व्यांजनाांचा 
बि धा लोप िोतो’ असे म्िटले आिे. जसे म क ल : > मउलो; नगरां > णअरां; गजः > गओ इत्याहद. [या 
हनयमाची कािी उदािरणे प्रस्त त कािी लेखात आढळतात. उदािरणाथव नागहनकायाः > नाअहनकाय > नायहनकाय (क्र. ५ पािा). शवेटच्या 
रूपात यश्र हत आिे. प ल माइस (सां. प ळ मायेः) (क्र. १४·१). रायामचस (सां. राजामात्यस्य) (१०·२), यातिी यश्र हत आिे.] िा हनयम 
सामान्यतः सवव प्राकृताांना लागू असला तरी मािाराष्ट्रीत या व्यञ्जनलोपाचा अहतरेक केला जातो; त्याम ळे 
असा व्यञ्जनलोप िे मािाराष्ट्रीचे एक वैहशष्ट्ट्य झाले आिे. शौरसेनीत त् चा द आहण थ् चा ध् िोतो. 
मािाराष्ट्रीत ‘गरूडा’चे गरुळ असे रूप िोते तर शौरसेनीत ते तसेच रािते. मागधीत स् चा श  आहण र  चा ल  
सवव शब्दाांत िोतो. इतर प्राकृतात त्याला हवकल्प साांहगतला आिे. याांहशवाय इतरिी या भाषाांची वैहशष्ट्टे्य 
आिेत पण त्याांचा हनदेश करण्याची आवश्यकता नािी. 

 
व्याकरणकाराांच्या हनयमाांप्रमाणे प्रस्त त सांग्रिातील लेखाांच्या भाषेला मािाराष्ट्री म्िणता येईल 

काय, असा प्रश्न उपन्स्थत िोतो, कारण मािाराष्ट्रीचे म ख्य लक्षण हद्वस्वरमध्यगतव्यञ्जनलोप त्याांत 
आढळत नािी. त्याांतील प ढील रूपे पािा––अगपोगलस(३२·१); अमचस (१३·१); उजेहनय (४०·४); 
खहतय (१८·५); हनकायस (१२·२) इत्याहद. या शब्दाांतच नव्िे तर इतरत्रिी तसा व्यञ्जनलोप आढळत 
नािी. 

 
यावर एक असे उत्तर हदले जाते की या लेखाांची भाषा मािाराष्ट्री नािी. मािाराष्ट्री प्राकृत िी 

आरांभी आपण ज्याला मिाराष्ट्र म्िणतो तेथील प्राकृत नव्िती. टनवरने म्िटले आिे की, ‘मािाराष्ट्री भाषेचे 
हठकाण अशोक सम्राटाच्या कारकीदीच्या वळेी बरेचसे उत्तरेकडे िोते. तो प्रदेश सध्याच्या मिाराष्ट्राच्या 
उत्तरेकडील असावा आहण जसजसे त्या प्राांतात ग जराथी भाषा बोलणाऱ्या काठी ककवा ग जवर लोकाांच्या 
झ ांडीच्या झ ांडी येऊ लागल्या तसतसे मािाराष्ट्री बोलणारे लोक खालील प्राांताांत रेटले गेले’. [टनवरचा मळू ग्रांथ 
मला पािण्यास हमळाला नािी. त्याचे येथे उल्लेहखलेले मत कृ. पा. क ळकणी याांच्या ‘मराठी भाषाः उद्धगम व हवकास’ (१९७३), पृ. १३२ वरून 
घेतले आिे.] टनवरसारख्या हवद्वानाांच्या मते ‘मिाराष्ट्र’ शब्द रूढ अथाने घ्यावयाचा नसून ‘अनेक लिान राष्ट्र े
हमळून झालेले मोठे राष्ट्र’, अथात मध्य भारतातील हवशाल प्रदेश या यौहगक अथाने घेतला पाहिजे. 

 
पण याला कािी प रावा आिे काय? मिाराष्ट्र शब्द ‘मिावांसा’त रूढ अथानेच घेतलेला हदसतो. 

मोग्गहलप त्त हतस्साने अशोकाच्या कारकीदीत मिाराष्ट्रात बौद्ध धमाचा प्रचार करण्याकहरता मिाधमवरहक्षत 
याला पाठहवले िोते. कोरीव लेखाांतील मिाराष्ट्राचा पहिला उल्लखे चाल क्यवांशी हद्वतीय प लकेशीच्या 
काळच्या सन ६३४ च्या ऐिोळे हशलालेखात [पािा – अगमदहधपहतत्वां यो मिाराष्ट्रकाणाां नवनवहतसिस्त्रग्रामभाजाां त्रयाणाम्॥ ए. 

इ. ६. १ इ.] प्रथम आढळतो असे मानण्यात येत असे. पण स मारे २५ वषांपूवी आम्िी तो एरण येथील 
स्तांभलेखात [C.I.I., IV, p. 610] आलेला दाखहवला िोता. त्यात शकवांशी मिाक्षत्रप राजन् श्रीधरवमा याचा 
आरहक्षक (रक्षक-प्रम ख) सत्यनाग याने एरण येथे झालेल्या घोर य द्धात पडलेल्या नाग सैहनकाांच्या स्मतृ्यथव 
एक यहष्ट (स्मारक-स्तांभ) उभारल्याचा उल्लखे आिे. त्या लेखात सत्यनागाला ‘मािाराष्ट्रक’ म्िटलेले 
हदसते. त्या लेखामध्ये काळाचा उल्लेख नािी, पण श्रीधरवम्याच्याच द सऱ्या एका लेखात शक सांवत् १०२ 
(सन १८०) चा उल्लेख हदसतो [श्रीधरवम्याचा कानाखेडा हशलालेख (पूवोक्त, प.ृ १२ इ. पािा). या लेखातील १०२ िे वषव आम्िी पूवी 
आभीर सांवताचे मानले िोते; पण ते आता सांभवनीय वाटत नािी. ते वषव शक सांवताचे असावे. त्याचे समान हिस्ती शकाचे वषव सन १८०-८१ येईल. 
श्रीधरवमा िा चष्टन, निपान, रुहपअम्म याांसारखा क षाणाांचा प्राांताहधपहत हदसतो.] त्यावरून मिाराष्ट्र िे देशनाम हनदान 
हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकाइतके प्राचीन ठरते. 
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मिाराष्ट्र िे देशनाम दण्डीच्या (हिस्तोत्तर सिाव ेशतक) ‘काव्यादशा’तिी (१·३४) आले आिे. 
मित्त्वाची गोष्ट िी की तो उल्लेख मािाराष्ट्री प्राकृताच्या सांबांधी आिे. दण्डी म्िणतो –– 
 

महाराष्ट्राश्रयाां भाषाां प्रकृष्टां प्राकृतां णवदुः । 
सागरः सूच्क्तरतनानाां सेतुबन्धाणद यन्मयम् ॥ 

 
(मिाराष्ट्रातील भाषा िी म ख्य प्राकृत आिे असे म्िणतात. त्या भाषेत उत्कृष्ट वचनरत्नाांचा जण ू

सागरच असे ‘सेत बन्धा’हद ग्रांथ रचले आिेत). 
 
िा ‘सेत बन्ध’ प्राकृत ग्रांथ वाकाटक नृपहत हद्वतीय प्रवरसेनाने रचला िोता. तो दण्डीने 

वर्मणल्याप्रमाणे मािाराष्ट्री प्राकृत भाषेत आिे. [यातिी शौरसेनीतल्या प्रमाणे हद्वस्वरमध्यगत त् चा द झालेला हदसतो. या काळीिी 
िा हनयम कसोशीने पाळला जात नव्िता असे हदसते. Settubandha, tr. By Handiqui, Introd. P. 132.] त्यासारख्या भाषेत 
हलहिलेली लीलावती िी ‘मरिठ्ठदेसीभासा’ मध्ये रचली आिे असे तीत म्िटले आिे. [लीलावई (सां. आ. ना. 
उपाध्ये), गाथा १३३० पािा.] िालाची ‘गाथासप्तशती’ तशाच हद्वस्वरमध्यगत व्यञ्जनाांचा लोप करून रचली आिे. 
[‘साहित्य’ प्रकरणातील हतचे उतारे पािा.] तेव्िा हतची भाषा मािाराष्ट्री प्राकृत आिे िे साांगण्याची आवश्यकता नािी. 
िाल िा गौतमीप त्र सातकणीच्या पूवी सिाव्या हपढीत िोऊन गेला िोता. तेव्िा त्या सातकणीच्या व 
नांतरच्या सातवािनाांच्या लेखातील भाषा मािाराष्ट्री प्राकृतच मानली पाहिजे. 

 
मग जसा ‘गाथासप्तशती’त पूवोक्त प्रकारचा व्यांजनलोप सववत्र आढळतो तसा प्रस्त त सांग्रिातील 

लेखाांत का आढळत नािी, असा प्रश्न उपन्स्थत िोतो. त्याचे उत्तर िे की त्या लेखाांतील भाषा तत्कालीन 
बोलीसारखी िोती तर गाथाांतील भाषा ग्राांहथक पद्धतीची िोती. प्रस्त त सांग्रिातील कािी लेख तत्कालीन 
शासनाने काढलेले आदेश आिेत. ते जसे काढले िोते तसे नाहशक लेण्याांत कोरले आिेत. उदािरणाथव, 
क्र. १३ मधील गौतमीप त्र सातकर्मण आहण त्याची माता गौतमी बलश्री याांच्या नाव ेकाढलेली आज्ञा पािा. 
क्र. ४३, ओळ ३-५ मध्ये तर ऋषभदत्ताच्या तोंडचे शब्दच हदले आिेत िे मागे दाखहवले आिे. तत्कालीन 
बोलीत व्यांजनाांचे हद्वत्व व त्याांचा लोप िी िोत नसत. म्िणून ती त्या लेखाांत आढळत नािीत. कालान्तराने 
लेखाांत व्यञ्जनाांचे हद्वत्व दाखहवण्याचा प्रघात पडला तो वाकाटक नृपहत हद्वतीय हवन्ध्यसेनाच्या वाशीम 
ताम्रपटात आढळतो. ग्राांहथक भाषेत मात्र व्यांजनाांचे हद्वत्व, लोप वगैरे हवशषे दाखहवले जात असत. म्िणनू ते 
‘गाथासप्तशती’त आढळतात. 

 
कोणत्यािी भाषेचे व्याकरण ती कािी काळ प्रचारात आल्यावर आहण तीत ग्रांथहनर्ममहत झाल्यावर 

रचले जाते. वररुचीचा ‘प्राकृतप्रकाश’िी असाच रचला गेला असावा. म्िणून त्यात सातवािनकालीन 
‘सत्तसई’सारख्या ग्रांथाांतील प्रयोगाांस अन सरून व्याकरण हनयम हदले आिेत. 

 
सातवािनकालीन काव्यहनर्ममतीम ळे मािाराष्ट्री भाषेचे मित्त्व वाढले; म्िणून प ढे पद्याांत सववत्र 

मािाराष्ट्रीचा उपयोग करावा असा हनयम प्रचहलत झालेला हदसतो. [शौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनाां च 
योहषताम्।आसामेव त  गाथास  मािाराष्ट्रीं प्रयोजयेत॥] तसेच ती भाषा दण्डीने म्िटल्याप्रमाणे प्रकृष्ट प्राकृत (उत्तम प्राकृत) 
मानण्यात आली आहण व्याकरण रचताना हतचेच हनयम प्रमाण मानून इतर प्राकृत भाषाांना अपवादस्वरूप 
प्राप्त झाले. म्िणून वररुचीच्या ‘प्राकृतप्रकाशा’च्या सांस्करणात िी पद्धती अवलां हबली आिे. हतचे कारण 
टनवर म्िणतात त्याप्रमाणे ‘मािाराष्ट्री भाषा प्रथम नमवदेच्या उत्तरेस प्रचाराता िोती आहण कालान्तराने ती 
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भाषा बोलणारे लोक त्या नदीच्या दहक्षणेस रेटले गेल्यावर हतचा मिाराष्ट्रात प्रचार झाला आहण हतला 
‘मािाराष्ट्री’ नाव प्राप्त झाले’ िे नव्िे. 
 

२. प्राकृत-शब्द-सूची 
 

या सूचीत प्राकृत शब्दाांबरोबर प्रस्त त सांग्रिातील लेखाांचे क्रमाांक प्रथम देऊन नांतर त्याांतील 
ओळींचे हदले आिेत. तसेच कां साांत प्राकृत शब्दाांची सांस्कृत रूपान्तरे हदली आिेत. 
 

अ अहगयतणकस (अहगयतणस्य) १०·२. 
अक्षयहनहव (अक्षयनीहवः) ३८·१. अांहगयक लवधनस (अांहगयक लवधवनस्य)३·२. 
अखयहनहव १९·२; २७·१०. अांहगरसहतरतो (अांहगरसहत्ररात्रः) ३·१५; ३·१६. 
अखयहनहविेत  (अक्षयनीहविेतोः) १९·३. अचहरयस (आचायवस्य) ३७·२. 
अखयां (अक्षयम्) १८·८. अहचतां (अहचन्त्यम्) १८·८. 
अगपोगलस (अग्र्यप द गलस्य) ३२·१. अजकालहकयां (अजकालकीयम्) ११·२. 
अगाधेययांञो (अग्न्याधेययज्ञः) ३·६. अज न– (अज वन–) १८·८. 
अहगयतणकस (अहगयतणकस्य) १०·२. अांञाहतया (आज्ञप्त्या) ४३·३. 
अठ (अष्ट) ३८·४ अमचेन (अमात्येन) ११·५. 
अठभायाप्रदेन (अष्टभायाप्रदेन) ३९·३. अमचो (अमात्यः) १३·२; ३७·२. 
अणता (आज्ञप्ता) १९·४. अमतस (अमात्यस्य) ४४·२०. 
अणदप तस (आनन्दप त्रस्य) २७·३-४. अम्ि (अस्माकम्) १३·३. 
अणदेन (आनन्देन) २७·५. अम्ि खेत (अस्मत्के्षत्रम्) ११·३ 

अत यामो (अप्तोयामः) ३·१४. अम्िसतकां  (अस्मत्स्वाहमकम्) १३·४. 
अतेवाहसहनण (अन्तेवाहसनीनाम्) १५·२. अम्िेहि (अस्माहभः) १·३·३; १९·२. 
अतेवाहसहनहि (अन्तेवाहसनीहभः) १५·५ अयकाय (आयवकायाः) १८·१३. 
अतो (अस्मात्) ३८·३ अयमस (अयवम्णः) ४४·२. 
अहधठानस (अहधष्ठानस्य) १८·७. अरक– (आयवक–) २९·२; २९·४. 
अहधथाहपता (अहधष्ठाहपता) ५०·७. अरटसहवनहयक(अराष्ट्रसहवनहयकम्) ११·४; १३·५; 

१९·४. 
अन गाहमन्म्ि (अन गामौ) ४०·४. अरोग (आरोग्यम्) १३·२ 

अन प– (अनूप–) १८·२. अलोणखादक (अलवणखातकः) ११·४; १३·५; 
१९·४. 

अन वासां (अन वषवम्) ३९·३. अहवपनमात  (अहवपन्नमात ः) १८·४. 
अनो (अन्यः) २८·४. अहवयेन (वचनेन) ११·५; १२·५; १३·६. 
अनोमस (अनवमृश्यः) ११·४; १३·५; १९·४. अहश्वभहूतस (अहश्वभतेूः) ४३·४. 
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अन्वारभनीयो (अन्वारम्भणीयः) ३·११ असक–(अश्मक–) १८·२. 
अपहडदातवा (अप्रहतदातव्याः) ३८·३. असमेधो (अश्वमेधः) ३·११. 
अपयवहसतसमाने (अपयववहसतसमाने) २६·३. असयस (आश्रयस्य) १८·७. 
अपयाता (अपयाताः) ४३·४. असरथो (अश्वरथः) ३·११. 
अपरकखहडये (अपरकखड्याम्) ११·२ असा (अश्वाः) ३·९. 
अपरदहखणपसे (अपरदहक्षणपाश्वे) १८·११ अहसक– (ऋषीक–) १८·२. 
अपरांत – (अपरान्त–) १८·२. असो (अश्वः) ३·११; ३·१३. 
अपरेण स (अपरेंणोः) २७·४. अहिसाहनरताय (अकिसाहनरतया) १८·९. 
अपालस (?) (अप्रावशे्यः) १९·४. आ 

अपावसे (अप्रावशे्यः) १३·५ आकरावांहतराजस (आकरावन्न्तराजस्य) १८·२. 
अप्रहतितचकस (अप्रहतितचक्रस्य) ३·१. आगमान (आगमानाम्) १८·७. 
अबरीस– (अम्बरीष–) १८·८. आचहरयान (आचायाणाम्) २८·९; २८·१९. 
अब लामायवथवस (अब लामायवास्तव्यस्य) २०·२. आणत (आज्ञप्तम्) ११·६. 
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अहभसेको (अहभषेकः) ४३·४. आणपयहत (आज्ञापयहत) ३५·१. 
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अमच (अमात्यम्) ११·२; १२·१. उपचारान (उपचाराणाम्) १८.७. 
अमचस (अमात्याय, अमात्यस्य) १३·१; ३३·५. उपरहखतो (उपरहक्षतः) ११·६. 
आत्मरच्चाय (आत्माचवया) ३५·२. उपरहखतेन (उपरहक्षतेन) २८·२०. 
आधपण (अधवत्वम्) २७·११. उपासकस (उपासकस्य) २०·२; २७·४. 
आनत (आज्ञप्तम्) १२·५. उपासको (उपासकः) २८·१८. 
आनदमात  (आनन्दमात्रा) २७·५. उपाहसकाय (उपाहसकया) २०·४. 
आनांदस (आनन्दस्य) २·३. उसभदतेन (ऋषभदते्तन) ११·२. 
आनपयहत (आज्ञापयहत) ११·२; १२·१; १९·१. उषवदातेन (ऋषभदते्तन) ३८·१; ४०·१०; ४३·१. 
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आमतस (अमात्यस्य) ४४·२. उसभदातेन (ऋषभदते्तन) ३९·१. 
आय धनवद्धतीच्छां (आय धवनवृद्धीच्छया) ३५·१. उसभाए (ऋषभया) १५·५. 
आय्यकेन (आयवकेण) ३०·५; ३१·५. ऋ 

आवासो (आवासः) २६·४. ऋषभदेवस (ऋषभदेवस्य) ४७·५; ४९·३. 
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  क मारवरस (क मारवरस्य) ३·१. 
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ओदेन (अवदानेन) १९·३. क मारो (क मारः) ६·१; ८·१; ९·१. 
ओपशहतसगोत्रस (औपशहतसगोत्रस्य) ४७·६; 
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क लप हरस (क लप रुष–) १८·७. 
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कण्िहगहर– (कृष्ट्णाहगहर–) १८·२. कोहठ (कोष्ठम्) २७·८. 
कतो (कृतः) ३७·३; ४४·३. कोंतानां (कोंतानाम्) ३४·३. 
कन्िे (कृष्ट्णे) १·१. कौन्ण्डन्यसगोत्ताय (कौन्ण्डन्यसगोत्राय) ३५·३. 
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कपणकमात य (कपणकमात्रा) १०·३. क्षहत्रयानां (क्षहत्रयाणाम्) ४३·४. 
कमहतको (कमान्न्तकः) ३७·२. क्षिरातस (क्षिरातस्य) ३८·१; ४०·१; ४१·१; ४२·१. 
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करजकान(करजकस्य) १२·४. खखरातवस–(क्षिरात-वांश–) १८·६. 
करजके १२·३; १२·४. खखरातस (क्षिरातस्य) ३९·१. 
करजकेस  (करजके) १२·२. खहतय– (क्षहत्रय–) १८·५. 
करहजको (करहजकः) ३९·५. खदनागसातक–(स्कन्दनागसातक–) ३६·३. 
कहलयणकस (काहलयाणकस्य) ३०·३. खांदनाकस (स्कां दनागस्य) ३४·२. 
कसते (कृष्ट्यते) १३·४. खदरहकना (स्कन्दरकेण) २८·२२-२३. 
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कािापणसिस्त्राहण (काषापणसिस्त्राहण) ३८·१-२. खमा–(क्षमा–) १८·९. 
कािापणसिसे्त्रहि (काषापणसिसै्त्रः) ४३·४. खाहनतां (खाहनतम्) ३४·४. 
कािापण (काषापणाः) ३८·२; ३८·३. खाहनतो (खाहनतः) ५२·५. 
कािापणाहन (काषापणाः) २७·१०. खेतपहरिारे(–परीिारे)(के्षत्रपहरिारान्)११·५; 

१३·६. 
कािापना (काषापणाः) ३·१०; ३·११; ३·१३; ३·१४. गोवधनवाथवान (गोवधवनवास्तव्यानाम्) १९·४. 
हकतापराधे (कृतापराधे) १८·५. गोवधनवाथवास  (गोवधवनवास्तव्यास ) ३८·२. 
हकहलन– (न्क्लन्न–) १८·४. गोवधनस (गोवधवनस्य) ११·१. 
कीहणता (क्रीत्वा) ४३·४. गोवधने (गोवधवने) ११·२; १३·१; १३·२; १९·१. 
क ट बहववधनस (क ट म्बहववधवनस्य) १८·५-६. गोवधनािारे (गोवधवनािारे) १९·२. 
खेतस (के्षत्रस्य) ११·२; १३·६. गोसिस्त्राहन (गोसिस्त्राहण) ४३·४. 
खेतां (के्षत्रम्) १३·३. च 

खेहतयस (के्षत्रीयस्य) २७·१२. चत थां (चत थवम्) २९·३. 
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ग चत ांनां (चत णाम्) ३·१. 
गजहमतेन (गजहमते्रण) २८·७. चत र्मवसे (चत हवशं)े २०·१. 
गतोन्स्मां (गतोन्स्म) ४३·३. चत हि (चत र्मभः) ४३·४. 
गधव–(गन्धवव) १८·८. चद– (चांद्र–) १८·९. 
गमवरो (ग्रामवरः) ३·१०. चदमडल– (चन्द्रमण्डल–) १८·३. 
गरुळ–(गरुड–) १८·८. चांदसूयाणां (चन्द्रसूयाभ्याम्) ३·१. 
गगवहतरतो (गगवहत्ररात्रः) ३·१४. चहरतबम्िचहरयाय (चहरत्ह्मचयवया) ३·५. 
गि– (गृि–) १८·९. चहरत्रतो (चहरते्रण) ३८·४; ३८·६. 
गितापसाय (गृितापस्या) ३·५. चहलसीलणकस (चहलसीलणीयस्य) १०·१. 
गिपहतकेन (गृिपहतना) २१·१; ३४·३. चस (च) ११·३; ११·५; १२·४; १३·६. 
गिपतस, गिपहतस(गृिपतेः) २१·१; २३·३; ३०·४. चस्य (च) २०·४. 
गाम (ग्रामः) १८·११. चात हदसस (चात र्मदशस्य) २६·३-४; ३८·१; ३८·२; 

३९·४. 
गाम (ग्रामम्) १९·३. चात हदसे (चात र्मदश)े २०·३; २७·८. 
गाम (ग्रामे) १२·३; १२·४. चात दीसस (चात र्मदशस्य) ४३·५. 
गामपहरिारे (ग्रामपहरिारान्) १९·४. चात वणसकर– (चात ववण्यवसङ कर–) १८·६. 
गामस (ग्रामस्य) १९·३. चाष्टनस (चाष्टनस्य) ४६·१; ४७·१; ४९·१; ५०·२. 
गामे (ग्रामे) ११·२; १३·३; २७·१२; ३४·३; ३८·४. हचतणहनहमत (हचत्रणहनहमत्तम्) १८·११. 
गामो (ग्रामः) ३·११; १३·४; १७·३; १९·२; ३९·५; 
४३·४. 

हचवहरक (चैवहरकम्) २७·१३; ३८·२; ३८·३. 

गावीनां (गवाम्) ३·११. च ट क लानन्दसातकहणस (च ट क लानन्दसातकणेः) 
३७·१. 

गावो (गावः) ३·६; ३·७; ३·९; ३·१२; ३·१४; ३·१५; 
३·१६; ३·१७; ३·१८. 

चेकचञे (चहैञ्चण्याम्) ४०·३. 

हगम्ि–(ग्रीष्ट्म–) ६३·२-३. चेहतय– (चैत्यक–) २८·८. 
हगम्िपख (ग्रीष्ट्मपक्षः) ३५·३. चेहतयघरां (चतै्यगृिम्) १०·३. 
हगम्िपखे (ग्रीष्ट्मपके्ष) १६·२; १७·१; २८·२-३. चैत्रस धे (चैत्रश दे्ध) ४०·८. 
हगम्िाण (ग्रीष्ट्मस्य) १३·७; १८·१; २७·२. ि 

गोतहमप तस (गौतमीप त्रस्य) १३·२; १८·१; २६·१; 
२९·२-३; ३२·२. 

तळकां  (तडागः) ३४·४. 

गोतहमप तो (गौतमीप त्रो) ११·१. हतरण्ि पवत– (हत्ररहश्मपववत–) १८·११. 
गोतहमय (गौतम्या) १८·९. हतरण्ि हम (हत्ररश्मौ) १०·४. 
गोहमकस (गौन्ल्मकस्य) ३४·३ हतरण्ि न्म्ि (हत्ररश्मौ) १३·३; १९·२. 
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छण– (क्षण–) १८·८. त लपराकमस (त ल्यपराक्रमस्य) १८·८. 
छतो (क्षतः, हलहखतः) ११·५; १२·५; १३·६; १९·४. तेहकरहसण (तै्ररहश्मकेभ्यः) ११·३. 
छांदोपवमानहतरतो (छन्दोपवमानहत्ररात्रः) ३·१६. तेरण्ि कानां (तै्ररहश्मकेभ्यः) १३·४. 
छवत–(ऋक्षवत्–) १८·२. तेरसरतो (त्रयोदशरात्रः) ३·१८. 
छवस (षड वषीयः) ३·१७. तेरसे (त्रयोदश)े १८·१. 
छाआपथरो (छायाप्रस्तरः) २२·२. त्रनकहयरो (त्रनकहयरः) ७·१. 
छायाखम्भो (छायास्तम्भः) ६३·२३. हत्रगोसिस्त्रदेन (हत्रगोसिस्त्रदेन) ३९·१-२. 

ज हत्रहन (त्रीहण) ३८·१. 
जयदामप त्रस (जयदामप त्रस्य) ४६·१; ४७·२; 
४८·१; ४९·१-२. 

ते्रष्ठदतप त्रस (ते्रष्ठदतप त्रस्य) ४९·३. 

जयदामस (जयदाम्नः) ५०·४. ते्रष्ठदतेन (ते्रष्ठदते्तन) ४९·४. 
जामातरा (जामात्रा) ३८·१; ३९·१; ४०·१. थ 

हजतहरप सघस (हजतहरप सांघस्य) १८·९. थाहपत (स्थाहपतः) २१·२; ३३·६. 
हजनवरस (हजनवरस्य) १९·३. थेरा (स्थहवराः) २८·१६. 
हजवप ताय (जीवप त्रायाः) ३७·१. थेराणां (स्थहवराणाम्) २८·१९. 
जीवस ताय (जीवस तायाः) १३·२. द 

ज वाहरहणकाय (ज वाहरहणकायाः) २७·५. दक हभयो(?) (उदकपात्राहण) ३·८. 
ज्येष्ठवीराये (ज्येष्ठवीरायाः) ४६·२. दक्षहमत्राय (दक्षहमत्रायाः) ४१·३; ४२·२. 

ञ दहक्षणमगे (दहक्षणमागे) १९·२. 
ञायते (ज्ञायते) ४०·११. दहखणापथेसरो (दहक्षणापथेश्वरः) १८·१०. 

ठ दहखना (दहक्षणा) ३·६; ३·१०; ३·११; ३·१४; ३·१५; 
३·१६; ३·१७; ३·१८; ३·१९; 

ठाणां (स्थानम्) ३५·२. दहखनापथपहतनो (दहक्षणापथपतेः) ३·१. 
ि दहखनायो (दहक्षणाः) ३·७; ३·९; ३·११; ३·१२; 

३·१३; ३·१४; 
णत (आज्ञप्तम्) ३९·४. दत (दत्तम्) १३·३. 
णत (नप्ता) १८·११. दत (दत्ता) ३८·१. 
णहतय (नप्त्र्याः) १०·२. दत (दत्तम्) ३८·४. 

त दता (दत्ता) ११·६; १९·४; २७·१०; ४०·८. 
त (तत्) १३·३. दताहन (दत्ताहन) ३८·४; ४३·४. 
तहतये (तृतीये) २०·१; २६·१. दतो (दत्तः) १२·५; १७·३; १९·२; २६·४; ३९·५. 
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ततो (ततः) १३·२. देवस (देवस्य) ३·४. 
ततो (तस्मात्) १३·४. देवान (देवानाम्) ३८·५; ३९·२; ४०·७. 
तप– (तपः–) १८·९. देहवनायहनकाय (देवीनागहनकायाः) ५·१. 
तर (त्रयोदश) २३·२. देहवलेणवासेहि (देवीलयनवाहसहभः) १९·२; १९·३. 
तस (तस्य) १३·५; ४०·११. देस– (देश–) १८·४. 
ददम (दद्धमः) १२·३; १३·४. द्वादहशयम् (द्वादश्याम्) ५४·७. 
ददाम (दद्धमः) १९·३. हद्वहतय– (हद्वतीय–) ४६·२. 
दप– (दपव–) १८·५ . हद्वहतयां (हद्वतीयः) ४७·५; ४८·२; ४९·२. 
दमघसस (दमघोषस्य) २३·३. ध 

दस (दश) ६३·४. धांञहगहरतांसपय तां (धान्यहगहरतांसप्रय क्तम्) ३·११; 
३·१२. 

दसठतरे शतमे (हद्वषष्ट्ट्य त्तरे शततमे) ६०·१२. धणसेण (धनसेन) १४·४. 
दसहमथ (दशम्याम्) ३६·२. धणसेणस (धनसेनस्य) ३६·४. 
दसरतो (दशरात्रः) ३·१८. धन सव– (धन रुत्सव–) १८·८. 
दातवां (दातव्यम्) २७·१३. धम (धमवः) ३३·५. 
दानगामस (दानग्रामस्य) १९·२. धमचकां  (धमवचक्रम्) २१·२. 
दाहन (इदानीम्) १३·४. धमपाला (धमवपालाः) २८·१८. 
दािन कानगर (दािन कानगरम्) ४०·३. धमसेत स (धमवसेतोः) १८·११; १९·२; १९·३. 
हदखव्रतयांञस ांडाय (दीक्षाव्रतयज्ञशौण्ड्या) ३·५. धम्मदाने (धमवदाने) १३·३. 
हदज– (हद्वज–) १८·५. धमवस (धमवस्य) ३·१. 
हदण्णां (दत्तम्) ३५·३. धमोपहजत– (धमोपहजत–) १८·५. 
हदहतय (हद्वतीय) ६३·३. धामदेहवय (धामदेव्याः) २७·६. 
हदन (दत्तः) २०·४. हधता (द हिता) ४८·२. 
हदन (द्वयोः) ३८·५. धूपनस गांधाय (धूपस गन्धया) ३·५. 
हदना (दत्ताः) ३·७; ३·११; ३·१४. न 

हदनो (दत्तः) ३·१३. न (नः) १२·४; १३·६; १९·४. 
दीघ– (दीघव–) १८·४. नां (नः) ११·४. 
दीनीकपते्रन (दीनीकपते्रण) ३८·१. नखत– (नक्षत्र–) १८·९. 
दीनीकप त्रस (दीनीकप त्रस्य) ४१·२; ४२·२. नगरसीमाय (नगरसीमायाम्) ४३·४. 
दीनीकपूतेन (दीनीकप ते्रण) ३९·१. नगरसीने (नगरसीन्म्न) १३·४. 
दीसाय (हदशायाम्) ४३·४. नहदया (नद्याम्) ३९·२. 
दीहित  (द हित ः) ४२·१-२. नदीये (नद्याम्) ४०·१०. 
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द पधसनीय– (द ष्ट्पधषवणीय–) १८·६. नम (नमः) १९·३. 
द ि त य (द हित ः) १०·१. नमो (नमः) २९·१. ३२·१. 
दूषेहनकगोत्रस (दूषेहणकगोत्रस्य) ५४·१० नवकहमका (नवकर्ममकाः) २८·१५-१६. 
देयधम (धमवदायः) १५·३; १८·१०; २०·२; २३·४-५; 
३६·४; ३७·२; ४४·३. 

पखां (पक्षः) २९·३. 

देयधांम (धमवदायः) २३·४. पखे (पके्ष) १३·७; १४·२; १८·१; २६·१. 
देयधम्मां (धमवदायः) २१·२; ४२·२. पखो (पक्षः) ३७·१. 
देयधामां (धमवदायः) २७·८. पचमे (पांचमे) १३·७; १६·२; १७·१; २३·२. 
देयो (देयः) १३·१. पांचहत्रशक (पञ्चकत्रशत्) ३८·५. 
नवगभ (नवनभवः) २०·३. पांचाशां (पांचाशत) ४०·१४. 
नवनरस्वामी (नवनगरस्वामी) १९·१. पजापहतनो (प्रजापतेः) ३·१. 
निपानस (निपानस्य) ३८·१; ३९·१; ४०·१; ४१·१-
२; ४२·१; ४४·१; 

पटा (पटाः) ३·१४. 

नि स– (नि ष–) १८·८. पहटका (पहिका) ११·६; १२·५. 
नागम लहनकाय (नागम लहनकया) ३६·३. पहटप ण– (प्रहतपूणव–) १८·३. 
नागवरखधा (नागवरस्कन्धात्) १८·९. पहटसथरणे (प्रहतसांस्तरणे) १९·२; १९·३. 
नागवरदहयहनय (नागवरदहयतया) ३·५. पहटिारहखय (प्रतीिाररक्ष्या) १३·६. 
नागो (नागः) ३७·२; ३७·३. पडमहदवसां (प्रथमहदवसः) ३५·३. 
नाहतवगस (ज्ञाहतवगवस्य) २८·१४. पडमसमच्चरम् (प्रथमसांवत्त्सरः) ३५·३. 
नाहसककेन (नाहसक्यकेन) १·१. पहडकशत (प्रहतकशतम्) ३८·२. 
नायकहमसेहि २८·२१-२२. पहडठाहपत (प्रहतष्ठाहपतः) २७·९. 
नाहलगेर– (नाहलकेर–) ४३·३. पहतगय (प्रहतगृह्य) १९·२. 
नाहलगेरान (नाहलकेराणाम्) ३८·४. पहतगय्ि (प्रहतगृह्य) १९·३. 
हनकायस (नकायस्य) १२·२; २१·२. पहतगहितसासनस्य (प्रहतगृिीतशासनस्य) १८·३ 

हनगमसभाय (हनगमसभायाम्) ३८·४. पहतठाहपत (प्रहतष्ठाहपतम्) ३०·४-५. 
हनठपाहपत (हनष्ठाहपतम्) १०·४. पहतठाहपतां (प्रहतष्ठाहपतम्) २८·१०; ३६·२. 
हनहठतो (हनहष्ठतः) २०·४. पहतप ण– (प्रहतपूणव–) १९·३. 
हनबध (हनबद्धम्) ३०·४. पहतवसतानां (प्रहतवसताम्) १३·३. 
हनबधापेथ (हनबन्धयथ) १३·६. पथम– (प्रथम–) ३०·३. 
हनबधापेहि (हनबन्धय) ११·५; १२·५; १९·४. पथमय (प्रथमया) ३·४. 
हनबधो (हनबद्धः) १३·७. पथमवीरस (प्रथमवीरस्य) ३·२. 
हनभय– (हनभवय–) १८·४. पथमे (प्रथमे) १७·२; २६·२. 
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हनयमोपवासतपराय (हनयमोपवासतत्परया) 
१८·१०. 

पथहवय (पृहथव्याां) ३·२. 

हनयाहततां (हनयाहततम्) ३८·२. पनरस (पञ्चदश)े ३८·४; ३८·५; ४०·९. 
हनय तां (हनय क्तम्, सांकन्ल्पतम्) ३८·५. पहनयघरकस (पानीयगृिकस्य) २४·१. 
हनरवसेसकरस (हनरवशषेकरस्य) १८·६. पहनयप वा (पानीयप्रपा) २३·४. 
हनवतनसतां (हनवतवनशतम्) १३·५. पभवस (प्रभवस्य) १८·७. 
हनवतनसताहन (हनवतवनशते) ११·२-३. पभासे (प्रभासे) ३९·३. 
हनहवसेस (हनर्मवशषे) १८·५; १८·१०. पय ता (प्रय क्ताः) १८·२. 
नेकमस (नैगमस्य) ७·२; ३०·३. परकम– (पराक्रम–) १८·८. 
नेत्यकेस  (नैत्यकेष ) ४०·२. प तस (प त्रस्य) २१·१. 
नेन (अनेन) ४०·४. प तेन (प ते्रण) १७·२. 

प प तो (प त्रः) २८·१९. 
पख (पक्षः) २३·२; २७·१. प त्रस (प त्रस्य) ४९·३. 
परपरा– (परांपरा–) १८·७. प त्रहि (प तै्रः) ४५·४. 
पहरगिे (पहरग्रिे) २०·३१; २१·२; २८·१०. प ल माइस (प ळ मायेः) १४·१. 
पहरग्रिा (पहरग्रिाः) ४३·४ प ळ माहवस (प ळ मावःे) १६·१; १७·१; १८·१; २०·१; 

२१·१. 
पहरचात– (पाहरयात्र–) १८·२. प व (पूववम्) १३·३. 
पहरवटके (पहरवतवके) १९·२. प वमगे (पूववमागे) १९·२. 
पहरिरेठ (पहरिरत) १३·६. प वाकवसे (पूवववष)े ३८·४. 
पहरिरेहि (पहरिर) ११·४; १२·४; १९·४. प वाय (पूववस्याम्) १७·२; २९·४; ३०·२; ३६·२. 
पहरिार (पहरिारम्) ११·३; १३·५. पूजाय (पूजायै) २८·११. 
पहरिारेहि (पहरिारैः) ११·४; १२·४; १३·६; १९·४. पूतहतथे (पूतहतथौ) ३९·३. 
पल्िवहनसूदनस (पह्लवहनषदूनस्य) १८·५. पूतस (प त्रस्य) ३०·३. 
पवइतान (प्रव्रहजतानाम्) १५·३. पोक्षराहन (प ष्ट्करम्) ४४·४. 
पवहजतान (प्रव्रहजतेभ्यः) १३·३; १३·४. पोहढ (प्रहधः) १५·३; ४४·३. 
पवहजतान (प्रव्रहजतानाम्) १२·२; १३·३. पोर– (पौर–) १८·५. 
पवहजतानां (प्रव्रहजतानाम्) ३९·४. प्रहतष्ठाहपत (प्रहतष्ठाहपता) ६०·३. 
पवहजतो (प्रव्रहजतो) २०·१६. प्रनादेनेव (प्रणादेनैव) ४३·४. 
पवत– (पववत–) १८·२. प्रय तां (प्रय क्तम्) ३८·३. 
पवते (पववते) १३·३; १९·२. प्रष्टाहपत (प्रस्थाहपतम्) ६१·६. 
पसपको (पसपवकः) ३·९; ३·१०; ३·१३; ३·१४. फ 
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पहळके (प्रहतके) २७·११. र्फग ण– (र्फाल्ग न–) ४६·२; ४८·२. 
पहळको (प्रहतकः) २७·१३. र्फग न– (र्फाल्ग न–) ४९·२३. 
पाठो (पाठे?) (पाश्व?े) २०·४. र्फास कायो (ये) (प्राश काथवम्?) १९·४. 
पाणहिसा– (प्राणकिसा–) १८·५. ब 

पायनूपहडकशत (पादोनप्रहतकशतम्) ३८·३. बहटका (पहिका) १९·४. 
पायनूपहडके (पादोनप्रहतके) ३८·३. बणासाय (बाणासायाम्) ४०·१०. 
पाहलतकस (पाहलतकस्य) ४५·२. बांधाहपतः (बन्न्धतः) ५२·५. 
पावते (पववते) २७·८. बनासाया (बाणासायाम्) ३९·२. 
कपडस तहरयानां (कपडस तहरयाणाम्) २१·१. बम्िदेज्जां (्ह्मदेयम्) १८·९; ३५·२. 
हपत णा (हपत्रा) ३०·५. बलहसहरय (श्रीबालायाः) १८·९. 
हपत पहतयो (हपतृप्राप्त्य)ै १८·११. बि काहण (बिूहन) २६·३. 
हपयकामो (हप्रयकामः) १८·११. बि लस (बि लस्य) ४६·२; ४७·७; ४९·२. 
हपयदसनस (हप्रयदशवनस्य) १८·४. भदांत (भदन्त) २८·१७. 
हपसाहजपदक (हपशाचीपद्रकम्) १८·११. भदायहनयेहि (भद्रायनीयैः) १९·२; १९·३. 
प जाये (पूजायै) २०·३. भदावनीयानां (भद्रावनीयानाम्) १८·१०; २८·१०. 
प ञथय (प ण्याथवम्) ४४·३. भयाय (भायवया) २१·२. 
प तदस (पूतवदस्य) ३·४. भहरजाय (भायायाः) २६·२. 
बारसक (द्वादशकम्) ३८·३. भरुकछे (भरुकच्छे) ४०·४. 
बालकानां (बालकानाम्) २८·१२. भवगोपस (भवगोपस्य) २६·२. 
बाहलकानां (बाहलकानाम्) २८·१२. भहवसहत (भहवष्ट्यहत) ३८·२. 
बाहलकाय (बाहलकया) ३७·१. भहवसती (भहवष्ट्यहत) ४३·५. 
हबहतय (हद्वतीय) ३५·३. भाहगनेयान (भाहगनेयानाम्) २८·१३. 
हबहतये (हद्वतीये) १८·१; २०·१-२. भात ना (भ्रात्रा) ३०·६-७. 
हबहतयो (हद्वतीयः) ३·११. भातूहि (भ्रातृहभः) २०·६. 
हबहनबधकारेहि (हवहनबन्धकारैः) १९·४. भायलो (भायलः) ६·१-२. 
ब धस (ब धाय) १९·४. भाहरया (भायवया) ३·४. 
ब धरहखतस (ब द्धरहक्षतस्य) २०·४. भाहरयाय (भायवया) १०·३. 
ब धरहखतेन (ब द्धरहक्षतेन) २०·४. हभख न (हभक्षणूाम्) १२·२. 
बे (दे्व) ११·३; २७·१०. हभख सघस (हभक्ष सांघस्य) १८·१०; २६·४; ४३·५. 
बेनाकटसमनेहि (बणेाकटश्रमणैः) १९·२. हभख सघे (हभक्ष सांघे) २७·९; ३६·५. 
बेनाकटकस्वाहम (बणेाकटकस्वामी) ११·१. हभख िल (हभक्ष िलम्) १२·३. 
बोपहकयहतस जमान (बोपहकयहतसृज्यमान) २६·२. हभख िलपहरिार (हभख िलपहरिारान्) १९·३. 



अनुक्रमणिका 
 
 

्ह्मणान (्ाह्मणानाम्) ३९·२. हभख हि (हभक्ष हभः) १९·२; १९·३; १९·५. 
्ह्मणाण (्ाह्मणानाम्) ३९·३. हभखून (हभक्ष भ्यः) १३·३. 
्ाह्मणस (्ाह्मणाय) ४३·४. हभखूनां (हभक्ष भ्यः) १३·४. 
्ाह्मणानां (्ाह्मणानाम्) ३८·५; ४०·६; ४०·७. हभखूनां (हभक्षणूाम्) ३८·३. 

भ भ जते (भ ञ्जते) ४०·५. 
भगतपहतपस (अभ्य द्धगतप्रान्प्तप्रतापस्य) १९·३. भतूां (भ क्तम्) ११·२. 
भगलदसरतो (भगलदशरात्रः) ३·१४. भोजकापहत (भोजयहत?) २७·१२. 
भगवता (भगवन्तः) ४०·१३. भोजापहयता (भोजहयत्रा) ३९·३-४. 
भगवताां (भगवताम्) ४०·६; ४०·७. म 

भगवतो (भगवते) २९·१; ३२·१. मगलथाने (मङ गलस्थाने) २७·१२. 
भगवतोषपटीयसीं (भगवत्तोषपटीयसीम्) ३५·२. मच– (मञ्च–) १८·२. 
भगवांतो (भगवन्तः) ४०·५. मटपो (मण्डपः) ४४·३. 
भहगहनय (भहगन्याः) ३६·४. मडपो (मण्डपः) २०·२. 
भहगहनये (भहगन्याः) ४६·२. मडल– (मण्डल–) १८·३. 
भजाय (भायवया) ३१·३. माढहरप तस (माठरीप त्रस्य) ३०·१; ३१·१. 
भटपाहलकाय (भटपाहलकया) १०·२. मातर (मात्रा) २०·४. 
भटारका–अञाहतया (भिारकाज्ञया) ४३·३. माताहपतरा (माताहपतरौ) २७·७; ३६·५. 
भांडाकाहरकयस (भाांडागाहरकस्य) १०·२-३. माताहपत नां (माताहपत्रोः) २०·३; २०·११. 
भदत (भदन्त) २८·१६; २८·२०-२१. माताहपत हि (माताहपतृभ्याम्) १४·५. 
मिअइरकेन (मिायवकेण) १९·३. मात  (मात ः) २३·४. 
मिखतप– (मिाक्षत्रप–) ६१·१. मात य (मात्रा) ३·४; १८·९; ३०·६. 
मिखत्तव (मिाक्षत्रप) ६२·१. माध कानस (माध कानस्य) ४५·२. 
मितरकेन (मित्तरेण) २९·४. मानव्यसगोत्रो (मानव्यसगोत्रः) ३५·१. 
मितो (मिान्) ३·२. मामाडे (मामाले) १२·१. 
मिक्षत्रपस्य (मिाक्षत्रपस्य) ५२·१. मालया (मालयाः) ४३·४. 
मिाक्षत्रपस (मिाक्षत्रपस्य) ५०·१; ५३·१; ५३·२. मालयेहि (मालयःै) ४३·४. 
मिाखतपस (मिाक्षत्रपस्य) ४४·१. मासोपवाहसहनय (मासोपवाहसन्या) ३·५. 
मिाचेहतयचेहतहकयानां (मिाचैत्यचतै्यकीयानाम्) 
२१·२. 

हमतदेवस (हमत्रदेवस्य) १७·२. 

मिादेहवय (मिादेव्या) १३·२; २२·२. मीहठकेन २८·२३. 
मिादेवीय (मिादेव्या) १०·९. म खािारो (म ख्यािारः) ४३·५. 
मिादेवीय (मिादेव्याः) १८·११. म लसिस्त्राहन (मूलसिस्त्राहण) ३८·४. 
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मिाभ हवय (मिाभोज्याः) ३७·१. मूलेन (मूल्येन) ४३·४. 
मिाभोजस (मिाभोजस्य) ३६·३. मूळक (मूलक) १८·२. 
मिामातेण (मिामाते्रण) १·२. य 

मिारहठ (मिारथी) ७·१. य (यत्) ११·२; १३·४; १९·२; ४३·४. 
मिारहठहनय (मिारहथपत्न्या) ३६·३. य (या) ३८·२. 
मिारहठनो (मिारहथनः) ३·२. यख– (यक्ष–) १८·८. 
मिारहथस (मिारहथनः) १७·२. यञा (यज्ञाः) ३·५. 
मिारहथना १७·३. यञेहि (यज्ञःै) ३·६. 
मिाराजबाहलकाय (मिाराजबाहलकया) ३६·२-३; 
३७·१. 

यञो (यज्ञः) ३·१५; ३·१९. 

मिावलभां (मिावल्लभम्) ३५·१. यांञो (यज्ञः) ३·६; ३·९; ३·१४; ३·१५; ३·१६. 
मिासहघयानां (मिासांहघकानाम्) २०·३. यहि (यहष्टः) ६१·६. 
मिासाहमयेहि (मिास्वाहमकैः) ११·६. यहठ (यहष्टः) ५०·७. 
मिास राणां (मिास राणाम्) ३५·२. यपनय (यापनाय, जीहवकाथवम्) १२·२. 
मिासेणापहतस (मिासेनापतेः) २६·२; ३४·२. यशदताये (यशोदत्तायै) ४८·२. 
मिासेनापहतहणय (मिासेनापहतपत्न्याः) २६·२. यसपहतथापनकरस (यशःप्रहतष्ठापनाकरस्य) १८·६. 
मिािक हसहर – (श्रीमिािक श्री–) १०·१-२. या (याहन) ३८·३. 
महिढीक (मिर्मद्धक) १८·१०. यापनथ (जीहवकाथवम्) ३९·५. 
महिद– (मिेन्द्र–) १८·२. ल 

महिमावतानां (महिमावताम्) ३·१. लहठ (यहष्टः) ४६·३; ४७·८; ४८·३; ४९·४१. 
मळपहळदेवो (मळपहळदेवः) ३५·१. लहष (यहष्टः) ४५·४. 
हयठां (इष्टम्) ३·६. लहष्ट (यहष्टः) ४६·३; ४७·८; ४८·३; ४९·४. 
हयठो (इष्टः) ३·१४; ३·१५; ३·१६. लेखो (लेखः) १३·६. 
य वराजमात य (य वराजमात्रा) ३७·१. लेण (लयनम्) १·२; १८·१०; २६·२; ३१·५; ३६·४. 
येव (एव) २७·११. लेणां (लयनम्) १५·२; २७·८; ३८·१. 
य्सामोहतकप त्रस (य्सामोहतकप त्रस्य) ४५·१; ४६·१; 
४६·१; ४८·१; ४९·१; ५०·२. 

लेणवाहसनां (लयनवाहसनाम्) ३९·४. 

र लेणस (लयनस्य) १८·११. 
रखस– (राक्षस–) १८·८. लेणे (लयने) १३·३; ३८·२; ३८·३; ४३·४. 
रञो (राज्ञः) १४·१; १६·१; १७·१; १८·१; २०·१; 
२१·१; २२·१; २४·१; २६·१; २७·१; २८·१; २९·१; 
३०·१; ३१·१; ३२·२; ३४·१; ३६·१; ३९·१; ४०·१; 
४४·१. 

लेनस (लयनस्य) १२·१; १९·२; १९·३. 
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रणो (राज्ञः) २३·१. लोकपालानां (लोकपालेभ्यः) ३·१. 
राजकां  (राजकीयम्) १३·४. लोटाय (लोटया) १३·८. 
राजमात य (राजमात ः) १३·२. लोण– (लवण–) ११·४. 
राजरञो (राजराजस्य) १८·१. व 

राजहरहस– (राजर्मष–) १८·१०. वछसगोतस (वत्ससगोत्रस्य) ४४·२. 
राजसद– (राजशब्द–) १८·७. वतवो (वक्तव्यः) १३·२; १३·३. 
राजसूययञो (राजसूययज्ञः) ३·१०. वथवने (वास्तव्येन) ३४·३. 
राजाहणतो (राजज्ञप्तः) १३·१. वहध (वृहद्धः) ३८·३. 
राहजहन (राजहन) १·१. वहधभोजा (वृहद्धभोज्याः) ३८·३. 
राञो (राज्ञः) ३३·१; ३८·१. वधूसदां (वधूशब्दम्) १८·१०. 
राांञो (राज्ञः) ४२·१. वनो (वणवनम्) ३·६. 
राज्ञो (राज्ञः) ४६·१; ४७·१; ४७·२; ४८·१; ४९·१; 
५०·१; ५२·१; ५३·१; ५३·२. 

वरदस (वरदस्य) ३·४. 

रायस (राजस्य) ३·५. वरश े(वष)े ५३·३. 
रायामच अरिलयस (राजामात्यारिलयस्य) १०·१. वहरसाहण (वषाहण) २६·३. 
रायामचस (राजामात्यस्य) १०·२. वरुन– (वरुण–) ३·१. 
रुद्रदामप त्रस (रुद्रदामप त्रस्य) ५३·१-२. वषाये (वष)े ४५·२. 
रुद्रदामस (रुद्रदाम्नः) ४६·१; ४६·२; ४८·१; ४९·१. वषारत ां (वषवतौ) ४३·४. 
रुद्रकसिस (रुद्रकसिस्य) ५३·२-३. वल रकलेनान (वल रकलयनानाम्) १७·३. 
रुधां (रुद्धम्) ४३·३. वल रकसघस (वल रकसांघस्य) १७·३. 
रुपामहमयो (रूप्यमय्यः) ३·८. वलूरकेस  (वलूरके) ३९·४. 
रुपालांकारो (रूपालांकारः) ३·११; ३·१३. वसहठप तस(वाहसष्ठीप त्रस्य) २३·१. 
रुहपअम्मस (रुहपअम्मस्य) ६२·२. वसतानां (वसताम्) ४३·४-५. 
वससताय (वषवशत्याम्) २९·२; ३७·२. वसहत (उष्ट्यते) १३·४ 

वसांतानां (वसताम्) ३८·२. वसव थान (वषावास्तव्यानाम्) ३८·३. 
वसे (वष)े ३८·१; ३८·३; ४४·३; ६०·१; ६३·२. वीतरासां (हवत्रासम्) ३५·२. 
वस्ये (वष)े ६०·१. वीरस (वीरस्य) ३·१ 

वाहणजकेहि (वाहणजकैः) २८·४. वीसाय (कवशत्याम्) ३८·३. 
वाथवान (वास्तव्यानाम्) १२·१. वृहध (वृहद्धः) ३८·२. 
वाराहिप त्रस (वारािीप त्रस्य) ४३·४. वजेयांहतये (वैजयन्त्याः) ११·१. 
वाल रकेस (वाल रकस्य) १२·१. वणे्ि नहदप त्र– (हवष्ट्ण नन्न्दप त्र–) ३१·३. 
वावी (वापी) ६०·३. वणे्ि नांहदना (हवष्ट्ण नन्न्दना) ३०·५-६. 
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वासपखे (वासपके्ष) ११·६. वणे्ि नांहदस (हवष्ट्ण नन्न्दनः) ३०·३. 
वासलहठ (हनवासयष्टयः) ३·८. वहेदहसहरमात  (श्रीवहेदमात्रा) ३·४. 
वासवाहसतानां (वषावाहसनाम्) ३९·५. वहेदहसहरस (श्रीवदेेः) ३·१. 
वासान (वषायाः) १३·७. वसेाख (वैशाख) ३८·१. 
वाहसहठप तस (वाहसष्ठीप त्रस्य) २·२; १४·१; १७·१; 
१८·१; २०·१; २१·१. 

वसेाखप हणम (वैशाखपौर्मणमा) ३२·३-४. 

वाहसहठप तेन (वाहसष्ठीप ते्रण) १७·३. वैययन्तीप रराजा (वैजयन्तीप रराजः) ३५·१. 
वाहसहठप तो (वाहसष्ठीप त्रो) १९·२. श 

वाहसठीप तस (वाहसष्ठीप त्रस्य) ३३·१. शकस (शकस्य) ४०·२. 
वास य (वास्वाः) २६·२. शत्र ांसिप त्रस (शत्र ांसिप त्रस्य) ५०·५-६. 
हवकम– (हवक्रम–) १८·४. शामणेहरये (श्रामणेंयै) ४८·२. 
हवझ– (हवन्ध्य–) १८·२. शहेनकसगोत्राये (श्रहेणकसगोत्रायाः) ४८·२. 
हवतराम (हव्रतरामः) ११·३; ११·४; १२·४; १३·५; 
१९·४. 

श्रामणेरस (श्रामणेरस्य) ५०·६. 

हवदभ– (हवदभव–) १८·२. श्रामणेहरये (श्रामणेयाः) ४८·२. 
हवहनवहतत– (हवहनवर्मतत–) १८·६. श्रामणेरेन(श्रामणेरेण) ४९·४. 
हवजयखधावारा (हवजयस्कन्धावारात्) ११·१. श्रावणस (श्रावणस्य) ५०·४. 
हवजयठसातारे (हवजयस्कन्धावारे) १२·५. श्रीसातकर्मणस्य (श्रीसातकणेः) २५·१. 
हवजाधर– (हवद्याधर–) १८·८. श्रेहणस  (श्रेहणष ) ३८·२. 
हवझ– (हवन्ध्य–) १८·२. स 

हवण्ि कड– (हवष्ट्ण कट–) ३७·८. सक– (शक–) १८·५. 
हवण्ि कड ड– (हवष्ट्ण कट–) ३७·१. सकटां (शकटः) ३·१०; ३·१२. 
हवण्ि पाहलत (हवष्ट्ण पाहलतम्) ११·२. सकर– (सांकर–) १८·८. 
हवण्ि पालेन (हवष्ट्ण पालेन) १९·४. सकरुकरो (सकरोत्करः) १७·३. 
हवप लहसहरकरस (हवप लश्रीकाहरणः) १८·९. सांकां सन– (सांकषवण–) ३·१. 
हविारो (हविारः) ३७·२. सगरहगहरवलयाय (सागरहगहरवलयायाः) ३·२. 
सजयतकस (सांजयन्न्तकस्य) ३७·२. सघस (सांघस्य) २७·११; ३८·१; ३८·२; ३९·४. 
सतगरपवते (श्वेतहगहरपववते) २३·२. सघाय (सांघाय) १५·३. 
सतमे (सप्तमे) १७·१. सघे (सांघे) २०·३. 
सतरय(स) (सप्तदश) ३·८. सच– (सत्य–) १८·९. 
सतहर (सप्तहतः) ३८·५. सवछर (सांवत्सरे) २३·२. 
सतहवसां (सप्तहवशम्) १९·२-३. सवछरां (सांवत्सरः) ३७·१. 
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सतसिसां (शतसिस्त्रम्) ३९·३. सवछरे (सांवत्सरे) १८·१; २०·१; २०·३-४; २३·२. 
सतसािस्त्री (शतसिस्त्री) ४०·६. सांवछरे (सांवत्सरे) १४·२; १६·१; २६·१; २८·१. 
सताहतरतां (शताहतरात्रः) ३·१५. सवजातपाहरिाहरक (सववजातपाहरिाहरकम्) ११·४; 

१३·५; १९·४. 
सताहन (शते) २७·१०. सवजातभोगहनरहठ (सववजातभोगहनरस्तम्) 

१८·११. 
सहतनो (शक्तेः) ३·४. सवतस (सापत्नस्य) २८·१३. 
सत जन– (शत्र जन–) १८·६. सवसतानां (सववसत्त्वानाम्) २०·३; २८·१४. 
सत जने (शत्र जने) १८·५. सवान (सवेभ्यः) ३९·५. 
सत सघ– (शत्र सांघ–) १८·६. सवने (सवेण) ३०·७. 
सहदगा १५·२. सव्वपहरिारेण (सव्ववपहरिारेण) ३५·२. 
सहदस– (सदृश–) १८·३. सहसरीक– (सश्रीक–) १८·३. 
सनाकाहनकाय (सनागहनकायाः) २१·२. सिा (सि) २७·४-५; ३०·५-६. 
सपटो (सत्पटः) ३·११. सिेत (सहित) २०·४. 
सपहरवारस (सपहरवारस्य) २७·४. साखाय (शाखायाम्) ४०·४. 
सहपत सतक (स्वहपतृस्वाहमकम्) ४३·४. सातकहण (सातकर्मणः) २·१; ३५·१. 
सप तकस(सप त्रकस्य) २१·२. सातकहणना (सातकर्मणना) १९·४. 
सप हरसान (सत्प रुषाणाम्) १८·७. सातकहणस (सातकणेः) १३·२; ३७·१. 
सभहगहनकस (सभहगनीकस्य) २१·२. सातमे (सप्तमे) २६·१. 
सभात कस (सभ्रात कस्य) २१·१. सातवािनान (सातवािनानाम्) ३४·१. 
समणेन (श्रमणेन) १·२. सातवािहनिारे (सातवािनािारे) १४·२. 
समतेजस (समतेजसः) १८·८. सातवािनो (सातवािनः) ९·१. 
समहलपद (शाल्मलीपद्रम्) १९·३; १९·४. सादवािन– (सातवािन–) १·१. 
समसारस (समसारस्य) १८·२. सामकस (श्यामकाय) १३·१. 
समस खद खस (समस खद ःखस्य) १८·५. सामको (श्यामकः) १३·२. 
समाहपता (समापहयतारः) २८·१९. सामहलपद (शाल्महलपद्रम्) १९·३. 
सहमखग  (स्वाहमखग ः) ३३·५. सामहलपदस (शाल्मलीपद्रस्य) १९·३. 
सयां (स्वयम्) ३·१७. साहम (स्वामी) १४·१; १७·२; २७·१; २८·१; ३३·१; 

४४·१. 
सय्ि– (सह्य–) १८·२. सावसताणां (सववसत्त्वानाम्) २७·९. 
सवव (सववम्) ३८·४. साहवकान (श्राहवकाणाम्) १५·२. 
सव– (सवव–) १८·३; १८·६. हसखरसहदसे (हशखरसदृश)े १८·१०. 
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हसधां (हसद्धम्) १४·१; १६·१; २०·१; २१·१; २२·१; 
२३·१; २६·१; २९·१; ३१·१; ३३·१; ३४·१; ३६·१; 
३८·१; ३९·१; ४०·१; ४१·१; ६१·१; 

सध (हसद्धम्) ३१·१. 

हसहरमतस (श्रीमतः) ३·४. हसध (हसद्धम्) १८·८; १९·१; २०·१; २७·१. 
हसहरमातो (श्रीमान्) ४·२. स दरभ जस (स न्दरभजृस्य) १८·४. 
हसम कसातवािनो (श्रीम खसातवािनः) ४·१-२. स दसनान (स दशवनायाः) १८ स दरभ जस 

(स न्दरभजृस्य) १८·४.२. 
हसहर– (श्री–) १·१. स हदसणा (स दशवना) १९·२. 
हसहरचांडसाहतस (श्रीचण्डसातेः) ३३·२-३. स हदसनगामस (स दशवनाग्रामस्य) १९·४. 
हसहरटन– (श्रीस्तन–) १८·२. स हदसनान (स दशवनायाः) १९·४. 
हसहरप ळ माहव (श्रीप ळ माहवः) १९·१. स रठ– (स राष्ट्र–) १८·२. 
हसहरप ळ माहवस (श्रीप ळ मावःे) ३४·१. स वणहतथ– (स वणवतीथव––) ४०·११. 
हसहरमतस (श्रीमतः) ३·४. स वणदानहतथकरेण (स वणवदानतीथवकरेण) ३९·२. 
हसहरयञसातकहणस (श्रीयज्ञसातकणेः) २६·१; 
२७·१; २८·१; २९·२. 

स वणवसिस्त्रणां (स वणवसिस्त्रयोः) ३८·५. 

हसहरये (हश्रयाः) १८·७. स वांन (स वणवम्) ३·११. 
हसहरहवजयसातकहणस (श्रीहवजयसातकणेः) ३२·२-
३. 

स हवभग–– (स हवभक्त) १८·४. 

हसहरसदकहण (श्रीसातकर्मणः) ११·१. स सूसाकरस (श श्रूषाकरस्य) १८·४. 
हसहरसातकहणस (श्रीसातकणेः) १८·९. सूरस (शूरस्य) ३·१. 
हसहरसातकहननो (श्रीसातकणेः) ५·२. सेउांलानां (शवैलानाम्) २८·२०. 
हसवखदग तेन (हशवस्कन्दग प्तेन) १२·६. सेटाहगहर– (श्वेतहगहर–) १८·३. 
हसवखदनागहसहर– (श्रीहशवस्कन्दनाग–) ३७·२. सेतर्फरणप त्तस्य (सेतर्फरणप त्रस्य) 

हसवखहदल (हशवस्कन्न्दलम्) १९·२. सेनाये (सेनायाः) ११·१. 
हसवग तेन (हशवग प्तेन) ११·५. सेलवढकीहि (हशलावधवहकहभः) २८·२१. 
हसवमकसदस (श्रीहशवसातस्य) २४·१. सेवकामो (सेवाकामः) १८·११. 
हसवहसहरप ळ माहवस (श्रीहशवप ळ मावःे) २२·१-२. सो (सः) १३·४. 
हससेन (हशष्ट्येण) २८·२०; ३७·३. सोवसकस (सौवषवकस्य) २०·२. 
हसहिलप ते्रन (सीहिलप ते्रण) ३६·२; ४७·७; ४८·३. सोळसक (षोडशकम्) २७·१३. 
सीधां (हसद्धम्) ४२·१. सोळसगामदेन (षोडशग्रामदेन) ३९·२-३. 
सीहिलहधत (सीहिलद हिते्र) ४६·३. स्त्राहवत (श्राहवतम्) ३८·४. 
सीहिलप त्रस (सीहिलप त्रस्य) ४७·६. स्वाहमवणण (स्वाहमवणवनम्) १९·४. 
सीहिलहमतधीता (सीहिलहमत्रद हिता) ४८·२. स्वाहमसकसेनस (स्वाहमशकसेनस्य) ३०·१; ३१·१-
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२. 
स जमाने (सृज्यमानम्) २६·३. ह 

स हजहवना (स जीहवना) १३·७. िक हसहर (श्रीिक ः) ८·१. 
स ण्िाहि (स्न षाहभः) २७·६. िहठ (िस्ती) ३·११. 
 िठे (िस्ते) २७·११. 
 िथी (िस्ती) ३·७. 
 िथे (िस्तेन) ४३·४. 
 िरर्फरणस (िरर्फरणस्य) २०·२. 
 हितस घस्थतये (हितस खन्स्थतये) २०·४. 
 हिहरतीप तस (िाहरतीप त्रस्य) ३७·१. 
 िाहरतीप त्ताय (िाहरतीप त्राय) ३५·३. 
 िाहरतीप त्तो (िाहरतीप त्रः) ३५·१. 
 हितस घथ (हितस खाथवम्) २७·९. 
 हिमवत– (हिमवत्–) १८·१. 
 िेमत– (िेमांत–) २३·२. 
 िेमताण (िेमांतस्य) २६·१; १५·१. 
 िेमांताणां (िेमन्तस्य) १४·२. 
 िेमतान (तेमन्तस्य) २०·१; ३७·१. 
 िेमांतानां (िेमन्तस्य) २९·३. 
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सातवाहन आणि पणिमी क्षत्रप 
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कोरीव लेखाांच्या वाचनासांबांधी सूचना 
 

१. काटकोनाकृहत [     ] कां सातील अक्षरे मूळ लेखात अस्पष्ट आिेत, असे समजाव.े 
 
२. काटकोनाकृहत कां सातील अक्षराांवर तारकाांहकत हचन्ि* असल्यास ती अक्षरे मूळ लेखात 

अस्पष्ट असून ककवा म ळीच नसून ती अन मानाने हदली आिेत, असे समजाव.े 
 
३. अधववत वळाकार कां सातील (     ) अक्षरे श द्ध पाठाची आिेत असे समजाव.े 
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खांड पणहला — सातवाहन राजवांशाचे लेख 
 

क्रमाांक १ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील कृष्ट्िाच्या काळचा लेख 

 
िा लेख नाहशक येथील क्र. १४ च्या लेण्यातील उजवीकडील हखडकीच्या चौकटीच्या वरील 

बाजूवर कोरला आिे. सन १८६५ मध्ये एडवडव वसे्ट आहण आथवर वसे्ट याांनी याच्याकडे त्याच्या यथादृष्ट 
प्रतीने प्रथम लक्ष वधेले. त्यानांतर रा. गो. भाांडारकर, ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी व सेनाटव याांनी त्याचे 
वाचन प्रहसद्ध करून त्याची चचा केली. [ल्यूडस्चीड यादी, क्रमाांक ११४४ मधील सांदभव पािा.] सेनाटवच्या वाचनाबरोबर 
छापलेल्या छापावरून येथे त्याचे वाचन हदले आिे. िा लेख चाांगल्या न्स्थतीत आिे. र्फक्त पहिल्या व 
द सऱ्या ओळींतील पहिले अक्षर ककहचत् खराब झाले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — या लेखाचा उदे्दश क्र. १४ चे लेणे सातवाहन क लातील कन्ह (कृष्ट्ण) राजा राज्य 

करीत असता नाणसकच्या समि (श्रमण) नामक मिामात्राने (श्रेष्ठ अहधकाऱ्याने) कोरहवले, िे नमूद 
करण्याचा िोता. सातवािन वांशाचा िा सवात प्राचीन उपलब्ध लेख आिे. यात कृष्ट्ण राजाचे वणवन 
‘सातवािन क लातील’ असे केल्याम ळे तो सातवािन राजाचा साक्षात् प त्र नव्िता, त्याच्या व सातवािनाच्या 
मध्ये हनदान एक हपढी िोऊन गेली असावी असे अन मान करता येते. समण (श्रमण) मिामात्राने िे लेणे 
कोरहवले िोते याचा अथव श्रमणाांच्या व्यवस्थेकहरता नेमलेल्या मिामात्राने (श्रेष्ठ धमाहधकाऱ्याने) ते काम 
करहवले असा सेनाटवने केला आिे, तथाहप, िा अथव आन माहनक आिे असेिी त्याने म्िटले आिे. प्राकृतात 
हवशषेण ककवा समानाहधकरण शब्द हवशषे्ट्यानांतर घालण्याचा प्रघात आिे. म्िणून मिामात्र पदावर 
असलेल्या एका बौद्ध क्षमणाने िे लेणे कोरहवले असािी अथव सांभवतो; पण बौद्ध श्रमण मिामात्र कसा झाला 
असेल अशी शांका भगवानलालनी व्यक्त केली आिे. कदाहचत् समण िे त्या मिामात्राचे वैयन्क्तक नाव 
असेल. तसेच द सरे नाव ‘तापस’ िे क्र. ११ च्या लेखात आले आिे ते पािा. प्राचीन काळी आपल्या नावाचा 
उल्लेख दानहवषयक लेखात करण्याचा प्रघात िोता. तदन सार नाहशकच्या समण (श्रमण) नामक 
मिामात्राने िे लेणे कोरहवले असाव.े प्राचीन काळी अनेक खासगी व्यन्क्त लेणी कोरवनू त्याांतील लेखाांत 
आपला नामहनदेश करीत असत. तसाच िा प्रकार हदसतो. 

 
स्थलणनिय — या लेखात एकच – नाणसक िे – स्थलनाम आले आिे. ते सध्याचे गोदातीरचे 

नाहशक िोय. त्या काळी नाहशक िे तीथव म्िणनू प्रहसद्ध िोते, पण ते सध्याप्रमाणे त्या हवषयाचे (हजल्ह्याचे) 
म ख्य हठकाण नव्िते. नाहशकजवळचे सध्यािी आपल्या प्राचीन नावाने ओळखले जाणारे गोवधवन त्या काळी 
आिाराचे (मिाहवभागाचे) म ख्य हठकाण िोते. त्याचा उल्लेख इतर लेखाांत आला आिे. 
 
 ळ   वाचन 

१ सादवाहनकुले कन्हे राणजणन नाणसककेन 

२ समिेन महामातेि लेि काणरत [।*] 



अनुक्रमणिका 
 
 

अनुवाद 

 
सातवाहन क लातील कृष्ट्ि राजा असताना नाणशक येथील मिामात्र श्रमणाने [िे] लेणे कोरहवले. 

 
क्रमाांक २ 

 
साांची स्तूपाच्या दणक्षि तोरिावरील सातकिीच्या काळचा लेख 

 
िा लेख साांची येथील स्तूप क्र. १ च्या दहक्षण दरवाज्याच्या तोरणावर आतील बाजूस कोरला आिे. 

त्याचे पहिले वाचन ककनग्ह्यामने सन १८५४ मध्ये आपल्या ‘हभलसा स्तूप’ (पृ. २६४ इ.) या ग्रांथात केले 
िोते. [ल्यूडस् वची यादी, क्रमाांक ३४६ मधील सांदभव पािा.] त्यानांतर भगवानलाल, मसेै, ब्यहू्लर व रॅप्सन याांनी त्याची चचा 
केली. माशवल व रू्फशरे याांनी आपल्या ‘मॉन्यूमेंट्स् ऑर्फ साांची’, व्िॉ. १, भाग २ (पृ.३४) मध्ये त्याचे वाचन व 
भाषाांतर, आहण पृ. २७३ इ. वर त्याची चचा केली आिे. त्याच ग्रांथाच्या व्िॉ. ३, भाग २ मध्ये त्याचा छाप 
हदला आिे. त्या छापावरून त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेख तीन ओळींत कोरला असून तो स न्स्थतीत आिे. त्याची हलपी प्राचीन 

्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — या लेखाचा उदे्दश राजा श्रीसातकर्णि याचा ‘आवशेहन’ (हशल्पशाळेचा म कादम) 

[िेमचांद्राच्या ‘अहभधानहचन्तामहण’ मध्ये ‘आवशेन’ याचा अथव ‘हशन्ल्पशाला’ असा हदला आिे.] वाहसष्ठीप त्र आनांद याने िे दान हदले िे 
नमूद करण्याचा िोता. 

 
ज्या सातकर्मण राजाचा िा वाहसष्ठीप त्र आनांद हशन्ल्पम ख्य िोता त्याच्या काळाहवषयी हवद्वानाांनी 

हभन्न हभन्न मते व्यक्त केली आिेत. ब्यूह्लरच्या मते या लेखाची हलपी नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखाच्या 
हलपीसारखी असून िा सातकर्मण हसम काचा प त्र असावा, [E. I. VI, p. 88. Indian Palaography (Eng. Tr.), p.39.] 
आहण त्याचा काळ हिस्तपूवव १५० असावा. जयस्वाल व राखालदास बॅनजी याांचे तेच मत िोते, 

[E.I.XX,p.74.] पण रमाप्रसाद चांद्रा याांच्या मते या लेखाच्या अक्षरवहटकेवरून तो राजा हद्वतीय सातकर्मण 
असावा. त्याचा काळ त्याांनी हिस्तपूवव ७५ ते २० असा ठरहवला आिे. [Mem. A. S. I., No.1, pp.7 and 10; I.H.Q. 
1929, pp. 600 f.] माशवल व रू्फशरे याांनी िाच काळ समर्मथत केला आिे. रॅप्सनलािी िा नांतरचा काळ मान्य 
िोता. त्याने त्याच्या समथवनाथव स चहवले की, िा लेख कोरताना ‘वाहसहठप तस’ िे वस्त तः ‘सातकहणस’ 
याचे हवशषेण असताना कोरक्याच्या च कीने ‘आनांदस’ याचे हवशषेण म्िणून कोरले गेले असाव.े तेव्िा िा 
लेख वाहसष्ठीप त्र सातकणीच्या काळचा असावा. [B. M. C. (Andhras etc.), Introd., p. xlvii.] 

 
रॅप्सनच्या या मताला काडीचािी आधार नािी. ‘वाहसष्ठीप त्र’ अशी मातृनामहनदशवक हवशषेणे केवळ 

राजाांच्या बाबतीतच नव्िे तर सामान्य जनाांच्या बाबतीतिी योहजली जात असत. [उदािरणाथव, ‘कौहशकीप त्र 
हमत्रदेव’, क्रमाांक १७, ओ. २ पािा.] हशवाय, िा लेख वाहसष्ठीप त्र सातकणीचा मानल्यास त्याचा काळ हिस्तोत्तर 
द सरे शतक मानावा लागेल; कारण, त्या काळातील वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण िा शकवांशी मिाक्षत्रप रुद्रदामन् 
याचा जावई म्िणनू स प्रहसद्ध आिे. [क्रमाांक २५, ओ. १ पािा.] द सरा कोणी वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण ज्ञात नािी. पण 
िा लेख इतक्या नांतरच्या काळातील आिे असे कोणीच मानीत नािी. 



अनुक्रमणिका 
 
 

ब्यूह्लरने दाखहवल्याप्रमाणे प्रस्त त लेखाची हलपी नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखाच्या 
हलपीसारखी आिे. हतच्या पतीच्या–प्रथम सातकणीच्या –कारकीदीला प राणाांनी र्फक्त १० वष े हदली 
आिेत. [D. K. A., p. 39.] पण िी वषवसांख्या चूक हदसते. त्याने दोन अश्वमेध, एक राजसूय आहण १५–२० 
इतर श्रौत यज्ञ केले िोते. तेव्िा त्याने दीघव काळ राज्य केले असाव.े त्यानेच मध्य भारतात हवजय सांपादन 
करून तेथे आपला अांमल कािी काळ बसहवला असावा. त्याचे उत्तराहधकारी इतके प्रबळ नव्िते. तेव्िा िा 
लेख त्याच्याच काळचा असावा. तो स्वतः वैहदक धमाचा किा प रस्कता िोता; पण त्याचा हशन्ल्पम ख्य 
बौद्धधमी िोता, असे हदसते. त्याने साांची स्तूपाच्या तोरणावर स्वतः काम करून ककवा इतराांकडून ते करवनू 
आपल्या दानाची नोंद करणारा िा लेख कोरहवला असे हदसते. 
 
 ळ   वाचन 

१ राञो णसणर सातकणिस 

२ आवेसणनस वाणसणठपुतस 

३ आनांदस दानां [।*] 
 

अनुवाद 

 
[िे] दान राजा श्रीसातकर्णि याचा म कादम वाणसष्ठीपुत्र आनांद याचे [आिे]. 

 
क्रमाांक ३ 

 
नािेघाट लेण्यातील नागणनकेचा लेख 

 
िा लेख प ण्याच्या उत्तरेस स मारे ५६ मलैाांवरील नाणेघाटातील एका हवशाल लेण्याच्या डाव्या व 

उजव्या कभतींवर कोरला आिे. त्याचा पहिला उल्लखे साइक्सने सन १८३७ च्या रॉयल एहशयाहटक 
सोसायटीच्या जनवलमध्ये (व्िॉ.४१, पृ. २८८ इ.) त्याच्या लिानशा त कड्याची यथादृष्ट प्रत छापून केला 
िोता. [ल्यूडस् वची यादी, क्रमाांक १११२.] त्यानांतर हप्रन्सेप, स्टीव्िन्सन् आहण भगवानलाल याांनी त्याची चचा केली. 
शवेटी ब्यूह्लरने आर्मकऑलॉहजकल सव्िे ऑर्फ वसे्टनव इांहडया, व्िॉ. ५, पृ. ६० इ. मध्ये छापाांसि त्याचे 
सांपादन केले. नांतर स्वतः ब्यूह्लर, फ्राांके व रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. अलीकडे परमेश्वरीलाल ग प्त 
[Studies in Epigraaphy, II, pp.9f.] याांनी व आम्िीिी [Ibid., III, pp. 86 f.] त्याची चचा केली आिे. 

 
ब्यूह्लरने म्िटले आिे की,“नाणेघाटातील लेख पहिम भारतातील सवांत प्राचीन ऐहतिाहसक 

लेखाांपैकी असून त्याांचे मित्त्व व मनोरमता िी इतर सवव कोरीव लेखाांच्या समूिापेक्षा अहधक आिेत. पण िे 
लेख द दैवाने अत्यांत भग्न न्स्थतीत असल्याम ळे त्याांचे वाचन व अथविी हवद्वानाांनी हभन्न हभन्न प्रकारे केला 
आिे.” 

 
अक्षरवणटका — िा लेख प्राचीन ्ाह्मी हलपीत हलहिला आिे. त्याहवषयी ब्यूह्लरने म्िटले आिे की, 

“िा लेख हलपीच्या प राव्यावरून अशोक व दशरथ या राजाांच्या लेखाांनांतर थोड्याच काळात कोरला गेला 
असावा. त्याची हलपी नाहशक येथील कृष्ट्णाच्या लेखाच्या हलपीशी पूणवपणे ज ळत असल्याम ळे तो अांध्राांच्या 



अनुक्रमणिका 
 
 

(सातवािनाांच्या) आरांभीच्या राजाचा असावा. या दोन्िी लेखाांत द,क,ज,र,ल,व आहण ि याांच्या आकृतींत 
साम्य आिे. अक्षराांच्या कानाांचे वरचे भाग जाड केले नािीत; आहण त व म याांच्या आकृतीत तशीच धरसोड 
हदसून येते. तेव्िा ज्या सातकर्मण राजाच्या राणीने िा लेख कोरहवला तो प राणाांत कृष्ट्ण राजाचा प त्र 
(वस्त तः प तण्या) म्िणनू हनर्मदष्ट केलेला अांध्र (सातवािन) राजा असावा.” [A. S. W. I. V, p. 67.] 

 
भाषा — या लेखाची भाषा प्राकृत आिे. यातील प ढील शब्दरूपाांकडे ब्यूह्लरने लक्ष वधेले आिे: 

“ओ. ४ मधील ‘भाहरया’ िे रूप ‘भाहरयाय’ याच्या ऐवजी योहजले आिे. कान्िेरी येथील व इतर प्राचीन 
प्राकृत लेखाांत तृतीयेचा प्रत्यय ‘य’ नसून ‘अ’ आिे. तो ‘भाहरया’ मधील शवेटच्या ‘या’ मध्ये ल प्त िोऊन ते 
शब्दरूप तृतीयान्त झाले असाव.े ओ. ४ मधील ‘वहेदहसहरमात ’ िे रूप कान्िेरी येथील एका 
लेखातल्याप्रमाणे ‘वहेदहसहरमात य’ याऐवजी योजलेले हदसते.” 

 
णववेचन — इतर लेखाांच्या प्रमाणे या लेखाचा आरांभ ‘हसधां’ (हसहद्ध असो!) या शब्दाने झाला 

असावा, पण तो शब्द आता नष्ट झाला आिे. 
 
नांतर धमव, इांद्र, सांकषवण (बलराम), वास देव (कृष्ट्ण), चांद्र, सूयव, चार हदक पाल–यम, वरुण, 

क बेर व वासव (इांद्र) –आहण क मारवर (कार्मत्तकेय) याांना नमन केले आिे. ब्यहू्लर आहण रॅप्सन याांना 
‘क मारवर’ याचा खरा अथव कळला नव्िता. ब्यूह्लरने म्िटले आिे की, ‘क मारश्रेष्ठ वहेदश्री याला प्रस्त त 
लेखात नमन केले असून मांगलाचरणातील इतर देवाांच्या बरोबरीने बसहवले आिे.’ प ढे ब्यूह्लरने म्िटले आिे 
की, ‘ज्या नागहनका राणीने िा लेख कोरहवला ती त्या काळी हवधा असून आपल्या क मार (अल्पवयी) 
वहेदश्रीतरे्फ राज्यकारभार (रीजांट म्िणनू) पाित िोती.’ रॅप्सनला ‘प्रस्त त लेखात राजक मार वहेदश्रीला 
नमस्कार आिे’ िे ब्यूह्लरचे म्िणणे पटेना; म्िणून त्याने प्रत्येक ‘नमो’ चा अन्वय प ढील शब्दाशी न करता 
मागील शब्दाशी (उदािरणाथव, ‘यमवरुनक बेर-वासवानां’ याशी) करावा असे स चहवले. [B.M.C.(Andhras), p. 
xlv.] तथाहप, त्यालािी नागहनका राणी आपल्या वदे (वहेद) श्री नामक क मार (अल्पवयी) म लातरे्फ 
राज्यकारभार पाित िोती, असेच वाटत िोते. िेच मत इतर सवांनी स्वीकारले िोते. 

 
िे अन्वयाथव चूक आिेत िे आम्िी प्रथम अभ्यासकाांच्या दृष्टीस आणून हदले. [Studies in Indology, 

(second ed.), pp. 135 f.] प्राचीन कोरीव लेखाांत ‘नमो’ याचा अन्वय त्याप ढील शब्दाशी करावयाचा असतो. 
[पािा — (१) नमो अरिांतानां । (खारवेलाचा िाथीग ांर्फा लेख), ए.इां.,व्िॉ. २० पृ. ७९. (२) नमो भगवतो देवराजसकतस । (वीरप रुषदत्ताचा 
नागाज वनकोंड लेख). ए.इां.,व्िॉ. २०, पृ.१६. ] तेव्िा ‘नमो क मारवरस’ िाच अन्वय बरोबर आिे. पण त्याचा अथव 
‘क मारश्रेष्ठ कार्मत्तकेय याला नमन असो’ असा आिे. त्याप ढील ‘वहेदहसहरस रञो’ याचा सांबांध नांतरच्या ओ. 
२ च्या आरांभी नष्ट झालेल्या अक्षराांशी लावला पाहिजे. त्याांत वहेदश्री राजाच्या कारकीदीचे सांवत्सर, ऋत , 
पक्ष व हदवस याांचा उल्लखे आला असावा. [कोरीव लेखाांच्या आरांभी तत्कालीन राजाचा उल्लखे व काल घालण्याची पद्धत आिे. 
हवष्ट्ण क ां डी हद्वतीय गोहवन्दवम्याचा त म्मळग डेम ताम्रपट, ओ. १३ पािा. सां.म ., सर ८, पृ.१९०.] द दैवाने िा सवव भाग आता पूणवपणे 
नष्ट झाला आिे. हशवाय, त्या काळी नागहनका प ढे दाखहवल्याप्रमाणे अत्यांत वृद्ध झाली िोती; ती आपले 
आय ष्ट्य अत्यांत सांयत वृत्तीने व्रतोपवासाहदकाांत घालवीत िोती. हतला ऐहिक जीवनात रस वाटत नव्िता. 
म्िणून ती आपल्या अल्पवयी म लाच्या वतीने राज्यकारभार पाित असणे अशक्य आिे. 

 
िा लेख अहतशय खांहडत झाला आिे. म्िणून त्याच्या अवहशष्ट भागावरून त्याचा अथव अन मानाने 

लावावा लागतो. त्याम ळे त्याच्या अथाहवषयी हभन्न हभन्न मते उत्पन्न झाली आिेत.आरांभीच्या देवतानमना 
नांतर त्यात तत्कालीन राजा वेणदश्री याच्या कारकीदीचे वषव, ऋत , पक्ष व हदवस याांचा उल्लखे आला 
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असावा. तो आता पूणवपणे नष्ट झाला आिे. र्फक्त वहेदश्री राजाचे नाव अवहशष्ट आिे. त्यानांतर या कोरीव 
लेखातील मध्यवती व्यन्क्त–नागणनका राणी–हिचे वणवन स रू िोते. ती एका शरू, वीर, अकजक्य अशा 
दहक्षणापथपतीची स्न षा, [ओळ ३ मध्ये पहिले अवहशष्ट अक्षर ‘य’ आिे ते ‘वधूय’ (स नेने) या शब्दाचे शवेटचे अक्षर हदसते. म्िणून त्यापूवी 
ओ.२ व ३ मध्ये नागहनकेचा श्वश र हसम क सातवािन याचे वणवन आले असावे. ब्यूिरने ‘-लाय’ अशी अक्षरे वाचून ती ‘बालाय’ ची अवहशष्ट अक्षरे 
आिेत असे मानले आहण त्या शब्दाचा अन्वय प ढील ‘मिारहठनो’याशी केला. पण तसा अन्वय येथे सांभवनीय वाटत नािी िे ओ. ४ मधील ‘-हसहरस 
भाहरया’ यावरून हदसून येईल. रॅप्सनने ती ‘कळलाय’ची अवहशष्ट अक्षरे मानली; कारण कळलाय मिारठीची नाणी सापडली आिेत. पण िे दोन्िी 
तकव  प्रत्ययोत्पादक नािीत.] हगहरसम द्रवलयाांहकत पृर्थवीवर श्रेष्ठ गणलेल्या व अांणगयक लात जन्मलेल्या प रुषाची 
कन्या,सववश्रेष्ठ अशा ... श्री नामक प रुषाची भाया आहण पूतव कमे [‘प तदस’ िे ‘प त्रदस्य’ या सांस्कृत शब्दाचे प्राकृत रूप 
ब्यूह्लरने ‘प त्र देणाऱ्याची (माता)’ असा हवलक्षण अथव केला िोता. पण कोणतािी राजा प त्र कसा देणार? तेव्िा येथे ‘पूतव’ शब्द हववहक्षत असून त्याचा 
‘लोकोपयोगी कृत्य’ असा अथव येथे हववहक्षत आिे.] (लोकोपयोगी कृत्ये) करणाऱ्या, लोकाांना इष्ट वर देणाऱ्या, त्याांची 
इच्छा पूणव करणाऱ्या, त्याांना धनदान करणाऱ्या राजा वेणदश्रीची आहण श्रीमान् सणत (शन्क्त) [क मार] याची 
माता असा हतचा हनदेश आला आिे. प ढे हतचे वणवन प ढील शब्दाांत केले आिे– ‘ती नागक लोत्पन्न श्रेष्ठ स्त्री 
िोती; ती महिना महिना उपवास करीत असे; ती स्वगृिी तपन्स्वनीप्रमाणे सांयत वृत्तीने राित असे; ती दीक्षा, 
व्रते व यज्ञ याांच्या अन ष्ठानात हनष्ट्णात िोती.’ प ढे हतने केलेल्या प ढील यज्ञाांचे, त्याांत हदलेल्या गाई, घोडे, 
ित्ती, रथ, वसे्त्र व काषापण नाणी याांच्या सांख्याांसि उल्लखे आले आिेत. अग्न्याधेय, अन्वारांभणीय, [अांगा] 
हरक, राजसूय, व दोन अश्वमेध, भगलदशरात्र, गगवहत्ररात्र, गवामयन, अप्तोयाम, अांहगरसामयन, 
शताहतरात्र, अांहगरसाहतरात्र आहण छेदोपवमानहत्ररात्र िे यज्ञ हतने आपल्या पतीची सिधमवचाहरणी म्िणून 
केले िोते. याांहशवाय हतने स्वतः (सयां) केलेल्या यज्ञाांचे हनदेश १७ व्या ओळीपासून आले आिेत. ते यज्ञ 
हतने पहतहनधनानांतर प रोहिताद्वारे केले असाव.े [आपस्तांबधमवसूत्रात (२,७·१५·१७) ‘न हस्त्र ज ि यात् ।’ असे म्िणनू हस्त्रयाांना यज्ञ 
करण्याचा अहधकार नाकारला आिे. नागहनकेचे वणवन तर ती ‘दीक्षाग्रिणात हनप ण िोती’ असे आिे. िा हवरोध कसा घालवावयाचा? हस्त्रयाांना 
यज्ञकृत्ये करता येतात काय, या प्रश्नाची सहवस्तर चचा ब्यूह्लरने केली आिे. स्त्रीयाजकाांचा कडक हनषेध केला जात असे, तरी राण्याांच्या बाबतीत 
अपवाद असावा असे त्याने म्िटले आिे. A.S.W.I.V.pp.66-67] ते येणेप्रमाणे–अांहगरसामयन, त्रयोदशाहतरात्र आहण 
दशरात्र. याांहशवाय इतरिी कािी यज्ञाांचे उल्लखे१८–२० या ओळींत आले असाव,े पण ते आता नष्ट झाले 
आिेत. 

 
प्रस्त त लेखाच्या आरांभीच्या देवतानमनानांतर ज्या राणीचे वणवन आले आिे ती नाणेघाटातील एका 

मूतीलेखात उल्लेहखलेली नागणनका िोय िे आता बि धा सवव सांशोधकाांनी मान्य केले आिे. ज्या शूर, वीर, 
अकजक्य अशा दहक्षणापथपतीची ती स्न षा िोती तो प राणाांतील अांध्र (सातवािन) वांशावळीत प्रथम 
उल्लेहखलेला राजा णसमुक िोय. त्याने सबांध दहक्षणापथावर आपला अांमल बसहवला िोता. नांतर 
अांणगयकुलोतपि हगहरसम द्रवलयाांहकत पृर्थवीवर वीरश्रेष्ठ म्िणून ख्याहत पावलेला हतचा हपता िा 
नाणेघाटातीलच प ढील एका लेखामध्ये उल्लहेखलेला मिारहठ त्रनकणयर हदसतो. प ढे बराचसा भाग नष्ट 
झाला आिे. त्यात हतचा पहत सातकर्णि राजा याचे वणवन आले असाव.े ओ.१०-११ मधील हनदेशावरून 
त्याने अनेक श्रौत यज्ञाांहशवाय राजसूय व दोन अश्वमेध केले िोते असे कळते. नांतर हतचा प त्र तत्कालीन 
राजा वेणदश्री आहण त्याचा बांध  शच्क्तश्री याांचे उल्लखे आले आिेत, िे मागे दाखहवले आिे. 

 
प्रस्त त लेखातील वहेदश्री व शन्क्तश्री याांहशवाय इतर राजप रुषाांची नाव े नष्ट झाल्याम ळे डॉ. 

परमेश्वरीलाल ग प्त याांनी िा लेख नागहनका राणीचा, नसून द सऱ्याच कोणा अज्ञात राणीचा असावा, असे 
प्रहतपाहदले आिे. त्याांच्या मते त्यात हतचे वणवन ‘अांहगय क लाची स्न षा, श्रीपदाांहकत एका मिारठीची राणी 
आहण दहक्षणापथपहत अशा बलाढ्य राजाची कन्या’ असे आले आिे. प राणोक्त वांशावळीतील तेहवसावा 
राजा गौतमीप त्र सातकर्मण याने प्रथम ‘दहक्षणापथपहत’ िी पदवी धारण केली िोती. म्िणनू िी राणी 
त्याच्यानांतरच्या काळातील (इ.स.च्या द सऱ्या शतकातील) असावी, असे त्याांनी म्िटले आिे. 
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िे मत च कीचे आिे. नाणेघाटातील मूर्मतलेख आहण प्रस्त त लेख िे हभन्न काळाांतील आिेत, याला 
म ळीच प्रमाण नािी. त्याांच्या अक्षरवहटका ते सवव लेख एकाच काळातील िोत िे स्पष्टपणे दाखहवतात. 
गौतमीप त्र सातकणीच्या पूवी कोणी ‘दहक्षणापथपहत’ िी पदवी धारण केली नव्िती िे प्रमाण अभावात्मक 
(argumentum ex silentio) आिे. [गौतमीप त्राने क न्तल देश कजकला नसल्याने तो ‘दहक्षणापथपहत’ (ककवा ‘दहक्षणापथेश्वर’) 
नव्िता. वस्त त: ‘दहक्षणापथेश्वर’ िी पदवी नाहशकच्या क्रमाांक १८ च्या लेखात गौतमीप त्र सातकणीला लावली नसून त्याचा प त्र प ळ माहव याला 
लावली आिे.] असे प्रमाण हनणवयात्मक मानले जात नािी. गौतमीप त्र सातकणीच्या पूवीच्या सवव राजाांचे कोरीव 
लेख आपणाांस उपलब्ध झाले नािीत. तेव्िा वरील हवधान प्रमाण मानता येत नािी. हशवाय, डॉ. ग प्त याांच्या 
मताप्रमाणे प्रस्त त लेखात उल्लेहखलेला वहेदश्री िा केवळ एका मिारठीचा प त्र असता तर त्याला प्रस्त त 
लेखात ‘देव’ व ‘राजन्’ म्िटले नसते. कारण मिारठी िे सामन्त असत; त्याांना ‘राजा’ िी पदवी लावली 
जात नसे. साराांश, प्रस्त त लेखात वर्मणलेली राणी िी प राणाांत अांध्र (सातवािन) वांशाचा हतसरा राजा 
म्िणून हनदेहशलेल्या सातकर्मण राजाची राणी िोती यात सांशय नािी. 

 
प्रस्त त लेख अशोकाच्या व दशरथाच्या लेखाांनांतर थोड्याच काळाने कोरला असावा िे त्याच्या 

अक्षरवहटकेच्या प्रमाणावर आधारलेले ब्यूह्लरचे मत त्यातील वणवनावरून समर्मथत िोते. या लेखात 
सातकर्मण व नागहनका याांनी एक दोन नव्िे तर हनदान अठरा श्रौत यज्ञ केल्याचे वणवन आिे. त्याांत अश्वमेध 
(दोनदा) आहण राजसूय याांची गणना आिे. िी पहरन्स्थहत अशोकानांतरच्या काळातील हदसते. मौयांचा 
उच्छेद करून गादीवर आलेल्या प ष्ट्यहमत्र श ांगाने श्रौत यज्ञाांवरील हनबंध काढून स्वतः दोन अश्वमेध 
केल्याचा कोरीव लेखात उल्लखे आिे. [ए. इ.ं २०, प.ृ६७ इ.] त्यासारखाच उपक्रम दहक्षणेतील सातवािन राजाांनी 
केलेला हदसतो. त्याांनी स्वतःच्या नाव ेनाणी पाडून आहण अनेक श्रौत यज्ञ करून वैहदक धमाचे प नरुज्जीवन 
केले, त्या काळातील िा लेख आिे. सातकर्मण राजाने दोन अश्वमेध, एक राजसूय, व इतर अनेक श्रौत यज्ञ 
करून ्ाह्मणाांना िजारो गाई, घोडे, ित्ती, रथ व काषापण हदले. त्यावरून त्याच्या राज्यातील स बत्ता व 
त्याची वैहदक धमावरील हनष्ठा व्यक्त िोते. िी पहरन्स्थती अशोकाच्या हनधनानांतरच्या कालातील आिे. 
त्यानांतर कािी शतके गेल्यावर तशी पहरन्स्थहत असल्याचा यन्त्कां हचत्िी  प रावा नािी. म्िणून प्रस्त त लेखात 
वर्मणलेली राणी िी सातकर्मण राजाची पत्नी नागहनका िोय यात सांशय नािी. 

 
अलीकडे या मताचा समथवक असा प रावा अकन्ल्पतपणे उपलब्ध झाला आिे. श्री. पाां. ज. 

हचन्म लग ांद यानी ज न्नर येथे सापडलेले सातकर्मण आहण नागहनका याांचे चाांदीचे जोड नाणे प्रहसद्ध केले 
आिे. [‘सातवािनाांची नाणी’ या प्रकरणातील या नाण्याची आकृहत पािा. पहिका २०, क्र.३३.] त्या नाण्याच्या प ढील बाजूवर ‘[र] 
ञो हसहरसा –’ आहण त्याच्या खाली लाांबट चौकोनात ‘नागहनका’ अशी अक्षरे आिेत. डावीकडच्या 
कोपऱ्यात एक अस्पष्ट आकृहत आिे ती श्री. हचन्म लग ांद घोड्याची असावी असे म्िणतात. त्याांच्या मते िे 
चाांदीचे नाणे सातकर्मण राजाने अश्वमेध यज्ञ केला त्या प्रसांगी पाडले असाव.े नाण्याच्या मागील बाजूवर 
आडव े उभे डांबेल्सचे उजै्जनी हचन्ि आिे. या नाण्यावरून सातकर्मण आहण नागहनका याांचे परस्पर सांबांध 
आहण त्याांनी केलेला अश्वमेध यज्ञ याांचा भक्कम प रावा उपलब्ध झाला आिे. सातवािनच नव्िे तर 
दहक्षणेतील इतर वांशाांच्या चाांदीच्या राजनामाांहकत नाण्याांत िे कालक्रमाने पहिले आिे. 

 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

 ळ वाचन 

[आर्णकऑलॉणजकल सव्हे ऑफ वेस्टनप इांणडया, व्हॉ. ५ मधील प्सलेट ५१ वरून. यापुढील  ळींत नष्ट झालेली अक्षरे अदमासाने 
कटबाांनी दाखणवली आहेत. तयाांवरून आता नष्ट झालेल्या भागाची कल्पना येईल.] 

 [डावीकडील कभत] 
१ [णसधां नमो पजापणत*]नो धांमस नमो ईदस नमो सांकां सनवासुदेवानां चांदसू [या]नां [ब्यूह्लरने 

‘चांदसूतानां’ वाचले. पण ते बरोबर नािी.] म [णह] मा [व] तानां चतुांनां चां (च) लोकपालानां 
यमवरुनकुबेरवासवानां नमो कुमारवरस [।*] वणेदणसणरस रञो [याप ढे या राजाच्या कालाचे वषव, ऋत , पक्ष 
व हदवस उल्लेहखले असावे. तत्कालीन राजाचा काळ त्याच्या लेखाच्या आरांभी असा घालून मग त्याची वांशावळ देण्याची पद्धत िोती, 
िे क्र.२ च्या त म्मळग डेम ताम्रपटावरून हदसून येईल. सां.म ., सर ८, पृ. १९०.] 

२ . . . . . . .[वी] रस सूरस अप्रणतहतचकस दणखना 
[पठ] प [णतनो*] [िे हसम क सातवािनाचे वणवन हदसते. या हवशषेणाांचा अन्वय ओ. ३ मधील ‘[वधू]य’ याशी असावा. 
नाहशक येथील प ळ माहव याच्या लेखातील गौतमी बलश्रीचे असेच वणवन पािा. येथे ‘य’ एवढेच अक्षर स्पष्ट हदसते. ब्यूह्लर व रॅप्सन येथे 
‘लाय’ वाचतात. ब्यूह्लर पूणव शब्द ‘बालाय’ घेऊन त्याचा अन्वय प ढील ‘मिारहठनो’ याशी करतो. पण तसे असणे शक्य नािी. ओ. ४ 
मधील ‘–हसहरस भाहरया’ यातील अन्वय पािा. रॅप्सन ती अक्षरे ‘कळलाय’ याची अवहशष्ट आिेत असे साांगतो, पण ते नाव येथे आले 
असणे सांभवनीय नािी.] 

३ . . . . . . .य महारणठनो अांणगयकुलवधनस 
सगरणगणरवलयाय पथणवय पथमवीरस [िी हवशषेणे नागहनकेच्या हपत्याची असावी. प ढे ‘बालाय’ सारखा शब्द आता 
नष्ट झाला आिे. प ढील मूर्मतलेखावरून िा हपता ‘मिारहठ त्रनकहयरो’ असावा. ] वस. . . . .
 . . . . . .य महतो मह [येथून नागहनकेचा पहत सातकर्मण याचे 
वणवन स रू झाले असे हदसते. ओ. ४ मधील ‘हसहरस भाहरया’ पािा] 

४ . . . . . . .णसणरस भाणरया देवस पुतदस [ब्यूह्लरने याचे 
सांस्कृत रूप ‘प त्रदस्य’ असे मानले आिे. पण ते असांभवनीय आिे.वेहदश्री राजा याचकाांना प त्र कसे देणार ? ‘पूतवदस्य’ हववहक्षत 
असावे. ‘पूतव’ म्िणजे ‘धमवदाय कृत्य’] वरदस कामदस धनदस वेणदणसणरमातु [िा समास ‘सापेक्षत्वेऽहप 
गमकत्वात्समास: ।’ या प्रकारचा आिे.] सणतनो णस [णरमत] स च मातुय [सी] म. . . .
 . . .पथमय. . . 

५ वणरय. . . . . . . [ना] गवरदणयणनय मासोपवाणसणनय 
गहतापसाय चणरतब्रम्हचणरयाय णदखव्रतयञसुां [डा] य यञा हुता झूपनसुगांधाय णनय [मेन*] .
 . . . . . 

६ रायस [याच्या मागील व प ढील अक्षरे नष्ट झाल्याम ळे या पदाचा अन्वय नीट समजत नािी. पण प ढील ‘यञेहि हयठां’ वरून येथे 
कमवहण प्रयोग हदसतो. प ढे ओ. १७ मध्ये सयां(स्वयां) शब्द आला आिे. त्यानांतरचे यज्ञ पहतहनधनानांतर प रोहिताकडून हतने करहवले 
असावे.] (य] ञेणह णयठां वनो । अगाधेययांञो द[णख]ना णदना गावो बारस १०[+*]२ असो च १ 
अन्वारभणनयो यांञो दणखना धे[नु]  . . . . . . 

७ . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . .दणखनायो णदना गावो 
१०००[+*]७०० हथी १०. . . . . . . . . 

८ . . . . . . . . . . . .
 . स. सतरय (स) वासलणठ २००[+*] ८०[+*]९ [९ या सांख्येचे हचन्ि हनहित नािी. ब्यहू्लरने ते 
कदाहचत ‘द’ िे अक्षर असावे, असे म्िटले आिे. ‘दक हभयो’ (उदकहभयो) म्िणजे ‘पानीयपाते्र’ असावी. ‘रुपामहययो’ याबद्दल 
‘रुहपमहययो’ वाचावे असे ब्यूह्लरने स चहवले आिे.] कुणभयो रुपामणययो १०[+*]७ णभ . . . .
 . . . . . . . . . 

९ . . . . . . . . . . . .
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 . णरको यांञो दणखनायो णदना गावो १००००[+*]१००० असा १००० पस[पको*]. .
 . . . . . 

१० १०[+*]२ गमवरो [‘गामवरो’ वाचाव,े] १ दणखना काहापना २०००० [+*]४०००[+*]४०० 
पसपको काहापना ६०००[+*]१ राज [सूययांञो] . . . . . .
 . . . . . . .सकटां 

 [उजवीकडील कभत] 

११ धांत्रणगणरतांसपयुतां [िे धान्यकटकासारखे स्थलनाम नसून त्याचा अथव ‘धान्याच्या पववतासारख्या राहश’ असा ब्यूह्लरने केला 
आिे.] सपटो १ असो १ असरथो १ गावींन १०० [+*] [१] असमेधो णबणतयो [णयठो] दणखनायो 
[णद]ना असो रुपालां  [क]रो १ सुवांन. . .णन १० [+*]२ दणखना णदना काहापना 
१००००[+*]४००० गामो १ ह [णठ] . . . . . . . .
 . [दणख]ना णदना 

१२ गावो [येथील सांख्यावाचक हचन्ि आता अस्पष्ट झाले आिे. पां. भगवानलालनी ते ६००० चे द्योतक मानले आिे.] . . . 
सकटां धांञणगणरतांसपयुतां. . . . . . . वायो यांञो. .
 . . . . . . . . . . . .
 . . . . १०[+*] ७ धेनु . . वाय सतरस– 

१३ . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . १०[+*]७ अच. . .
 . . पसपको णदनो. . . . . . . . .
 . . . . . . . १०[+*]२ [अ] सो रुपा 
[लांका] रो १ दणखना काहाप [ना] १००००. . . . . . . . २ [१०००० नांतर कािी सांख्या आता अस्पष्ट झालेल्या 
हदसतात.] 

१४ . . . . . . . . . . [गा*] [वो] 
२०००० भगलदसरतो यांञो णय [ठो] दणखना णदना गावो १०००० [+*]१ गगपणतरतो यञो णयठो 
[दणखना] . . . . . . .पसपको पटा ३००[+*]१ ग [वा] 
मयनां यांत्रो णयठो. . . गावो १०००[+*] १०० पसपको काहापना १०० 
[+*] १ पटा १०० . . . . . . अतुयामो यांञो. . . . 

१५ . . . . . . .गवामयनां यञो दणखना णदना गावो 
१०००[+*]१००[+*]१ अांणगरस (सा) मयनां यांञो णयठो [दणखना] गावो 
१०००[+*]१००[+*]१ अांणगरस (सा) मयनां यांञो णयठो [दणखना] गावो १०००[+*] १०० 
[+*] १ त. . . . . .[दणख]ना णदना गावो 
१०००[+*]१००[+*]१ सताणतरतां यांञो. . . . . . . 
. . . . . . .दणखना गावो १०००[+*] १०० अांणगरस 
[णत]रतो यांञो णयठो [दणख] ना [गावो]. 

१६ . . . . . .गावो १०००[+*]२ िांदोपवमा–[नणतरतो*] 
दणखना गावो १०००[+*] १अां [णग] रस [णतरतो*] यांञो [णय*] ठो दणखना णदना. . .
 . . . .यांञो णयठो दणखना णदना गावो १०००[+*]१. . .
 . . . . 

१७ . . . . . न . सयां. . . . .
 . . दणखना णदना गावो. . . . . . .
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 . . . . . . [अां] णग [रसा] मयनां िवस. . .
 . . . . [दणख] ना णदना गावो १०००. . . . .
 . . . . . . . . .णदना गावो १००० [+*] 
१ तेरस . . .  

१८ . . . . . . .तेरसरतो स. . . . .
 ग दणखना णदना गावो. . . . . . . . . .
 . . . . दसरतो म. . . . णदना गावो 
१०००[+*]१ उ. . . . . . .णदना गावो १०००[+*]१ 
उ. . . . . . . 

१९ . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . .
 . . .  . . . . . .यञो दणखना 
[णदना]  . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . 

२० . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . दणखना 
णदना . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . [*]. [िी ओळ शवेटची िोती काय याहवषयी 
सांशय आिे असे ब्यूह्लरने म्िटले आिे.] 

 
अनुवाद 

 
हसद्धी असो !प्रजापहत धमव, इांद्र, सांकषवण (बलराम), वास देव (कृष्ट्ण), चांद्र, सूयव, मािात्म्यवान् 

असे चार लोकपाल–यम, वरुण, क बेर आहण इांद्र–तसेच क मारश्रेष्ठ (कार्मत्तकेय) याांना नमस्कार असो! 
 

वेणदश्री राजाच्या [यानांतर या राजाच्या कारकीदीचे वषव, ऋत ,पक्ष व हदवस याांचा उल्लखे आला असावा.] . . . . . . वीर, 
शूर, अकजक्य अशा दहक्षणापथपतीच्या [िी हसम क सातवािनाची हवशषेणे असावी. प ढे ‘वधूय’ (स नेने) असे पद असाव.े त्यातील ‘य’ 
तेवढे आता हदसते.]. . . . . मिारठी, अांणगयक लोत्पन्न, हगहरसम द्रवलयाांहकत पहृथवीवरील वीरश्रषे्ठ [िी हवशषेणे 
‘मिारहठ त्रनकहयरो’ याची असावी. प ढे ‘बालाय’ सारखा शब्द नष्ट झाला आिे.]. . . . . मिान् अशा प रुषाांत श्रषे्ठ अशा– [येथे 

सातकणीचे नाव नष्ट झाले आिे.] श्रीची भाया, तसेच पूतव (लोकोपयोगी) कमे करणारा, इष्ट वर देणारा, इच्छ पूणव 
करणारा, धन देणारा, राजा वेणदश्री याची माता, तसेच श्रीशक्तीची माता, नागक लातील श्रेष्ठ महिला–
महिना महिना उपवास करणारी, स्वगृिात तपन्स्वनीप्रमाणे रािणारी, ्ह्मचयाचे पालन करणारी, दीक्षा, 
व्रत व यज्ञ याांच्या अन ष्ठानात प्रवीण, अशा . . . हनयमाने धूपाने स गांहधत यज्ञ केले. अग्न्याधेय यज्ञात दहक्षणा 
बारा –१२–गाई आहण १ अश्व; अन्वारांभणीय यज्ञ–त्यात दहक्षणा धेन  . . . . दहक्षणा हदली–गाई १७००, 
ित्ती १० . . . . . उपकपाते्र २८०, चाांदीचे घट १७ . . . . . [अांगा]हरक यज्ञ, (त्यात) दहक्षणा हदली–गाई 
११०००, अश्व १०००, यज्ञकमातील सेवकास . . . . .१२, उत्तम गाव १, दहक्षणा काषापण २४४००, 
यज्ञसेवकास काषापण ६००१, राजसूय यज्ञ [दहक्षणा] . . . . शकट, धान्यराशीच्या हवहनयोगाकहरता 
नेमलेल्यास उांची वस्त्र १, अश्व १, अश्वरथ १ गाई १०१; द सरा अश्वमेध यज्ञ केला. त्यात हदलेल्या दहक्षणा–
रूप्यालांकारय क्त अश्व १, स वणव [अलांकार] . . . . १२, दहक्षणा हदली– काषापण १४०००, गाव १, ित्ती . . 
. दहक्षणा हदली–गाई . . . शकट १, धान्यराहशहवहनयोगाथव प्रय क्ताला . . . . वाय यज्ञ [केला] . . . १७ 
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गाई. . .  सप्तदशाहतरात्र . . . १७ यज्ञकमवचाऱ्यास देणगी हदली . . . . . १२, रुप्यालांकारय क्त अश्व १, 
दहक्षणा काषापण १००००. . . . गाई २००००; भगलदशरात्र यज्ञ केला, दहक्षणा हदली १०००१; गगवहत्ररात्र 
यज्ञ केला; दहक्षणा . . . यज्ञकमवचाऱ्यास वसे्त्र ३०१; गवामयन यज्ञ केला, गाई ११०१ . . . गाई ११०१, 
यज्ञकमवचाऱ्यास काषापण . . . १०१, वसे्त्र १००; अप्तोयाम यज्ञ . . . . गवामयन यज्ञ [केला], दहक्षणा हदली 
गाई ११०१; अांहगरसामयन यज्ञ केला, दहक्षणा गाई ११०१ . . . . दहक्षणा गाई ११०१; शताहतरात्र यज्ञ . . . . 
दहक्षणा गाई ११००; अांहगरसाहतरात्र [यज्ञ केला], दहक्षणा गाई . . . . . गाई १००२; छांदोपवमानहत्ररात्र 
[यज्ञात] दहक्षणा १००१; अांहगरसाहतरात्र यज्ञ केला; दहक्षणा हदली . . . –[हतरात्र] यज्ञ केला दहक्षणा 
हदली गाई १००१. . . स्वतः . . . . दहक्षणा हदली गाई . . . अांहगरसामयन सिा वषांचा . . . दहक्षणा हदल्या . 
. . गाई १०००. . . . गाई १००१; त्रयोदश [रात्र] . . दहक्षणा हदली–गाई . . . दशरात्र . . . गाई १००१ . . . 
गाई १००१ . . . यज्ञ केला ; दहक्षणा हदली . . . . 
 

क्रमाांक ४-९ 

 
नािेघाटाच्या लेण्यातील प्रणतमालेख 

 
िे प्रहतमालेख प णे हजल्ह्यातील ज न्नर गावाजवळील नािेघाटातील एका हवशाल लेण्यात कोरले 

आिेत. प ण्याच्या ज न्या ‘हजल्िा गझेॅटीयर’ मध्ये (पृ. २२१ वर) त्याांचे प ढील वणवन आले आिे — 
 

“नाणेघाटातील लेण्याच्या मागील कभतीतील ९ इांच खोल कोरलेल्या मोठ्या आकाराच्या 
कोनाड्यात कािी प्रहतमा कोरल्या िोत्या. त्याांतील पहिली प्रहतमा पूवेकडील कभतीपासून १ रू्फट ७ इांचावर 
असून शवेटची पहिमेकडील कभतीपासून १ रू्फट ६ इांचापयंत कोरली आिे. या हवशाल कोनाड्यात एकूण 
आठ प्रहतमा कोरल्या िोत्या. पण त्या आता जवळ जवळ पूणवपणे नष्ट झाल्या आिेत. त्याांचे आता केवळ 
पाय, आहण तेिी वाटोळ्या ठोकळ्याांच्या रूपाने अवहशष्ट आिेत. पण त्याांच्या शीषवभागी त्या प्रहतमाांची नाव े
मोठ्या आकाराच्या अक्षराांत कोरली िोती ती मात्र, एक अपवाद करून, अद्याहप वाचता येतात. त्याांतील 
पहिली प्रहतमा सातवािन हसम क राजाची िोती. त्याचे पाय व त्याांमधील धोतराचा सोगा िे पूवेकडील 
कभतीपासून १ रू्फट ५ इांचावर हदसतात. नांतर राणी नागहनका आहण सातकर्मण राजा याांची जोड प्रहतमा 
कोरली िोती. ती आता समळू नष्ट झाली आिे. र्फक्त त्याांचे पाय हसम क सातवािनाच्या पायाांपासून अन क्रमे 
१ रू्फट ९ इांच व २ रू्फट ११ इांचावर ककहचत् उांचवट्याच्या रूपाने आता हदसतात. चौथी प्रहतमा क मार भाय 
[ल] याची िोती. त्यानांतर २ रू्फ. १ इां. अांतरावर पाचवी प्रहतमा कोरली िोती. पण हतच्या शीषवभागावरील 
लेख आता पूणवपणे नष्ट झाला आिे. सिावी प्रहतमा पाचव्या प्रहतमेच्या पलीकडे २ रू्फ. ५ इां. वर कोरली 
िोती. हतच्यावरील लेखात ‘मिारहठ त्रनकहयरो’ असे नाव कोरले आिे. त्याच्या पलीकडे २ रू्फ. ४ इां. वर 
असलेल्या पायाांच्या ठोकळ्यावरून व वरील लेखावरून तेथे िक हसहर याची सातवी प्रहतमा कोरली िोती 
असे कळते. आठवी प्रहतमा २ रू्फ. ५ इां. वर िोती हतच्या वरील लेखावरून ती ‘क मार सातवािना’ ची िोती 
असे समजते. त्यानांतर दीड र्फ टावर िा कोनाडा सांपतो.” 
 

या लेखाांकडे साइक्सने सन १८३७ मध्ये लक्ष वधेले. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक १११३ ते १११८ याांतील सांदभव पािा.] 
त्यानांतर भगवानलाल व ब्यहू्लर याांनी त्याांची चचा केली. ब्यूह्लरने त्याांचे छाप हदले आिेत. 
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णलपी व भाषा — या लेखाांची अक्षरवहटका प्राचीन ्ाह्मी हलपीची आिे. लेख क्रमाांक ५ मधील ‘च’ 
या अक्षराची आकृहत देवटेक येथील पहिल्या लेखातील ‘हचकम्ब हर’ मधील ‘च’ च्या सारखी आिे िे 
उल्लेखनीय आिे. भाषा प्राकृत आिे. 
 

णववेचन — या कोनाड्यात एकां दर आठ प्रहतमा ककवा प तळे कोरण्यात आले िोते असे हदसते. ते 
असे– (१) राजा श्रीमान् णसमुक सातवाहन; (२-३) राणी नागणनका आहण राजा श्रीसातकर्णि ; (४) क मार 
भाय [ल] ; (५) (नाव नष्ट) ; (६) मिारहठ त्रनकणयर (७) क मार हकुश्री; आहण (८) क मार सातवाहन. 
याांमध्ये हसम क िा प राणाांतील अांध्राांच्या (सातवािनाांच्या) वांशावळीतील हशश क िोय. त्याचे सांस्कृत नाांव 
‘श्रीम ख’ असाव.े प राणाांतील वांशावळीत त्याचा धाकटा भाऊ कृष्ट्ण याचे नाव त्याचा उत्तराहधकारी म्िणून 
येते. बि धा हसम काच्या हनधनप्रसांगी त्याचा प त्र सातकर्मण िा अल्पवयस्क असल्याम ळे हसम काचा धाकटा 
भाऊ कृष्ट्ण याला गादी हमळाली असावी. प ढे एक-दोन हपढ्याांनी नाणेघाटातील लेख कोरले तेव्िा सरळ 
वांशावळीतील राजप रुषाांच्या व क माराांच्या प्रहतमा कोरावयाच्या ठरल्याम ळे कृष्ट्णाची प्रहतमा तेथे कोरली 
नसावी. [कदाहचत् हसम काच्या हनधनानांतर त्याचा म लगा सातकर्मण िा अल्पवयस्क असल्याम ळे कृष्ट्णाने गादी बळकाहवली असेल, ककवा 
गादीवर आल्यावर चाल क्य मांगलेश आहण यादव मिादेव याांच्याप्रमाणे त्याचे आपला प तण्या सातकर्मण याच्याशी हवत ष्ट उत्पन्न झाले असेल. म्िणून 
त्याची प्रहतमा नाणेघाटातील लेण्यात कोरली नसेल,] कारण नांतरचा राजा सातकर्मण िा प राणाांत च कीने 
साांगतल्याप्रमाणे कृष्ट्णाचा प त्र नसून प तण्या (हसम काचा प त्र) िोता. हसम कानांतर नागहनका व सातकर्मण 
याांची जोड प्रहतमा िोती. नागहनकेच्या नावावरून ती नागवांशातील िोती िे स्पष्ट आिे. [‘हनका’ म्िणजे स्त्री. 
उदािरणाथव, ईश्वरसेनाच्या काळच्या नाहशकच्या लेखात ‘शकहनका’ (शक स्त्री) िा शब्द पािा. (कॉ.इ.इां., ४, पृ.३.)] या जोड प्रहतमेत 
हतला प्रथम स्थान हदल्यावरून ती सातकणीची माता असावी असा डॉ. कटारे याांचा तकव  िोता. पण तो चूक 
आिे. हतच्या मित्त्वाम ळे हतला िे स्थान हमळाले असावे, यात सांशय नािी. तत्कालीन चाांदीच्या नाण्यावरिी 
हतचा उल्लखे आिे. तसा प्राचीन काळच्या दहक्षणेतील कोणत्यािी द सऱ्या स्त्रीनामाचा नािी. नांतर क मार भाय 
[ल] ची प्रहतमा िोती. तो नागहनका–सातकर्मण याांचा वडील म लगा असावा. नांतरच्या प्रहतमेवरील नाव 
आता नष्ट झाले आिे. ते बि धा वहेदश्रीचे असाव े असे अन मान नाणेघाटातील क्रमाांक ३ च्या हवस्तृत 
लेखावरून करता येते. त्यानांतरची प्रहतमा मिारठी त्रनकहयर याची िोती. िा नागहनकेचा हपता असावा. 
यानांतरच्या दोन प्रहतमा क मार िक श्री व क मार सातवािन याांच्या िोत्या. िे नागहनका–सातकणीचे धाकटे 
म लगे हदसतात. िक श्री िा नाणेघाटातील हवस्तृत लेखात उल्लेहखलेला नागहनकेचा धाकटा म लगा 
शन्क्तश्री हदसतो [‘शन्क्तश्री’ चे प्राकृतात ‘िक श्री’ असे रूप िोणे कठीण आिे. बि तकरून ‘िक श्री’ िे त्याचे लाडके नाव असावे. ‘शन्क्तश्री’ 
चे ‘सहतहसहर’ असे रूप नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखात आले आिे.]. शवेटचा सातवािन याला वांशकत्याचे नाव ठेवलेले 
हदसते. अशी उदािरणे प्राचीन कोरीव लेखाांत आढळतात. [उदािरणाथव, उत्तर चाल क्यनृपहत षष्ठ हवक्रमाहदत्याच्या काळच्या 
श सांवत् १००४ च्या हतडग ांडी ताम्रपटातील कसद राजाच्या वांशावळीत (भीम-कसदराज-म ांज असा) कसद राजाच्या नावाचा उल्लेख आिे तो पािा. 
तसेच गौतमीप त्राचे ‘सातकर्मण’ नाव पािा.] 
 

वहरल प्रहतमाांचा क्रम सकृद्दशवनी घोटाळ्याचा हदसतो. कारण याांत नागहनका सातकर्मण या 
राजदांपतीनांतर प्रथम दोन राजक मार (भायल व वहेदश्री), नांतर राजश्वश र (त्रनकहयर) आहण प नः दोन 
राजक मार (िक श्री व सातवािन) असा हवलक्षण क्रम हदसतो. त्याचे कारण अद्याहप कोणी दाखहवले नािी, 
पण ते अन मानणे कठीण नािी. ह्या प्रहतमा एका वळेी कोरल्या नसून दोन हभन्न काळी कोरलेल्या हदसतात. 
सातकर्मण राजाच्या कारकीदीच्या मध्यात पहिल्या सिा प्रहतमा कोरल्या असाव्या. त्याांत तत्कालीन राजाचा 
हदवांगत हपता, तो स्वतः व त्याची राणी, त्याचे दोन प त्र (भायल व वहेदश्री) आहण राजश्वश र (मिारठी 
त्रनकहयर) याांचा समावशे िोता. प ढे कािी काळाने नागहनकेला दोन प त्र (िक श्री व सातवािन) झाले 
त्याांच्यािी प्रहतमा कोरहवण्यात आल्या. तरीिी दीड रू्फट जागा पलीकडे राहिली िोती. प ढे सातकणीच्या 
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हनधनानांतर वहेदश्री गादीवर आला. त्याच्या पूवी त्याचा वडील भाऊ भायल हदवांगत झाला असावा. 
वहेदश्रीच्या कारकीदीत नागहनकेने यज्ञ केल्याचा उल्लेख आिे. हतने नाणेघाटातील आपला हवस्तृत लेख 
कोरहवला त्या वळेी ती अत्यांत वृद्ध झाली िोती िे हतच्या लेखावरून मागे दाखहवले आिे. त्यात हतच्या 
र्फक्त दोन प त्राांचा –राज्यकता वहेदश्री आहण त्याचा धाकटा भाऊ शन्क्तश्री (िक श्री) याांचा –उल्लेख आिे. 
इतर दोन प त्राांचा–भायल व सातवािन याांचा–नािी. याचे कारण िे हदसते की ते दोन राजप त्र त्या काळी 
हनधन पावले असाव.े वरील उपपत्तीवरून ‘सातवािन’ नावाची नाणी या सातवािन क माराने गादीवर 
आल्यावर पाडली असावी, िा कािी हवद्वानाांचा तकव  हनमूवल ठरतो. ती वांशकत्या सातवािन राजाची िोती िे 
स्पष्ट आिे. 
 
 ळ वाचन 

क्रमाांक ४ 

१ राया णसमुकसातवाह – 

२ नो णसणरमातो [।*] 

क्रमाांक ५ 

१ देणव-नायणनकाय [या लेखातील नावे षष्ट्ठ्यन्त आिेत. इतर लेखाांत ती प्रथमान्त आिेत.] रञो 
२ च णसणर-सातकणननो [।*] 

क्रमाांक ६ 

१ कुमारो भा– 

२ य [लो*] [।*] 
क्रमाांक ७ 

१ महारणठ त्रनकणयरो [।*] 

क्रमाांक ८ 

१ कुमारो हकुणसणर [।*] 

क्रमाांक ९ 

१ कुमारो सातवाहनो [।*] 
  

अनुवाद 

क्र. ४ राजा णसमुक सातवाहन श्रीमान्. 
क्र. ५ देवी नागणनकेची आहण श्रीसातकिीची [िी प्रहतमा]. 
क्र. ६ क मार भाय [ल]. 
क्र. ७ मिारठी त्रनकणयर. 
क्र. ८ क मार हकुश्री. 
क्र. ९ क मार सातवाहन. 
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क्रमाांक १० 

 
नाणशकच्या लेण्यातील भटपाणलकेचा लेख 

 
िा लेख नाणशक येथील क्रमाांक १८ च्या चैत्य लेण्यातील उजवीकडच्या पाचव्या व सिाव्या 

खाांबाांवर दोन दोन ओळींत उभा कोरला आिे. त्याची अक्षरवहटका नाहशक येथील अनेक लेखाांच्यािून 
हनराळी व ज नी हदसते. लेख बऱ्या न्स्थतीत आिे. 

 
या लेखाकडे बडव व ओलेबार याांनी सन १८४७ मध्ये प्रथम लक्ष वधेले. नांतर स्टीव्िन्सन, ्ेट, 

एडवडव आहण आथवर वसे्ट, रा.गो. भाांडारकर, ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी, सेनाटव आहण रॅप्सन याांनी त्याची 
चचा केली. ब्यूह्लर, भगवानलाल व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व अन वाद हदला आिे. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक 
११४१ मधील सांदभव पािा. ए.इां., व्िॉ. ८, पृ.९१.] सेनाटवच्या छापावरून िा लेख येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा–प्रस्त त लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश भटपाणलका नामक स्त्रीने हतरण्ि  (हत्ररहश्म) पववतात–जेथे िा 

लेख कोरला आिे तेथे–चैत्य लेणे पूणव केले िे नमूद करण्याचा आिे. िी भटपाहलका चणलसीलि येथील 
अरहलय या राजामात्याची कन्या, महाहकुणसरीची नात, भाांडागाहरक (कोषाध्यक्ष) राजामात्य अणगयतिक 
याची भाया आहण कपििक याची माती िोती असे या लेखात नमूद केले आिे. 

 
प्रस्त त लेखातील िक हसरी व नाणेघाटाांतील एका प्रहतमा-लेखात हनर्मदष्ट केलेला क मार िक हसरी 

िे एक ककवा हभन्न याहवषयी हवद्वानाांत तीव्र मतभेद आिेत. माशवलने ह्या लेण्याच्या दरवाजावरील कमान 
तीतील प्राण्याांची व सपांची हशल्पे, जवळच्या द्वारपालाची आकृहत, [पहिका ८, आकृहत १२ पािा.] याांवरून िे लेणे 
हिस्ती शकाच्या आरांभानांतरच्या काळातील असाव े व िा िक हसरी नाणेघाटातील प्रहतमालेखात 
उल्लेहखलेला क मार िक हसरी असल्याम ळे सातवािनाांचा उदय हिस्तपूवव पहिल्या शतकात झाला असे 
मानले आिे. [C. H. I., p.637. See also C. T. I., pp. 273 f.] याउलट डॉ. अ. स. अळतेकराांनी िे दोन िक हसरी 
हभन्न मानले असून भटपाहलकेचा आजा िक हसरी िा राजा नव्िता, कारण त्याला ती पदवी लावली नािी. 
तेव्िा या लेण्यातील लेखाम ळे सातवािनाांचा उदय हिस्तपूवव हतसऱ्या शतकाच्या आरांभी झाला या मताला 
आके्षप घेता येत नािी असे प्रहतपाहदले आिे. [M. S. G. – History I, p. 82.] िी दोन्िी मते कािी अांशी बरोबर 
नािीत. प्रस्त त लेखातील मिािक हसरी व नाणेघाटाच्या प्रहतमालेखातील क मार िक हसरी िे एकच िोत. 
या िक हसरीचा उल्लखे नांतरच्या नागहनकेच्या नाणेघाटातील लेखात श्रीमान् सहत (शन्क्त) असा केला 
आिे. तो वहेदश्रीनांतर गादीवर आला असावा. ‘रञो हसहरसतस’ अशा लेखाची नाणी त्याचीच असावी. 
त्याला प्रस्त त लेखात राजा म्िटले नािी; कारण िा लेख त्याच्या काळचा नसून त्याच्या नातीच्या काळचा 
आिे. त्याचे राजवांशीयत्व ‘मिा’ या उपपदाने दाखहवले आिे. अांध्रातील क्रमाांक २९च्या हशलालेखात यज्ञ 
सातकणीचे राजवांशीयत्व ‘अरक’ (आयवक) या उपपदाने सूहचत केले आिे. [क्र. २९, ओ.२.] तसाच िा प्रकार 
आिे. प्रस्त त लेखाची अक्षरवहटका नागहनकेच्या लेखातल्या पेक्षा हनदान दोन हपढ्या नांतरची हदसते असे 
सेनाटवने म्िटले आिे. त्यावरूनिी िे समीकरण समर्मथत िोते. 
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ज्याच्या आतील खाांबावर प्रस्त त लेख कोरला आिे त्या चैत्य लेण्याचा दरवाजा माशवलने 
म्िटल्याप्रमाणे नांतरचा हदसतो खरा, पण त्याचे कारण तो नांतर कोरला िोता. त्याच्या दशवनी कमानीवर 
‘नाहसककानां धांहभकगामस दानां’ असा लेख आिे, त्यावरून भटपाहलकेने कोरहवलेल्या लेण्याचा दरवाजा 
कोरवावयाचा राहिला िोता, तो प ढे नाहशकच्या लोकाांनी कोरवनू ते लेणे प रे केले आहण त्यातील 
हभक्ष सांघाला धांहभक गाव दान हदला, असे हदसते. [प्रस्त त लेखात ‘हनठपाहपत’ (पूणव केले) असे म्िटले असले तरी िी लेणी एक 
हपढीत खोदून पूणव िोत नसत. क्रमाांक १८ चा लेख पािा.] 
 

स्थलणनिय — चणलसीिक गाव सध्या नाहशक हजल्ह्यात आढळत नािी. धांणभकही सध्या हवद्यमान 
नािी. 
 
 ळ वाचन [इ.इां., व्िॉ. ८, प्लेट ३ वरून.] 
१ रायामच-अरहलयस चाणलसीलिकस [भगवानलालनी ‘च’ हे पुढील ‘लीणसिकस’ पासून णवभक्त केले आहे.] 

दुहुतुय महाहकुणस – 

२ [णर] . . य [भगवानलालनी ‘महाहकुणसणरराय’ व ब्यहू्लरने ‘महाहकुणसणरयाय’ असे वाचले आहे. सेनाटपने ‘णर’ आणि ‘य’ 
याांच्यामध्ये दोन अक्षरे नष्ट झाली आहेत असे दाखणवले आहे व येथे ‘िणतय’ (नातीचा) असा पाठ सुचणवला आहे.] 
भटपाणलकाय रायामचस अणगयतिकस भांडाकाणरक– 

३ यस भाणरयाय [भगवानलालनी ‘सताणरयाय’ असे वाचून तयाचा अथप ‘सताणरयेने’ असा केला आहे तो ठीक णदसत नाही.] 
कपििकमातुय चेणतयघरां 

४ णतरण्हुणम णनठपाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
चहलहसलण येथील राजामात्य अरहलय याची कन्या आहण महाहकुणसरीची [नात] भटपाणलका, 

जी राजामात्य भाांडागाहरक अणगयतिक याची भाया आहण कपििकाची माता आिे, [हतने] णत्ररणश्म 
पववतातील िे चैत्यगृि पूणव केले. 
 

क्रमाांक ११ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील गौतमीपुत्र सातकिीचा लेख:सांवतसर १८ 

 
[पणट्टका १, आकृणत १] 

 
िा लेख नाणशक येथील क्रमाांक ३ च्या लेण्याच्या व्िराांड्यात पूवेच्या कभतीवर छताखाली कोरला 

आिे. तेथे या लेखाने पहिल्या पाच ओळी व सिाव्या ओळीचा पहिला अधा भाग व्यापला आिे. त्यानांतर 
स्वन्स्तक हचन्ि कोरून प ढे क्रमाांक १३ च्या लेखाला स रवात केली आिे. 

 
ह्या लेखाचा प्रथम उल्लखे स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ ऑर्फ हद रॉयल 

एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ५ (१८५३), पृ. ४६ इ. मध्ये त्याची यथादृष्ट प्रत देऊन केला िोता. त्यानांतर 
त्याची चचा एडवडव आहण आथवर वसे्ट, रा. गो. भाांडारकर, ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी, हपशले, फ्राांके, 
ि ल्श आहण रॅप्सन याांनी केली. [ल्यूडसवची यादी क्र. ११२५. ए. इां., व्िॉ. ८, पृ. ७१ इ. मधील छापिी पािा.] ब्यूह्लरने 
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आर्मकऑलॉहजकल सव्िे ऑर्फ वसे्टनव इांहडया, व्िॉ. ४, पृ. १०० इ. आहण नांतर सेनाटवने एहपग्राहर्फया 
इांहडका, व्िॉ. ८, पृ. ७१ इ. मध्ये छापासि त्याचे सांपादन केले आिे. सेनाटवच्या छापावरून त्याचे वाचन येथे 
केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — िा लेख स न्स्थतीत आिे. त्याची अक्षरवहटका प्राचीन ्ाह्मी हलपीची आिे. क्रमाांक 

१ च्या अक्षरवहटकेिून ती बरीच नांतरची हदसते. क, ग, च, त, द, म, प आहण ि याांच्या आकृत्या पािा. या 
लेखात १, २, १८ व २०० या सांख्याांची हचन्िे आली आिेत. भाषा प्राकृत आिे. 

 
णववेचन — प्रस्त त लेखात ‘बेनाकटकस्वामी’ गौतमीपुत्र सातकिीची गोवधपन येथील हवजयी 

सेनेच्या हवजयहशहबरातून काढलेली आज्ञा कोरली आिे. ती गोवधपन येथील अमात्य णवष्ट्िुपाणलत याला 
उदे्दशून आिे. तीत म्िटले आिे की, ‘अपरकखडी गावातील उषवदात (ऋषभदत्त) याच्या मालकीचे 
असलेल्या अजकालक (यक्षाच्या) नाव े ज्ञात अशा शतेातील २०० हनवतवने जमीन आम्िी तेणकरणस 
(हत्ररहश्म) येथील हभक्षूांना हदली आिे.’ प ढे त्या भमूीच्या सांबांधात हदलेल्या सवलतींचा हनदेश आला आिे–
‘यामध्ये कोणीिी राजसेवकाने प्रवशे करू नये. याला कोणीिी िात लाव ूनये. यात हमठासाठी खोदू नये, 
यात राज्याच्या दांडाहधकाऱ्याांनी कोणतािी िस्तके्षप करू नये. याला सवव प्रकारच्या सवलती हमळाव्या. िी 
आज्ञा आम्िी स्वम खाने हदली िोती. ती णशवगुप्सताने लेखहनहवष्ट केली. िी राजाज्ञा मिास्वाहमकाांनी स रहक्षत 
ठेवली आिे. तापसाने केलेली हिची पहिका [राज्य] सांवतसर १८, वषापक्ष २, णदवस १ या हदवशी (पूवोक्त 
हभक्षूांना) हदली आिे.’ 

 
प्रस्त त लेखात उल्लेहखलेली आज्ञा गौतमीप त्र सातकणीने शक क्षत्रप निपान याच्यावर सांस्मरणीय 

हवजय हमळहवल्यावर गोवधवन येथील आपल्या हवजयी हशहबरातून काढली िोती. तीत त्याच्या सेनेला 
‘वजेयन्ती’ (हवजयी) असे म्िटले आिे. या हवशषेणाचा अथव हवद्वानाांनी अनेक प्रकारे केला िोता. ब्यूह्लरने िे 
हवशषेण ‘हवजयन्त ककवा इन्द्र याने सांरहक्षत’ या अथी घेतले आिे. पण त्याचा या अथी प्रयोग इतरत्र कोठेिी 
आढळत नािी. त्याने द सरािी अथव स चहवला आिे. िा शब्द ‘वैजयन्ती’ असावा. वैजयन्ती (ग्रीकाांनी 
उल्लेहखलेली बझेाांहटयन्) िी कोकणातील स प्रहसद्ध तन्नामक (सध्याची वनवासी) नगरी असावी. ती त्या 
काळी कोकणच्या अांध्राांच्या (सातवािनाांच्या) राज्यात समाहवष्ट िोती. िा अथव स्वीकारल्यास गौतमीप त्राची 
सेना वैजयन्ती नगरीत भरती झालेली ककवा तेथील हशहबरात असलेली अशी िोती, असा अथव िोईल.’ िा 
अथव हवलक्षण आिे! वस्त तः या काळात गौतमीप त्राची सत्ता वैजयन्ती (वनवासी) नगरीच्या सभोवारच्या 
उत्तर कानडा प्रदेशापयंत पसरली नव्िती िे आम्िी वाटेगाव येथील नाणसांचयावरून दाखहवले आिे. 
[Mirashi, Literary and Historical Studies in Indology, pp. 167 ff. नाण्याांवरील प्रकरण पािा.] हशवाय त्या वळेी ती सेना 
वैजयन्ती नगरीत नसून गोवधवन येथे िोती िे स्पष्ट आिे. म्िणनू ब्यूह्लरचा अथव स्वीकारता येत नािी. 
‘वैजयन्ती’ याचा अथव ‘हवजयी’ असा आिे. तोच अथव ‘हवजयखधावारा’ (हवजयी हशहबरातून) या पदाने 
व्यक्त िोत आिे. िे दान देण्यापूवी गौतमीप त्र सातकणीने निपानावर सांस्मरणीय हवजय सांपादन केला 
िोता, याची िी हवशषेणे द्योतक आिेत. 

 
प्रस्त त लेखात गौतमीप त्राला ‘बेनाकटकस्वामी’ असे हवशषेण लावले आिे. त्याचािी अथव 

हवद्वानाांनी हवहवध प्रकारे केला िोता. ब्यूह्वरने ‘बेनाकटका’ असे वाचून त्याचा अन्वय ‘गोवधनस’ या पदाशी 
केला आिे आहण त्या दोन पदाांचा अथव ‘गोवधवनातील बनेाकटकातून’ असा केला आिे. पण गोवधवन प्रदेशात 
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बेनाकटक असे स्थानच नािी. हशवाय ‘गोवधनस’ याचा अन्वय (प्राकृत भाषेच्या पद्धतीप्रमाणे) त्यामागील 
‘हवजयखधावारा’ (हवजयी हशहबरातून) याशी आिे. तेव्िा ब्यूह्लरचे अन्वयाथव स्वीकारता येत नािीत. 

 
‘बेनाकटक’ म्िणजे बेणा (हवदभातील वैनगांगा) हिच्या काठचा प्रदेश िोय. प्राचीन काळी 

हजल्ह्याांची नाव े ‘कट’ पदान्त असत. उदािरणाथव, ‘वरदाकट’ (वऱ्िाड), ‘नान्दीकट’ (नान्देड), आहण 
‘करिाकट’ (कऱ्िाड) पािा. गौतमीप त्र सातकणीने आपला उल्लखे आपल्या देशावरून (मलूकस्वामी), 
ककवा राजधानीवरून (प्रहतष्ठानस्वामी) असा न करता ‘बेनाकटकस्वामी’ असा केला आिे. याचे कारण 
पहिम मिाराष्ट्रातील निपानावरील हवजयापूवी त्याने हवदभातील क्षत्रपाांवर बेणाकटक (भांडारा 
हजल्ह्यातील वैनगांगेच्या तीरावरील पौनीजवळचा प्रदेश) येथे तसाच सांस्मरणीय हवजय प्राप्त केला िोता िे 
आिे. [पौनी येथे मिाक्षत्रपक मार रुहपअम्म याचा स्तांभलेख सापडला आिे. क्र. ६२ पािा.] द सऱ्यािी एका दृष्टीने िा हनदेश 
सिेत क आिे िे आम्िी इतरत्र [प्रकरण पहिले, ‘हवदभातील क्षत्रप’, पािा.] दाखहवले आिे. 

 
प्रस्त त लेखातील हमहत सातवािनाांच्या इतर लेखाांतल्याप्रमाणे ऋत हनदेशात्मक आिे. िी पद्धती 

मिाराष्ट्रात व हवदभात हिस्तोत्तर पाचव्या शतकाअखेर हटकली. शवेटचा वाकाटक नृपहत िहरषेण 
(हिस्तोत्तर ४७५–५००) याच्या अलीकडे सापडलेल्या लेखात ती आढळली आिे. [िा ताम्रपट अद्याहप अप्रकाहशत 
आिे.] याउलट मिाराष्ट्रातील तत्कालीन क्षत्रपाांच्या कोरीव लेखाांत चैत्राहद मास, श क्लाहद पक्ष व हतहथ 
याांचा हनदेश असतो िे उल्लखेनीय आिे. तसेच कालहनदेशात प्रस्त त लेखात ‘सांवत्सर’ शब्दाचा उल्लखे 
आिे. क्षत्रपाांच्या (शक सांवतातील कालहनदेशाांत) त्या अथी ‘वषव’ शब्द योहजला असतो िेिी लक्षणीय आिे. 

 
स्थलणनिय — प्रस्त त लेखात उल्लेहखलेले गोवधपन नाहशकच्या पहिमेस सिा मलैाांवर 

गोदावरीच्या उजव्या तीरावर अद्याहप आपल्या प्राचीन नावाने प्रहसद्ध आिे. त्या काळी ते त्या ‘आिारा’चे 
(हवभागाचे) म ख्य हठकाण िोते. अपरकखडी (पहिम कखडी) िे गाव मात्र सध्या नाहशक हजल्ह्यात 
सापडत नािी. 
 
 ळ वाचन [ए. इां., व्िॉ. ८. मधील छापावरून.] 
१ णसधां [।*] सेनाये वेजयांणतये [‘वेजयहतये’ (ब्यू.).] णवजयखधावारा गोवधनस बेनाकटकस्वाणम 

[‘बेनाकटका स्वाहम’ (भ. व. ब्य.ू).] गोतणमपुतो णसणरसदकणि 

२ आनपयणत गोवधने अमच णवण्हुपाणलत [‘हवण्ि पाहलतां’ (भ. व. ब्य.ू).] [।*] गामे अपरकखणडये य [ ‘–
कखहडयां यां’ (भ.).] खेतां अजांकालणकयां उसभदतेन [ ‘उषभदातेन’ (भ.).] भूतां णनवतन– 

३ सताणन बे २०० एत अम्हखेत णनवतनसताणन बे २०० इमेस पवणजतान तेणकरणसि [‘तेहकरहसन’ 
(भ.).] णवतराम [।*] एतस चस खेतस पणरहार 

४ णवतराम अपवेस [‘अपावेस’ (भ.).] अनोमस अलोिखादक अरटसणवनणयक सवजातपाणरहाणरक च 
[।*] एतेणह नां पणरहारेणह पणरह [रे] णह [‘पहरिरहि’ (भ.). ‘पहरिरहि’ (ब्यू.).] [।*] 

५ एते चस खेतपणरहा [रे] [‘पहरिा [र]’ (से.).] च एथ णनबधोपेणह [।*] अणवयेन [‘अहवयेण’ (ब्य.ू).] 
आितां [।*] अमचेन णसवगुतेन ितो [।*] महासाणमयेणह उपरणखतो [।*] 

६  दता पणटका सविरे १० [+*]८ वासपखे २ णदवसे १ तापसेन कटा [।*] 
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अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! गोवधपनातील हवजयी सेनेच्या हवजय हशहबरातून बेिाकटकाचा अहधपहत [सेनाटवने 

‘गोवधवनातील बणेाकटकाचा अहधपहत’ असा अथव केला आिे. पण तो चूक आिे िे मागे दाखहवले आिे.] गौतमीपुत्र श्रीसातकर्णि 
गोवधपनातील अमात्य णवष्ट्िुपाणलताला आज्ञा करतात की पणिम कखडी गावातील अजकालक [‘अजकालहकय 
खेत’ याचा अथव ब्यूह्लर आहण भगवानलाल या दोघाांनीिी ‘आतापयंतचे (अद्यकाहलक) शते’ असा केला आिे. त्याांचा आशय िा की ‘ते शते आतापयंत 
ऋषभदत्ताच्या मालकीचे िोते.’ पण या अथी ते हवशषेण योहजले असल्यास त्याचे रूप हवलक्षण हदसते. सेनाटवने म्िटले आिे की येथे ते शते कोठले 
याचा हनदेश अपेहक्षत आिे. म्िणून ‘अजकालकातील शते’ असा अथव घ्यावा. मात्र िे स्थान कोठले िे आपणाांस साांगता येत नािी अशी प्राांजळ 
कबूली त्याने हदली आिे. त्याचा खरा अथव ‘अजकालक यक्षाच्या नावे ओळखले जाणारे शते’ असा आिे. या यक्षाची प्रहतमा भारिूत स्तूपाजवळ 
कोरली आिे. असेच द सरे उदािरण ‘स हदसणा’ गाव एका यहक्षणीच्या नावाने तेथे ज्ञात िोते. क्रमाांक १९, ओळ २ पािा.] (यक्षाच्या नावाने 
ज्ञात) २००–दोनश–ेहनवतवनाांचे शते [पूवी] ऋषभदत्ताच्या मालकीचे िोते ते आमचे २००–दोनश–े
हनवतवनाांचे शते णत्ररणश्म [‘तेहकरहसण’ िे ‘तेरहसकानां’ (तै्ररहश्मकाांना) बद्दल च कीने हलहिलेले हदसते.] (लेण्यातील) या हभक्षूांना 
आम्िी हदले आिे. आहण त्या शतेाच्या सवलती देत आिो. [त्या अश्या–] यामध्ये [कोणीिी राजसेवकाने] 
प्रवशे करू नये. याला [कोणीिी] िात लाव ू नये. यात हमठासाठी खोदू नये. यात राज्याच्या 
दांडाहधकाऱ्याांनी [कोणतािी िस्तके्षप] करू नये. याला सवव प्रकारच्या सवलती हमळाव्या. या शतेाची आहण 
त्याच्या सवलतींची नोंद त म्िी करावी. िी आज्ञा तोंडी हदली आिे. अमात्य णशवगुप्सताने ती हलिून घेतली 
आिे. ती मिास्वाहमकाांनी [िे मिास्वाहमक गोवधवन येथील त्या लेण्याचे हभक्ष म ख्य असावे. इतरत्र त्याांना ‘मिाहविारस्वामी’ म्िटले आिे.] 
स रहक्षत ठेवली आिे. हतची पहिका [प्राचीन काळी कागदाच्या अभावी या प्रती कापडाच्या पहिकाांवर करीत असत.] सांवतसर १८, 
वषापक्ष २ णदवस १ या हदवशी [हभक्षूांना] हदली. तापसाने ती [पहिका] तयार केली. [ताम्रपटाांत जसा ‘दूतका’चा 
हनदेश ‘राजाज्ञा अमलात आणणारा अहधकारी’ याअथी दानपत्राच्या शवेटी येतो तसा िा उल्लेख हदसतो. ‘तापस’ िे हवशषेनाम क्रमाांक १ मधील 
‘समणा’ सारखे हदसते.] 
 

क्रमाांक १२ 

 
काल्याच्या लेण्यातील [गौतमीपुत्र सातकिीचा]लेख: सांवतसर [१८] 

 
िा लेख प णे हजल्ह्यातील काले येथे चतै्य लेण्याच्या मधल्या आहण उजवीकडील दरवाजाांवरील 

गलर्थयाच्या खालील पिीवर सिा ओळींत कोरला आिे. 
 

ह्या लेखाकडे स्टीव्िन्सनने सन् १८३४ मध्ये जनवल ऑर्फ हद बेंगाल एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ३, 
पृ. ४९८ वर त्याची यथादृष्ट प्रत छापून प्रथम लक्ष वधेले. नांतर हप्रन्सेप, बडव–हमचेल–हवल्सन, फ्राांके, 
ि ल्श, स्टीव्िन्सन–्ेट, भगवानलाल इांद्रजी, हपशले, आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. [ल्यडूसवची यादी, 
क्रमाांक ११०५, मधील सांदभव पािा.] ब्यूह्लरने आर्मकऑलॉहजकल सव्िे ऑर्फ वसे्टनव इांहडया, व्िॉ. ४, प.ृ ११२, आहण 
सेनाटवने एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. ७, पृ. ६४ इ. वर छापासि त्याचे सांपादन केले आिे. त्याच छापावरून 
त्याचे वाचन येथे हदले आिे. 
 

िा लेख द सऱ्या ओळीत लेण्याच्या सिा त ळ्याांम ळे मधून मधून खांहडत झाला आिे. भगवानलाल 
इांद्रजींनी त्याचा छाप प्रहसद्ध केला िोता, पण त्याचे वाचन आहण अन वाद िी मात्र हदली नव्िती. ब्यहू्लर व 
सेनाटवनी ती हदली आिेत. 
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णलपी व भाषा — सातवािनाांच्या इतर लेखाांच्याप्रमाणे या लेखाचीिी हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा 
प्राकृत आिे. 
 

णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश वलुरक लेण्याांत वास्तव्य करणाऱ्या महासांणघक हनकायाच्या 
(सांघाच्या) हभक्षूांच्या हनवािाकहरता उत्तर हदशचे्या मागावरील मामाल आिारातील (हवभागातील) करजक 
गाव हभक्ष िल [‘भक्ष िल’ म्िणजे हभक्षूांना हदलेली जमीन; जसे ‘्ह्मदाय’ म्िणजे ्ाह्मणाांना हदलेले दान.] (हभक्षूांची जमीन) म्िणनू 
दान हदल्याची नोंद करणे िा आिे. िी आज्ञा मामाडचा [‘मामाड’ आहण ‘मामाल’ याांनी एकच प्रदेश (सध्याचा मावळ ताल का) 

दाखहवला आिे.] अमात्य [प रुग प्त] याला तोंडी हदली िोती. ती हवजयी हशहबरात हलहिली िोती. हतची पहिका 
णशवस्कन्दगुप्सताने सांवतसर [१८], वषापक्ष ४, णदवस १ या हदवशी तयार केली असे शवेटी म्िटले आिे. 
 

प्रस्त त लेखाचा आरांभीचा भाग आता नष्ट झाल्याम ळे या लेखातील आज्ञा कोणा राजाने आपल्या 
हवजयी हशहबरातून काढली िोती िे अन मानाने ठरहवले पाहिजे. प्रस्त त लेखात उल्लहेखलेले करजक गाव 
[ऋषभदत्ताच्या क्रमाांक ३९ च्या लेखात त्याचे नाव ‘करहजक’ असे आले आिे.] पूवी ऋषभदत्ताने वलूरक येथील हभक्षूांच्या 
हनवािाकहरता हदले िोते असा हनदेश काले येथील क्र. ३९ च्या लेखाांत आिे. तेच गाव त्याच हभक्षूांच्या 
हनवािाकहरता हदले असल्याने नाहशक येथील क्र. ११ च्या लेखातल्याप्रमाणे िी आज्ञा गौतमीप त्र 
सातकणीने निपानावरील हवजयानांतर हदलेली हदसते. प्रस्त त लेखातील सांवत्सर स्पष्ट नािी. ब्यूह्लरने ते 
अहनहितपणे १४ असे वाचले िोते. [नाहशकच्या लेण्यातील पूवोक्त क्र. ११ च्या लेखाांचे सांवत्सर ब्यहू्लरने प्रथम १४ असेच वाचले िोते, 
पण नांतर ते १८ आिे अशी द रुस्ती त्याने केली.] सेनाटवला ते वाचन सांशयास्पद वाटले, तरी त्यात र्फरक करण्यास 
आधार नसल्याने त्याने तेच हदले आिे. पण रॅप्सनने म्िटल्याप्रमाणे गौतमीप त्राने करजक–ग्रामदानाची िी 
आज्ञा हवजयी हशहबरातून काढली असल्याम ळे नाहशक लेण्यातील क्र. ११ च्या लेखातल्याप्रमाणे ती 
निपानावरील हवजयानांतर लौकरच काढली असावी. [ B. M. C. (Andhras), p. xlix.] अथात् या लेखातील 
सांवत्सर नाहशकच्या लेखातल्याप्रमाणे १८ िेच असाव.े नाहशक येथे सांवत्सर १८, वषापक्ष २, हदवस १ या 
हदवशी तेथील हभक्षूांना अजकालहकय शते दान हदल्यावर दोन आठवड्याांनी गौतमीप त्र सातकणीनें प णे 
हजल्िा ताब्यात आल्यावर काले येथील मिासांहघक पांथाच्या हभक्षूांना िे करजक गाव दान हदले असे हदसते. 
 

नाहशक आहण काले येथील लेण्याांतील लेखाांत उल्लेहखलेल्या आज्ञा एकाच वषी हदल्या िोत्या िे 
दाखहवताना रॅप्सनने नाहशकच्या लेखातील राजाज्ञा हलिून घेणारा हशवग प्त िा काले लेण्यातील राजाजे्ञची 
पहिका तयार करणारा हशवस्कन्दग प्त िोय असे म्िटले आिे ते मात्र पटण्यासारखे नािी. या दोन 
अहधकाऱ्याांची नाव ेहभन्न आिेत. एकाचे कायवके्षत्र नाहशक प्रदेश तर द सऱ्याचे काले प्रदेश िोते. तेव्िा ते एक 
असणे शक्य नािी. 

 
स्थलणनिय — प्रस्त त लेखातली राजाज्ञा मामाड ककवा मामाल नामक आिारातील 

(हवभागातील) अमात्याला केली िोती. मामाल म्िणजे सध्याचा प णे हजल्ह्यातील सह्याहद्र पववतालगतचा 
मावळ ताल का िोय. त्यातच काले गाव आिे. त्याचे प्राचीन नाव वलुरक िोते. त्याच्या ईशान्येस सरळ रेषेत 
स मारे ५ मलैाांवर करजगाव आिे तेच प्राचीन कालचे करजग्राम िोय. 
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 ळ वाचन 

[भगवानलालनी याचा र्फक्त छाप I.C.T.W.I. मध्ये हदला आिे. ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन, अन वाद व टीपा हदल्या आिेत] 

१ . . . . . . . [आनपयणत] [*] मामाडे [‘मामाले’ 
(ब्यू.), पण ‘डे’ िे अक्षर स्पष्ट आिे.] अमच परगत. मसु [रॅप्सनने येथे ग प्ताांच्या भीतरी लेखातल्याप्रमाणे ‘प रुग प्त’ वाचाव े
असे स चहवले आिे.] एथ लेनेस वालुरकेस [‘लेनेस  वाल रकेस ’ वाचावे.] वाथवान 

२ पवणजतान णभखुन णनकायस महास [णध] यान यपनय एथ मामालाहारे उतरे मगे [‘उतरमगे’ वाचाव.े] 
[गामे] करजके [सु*] [प्राकृतात गावाांची नावे अनेकवचनात असतात.] 

३ णभखुहले [ल] [‘हभख िल’ कोरावयाचे िोते, पण शवेटचे अक्षर ‘ले’ कोरल्यावर ते भेगेत गेल्याम ळे प नः ‘ल’ कोरले असाव,े 
असे सेनाटवने म्िटले आिे.] ददम [।*] एतेस तु गाम करजके [ब्यहू्लरचा ‘गामे करजकेस ’ िाच पाठ योग्य हदसतो, 
पण वरील पाठ सेनाटवने सांभवनीय म्िणनू हदला आिे.] णभखुहल  यपापेणह [।*] एतस चस 

४ गामस करजकान णभखुहलपणरहार णवतराम [।*] अपावसे अ . . . . [क्र. १३, 
ओ. ५ मध्ये अशाच सांदभात ‘अनोमस’ आले आिे. तसे येथे वाचाव.े] पाणरहाणरक च [।*] एतेणह न पणरहारेणह 
पणरहरह [।*] एतस चस गाम करजके [‘गामे करजकेस ’ वाचावे.] 

५ णभखुहलपणरहारे च एथ णनबधापेणह [।*] अणवयेन आनत . . . . .ितो 
णवजयठसातारे [‘हवजयखधावारे’ वाचावे. क्र. ११, ओ. १ पािा.] दतो ठे. . . [‘ठे रञा’ (ब्यू.).] 
[।*] पणटका सव १० [+*] [८] [ब्यूह्लरने िे हचन्ि ‘४’ चे मानले आिे. सेनाटवला ते सांशयास्पद वाटले तरी त्यानेिी 
तेच हदले आिे. पण ते ‘८’ चे द्योतक असावे असे रॅप्सनने दाखहवले आिे.] 

६ वा प ४ णदव १ णसवखदगुतेन कटा [।*]. 
 

अनुवाद 

 
. . . . मामाड येथील अमात्य [प रुग प्त] यास आज्ञा करतात की 

येथील वलुरक लेण्याांत वास्तव्य करणाऱ्या सांन्यासी हभक्षूांच्या सांघाला–महासांणघकाांना–हनवािाकहरता 
मामाड आिारातील (हवभागातील) उत्तरेच्या मागावरील करजक ग्रामात आम्िी हभक्ष िल (हभक्षूांच्या कहरता 
जमीन) हदले आिे. म्िणून त म्िी त्याांना त्या करजक गावातील णभकु्षहल जहमनीचा ताबा द्यावा.[‘ओयपापेहि’ िे 
आज्ञाथी हद्वतीय प रुषी एकवचनी रूप आिे िे ि ल्शने कोंडम डी ताम्रपटावरून दाखहवले. ते सेनाटवने मान्य केले. अन वादात हद्वतीय प रुषी बि वचन 
योहजले आिे.] 

 
या करजक ग्रामातील हभक्ष िल जहमनीच्या (प ढील) सवलती आम्िी देत आिो–या जहमनीत 

कोणी [अहधकाऱ्याांनी] प्रवशे करू नये. त्यात िस्तके्षप करू नये. तश्याच [अन्य] सवलती हदल्या आिेत. 
या [सवव] सवलती त म्िी त्याांना द्याव्या. आहण िा करजक गाव आहण त्याच्या हभक्ष िलहवषयक सवलती 
याांची नोंद त म्िी करवावी. िी आज्ञा तोंडी हदली आिे. ती [या] हवजयी हशहबरात राजाने हदली आिे. हतची 
पहिका सांवतसर [१८] वषापक्ष ४, णदवस १ या हदवशी हशवस्कन्दग प्ताने तयार केली. 
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क्रमाांक १३ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील गौतमीपुत्र सातकिीचा लेख:सांवतसर २४ 

 
[पणट्टका १, आकृणत १] 

 
िा लेख नाहशक येथील क्र. ३ च्या लेण्यात व्िराांड्याच्या पूवेच्या कभतीवर छताखाली क्र. ११ च्या 

लेखानांतर स्वन्स्तक काढून प ढे सात ओळींत कोरला आिे. याकडे स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी सन् १८५३ मध्ये 
जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ७, पृ. ४६ वर त्याची यथादृष्ट प्रत 
प्रकाहशत करून प्रथम लक्ष वधेले. त्यानांतर त्याची चचा एडवडव आहण आथवर वसे्ट, रा. गो. भाांडारकर, 
ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी, हपशले, फ्राांके, ि ल्श, सेनाटव आहण रॅप्सन याांनी केली. [ल्यडूसवच्या यादीतील, क्रमाांक 
११२६ मधील सांदभव पािा.] ब्यूह्लरने छापासि त्याचे वाचन आर्मकऑलॉहजकल सव्िे ऑर्फ वसे्टनव इांहडया, व्िॉ. ४, 
पृ. १०५ इ. वर आहण सेनाटवने तसेच एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. ८, पृ. ७३ इ. वर केले आिे, सेनाटवच्या 
छापावरून िा लेख येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा — याची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. यात २, ४, १०, २० व १०० या 

सांख्याांची हचन्िे आली आिेत. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखात राजा गौतमीपुत्र सातकर्णि आहण त्याची ‘जीवस ता’ (भाग्यवान्) माता 

महादेवी याांची आज्ञा गोवधपन येथील अमात्य सामक (श्यामक) याला कळहवली आिे. ती येणेप्रमाणे– 
‘आम्िी पूवी हत्ररहश्म पववतातील आमच्या धमवदाय लेण्यात वास्तव्य करणाऱ्या सांन्यासी हभक्षूांना कखडी 
गावातील शते हदले िोते. ते शते कसले जात नािी व तो गाविी उद्धध्वस्त झाला आिे. म्िणून आता या 
(गोवधवन) नगराच्या सीमेवरील आमचे सरकारी शते आिे. त्यातून १०० हनवतवने जमीन या णत्ररणश्म 
पववतातील लेण्यात रािणाऱ्या सांन्यासी हभक्षूांना देत आिो.’ नांतर त्या शतेाच्या नेिमीच्या सवलतींचा हनदेश 
आिे. 

 
िी राजाज्ञा तोंडी हदली िोती. ती द्वारपाहलका लोटा हिने हलिून घेतली. हतची पहिका सुजीणवन् 

याने सांवतसर २४, वषापक्ष ४, णदवस ५ या हदवशी केली. त्यापूवी सांवतसर २४, ग्रीष्ट्मपक्ष २, णदवस १० या 
हदवशी (राजधानीत) हतची नोंद केली िोती. मध्यांतरीचा काळ ती राजधानीिून नाहशकला पोचण्यास 
लागला असावा. 

 
प्रस्त त लेखात गौतमीप त्र सातकणीबरोबर ज्या मिादेवीचा उल्लेख आिे हतचे नाव हदले नािी. 

तथाहप ती त्याची माता िोती असे म्िटले आिे. हतचे वणवन ‘जीवस ता’ असे केले आिे. ऋग्वदे कालापासून 
[ऋग्वेद, १०·३६·९. तसेच मिाभारत, ५·१४४·९, आहण रामायण, ४·१९·११ पािा.] प त्र हजवांत असणे िे भाग्याचे लक्षण मानण्यात 
येत असे. तशात गौतमीप त्र सातकणीसारखा हदन्ग्वजयी सम्राट हजचा प त्र हवद्यमान िोता हतने आपला 
हनदेश ‘जीवस ता’ असा साथव अहभमानाने केला असला तर नवल नािी, हतचे नाव नाहशकच्या क्र. १८ च्या 
लेण्यातील लेखावरून ‘गौतमी बलश्री’ (गौतमक लोत्पन्न बाला) िोते असे कळते. 
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प्रस्त त लेखात नाहशक येथील क्र. ३ च्या लेण्याला गौतमीप त्र सातकणीने व त्याच्या मातेने 
काढलेल्या आजे्ञत ‘आमचे लेणे’ असे म्िटले आिे. आपल्या कारकीदीच्या १८ व्या वषापयंत नाहशक प्रदेश 
गौतमीप त्र सातकणीच्या अमलाखाली नव्िता. त्या वषी त्याने निपानावर नेत्रदीपक हवजय हमळहवल्यावर 
नाहशकच्या लेण्याांतील हभक्षूांना जे भहूमदान केले त्यात त्याांच्याकहरता लेणे कोरहवल्याचा उल्लेख नािी. नांतर 
त्याने क्र. ३ चे लेणे कोरहवले असाव.े त्याच्या कारकीदीच्या १८ व २४ या वषांच्या दरम्यान ते लेणे हनमाण 
झाले िी मित्त्वाची माहिती या लेखावरून हमळते. 

 
क्र. ११ च्या लेखात दान हदलेली भहूम असलेले गाव अपरकखडी िे िोते; पण प्रस्त त लेखात 

उल्लेहखलेले गाव कखडी आिे. म्िणून िी गाव ेहभन्न असावी; तसेच पूवीचे दान गौतमीप त्राने केले िोते, पण 
प्रस्त त लेखात उल्लहेखलेले दान त्या राजाने व त्याच्या मातेने केले िोते असे म्िटले आिे. तेव्िा िी कखडी 
गाव ेहभन्न असावी असे सेनाटवने म्िटले आिे. पण ते पटण्यासारखे नािी. दोन्िी लेखाांत उल्लेहखलेले कखडी 
गाव एकच िोय. प्रस्त त लेखाची आज्ञा गौतमी बलश्रीच्या साांगण्यावरून काढलेली हदसते. हतजवरून हतची 
बौद्ध धमावरील हनष्ठा व राजाच्या धमवकृत्याांत हतच्या शब्दाला असलेले मित्त्व िी प्रत्ययास येतात. प ढील 
क्र. १८ च्या लेखावरूनिी िे स्पष्ट िोते. 

 
 वाचन 

[ए. इां., व्िॉ. ८, प्लेट २ वरून.] 

१ णसद्धां [।*] गोवधने अमचस सामकस देयो राजणितो [‘देया राजाणहत’ असे वाचावे असे सेनाटवने स चहवले 
आिे.] [।*] 

२ रञो गोतणमपुतस सातकणिस महादेणवय च जीवसुताय राजमातुय वचनेन गोवधने [अम*] चो 
सामको अरोग वतवो ततो एव च 

३ वतवो एथ अम्हेणह पवते णतरण्हुच्म्ह अम्ह धमदाने लेिे पणतवसतानां पवणजतान णभखून गामे 
कखडीसु पुव खेतां दत त च खेत 

४ [न*] कसते सो च गामो न वसणत [।*] एवां सणत य दाणन एथ नगरसीमे राजकां  खेतां 
अम्हसतकां  ततो एतेस पवणजतान णभकू्षनां तेरण्हुकानां ददम 

५ खेतस णनवतनसतां १०० [।*] तस च खेतस पणरहार णवतराम [।*] अपावसे अनोमस 
अलोिखादक अरठसणवनणयक सवजातपाणरहाणरक च [।*] 

६ एतेणह न पणरहारेणह पणरहरेठ [।*] एत चस खेतपरीहारे च एथ णनबधापेथ [।*] अणवयेन 
आित [।*] पणटहारणखय [‘पहटिाररहखय’ असे वाचाव.े] लोटाय ितो लेखो [।*] सविरे २० [+*] 
४ 

७ वासान पखे ४ णदवसे पचमे ५ सुणजणवना कटा [।*] णनबधो णनबधो [‘हनबधो’ िे प नरुक्त आिे.] सविरे 
२० [+*] ४ णगम्हाि पखे २ णदवसे १० [।*]. 

 
अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! गोवधपनातील अमात्य सामक (श्यामक) याला िी राजाज्ञा कळवावी. ‘राजा 

गौतमीपुत्र सातकर्णि याच्या आहण भाग्यवान्५ [म ळात ‘जीवस ता’ (हजचा प त्र हजवांत आिे अशी) िे हवशषेण 
योहजले आिे. त्यावरून ‘या वळेी राजा आजारी िोता, प्रजेला तो हजवांत आिे िे साांगणे जरूर िोते. त्याचा 



अनुक्रमणिका 
 
 

उत्तराहधकारी राजधानीस जात असावा. म्िणून राज्यकारभार पािणाऱ्या वृद्ध राजमातेला त्याच्या नावाने 
िी आज्ञा काढणे जरूर वाटले असाव.े प ढे तो (गौतमीप त्र सातकर्मण) लौकरच हनधन पावला असावा’ असे 
हवलक्षण तकव ट हदनेशचांद्र सरकारनी केला आिे! (Selected Inscriptions, second ed., p. 200.)] 
राजमाता महादेवी हिच्या आजे्ञवरून गोवधपनातील [अमात्य] सामक (श्यामक) याला [आमचे] क शल 
साांगाव६े [‘अरोग वतवो’ याचा अथव सेनाटवने ‘नेिमीचे क शल हवचारावे’ असा केला आिे. पण तो चकू आिे. 
येथे आज्ञा काढणाऱ्याचे क शल हववहक्षत आिे. याच अथी नांतरच्या दानपत्राांत ‘क शली’ ककवा 
‘क शलमन वण्यव’ असे शब्द येतात.] आहण नांतर कळवाव े ’ की, येथे णत्ररणश्म पवपतातील आमच्या धमवदाय 
[लेण्यात] वास्तव्य करणाऱ्या सांन्यासी हभक्षूांना आम्िी पूवी कखडी गावातील [एक] शते हदले िोते. [पण] 
ते शते नाांगरले जात नािी व तो गाविी ओसाड झाला आिे. असे असल्याम ळे या [गोवधवन] नगराच्या 
सीमेवरील आमच्या सरकारी शतेातील शांभर–१००–हनवतवने जमीन णत्ररणश्म पववतात [रािणाऱ्या] सांन्यासी 
हभक्षूांना आम्िी देत आिो आहण त्या शतेाच्या सवलती देत आिो. [त्या अश्या] –यात [कोणी अहधकाऱ्याने] 
प्रवशे करू नये. याला िात लाव ू नये. यात हमठाकहरता खणू नये. यात राज्याच्या दांडाहधकाऱ्याांनी 
[ढवळाढवळ करू नये.] याला सवव तऱ्िेच्या सवलती हमळाव्या. या शतेाच्या [या] सवलती त म्िी येथे नोंदून 
ठेवाव्या. 

 
िी आज्ञा तोंडी हदली आिे. [हतचा] लेख द्वारपाहलका लोटाने हलिून घेतला आिे. सांवतसर २४, 

वषापक्ष ४, णदवस ५, या हदवशी सुजीणवनाने हतची [पहिका] केली. [त्यापूवी] सांवतसर २४, ग्रीष्ट्मपक्ष २, 
णदवस १० या हदवशी [राजधानीत] हतची नोंद केली िोती. 
 

क्रमाांक १४ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीचा लेख:सांवतसर २ 

 
िा लेख नाणशकजवळच्या क्र. २३ च्या लेण्यापलीकडील एका अपूणव लेण्याच्या समोरच्या कभतीवर 

कोरला आिे. 
 
वसे्ट–द्वय सािेबाांनी सन १८६५ मध्ये जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक 

सोसायटी, व्िॉ. ७, पृ. ४७ इ. मध्ये यथादृष्ट प्रत छापून या लेखाकडे प्रथम लक्ष वधेले. नांतर रा. गो. 
भाांडारकर याांनी त्याची चचा केली. ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी, व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन देऊन चचा 
केली आिे. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ११४७ मधील सांदभव पािा. ए. इां., व्िॉ. ८, पृ. ९४ मध्ये सेनाटवने याचे वाचन हदले आिे.] सेनाटवच्या 
छापावरून त्याचे वाचन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. यातील हतसऱ्या ओळीतील 

‘इण’ िे ‘इदां’ या अथी योजलेले रूप उल्लखेनीय आिे. प्रस्त त लेख शवेटच्या ओळीत बराच खराब झाला 
आिे. 

 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश धिम नामक क ट ांहबयाने (क णब्याने) िे लेणे आपल्या 

माताहपत्याांच्या व भहगनींच्या प ण्योपाजवनाकहरता कोरहवले िे नमूद करण्याचा आिे. लेखाच्या आरांभी 
वाणसष्ठीपुत्र स्वामी श्रीपुलुमाणव याचा सांवतसर २, हेमांत पक्ष ८, णदवस [८] असा कालाचा उल्लखे आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

िा लेख वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीच्या कारकीदीतील अगदी आरांभीचा आिे. तत्कालीन एका 
शतेकऱ्याने बौद्ध धमावरील हनष्ठेने िे लेणे कोरहवण्यास आरांभ केला िोता, पण त्याच्या िातून ते पूणव झाले 
नािी, असे हदसते. त्या कालच्या सांय क्त क ट ांबपद्धतीचािी त्यात प रावा आढळतो. त्या दृष्टीनेिी त्याचे 
मित्त्व आिे. 

 
 ळ वाचन [ए. इ.ं, व्िॉ. ८, पृ. ९४ समोरील छापावरून.] 

१ णसधां [।*] रञो वाणसणठपुतस साणमणसणरपुलु– 

२ माइस सांविरे २ हेमांता [िां*] पखे ४ णदवसे [८] [या सांख्यावाचक हचन्िाचे वाचन हनहित नािी. भगवानलालनी 
ते ६ असे वाचले. ब्यूह्लरने ते ८ चे द्योतक मानले आिे. सेनाटवने त्याचे वाचन हदले नािी.] 

३ एणतय पुवाय कुटुांणबकेि धिमेि इि 

४ काणरतां सह [माता*] णपतुणह सह [भणगने] 

 
अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! वाणसष्ठीपुत्र स्वामी श्री पुलुमाइ राजाच्या सांवतसर २, हेमांत ऋतु, पक्ष ४, णदवस [८] 

या पूवोक्त हतथीस धिम या क णब्याने आपले माताहपता व भहगनी याांच्यासि [म्िणजे त्याांच्या प ण्योपाजवनाकहरता.] िे 
[लेणे] करहवले. 
 

क्रमाांक १५ 

 
काल्याच्या लेण्यातील [वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीचा] लेख:सांवतसर ५ 

 
िा लेख प णे हजल्ह्यातील काले येथील चतै्य लेण्याच्या उत्तरेकडील एका हविाराच्या अधवचांद्राकृहत 

टाक्याच्या दोन बाजूांवर कोरला आिे. 
 
या लेखाकडे स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी सन् १८५४ मध्ये जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ ऑर्फ हद रॉयल 

एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ५, पृ. १५८ वर यथादृष्ट प्रत छापून प्रथम लक्ष वधेले. नांतर भगवानलाल 
इांद्रजी, ब्यूह्लर–बजेस आहण सेनाटव याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ११०७ यातील सांदभव पािा.] 
सेनाटवने प्रहसद्ध केलेल्या छापावरून त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — िा लेख अत्यांत त्र हटत अवस्थेत आिे. त्याच्या सवव ओळींतील आरांभीची, 

मध्यातील व शवेटचीिी अनेक अक्षरे आता अस्पष्ट झाली आिेत. त्याची णलपी प्राचीन ्ाह्मी आहण भाषा 
प्राकृत आिे. ५ या सांख्येचे हचन्ि पहिल्या ओळीत आले आिे. 

 
णववेचन — प्रस्त त लेखातील अनेक अक्षरे आता नष्ट झाल्याम ळे त्याचा अथव लावणे कठीण झाले 

आिे. तथाहप त्याचा उदे्दश कोणा भदन्ताच्या (बौद्ध हभक्षूच्या) हशन्ष्ट्यणींनी आपल्या श्राहवका भहगनींच्या 
प ण्योपाजवनाथव बौद्ध सांन्याश्याांच्या सांघाला िे लेणे आहण त्याजवळील पाण्याचे टाके िी आपले दान म्िणून 
अपवण केली िे नमूद करण्याचा िोता असे हदसते. 



अनुक्रमणिका 
 
 

प्रस्त त लेखाच्या आरांभी पूणव कालहनदेश िोता; पण आता त्यातील [सांवतस] र ५, हेमन्त ऋतूचा 
पक्ष . . . एवढेच शब्द हशल्लक राहिले आिेत. िे सांवत्सर कोणत्या राजाच्या कारकीदीचे िे आता 
स्पष्ट नािी. तथाहप ते कोणा पहिमी क्षत्रपाचे असणे शक्य नािी. कारण त्या क्षत्रपाांच्या लेखाांतील वष ेशक 
सांवताची (चाळीस नांतरची) पहिम मिाराष्ट्रातील कोरीव लेखाांत उल्लहेखली आिेत. िे सांवत्सर गौतमीप त्र 
सातकणीच्या राज्यकालाचेिी असणे शक्य नािी. कारण त्याने िा प्रदेश आपल्या राज्यकालाच्या १८ व्या 
वषी कजकला िोता. तेव्िा िे सांवत्सर प ळ मावीचे असाव.े कारण यानांतर दोनच वषांनी कोरलेला त्याच्या 
काळाचा लेख काले येथे हवद्यमान आिे. 

 
 ळ वाचन 

१ . . . . . [सवि*] रे ५ हेमताि [िेमताण (भ. व. ब्य.ू).] प [खे*].
 . . . [एता*] य पुवाय [भ] यत– 

२ . . . . . णहि अतेवाणसणनि लेिां भणग [ने]. .
 साणवकान सणदगा– 

३ . . . [घसु ] काले पवइतान सघाय बु [घाय*] [च] [देय*] धम पोणढ 

४ . . . . [पणरवारेि उपय] .  .  .  . 
५ . . . . अतेवाणसणनणह उसभाए [।*] 

 
अनुवाद 

 
. . . . सांवतसर ५, हेमांताचा पक्ष. . या पूवोक्त [हतथीस] 

भदन्ताच्या . . हशन्ष्ट्यणींनी [िे] लेणे [कोरहवले]. आहण हतच्या श्राहवका भहगनींनी बौद्ध 
सांन्याश्याांच्या सांघाला व ब द्धाला [येथील] टाांके धमवदाय म्िणून अपवण केले . . पहरवाराने.
 . हशष्ट्यीण ऋषभा हिने [िा भाग अहतशय खांहडत झाल्याम ळे त्याचा आशय समजत नािी.] 
 

क्रमाांक १६ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीचा लेख:सांवतसर ६ 

 
िा लेख नाहशक येथील क्रमाांक २ च्या लेण्यात व्िराांड्याच्या मागील कभतावर कोरला आिे. 
 
प्रस्त त लेखाकडे वसे्ट-द्वय सािेबाांनी सन १८६५ मध्ये त्याची यथादृष्ट प्रत जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ 

ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटीच्या व्िॉ. ७, पृ. ५२ वर प्रकाहशत करून प्रथम लक्ष वधेले. [ल्यडूसवची 
यादी, क्रमाांक ११२२ मधील सांदभव पािा. ए. इां., व्िॉ. ८, पृ. ५९ शी सांबद्ध छाप पािा.] त्यानांतर रा. गो. भाांडारकर, ब्यूह्लर, 
भगवानलाल इांद्रजी व सेनाटव याांनी त्याची चचा केली. सेनाटवच्या लेखाबरोबर छापलेल्या छापावरून त्याचे 
वाचन येथे हदले आिे. 

 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. त्यात १, ५ व ६ या 

सांख्याांची हचन्िे आिेत. 



अनुक्रमणिका 
 
 

णववेचन — प्रस्त त लेख अहतशय खांहडत झाला आिे. त्याची र्फक्त पहिली ओळ आता वाचता येते. 
तीत या लेखाचा काळ वाणसष्ठीपुत्र श्रीपुळुमावीच्या सहाव्या सांवतसरातील ग्रीष्ट्म पक्ष ५, णदवस  . .  .   
असा हदला आिे. हदवसाची सांख्या आता नष्ट झाली आिे. िा लेख अत्यांत त्र हटत झाल्याम ळे त्याचा उदे्दश 
साांगता येत नािी. 
 
 ळ वाचन 

१ णसधां [।*] रञो वाणसणठपुतस णसणरपुळुमाणवस सांविरे िठे ६ णगम्हपखे पचमे ५ णदवसे [१] 
[ब्यहू्लरने ‘णदवस १’ असे वाचले होते, पि आता ती सांख्या अस्पष्ट झाली आहे असे सेनाटपने म्हटले आहे.] 

 
अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा वाहसष्ठीप त्र श्रीप ळ माहव याच्या सांवत्सर सिा ६, ग्रीष्ट्मपक्ष पाांच ५, हदवस [१] 

 .. . 
 

क्रमाांक १७ 

 
काल्याच्या लेण्यातील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीचा लेख:सांवतसर ७ 

 
िा लेख काले येथील चैत्य लेण्याच्या मधल्या दरवाज्याच्या डाव्या बाजूस वरील गलर्थयाच्या 

पिीवर खोदला आिे. 
 
या लेखाकडे सन १८४७ मध्ये बडव आहण हमचेल याांनी हिस्टॉहरकल रीसचेस, पृ. ५८ इ. वर प्रथम 

लक्ष वधेले. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक ११०० मधील सांदभव पािा.] नांतर स्टीव्िन्सन, ्ेट व फ्राांके याांनी त्याची चचा केली. 
भगवानलाल इांद्रजी, ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व अन वाद केला आिे. सेनाटवच्या छापावरून त्याचे 
सांपादन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेखाने तीन ओळी व्याहपल्या असून चौर्थया ओळीच्या उजव्या बाजूस 

राहिलेला एक शब्द कोरला आिे. हलपी प्राचीन ्ाह्मी असून भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश  खळक येथील मिारठी कौणशकीपुत्र णमत्रदेव याचा प त्र 

मिारठी वाणसष्ठीपुत्र सोमदेव याने एक गाव (त्याचे नाव येथे हदले नािी) वलुरक लेण्यातील वल रक 
सांघाला हदला िे नमूद करण्याचा आिे. िा गाव लिान मोठ्या कराांसि, [प्रस्त त लेखाच्या हतसऱ्या ओळीतील 
‘सकरुकरो’ याचा अथव भगवानलाल व ब्यूह्लर याांनी ‘वल रक लेण्याच्या सांस्काराकहरता (डागड जीकहरता)’ असा केला आिे. ‘वल रकलेनान’ याचा 
अन्वय त्यामागील ‘वल रकसघस’ याशी आिे. अशा अन्वयाची अनेक उदािरणे नाहशकच्या लेण्याांतील लेखाांत आली आिेत. नांतरच्या अनेक कोरीव 
लेखाांत ‘सोद्रांगः सोपहरकरः’ असा शब्दप्रयोग आढळतो. त्याच अथी ‘सकरुकरो’ िा शब्द येथे योहजलेला हदसतो.] तसेच देय (रोख 
नाणी) व मेय (धान्याहदक) यासांि हदला आिे असे म्िटले आिे. 

 
प्रस्त त लेखाची हमती वाणसष्ठीपुत्र पुळुमाणव याच्या कारकीदीचे सातवे सांवतसर, पाचवा ग्रीष्ट्मपक्ष 

आहण प्रथम णदवस अशी हदली आिे. 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

स्थलणनिय — वलुरक िे काल्याचे प्राचीन नाव िोय. दान हदलेल्या गावाचे नाव अनवधानाम ळे 
येथे हदले नसाव.े दान देणारा मिारठी  खळक गावाचा रहिवासी िोता. ‘ खळक’ याचे रूप 
कालान्तराने ‘उखळी’ ककवा ‘उखळगाव’ असे व्िाव.े त्या नावाांची गाव ेअिमदनगर व जळगाांव, औरांगाबाद 
हजल्ह्याांत सापडतात. प णे हजल्ह्यात मात्र तसे गाव नािी. काल्याच्या लेण्याला दूरदूरच्या लोकाांनी देणग्या 
हदल्या असल्याम ळे ‘ खळक’ प ण्यातीलच असले पाहिजे असे नािी. त्याच्या चत ःसीमा येथे हदल्या 
नसल्याम ळे ते कोठे िोते िे हनहितपणे साांगता येत नािी. 

 
 ळ वाचन [ए. इां., व्िॉ. ७, प्लेट २ वरून.] 

१ णसधां [हचन्िाने प्रदर्मशत. भगवानलाल, ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी याची दखल घेतली नािी.] [।*] रञो वाणसणठपुतस 
साणमणसणर [पु] [ळुमाणव*] स सविरे सतमे ७ [णग] म्हपखे पचमे ५ 

२ [णद] वसे पथमे१ एताय पुवाय  खळणकयान महारणथस [‘मिारहठस’ (भ.). पण येथे ‘थ’ चा मध्य कबद  स्पष्ट 
हदसतो. हशवाय ‘मिारहथना’ िे हतसऱ्या ओळीत आले आिे ते पािा.] कोहसहकप तस हमतदेवस प तेन 

३ [म]हारणथना वाणसणठपुतेन सोमदेवेन गामो दतो वलुरकसघस वलुरकलेनान [‘वलूरकलेनन’ 
(ब्यू.).] सकरुकरो [भगवानलालनी ‘सकरो (र) करो [स]देयमेयो’ असे वाचून त्याचा अथव, ‘िा गाव वल रक लेण्याच्या 
द रुस्तीकहरता’ आिे असा अथव केला आिे. ब्यूह्लरने श द्ध पाठ ‘सकारकारस’ (सांस्कारकाराय) असा स चवनू तोच अथव केला आिे. 
यापेक्षा वर हदलेले सेनाटवचे ‘सकरोत्करः’ (कर व उपकर याांसहित) या अथाचे वाचन चाांगले आिे.] सदेय– 

४ मेयो [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा वाणसष्ठीपुत्र स्वामी श्रीपुळुमाणव याच्या [राज्यकाळाचे] सांवतसर सातव–े७–

ग्रीष्ट्म पक्ष वाचवा–५–णदवस पणहला–१–या पूवोक्त हतथीस  खळकीय गावातील मिारठी कौहशहकप त्र 
णमत्रदेव याचा प त्र मिारठी वाहसष्ठीप त्र सोमदेव याने वलुरक लेण्याांतील वलुरक सांघाला कर व उपकर 
याांसहित तसेच देय (रोख रक्कम) व मेय (धान्य) याांसहित [िा] गाव [या गावाचे नाव येथे हदले नािी.] हदला आिे. 
 

क्रमाांक १८ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीचा लेख :सांवतसर १९ 

 
िा लेख नाहशकजवळच्या क्र. ३ च्या लेण्यात व्िराांड्याच्या मागील कभतीवर–दरवाजाच्या वरील 

बाजूस–कोरला आिे. याकडे सन १८५३ मध्ये स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ ऑर्फ हद 
रॉयल एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ५, पृ. ४१ इ. वर त्याची यथादृष्ट प्रत छापून प्रथम लक्ष वधेले. नांतर 
वसे्ट-द्वय, रा. गो. भाांडारकार व फ्राांके याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ११२३ मधील सांदभव पािा.] 
ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व अन वाद प्रहसद्ध केले. सेनाटवच्या छापावरून 
त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 

णलपी व भाषा–या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. िा लेख प्रथम सांस्कृतात 
हलिून मग प्राकृतात त्याचे रूपान्तर केल्यासारखा हदसतो. इतर प्राकृत लेखाांत क्वहचतच हदसणारे 
शब्दालांकार व हववचेन अथवलांकार तसेच दीघव समास यात आले आिेत िे या लेखाचे वैहशष्ट्ट्य आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

णववेचन–प्रस्त त लेखाचा उदे्दश सातवािन क लातील राजा दणक्षिापथेश्वर पुळुमाणव याने नाहशक 
येथे महादेवी बलश्री या आपल्या आजीने कोरहवलेल्या लेण्याच्या अलांकरणाथव आहण आपला हपता 
[गौतमीप त्र सातकर्मण] याच्या प ण्योपाजवनाथव णत्ररणश्म पवपताच्या नैऋत्येस असलेला णपशाचीपद्रक गाव सवव 
प्रकारच्या उपभोग िक्काांचा त्याग करून तेथील भदावनीय हभक्ष सांघाला आपला धमवदाय म्िणून दान हदला िे 
नमूद करण्याचा िोता. या लेखाचा काळ वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीच्या कारकीदीचे सांवतसर १९, ग्रीष्ट्म पक्ष २, 
आणि णदवस १३ असा आरांभी हदला आिे. 

 
ज्या क्रमाांक ३ च्या लेण्यात िा लेख कोरला आिे िे ते लेणे गौतमीप त्र सातकणीच्या मातेने–

मिादेवी गौतमी बलश्री हिने –कोरहवले िोते व ते पूवोक्त हभक्ष सांघाला पूवी दान हदले िोते. प्रस्त त लेखात 
हतला ‘मिादेवी’, ‘मिाराज–माता’ आहण ‘मिाराज–हपतामिी’ अशी हवशषेणे लावली आिेत. ती साथव 
आिेत. कारण ती एका मिाराजाची राणी िोती. त्याचे नाव अद्याहप कोणत्यािी कोरीव लेखात आढळले 
नािी, पण प राणाांत ते ‘हशवस्वाहत’ असे हदले आिे. हतचा प त्र सातकर्मण िा मध्य व दहक्षण भारतातील 
हवशाल प्रदेशाचा मिाराज िोता, आहण हतचा नातू प ळ माहव याला तर प्रस्त त लेखात ‘दहक्षणापथेश्वर’ असे 
म्िटले आिे. या अन पम भाग्यवते्तचा हतला साथव अहभमान िोता. तो हतच्या वरील तीन हवशषेणाांत व्यक्त 
झाला आिे. 

 
गौतमी बलश्रीला आपल्या पराक्रमी व सच्चहरत अशा सातकर्मण प त्राबद्दल अत्यांत अहभमान वाटत 

िोता, तो प्रस्त त लेखाच्या आरांभी घातलेल्या त्याच्या हवस्तृत वणवनावरून स स्पष्ट रीतीने व्यक्त िोतो. अश्या 
तऱ्िेचे वणवन प्राचीन काळाच्या इतर कोणत्यािी भारतीय राजाबद्दल कोरीव लेखाांत आढळत नािी. 

 
प्रस्त त लेखात म्िटले आिे की िा गौतमीपुत्र सातकर्णि अणसक (ऋषीक), असक (अश्मक), 

कुकुर, अपरान्त, णवदभप व आकरावन्ती या देशाांचा अहधपहत िोता. त्याच्या राज्याचा हवस्तार 
दाखहवण्याकहरता प ढे त्याच्या राज्यातील प ढील पववताांचा नामहनदेश केला आिे–णवन्ध्य, ऋक्षवत्, 
पाणरयात्र, सह्य, कृष्ट्िाणगणर, मच, श्रीस्तन, मलय, महेन्द्र, श्वेतणगणर आहण चकोर. तसेच प ढे त्याच्या 
सैन्यातील [ित्ती, घोडे वगैरे] वािनाांनी [त्याच्या हदन्ग्वजयात] तीन सम द्राांचे पाणी प्याले िोते असे म्िटले 
आिे. नांतर सवव राजमांडळे त्याची पाळीत असत असेिी साांहगतले आिे. 

 
गौतमीप त्र सातकर्मण स्वरूपाने [पौर्मणमेच्या] पूणव चांद्रासारखा िोता; त्याची चालण्याची ढब उत्कृष्ट 

ित्तीच्या चालीसारखी िोती; त्याचे बािू शषेाच्या शरीराप्रमाणे भरदार िोते असे त्याच्या रूपाचे वणवन आले 
आिे. तो सदैव लोकाांना अभयदान करणारा, मातृसेवातत्पर, प्रजाजनाांच्या स खद ःखाांत सिभागी िोणारा, 
धमोपार्मजत सांपत्तीचा योग्य हवहनयोग करणारा, हद्वजाांच्या तसेच इतर वणांच्या लोकाांना त्याांच्या आपत्तीत 
सािाय्य करणारा, चात ववण्यवसांकर हनवारण करणारा, आगमाांचे हनवासस्थान, सत्प रुषाांचा आश्रय व 
राज्यलक्ष्मीचे अहधष्ठान, अन पम धन धवर, आहण अहद्वतीय ्ाह्मण िोता. त्याला किसेचा हतटकारा असे. 
म्िणून शत्रूने अपराध केला, तरी तो त्याला देिदांड न कहरता क्षमा करीत असे. 

 
प ढे त्याच्या पराक्रमाहवषयी म्िटले आिे की त्याने क्षहत्रयाांचा गवव दमन केला िोता, शक, यवन, 

पह्लव याांचा नाश केला िोता, क्षहरात वांशाचा समूळ उच्छेद केला िोता, आहण आपल्या सातवाहन क ळाला 
प्रहतष्ठा प्राप्त करून हदली िोती. त्याची हवजयपताका कधीिी शत्रूांनी काबीज केली नव्िती, आहण त्याच्या 
राजधानीला शत्रूचा कधीिी उपसगव पोचला नव्िता. 
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नाहशक येथील क्रमाांक ३ चे लेणे गौतमी बलश्रीने आपल्या सातकर्मण प त्राला साांगून बौद्ध 
सांघाकहरता कोरहवले िोते िे मागे क्रमाांक १३ च्या लेखावरून दाखहवले आिे. क्रमाांक १९ च्या लेखात 
त्याला ‘देवी–लेणे’ म्िटले आिे. पण त्या लेण्याला उत्कृष्ट हशल्पाांनी भषूहवले नव्िते. म्िणून हतचा नातू 
दहक्षणापथेश्वर प ळ माहव याने णपशाचीपद्रक गाव हभक्ष सांघाला देऊन त्याच्या उत्पन्नात न त्या लेण्यातील 
हशल्पे कोरहवण्याची तजवीज केलेली हदसते. 

 
स्थलणनिय — दहक्षणापथ म्िणजे नमवदा नदीच्या दहक्षणेचा प्रदेश. ‘नमवदाया दहक्षणेन देशो 

दहक्षणापथः। [काव्यमीमाांसा (गायकवाड ओहरएांटल सीरीज), पृ. ९३.] आहण ‘माहिष्ट्मत्याः परतो दहक्षणापथः। [वात्स्यायन, 
कामसूत्र (काशी सांस्कृत सीरीज), प.ृ ११२ वरील जयमङगला टीका पािा.]’ अश्या त्याच्या व्याख्या सांस्कृत ग्रांथाांत आढळतात. 
‘अणसक’ म्िणजे ‘ऋषीक.’ ‘रामायण’ व ‘मिाभारत’ याांतील हनदेशाांवरून िा देश अनूप, हवदभव व अश्मक 
याांना लागनू िोता असे हदसते. [Studies in Indology, I, pp. 184 f.] असा देश सध्याचा खानदेशच असला पाहिजे. 
असक (अश्मक) िा गोदावरीच्या दहक्षणेचा प्रदेश िोता असे पाहल ‘स त्तहनपाता’वरून हदसते. त्यात 
सध्याच्या अिमदनगर व बीड हजल्ह्याांचा अांतभाव िोत असावा. मूलक िा सध्याचा औरांगाबाद हजल्िा 
हदसतो. त्याची राजधानी ‘पहतठ्ठान’ (सध्याचे पठैण) िोती असे पाहल वाङ्मयावरून कळते. [स त्तहनपात, 
पारायणवग्गो, वत्थ गाथा, ५·२.] कुकुरचे स्थान हनहित नािी. वरािहमहिराने तो प्रदेश मध्य देशात घातला आिे. 
[बृित्सांहिता, १४.२.] त्यावरून तो नमवदेच्या उत्तरेस असावा. अपरान्त म्िणजे उत्तर कोंकण. अनूप देशात 
सध्याच्या मध्यप्रदेशाचा नेमाड हजल्िा समाहवष्ट िोत असे. त्याची राजधानी माहिष्ट्मती [मिेश्वर येथील लेखाांत 
त्याचा उल्लेख ‘माहिष्ट्मती’ या नावाने आला आिे. Potdar Commemoration Volume, p. 319.] (सध्याचे नमवदातीरावरील मिेश्वर) 
िी िोती. णवदभप आपल्या प्राचीन नावाने अद्याहप ज्ञात आिे. पण प्राचीन काळी त्याचा हवस्तार उत्तरेस 
नमवदेपासून दहक्षणेस गोदावरीपयंत िोता. आकरावन्ती िे माळव्याचे प्राचीन नाव. या देशाचे पूवव व पहिम 
असे दोन भाग क्षत्रप रुद्रदामन् याच्या ज नागड येथील लेखात उल्लेहखले आिेत. पूवव आकरावन्तीची 
राजधानी आकर आहण पहिम आकरावन्तीची अवन्न्त (उज्जहयनी) िोती. या दोन्िी राजधान्या अद्याहप 
आपल्या प्राचीन नावाांनी ज्ञात आिेत. 

 
प्रस्त त लेखात अनेक पववताांचा उल्लखे आला आिे. णवन्ध्य, सह्य व मलय िे सवांस मािीत आिेत. 

ऋक्षवत् िे सातप ड्याचे प्राचीन नाव. पाणरयात्र िे अबूच्या पिाडाचे प्राचीन नाव असाव.े कण्हणगणर [Nasik 
District Gazetteer (old ed.), p. 32.] (कृष्ट्णहगहर) िा सध्याचा कान्िेरी लेण्याांचा पववत. मच (मांच) कोणता पववत िे 
हनहितपणे साांगता येत नािी. तो नाहशकच्या उत्तरेस सिा मलैाांवरचा रामशजे डोंगर असावा असा 
भगवानलालाांचा तकव  िोता. णसणरटन (श्रीस्तन) याचे हनहित स्थान साांगता येत नािी. तो कदाहचत् श्रीशलै 
असेल. सेटणगणर (श्वेतहगहर) िे अन्ध्रातील नागाज वनकोंडजवळच्या टेकडीचे नाव िोते. त्याचा उल्लखे 
नागाज वनकोंड येथील आभीर राजा वस षेण याच्या लेखात आला आिे. कदाहचत् तो नाणेघाटाजवळचा 
डोंगर असेल.१ क्रमाांक २३ मधील ‘सतगरपवता’ चा उल्लेख पािा. महेन्द्र िे दहक्षण भारतातील पूवव 
हकनाऱ्याजवळील पववतराजीचे नाव िोय. चकोर पववताचा पत्ता लागत नािी. दान हदलेले णपशाचीपद्रक 
गाव आता सापडत नािी. 
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 ळ वाचन२ 

[ए. इां.,व्िॉ. ८, पृ. ६० समोरील छापावरून.] 

१ णसद्धां  [इतरत्र िा शब्द ‘हसधां’ या प्राकृत रूपाने येतो.]। रञो वाणसठीपुतस [‘वाहसहठप तस’ (भ. व. ब्यू.).] 
णसणरपुळुमाणवस सविरे [‘सांवछरे’ (ब्य,ू).] एकुनवीसे १० [+*]९ णगम्हाि [‘हगम्िान–’ (भ. व. ब्यू.).] 
पखे णवणतये २ णदवसे तेरसे १० [+*] ३ राजरञो गोतमीपुतस णहमव [त]मेरु– 

२ मांदरपवतसमसारस अणसकअसकमुळकसुरठकुकुरापरांत [‘–परात’ (भ.).] 
अनुपणवदभआकरावांणतराजस णवझिवतपणरचात [‘पहरवात’ (ब्यू.).] सय्ह (ह्य) 
कण्हणगणरमचणसणरटनमलयमणहद– 

३ सेटणगणरचकोरपवतपणतस सवराज [लोक] मडलपणतगहीतसासनस णदवसकर [क] 
रणवबोणधतकमलणवमलसणदसवदनस णतसमुदतोयपीतवाहनस पणट [पु] िचदमडलसणसरीक– 

४ णपयदसनस वरवारिणवकमचारुणवकमस भुजगपणतभोगपीनवाटणवपुलदीध- [‘पीनवट’ (भ. व. ब्य.ू).] 
सुद[र*]भुजस अभयोदकदानणकणलनणनभयकरस अणवपनमातुसुसूसाकरस 
सुणवभतणतवगदेसकालस 

५ पोरजनणनणवसेससमसुखदुखस खणतयदपमानमदनस [‘दमनस’ वाचावे.] सकयवनपल्हवणनसूदनस 
धमोपणजतकरणवणनयोगकरस णकतापराधे णप सतुजने अपािणहसारुणचस णदजावरकुटुबणववध– 

६ नस खखरातवस [‘वांस’ (ब्यू.).] णनरवसेसकरस सातवाहनकुलयसपणतथापन [‘पहतठापन’ (ब्यू.).] 
करस सवमांडलाणभवाणदतच[र*]िस णवणनवणततचातुविसकरस अनेकसमरावणजतसतुसघस 
अपराणजत-णवजयपताकसतुजनदुपसधनीय– 

७ पुरवरस कुलपुणरसपरपरागतणवपुलराजसदस आगमान णनलयस सपुणरसान असयस णसणरये 
अणधठानस उपचारान [‘उपचारानां’ (भ.).] पभवस एककुसस एकधनुधरस एकसूरस एकबम्हिस 
राम– 

८ केसवाजुनभीमसेनतुलपरकमस [‘पराकमस’ (ब्यू.).] ििधनुसव [‘छणयन सव–’ (भ.).] समाजकारकस 
नाभाग [‘नभाग’ (ब्यू.).] नहुसजनमेजयसकरययाणतरामाबरीससमतेजस 
अपणरणमतमखयमणचतमभुत- [‘–ममतां’ (भ.).] 

पवनगरुळणसधयखरखसणवजयाधरभूतगधवचारि– 

९ चदणदवाकरनखतगहणवणचिसमरणसरणस णजतणरपुसधस नागवर [‘णगवर–’ (भ.); ‘नगवर–’ (ब्यू.).] 
खधा गगनतलमणभगाढस कुलणवपुलणसणरकरस णसणरसातकणिस मातुय महादेवीय गोतणमय 
बलणसरीय सचवचनदानखमाणहसाणनरताय तपदमणनय– 

१० मोपवासतपराय राजणरणसववधुसद [‘वधूसद–’ (ब्यू.).] मणखलमनुणवधीयमानाय काणरत देयधम 
[केलास-पवत*]णसखरसणदसे णतरण्हुपवतणसखरे णव[मा]नवरणनणवसेसमणहढीकलेि [।*] 
एत च लेि महादेवी महाराजमाता महाराज [णप]तामही ददाणत णनकायस भदावनीयानां 
णभखुसघस [।*] 

११ एतस च लेि[स] णचति [‘हचतना–’ (ब्यू.).] णनणमत महादेवीय अयकाय सेवकामो [‘सेवाकामो’ (भ.).] 
णपयकामो च िता . . . दणखिापथेसरो [‘दहखणापहठसरो’ (ब्यू.).] 
णपतुपणतयो धमसेतुस [ददा]णत गाम णतरण्हुपवतस अपरणखिसे णपसाणज [‘हपसाहच–’ (ब्य.ू).] पदकां  
सवजातभोगणनरणठ [।*] 
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अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा वाहसष्ठीप त्र श्रीप ळ माहव याच्या [राज्यकालाच्या] एकोहणसाव्या–१९–सांवत्सरी 

ग्रीष्ट्मऋतूच्या द सऱ्या–२–पक्षाच्या तेराव्या–१३–हदवशी राजराज गौतमीप त्र श्रीसातकर्मण–जो हिमालय, 
मेरु आहण मांदर [या] पववताांसारखा सामर्थयववान् िोता; जो ऋषीक, अश्मक, मूलक, स राष्ट्र, क क र, 
अपरान्त, अनूप, हवदभव [आहण] आकरावन्ती या देशाांचा राजा िोता; जो कवध्य, ऋक्षवृत्, पहरयात्र , सह्य, 
कृष्ट्णहगहर, मांच, श्रीस्तन, मलय, मिेन्द्र, श्वेतहगहर व चकोर या पववताांचा स्वामी िोता; ज्याच्या आज्ञा सवव 
राजमांडलाांचे अहधपहत पाळीत असत; ज्याचे वदन सूयाच्या हकरणाांनी उमललेल्या कमलासारखे हवमल 
िोते; ज्याच्या [घोडे, ित्ती वगैरे] वािनाांनी तीन सम द्राांचे पाणी प्याले िोते; ज्याचे म ख पूणव चांद्रमांडलाप्रमाणे 
स ांदर आहण आनांददायक िोते; ज्याची चालण्याची ढब उत्कृष्ट ित्तीच्या चालीप्रमाणे िोती; ज्याचे बािू 
शषेाच्या शरीराप्रमाणे पीळदार, प ष्ट, लाांब आहण स ांदर िोते; ज्याचा हनभवय िात [इतराांना] अभयाचे 
उदकदान करण्याने [सदैव] ओला िोत असे; जो आपल्या स खी [‘अहवपन्न’ िे ‘मात’ृ याचे हवशषेण घेऊन भगवानलाल 
इांद्रजींनी असा अथव केला आिे की, ‘जो आजारी नसलेल्या मातेचीिी श श्रषूा करीत असे.’ सामान्यतः लोक आपल्या माताहपत्याांची सेवा आजारी 
असतानाच करतात तसा िा गौतमीप त्र सातकर्मण नव्िता. ब्यूह्लरने ‘ज्याने कधीिी मातेची अवज्ञा केली नािी’ असे भाषाांतर केले आिे, ते म ळाला 
धरून नािी. ‘जो मातेची पूणवपणे आज्ञा पाळीत असे’ असे सेनाटवचे भाषाांतर आिे. ‘अहवपन्न’ िे हवशषेण क्र. १३. ओ. २ मधील ‘जीवस ता’ या 
हवशषेणासारखे गौतमी बलश्रीच्या ‘भाग्यवान्’ ककवा ‘स खी’ जीवनाचे द्योतक हदसते.] मातेची श श्र षा करीत असे; जी आपल्या 
[आचरणात] [धमव, अथव व काम या] तीन प रुषाथांच्या देशकालाांचे उत्तम हवभाग करीत असे; जो आपल्या 
पौर जनाांच्या स खद ःखाांत सिभागी िोत असे; जो क्षहत्रयाांचा गवव आहण अहभमान याांचे दमन करीत असे; 
ज्याने शक, यवन व पह्लव याांचा उच्छेद केला िोता; जो न्यायाने हमळहवलेल्या कराांचा [योग्य] हवहनयोग 
करीत असे; ज्याला अपराधी शत्रूांचे[िी] प्राणिरण करणे आवडत नसे; जो हद्वज तसेच खालच्या जातींच्या 
लोकाांच्या क ट ांबाांचे पालनपोषण करीत असे; ज्याने क्षिरात वांश समूळ नष्ट केला िोता; ज्याने सातवािन 
क लाला प्रहतष्ठा हमळवनू हदली िोती; ज्याच्या चरणाांना सवव [राज]मांडळे अहभवादन करीत असत; ज्याने 
चात ववण्यवसांकर थाांबहवला िोता; ज्याने अनेक य द्धाांमध्ये शत्रूांच्या समूिाांना कजकले िोते; ज्याची 
हवजयपताका [शत्रूकडून] कधीिी कजकली गेली नव्िती; ज्याची राजधानी शत्रूांना अकजक्य िोती; ज्याची 
थोर राजपदवी पूववजाांपासून परांपरेने प्राप्त झाली िोती; जो आगमाांचे हनवासस्थान िोता; जो सत्प रुषाांचे 
आश्रयस्थान िोता; जो राज्यलक्ष्मीचे अहधष्ठान िोता; जो हशष्टाचाराांचे उगमस्थान िोता; जो असामान्य 
हनयन्ता, अहप्रतम धन धवर, अहद्वतीय योद्धा [आहण] अन पम ्ाह्मण िोता; ज्याचा पराक्रम राम, कृष्ट्ण, अज वन 
व भीमसेन याांच्यासारखा िोता; जो धन ष्ट्योत्सव, समाज इत्याहदकाांत भाग घेत असे; ज्याचे तेज नाभाग, 
नि ष, जनमेजय, सगर, ययाहत, राम व अांबरीष याांच्यासारखे िोते; जो पवन, गरुड, हसद्ध, यक्ष, राक्षस, 
हवद्याधर, भतू, गांधवव, चारण, चांद्र, सूयव, नक्षत्र, ग्रि याांच्याप्रमाणे समराांगणात शत्र सांघावर अपहरहमत, 
अक्षय, अहचन्त्य व अद भ त असा हवजय हमळवीत असे; जो उत्कृष्ट ित्तीच्या स्कन्धावर बसला असता सवव 
गगनतलाला [आपल्या तेजाने] आक्रहमत असे; [भगवानलाल व ब्यहू्लर िे येथे ‘नगवरखधा–’ असे वाचतात. भगवानलाल त्याचा 
अथव ‘जो पववतश्रेष्ठाप्रमाणे आकाशात घ सत असे’ असा करतात, तर ब्यूह्लर ‘जो आकाशात पववतश्रेष्ठाच्या स्कन्धापेक्षािी जास्त उांच जात असे’, असे 
त्याचे भाषाांतर करतात. ‘स्कन्ध’ या शब्दाचा येथे उपयोग केला असल्याम ळे ‘नाग’ पाठ चाांगला वाटतो. त्याचा अथव ‘ित्ती’ असा येथे हववहक्षत 
हदसतो. सेनाटवने तो पाठ घेऊन ‘जो उत्कृष्ट ित्तीवर बसला असता आकाशात उडी मारीत आिे असे वाटे’ असा अथव केला आिे.] ज्याने 
आपल्या क ळाला मोठी राज्यलक्ष्मी प्राप्त करून हदली िोती — अशा श्रीसातकणीची माता, मिादेवी गौतमी 
बलश्री–जी सत्यवचन, दान, क्षमा आहण अकिसा याांमध्ये [सदैव] ग ांतलेली असते; जी तपिया, दम, 
हनयम, उपवास याांच्या अन ष्ठानात [सदैव] तत्पर असते; हजने आपली ‘राजर्मषवधू’ िी पदवी सववकाळ 
पाळली आिे — हतने िे कैलासपववताच्या हशखरासारख्या हत्ररहश्म पववताच्या हशखरावर उत्कृष्ट स्वगीय 
प्रासादासारखे [‘हवमान’ याचा अथव ‘स्वगीय रथ’ (हवमान) असा भगवानलालनी केला आिे, पण येथे त्याचा अथव ‘प्रासाद’ (देवालय) असा 
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आिे.] बि मोल लेणे आपला धमवदाय म्िणनू करहवले आिे. िे लेणे मिादेवी, मिाराजमाता आहण 
मिाराजहपतामिी भदावनीयाांच्या हभक्ष सांघाला दान देत आिे. 
 

(ओ. ११) या लेण्याच्या अलांकारणाथव [‘हचतणहनहमत’ याचा अथव ब्यूह्लरने ‘काळजी (कचतन) गेतली जावी म्िणनू’ असा 
केला आिे तर भगवानलालनी ‘हचते्र काढण्याकहरता’ असा घेतला आिे. पण या लेण्यात हचते्र नािीत. ‘हचते्र काढण्याचा उदे्दश असावा, पण ती 
काढली गेली नसावी’ असे त्याांनी म्िटले आिे. सेनाटवने स चहवलेला ‘अलांकरण’ िा अथव जास्त चाांगला हदसतो. लेणे कोरून जाल्यावर त्याला 
हशल्पे कोरून भषूहवण्याकहरता प ळ मावीने िे दान हदले असावे. या लेण्याच्या दरवाज्याच्या दोन्िी बाजूांस हशल्पपि कोरून तत्कालीन राजकीय 
घटना स चहवल्या आिेत िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. पहरहशष्ट ४ पािा. त्याांना अन लक्षनू िी देणगी हदली असावी.] आपल्या मिादेवी 
आजीची सेवा करण्याची व हतला आवडेल असे काम करण्याची इच्छा करणारा हतचा दणक्षिापथेश्वर नातू 
आपल्या हपत्याच्या [प ण्य] प्रात्यथव [‘हपतपपहतयो’ याचा अथव नीट लागत नािी. भगवानलालनी त्याचा अथव ‘हपतृपैतृक’ 
(वहडलोपार्मजत) असा घेऊन त्याचा सांबांध ‘दहक्षणापथेश्वर’ या पदवीशी लावला आिे. ब्यूह्लरने त्याचा सांबांध ‘धमसेत स’ याच्याशी जोडून त्याचा अथव 
‘हपता आहण त्याची पत्नी याांच्या धमवसेतूकहरता’ असा केला आिे, तोिी समाधानकारक नािी. सेनाटवने ‘पहत’ याचे बौद्ध वाङ मयातील ‘पती’शी ऐक्य 
जोडून ‘हपत्याच्या प ण्यप्राप्तीकहरता’ असा केला आिे तो जास्त समपवक वाटतो. यावेळी प ळ मावीची माता हजवांत िोती; म्िणून त्याने र्फक्त आपल्या 
हपत्याच्या प ण्योपाजवनाचा हनदेश केला आिे. यासारखा वाकाटक दानपत्रातील हनदेश हद्वतीय प्रवरसेनाच्या हतरोडी ताम्रपटात आला आिे तो पािा. 
‘वाकाटक नृपहत आहण त्याांचा काळ.’ पृ. २६०.] धमवसेतूकहरता [भगवानलालनी ‘धमवसेत ’ िे या लेण्याच्या व्यवस्थापकाचे नाव असावे असे 
म्िटले आिे; पण ते बरोबर नािी. प ढील (क्र. १९ व्या) लेखातला िा शब्द ‘धार्ममक दान’ या अथी योहजला आिे. ‘अशा दानाचा उपयोग 
सांसारसागरातून तरून जाण्यास िोती’ िी कल्पना या शब्द-प्रयोगाच्या म ळाशी आिे.] णत्ररणश्म पववताच्या नैऋत्येस [असलेला] 
णपशाचीप्रदक िा गाव, त्याच्या सववप्रकाराांच्या उपभोगाांचा त्याग करून, [दान] देत आिे. 
 

क्रमाांक १९ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीचा लेख: सांवतसर १९ व २२ 

 
िा लेख नाहशकजवळच्या क्रमाांक ३ च्या लेण्यात व्िराांड्याच्या मागील कभतीवर दरवाजावरच्या 

जागेत क्रमाांक १८ च्या लेखानांतर स्वन्स्तक हचन्ि काढून चार ओळींत कोरला आिे. कािी हठकाणी तो 
आता नष्ट ककवा अस्पष्ट झाला आिे. 

 
स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी सन १८५३ च्या जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्नॅ्च ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक 

सोसायटी, व्िॉ. ५, पृ. ४५ इ. मध्ये या लेखाची यथादृष्ट प्रत छापून त्याच्याकडे प्रथम लक्ष वधेले. त्यानांतर 
वसे्ट–द्वय, रा. गो. भाांडारकर, हपशले, फ्राांके, ि ल्श आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. भगवानलाल 
इांद्रजी, ब्यहू्लर आहण सेनाटव याांनी त्याचा वाचन व अन वाद हदले आिेत. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक ११२४; ए. इां., व्िॉ. ८, 
पृ. ६५.] सेनाटवच्या लेखाबरोबरच्या छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा — याची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखातील आज्ञा नवनगराचा स्वामी [लेखकाच्या च कीने येथे ‘नवनगरस्वामी’ याच्या ऐवजी 

‘नवनरस्वामी’ असे हलहिले व नांतर कोरले गेले असे हदसते. अशा तऱ्िेची चूक ऋद्धपूर ताम्रपटात ‘भवदत्तवमवन्’ च्या ऐवजी ‘भवत्तवमवन्’ कोरण्यात 
झाली िोती. (ए. इां., व्िॉ. १९, पृ. १०२ पािा.) प ढे नल राजाांची नाणी हमळाल्यावर ती द रुस्त करता आली. िे नवनगर प ळ माहव याने स्थाहपले 
असावे. त्या पूवीच्या निपान क्षत्रपाची राजधानी ज न्नर (जीणव नगर ककवा ज ने नगर) येथे िोती. म्िणून प ळ मावीने आपल्या नगरास िे नाव हदलेले 
हदसते. त्याचे हनहित स्थान मािीत नािी. पण प ळ मावीने आपली राजधानी तेथे नेली नव्िती. कारण टॉलेमीने (सन १४०) त्याला ‘प्रहतष्ठानाचा 
राजा’ म्िटले आिे.] पुळुमाणव याने गोवधपन येथील अमात्य णशवस्कां णदल याला उदे्दशून काढली िोती. तीत 
म्िटले आिे की, ‘या णत्ररणश्म पववतात वास्तव्य करणाऱ्या बेिाकटकाच्या हभक्षूांच्या [हवनांतीवरून] आम्िी 
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सांवतसर १९, ग्रीष्ट्मपक्ष २, णदवस १३ या हदवशी येथील धमवदाय म्िणनू हदलेल्या लेण्याच्या जपण कीकहरता 
अक्षयनीहव (कायमची ठेव) हनमाण करण्याच्या िेतूने गोवधपन आिारातील (हवभागातील) दहक्षण 
मागावरील सुदशपना गाव भदायनीय [या सांघाचे नाव क्रमाांक १८ च्या लेखात दिाव्या ओळीत ‘भदावनीय’ असे आले आिे.] 
हभक्ष सांघाला दान हदला िोता. त्या स दशवना ग्रामाच्या ऐवजी येथील गोवधपन आिारातील पूवव मागावरील 
शाल्मलीप्रद गाव [आता] देत आिो. िा शाल्मलीपद्र गाव थोर आयांनी [‘मिअइरक’ याने ‘मिाआयवक’ हववहक्षत आिे 
असे भगवानलालनी म्िटले आिे. ब्यहू्लरच्या मते येथे प ळ माहव हववहक्षत असावा. सेनाटवने िा मिाआयवक तेथील हविाराहधपहत असावा असे 
प्रहतपाहदले आिे, पण ते बरोबर नािी. िा शब्द प ळ मावीच्या प्रस्तृत आज्ञापत्रात ‘देवीलेण्या’च्या दात्याच्या सांबांधात आला आिे. ते लेणे गौतमीप त्र 
सातकणीने आपल्या मातेच्या नावे कोरहवले िोते. म्िणून प्रस्तृत लेखात त्याचा उल्लखे ‘देबीलेण’ असा केला आिे. तेव्िा ‘मिअइरक’ (थोर आयव) 
या पदाने गौतमीप त्र सातकर्मणच हववहक्षत हदसतो.] धमवदाय म्िणनू हदलेल्या लेण्याच्या जपण कीकहरता अक्षयनीहव 
हनमाण करण्याच्या िेतूने देवीलेण्यात वास्तव्य करणाऱ्या भदायनीय सांघाच्या हभक्षूांना त म्िी द्यावा.’ यानांतर 
शाल्मलीपद्र ग्रामाचे पहरिार (सवलती) नमूद केले आिेत. प ढे म्िटले आिे, ‘या सवलती त म्िी 
शाल्मलीपद्र व स दशवना ग्रामाांच्या बाबतीत नमूद कराव्या. याहवषयी आज्ञा स दशवना ग्रामाचे दान रद्द 
करणाऱ्याांनी काढली आिे.’ प ढे म्िटले आिे की, ‘िी आज्ञा मिासेनापहत मेधुन याने हलिून घेतली असून 
ती बेिाकटवासकाांनी स रहक्षत ठेवली आिे [नाहशकच्या बौद्ध लेण्यातील हभक्ष ूहवदभातील वेणाकटातून (वेनगांगेच्या काठच्या 
प्रदेशातून) आले िोते. ते तेथे अहधकारावर असल्याने िी दानपहिका त्याांच्या स्वाधीन केलेली हदसते.]. त्या आजे्ञची पहिका सांवतसर 
२२, ग्रीष्ट्मपक्ष, णदवस ७ या हदवशी [सातकिीने] [येथील नाव आता बि तेक नष्ट झाले आिे पण अवहशष्ट अक्षराांवरून ते 
‘सातकर्मण’ असावे. यावर सेनाटवचा आक्षेप िा की येथे कोरक्याचे नाव आले असावे. तो राजक लातील सातकणीसारखा असणे शक्य नािी. पण 
नांतरच्या ताम्रपटात जसा ‘दूतका’चा (हदलेल्या दानाची अांमलबजावणी करणाऱ्याचा) उल्लखे असतो तसा िा उल्लेख आिे. राजघराण्याांतील 
प रुषाांचािी दूतक म्िणून उल्लखे ताम्रपटाांत येतो. येथे ‘सातकर्मण’ पदाने प ळ मावीचा धाकटा भाऊ वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण हववहक्षत असावा. प्रस्त त 
लेखातील राजाजे्ञची अांमलबजावणी त्याच्यावर सोपहवलेली हदसते.] तयार केली.’ 

 
शवेटी ‘गोवधपन येथे रािणाऱ्याांच्या कल्याणाथव णवष्ट्िुपालाने भगवान् ब द्धाचे वणवन करून नमन 

केले’ असे कोरले आिे. 
 
चचा — प्रस्त त लेखातील वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीच्या राज्यकालातील ज्या दोन हमत्या हदल्या आिेत 

त्याांपैकी पहिली मागील क्रमाांक १८ च्या लेण्यातीलच आिे. त्यावरून त्या लेखातील णपशाचीपद्रक गाव 
प्रस्त त लेखातील सुदशपना असाव े असे ब्यूह्लरने म्िटले आिे. [स दशवना िी एक यक्षी िोती. हतचे नाव भारिूत येथील एका 
शतेाचे नाव पािा. कॉ. इ. इां. २ (२), पृ. ८०. स दशवना आहण हपशाचीपद्रक िी एक नव्ित. हपशाचीपद्रक नैऋत्य हदशसे िोते, तर स दशवना दहक्षण 
मागावर िोते. हशवाय िी गावे हभन्न हभन्न काळी धमवदाय म्िणून हदली िोती. तेव्िा ती हभन्न िोत.] पण तसे असल्यास पूवीच्या लेखात 
त्याचा त्या नावाने उल्लेख का केला नव्िता याचे कोडे सेनाटवला पडले िोते. वास्तहवक िी दोन गाव ेहनराळी 
िोती. त्याांची दाने हनरहनराळ्या िेतूांनी केली िोती. हपशाचीपद्रक गाव देवी–लेण्याच्या अलांकारणाथव 
प ळ मावीने आपल्या राज्यकालाच्या १९ व्या वषी हदले िोते. स दशवना िे एका यहक्षणीचे नाव िोते. त्या नावाचे 
गाव पूवी (बि धा प ळ मावीनेच) देवी–लेण्याच्या व्यव्यस्थेकहरता दान हदले िोते. काांिी कारणाने त्याने 
त्याच्या ऐवजी शाल्मलीपद्र गाव आपल्या राज्यकालाच्या पूवोक्त १९ व्या वषीच दान हदले िोते. र्फक्त 
त्याची अांमलबजावणी त्या वळेी झाली नव्िती ती २२ व्या वषी या लेखाने केली आिे. 

 
क्रमाांक ३ चे लेणे बेणाकटकाच्या हभक्षूांच्या हवनांतीवरून [गौतमीप त्र सातकणीने] हदले िोते िे 

प्रस्त त लेखातील हवधान मित्त्वाचे आिे. [क्रमाांक १३ मधील ‘अम्ि धमदाने लेणे’ िे शब्द पािा. त्या लेखातील आज्ञा गौतमीप त्र 
सातकर्मण व त्याची माता या दोघाांच्या नाव ेकाढली आिे.] या उताऱ्यात ‘धनकटसमनेहि’ असे पूवीच्या सांपादकाांनी वाचले 
िोते आहण ते धनकटक अन्ध्र प्रदेशातील धांञकटक (सध्याचे धरणीकोट) असाव ेअसे म्िटले िोते. पण 
धांञकटक येथील हभक्ष ू िे मिासांहघक शाखेचे िोते. [Amravati Sculptures in the Madras Govt. Museum, pp. 15 f.] ज्या 
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भदायनीय हभक्षूसांघाला िे लेणे हदले िोते तो स्थहवरवादी शाखेचा िोता. त्या शाखेच्या हभक्षसूांघाला लेमे 
द्याव ेअशी हवनांती धांञकटकाचा (मिासांहघक) सांघ करणे सांभवनीय नािी. म्िणनू येथे ‘बेनाकटसमनेहि’ िे 
सेनाटवने स चहवलेले वाचनच योग्य आिे. बेिाकटाचा उल्लेख प ढे प्रस्त त लेखाच्या चौर्थया ओळीतिी आला 
आिे. िे बेणाकट गोवधवन आिारात असाव े असे सेनाटवने म्िटले िोते. [ए. इां., व्िॉ. ७, प.ृ ७२.] पण तसे स्थान 
नाहशक हजल्ह्यात नािी. बेणाकट िा हवदभातील वणेा (वैनगांगा) नदीच्या तीरावरील प्रदेश िोय. तेथे 
प्राचीन काळी एक हवख्यात बौद्ध केन्द्र िोते. [पौनी (भांडारा हजल्ह्यात वैनगांगेच्या काठी) येथे उत्खननात दोन हवशाल स्तूपाांचे 
अवशषे व मौयव-श ांग कालीन अनेक कोरीव लेख सापडले आिेत. ते हिस्तपूवव काळापासून बौद्ध धमाचे एक मित्त्वाचे कें द्र िोते. सां. म . ८, २०३ इ.] 
तेथील हभक्षू भदायनीय शाखेचे िोते असे हदसते. त्याांचा उल्लेख कान्िेरी येथील लेखातिी आला आिे. 

 
स्थलणनिय — नवनगर आहण सुदशपना या गावाांच्या स्थानाांची चचा इतरत्र (पृ. ४७ व ४९ वर) 

केली आिे. शाल्मलीपद्र या नावाचे गाव सध्या नाहशक हजल्ह्यात नािी व असणेिी शक्य नािी. त्या 
ग्रामनामाचे सावरगाव असे रूपाांतर झाले असाव.े या नावाची तीन गाव ेनाहशक हजल्ह्याचा नाहशक आहण 
हनर्फाड ताल क्यात आिेत. त्याांपकैी नाहशक ताल क्यातील सावरगाव तर गोवधवनला लागून आिे, पण ते 
त्याच्या पहिमेस आिे. प्रस्त त लेखात उल्लेहखलेले शाल्मलीपद्र पूववमागावर िोते म्िणून गोवधवन जवळचे 
सावरगाव येथे हववहक्षत असणे शक्य नािी. हनर्फाड ताल क्यातील सावरगाव गोवधवनच्या पूवोत्तर भागी आिे. 
तेच येथे हववहक्षत असाव.े 

 
 ळ वाचन 

[ए. इां., व्िॉ. ८, मधील छापावरून.] 

१ णसध [।*] नवनरस्वामी [‘नवनगरस्वामी’ वाचावे.] वाणसणठपुतो णसणरपुळुमणव आनपयणत गोवधने 
आमच 

२ णसवखणदल य अम्हेणह सव १० [+*]९ णग प २ णदव १० [+*]३ बेनाकटसमनेणह [भगवानलाल व 
ब्यूह्लर याांनी ‘धनकटसमनेहि’ वाचले िोते, पण सेनाटवने वरील पाठ स चहवला आिे. तोच बरोबर आिे.] एथ पवते णतर 
[ण्हुच्म्ह*] . . . . . .  [येथे ‘पहतवसतान हभख न’ यासारखी 

अक्षरे नष्ट झाली असावी.] धमसेतुस लेनस पणटसथरिे अखय[णनणव*] हेत एथ गोवधनाहारे 
दणखिमगे गामो सुणदसिा [‘स हदसण’ (भ.); ‘सदसना’ (ब्यू.).] णभखुणह देणवलेिवासेणह णनकायेन 
भदायणनयेणह पणतगय दतो [।*] एतस दानगामस सुदसनान पणरवटके एथ गोवधनहरे पुवमगे 

३ गाम समणलपद ददाम [।*] एत त महअइरकेन  देन धमसेतुस लेनस पणटसथरिे 
अखयणनणवहेतु गाम सामणलपद णभ[खु]णह देणवलेि [वासेणह*] [णनका*]येन भदायणनयेणह 
प्रणतगय्ह  यपपेणह [।*] एतस च गामस सामणलपदस णभखुहलपणरहार 

४ णवतराम [।*] अपालस [‘अपावेस’ वाचावे.] अनोमस अलोिखादक अरठसणवनणवक [‘सहवनहयक’ 
वाचावे.] सवजातपाणरहाणरक च [।*] एतेणह न पणरहारेणह पणरहरेणह [।*] एत च गाम–
समणलपद [‘समलपद’ (ब्यू.).]–पणरहारे च एथ णनबधापेणह सु [णदसन] गामस च [।*] सुणदसनान 
णवणनबधकारेणह अिता [‘आनतो’ (भ.).] [।*] महासेनापणतना मेधुनेन . . ना ितो 
[।*] बणटका [बेनाकटवास*] केणह [‘हबहनकटवासकेहि’ (भ.).] हथ[ग*] तो [।*] दता पणटका 
सव २०[+*]२ णग पखे . . णदव ७ [।*] [सा*]तकणिना [‘सा•कनेन’ (ब्य.ू).] कटा 
[।*] गोवधनवाथवान फास. यो [‘र्फास कायां’ (भ.); ‘रे्फसकये’ (ब्य.ू).] णवण्हुपालेन [स्वाणम]विि ित 
[।*] नम भगतसपणतपतपस [‘भग[व]तस पहतपहतस’ (भ.); सेनाटवने िे ‘अभ्य द गतसांप्रान्प्तप्रतापस्य’ या अथी घेतले 

आिे.] णजनवरस बुधस [।*] 
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अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! नवनगराचे अहधपहत वाणसष्ठीपुत्र श्रीपुळुमाणव गोवधपनातील अमात्य णशवखणदल [याचे 

सांस्कृत नाव ‘हशवस्कां हदल’ असे िोईल. यातील ‘हशव’ िे उपपद तत्कालीन अनेक व्यन्क्तनामाांच्या पूवी लावलेले आढळेल. ‘स्कां हदल’ म्िणजे 
कार्मतकेय.] याला [प ढील] आज्ञा करतात — “आम्िी सांवतसर १९, ग्रीष्ट्मपक्ष २, णदवस १३ [या हदवशी] येथे 
णत्ररणश्मपववताच्या [लेण्यामध्ये] वास्तव्य करणाऱ्या बेिाकटाच्या [भगवानलाल आहण ब्यूह्लर याांनी येथे ‘धनकटसमनेहि’ 
असे वाचले िोते, पण तत्कालीन हलपीत ‘ध’ व ‘ब’ याांचे साम्य असल्याम ळे येथील खरा पाठ ‘बेनाकटसमनेहि’ असावा असे सेनाटवने स चहवले आिे. 
तोच इतर प्रमाणाांवरून खरा हदसतो. याची चचा इतरत्र केली आिे.] हभक्षूांनी [हवनांती केल्यावरून [िा भाग सांदभावरून अन माहनला 
आिे.]] येथील गोवधपन आिारातील दहक्षण मागावरील जो स दशवना गाव देवी–लेण्यामध्ये वास्तव्य 
करणाऱ्या भदायनीय हभक्ष सांघाला धमवदाय म्िणून हदलेल्या या लेण्याच्या जपण कीकहरता [‘पहटसांथरण’ (सांस्कृत, 
प्रहतसांस्तरण) याचा मूळ अथव ‘(स्वागताथव गाहलचाहद) पसरणे’ असा असावा. नांतर पाहल भाषेत तो ‘स्वागत’, ‘अहभवादन’ असा झालेला हदसतो. 
सांदभावरून येथे त्याचा अथव ‘जपणूक’ (care) असा सेनाटवने केला आिे. तो योग्य हदसतो. ब्यूह्लरने ‘डागड जी’ असा अथव केला आिे.] अक्षय 
नीहव (कायमची ठेव) हनमाण करण्याच्या िेतूने हदला िोता, त्या दान हदलेल्या सुदशपना गावाच्या ऐवजी 
येथे गोवधपन आिारातील पूवव मागावरील शाल्मलीपद्र गाव देत आिो. आयवश्रेष्ठाांनी [‘मिअइरकेन ओदेन’ याचे 
मागील सांपादकाांनी हभन्न हभन्न अथव केले आिे, तर ब्यूह्लरने येथे त्या पदाने ‘प ळ माहव’ हववहक्षत असावा असे म्िटले आिे. िा शब्द प ळ मावीने 
काढलेल्या आजे्ञत आिे. म्िणून येथे ‘मिाआयवक’ (आयव–श्रेष्ठ) या पदाने त्याने आपला हपता गौतमीप त्र सातकर्मण याचा हनदेश केलेला हदसतो. 
त्याने ओदान (अवदान, प ण्याथव कृत्य) म्िणून ते लेणे हभक्षूांकहरता कोरवनू आपल्या मातेच्या नावाने त्याांना हदले िोते. ‘ओदान’ याचा अथव ‘कृपाळ ’ 
असा ब्यूह्लरने केला आिे. सेनाटवने आपल्या भाषाांतरात तो शब्द ‘प ण्योपाजवनाथव केलेले कृत्य’ या अथी घेतला आिे.] प ण्योपाजवनाथव धमवसेत  
[‘मिअइरकेन ओदेन’ याचे मागील सांपादकाांनी हभन्न हभन्न अथव केले आिे, तर ब्यूह्लरने येथे त्या पदाने ‘प ळ माहव’ हववहक्षत असावा असे म्िटले आिे. 
िा शब्द प ळ मावीने काढलेल्या आजे्ञत आिे. म्िणून येथे ‘मिाआयवक’ (आयव–श्रेष्ठ) या पदाने त्याने आपला हपता गौतमीप त्र सातकर्मण याचा हनदेश 
केलेला हदसतो. त्याने ओदान (अवदान, प ण्याथव कृत्य) म्िणून ते लेणे हभक्षूांकहरता कोरवनू आपल्या मातेच्या नावाने त्याांना हदले िोते. ‘ओदान’ 
याचा अथव ‘कृपाळ ’ असा ब्यूह्लरने केला आिे. सेनाटवने आपल्या भाषाांतरात तो शब्द ‘प ण्योपाजवनाथव केलेले कृत्य’ या अथी घेतला आिे.] म्िणून 
हदलेल्या या लेण्याच्या जपण कीकहरता अक्षयनीहव हनमाण करण्याच्या िेतूने िा शाल्मलीपद्र गाव देवी–
लेण्यात वास्तव्य करणाऱ्या हभक्षूांना–भदायनीय हभक्षूसांघाला–[त म्िी] अपवण करावा. 

 
(ओ. ३) “या शाल्मलीपद्र ग्रामाच्या हभक्ष दायाला [प ढील] सवलती आम्िी देत आिो: — यात 

[राजसेवकाांनी] प्रवशे करू नये. याला िात लाव ूनये. यातील [जहमनीतून] मीठ काढण्याकहरता खण ू
नये. यात राज्याच्या दांडाहधकाऱ्याांनी कोणतीिी ढवळाढवळ करू नये. याला सवव प्रकारच्या सवलती त म्िी 
द्याव्या. या शाल्मलीपद्र ग्रामाच्या तसेच स दशवना ग्रामाच्यािी सांदभात या सवलती नमदू कराव्या.” 

 
सुदशपनाग्रामाचे [पूवीचे] दान नोंदणाऱ्या अहधकाऱ्याांनी याची आज्ञा हदली आिे. मिासेनापहत मेधुन 

याने िी राजाज्ञा हलिून घेतली. याची पहिका बेिाकटवासींच्या स्वाधीन केली आिे. याची पहिका 
[राज्यकालाचे] सांवतसर २२, ग्रीष्ट्म पक्ष   . .   णदवस ७ या हदवशी हदली. सातकिीने [‘सातकर्मण’ शब्द स्पष्ट नािी, 
पण सेनाटवने ‘–तकहणना’ वाचले आिे त्यावरून ‘सातकर्मण’च हववहक्षत हदसतो. पण सातकर्मण याचे येथे नाव ‘कोरक्या’ या सांदभात कसे आले याचे 
सेनाटवला कोडे पडले िोते. (ए. इां., ७, पृ. ७०). पण ते सोडहवणे सोपे आिे. ताम्रपटाांवरील लेखाांच्या शवेटी ‘त्याांतील दानाची अांमलबजावणी 
करणारा (दूतक)’ याचा हनदेश असतो व राजक लातील व्यक्तीिी या सांदभात उल्लेहखली असते, तसा िा हनदेश आिे. तो िी आज्ञा काढणाऱ्या 
प ळ मावीचा सख्खा भाऊ वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण िोता. त्याचा िा हनदेश हदसतो.] ती तयार केली. 
 

(ओ. ४) गोवधपन येथील रहिवाश्याांच्या कल्याणाथव णवष्ट्िुपालाने स्वामीचे [‘स्वामी’ पदाने प ळ माहव हववहक्षत 
आिे असे भगवानलाल व ब्यूह्लर याांनी मानले आिे. या वाक्याचा अथव भगवानलालनी ‘हवष्ट्ण पालाने गोवधवनमध्ये वास्तव्य करणाऱ्याांच्या 
आनांदाकहरता स्वामीचे (प ळ मावीचे) वणवन केले आिे असा केला आिे, पण प्रस्त त लेखात प ळ मावीचे म ळी वणवनच नािी! ‘स्वामीच्या (प ळ मावीच्या) 
आजे्ञने गोवधवन मध्ये रािणाऱ्याांच्या रक्षणाथव हवष्ट्ण पालाला नेमले आिे’ असा अथव ब्यूह्लरने केला आिे तोिी येथे अप्रासांहगक हदसतो. सेनाटवच्या मते 
हवष्ट्ण पाल िा गोवधवन येथील कोणी अहधकारी असावा. (तो क्रमाांक ११ मधील हवष्ट्ण पाहलत तर नव्िे?) त्याने आपल्या अहधकारात िे शवेटचे 
ब द्धस्त हतपर नमन कोरून घेतले असाव.े] (ब द्धाचे) (प ढील वणवन) घोहषत केले आिे–“ज्याची धार्ममक श्रषे्ठता आहण 
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प्रभाव प्रकट झाले आिेत [ िे ‘ब धस’ याचे हवशषेण भगवानलालनी ‘अप्रहतप्रताप’ या अथी घेऊन ‘ज्याने अिंत् पदाचे ऐश्वयव प्राप्त करून 
घेतले आिे’ असे भाषाांतर केले आिे. वरील अन वाद सेनाटवला अन सरून आिे.] ” त्या हजनश्रेष्ठ ब द्धाला नमन असो! 
 

क्रमाांक २० 

 
काल्याच्या लेण्यातील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीच्या काळचा लेख: सांवतसर २४ 

 
िा लेख काले येथील चैत्य लेण्याच्या उत्तरेकडील हविार लेण्याच्या दरवाज्याच्या उजव्या बाजूस 

असलेल्या क्रमाांक २ च्या खोलीच्या वरील कभतीवर कोरला आिे. याकडे बडवने सन १८४७ मध्ये प्रथम लक्ष 
वधेले. नांतर स्टीव्िन्सन आहण ्ेट, फ्राांके आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक ११०६ 
मधील सांदभव पािा.] भगवानलाल इांद्रजी, ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व अन वाद हदले आिेत. सेनाटवच्या 
छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेख चार ओळींचा असून साधारणपणे बऱ्या न्स्थतीत आिे. त्याची हलपी 

प्राचीन ्ाह्मी आिे. ‘एकहवसे’ मधील ‘ए’ आहण कािी हठकाणचा ग्रांहथय क्त ‘त’ िी अक्षरे लक्षणीय आिेत. 
प्रस्त त लेखात २, ३, ४ व २० या अांकाची हचन्िे आली आिेत. भाषा प्राकृत आिे. कािी हठकाणी षष्ठीचे रूप 
सांस्कृतातल्याप्रमाणे ‘स्य’प्रत्ययान्त आिे. 

 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश अबुलामा येथे रािणारा, सेतफरिाचा प त्र, सुवषप ककवा 

काश्यपीय सांघाचा अन यायी, उपासक हरफरि याने नऊ खोल्याांचा मांडप (हविार लेणे) महासांणघय 
हभक्ष सांघाला आपल्या माताहपत्याांच्या सन्मानाथव हदला िोता, िे नमूद करण्याचा िोता. यामध्ये बुद्धरणक्षताने 
व त्याच्या मातेने आपणाांस सािाय्य केल्याचा हनदेश त्याने केला आिे. िे हविारलेणे वाहसष्ठीप त्र 
पुळुमावीच्या राज्यकालाच्या एकणवसाव्या वषी पूणव झाले िोते, पण त्याचे हवतरण नांतर स मारे तीन वषांनी–
सांवतसर २४ मध्ये–हेमांताच्या तृतीय पक्षातील दुसऱ्या णदवशी झाले असे यात म्िटले आिे. शवेटी 
बुद्धरणक्षताच्या उपाहसका मातेचे द सरे लेणे जवळच असल्याचा उल्लखे आिे. 

 
येथे हनदेहशल्याप्रमाणे िे हविार लेणे काले येथील चैत्य लेण्याच्या उत्तरेस असून त्यात नऊ खोल्या 

कोरल्या आिेत. प ळ मावीने अठ्ठावीस वष े राज्य केले असे प राांणात म्िटले आिे. तेव्िा त्याच्या 
राज्यकालाच्या चौवीसाव्या वषी िे लेणे हदले असणे असांभवनीय नािी. यातील मिासांहघक सांघाचा उल्लेख 
लक्षणीय आिे. प्रस्त त लेखातील हरफरि आहण सेतफरि िी नाव ेइराणी आिेत. त्याांपकैी पहिले ग्रीक–
र्फारशीतील िोरोर्फनेस ककवा िोलोर्फनेस सारखे हदसते. या नावाांच्या अांती असलेल्या ‘र्फरण’ शब्दाचा 
र्फारशी भाषेत ‘स्वामी’ असा अथव िोतो. ‘सेत’ िे प्राचीन ‘क्षएत’ व सध्याचे ‘हशद’ असाव ेअसे ब्यूह्लरने म्िटले 
आिे. 

 
स्थलणनिय — अबुलामा िे स्थान भारतीय नािी. ते इराणमधील एखाद्या प्रदेशाचे ककवा स्थलाचे 

नाव असाव,े असे ब्यूह्लरने म्िटले आिे. [A. S. W. I. IV, p. 112.] 
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 ळ वाचन 

[ए. इां., व्िॉ. ७ मधील प्लेट, क्रमाांक ३ वरून.] 

१ णसध [।*] रञो [‘रणो’ (ब्यू.), पण छापात ‘रञो’ स्पष्ट हदसते.] वाणसणठपुतस णसणरपुळुमाणवस सविरे 
चतुर्णवसे २०[+*]४ हेमांतान [‘िेमतान’ (भ. व. ब्यू.). पण छापावरून वरील वाचन बरोबर हदसते.] पखे तणतये ३ 
णदवसे णब– 

२ णतये २ उपासकस हरफरिस सेतफरिपुत्तस्य सो[व]सकस्य अबुलामाय वथवस्य इम देयधम 
म[ड]पो [‘मटपो’ (भ. व. ब्यू). यातील द सरे अक्षर अस्पष्ट आिे.] 

३ नवगभ माहासणघयानां पणरगहो [‘पहरगिे’ (भ. व ब्य.ू). पण छापावरून वरील वाचन बरोबर हदसते.] सघे चातुणदसे 
णदन [‘हदनां’ (भ.).] माताणपतुनां पुजा [‘पूजा’ (भ. व. ब्यू).] [ये*] सवसतानां णहतसुघस्थतये [।*] 
एकणवसे [ब्यूह्लरने ‘एकहतस’ वाचले आिे, पण छापावरून ‘एकहवसे’ िे भगवानलाल इांद्रजी व सेनाटवचे वाचन बरोबर हदसते.] 
स– 

४ विरे णनणठतो [।*] सहेत च मे पुन बुधरणखतेन मातर चस्य [ब्यूह्लरने ‘मातरहखआ’ असे वाचन स चहवले 
आिे.] [उ]पाणसकय [।*] बुधरणखतस मातु देयधांम पाठो [‘पाथो’ (भ.).] अनो [।*] 

 
अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा वाणसष्ठीपुत्र श्रीपुळुमाणव याच्या चौवीसाव्या –२४–सांवतसरी हेमांतच्या 

णतसऱ्या–३–पक्षातील दुसऱ्या–२–णदवशी अबुलामा येथे रािणाऱ्या सौवषवक [‘सोवसक’ (सांस्कृत सौवषवक) म्िणजे 
स वषव ककवा काश्यपीय सांघाचा अन यायी (ब्य.ू).] उपासक सेतफरिपुत्र हरफरि याचा महासांणघयाांना चारी हदशाांच्या 
हभक्ष सांघाकहरता माताहपत्याांच्या सांमानाथव आहण सवव प्राण्याांच्या हितस खाथव धमवदाय हदलेला िा नऊ 
खोल्याांचा मांडप (िे हविार लेणे) एकणवसाव्या [ब्यूह्लरने ‘एकहतसे’ वाचले िोते, पण येथे मांडप तयार झाला त्या वषाचा उल्लखे 
अपेहक्षत असल्याने तो पाठ असांभवनीय आिे.] वषी पूणव झाला िोता. तो बुद्धरणक्षत आहण त्याची उपाहसका माता [ब्यहू्लरने 
‘मातरहखआ’ (सांस्कृत, मातृरहक्षता) असे हतचे नाव कन्ल्पले आिे.] याांनी मा्या [सि] हदला आिे. बुद्धरणक्षताच्या मातेचा 
अन्य [मांडप] जवळच आिे. [शवेटच्या दोन शब्दाांचा अथव नीट लागत नािी. ब्यूह्लरने ‘पाथो’ असे वाचून ‘हनराळा मागव पूणव झाला’ असा 
अथव केला आिे. सेनाटवने िे शब्द आपल्या भाषाांतरात गाळले आिेत. ‘पाठो’ याच्या ऐवजी ‘पाठे’ (पृषे्ठ) असे वाचल्यास ‘मागील बाजूस द सरा 
(मांडप)’ असा अथव िोईल. तो सांभवनीय वाटतो.] 
 

क्रमाांक २१ 

 
अमरावती स्तूपावरील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीच्या काळाचा णशलालेख 

 
िा लेख अन्ध्र प्रदेशातील अमरावती येथे स्तूपाच्या कठड्याच्या एका दरवाज्याच्या खाांबाला 

लावलेल्या हशलेवर कोरला आिे. त्याचे पहिले वाचन पां. भगवानलाल इांद्रजी याांनी सन १८८२ मध्ये केले. 
नांतर ि ल्श, बजेस व हपशले याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवच्या यादीतील क्रमाांक १२४८ मधील सांदभव पािा.] 
हशवराममूतीनीिी त्याचे वाचन व भाषाांतर हदले आिे. [Amravati Sculptures in the Madras Govt. Museum, p. 283.] 
 

णलपी व भाषा — सातवािनाांच्या इतर लेखाांतल्याप्रमाणे या लेखाची हलपी ्ाह्मी व भाषा प्राकृत 
आिे. 
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णववेचन — प्रस्त त लेखाच्या आरांभी वाणसष्ठीपुत्र स्वामी श्रीपुळुमावीच्या कारकीदीतील सांवत्सराचा 
उल्लेख िोता, पण तो आता नष्ट झाला आिे. या लेखाचा उदे्दश कपडसुतणरय वांशातील कहुतर गृिपहत आहण 
पुणर गृिपतीचा प त्र इणसणल (ऋहषल) याांनी [अमरावती येथील] महाचैतयाच्या चेणतणकय [बौद्ध] सांघाच्या 
मालकीच्या [स्तूपाच्या] पहिम द्वारावरील धमवचक्र आपले दान म्िणून उभारले िे नमूद करण्याचा िोता. 
याांतील द सरा गृिपहत इहसहल याच्याबरोबर त्याचे भाऊ व बहिणी याांचा, व प त्राांसि नाकाणनका (नागस्त्री) 
या भायेचािी या दानधमात वाटा आिे असा प्रस्त त लेखात आिे. 
 

या लेखावरून वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीच्या काळी अन्ध्र प्रदेश त्याच्या साम्राज्यात सामील िोता िे स्पष्ट 
आिे. त्यातच त्याचे मित्त्व आिे. प ळ मावीची नाणीिी त्या प्रदेशात हमळाली आिेत. तारानाथाने आपल्या 
ग्रांथात ‘नागाज वनाने अमरावती येथील स्तूपासभोवारचा कठडा उभारला’ असे म्िटले आिे त्यावरून व 
प्रस्त त लेखातील प ळ मावीच्या राज्यकाळातील सांवत्सराच्या उल्लेखावरून नागाज वन प ळ मावीच्या काळी 
िोऊन गेला असे अन मान कािींनी केले आिे. 

 
प्रस्त त लेखातील दानकत्याच्या भावाबहिणींच्या उल्लखेाांवरून त्या काळात तेथे सांय क्त क ट ांबपद्धहत 

प्रचहलत िोती असे हदसते. यातील ‘चेणतणकय’ हनकाय िा मिासांहघक या बौद्ध धमाच्या शाखेतील एक 
उपशाखा िोता. 

 
 ळ वाचन 

१ [णस]धां [।*] र[ञो] वा[णसणठ]पुत[स] [सा]णमणसणरपुळुमाणवस .    
 कपडसुतणरयानां कहुतर–गहपणतस पुणर–गहपणतस च पुतस इणसणलस सभातुकस 

२ स[भ*] णगणनकस भयाय च सनाकाणनकाय सपुतक[स] . . . [तो] 
महाचेणतयचेणतणकयानां णनका[य*]स पणरगहे अपरदारे धमचकां  देयध[म्मां] थाणपत [।*] 

 
अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा वाणसष्ठीपुत्र स्वामी श्रीपुळुमाणव याच्या [राज्यकालाच्या]. . . .

 [सांवत्सरी] कपडसुतणरय वांशातील कहुतर या गृिपतीने व पुणर–गृिपहतप त्र इणसणल (ऋहषल) 
याने, आपले भाऊ, बहिणी आहण आपली भाया नाकाणनका याांसि चेणतणकय हभक्ष सांघाच्या मालकीच्या 
मिाचैत्याच्या पहिम द्वारी [िे] धमवचक्र आपला धमवदाय म्िणून उभारले. 
 

क्रमाांक २२ 

 
वनवासी येथील वाणसष्ठीपुत्र पुळुमावीचा लेख 

 
[पहिका २, आकृहत २] 

 
िा लेख वनवासी येथील मध केश्वर देवालयासमोरची जागा सार्फ करताना दृष्टोत्पत्तीस आला. तो 

एका बॅसॉल्ट (गडद हिरव्या) जातीच्या हशलाखांडावर कोरला असून त्याच्या शीषवभागी चैत्याची आकृहत 



अनुक्रमणिका 
 
 

आहण खालील बाजूस उथळीत बसहवण्याकहरता अरुां द लाांबट उभी ख ांटी आिे. त्यावरून िी हशळा एखाद्या 
स्तांभावर बसहवली असावी असे हदसते. 

 
प्रस्त त लेख सन १९७५ मध्ये ‘स्टडीज इन् एहपग्रार्फी’, व्िॉ. १, पृ. ३४-३९ वर मसूैरचे ए.व्िी. 

नरकसिमरू्मत आहण एच्. आर.रघ नाथ भट याांनी छापासि प्रहसद्ध केला. त्यावरील आमचा लेख मसूैरच्या 
आर्मक. स्टडीजच्या व्िॉ. २ मध्ये प्रहसद्ध झाला आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेख र्फक्त दोन ओळींचा असून त्यात तो छाया–प्रस्तर (प्रहतमाय क्त 

हशलाखांड) राजा वाणसष्ठीपुत्र णशवश्री पुळुमावीच्या महादेवीचा (पिराणीचा) आिे असे म्िटले आिे. 
 
या लेखाच्या पूवोक्त सांपादकाांनी असे म्िटले आिे की वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीनांतर श्रीसातकर्मण 

गादीवर आला. नांतर हशवश्री प ळ माहव राज्य करू लागला. त्याला सातकर्मण असेिी नाव िोते. त्याच्या 
काळचा िा लेख आिे. तेव्िा त्या सांपादकाांच्या मते या कालखांडातील वांशावळ प ढीलप्रमाणे िोती — 
 

गौतमीप त्र –सातकर्मण 

। 
वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव 

। 
श्रीसातकर्मण 

। 
हशवश्री प ळ माहव 

 
पण प्रस्त त लेखाप्रमाणे िा हशवश्री प ळ माहव प नः वाहसष्ठीप त्र िोता. िी वांशावळ घोटाळ्याची आिे. 

 
हशवश्री िे उपपद कािी सातवािन राजे आपल्या नाण्याांवर कधी लावत तर कधी लावत नसत. 

तऱ्िाळा येथील नाणक–सांचयात दोन्िी प्रकारची नाणी िोती. 
 

नाहशक येथील क्र.१८ च्या लेखावरून वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव िा गौतमीप त्र सातकणीचा प त्र िोता िे 
समजते. कान्िेरी येथील एका त्र हटत लेखावरून [क्रमाांक २५ पािा.] वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण िा कादवमकवांशी 
रुद्रदामन् चा जावई िोता िी माहिती हमळते. िा रुद्रदामन् ज नागड येथील लेखात वर्मणलेला मिाक्षत्रप 
रुद्रदामन् िोय. वाटेगाव सांचयावरून हतसरा वाहसष्ठीप त्र –वाहसष्ठीप त्र स्कन्द सातकर्मण िा –ज्ञात झाला 
आिे. िे हतघेिी सख्खे भाऊ असून गौतमीप त्र सातकणीचे प त्र िोते. 
 

प ळ मावीच्या क्र. १८ च्या नाहशक येथील लेखावरून गौतमीप त्र सातकणीच्या साम्राज्यात दहक्षण 
भारतातील खालील देश समाहवष्ट िोते असे कळते — (१) अहसक (ऋषीक ककवा खानदेश); (२) असक 
(अश्मक ककवा अिमदनगर हजल्िा); (३) म ळक (प्रहतष्ठान राजधानी असलेला प्रदेश, ककवा औरांगाबाद 
हजल्िा) ; आहण हवदभव त्याच्या राज्यात क न्तल (सातारा, कोल्िापूर, बेळगाव वगैरे तेव्िाचा कन्नड प्रदेश) 



अनुक्रमणिका 
 
 

समाहवष्ट झाला नसावा. म्िणून क न्तलातील वाटेगावच्या नाणक — सांचयात गौतमीप त्राचे एकिी नाणे 
आढळले नािी. नांतर प ळ मावीने प्रथम क न्तल देश कजकलेला हदसतो. म्िणनू त्याचा लेख वनवासी येथे 
हमळाला आिे. त्याच्या पूवीच्या एकािी सातवािन राजाचे लेख ककवा नाणी क न्तलात हमळाली नािीत. 

 
प्रस्त त लेखात प ळ मावीच्या पिराणीचा छाया-प्रस्तर (प्रहतमाय क्त हशलाखांड) बनवासी येथे 

बसहवला िोता असे म्िटले आिे. अशा प्रस्तराांवर व स्तांभाांवर ज्या व्यक्तीच्या स्मरणाथव तो उभारला त्याची 
मूर्मत कोरली असे. अशा प्रहतमा सामान्यतः व्यक्तींच्या हनधनानांतर त्याांचे स्मारक म्िणून उभारल्या जात, 
असे भासाच्या ‘प्रहतमानाटका’ वरून कळते. अशा तऱ्िेचा प्रहतमालेख नागाज वनकोंड येथे सापडला आिे. 
[ए.इां., व्िॉ. ३४, पृ. २०.] हवदभात पौनी येथे ‘छायास्तांभ’ [क्रमाांक ६२ पािा.] आहण कनाटकात वनवासी येथे प्रस्त त 
‘छायाप्रस्तर’ सापडले आिेत. त्याांवर लेखाबरोबर मूतीिी कोरली असावी. पण त्या मूर्मत असलेले 
हशलाखांड आता सापडत नािीत. प ळ मावीची पिराणी कनाटकातील वनवासी येथील िोती असे हदसते. 
म्िणून हतचा प्रस्त त स्मारकलेख तेथे कोरला असावा. 

 
 ळ वाचन 

१ णसधां [।*]रञो वाणसठीपुतस णसवणसणर– 

२ पुळुमाणवस महादेणवय िआपथरो [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो ! िा छाया–प्रस्तर (प्रहतमाय क्त हशलाखांड) राजा वाणसष्ठीपुत्र णशवश्री पुळुमावीच्या 

पट्टरािीचा आिे. 
 

क्रमाांक २३ 

 
नािेघाटातील [स्कां द] सातकिीच्या काळचा लेख: सांवतसर १३ 

 
नािेघाटातील एका टाक्याच्या वरील बाजूस िा लेख कोरला आिे.पां. भगवानलाल इांद्रजींनी 

त्याचे वाचन सन १८८३ मध्ये करून तो जनवल ऑर्फ हद बॉांबे ्चँ ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटी, 
व्िॉ. १५, पृ. ३१३ इ. वर प्रहसद्ध केला. त्याांच्या लेखाबरोबर त्या लेखाचा छाप प्रहसद्ध झाला नव्िता. त्याची 
चचा करताना डॉ. रॅप्सनला पां. भगवानलालच्या वाचनाचा पडताळा पािण्यासाठी त्याच्या छापाची जरूरी 
तीव्रतेने भासली व ती त्याने या लेखाची चचा करताना व्यक्तिी केली. [J.R.A.S., 1905, pp.798.] पण त्या 
लेखाचा छाप आतापयंत कोठेिी प्रकाहशत झाला नािी. आमच्या हवनांतीवरून ॲहडशनल डायरेक्टर 
जनरल ऑर्फ आर्मकऑलॉजी श्री. थापर याांच्या आदेशान सार वसे्टनव सकव लचे स पकरटेंकडग 
आर्मकऑलॉहजस्ट श्री. आर. जी. पाांडेय आहण मिाराष्ट्र शासनाचे डायरेक्टर ऑर्फ आर्मकऑलॉजी डॉ. 
जामखेडकर याांनी आपापले ताांहत्रक पाठवनू त्याचा छाप घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा पत्ता लागला 
नािी. 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

णलपी व भाषा — इतर तत्कालीन लेखाांप्रमाणे िािी लेख ्ाह्मी हलपीत असावा. त्याचा छाप 
उपलब्ध न झाल्याम ळे पां. भगवानलालाांचे वाचन येथे देऊन त्याची चचा केली आिे. याची भाषा प्राकृत 
आिे. 
 

णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश एका वाणसष्ठीपुत्र सातकिीच्या कारकीदीच्या १३व्या वषी हेमांत 
ऋतूतील पाचव्या पक्षाच्या दहाव्या णदवशी कामवनाचा गृिपहत दमघोष याने त्या सतगर (श्वेतहगहर) 
पववतात जेथे िा लेख कोरला आिे तेथे पाण्याचे टाके खोदवनू ते [हभक्ष सांघाला] धमवदाय केले िे नमदू 
करण्याचा िोता. 
 

पां. भगवानलालनी या वाहसष्ठीप त्र सातकणीचे नाव ‘चतरपन’ असे वाचले. पण ‘प’ ला वरील 
बाजूस ककहचत् बाक हदसत असल्याम ळे हववहक्षत नाव चतरर्फनिी असू शकेल असे त्याांनी म्िटले आिे. 
त्याचे सांस्कृत रूप चत ष्ट्पणव ककवा हचत्रपणव असे असाव ेअसे त्याांनी स चहवले आिे. 
 

िे नाव हवलक्षण हदसते. ते ककवा त्यासारखे नाव प राणाांतील अांध्राांच्या (सातवािनाांच्या) वांशावळीत 
आढळत नािी. पण पां. भगवानालालाांना ते नाव सोपारा येथील यज्ञश्रीच्या नाण्यावर आढळले. त्या 
नाण्याच्या मागील बाजूवर त्याांनी ‘चतरपनक मारु’ असे वाचले [J.B.B.R.A.S., XV, p. 314.] आहण त्यावरून िा 
चतरपण यज्ञ सातकणीचा हपता िोता असे मानले. ‘िे यज्ञश्रीचे नाणे क्षत्रपाांच्या नाण्यासारखे आिे. त्याच्या 
प ढील बाजूवर राजाचा उजवीकडे वळलेला म खवटा आहण मागील बाजूवर टेकडी, नदी वगैरे हचन्िे 
क्षत्रपाांच्या नाण्याांवर हदसतात तशी आिेत. क्षत्रपाांच्या नाण्याांवर त्याांच्या हपत्याच्या नावाचा उल्लखे हदसतो, 
तसा या नाण्यावर यज्ञश्रीचा हपता म्िणून चतरपणाचा उल्लेख आिे असा त्याांचा य न्क्तवाद िोता. त्याांना 
ग जराथेत आमे्रली येथे असेच यज्ञश्रीचे द सरे चाांदीचे नाणे हमळाले िोते. पण त्याच्या मागच्या बाजूवरील 
लेख जास्तच अस्पष्ट िोता. तथाहप, प्रस्त त लेखाच्या अक्षरवहटकेवरून तो यज्ञश्रीच्या काळचा हदसतो. 
चतरपणाला वाहसष्ठीप त्र म्िटले आिे. तेव्िा तो वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीचा धाकटा भाऊ असावा. यज्ञश्रीचे 
सोपारा नाणे क्षत्रप रुद्रदामन् च्या समकालीन असावा. ज नागड लेखात रुद्रदामने्ना ज्या सातकणीचा दोनदा 
पराभव करून त्याला सोडून हदले तो िा यज्ञश्रीच िोय. यज्ञश्रीचे प्रथम त्याच्या म लखावर स्वारी केली 
िोती, पण शवेटी तीत त्याचा पराभव झाला असावा’ अशी भगवानलालाांची हवचारसरणी िोती. 
[F.B.B.R.A.S., XV, p. 314.] 
 

गेल्या शांभर वषात उघडकीस आलेल्या ऐहतिाहसक साधनाांवरून भगवानलालाांचे वरील मत चूक 
ठरले आिे. या अवधीत सोपारा व अमे्रला येथे सापडलेल्या नाण्याांसारखी यज्ञश्री सातकणीची आणखी 
कािी नाणी हमळाली आिेत. त्याांवरून यज्ञश्रीच्या नाण्याांच्या मागील बाजूवर, प ढील बाजूवरील 
लेखाप्रमाणेच, लेख असतो, र्फक्त त्यात अांध्र देशाच्या तेल ग  भाषेतील काांिी शब्द व प्रत्यय असतात िे हसद्ध 
झाले आिे. [यज्ञ सातकणीच्या चाांदीच्या नाण्याांच्या प ढील भागावर ‘रञो गोतहमप तस हसहरयञसातकहणस’ असा आहण त्याांच्या मागील 
बाजूवर ‘अरिणष गोतहमप तष हिरुयञिातकहणष’ असा लेख असतो.] अथातच त्याांत चतरपणाचे नाव येत नािी. प्रस्त त 
लेखात भगवानलालाांच्या वाचनाप्रमाणेिी िा चतरपण वाहसष्ठीप त्र िोता. 
 

कान्िेरी येथील एक लेख [क्रमाांक २५ यात वाहसष्ठीप त्र सातकणीचा उल्लखे आिे.] आहण वाटेगाव येथे सापडलेला 
हशशाांच्या नाण्याांचा सांचय [वाटेगावच्या नाणकसांचयात वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव आहण वाहसष्ठीप त्र स्कन्द सातकर्मण याांची नाणी िोती. 
‘सातवािनाांची नाणी’ िे प्रकरण पािा.] याांवरून तीन वाहसष्ठीप त्र ज्ञात झाले आिेत — (१) वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव, (२) 
वाहसष्ठीप त्र स्कां द सातकर्मण आहण (३) वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण. िे हतघे सख्खे भाऊ असून गौतमीप त्र 
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सातकणीचे प त्र िोते. त्या सवांनी मिाराष्ट्रात राज्य केले िोते. प्रस्त त लेखातील वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण या 
हतघाांपैकीच असावा. द सरा कोणी वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण त्या काळात मिाराष्ट्रात झालेला मािीत नािी. 
 

प्रस्त त लेखाचा छाप उपलब्ध झाला नािी. तथाहप त्यात ‘वाहसठीप तस’ च्या नांतर ‘हसहर–खद–
सातकहणस’ अशी अक्षरे िोती असे हदसते. िा खद सातकर्मण म्िणजे प राणाांत उल्लहेखलेला ‘स्कां द’ िोय. 
प राणाांत म्िटल्याप्रमाणे तो प ळ मावीचा प त्र नसून सख्खा भाऊ िोता. पार्मगटरने तहद्वषयक श्लोक 
प ढीलप्रमाणे हदला आिे [D. K. A., p. 42.] — 
 

हशवस्कन्दः सातकर्मणभवहवतास्यात्मजः समाः । 
 

पण यात त्याच्या कारकीदीच्या वषांचा उल्लखेच नािी. ‘वाय -प राणा’ च्या एका प्रतींत वरील ओळ 
— 

 
हशवस्कन्दः सातकर्मणभवहवष्ट्याहतः समास्त्रयः । 

 
अशी हदली आिे [D. K. A. p.42, n.7.]. पण वाटेगाव सांचयातील त्याच्या नाण्याांवरून त्याने इतकी 

थोडी वष े राज्य केले असेल असे हदसत नािी. [त्याच्या नाण्याांवरील लेखाचा आरांभ हभन्न हभन्न हठकाणी िोतो. त्यावरून त्याने ती 
सवव नाणी केवळ तीन वषांत पाडली असतील असे हदसत नािी.] प राणाांतील अनेक हवधाने कोरीव लेखाांच्या प्रबळ 
प राव्यावरून खोटी ठरली आिेत त्यासारखेच िे तीन वषांच्या राज्यकालाचे हवधान आिे. 
 

तेव्िा िा लेख वाहसष्ठीप त्र स्कां द सातकणीच्या कारकीदीच्या तेराव्या वषी कोरला िोता, असे 
हदसते. स्कन्द सातकणीची अनेक हशशाची नाणी वाटेगाव सांचयात िोती. कािी पोटीनची नाणी हवदभात 
तऱ्िाळे येथे सापडली िोती. [‘सातवािनाांची नाणी’ िे प्रकरण पािा.] अलीकडे त्याचे प्रहतमाय क्त चाांदीचे नाणेिी 
नाहशक येथे सापडले आिे. [पूवोक्त प्रकरण पािा.] पण त्याच्या काळचा कोरीव लेख मात्र िा एकच हमळाला 
आिे. यात त्याचे मित्त्व आिे. 
 

स्थलणनिय — प्रस्त त लेखात जेथे तो कोरला आिे त्या पववताला ‘सतगर’ असे म्िटले आिे. पां. 
भगवानलालनी त्याचे सप्तहगहर असे सांस्कृत रूप मानून ते ज न्नरजवळच्या टेकडीचे प्राचीन नाव िोते असे 
प्रहतपाहदले आिे. [J. B. B. R. A. S., XV, p. 313.] त्याांनी येथे ‘देयधमस तगरपवते’ असे द सरे वाचन स चवनू त्या 
टेकडीचे नाव तगरपववत िोते असेिी प्रहतपाहदले आिे आहण या वाचनाने ‘प्राचीन तगर म्िणजे सध्याचे 
ज न्नर’ िे आपले मत समर्मथत िोते असे म्िटले आिे. िी दोन्िी हवधाने बरोबर हदसत नािीत. ‘सतगर’ िा 
प ळ मावीच्या क्र. १८ च्या लेखात उल्लहेखलेला ‘सेटहगहर’ पववत असावा. म्िणनू गौतमीप त्र सातकणीला 
त्याचा स्वामी म्िटले आिे. त्या लेखात सह्य पववताचा हनराळा हनदेश असूनिी जसा कण्िहगरीचा 
(कृष्ट्णहगरीचा) उल्लखे आिे तसाच िा सतहगरीचा (श्वेतहगरीचा) हदसतो. [नागज वनकोंड येथील एका लेखातिी 
‘सेटहगरी’ चा उल्लखे आला आिे. ते तेथील एका टेकडीचे नाव िोते असे हदसते.] सह्याहद्र पववताच्या एका पहिम र्फाट्याला 
कृष्ट्णहगरी आहण द सऱ्या पूवव र्फाट्याला ‘श्वेतहगहर’ अशी नाव ेिोती असे हदसते. ज न्नरला प्राचीन काळी तगर 
म्िणत असाव े िी पां. भगवानलालाांची द सरी कल्पनािी आता चूक ठरली आिे. कारण प्राचीन तगर िे 
सध्याचे उस्मानाबाद हजल्ह्यातील तेर िोय िे हसद्ध झाले आिे. 
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 ळ वाचन 

[पांणडत भगवानलालाांच्या लेखावरून.] 

१ णसधां रिो वसणठपुतस [खद [येथे भगवानलालाांनी ‘चतरपन’ असे वाचले िोते, व तेच नाव यज्ञश्री सातकणीच्या हपत्याचे 
म्िणून त्याच्या प्रहतमाय क्त नाण्याांवर आढळते असे प्रहतपाहदले िोते. पण ते वाचन आता चूक ठरले आिे. येथील वाचनिी बरोबर 
हदसत नािी. येथील राजनाम खद (स्कां द) असावे असे हदसते. गौतमीप त्राच्या तीन्िी प त्राांना ‘वाहसष्ठीप त्र’ असे कोरीव लेखाांत 
म्िटले आिे. त्याांपैकी ज्येष्ठ प त्र प ळ माहव येथे हनदेहशला असणे शक्य नािी. कारण त्याला ‘सातकर्मण’ म्िणत नसत. कहनष्ठ प त्रिी 
येथे हनदेहशला असणे शक्य नािी कारण कोरीव लेखात त्याचा उल्लेख केवळ ‘वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण’ असा येतो. त्याच्या अन्य 
वैयन्क्तक नामाचा उल्लेख नसतो. (क्रमाांक २५ पािा.) तेव्िा प्रस्त त लेखातील वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण िा स्कां द सातकर्मणच 
असावा.]] सातकणिस. 

२ सविर तर १०[+*]३ हेमत पख पचमे णदवसे १० 

३ कमवनस गहपतस दमघसस देयधम 

४ पणनयपुवा देयधम सतगरपवते एथ [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो ! राजा वाणसष्ठीपुत्र [स्कां द] सातकिीच्या [राज्यकालाच्या] सांवतसर १३, हेमांत 

[ऋतूच्या] पाचव्या पक्षाचा णदवस १० [या हदवशी] कामवनाच्या गृिपहत दमघोषाचे श्वेतणगणर पववतावरील 
येथील िे पाण्याचे टाके धमवदाय आिे. 
 

क्रमाांक २४ 

 
अमरावती येथील णशवमकसद याचा खांणडत लेख 

 
िा लेख अांध्र प्रदेशातील अमरावती येथे एका वरवांडीच्या हशलाखांडावर सापडला िोता. त्याचे 

पहिले वाचन बजेसने सन १८८२ मध्ये केले िोते. त्यानांतर ि ल्श आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. 
[ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक १२७९ मधील सांदभव पािा.] हशवराममतूीनी त्याचे वाचन व भाषाांतर हदले आिे. [A. S. M. G. M., 

p.291.] त्यावरूनच तो लेख येथे घेतला आिे. 
 

णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 

णवषय — िा लेख अत्यांत खांहडत असल्याम ळे त्याचा हवषय साांगणे अशक्य आिे. यात राजा 
श्रीणशवमक सद (सातकर्मण) याच्या पानीयघहरकाने (जलाशयाांच्या अधीक्षकाने) कािी दानधमव केल्याचा 
उल्लेख असावा, पण तो हनहितपणे कोणत्या प्रकारचा िोता िे साांगता येत नािी. 
 

प्रस्त त लेखातील श्री णशवमक सातकिीचा उल्लखे मित्त्वाचा आिे. या राजाचे नाव याप्रकारे 
इतरत्र आढळत नािी. त्या नावातील ‘हशव’ िे पद अनेक सातवािन राजाांनी आपल्या नावाांपूवी लावलेले 
आढळते. ‘मक’ िे आदराथी तेलग  उपपद आिे. तेव्िा यातील राजाचे हवशषे नाम सद (ककवा साद) 
(सातकर्मण) असाव.े तो वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीच्या नांतरचा त्याचा सख्खा भाऊ वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण 
असावा, असे रॅप्सनने स चहवले आिे. [B. M. C. (Andhras), p. lii.] ते बरोबर हदसते. याची नाणी अांध्रात 
सापडली आिेत. वाटेगाव येथील नाणक सांचयावरून प ळ मावीनांतर सातवािन साम्राज्याची वाटणी त्याच्या 
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दोन सख्ख्या भावाांत झालेली हदसते. स्कन्द सातकणीला हवदभव व पहिम मिाराष्ट्र आहण [वाहसष्ठीप त्र] 
सातकणीला अांध्र प्रदेश हमळाला असावा. स्कन्दाच्या हनधनानांतर त्याचे राज्य पहिम मिाराष्ट्रावर पसरले िे 
प ढील (क्र.२५ च्या) लेखावरून स्पष्ट आिे. 

 
ज्याचे दान या हशलाखांडावर नमूद केले आिे तो पानीयघणरक िोता. म्िणजे तो त्या नगरातील 

जलाशयाची व्यवस्था पािणारा अहधकारी िोता. त्यावरून अमरावती येथील जलाशयाची व्यवस्था नीट 
रािावी याची काळजी तेथील शासनाहधकारी घेत असत असे अन मान करता येते. 
 
 
 ळ वाचन 

१ राञो णसवमक –सदस पणनयघणरकस प . . . . 
 

अनुवाद 

 
[िे दान] राजा णशवमकसदाच्या (हशवश्री सातकणीच्या) जलाशयाधीक्षकाचे आिे. 

 
क्रमाांक २५ 

 
कान्हेरीच्या लेण्यातील वाणसष्ठीपुत्र सातकिीचा लेख 

 
िा लेख कान्हेरी येथील लेण्यास जाताना क्र. ५ च्या टाक्याच्या वरील कोनाड्यात कोरला आिे. 

त्याकडे बडव सािेबाने सन १८४७ मध्ये प्रथम लक्ष वधेले. नांतर स्टीव्िन्सन–्ेट, वसे्ट, ब्यूह्लर, रामकृष्ट्णपांत 
भाांडारकर आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ९९४ मधील सांदभव पािा.] ब्यूह्लरच्या 
लेखाबरोबर छापलेल्या प्लेटवरून त्याचे वाचन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आहण भाषा ककहचत् अश द्ध [ओ.१मध्ये ‘सातकर्मणस्य’ िे 

‘सातकणे ’ बद्दल योहजले आिे.] अशी सांस्कृत आिे. 
 
णववेचन — या लेखाचा उदे्दश वाणसष्ठीपुत्र सातकर्णि राजाची देवी (राणी)–जी कादपमक वांशात 

जन्मली िोती आहण महाक्षत्रप रुद्र याची कन्या िोती — हतच्या हवश्वास  अमात्याने आपला धमवदाय म्िणनू 
या लेखाजवळचे टाके बनहवले िे नमूद करण्याचा िोता. िा मिाक्षत्रप रुद्र म्िणजे माळवा–काठेवाडात 
राज्य करणारा शक क्षत्रप प्रथम रुद्रदामन् िोय. त्याचे सांस्कृत भाषेला प्रोत्सािन िोते व त्याने स्वतः कािी 
उत्कृष्टग णय क्त सांस्कृत गद्य व पद्य काव्ये रचली िोती िे त्याच्या ज नागड येथील लेखावरून कळते. तेव्िा 
त्याच्या कन्येच्या अमात्याच्या प्रस्त त लेखात सांस्कृत भाषेचा उपयोग केला गेला आिे िे त्याच वातावरणाचे 
द्योतक आिे. 

 
रुद्रदामन् च्या वांशाचे ‘कादपमक’ िे नाव या लेखावरूनच कळते. त्याची कन्या सातकणीला हदली 

िोती िीिी मित्त्वाची माहिती प्रस्त त लेखावरूनच प्राप्त झाली आिे. तेव्िा या लेखाचे ऐहतिाहसक मित्त्व 
मोठे आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

प ळ मावीच्या हनधनानांतर त्याचा धाकटा भाऊ सातकर्मण िा प्रथम अांध्रात राज्य करीत िोता िे 
मागील (क्र.२४) च्या लेखावरून दाखहवले आिे. पण प ढे स्कन्द सातकणीच्या हनधनानांतर त्याने आपली 
सत्ता कोकणासहित पहिम मिाराष्ट्रावर पसरहवलेली हदसते. कदाहचत् त्यापूवीिी रुद्रदामन् ने प ळ मावीचा 
पराजय करून कोकण प्रदेश आपल्या जावयास हदला असेल. ज नागड येथील लेखात [क्रमाांक ५१, ओ. १२ 
पािा.] त्याने ज्या सातकणीचा दोनदा पराजय केल्यावर हनकटच्या सांबांधाम ळे त्याला सोडून हदले िोते तो 
सातकर्मण–त्याचा जावई नसून–प ळ माहवच असावा िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे. प्रथम सातकणीनांतर 
सातवािन वांशाला सातकर्मण नाव हमळालेले हदसते. म्िणनू त्या वांशाच्या अनेक राजाांनी ते आपल्या नावाला 
जोडले असाव.े 

 
 ळ वाचन 

[ब्यूह्लरने प्रकाहशत केलेल्या छापावरून A.S.W.I., V, Plate LI (II).] 

१ .       [आरांभी ‘हसद्धम्   । राज्ञ:’ अशी अक्षरे नष्ट झाली असावी.] वाणसष्ठीपुत्रस्य 
श्रीसात [कर्णि]स्य देव्या [:] कादपमकराजवांशप्र [भ] वाया महाक्षत्र [प] रु [द्र* [िा मिाक्षत्रप प्रथम 
रूद्रदामन्   िोय.]] . . पु [त्र्या]      

२ . . . . . [स्याः] [राणीचे येथील नाव नष्ट झाले आिे.] . .
 . . [णव] श्वस्यस्य अमातयस्य शतेरकस्य पानीयभाजनां देयधम्मप [:] 
[।*]. 

 
अनुवाद 

 
.     वाणसष्ठीपुत्र श्रीसातकिीची रािी . . . –जी 

कादपमक राजवांशात जन्मली आिे आहण मिाक्षत्रप रुद्र [दामन्] याची कन्या आिे–हतच्या शतेरक नामक 
हवश्वास  अमात्याचा िे पाण्याचे टाके धमवदाय आिे. 
 

क्रमाांक २६ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील यज् सातकिीच्या काळचा लेख: सांवतसर ७ 

 
िा लेख नाणशकजवळच्या क्र. २० च्या लेण्याच्या व्िराांड्याच्या मागील कभतीवर कोरला आिे. 

स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी सन १८५३ मध्ये त्याच्याकडे प्रथम लक्ष वधेले. नांतर वेस्ट–द्वय, रा. गो. भाांडारकर 
व फ्राांके याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ११४६ मधील सांदभव पािा. ए. इां., व्िॉ. ८, पृ. ९४.] भगवानलाल 
इांद्रजी, ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व भाषाांतर हदले आिे. सेनाटवच्या छापावरून तो येथे सांपाहदला 
आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — या लेखाचा उदे्दश कौहशकगोत्री मिासेनापहत भवगोप याची भाया मिासेनापत्नी वासु 

हिने बोपणक नामक यतीने आरांभ केल्यावर प ष्ट्कळ वष ेअपूणव न्स्थतीत राहिलेले िे लेणे खोजवनू पूणव केले, 



अनुक्रमणिका 
 
 

आहण गौतमीपुत्र स्वामी श्रीयज्सातकर्णि याच्या राज्यकालाच्या सातव्या वषी हेमन्त ऋतूच्या णतसऱ्या 
पक्षातील पणहल्या णदवशी ते चारी हदशाांच्या हभक्ष सांघाला हनवासाथव अपवण केले िे नमूद करण्याचा िोता. 

 
प्रस्त त लेखावरून त्या काळी मिासेनापतीच्या भायेला ‘मिासेनापत्नी’ म्िणवनू घेण्यात हवशषे 

अहभमान वाटत िोता असे हदसते. 
 

 ळ वाचन 

[ए. इां., व्िॉ. ८, पृ. ६० समोरच्या प्लेटवरून.] 

१ णसधां [।*] रञो गोतणमपुतस साणमणसणरयञसातकणिस सांविरे सातमे ७ हेमताि पखे तणतये ३ 

२ णदवसे पथमे कोणसकस महासेिापणतस भवगोपस भणरजाय महासेनापणतणिय [‘मिासेनापहतहनय’ 
(ब्यू.).] वासुय लेि 

३ बोपणकयणतसुजमाने [‘स जमाणस पयवहसत’ (भ.व ब्यू.). यापेक्षा वर हदलेले सेनाटवचे वाचन सांदभास अन सरून आिे. त्या 
काळच्या हलपीत ‘अ’ व ‘स’ िी अक्षरे एकसारखी िोती.] अपयवणसतसमाने बहुकाणि वणरसाणि उतकुते [‘उतकुत’ 

(सांस्कृत, उतकृत) ‘खोदलेले’ या अथी] पयवसाि णनती चातुणद 

४ सस च णभखुसघस आवासो दतो णत [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो ! राजा गौतमीपुत्र स्वामी श्रीयज् सातकर्णि याच्या [राज्यकालाच्या] सातव्या–७–

सांवतसरी हेमांताच्या णतसऱ्या–३– पक्षातील पणहल्या णदवशी कौहशकगोत्री मिासेनापहत भवगोप याची भाया 
मिासेनापत्नी वासु हिने िे लेणे, बोपणक यतीने आरांभ केल्यावर प ष्ट्कळ वष ेअपूणव राहिलेले, [ब्यहू्लरने ‘जे प ष्ट्कळ 
वष ेनष्ट झाले िोते’ असा अथव केला आिे, तो बरोबर नािी.] (उत्खननाने) पूणव करून चारी हदशाांच्या हभक्ष सांघाला हनवासाथव 
हदले. 
 

क्रमाांक २७ 

 
कान्हेरीच्या लेण्यातील यज् सातकिीच्या काळचा लेख : सांवतसर १६ 

 
िा लेख कान्िेरी येथील क्र. ८१ च्या लेण्यातील व्िराांड्याच्या बािेर डाव्या बाजूच्या कभतीवर 

कोरला आिे. त्याकडे बडव सािेबाने सन १८४७ मध्ये प्रथम लक्ष वधेले. नांतर स्टीव्िन्सन –्ेट, वसे्ट, 
भगवानलाल इांद्रजी, ब्यूह्लर आहण फ्राांके याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक १०२४ मधील सांदभव पािा.] 
ब्यूह्लरच्या लेखाबरोबर छापलेल्या त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — िा लेख तेरा ओळींचा असून त्याची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — िा लेख सातवािन नृपहत गौतमीपुत्र स्वामी यज् सातकर्णि याच्या राज्यकालाच्या 

सोळाव्या वषी ग्रीष्ट्म ऋतूच्या पणहल्या पक्षाच्या पाचव्या णदवशी कोरला िोता. त्याचा उदे्दश कालयाि येथे 
रािणारा आनांदाचा प त्र उपासक अपरेिु या व्यापाऱ्याने आहण त्याच्या सवव क ट ांहबयाांनी त्याच्या 



अनुक्रमणिका 
 
 

माताहपत्याांच्या प ण्योपाजवनाथव कृष्ट्िणगणर पववतात िे लेणे व सभागिृ िी चारी हदशाांच्या हभक्ष सांघाकहरता 
कोरहवली िे नमूद करण्याचा िोता. त्याच वळेी तेथील हभक्ष सांघाला त्याने २०० काषापणाांची कायम ठेव 
[दर मािा] दर शकेडा एक या दराने हदली िोती. तसेच मगलथान येथील एका शतेाचा आपल्या 
मालकीचा अधा हिस्सािी हदला िोता. त्याच्या उत्पन्नातून हभक्षूांना चीवराांकहरता सोळा काषापण व 
[औषधपाण्याकहरता] वषा ऋतूत प्रत्येक महिन्यात एक काषापण द्यावयाचे िोते. 

 
या तऱ्िेची व्यवस्था नाहशक येथील क्र. ३८ च्या लेण्यातील लेखात ऋषभदत्ताने केली िोती. मात्र 

त्या लेखात तेथील हभक्ष सांख्येचा हनदेश आिे. तो येथे नािी. २०० काषापणाांवरचे दर मािा दर शकेडा एक 
याप्रमाणे व्याज २४ काषापण येईल. शतेाच्या उत्पन्नातून कािी काषापण हमळतील. त्याांतून िी व्यवस्था 
करावयाची िोती. प्रत्येक हभक्षूला दर महिन्यात एक याप्रमाणे वषाऋतूच्या चार महिन्यात जे चार काषापण 
द्यावयाचे िोते ते सेनाटवने म्िटल्याप्रमाणे वर खचाकहरता नसून त्याच्या औषधपाण्याकहरता िोते. वषाऋतूत 
आजारी पडण्याचा जास्त सांभव आहण त्या काळात हभक्षूांना एका हठकाणी (हविारात) रािाव ेलागत असे 
म्िणून िी व्यवस्था केलेली हदसते. इतर ऋतूांत ते उपदेशाथव किडत असत. त्या काळात त्याांच्या 
औषधपाण्याची व्यवस्था बौद्ध धमाच्या उपासकाांकडून िोत असावी. याची चचा इतरत्र केली आिे. [पहरहशष्ट ६ 
मधील ‘क शणमूल’ वरील हटप्पण पािा.] 

 
स्थलणनिय — कालयाि िे सध्याचे ठाणे हजल्ह्यातील कल्याण िोय. िे प्राचीन काळी बांदर म्िणून 

प्रहसद्ध िोते. मगलथान िे त्याच हजल्ह्याच्या वाडा ताल क्यातील मागाठणे असाव.े 
 
 ळ वाचन 

[ब्यूह्लरच्या छापावरून (आ.स.वे.इ.५, प्लेट १५).] 

१ णसधां ।। 
२ रञो गोतणमपुतस साणमणसणरसातकणिस स[त]िरे [‘सवछरे’ वाचावे.] १० [+*]६ णग – 

३ म्हाि पख १ णदवस ५ कालयािवाठवस नेगमस अि – 

४ दुपतस उसा (पा) सकस अपरेिुस स[प] णरवारस सहा 

५ कडुणबणनय आनदमातु [जु] वाणरणिकाय सहा बालकेन अिदेन 

६ सह च सु [ण्हा] णह अि . . ल . णसपे [च] धामदेणवय 

७ सह च . . . वेि अह [णव] अपि [येथील अक्षरे अस्पष्ट आिेत. ब्यहू्लरने ‘प िहवअपेण’ असा 
पाठ स चहवला आिे.] माताणपतरो (रा) उणदस 

८ पावते कण्हसेले लेिां कोणठ च देयधा [मां] चातुणदसे 

९ णभखुसघे पणडठाणपत सावस [ता] िां णहतसुघथ [।*] 
१० एतस च अखयणनणव दता काहापिाणन सताणन बे २०० 

११ सघस येव हठे पणळके सते एठ च आधपि– 

१२ खेणतयस खेत गामे मगलथाने भोजकापणत एतो 
१३ सांघेि दातवां णचवणरक सोळसक पणळको च मासे उतुकाले [।*]. 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो ! राजा गौतमीपुत्र स्वामी श्रीसातकर्णि याच्या [राज्यकालाच्या] सोळाव्या–१६– 

सांवतसराच्या ग्रीष्ट्म [ऋतूचा] पक्ष १,णदवस ५– [या हदवशी] कालयाि (कल्याण) येथे रािणारा व्यापारी, 
उपासक, आनांदाचा प त्र अपरेिु आपल्या नातलगाांसि, आपली पत्नी व आनांदाची माता जुवाणरणिका, 
बालक आनांद [आनांदाच्या हस्त्रया] व आपल्या स ना . . . धामदेवी याांच्यासि आपल्या 
माताहपत्याांच्या [प ण्यप्राप्तीच्या] उदे्दशाने [या] कृष्ट्िशैलावर सवव प्राण्याांच्या हितस खाथव, चारी हदशाांच्या 
हभक्ष सांघाांकहरता िे लेणे व िे सभागृि कोरहवले आिे. 
 

तसेच त्याने त्या सांघाच्या स्वाधीन दोनश े–२००– काषापणाांची अक्षयनीहव (कायमची ठेव) शकेडा 
एक पण या व्याजाने केली आिे. आहण मांगलस्थान गावातील शतेाचा अधा हिस्सा हदला आिे. याच्या 
उत्पन्नातून सांघाने हभक्षूांना चीवराांकहरता सोळा पहडक (काषापण) आहण ऋत काळातील [प्रत्येक] महिन्यात 
[औषधाकहरता [िा काषापण वर खचाकहरता असावा असे सेनाटवने म्िटले आिे. क्रमाांक ३८ मध्ये त्याला ‘क शणमलू’ म्िटले आिे. तो 

औषधपाण्याकहरता असावा.पहरहशष्ट क्र. ६ पािा.]] एक पहडक (काषापण) द्याव.े 
 

क्रमाांक २८ 

 
कान्हेरीच्या लेण्यातील यज् सातकिीच्या काळचा लेख 

 
िा लेख कान्हेरी येथील चतै्य लेण्याच्या दरवाज्याच्या उजव्या खाांबावर कोरला आिे. त्याच्या 

पहिल्या अकरा ओळींतील बरीचशी शवेटची अक्षरे आता नष्ट झाली आिेत. तथाहप या लेखाचे तात्पयव 
ध्यानात येणे कठीण नािी. 

 
बडव सािेबाने सन १८४७ मध्ये या लेखाकडे प्रथम लक्ष वधेले. नांतर त्याची चचा स्टीव्िन्सन –्ेट, 

वसे्ट, भगवानलाल इांद्रजी आहण ब्यहू्लर याांनी केली. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक ९८७ मधील सांदभव पािा. आ.स.व.ेइां., व्िॉ. ५, प.ृ 
७५.] ब्यहू्लरने त्याचा छाप, वाचन व भाषाांतर हदले आिे. त्याच छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेख सातवािन नृपहत गौतमीपुत्र यज् सातकर्णि याच्या काळचा आिे. त्याच्या 

राज्यकालाचे सांवतसर द सऱ्या ओळीच्या शवेटी कोरले िोते ते आता नष्ट झाले आिे. र्फक्त ग्रीष्ट्म ऋतूच्या 
पाचव्या पक्षाचा उल्लेख अवहशष्ट आिे. हदवस-सांख्या नष्ट झाली आिे. 

 
प्रस्त त लेखाचा उदे्दश कान्िेरीचे िे चैत्य लेणे खोदण्यास कोणी आरांभ केला व ते कोणी पूणव केले, 

तसेच त्या काळी कोणा हभक्षचूी त्या कामावर देखरेख िोती, व कोणी त्याचे पॉहलश केले िे नमूद करण्याचा 
िोता. 

 
िे चैत्य लेणे गजसेन आहण गजणमत्र या श्रेष्ठींनी खोदण्यास आरांभ केला िोता. ते भदायनीय या 

बौद्ध धमाच्या हभक्ष सांघाकहरता खोदले िोते. या शाखेचे हभक्ष  हवदभातील बेणाकट प्रदेशातून आले िोते िे 



अनुक्रमणिका 
 
 

मागे नाहशकच्या क्र. १८ च्या लेण्यातील लेखावरून दाखहवले आिे. प ढे िे लेणे स्थहवर अचल, भदन्त 
गहल, भदन्त णवजयणमत्र, भदन्त बोणध, भदन्त धमपपाल, उपासक अपरेिुक [या अपरेणचूा उल्लखे क्रमाांक २७ च्या 
लेखात आला आिे.] श्रेष्ठी याांनी प रे केले. भदन्त बोणधक याने त्या कामावर देखरेख केली वगरेैिी शवेटी नमदू 
केले आिे. 

 
 ळ वाचन 

१ रञो गोतणम [पुतस साणमणसणरयञ –*] 

२ सो (सा) तकणिस [सांविरे . . . . . . णग –] 

३ म्हपखे पांचमे [५ णदवसे . . . . . .  

४ वाणिजकेणह उतू (?) . . . . . .  

५ िुय उपांनेणह गा . . . . . .  

६ खाणतयेणह भातूणह . . . . . .  

७ गजसेनेन गजणम [तेन] . . . . . .  

८ कपठाणय चेणतय . . . . . .  

९ आचणरयानां णनका [यस . . . . भदाय*] 

१० नीयानां पणरगहे प [णतठाणपतां . . . . . . मा*] 
११ ताणपतूनां अभतीता [नां . . . . . .  

१२ पूजाय कुटुांणबनी [न बाल] कानां बाणल [कानां] 

१३ सवतस भाणगनेयान णनका [यस नाणत–] 

१४ वगस च अग पणटअणसय सव्वस [तानां] 
१५ णहतसुखाय हेतु [।*] एथ च नव [कणम*] 

१६ का पवणजतो थेरा भदत अचला भादां [त*] 

१७ गहला भदांत णवजयणमता भदत बो [णधको] 
१८ भदत धमपाला उपासको च नेगमो अन [द] – 

१९ पुतो अपरेनुको समाणपता [।*] आचणरयान थेरािां 

२० भदत सेउांलानां णससेन उपरणखतन भ– 

२१ दत बोणधकेन कत सेलवढकीणह [नाय] कणम– 

२२ सेणह कणढचकेणह महाकटकेणह खदर – 

२३ णकना च मीणठकेना [।*] 
 

अनुवाद 

 
राजा गोत [मीप त्र स्वामी श्रीयज् सातकिीच्या सांवतसर.] ग्रीष्ट्म ऋतूच्या पाचव्या [–५–] 

पक्षातील [. हदवशी] . . . णूचे प त्र खाणतय, भाऊ गजसेन आहण गज [णमत्र] [िे] 



अनुक्रमणिका 
 
 

कल्पान्तापयंत हटकणारे चैत्य भदायनीय आचायांच्या सांघाचे म्िणून, आपल्या हनधन पावलेल्या 
माताहपत्याांच्या सांमानाथव, तसेच आपली भाया, प त्र, कन्या, सावत्र बांध , सवव भाचे व ज्ञाहतवगव याांच्या तसेच 
सवव प्राण्याांच्या हितस खाथव स्थापन केले. यावर देखरेख ठेवणारे [प ढीलप्रमाणे िोते] –प्रव्रहजत स्थहवर 
भदन्त अचल, [सांमानाथप याांची नावे बहुवचनात घातली आहेत.] भदन्त गहल, भदन्त णवजयणमत्र, भदन्त 
बोणधक, भदन्त धमपपाल, उपासक व्यापारी आनांदाचा प त्र अपरेिुक [याचा उल्लखे क्रमाांक २७, ओ. ४ मध्ये आला आिे.] 
याांनी िे काम पूणव केले. या कामावरील अधीक्षक आचायव स्थहवर सेउांल (शवैल) याांचा हशष्ट्य भदन्त बोणधक 
याने लेणे खोदणारे पाथरवट (शलैवधवहक), कारागीर आहण उजाळा देणारा स्कां दरणक याच्या सािाय्याने िे 
काम पूणव केले. 
 

क्रमाांक २९ 

 
णचन येथील यज् सातकिीच्या काळचा णशलालेख : सांवतसर २७ 

 
या लेखाची हशला कृष्ट्णा हजल्ह्यातील णचन या गावी कृष्ट्णा नदीच्या दहक्षणेस सम द्रहकनारी 

सापडली िोती. ती आता मद्रास गव्िनवमेंट म्यहूझयममध्ये ठेवली आिे. हतच्यावरील बरीचशी अक्षरे आता 
अस्पष्ट झाली आिेत. 

 
िा लेख सन १८८९ मध्ये ब्यूह्लरने एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ.१,पृ. ९५-९६ वर छापाहशवाय प्रहसद्ध 

केला. नांतर फ्लीटने जनवल ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटी, १९०५, पृ. ३०५ वर त्याच्या वाचनात 
कािी द रुस्त्या स चहवल्या [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक १३४० मधील सांदभव पािा.] या लेखाचा छाप उपलब्ध नसल्याम ळे 
ब्यूह्लरचे वाचन येथे हदले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आिे. त्यातील अक्षरे ककहचत् नक्षीदार केली 

आिेत. भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — िा लेख राजा अयवक [क्रमाांक १९ च्या ओ. ३ मधील मिअइरकेन (मिाआयवकाने) या पदाने प ळ मावीने आपला 

पूज्य हपता गौतमीप त्र सातकणीचा उल्लखे केला आिे िे यावरून स्पष्ट आिे.] (स्वामी) यज् सातकर्णि याच्या शताब्दी शासनाच्या 
[या लेखाच्या ओळीत ‘वससताय’ असा शब्द आिे. त्याचा अथव अनेकाांनी अनेक प्रकारे केला आिे.भगवानलालनी त्याचा अथव ‘वषवशत्याम्’ 
(सांवत्सर-शताब्दीमध्ये) असा केला िोता. पण तो समाधानकारक वाटत नािी. िा शब्द वनवासी येथील लेखात (क्रमाांक ३७ मध्ये) आला आिे.तेथे 
त्याचा अथव ‘वांशसत्तायाम्’ (राज्य कालातील) असावा असे ब्यूह्लरने म्िटले आिे. ए.इां., व्िॉ. १ पृ. ९६.हदनेशचांद्र सरकारनी ‘वससताय’ आहण 
‘वषवसिस्त्राय’ असे शब्द कोरीव लेखाांत येतात दे दाखवनू ती ती धमवकृत्ये शांभर ककवा िजार वषांच्या जीवनाच्या िेतूने केली जात, असे दाखहवले 
आिे. ए.इां.,व्िॉ. ३४ पृ. २४१, हटप्पणी १ पािा. तोच अथव योग्य आिे.क्रमाांक २८, ओ.८ मधील ‘कपठाहय’ (कल्पान्तापयंत हटकणारे) िे चैत्याचे 
हवशषेण त्याच तऱ्िेचे आिे.] २७ व्या वषी हेमांत ऋतूच्या चौथ्या पक्षातील पाचव्या णदवशी कोरला िोता. त्याच्या 
आरांभी भगवांताला (ब द्धाला) नमन आिे. िा लेख र्फार र्फ टल्याम ळे त्याचा उदे्दश हनहितपणे साांगता येत 
नािी. सिाव्या ओळीतील ‘–धाय’ िी अक्षरे ‘ब धाय’ या शब्दाची असल्यास प्रस्त त लेखात बौद्ध धमाला 
हदलेल्या दानाचा उल्लखे असावा. 

 
प राणातील वांशावळीत यज्ञश्री सातकणीने २९ वष ेराज्य केले असे म्िटले आिे. तेव्िा या लेखात 

उल्लेहखलेली त्याच्या राज्यकालातील सांवत्सर –सांख्या त्याच्याशी ज ळते. 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

यज्ञ सातकणीचे राज्य अांध्र प्रदेशावर िोते िे प्रस्त त लेखावरून स्पष्ट आिे. तेथे त्याची अनेक 
प्रकारची नाणी सापडली आिेत. त्याांपैकी दोन हशडाांचे जिाज या हचन्िाची नाणी हवशषे उल्लेखनीय आिेत. 
त्याांवरून त्याची दहक्षण भारताच्या पूवव हकनाऱ्यावरील सत्ता व्यक्त िोते. 
 
 ळ वाचन 

१ णसधां [।*] नमो भगवतो [।*] . . . [वस] रञो गोतणम – 

२ पुतस अरकणसणरयञसातकणिस वससताय सांविर सत [णव] – 

३ सां २०[+*]७ हेमतानां पखां चतुथां ४ णद[वसां] [पांच*]मां ५ एणतय 

४ पुवाय अरकमहतरकेन महा . . .  

५ याणजना महाद . . .  

६ धाय . . .  [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो ! भगवांताला नमस्कार असो ! राजा गौतमीपुत्र आयवश्री यज् सातकिीच्या शांभर 

वषांच्या (राज्यकाळातील) सत्ताणवसाव्या –२७– सांवतसरी हेमांत ऋतूच्या चौथ्या –४–पक्षातील पाचवा –
५– णदवस –या पूवोक्त [हदवशी] आयवमित्तरकाांनी –जे [मिादांडनायक आिेत] व [ज्याांनी] . .
 . यज्ञ केला आिे, त्याांनी ब द्धाला [िे दान हदले]. 
  

क्रमाांक ३० 

 
कान्हेरीच्या लेण्यातील माठरीपुत्र शकसेनाच्या काळचा लेख : सांवतसर ८ 

 
िा लेख कान्हेरी येथे क्रमाांक ३६ च्या लेण्याच्या व्िराांड्याच्या बािेर उजवीकडील कभतीवर सात 

ओळींत कोरला आिे. वसे्ट सािेबाने सन १८६१ मध्ये जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक 
सोसायटी, व्िॉ. ६, पृ. ६ वर त्याची यथादृष्ट प्रत देऊन त्याकडे प्रथम लक्ष वधेले. नांतर भगवानलाल 
इांद्रजी, ब्यूह्लर, रामकृष्ट्णपांत भाांडारकर आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक १००१ तील 
सांदभव पािा. आ.स.वे.इां., व्िॉ.५,पृ.७९.] ब्यूह्लरच्या लेखाबरोबर छापलेल्या प्लेटवरून त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — या लेखाच्या आरांभी माठरीपुत्र शकसेनाच्या सांवतसर ८, ग्रीष्ट्म पक्ष ५, णदवस १० या 

काळाचा उल्लखे आिे. िा राजा सातवािनवांशी असावा, पण त्याचे नाव प राणाांतील वांशावळीत आढळत 
नािी. हवदभातील तऱ्िाळा गावी सापडलेल्या नाणक–सांचयातील कािी नाण्याांवर शक सातकर्मण असे 
राजनाम हदसते. [नाण्याांवरील प्रकरण पािा.] ती नाणी याचीच असावी. त्याांवरून िा राजा यज्ञ सातकणीनांतर 
पहिम मिाराष्ट्र व हवदभव याांवर राज्य करीत िोता असे हदसते. अांध्रात राजा माठरीप त्राची ताांब्याची 
िन्स्तहचन्िाांहकत नाणी पेडाबांक र येथे सापडली आिेत ती याचीच असावी. 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

प्रस्त त लेखाचा उदे्दश कणलयि येथे रािणारा आहण व्यापारी णवष्ट्िुनांदीचा प त्र, व्यापारी गृिपहत 
[नाव नष्ट] याने कान्हेरी येथे क्रमाांक ८१ चे लेणे आपल्या स्वतःच्या तसेच आपला हपता णवष्ट्िुनांदी, माता 
बोणधसमा, भाऊ–हस्ती, आहण आपले व्यापारी बाांधव याांच्या प ण्योपाजवनाथव कोरहवले िे नमूद करण्याचा 
िोता. याने कान्िेरी येथे द सरेिी एक लेणे कोरहवले िोते. क्रमाांक ३१ पािा. 

 
स्थलणनिय — प्रस्त त लेखात कणलयि िे एकच स्थळ हनर्मदष्ट आिे. [क्रमाांक २७ मध्ये याचे नाव ‘कालयाण’ 

असे आले आिे.] ते सध्याचे ठाणा हजल्ह्यातील कल्याण िोय. िे प्राचीन काळी बांदर म्िणून प्रहसद्ध िोते. 
 
 ळ वाचन 

१ णसधां [।*] रञो म(मा) ढणरपुतस स्वाणमसकसेनस 

२ सविरे ८ णग प ५ णदव १० एताय पुवाय क – 

३ णलयिकस नेकमस वेण्हुनांणदस पूतस नेग – 

४ मस गहपणतस . . . णतस लेि पणतठाणप – 

५ त सहा आय्यकेन [‘आय्यक’ (सां.आयवक) म्िणजे ‘पूज्य’. येथे एखादया हभक्ष चा, नामहनदेश आला असावा. इतरत्र ‘अइरक’ 
चा उल्लखे राजाच्या बाबतीत आला आिे.] सेन सहा णपतुिा वेण्हुन – 

६ णदना सहा मातुय बोणधसमाय सहा भा – 

७ [तुना . . ] हणथना सहा [स] वेन [णनकायेनेणत] [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो ! राजा माठरीपुत्र स्वामी शकसेनाच्या [राज्यकालाच्या] सांवतसर ८, ग्रीष्ट्म पक्ष ५, 

णदवस १० या पूवोक्त हतथीस कणलयिचा [रहिवासी] आहण व्यापारी णवष्ट्िुनांदी याचा प त्र, व्यापारी आहण 
गृिपहत . . हत याने [िे] लेणे कोरहवले. त्याच्याबरोबर आयवक . . त्याचा हपता 
णवष्ट्िुनांदी, त्याची माता बोणधसमा, याचा भाऊ–हस्ती आहण सवव व्यापारी वगव [या धमवकृत्यात] सिभागी 
आिेत. 
 

क्रमाांक ३१ 

 
कान्हेरीच्या लेण्यातील माठरीपुत्र सकसेनाच्या काळचा खांणडत लेख 

 
िा लेख कान्िेरी येथील क्र. ३६ च्या व्िराांड्याच्या बािेर क्र. ३० च्या लेखाप्रमाणे कोरला आिे. 

याकडे वसे्ट सािेबाने जनवल ऑर्फ हद बॉम्बे ्चँ ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. ६, पृ. ७ वर 
त्याची यथादृष्ट प्रत छापून प्रथम लक्ष वधेले. नांतर ब्यहू्लर, फ्राांके आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. 
[ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक १००२ मधील सांदभव पािा. आ. स. व.े इां., व्िॉ. ५, पृ. ८२.] ब्यूह्लरचे वाचन येथे हदले आिे. 

 
णलपी व भाषा–– या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

णववेचन–– प्रस्त त लेख अहतशय खांहडत झाला आिे. तथाहप अवहशष्ट भागावरून त्याचा उदे्दश क्र. 
३० च्या लेखातल्याप्रमाणे असावा. कारण त्या दोन्िी लेखाांत कािी व्यन्क्त समान आिेत. 

 
िा लेख [सातवािन नृपहत] माठरीप त्र स्वामी शकसेन याच्या काळचा आिे. त्याच्या राज्यकालाचे 

वषव ऋत  व पक्ष आता नष्ट झाले आिेत, पण हदवस मात्र क्र. ३० च्या लेखाांतल्याप्रमाणे १० च आिे. तेव्िा 
इतर काल-हवशषे क्र. ३० च्या लेखातल्याप्रमाणे असाव.े प्रस्त त लेखाचा उदे्दशिी त्या लेखातल्याप्रमाणे 
असावा. त्यात म्िटले िे की [कहलयण*] येथे वास्तव्य करणाऱ्या, णवष्ट्िुनांदीचा प त्र . .याची भाया 
हालणिका हिने िे [द सरे] लेणे आयवक . . धामय . . बुद्धकय .  
 याांच्यासि [प ण्योपाजवनाथव] [हनमाण केले]. 

 
मागे दाखहवल्याप्रमाणे िा माठरीप त्र [शकसेन] तऱ्िाळा येथील नाण्याांवर ज्याचे नाव ‘शक 

सातकर्मण’ असे आढळते तोच असावा. 
 
स्थलणनिय –– प्रस्त त लेखाच्या हतसऱ्या ओळीतील ‘वाठवये-’च्या पूवीचे स्थलनाम आता नष्ट 

झाले आिे. पण क्र. २९ च्या लेखावरून ते ‘कहलयण’ असाव.े ते सध्याचे ठाणे हजल्ह्यातील कल्याि िोय. 
 

 ळ वाचन 

१ सध [।*] र [ञो*] म [ढणरपुतस स्वाणम] –सकसे- 

२ [नस] . . . . . . [णद] वा १० एता [य] 

३  . . . . . . वठवेय वेण्हुनणदपुत्र 

४ [स]  . . . . . . स भजाय हालणिका ले – 

५ [ि पणतठाणपत स] हा आय्यकेन ला . स . . .  

६  . . . धामये . . .  

७  . . बुद्धकयेन सहा . . .  

 
अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा माठरीपुत्र स्वामी शकसेन याच्या . . . णदवस १० 

या [पूवोक्त हतथीस]  . . येथे वास्तव्य करणाऱ्या णवष्ट्िुनांदीच्या प त्राची .. भाया हालणिका 
हिने आयवक . . . धामय . . ब द्धकय याांच्यासि [प ण्योपाजवनाथव] िे 
[लेणे कोरहवले]. 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

क्रमाांक ३२ 

 
नागाजुपनकोंड येथील गौतमीपुत्र णवजय सातकिीचा स्तांभ-लेख : सांवतसर ६ 

 
िा लेख नागाजुपनकोंडाजवळ कृष्ट्णेच्या काठी सापडला िोता. त्याचा उपयोग कृष्ट्णानदीच्या 

घाटाकहरता केला िोता. श्री. एच. सरकार याांनी तो एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. ३६, पृ. २७३-७४ वर 
त्याच्या छापासि सांपाहदला आिे. त्याच छापावरून त्याचे वाचन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा –– याची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आिे. येथे ‘त’ ला गाठ आिे, पण ‘न’ला नािी. ‘म’ व 

‘व’ याांची खालची बाजू चपटी झाली आिे. िा लेख स न्स्थतीत असल्याम ळे त्याचे वाचन हनहित आिे. णलपी 
्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 

 
णववेचन –– या लेखाच्या आरांभी ‘अगपोगल’ (अग्रयप द गल) ब द्ध याला नमन आिे. नांतर त्या 

काळी तेथे राज्य करणारा (सातवािन राजा) गौतमीप त्र णवजय सातकर्णि याच्या सांवतसर ६, ग्रीष्ट्म ऋतूच्या 
चौथ्या पक्षातील वैशाख पूर्णिमेचा उल्लखे आिे. त्या हतथीस तेथे स्तांभ उभारला असे म्िटले आिे. वैशाख 
पूर्मणमेला बौद्ध धमात हवशषे मित्त्व आिे. कारण त्या हतथीस गौतम ब द्धाचा जन्म, ज्ञानप्रान्प्त आहण 
मिापहरहनवाण या हतन्िी घटना घडल्या. तहन्नदशवक िा स्तांभ बि धा राजाजे्ञने उभारला असावा. 

 
हवजय सातकणीचे नाव प राणाांतील वांशावळींत यज्ञत्रीचा उत्तराहधकारी म्िणून येते. पार्मगटरने –– 

 
षडेव भणवता तस्माद  णवजयस्तु समा नृपः। 

 
अशी पांन्क्त हदली आिे. कािी प राणाांत ‘समा दश’ असा पाठ आिे. प्रस्त त लेखात त्याच्या राज्यकालाच्या 
सिाव्या वषाचा उल्लेख असल्याम ळे आहण त्याच वषी त्याचे हनधन झाल्याबद्दलचा प रावा नसल्याम ळे त्याने 
दिा वष ेराज्य केले असाव.े 
 

हवजय सातकणीचा िा एकच लेख उपलब्ध झाला आिे. यापूवी त्याचे नाव अपूणव रूपाने 
हवदभातील चाांदा व तऱ्िाळा येथील सातवािनाांच्या नाणकसांचयातील नाण्याांवर असलेले आम्िी दाखहवले 
िोते. तेव्िा त्याच्या अमलाखाली अांध्राप्रमाणे हवदभव देशिी िोता यात सांशय नािी. त्याची नाणी पहिम 
मिाराष्ट्रात मात्र सापडली नािीत. तेव्िा यज्ञत्रीच्या कारकीदीनांतर सातवािन साम्राज्याची हवभागणी 
झालेली हदसते. हवजय सातकणीला अांध्र प्रदेश हमळाल्यावर त्याने तेथे आपल्या नाव े ‘णवजयपुरी’ नामक 
नगरी स्थापून हतला आपली राजधानी केली असावी. त्यालाच आता नागाज वनकोंड असे म्िणतात. 

 
सातवािन कालाच्या अखेरीस त्या वांशाची राजधानी पैठणिून अांध्रात िलहवली असल्याम ळे 

त्यानांतर थोड्याच काळाने रचलेल्या प राणाांतील वांशावळीत सातवािनाांना अांध्र का म्िटले याची आता 
समाधानकारक उपपत्ती लागते. यज्ञश्रीनांतरच्या शकसेन ककवा शक सातकणीचे नाव त्या वांशावळीत येत 
नािी; पण अांध्रात राज्य करणाऱ्या हवजय सातकर्मण व शवेटचा प ळ माहव याांची नाव ेयेतात. यावरूनिी वरील 
उपपहत्त समर्मथत िोते. यज्ञश्रीनांतरच्या सातवािन राजाांच्या नाण्याांचे सांग्रि नागाज वनकोंड येथे सापडले 
आिेत. [इक्ष्वाक वांशी राजाांच्या कोरीव लेखाांत ‘हवजय’ या एकाच सांवत्सर-नामाचा उल्लखे आढळतो. त्यावरून त्याांची राजधानी त्यावषी 



अनुक्रमणिका 
 
 

स्थाहपली असावी आहण षहष्टसांवत्सर चक्राचा आरांभ त्या काळी त्या सांवत्सराने िोत असावा िी हदनेशचांद्र सरकाराांची कल्पना या लेखाम ळे 
हबनब डाची ठरली आिे. आमचे Literary and Historical Studies in Indology, pp. 103 f. पािा.] 
 
 ळ वाचन 

[ए. इां., व्िॉ. ३६ मधील छापावरून.] 

१ [न] मो भगवतो अगपोगलस [।*]. 

२ रञो गोतणमपुतस णसणरणवजयस – 

३ तकणिस सव ६ णग प ४ णदव वेसा – 

४ खपुणिम [।*]. 
 

अनुवाद 

 
प्राण्यामध्ये श्रेष्ठ [ब द्धाला] नमस्कार असो! राजा गौतमीप त्र श्रीणवजय सातकर्णि याचे सांवतसर ६, 

ग्रीष्ट्म पक्ष ४, णदवस वैशाख पूर्णिमा [या हदवशी िा स्तांभ उभारला]. 
 

क्रमाांक ३३ 

 
कोडवणल येथील चांडस्वातीच्या काळचा प्रस्तर-लेख: सांवतसर [११] 

 
अन्ध्र प्रदेशातील पीठाप रम् गावाच्या वायव्येस स मारे ९ मलैाांवर कोडवणल गावाजवळील टेकडीवर 

एका स्तूपाचे अवशषे आढळतात. त्याजवळ का प्रस्तरावर (खडकावर) िा लेख कोरला आिे. याचे पहिले 
वाचन स्टेन कोनो याने सन १९०८ मध्ये Z. D. M. G. या जमवन हनयतकाहलकाच्या व्िॉ. ६२, पृ. ५९२ वर 
प्रकाहशत केले. नांतर कृष्ट्णशास्त्री याांनी िा लेख एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. १८, पृ. ३१६-३१९ वर 
सांपाहदला. त्याांच्या लेखासि छापलेल्या त्याच्या छापावरून ते येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा –– या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आिे. यात ‘ख’ या अक्षराची गाठ स्पष्ट आिे. 

‘त’ अक्षरालािी गाठ आिे. ‘म’ अक्षराचा खालचा भाग चपटा झाला आिे. या अक्षरवहटकेवरून प्रस्त त लेख 
हिस्तोत्तर द सऱ्या ककवा हतसऱ्या शतकातील हदसतो. त्याची भाषा प्राकृत आिे. िा लेख र्फार खराब 
न्स्थतीत असल्याम ळे त्याचे वाचन कािी हठकाणी अहनहित आिे. 

 
णववेचन –– प्रस्त त लेख वाणसष्ठीपुत्र स्वामी श्रीचांडस्वातीच्या काळचा आिे. यात त्याच्या 

राज्यकालाचे वषप कोरले िोते. ते दोन हचन्िाांनी दशवहवले िोते. त्याांतील पहिले आता अस्पष्ट झाले आिे, पण 
ते १० या सांख्येचे द्योतक असाव.े नांतरचे हचन्ि १ या सांख्येचे हनदशवक हदसते. प ढे हे प २, णदवस २ असे 
वाचन सांभवते. त्यावरून िा लेख सातवािन नृपहत चांडस्वाणत याच्या ११ व्या वषी हेमन्त ऋतूच्या दुसऱ्या 
पक्षाच्या दुसऱ्या णदवशी कोरलेला हदसतो. त्याचा उदे्दश अमात्य स्वामी खगु याने धमवदाय स्थाहपला िोता िे 
नमूद करण्याचा िोता. ‘खग ’ िे व्यन्क्तनाम हदसते. कृष्ट्णशास्त्री याांनािी त्याचा अथव लागला नव्िता. स्टेन 
कोनो याने ‘अमच भहूमवशे धम ठहपत’ असे वाचून त्याचा अथव ‘अमात्याने मातीचे घर धमवदाय म्िणून बाांधले’ 
असा केला िोता तोिी समाधानकारक वाटत नािी. कारण (१) त्या वाचनात त्या अमात्याचे नाव येत नािी; 



अनुक्रमणिका 
 
 

आहण (२) ‘वशे’ (सांस्कृत वशे्म) यामध्ये तालव्य ‘श’ आिे. पण प्रस्त त लेखात ‘हसहर’ (सांस्कृत ‘श्री’) मध्ये 
श चा स झाल्याम ळे ते वाचन सांभाव्य वाटत नािी. 

 
चांडस्वाहत याची नाणी अांध्र प्रदेशात कृष्ट्णा आहण गोदावरी हजल्ह्याांत सापडली आिेत. हवदभात 

मात्र ती अद्याहप आढळली नािीत. त्याच्या कािी नाण्याांवर राजनाम ‘चांद’ हदसते. प राणाांत ते ‘चांडश्री’ 
आहण ‘चांदश्री’ अशा दोन्िी प्रकारे आढळते. त्याने हवजय सातकणीनांतर राज्य केले असे प राणे साांगतात; 
पण रॅप्सनने त्याची नाणी यज्ञश्रीच्या पूवी घातली आिेत. कािी प राणाांत त्याने दिा वष ेआहण इतर कािीत 
तीन वष े राज्य केले असे म्िटले आिे. प्रस्त त लेखावरून त्याचे राज्य हनदान अकरा वष े हटकले असे 
हदसते. 

 
हवदभात हवजय व शक सातकणींची नाणी सापडली आिेत, पण चांडश्रीची हमळाली नािीत. 

त्यावरून हवजय व शक सातकणीनांतर सातवािन सत्ता अांध्र प्रदेशातच सीहमत झाली असावी. 
 
स्थलणनिय –– कृष्ट्णशास्त्रींनी ओ. ४ मध्ये ‘खड्डवहल’ असे वाचून ते सध्याच्या कोडवलीचे प्राचीन 

नाव मानले आिे. पण त्या हठकाणी तसे स्थलनाम असण्याचा सांभव नािी. स्टेन कोनोनेिी िे दाखहवले 
आिे. 

 
 ळ वाचन [ए. इां. व्िॉ. १८, पृ. ३१८ समोरील छापावरून.] 

१ णसधां [।*] राञो वाणसठी – 

२ पुतस साणम णसणर – 

३ चां [ड]साणतस [या राजनामातील द सरे अक्षर आता खराब झाले आिे, पण स्टेन कोनो आहण कृष्ट्णशास्त्री या दोघाांनीिी ते ‘ड’ 
असेच वाचले आिे. स्टेन कोनोचे वाचन ‘चडसातस’ असे आहण कृष्ट्णशास्त्रींचे ‘चांडसाहतस’ असे आिे. ‘त’ वरील वेलाांटी स्पष्ट 
हदसते. नाण्याांवर ‘चडसाहतस’ असे राजनाम आढळते. B. M. C. (Andhras), pp. 32-33. कािी नाण्याांवर रॅप्सनने ‘चदसाहतस’ 
वाचले आिे.] [सवि]रे [कृष्ट्णशास्त्रींनी ‘राहजवच्छरे २’ असे वाचले आिे. पण सांवत्सर-सांख्या प ढील ओळीच्या आरांभी आली 
असावी.] 

४ [१०] [येथील सांवत्सर-सांख्येतील पहिले हचन्ि आता अस्पष्ट झाले आिे. स्टेन कोनोने येथे १० [+*]३ (?) अशी सांवत्सर-सांख्या 
वाचली आिे.] [+*]१ हे प २ णदवस २ [कृष्ट्णशास्त्रींनी ‘हद १ खड वहल’ असे वाचले आिे; पण ‘हद’ व ‘ख’ मध्ये ‘१’ या 
सांख्येचे हचन्ि हदसत नािी. प ढील अक्षर ‘ख’ नसून ‘व’ आिे. ‘वाहसठी’ मधील ‘व’कार पािा. ‘हदवस’ यातील ‘स’ ‘साहत’ मधील 
‘स’सारखा आिे. स्टेन कोनोलािी येथील ‘खड वहल’ वाचन मान्य नािी.] 

५ अमचस सणमखगु [स्टेन कनोने ‘अमचस भहूमवेश’ वाचून त्याचा अथव ‘अमात्याचे भहूमवेश्म (मातीचे घर)’ असा केला आिे; पण 
तो बरोबर वाटत नािी. ज्याने िा लेख कोरहवला त्या अमात्याने आपले नाव खहचतच त्यात घातले असते. आमचेिी वाचन हनहित 
नािी. पण ‘अमचस सहम खग  (?) धम ठाहपत’ असे वाचन हववहक्षत हदसते. ‘खग ’ याचा अथव लागत नािी. ‘खग ’ िे व्यन्क्तनाव 
असावे.] धम 

६ थाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा वाणसष्ठीपुत्र स्वामी श्रीचांडस्वाणत याच्या [राज्यकाळाच्या] सांवतसर ११, हेमांत 

पक्ष २, णदवस २ [या हदवशी] अमात्य [स्वामी खगु] याचा धमवदाय [या धमवदायाचे स्वरूप स्पष्ट नािी.] [येथे] 
उभारला. 



अनुक्रमणिका 
 
 

क्रमाांक ३४ 

 
अडोिी तालुक्यातील पुळुमावीच्या काळचा लेख : सांवतसर ८ 

 
िा लेख अांध्र प्रदेशातील बले्लारी हजल्ह्याच्या अडोिी ताल क्यात म्याकडोनी आहण हचन्नकडबूरू या 

दोन गावाांमध्ये असलेल्या एका ताांबसू खडकावर कोरला आिे. तो डॉ. हव. स. स खटणकर याांनी 
एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. १४, पृ. १४३-१५५ वर छापासि सन १९१७ मध्ये प्रहसद्ध केला िोता. त्याच 
छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा –– या लेखाची हलपी ्ाह्मी आिे. ‘क’, ‘ञ’ व ‘र’ या अक्षराांचे दाांडे लाांब असून ते 

खाली डावीकडे वळहवले आिेत. अक्षराांना जोडलेला ‘इ’कार वत वळाकार वलेाांटीने दाखहवला आिे. 
‘आ’कारदशवक अक्षराांच्या शीषवभागाची आडवी रेषा ककहचत वाकहवली आिे. एकां दरीत अक्षरे इक्ष्वाकूां च्या 
लेखाांतील अक्षराांकडे झ कत चाललेली हदसतात. भाषा प्राकृत आिे. 

 
णववेचन–– प्रस्त त लेखाचा उदे्दश सातवाहनवांशी राजा श्रीपुळुमाणव याच्या कारकीदीच्या आठव्या 

वषी हेमन्त ऋतूच्या दुसऱ्या पक्षातील पणहल्या णदवशी मिासेनापहत स्कन्दनाग याच्या ‘सातवाणहणनहार’ या 
जिाहगरीतील सेनादलाहधकारी कुमारदत्त याच्या वेपुरक गावात रािणाऱ्या कोंतवांशी सांब नामक गृिपतीने 
या लेखाजवळचा तलाव खोदला िे नमूद करण्याचा िोता. 

 
प्रस्त त लेखातील सातवाहन राजवशेाचा उल्लेख लक्षणीय आिे. असा उल्लखे त्या वांशाच्या नाहशक 

येथील अगदी आरांभीच्या–कृष्ट्ण राजाच्या–लेखात मात्र आढळतो. [क्रमाांक १, ओ. १ पािा.] या लेखात 
उल्लेहखलेला पुळुमाणव कोण िे ठरहवताना स खटणकराांनी त्याच्या कारकीदीच्या आठव्या वषाच्या 
उल्लेखाला मित्त्व देऊन तो गौतमीप त्र सातकणीचा प त्र प ळ माहव असावा असा तकव  केला आिे. कारण 
त्याने अठ्ठावीस वष े राज्य केले िोते. [D. K. A., p. 43.] शवेटच्या प ळ मावीची कारकीदव र्फक्त सात वषांची 
िोती. म्िणून तो प ळ माहव येथे हववहक्षत असणे शक्य नािी असे त्याांचे अन मान िोते. पण िी अन मान-पद्धहत 
सदोष आिे. प राणाांत हनर्मदष्ट केलेले राजाांचे शासनकाल हवश्वसनीय नािीत िे कोरीव लेखाांच्या 
प राव्यावरून हसद्ध झाले आिे. त्यापेक्षा अक्षरवहटकेचा प रावा जास्त हवश्वसनीय असतो. प्रस्त त लेखातील 
अक्षरवहटका सातवािनानांतर अांध्रात उदयास आलेल्या इक्ष्वाक वांशी राजाांच्या अक्षरवहटकेकडे झ कलेली 
हदसत असल्याम ळे त्यात हनर्मदष्ट केलेला प हळमाहव िा शवेटचा-हतसरा [हशवश्री प ळ माहव िा वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीिून हभन्न 
गणल्यास िा प ळ माहव चौथा िोईल. पण ‘हशवश्री’ िे केवळ हबरुद िोते िे आम्िी इतरत्र दाखहवले आिे.]-प ळ माहव असावा. त्याची नाणी 
हवदभात तऱ्िाळा येथे सापडली आिेत. त्यावर त्याचे नाव ‘प ळ िामहव’ असे आढळते. 

 
प्रस्त त लेखावरून सातवािनकाळी सेनापहत व सेनादलातील खालचे अहधकारी याांना वतेन म्िणून 

गाव, ताल का, हजल्िा याांसारखी भहूमदाने देण्याचा प्रघात िोता असे हदसते. 
 
स्थलहनिय–– प्रस्त त लेखातील ‘सातवािनहनिार’ िा प्रदेशहनदेश पल्लवनृपहत 

हशवस्कन्दवम्याच्या िीरिडगल  ली ताम्रपटातील ‘सातवािहनरट ठा’ सारखा आिे. त्यावरून त्याकाळी 
सध्याच्या बले्लारी हजल्ह्याला सातवािनाांचे नाव हदले िोते असे हदसते. प्रस्त त लेख जेथे सापडला िोता त्या 



अनुक्रमणिका 
 
 

स्थळाचे ‘वेपुरक’ नाव सध्या प्रचहलत नािी. सातवािन कालाअखेर त्या वांशाची सत्ता दहक्षणेत बले्लारी 
हजल्ह्यापयंत पसरली िोती िे प्रस्त त लेखावरून स्पष्ट आिे. 

 
 ळ वाचन 

१ [णस]धां [।*] रञो सातवाहनानां [णस]णरपुळु [मा]णवस सव ८ हेम २ णदव १ 

२ [प्र*] [थमस]महासेनाप [णत]स खांद [ना]कस जनपदे सातवाहणनहारे 

३ [गो*] णमकस कुमारदतस गामे वेपुरके वथवेन गहपणतकेन [कों]तानां सांबेन 

४ तळकां  खाणनतां [।*]. 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! सातवाहन वांशातील राजा श्रीपुळुमाणव याच्या [राज्यकालाच्या] सांवतसर ८, हेमांत 

[ऋतूच्या] २ [या पक्षातील] प्रथम-१-णदवशी मिासेनापती स्कन्दनाग याच्या सातवाहणनहार या 
जनपदातील (प्रदेशातील) गौन्ल्मक (कॅप्टन्) कुमारदत्त याच्या वेपुरक [गावात] वास्तव्य करणाऱ्या कोंत 
(क ळातील) सांब या गृिपतीने [िा] तडाग (तलाव) खोदहवला. 
 

क्रमाांक ३५ 

 
मळवळ णळ येथील चुटुकुलानन्द सातकिीचा स्तांभलेख: सांवतसर १ 

 
िा लेख कनाटक प्रदेशाच्या हशकारपूर ताल क्यातील मळवळ णळ या गावी कल्लेश्वर देवालयाच्या 

समोर पडलेल्या सिा रू्फट उांचीच्या काळ्या दगडाच्या षट कोनी खाांबावर कोरला आिे. त्याच्या सिा 
बाजूांवर एकूण आठ ओळी खालून वर हलहिल्या आिेत. त्याांपकैी पहिल्या व सिाव्या बाजूांवर प्रत्येकी दोन व 
इतर बाजूांवर प्रत्येकी एक ओळ आिे. या आठ ओळींपकैी पहिल्या तीन ओळींत च ट क लानांद सातकणीचा 
लेख व नांतरच्या पाच ओळींत कदम्बनृपहत हशवस्कन्दवमवन् याचा लेख आिे. 

 
या लेखाकडे ब्यूह्लरने सन १८९५ मध्ये प्रथम लक्ष वधेले. नांतर राइस, फ्लीट व रॅप्सन याांनी त्याची 

चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ११९५ मधील सांदभव पािा.] राइसने एहपग्राहर्फया कनाहटका, व्िॉ. ७, मध्ये त्याचे 
छाप, वाचन व भाषाांतर हदले आिे. त्याच छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा–– या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन–– प्रस्त त लेखाच्या आरांहभ मळपणळ देवाच्या हवजयाचा उल्लखे आिे. नांतर 

वैजयन्तीपुराचा मानव्यसगोत्री हाणरतीपुत्र णवण्हुकड चुटुकुलानन्द सातकर्णि याची प ढील आज्ञा रजुन्क 
महावल्लभ यास कळहवली आिे: ‘आय ष्ट्य आहण सांपहत्त याांच्या वृद्धीकहरता सहलाटवी गाव मळपणळ देवाच्या 
भोगाकहरता कौन्ण्डन्यगोत्री िाहरतीप त्र ताककचाचा म लगा कोण्डमाि याला आम्िी सवव पहरिाराांसि हदला 
आिे’. शवेटी प्रस्त त लेखाचा काळ प्रथम सांवतसर, ग्रीष्ट्म ऋतूचा दुसरा पक्ष आहण प्रथम णदवस असा 
उल्लेहखला आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

अक्षरवहटकेवरून िा लेख सातवािन काळाच्या अखेरचा हदसतो. त्या काळी उत्तर कानडा 
प्राांतातील वनवासी नृपहत च ट क लानन्द सातकर्मण याचा अांमल दहक्षणेत प्रस्थाहपत िोऊन त्याने आपली 
सत्ता लौकरच उत्तर कोकणापयंत पसरहवली िे कान्िेरी लेण्यातील क्र. ३६ च्या लेखावरून हदसते. प्रस्त त 
लेखातील ‘मानव्यसगोत्र’, ‘िाहरतीप त्र’ आहण ‘हवण्ि कडच ट क लानन्द’ िी राजाची हबरुदे उल्लखेनीय 
आिेत. याांतील ‘च ट क लानन्द’ िे हबरुद शकवांशी मान राजाच्या वांशजाांकडून घेतलेले हदसते. हवण्ि कड िे 
कदाहचत् त्या वांशाचे कनाटकातील मूलस्थान असेल. ‘मानव्यसगोत्र’ आहण ‘िाहरतीप त्र’ िी हबरुदे नांतरच्या 
कदांबाांनी व पूववकालीन चाल क्याांनी उचललेली हदसतात. ‘िाहरतीप त्र’ िे हबरुद तर वाकाटकाांच्या वाहशम 
ताम्रपटातिी आढळते. [वाकाटक नृपहत आहण त्याांचा काळ, पृ. ३२९.] 

 
स्थलणनिय–– राइसने िा स्तांभलेख जेथे सापडला त्या गावचे नाव ‘मिपहि’ असे वाचले िोते. 

त्याचे खरे वाचन ‘मळपहळ’ असे आिे व तेच सध्या मळवळ हळ या रूपाने प्रचहलत आिे. ‘वैजयन्ती’ िी या 
सातकणींची तत्कालीन राजधानी िोती. हतचे द सरे नाव ‘वनवासी’ िे अद्याहप प्रचहलत आिे. ती उत्तर 
कानडा प्रदेशात आिे. 

 
 ळ वाचन 

१ णसद्धम्॥ जयणत भगवान् मळपणळदेवो [।*] वैजयन्तीपुरराजा मानव्यसगोत्रो हाणरतीपुत्तो 
णवण्हुकड ड-चुटुकुलानन्दसातकणि आिपयणत महावलभां रजुन्कां  [।*]. 

२ आयुधनवद्धतीच्िां भगवतोषपटीयसीं सुखान्वयां गामाहारसहलाटवीं॥ मळपणळदेवभोगां 
महासुरािां ठािां आतमरच्चाय सव्वपणरहारेि वीतरासां अभटप्सपवेसां सणसणद्धकम् 

३ एवां उणचतां सव्वपणरहारेि ताककचीसुताय बम्हदेजन्ां णदण्िम् कौच्ण्डन्यसगोत्ताय हाणरतीपुत्ताय 
कोण्डमािाय इव्वद्धणत्त णबतीय णगम्हपक्खां पडमणदवसां पडमसमच्चरम् णदण्िां . .[।*] 

 
अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! भगवान् मळपणळदेव िा हवजयी आिे! 
 
वैजयन्तीपुराचे राजे, मानव्यसगोत्री, िाहरतीप त्र, णवण्हुकडचुटुकुलानन्द सातकर्णि िे रजुन्क 

महावल्लभ यास आज्ञा करतात की [आमच्या] आय ष्ट्य व सांपहत्त याांच्या वृद्धीच्या इच्छेने भगवांताचा सांतोष 
करण्यात अत्यन्त क शल आहण स खाचे साधन असा सहलाटवी ग्रामाहार, [‘गामािारसिलाटवीम्’ याचा नीट अथव 

लागत नािी. इतरत्र ‘आिार’ याचा अथव मिाहवभागासारखा प्रदेश असा आढळतो.] आमची अचवना म्िणनू सवव देवाांचे स्थान 
असलेल्या मळपणळ देवाच्या भोगाकहरता, सवव पहरिाराांनी य क्त आहण [सवव] बाधारहित, [‘वीतरासां’ (हवत्रासम्) 

िे इतरत्र आढळणाऱ्या ‘बाधारहित’ या हवशषेणाच्या अथी योहजलेले हदसते.] [तसेच] राजसेवकाांना अप्रवशे्य आहण 
न्यायाहधकारासहित [‘सहसहद्धकम्’ िे इतरत्र आढळणाऱ्या ‘अभ्यन्तरहसहद्धकम्’ या अथी योहजले आिे. C. I. I. IV, p. 251,253 n. त्याचा 
अथव ‘न्याय करण्याच्या अहधकारासहित असा आिे. हदलेल्या गावातील कज्जाांचा हनकाल त्या गावाच्या मालकानेच करावयाचा िा अथव.’] असा, 
कौन्ण्डन्यगोत्री िाहरतीप त्र ताककचीचा प त्र कोण्डमाि याला ्ह्मदाय म्िणून हदला आिे. [तो] प्रथम 
सांवतसर, णद्वतीय ग्रीष्ट्मपक्ष, प्रथम णदवस [या हदवशी] हदला. 

 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

क्रमाांक ३६ 

 
कान्हेरीच्या लेण्यातील [चुटुकुलानन्द सातकिीच्या काळचा] लेख: सांवतसर [९] 

 
िा लेख कान्िेरी येथील क्र. ७७ च्या लेण्यात व्िराांड्याच्या बािेरील उजव्या बाजूस कभतीवर 

कोरला आिे. याकडे बडव सािेबाने सन् १८४७ मध्ये ‘हिस्टॉहरकल रीसचेस’ यात प्रथम लक्ष वधेले. नांतर 
वसे्टने त्याची यथादृष्ट प्रत प्रहसद्ध केली. ब्यहू्लर, फ्राांके व रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक 
१०२१. वेस्ट सािेबाने fy. B.B.R.A.S., Vol. VI (Old Series), pp. 10 f. वर याची यथादृष्ट प्रत छापली आिे.]ब्यहू्लरच्या वाचनाबरोबर 
त्याचा छाप हदला नसल्याम ळे तेच वाचन येथे देऊन त्याची चचा केली आिे. 

 
णलपी व भाषा–– लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन–– प्रस्त त लेखाच्या पहिल्या ओळीतील राजाचे नाव, सांवत्सर, ऋत  व पक्ष िी आता 

अस्पष्ट झाली आिेत. तथाहप यथादृष्ट प्रतीवरून सांवतसर ९ आहण ऋतु हेमांत वाचता येतात. हतहथ ‘दसमी’ 
स्पष्ट आिे. पहिल्या ओळीत ‘प ल’ अशी अक्षरे आहण त्यापूवी ‘इ’-काराचे हचन्ि हदसतात. त्याांवरून त्या 
काळी राज्य करणारा राजा [स्वाहम] ककवा [हसहर] प ळ माहव असावा असा ब्यहू्लरचा तकव  िोता. [A. S. W. I., 
Vol. V, p.86. ब्यूह्लरने िा लेख वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव याच्या काळचा असावा असे म्िटले आिे.] पण यासारखींच व्यन्क्तनामे व 
हवशषेणे असलेला लेख वनवासी येथे सापडला आिे. (क्र. ३७ पािा.) त्यावरून येथील राजाचे नाव 
हवण्ि कड च ट क लानन्द सातकर्मण असाव ेअसा तकव  रॅप्सनने केला आिे. तो सय न्क्तक आिे. 

 
प्रस्त त लेखात मिाराजाची कन्या मिाभोजी आहण मिारठीची पत्नी स्कन्दनाग सातकाची माता 

आहण मिाभोज धिसेि याची भहगनी नागमलणनका हिने आपल्या माताहपत्याांच्या नावाने िे लेणे 
हभक्ष सांघाला अपवण केले असे म्िटले आिे. 

 
या लेखात कान्िेरी येथील लेणे खोदहवणाऱ्या दात्रीचे वणवन उत्तर कानडा प्रदेशातील वनवासी येथे 

कोरलेल्या राजा िाहरतीप त्र हवण्ि कड च ट क लानन्द सातकर्मण याच्या सांवत्सर १२ च्या लेखातील 
हशवस्कन्द नागश्री क माराच्या मातेच्या वणवनासारखे आिे. [प ढील क्रमाांक ३७ चा लेख पािा.] हतलािी ‘मिाभ हव’ 
(मिाभोजी) आहण ‘मिाराजाांची कन्या’ म्िटले आिे. हतच्या प त्राचेिी नाव तसेच आिे. मात्र हतचे 
‘नागम लहनका’ िे लेखकाच्या च कीम ळे तेथे हदले नािी. या साम्यावरून िी दोन दाने देणाऱ्या हस्त्रया एकच 
असाव्या असा तकव  रॅप्सनने केला िोता. [B.M.C. (Andhras), p. liii.] तो ल्यूडसवने आपल्या ्ाह्मी लेखाांच्या 
यादीत स्वीकारला आिे. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक १९२१ पािा.] तो सय न्क्तक हदसतो. 

 
च ट क लानन्द सातकर्मण िा वनवासी येथे क्र. २२ चा लेख कोरहवणाऱ्या वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीनांतर 

बऱ्याच काळाने उदयास आला. त्याने आपल्या क लाचे नाव शक नृपहत मान याच्या च ट क लावरून घेतलेले 
हदसते. [Studies in Indology, Vol. III, pp. 68-70.] म्िणनू िा लेख सातवािन काळाच्या अखेरीचा हदसतो. ब्यहू्लरने 
तो वाहसष्ठीप त्र प ळ मावीचा असावा असा तकव  केला असला तरी त्यातील कािी अक्षरे नांतरची हदसतात असे 
म्िटले आिे. [A. S. W. I., Vol. V, p. 86.] ते हवधान रॅप्सनच्या पूवोक्त तकाला उपोद्बलक आिे. 

 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

 ळ वाचन 

१ . . . स . . [कुल]. . . सव ९ [?]हेम 

२ . . . स दसणमय एताय पुवाय महाराजबाणलकाय म [हाभोणज]य 

३ बा [णल]काय महारणठणनय खांदनागसातकमातुय महा[भो]जस[अणह–] 

४ [जस] च धिसेिस [?] भणगणनय नागमुलणनकाय लेि देयधम 

५ . . . णभकुसघे पणतठाणप [तां] मा[तुणपत] रा उणदस का . .
 एि अ – . .  

 
अनुवाद 

 
[च ट क लानांद सातकर्मण [येथील राजनाम अस्पष्ट झाले आिे. ब्यूह्लरने ते वाहसष्ठीप त्र प ळ माहव असावे असा तकव  केला िोता. 

पण रॅप्सनने ते च ट क लानन्द सातकर्मण असाव ेिे क्रमाांक ३७ वरून दाखहवले आिे.]] याच्या सांवतसर [९], हेमांत [पक्षा]ची दशमी 
णतथी – या पूवोक्त हतथीस मिाराजाांची कन्या, मिाभोजी आहण मिारठीची पत्नी स्कन्दनाग सातकाची 
(सातकणीची) माता व मिाभोज धणसेण याची भहगनी नागम लहनका हिने आपल्या माताहपत्याांच्या नाव ेिे 
लेणे . . . . हभक्ष -सांघाला अपवण केले. 
 

क्रमाांक ३७ 

 
वनवासी येथील हाणरतीपुत्र चुटुकुलानन्द सातकिीचा णशलालेख : सांवतसर १२ 

 
[पहिका २७] 

 
िा लेख वनवासी येथील मध केश्वर देवालयात एका हवशाल मऊ ‘स्लेट’ दगडाच्या दोन्िी कडाांवर 

तीन ओळींत कोरला आिे. पहिली ओळ डावीकडे आहण द सऱ्या दोन उजवीकडे तश्याच कोरल्या आिेत. 
त्याच दगडावर एक पाच र्फण्याांच्या स ांदर नागाची आकृहत कोरली आिे. 

 
या लेखाकडे बजेस याने सन १८७९-८० मध्ये प्रथम लक्ष वधेले. त्यानांतर भगवानलाल इांद्रजी, 

ब्यूह्लर, रॅप्सन, ल्यूडसव, लक्ष्मीनारायण राव, पांचम खी आहण हदनेशचांद्र सरकार याांनी त्याची चचा केली. [ए. 
इां., व्िॉ. ३४, प.ृ २३८ इ. यातील सांदभव पािा.] शवेटी जी. एस्. ग ैयाांनी तो एहपग्राहर्फया इांहडका (व्िॉ. ३४, प.ृ २३९ इ.) 
मध्ये छापासि सांपाहदला. त्याच छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा–– या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन–– प्रस्त त लेखाचा काळ राजा हाणरतीपुत्र णवष्ट्िुकड चुटुकुलानन्द सातकर्णि याच्या शांभर 

वष े चालणाऱ्या कारकीदीतील [‘वससताय’ याचा अथव अनेकाांनी अनेक प्रकारे केला आिे. ब्यूह्लरने प्रथम तो ‘वांशसत्तायाः’ (वांशाच्या 
सत्तेचे अम क वषव) असा केला िोता. पण नांतर तो ‘हवश्वसत्तायाः’ (हवश्वसत्तेचे अम क वषव) असा केला. तोच गै याांनी स्वीकारला आिे. यासारख्याच 
सांदभात क्रमाांक ५१ च्या रुद्रदामन् च्या ज नागड लेखात ‘वषवसिस्त्राय’ असा शब्द येतो. तेव्िा प्रस्त तसारख्या हठकाणी त्याचा अथव ‘शांभर वषांच्या 
कारकीदीकहरता’ असा करावा िे हदनेशचांद्र सरकाराांचे मत ग्राह्य आिे. िे शब्दप्रयोग उपचारात्मक िोते.] सांवतसर १२, हेमन्त ऋतूच्या 
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७ व्या पक्षातील १ ला णदवस असा आरांभी हदला आिे. त्या हदवशी मिाभ वी (मिाभोजी), भाग्यवान, 
[‘जीवप त्रा’ (हजचा प त्र हजवांत आिे ती) िे हवशषेण भाग्यवत्तचेे लक्षण म्िणून अनेक कोरीव लेखाांत योहजलेले आढळते. क्रमाांक १३, ओ. २ पािा.] 
मिाराजबाहलका, य वराजाची माता णशवस्कन्दनागश्री हिने आपला धमवदाय म्िणून नाग कोरहवला, तलाव 
खोदहवला आहण हविार बाांधला असे येथे नमूद केलेले हदसते. पण िा लेख हलहिण्यात व नांतर कोरण्यात 
चूक झाली असावी. स्कन्दनागश्री िे स्त्रीचे नाव नसून प रुषाचे आिे. या तथाकहथत स्त्रीच्या बाबतीत 
योहजलेली िीच हवशषेणे कान्िेरी येथील क्र. ३६ च्या कोरीव लेखात योहजलेली आढळतात. तेव्िा या दोन्िी 
लेखाांतील दानकत्या हस्त्रया एकच असाव्या. कान्िेरीच्या लेखात हतचे नाव नागम लहनका असे आले आिे 
आहण हतला स्कन्दनागसातकाची मात म्िटले आिे. प्रस्त त लेखात लेखकाच्या प्रमादाम ळे, [लेखकाकडून 
झालेले असे अनेक प्रमाद द रुस्त न िोता राहिले आिेत. क्रमाांक १९ मधील ‘नवनरस्वामी’, व क्रमाांक ३८ मधील ‘क शणमल’ िे शब्द पािा.] 
दानकत्या स्त्रीचे नाव गळले आिे. तथाहप हतचे ‘जीवप त्रा य वराजमाता’ असे वणवन केले आिे. प ढील 
‘हसवखदनागहसहरय’ या पदात त्या य वराजाचे नाव आलेले हदसते. आम्िी इतरत्र दाखहवल्याप्रमाणे 
आरांभीच्या ‘हसव’ (हशव) या उपपदाला मित्त्व नािी. ते उपपद अनेक प्राचीन राजे आपल्या नावाांपूवी कधी 
कधी लावीत असत. राहिलेले ‘खदनागहसहर’ (श्रीस्कन्दनाग) िे कान्िेरी लेखातील ‘खदनागसातक’ 
(स्कन्दनागसातक)िून हभन्न नािी. लेखकाने शवेटी प्रमादाने जोडलेल्या ‘य’ या प्रत्ययाने िे दान कोणा 
स्त्रीने केले िोते असा भास उत्पन्न झाला आिे. [‘बलहसहरय’ (क्रमाांक १८, ओ. ९) पािा. पण ‘हशवश्री’ िे उपपद हस्त्रयाांच्या बाबतीत 

लावले जात नसे.] वास्तहवक लेखकाला ‘हसवखदागहसहरस य वराजस मात य’ असे म्िणावयाचे िोते. पण त्याने 
च कीने ‘य वराजमात य हसवखदनागहसहरय’ असे हलहिले. ‘हसवखदनागहसहरस य वराजमात य’ असे हलहिले 
असते तर सांस्कृतातल्या ‘सापेक्षत्वऽेहप गमकत्वात्समासः।’ या म्िणीप्रमाणे ‘य वराज श्रीहशवस्कन्दनागाच्या 
मातेने’ असा अथव करण्यात कोणतीिी अडचण आली असती नसती. 

 
ज्या िाहरतीप त्र सातकणीच्या काळी िा लेख कोरहवला िोता त्याला ‘हवष्ट्ण कड च ट कलानन्द’ असे 

हवशषेण लावले आिे. त्याहवषयी हववचेन मागील (क्र. ३६ च्या) लेखात केले आिे. िा हशवस्कन्दनाग 
सातवािन राजवटीच्या अखेरीस झालेला हदसतो. कारण मळवळ ळी येथील एका स्तांभावरील लेखात 
वनवासीच्या िाहरतीप त्र हशवस्कन्दवम्याने हदलेले गाव नांतर एका कदम्ब नृपतीने हदलेले हदसते. [Ep. Carn., 

Vol. VII, p. 252] तेव्िा िे ‘च ट ’ ककवा ‘च ट क लानन्द’ राजे सातवािन कालाच्या अखेरीस व कदांबाांच्या 
उदयापूवी िोऊन गेलेले हदसतात. 

 
प्रस्त त लेखाच्या शवेटी त्यात उल्लहेखलेली धमवकृत्ये अमात्य स्कन्दसाणत ह्याच्या देखरेखीखाली 

झाली आहण ‘सजयत’ येथील आचायव इदमोरक (इांद्रमयूरक) याच्या नटक नामक हशष्ट्याने या हशलेवरील 
नाग कोरहवला असे म्िटले आिे. 

 
स्थलणनिय–– सजयत (सांजयन्ती) िे वनवासी (वैजयन्ती) चे प्राचीन नाव हदसते. 
 

 ळ वाचन 

१ णसधां [।*] रञो हाणरतीपुतस णवण्डुकडचुटुकुलानन्दसातकणिस वससताय सविरां १० [+*] 
२ हेमतान पखो ७ णदवस १ महाभुणवय महाराजबाणलकाय णजवपुताय 

२ युव[रा]ज [मातुय] णस[व]खदनागणसणरय देयधांमां नागो तडागां णवहारो च [।*] एथ कमणतको 
अमचो खदसाणत [।*] सजयतकस अचणरयस [इ-] 

३  दमोरकस णससेन नटकेन नागो कतो [।*] 
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अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा हाणरतीपुत्र णवण्हुकड चुटुकुलानन्द सातकिीच्या शांभर वषांच्या 

राज्यकालातील सांवतसर १२, हेमांताचा पक्ष ७, णदवस १ या हदवशी मिाभ वी (मिाभोजी), 
मिाराजबाहलका, जीवप त्रा (भाग्यवान्), णशवस्कन्दनागश्री या य वराजाची माता . . [हिचे 

‘नागम लहनका’ िे नाव लेखकाच्या प्रमादाने गळले आिे. क्रमाांक ३६, ओ. ४ पािा.] हिने आपला धमवदाय म्िणून नाग, तलाव, 
हविार करहवले. अधीक्षक अमात्य स्कां दसाणत िा िोता. सजयांती येथील इांद्रमयरूक आचायांच्या नटक 
[नामक]हशष्ट्याने [िा] नाग केला. 
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खांड दुसरा –पणिमी क्षत्रपाांचे लेख 
 

(अ)  क्षहरात क्षत्रपाांचे लेख 
 

क्रमाांक ३८ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील ऋषभदत्ताचा लेख : वष े४१, ४२ आणि ४५. 

 
िा लेख नाणशक येथील क्र. १० च्या लेण्याच्या व्िराांड्यात डावीकडच्या लिान खोलीच्या 

दरवाज्याच्या वरील भागी आहण व्िराांड्याच्या मागील कभतीवर कोरला आिे. पूवी िे दोन भाग च कीने 
हनराळे समजले जात िोते; [िी चूक ्ेटने प्रथम केली िोती. हतचे अन सरण वेस्ट आहण रा. गो. भाांडारकर याांनी केले असे भगवानलाल 

इांद्रजींनी म्िटले आिे. Nasik District Gazetter (old ed.), p. 573.] पण आता या लेखाच्या ओळींचा आरांभ डावीकडच्या 
खोलीच्या वरील भागी िोऊन नांतर त्या ओळी व्िराांड्याच्या मागील कभतीवर चालू िोतात, िे लक्षात आले 
आिे. या लेखाचे दोन भाग पडतात. पहिला लेख [शक] वषव ४२ चा असून त्याने पहिल्या तीन ओळी व 
चौथीचा आरांभीचा तीन-चत थांश भाग व्यापला आिे. त्याची अक्षरे मोठ्या आकाराची आिेत. नांतर द सऱ्या 
भागातील पहरहशष्टाचा आरांभ िोतो. तो लेख [शक] वषव ४५ मध्ये लिान अक्षराांत कोरला िोता. त्याने 
चौर्थया ओळीचा उजवीकडचा एक-चत थांश भाग व्यापल्यावर त्याच्या पाचव्या ओळीचा आरांभ लिान 
खोलीवरील जागी न िोता व्िराांड्याच्या मागील कभतीवरच झाला आिे. पण या पहरहशष्टात्मक लेखाचे 
शवेटचे तीन शब्द प नः त्या खोलीच्या वरील कभतीवर सिाव्या ओळीत मोठ्या आकारात कोरले आिेत. 
प्रस्त त लेखाचे िे दोन्िी भाग लक्षात घेतल्याहशवाय त्याचा अथव नीट लागू शकत नािी. 

 
सन १८४७ मध्ये बडव, रीव्ह ज व ओलेबार याांनी ‘हिस्टॉहरकल रीसचेस’ (पृ. ५९) मध्ये या लेखाकडे 

प्रथम लक्ष वधेले. नांतर स्टीव्िन्सन-्ेट, वसे्ट-द्वय, रा. गो. भाांडारकर, फ्राांके आहण रॅप्सन याांनी त्याची 
चचा केली. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक ११३३ मधील सांदभव पािा.] ब्यहू्लर, भगवानला इांद्रजी व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व 
भाषाांतर हदले आिे. सेनाटवच्या लेखातील छापावरून येथे त्याचे सांपादन केले आिे. 

 
णलपी व भाषा–– प्रस्त त लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. त्यात ८०००, 

७०००, २०००, १०००, ४० आहण ५ या सांख्याांची हचन्िे आली आिेत. सातवािनाांच्या लेखाांत ऋत हमतीने 
काळ दाखहवला जात असे, येथे महिन्याचा, पक्षाचा व हतथीचा उल्लेख कालगणनेकहरता केला आिे. तसेच 
‘सांवत्सर’ शब्दाचा उपयोग न करता ‘वषव’ शब्दाचा केला आिे िे लक्षणीय आिे. िी सवव शककालगणनेची 
वैहशष्ट्टे्य आिेत. 

 
णववेचन–– प्रस्त त लेखाचे दोन भाग पडतात. त्याच्या पहिल्या भागाचा उदे्दश [शक] वषप ४२ च्या 

वैशाख मणहन्यात [िे दान बि धा वैशाख पौर्मणमेस केले असावे, त्या हतथीस गौतम ब द्धाचा जन्म, ज्ञानप्रान्प्त आहण मिापहरहनवाण झाले. 

म्िणून िी हतहथ र्फार पहवत्र गणण्यात येते.] क्षहरात क्षत्रप राजा नहपान याचा जावई आहण दीनीकाचा प त्र ऋषभदत्त 
याने िे क्र. १० चे लेणे चारी हदशाांच्या हभक्षूांना अपवण केले आहण त्यात रािणाऱ्या हभक्षूांच्या चीवराांच्या 
(वस्त्राांच्या) व औषधाच्या [‘कूशणमलू’ याचा अथव अनेकाांनी अनेक प्रकारे केला आिे. पण तो प्रस्त त सांदभात ज ळत नािी. बौद्ध हभक्षूांना 
हविाराांत रािताना तीन गोष्टींची गरज पडे. –– (१) अन्न, (२) चीवर (वस्त्र), आहण (३) औषधे. ऋषभदत्ताने नाहशक येथे आपले लेणे कोरहवले 
तेव्िा त्याने या तीन्िींची व्यवस्था केली िोती. त्याने ते लेणे हभक्षूांच्या हनवासाथव अपवण केले िोते. क्रमाांक ४३ च्या लेखात उल्लेहखल्याप्रमाणे त्याने 
गोवधवनजवळचे एक शते देऊन हभक्षूांच्या भोजनाच्या खचाची व्यवस्था केली िोती. प्रस्त त लेखात साांहगतल्याप्रमाणे दोन िजार काषापणाांची 
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अक्षयनीहव करून हतच्या २४० काषापणाांच्या व्याजातून २० हभक्षूांना प्रत्येकी १२ काषापण चीवराांकहरता देण्याची व्यवस्था केली िोती. नांतर राहिले 
क शणमलू (औषधपाणी). त्याकहरता त्याने १,००० काषापणाांची ठेव पाऊण टक्क्याने ठेवनू त्याचे व्याज म्िणून हमळणाऱ्या ९० काषापणाांतून आजारी 
हभक्षूांच्या औषधपाण्याची व्यवस्था केलेली हदसते. चीवराांप्रमाणे कोणत्या हभक्षलूा औषधाकहरता हकती काषापण लागतील िे साांगणे शक्य नसल्याने 
त्याने िे ९० काषापण हभक्षूांमध्ये वाटण्याची व्यवस्था न करता तो सामाइक हनहध मानावा असे आदेहशले असावे. हभक्षूांच्या केवळ औषधाकहरता प्राचीन 
काळी देणग्या हदल्या जात. अश्या तऱ्िेच्या एका देणगीचा उल्लखे याच लेण्यातील आभीर ईश्वरसेनाच्या काळच्या लेखात ‘चात र्मदशहभक्ष सांघस्य 
हगलानभेषजाथवमक्षयनीवी प्रय क्ता’ असा आला आिे. तो पािा C.I.I., Vol. Iv,p.3. 

 
पण ‘क शणमलू’ याचा अथव ‘औषधे’ असा कसा िोईल? असा प्रश्न उपन्स्थत िोतो. येथे हलहिणाऱ्याच्या व खोदणाऱ्याच्या च कीने 

‘क शलमलू’ याच्या ऐवजी ‘क शणमूल’ असे कोरले गेले असावे. इतरत्र ‘क शलमूल’ असाच शब्द येतो. त्याचा अथव ‘पारलौहकक कल्याणाचे मूळ’ 
अथात् ‘प ण्य’ असा हदसतो. C.I.I., II, part I, pp. 149, 158 and 170 पािा. तोच शब्द हवष्ट्ण क ां डींच्या त म्मळग डेम ताम्रपटात आला आिे. पहरहशष्ट 
६ पािा. पारलौहकक क शलाचे (कल्याणाचे) कारण जसे धार्ममक कृत्याांपासून िोणारे प ण्य, तसेच ऐहिक क शलाचे (आरोग्याचे) मूळ औषध िोय. 
तेव्िा ‘क शलमूल’ असा शब्द हवहवहक्षत हदसतो. ‘क शला’चा अथव ‘आरोग्य’ िा येथील सांदभात ठीक जमतो.] खचाकहरता गोवधपन येथील 
श्रेणींमध्ये ३००० काषापणाांची रक्कम दोन अक्षयनीवींत (कायम ठेवींत) व्याजाने ठेवली िे नमूद करण्याचा 
िोता. पहिली ठेव दोन िजार काषापणाांची असून ती एका कोष्ट्ट्याांच्या श्रेणीत [दर मािा] दर शकेडा १ 
पहडक (पहदक) [येथे ‘पहडक’ याचा अथव ‘काषापण’ असा हदसतो.] (काषापण) या व्याजाच्या दराने ठेवली िोती. त्याचे 
व्याज [दरवषी २४० काषापण िे] एकेका हभक्षलूा १२ काषापण याप्रमाणे २० हभक्षूांना चीवराांकहरता म्िणनू 
द्यावयाचे िोते. द सरी जी १००० काषापणाांची ठेव िोती ती द सऱ्या एका कोष्ट्ट्याांच्या श्रेणीत (दर मािा) दर 
शकेडा पाऊण पहडक (काषापण) या दराने ठेवली िोती. हतच्यावरील व्याजाचा उपयोग हभक्षूांच्या 
क शलमलूाकहरता (औषधाांच्या खचाकहरता) करावयाचा िोता. या ठेवी परत घेतल्या जाऊ नयेत. र्फक्त 
त्याांच्या व्याजाचा उपयोग [हभक्षूांची चीवरे आहण औषधे याांच्याकहरता] केला जावा असे या लेखात स्पष्टपणे 
म्िटले आिे. 

 
याहशवाय आणखी एका दानाचा उल्लेख प्रस्त त लेखात केला आिे. ऋषभदत्ताने कापुर नामक 

आहारातील (हवभागातील) णचखलपद्र या गावी [हभक्ष सांघाला] नारळीची आठ िजार झाडे दान हदली 
िोती. िी दाने देवाांना व ्ाह्मणाांना हदली िोती. [याहवषयीचा लेख, ्ाह्मणधमासांबांधी असला तरी, ऋषभदत्ताच्या आग्रिावरून या 
बौद्ध लेण्यात कोरला आिे. तसाच क्रमाांक ४० चा लेख पािा. देवाांना हदलेली दाने देवळाांच्या व्यवस्थापकाांच्या स्वाधीन केली असावी.] 

 
िी सवव दाने [गोवधवन येथील] हनगमसभेत [सेनाटवने ‘हनगमसभा’ याचा अथव ‘टाऊन िॉल’ असा केला आिे. पण तसा 

अथव हववहक्षत असता तर ‘हनगमसभागिे’ असे म्िटले असते.] (नगर प्रहतहनधींच्या सभेत) जािीर करून नांतर ती तेथील 
नोंदणी खात्यात नोंदली िोती. [भगवानलालनी ‘र्फलकवारे चहरत्र तोहत’ असे वाचले. आहण ‘तोहत’ िे सांस्कृत ‘स्तौहत’ याचे प्राकृत रूप 
समजून त्याचा अथव ‘ [िा लेख] द्वारर्फलकावर माझे [धार्ममक] कृत्य साांगत आिे’ असा केला आिे. ब्यूह्लरने त्याचा अथव ‘रीतीप्रमाणे िे सवव 
र्फळ्यावर हलहिले आिे’, असा केला आिे. सेनाटवने ‘वारे’ याचा अथव ‘कागदपत्र ठेवण्याची इमारत’ असा केला आिे. इतर लेखाांत लेख हलहिलेल्या 
पहिकेचा उल्लखे येतो (क्रमाांक ११, ओ. ६ पािा), तसा येथे र्फलकाचा आलेला हदसतो. कदाहचत् िी दाने स रहक्षततेकहरता र्फळ्याांवर (ककवा 
ताम्रपत्राांवर) हलिून ठेवली जात असावी.] 

 
यानांतर पहरहशष्टातील लेखाचा आरांभ िोतो. त्यात म्िटले आिे की [शक] वषप ४१, कार्णत्तक शुद्ध 

पांधरावी [णतणथ] या हदवशी [ऋषभदत्ताने] भगवांत देवाांना आहण ्ाह्मणाांना देण्याकहरता सांकन्ल्पलेले सत्तर 
िजार-७००००- काषापणाांचे दान, पस्तीस काषापणाांस एक स वणव याप्रमाणे दोन िजार स वणवरूपाने [िी 
स वणव नाणी क शाण सम्राटाांची असावी.] वषप ४५, [कार्णत्तक] पौर्णिमेस अपवण केले आहण ते दानिी नोंदणी खात्यात 
रीतीप्रमाणे नोंदहवले. 

 
स्थलणनिय–– प्रस्त त लेखात आहाराचे (मिाहवभागाचे) म ख्य हठकाण म्िणनू उल्लहेखलेले 

कापुर िे अद्याहप पूवीच्याच नावाने स रत हजल्ह्यात व्यारा गावाच्या नैऋत्येस स मारे तीन मलैाांवर हवद्यमान 
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आिे. त्याचा उल्लेख तै्रकूटक दह्नसेनाच्या पारडी ताम्रपटात आला आिे. णचखलपद्र िे स रत हजल्ह्यातील 
हचखली असाव.े 

 
 ळ वाचन [सेनाटवच्या लेखातील छापावरून.] 
१ णसधां [।*] वसे ४० [+*]२ वेसाख-मासे राञो क्षहरातस क्षत्रपस नहपानस जामातरा 

दीनीकपुते्रन उषवदातेन सांघस चातुणदसस इमां लेिां णनयाणततां [।*] दत चानेन अक्षयणनणव 
काहापिसहस्त्रा - 

२ णन णत्रणन ३००० सांघस चातुणदसस य इमच्स्मां लेिे वसांतानां [‘वसातानां’ (भ. व ब्य.ू).] भणवसणत 
णचवणरक कुशिमूले [‘क शणम लां ’ (भ.).] च [।*] एते च काहापिा प्रयुता गोवधनवाथवासु श्रणेिसु 
कोलीकणनकाये [‘कोहलक-’ (ब्यू.).] २००० वृणध पणडकशत अपरकोलीकणनका - 

३ ये १००० वणध पायनू [५ ‘पाय न’ (भ. व ब्यू.)] पणडकशत [।*] एते च काहापिा अपणडदातवा 
वणधभोजा [।*] एतो णचवणरक-सहस्त्राणन बे २००० ये पणडके सते [।*] एतो मम लेिे वसवुथान 
णभखुनां वीसाय एकीकस णचवणरक बारसक [।*] या [‘य’ (भ. व ब्य.ू)] सहस्त्र प्रयुतां पायनूपणडके 
शते अतो कुशि- [‘क शन-’ (सेनाटव). पण त्याच्या छापात ‘क शण’ स्पष्ट हदसते.] 

४ मूल [‘म ल’ (भ.)] [।*] कापुराहारे च गामे णचखलपदे्र दताणन नाणलगेरान मुलसहस्त्राणन अठ ८००० 
[।*] एत च सवं [‘सवव’ (भ.)] स्त्राणवत णनगमसभाय णनबध च फलकवारे चणरत्रतो णत [।*] भूयो 
नेन दतां वसे ४० [+*]१ णकणतकशुधे पनरस [।*] पुवाकवसे ४० [+*] ५ 

५ पनरस णनयुतां भगवताां देवानां ब्राह्मिानां च काषापिसहस्त्राणि सतणर ७०००० पांचणत्रशक सुविप 
कृता णदन सुविपसहस्त्रिां मूल्यां [।*] 

६ फलकवारे चणरत्रतो णत [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! वषप ४२ च्या वैशाख मासात [अनवधानाने येथे हतहथ कोरावयाची राहिलेली हदसते. पण ती ब द्धाच्या 

जन्माची, ज्ञानप्राप्तीची आहण मिापहरहनवाणाची ‘पौर्मणमा’ िीच असावी.] क्षहरात क्षत्रप राजा नहपान याचा जावई, दीनीकाचा 
प त्र ऋषभदत्त याने चारी हदशाांच्या सांघाला िे लेणे अपवण केले. तसेच त्याने चारी हदशाांच्या सांघाला तीन 
िजार – ३००० – काषापिाांची कायमची ठेव हदली. ती या लेण्यात हनवास करणाऱ्या [हभक्षूांच्या] 
चीवराांच्या आहण औषधाांच्या [‘क शणमूल’ याचा अथव अनेक हवद्वानाांनी अनेक प्रकारे केला आिे. भगवानलालनी (क +अशन) ‘िलके 
अन्न’, (क शय) ‘आसन’ ककवा ‘पानपात्र’ असे अथव स चहवले आिेत. ब्यूह्लरला त्याचा अथव लागला नव्िता. सेनाटवने त्याचा अथव ‘वर खचाकहरता 
हदलेले हकरकोळ द्रव्य’ असा केला आिे. हदनेशचांद्र सरकार त्याचा अथव ‘कृशान्न’ (जाडे भरडे अन्न) असा करतात. दे. रा. भाांडारकराांनी ‘क षाणाांचे 
नाणे’ असा अथव स चहवला आिे. िे अथव येथे लागू पडत नािीत. येथे ‘क शलमलू’ असा शब्द हववहक्षत असावा. त्याचा अथव ‘आरोग्याकहरता अवश्य ते 
औषध’ असा असावा. ईश्वरसेनाच्या लेखात त्याला ‘हगलान-भेषज’ म्िटले आिे.] खचाकहरता िोईल. 
 

(ओ. २) आहण िे काषापण गोवधवन येथील श्रणेींमध्ये [ठेव म्िणून] ठेवले आिेत – [एका] 
कोष्ट्ट्याांच्या श्रेणीमध्ये [दर मािा] दर शकेडा एक पहडक [पहडक (सांस्कृत, प्रहतक) याचा येथे ‘काषापण नाणे’ असा अथव 
हदसतो.] या व्याजाने २०००, आहण द सऱ्या कोष्ट्ट्याांच्या श्रेणीत[दर मािा] दर शकेडा पाऊण पणडक या 
व्याजाने १०००. िे काषापण परत करावयाचे नािीत. त्याांच्या व्याजाचा मात्र उपयोग करावयाचा आिे. 
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(ओ. ३) िे जे चीवराांच्या खचाकहरता दोन िजार – २००० – काषापि [दर मािा] दर शकेडा 
[एक] पणडक [या व्याजाने] ठेवले आिेत [त्याांच्या व्याजातून] मा्या लेण्यात पावसाळ्यात हनवास 
करणाऱ्या वीस हभक्षूांना प्रत्येकी बारा [काषापण] याप्रमाणे चीवराांच्या खचाकहरता हमळाव.े जे िजार 
काषापि [दर मािा] दर शकेडा पाऊण पणडक [या व्याजाने] ठेवले आिेत [त्याांच्या व्याजातून] त्याांच्या 
औषधाचा खचव [करावा.] 

 
(ओ. ४) कापुर आिारातील (हवभागातील) णचखलपद्र या गावी नारळाची आठ िजार – ८००० – 

झाडे [हभक्ष सांघाला] दान हदली आिेत. 
 
िे सवव हनगमसभेमध्ये जािीर केले आिे आहण रीतीप्रमाणे (नोंदणी खात्यात) र्फलकाांवर [‘र्फलकवारे’ 

याचा अथव ‘दरवाज्यावर’ असा भगवानलालनी केला आिे. सेनाटव ‘वार’ याचा अथव ‘ऑहर्फस’, आहण ‘र्फलकवारे’ याचा अथव ‘नोंदणी खात्याचे 
ऑर्फीस’ असा करतो.] नोंदले आिे. 

 
(ओ. ४) [येथून प ढील लेख मागील लेखानांतर तीन वषांनी कोरला िोता. तो जरा लिान अक्षराांत हलहिला आिे. मात्र शवेटची 

‘र्फलकवारे चहरत्रतोहत’ याचा अथव ‘ऑहर्फस’, आहण ‘र्फलकवारे’ याचा अथव ‘नोंदणी खात्याचे ऑर्फीस’ असा करतो.] प नः त्याने पूवी वषप 
४१ मध्ये कार्णत्तक शुद्ध पांधरा [या हदवशी] दान म्िणनू सांकन्ल्पलेले [‘हनय तां’ याचा अथव ‘सांकन्ल्पलेले,’ ‘ज्याचे उदक 
सोडले आिे ते’ असा आिे. मूळ वाक्यातील शब्दरचना हवस्कळीत झाली आिे. ] भगवान् देव व ्ाह्मण याांना सत्तर िजार – 
७०००० – काषापि – पस्तीस [काषापणाांस] एक सुविप याप्रमाणे [दोन] [‘हदन’ याचा अथव भगवानलाल व सेनाटव 

याांनी ‘दोन’ असा केला आिे.] िजार सुविांच्या रूपाने वषप ४५ . . पांधरा [या हदवशी] हदले. 
[आहण] ते [नोंदणी-खात्यात] रीतीप्रमाणे र्फलकाांवर [नोंदले आिे.] 
 

क्रमाांक ३९ 

 
काल्याच्या लेण्यातील ऋषभदत्ताचा लेख 

 
िा लेख काले येथील चैत्य लेण्यात मधल्या दरवाजाच्या उजव्या बाजूस पिी (frieze) वर कोरला 

आिे. 
 
या लेखाकडे स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी सन १८५४ मध्ये प्रथम लक्ष वधेले. नांतर फ्राांके व रॅप्सन याांनी 

त्याची चचा केली. भगवानलाल इांद्रजी, ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व भाषाांतर प्रहसद्ध केले आिे. 
.[ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक १०९९ मधील सांदभव पािा.] सेनाटवच्या छापावरून त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 

 
णलपी व भाषा–– िा लेख पाच ओळीत कोरला असून साधारणतः बऱ्या न्स्थतीत आिे. कािी 

हठकाणी त्याची शब्द-योजना सांहक्षप्त असल्याने ऋषभदत्ताच्या क्र. ४३ च्या नाहशक लेण्यातील लेखावरून 
त्याचा अथव लावावा लागतो. त्याची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 

 
णववेचन––या लेखाचा उदे्दश क्षहरातवांशी राजा क्षत्रप नहपान याचा जावई आहण दीनीकाचा पुत्र 

ऋषभदत्त याने वषाऋतूत सवव हदशाांच्या बौद्ध हभक्षूांच्या हनवािाकहरता करणजक गाव वलूरक येथील लेण्यात 
रािणाऱ्या बौद्ध हभक्षूांना दान हदला िे नमूद करण्याचा िोता. 



अनुक्रमणिका 
 
 

येथे ऋषभदत्ताच्या वणवनात त्याच्या खालील धार्ममक कृत्याांचा उल्लखे आिे. त्याने तीन 
गोसिस्त्रदाने केली िोती; बािासा नदीवर स वणवदान करून घाट [‘तीथवकरेण’ याचा अथव ‘तीथवयात्रा करणाऱ्याने’ असा 
भगवानलालनी केला आिे. ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी आपल्या भाषाांतरात ‘तीथव’ िाच शब्द ठेवला आिे. ‘तीथव’ म्िणजे नदीवर स्नानाहदकाांकहरता 
बाांधलेला घाट.] बाांधला िोता; देवाांना व ्ाह्मणाांना सोळा ग्रामदाने केली िोती; प्रभास या प ण्य के्षत्री आठ 
्ाह्मणाांचे हववाि करून हदले िोते; आहण दरवषी लक्ष ्ाह्मणभोजने घातली िोती. 

 
प्रस्त त लेखात काळाचा उल्लेख नािी. किदूधमीय दानाांचा मात्र उल्लखे आिे. हशवाय नाहशकच्या 

लेण्यातील क्र. ४३ च्या लेखात हनदेहशलेल्या त्याच्या पराक्रमाांचािी उल्लखे नािी. तेव्िा िे करहजक गावाचे 
दान त्याने शक सांवत् ४२ (सन १२०) पूवी केलेले असाव.े क्षिरात क्षत्रपाांच्या लेखाांतील वष ेशक सांवताची 
असतात िे इतरत्र दाखहवले आिे. 

 
स्थलणनिय –– प्रस्त त लेखात उल्लहेखलेले वलूरक िे सध्याच्या काले गावाचे प्राचीन नाव िोय. 

करणजक गाव काल्याच्या ईशान्येस स मारे ५ मलैाांवरचे करजगाव असाव.े क्र. १२ च्या लेखात त्याचे नाव 
‘करजक’ असे आले आिे. बाणासा नदी पूवव राजप तान्यातून वािून चांबळेला हमळणारी बनासा असावी. 

 
 ळ वाचन [सेनाटवने ए. इां. व्िॉ. ८ मध्ये हदलेल्या छापावरून.] 
१ णसधां [।*] रञो [‘रणो’ (ब्यू).] खखरातस खतपस नहपानस जा[मा]तरा [दीनीक*] पूतेन 

उसभदातेन णत - 

२ गोसहस [दे]ि नणदना बनासाया सुवि [णत]थकरेि देवान ब्रह्मिान च सोळ [स]गा - 

३ मदे [न*]पभासे पूतणतथे [‘पूञहतथे’ (ब्यू.).] ब्रह्मिाि अठभायाप्र[देन*] [अ]नुवासां णप तु 
सतसहसां [‘गावसाहप हत्रसतसिस्त्रां’ (भ.); ‘[अ]न वासां हपत  सतसािहस-’ (ब्यू).] भो - 

४ जापणयता वलूरकेसु लेिवाणसनां पवणजतानां चातुणदसस सघस 

५ यापनथ गामो [क]रणजको दतो स[वा]न [वास]वाणसतानां [।*]. 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान याचा जावई आहण दीनीकाचा प त्र ऋषभदत्त – ज्याने 

तीन िजार गी दान हदल्या, बाणासा नदीवर स वणवदान केले (आहण) घाट बाांधला, [नाहशकच्या क्रमाांक ४३ च्या 
लेखात याचे हवस्तृत रूप ‘नद्याां बाणासायाां स वणवदान-तीथवकरेण’ असे आले आिे.] देवाांना व ्ाह्मणाांना सोळा गाव दान हदले, 
प ण्यतीथव प्रभास येथे ्ाह्मणाांना आठ भाया करून हदल्या, दर वषी एक लाख [्ाह्मणाांना] भोजन घातले – 
त्याने या वलूरक लेण्यात वषाऋतूत रािणाऱ्या सवव हभक्षूांच्या हनवािाथव करणजक गाव [दान] हदला आिे. [िा 
गाव वलूरक येथील लेण्यात रािणाऱ्या हभक्षूांना हदला असला तरी त्याचा उपयोग वषाऋतूत येथे आश्रयाथव येणाऱ्या सवव सांघाांच्या हभक्षूांच्या हनवािाथव 
करावयाचा असा अथव येथे हववहक्षत आिे.] 
 

 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

क्रमाांक ४० 

 
नाणशकच्या लेण्यातील ऋषभदत्ताचा लेख 

 
िा लेख नाहशकजवळच्या क्र. १० च्या लेण्याच्या समोरील अांगणाच्या उजव्या बाजूच्या कभतीवर 

कोरला आिे. याचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग बारा ओळींचा िोता. त्याच्या पहिल्या अकरा ओळीतील 
९-१० अक्षरे आता पावसाने नष्ट झाली आिेत. त्याांपकैी कािी याच लेण्यातील इतर लेखाांवरून जोडता 
येतात. पण ९, १० व ११ ओळीतील डाव्या बाजूची अक्षरे व सबांध बारावी ओळ िी ज ळहवता येत नािी. 
बाराव्या ओळीच्या शवेटी ‘च हत’ असे भगवानलाल इांद्रजींनी वाचले आहण त्यावरून पहिल्या भागाच शवेट 
तेथे झाला असे त्याांना वाटले. पण सेनाटवला ती अक्षरे हदसली नािीत. 

 
या भागानांतर दोन-तीन ओळींची जागा सोडून खाली चार ओळींचा लेख कोरला िोता. तोिी आता 

र्फार खराब झाला आिे. पण त्याच्या अवहशष्ट अक्षराांवरून तो स्वतांत्र लेख नसून पहिल्या भागाचे ते पहरहशष्ट 
हदसते. त्याची नष्ट अक्षरे आता ज ळहवता येत नािीत. 

 
या लेखाकडे बडव व ओलेबार याांनी सन १८४७ मध्ये प्रथम लक्ष वधेले. नांतर वसे्ट-द्वय, रा. गो. 

भाांडारकर, फ्राांके आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी आहण सेनाटव याांनी 
त्याचे वाचन व भाषाांतर िी हदली आिेत. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक ११३५ व ११३६ याांतील सांदभव पािा. ए. इां., व्िॉ. ८, प.ृ ८५ व ८७ 

सोबतची प्लेट पािा.] सेनाटवच्या छापावरून त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 
 
णलपी व भाषा–– याची हलपी ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन–– िा लेख क्षहरात क्षत्रप राजा नहपान याचा जावई व दीनीकाचा प त्र शक ऋषभदत्त 

याचा असून त्याच्या हनत्य चालू असलेल्या धमवदायाांचा हनदेश यात आला आिे. प्रस्त त लेखातील त्याचे 
वांशहनदशवक ‘शक’ िे उपपद उल्लेखनीय आिे. या लेखातील कािी दानाांचे उल्लखे ऋषभदत्ताच्या इतर 
लेखाांत आढळतात. पण कािी नवीन आिेत. 

 
ऋषभदत्ताने शोपणरग, चेणचञ, दाहनूकनगर, केकापुर, भरुकच्ि, अनुगाणम, उजेनी, साखा या 

हठकाणी वषवभर लक्ष ्ाह्मणाांच्या अन्नदानाची व्यवस्था केली िोती. देवाांना व ्ाह्मणाांना सोळा गाव दान 
हदले िोते. चैत्र शुद्ध पौर्णिमेस क्षहरात [निपाना]कहरता लक्ष गोदान केले िोते, बाणासा नदीवर स वणवदान 
करून घाट बाांधला िोता असे वणवन या लेखात आले आिे. 

 
पहरहशष्ट लेखात ्ाह्मणाांना पाच िजार [कापाषण] हदल्याचा व एका नदीला घाट बाांधल्याचा 

उल्लेख आला असावा. पण िा भाग आता अगदीच भग्न झाला आिे. 
 
स्थलणनिय –– शोपणरग िे ठाणे हजल्ह्यातील सोपारा िोय. दाहनुक िे त्याच हजल्ह्याच्या डिाण ू

ताल क्याचे म ख्य हठकाण िोय. चेणचञ िे म ांबईच्या उत्तरेस स मारे आठ मलैाांवरचे कचचणी-तारापूर गाव 
असाव.े भरुकच्ि िे भडोच िोय. उजेनी स प्रहसद्ध आिे. अनुगाणम, केकापुर आहण साखा याांचा पत्ता लागत 
नािी. 



अनुक्रमणिका 
 
 

 ळ वाचन [सेनाटवच्या लेखाबरोबरच्या छापावरून.] २ 

१ [णसधां। रञो क्षहरा*]तस क्षत्रपस नहपानस जामा - 

२ [तु दीनीकपुत्रस*]शकस उषवदातस नेतयकेसु 

३ . . [शोपणर*] गे चेकचञे [‘वेकचये’ (ब्यू.).] दाहुनकानगर [‘नगरे’ (भ. व ब्यू.)] केकापुरे 

४ . . [भरुक*] िे अनुगाणमच्म्ह उजेणनय साखाय- 

५ . . [अनुवासां भगवां*]तो ब्राह्मिा भुजते सतसाह - 

६ [स्त्री*]. . [भग*] वताां ब्राह्मिानां गवाां सतस - 

७ [हस्त्राणन तीणि दताणन*] भगवताां देवान ब्राह मिानां च दता - 

८ [सोळस गामा वसे*] . . चेत्रसुधे पनरस क्षहरा - 

९ . . . . . . गवाां [श]तसहस्त्रदेन उष - 

१० [वदातेन*] . . . नदीये बिासाय द - 

११ . . . . सुविणतथ च ञायते तस 

१२ . . . . . .  [च णत] [।*] 

१३ [िी ओळ व याप ढील ओळी मागील लेखाच्या खालीच कोरल्या आिेत. त्या मागील लेखाशी सांबद्ध असाव्या. कािी हवद्वानाांनी त्या 
हनराळ्या लेखाच्या मानल्या आिेत, पण प्रस्त त लेखाच्या आरांभावरून तसे हदसत नािी.] . . गवता ब्राह्मिा 

१४ . . . . [सह*]स्त्राणि पांचाशां [५००००] 

१५ . . . . मासाय [‘बाणासीयतीथे’ हववहक्षत असावे.] तीथे 

१६ . . . . देय न जप [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा क्षहरात क्षत्रप नहपानाचा जावई [आहण] दीनीकाचा प त्र शक ऋषभदत्त याच्या 

हनत्याच्या दानधमात शोपणरग, चेणचञ, दाहनूकनगर, केकापुर . . भरुकच्ि, अनुगाणम, उजैन्नी [आहण] 
साखा या हठकाणी एक लक्ष पूज्य ्ाह्मण वषवभर भोजन करतात. पूज्य ्ाह्मणाांना [तीन िजार] गाई दान 
हदल्या. पूज्य देवाांना व ्ाह्मणाांना [सोळा गाव दान हदले.]. . . वषी चैत्रशुद्ध पौर्णिमेस क्षहराताांच्या 
[प ण्यप्राप्त्यथव] एक लक्ष गाई [दान देणाऱ्या] ऋषभदत्ताने बािासा नदीच्या काठी स वणाचे दान केले व 
घाट बाांधला. पूज्य ्ाह्मणाांना पन्नास िजार – ५०००० - [गाई दान हदल्या.] . . . बाणासा [नदीच्या] 
तीथाच्या हठकाणी. . . [िे शवेटचे वाक्य अगदीच त्र हटत असल्याम ळे त्यात कोणत्या दानाचा उल्लखे िोता िे 
साांगता येत नािी. ] 
 

क्रमाांक ४१ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील दक्षणमते्रचा लेख (क्रमाांक १) 

 
िा लेख नाहशकजवळच्या क्र. १० च्या लेण्यातील उजवीकडच्या लिान खोलीच्या दरवाज्याच्या 

वरील बाजूस कोरला आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

बडव आहण ओलेबार याांनी सन १८४७ मध्ये या लेखाकडे प्रथम लक्ष वधेले. नांतर स्टीव्िन्सन व ्ेट, 
वसे्ट-द्वय, रा. गो. भाांडारकर आहण फ्राांके याांनी त्याची चचा केली. [ल्यडूसवच्या यादीतील, क्रमाांक ११३४ मधील सांदभव 

पािा.] ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी आहण सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व भाषाांतर हदले आिे. सेनाटवच्या 
लेखातील छापावरून ते येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा–– या लेखाची हलपी ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन–– या लेखाचा उदे्दश क्षहरात क्षत्रप राजा नहपान याचा जावई आहण दीनीकाचा प त्र 

ऋषभदत्त याची पत्नी दक्षणमत्रा हिने हजथे िा लेख कोरला आिे ती खोली आपला धमवदाय [म्िणून 
हभक्ष सांघाला अपवण केली] िे नमूद करण्याचा िोता. 

 
प्रस्त त लेखात कालहनदेश नािी. पण त्यात उल्लहेखलेली खोली म ख्य लेण्याप्रमाणेच [शक सांवत्] 

४२ मध्येच पूणव खोदल्यावर दक्षहमते्रने आपला पहत ऋषभदत्त याला साांगून ती हभक्ष सांघाला अपवण केली 
असावी. 

 
 ळ वाचन [ए. इां., व्िॉ. ८ मधील सेनाटवच्या लेखातील छापावरून.] 
१ णसधां [।*] राञो क्षहरातस क्षत्रपस नहपान - 

२ स दीणहतु दीनीकपुत्रस उषवदातस 

३ कुडुांणबणनय [‘क ट ांहबहनय’ (भ.).] दखणमत्राय देयधांमां  वरको [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान याची कन्या [आहण] दीनीकाचा प त्र ऋषभदत्त याची 

गृहिणी दक्षहमत्रा हिचा िी ओवरी (लिान खोली) धमवदाय आिे. 
 

क्रमाांक ४२ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील दक्षणमते्रचा लेख (क्रमाांक २) 

 
िा लेख नाहशकजवळच्या क्रमाांक १० च्या लेण्यातील डावीकडच्या लिान खोलीच्या दरवाज्याच्या 

वरील बाजूस दोन ओळींत कोरला आिे. 
 
या लेखाचा पहिला उल्लेख सन १८४७ मध्ये बडव आहण रीव्ह ज याांनी केला. त्यानांतर स्टीव्िन्सन व 

्ेट, वसे्ट-द्वय, रा. गो. भाांडारकर आहण फ्राांके याांनी त्याची चचा केली. [ल्यडूसवच्या यादीतील, क्रमाांक ११३२ मधील 
सांदभव पािा.] ब्यूह्लर, भगवानलाल इांद्रजी, ब्यूह्लर व सेनाटव याांनी त्याचे वाचन व भाषाांतर प्रहसद्ध केले आिे. 
सेनाटवच्या लेखातील छापावरून येथे सांपादन केले आिे. 

 
णलपी व भाषा–– या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

णववेचन–– प्रस्त त लेखाचा उदे्दश नाहशकच्या क्र. १० च्या लेण्यातील डावीकडील िी खोली 
[ओवरक] क्षहरात क्षत्रप राजा नहपान याचा जावई [आहण] दीनीकाचा प त्र ऋषभदत्त याची पत्नी 
दक्षणमत्रा हिचा धमवदाय आिे िे नमूद करण्याचा िोता. 

 
क्रमाांक १० च्या लेण्याप्रमाणे त्यातील िी खोली शक सांवत् ४२ [सन १२०-२१] मध्ये खोदून प री 

झाल्यावर दक्षहमते्रने आपला पहत ऋषभदत्त याला साांगनू ती हभक्ष सांघास अपवण केली असावी. 
 

 ळ वाचन [ए. इां., व्हॉ. ८, प्सलेट ७ वरून.] 
१ सीधां [‘हसधां’ (भ. व ब्यू.).] राांञो [‘राञो’ (भ.); रञो (ब्यू.). इतरत्र याचे ‘रञो’ िे रूप लेखाांत व नाण्याांवर आढळते.] 

क्षहरातस क्षत्रपस नहपानस दीणह - 

२ तु दीनीकपुत्रस उषवदातस कुडुांणबणनय दखणमत्राय [‘दखहमताय’ (ब्यू.).] देयधांमां  वरको [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! क्षहरात क्षत्रप राजा नहपान याची कन्या [आहण] दीनीकाचा प त्र ऋषभदत्त याची 

गृहिणी दक्षहमत्रा हिचा [िी] ओवरी [लिान खोली] िा धमवदाय [आिे]. 
 

क्रमाांक ४३ 

 
नाणशकच्या लेण्यातील दक्षणमते्रचा लेख 

 
िा लेख नाहशकजवळच्या क्रमाांक १० च्या लेण्यातील व्िराांड्याच्या मागील कभतीवर छताच्या खाली 

पाच ओळींत कोरला असून त्याने सबांध कभत व्याहपली आिे. नाहशक येथील सवव लेखाांत िा मोठा असून 
त्याची अक्षरे ठळक रीतीने कोरली आिेत. िा सवव लेख एकदम कोरला नव्िता, असे अक्षराांच्या 
आकारावरून व भाषेवरून स्पष्ट हदसते. पहिल्या दोन ओळी व हतसऱ्या ओळीचा पहिला तीन-चत थांश भाग 
मोठ्या अक्षराांत असून तो िे लेणे खोदून झाल्यावर लागलीच कोरला असावा. त्याचा काळ यात उल्लेहखला 
नािी, पण क्र. ३८ च्या लेखावरून तो शक सांवत् ४२ (सन १२०-२१) असावा. [त्या लेखाच्या आरांभी वषव ४२ मध्ये 
ऋषभद्धतताने ते लेणे चारी हदशाांच्या हभक्ष सांघास हदल्याचा स्पष्ट उल्लखे आिे. क्षत्रपाांची वष ेशक सांवताची आिेत िे इतरत्र दाखहवले आिे. ] नांतर 
पहिल्या पहरहशष्टाचा लेख थोड्या लिान अक्षराांत कोरला आिे. त्यात ऋषभदत्ताच्या एका हवजयाचा उल्लखे 
आिे. नांतर त्यापेक्षािी लिान अक्षराांत कोरलेल्या द सऱ्या पहरहशष्टात त्याने त्या लेण्यात रािणाऱ्या हभक्षूांच्या 
भोजनाकहरता हदलेल्या एका शतेाच्या दानाचा उल्लेख आिे. िी पहरहशषे्ट पहिल्या लेखानांतर दोन-तीन 
वषांत कोरहवली असावी. 

 
या लेखाकडे सन १८४७ च्या ‘हिस्टॉहरकल रीसचेस्’ मध्ये बडव, स्टीव्िन्सन, रीव्ह ज व ओलेबार 

याांनी प्रथम लक्ष वधेले. नांतर स्टीव्िन्सन-्ेट, वसे्ट-द्वय, रा. गो. भाांडारकर, फ्राांके, िोनवल व रॅप्सन याांनी 
त्याची चचा केली. [ल्यूडसवच्या यादीतील, क्रमाांक ११३१ मधील सांदभव पािा.] भगवानलाल इांद्रजी, ब्यहू्लर आहण सेनाटव 
याांनी त्याचे वाचन व भाषाांतर हदले आिे. सेनाटवच्या लेखातील छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

णलपी व भाषा–– या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आिे. लेखाच्या पहिल्या भागाची भाषा कािी 
अांशी अश द्ध असलेली सांस्कृत असून वाक्यरचना तृतीय प रुषी आिे. नांतरचे पहिले पहरहशष्ट प्राकृतात असून 
त्यातील वाक्यरचना प्रथम प रुषी आिे. द सरे पहरहशष्टिी प्राकृतात आिे, पण त्यातील वाक्यरचना प नः 
तृतीय प रुषी आिे. 

 
णववेचन–– पहिल्या लेखाचा उदे्दश राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान याचा जावई आहण दीनीकाचा प त्र 

ऋषभदत्त याने गोवधपन [नगरा]च्या णत्ररणश्म पववतात प्रस्त त लेणे व त्याची [पाण्याची] टाांकी खोदहवली िे 
नमूद करण्याचा आिे. ऋषभदत्ताच्या वणवनात त्याने केलेल्या प ढील धमवकृत्याांचा उल्लखे आिे – त्याने तीन 
लाख गाई दान हदल्या; बािासा नदीच्या काठी स वणवदान केले व घाट बाांधला; देव व ्ाह्मण याांना सोळा 
गाव दान हदले; प्रहतवषी एक लक्ष ्ाह्मणाांना भोजन घातले; प्रभास या प ण्य तीथी आठ ्ाह्मणाांची लग्ने 
लावनू हदली; भरुकच्ि, दशपुर, गोवधपन व शूपारक येथे चौसोपी घरे हनवासाकहरता दान हदली; उद्याने, 
तलाव व हवहिरी हनमाण केल्या; इबा, पारदा, दमि, तापी, करबेिा आहण दाहनुका या नद्या पार 
करण्याकहरता धमाथव तरींची सोय केली; या नद्याांच्या दोन्िी काठाांवर धमवशाळा बाांधल्या व पाणपोई 
घातल्या, आहण कपणडतकावड, गोवधपन, सुविपमुख, शोपणरग आहण रामतीथप येथे वैहदकधमी सांन्याश्याांच्या 
पहरषदाांना नानांगोल गावातील बत्तीस िजार नारळीची झाडे दान हदली. िी सवव दाने वैहदक धमाच्या 
अन यायाांना व सामान्य जनाांच्या उपयोगाकहरता हदली िोती. 

 
प्रस्त त लेण्याचे दान करणाऱ्या ऋषभदत्ताचा उल्लेख या लेखात ‘धमात्मा’ असा केला आिे. 

त्यावरून सेनाटवने अन मान केले आिे की, िा लेख कोरण्याच्या वळेी त्याने बौद्ध धमव स्वीकारला िोता. 
.[ए.इां., व्िॉ. ८, पृ. ८०. दान देणाऱ्या व्यक्तीला धमात्मा असे हवशषेण लावणे सािहजक आिे. एका बौद्धधमी यवनालािी ते लावलेले आिे. नाहशक 
येथील लेण्याांतील कोरीव लेख, क्रमाांक १८, नाहशक हजल्िा गॅझेटीयर (ज नी आवृत्ती), पृ. ५८७ पािा.] पण िे अन मान च कीचे आिे. 
कारण त्याने िे लेणे कोरहवल्यावरिी प ष्ट्करके्षत्री जाऊन स्नान केले व गोदान केले. क्र. ३८ च्या लेखात 
म्िटल्याप्रमाणे त्याने त्यानांतरिी बौद्ध हभक्षूांप्रमाणे ्ाह्मणाांनािी दाने देणे चालू ठेवले. त्यावरून 
सातवािनाांप्रमाणे त्याचािी बौद्ध धमाप्रमाणे वैहदक धमालािी आश्रय चालू राहिला असे स्पष्ट हदसते. 

 
पहिल्या पहरहशष्ट लेखात ऋषभदत्त साांगतो की भिारकाांच्या (माझे स्वामी निपान याांच्या) 

आजे्ञवरून मी वषाऋतूमध्ये मालयाांनी [ब्यूह्लरने ‘मालय’ िे मलय पववतातील रािणारे असावे असे म्िटले आिे. (आ. स. ब.े इां., व्िॉ. 
४, पृ. ११०, टीप ४ पािा.) पण ते चूक आिे. मालयाांवर हवजय हमळवनू ऋषभदत्त प ष्ट्करके्षत्री स्नानास गेला, यावरून िे मालय उत्तर भारतातील 
मालव िोत यात सांशय नािी. िा मालव गण प्राचीन काळी स प्रहसद्ध िोता. पाहणनीच्या अष्टाध्यायी (५, ३, ११४) वरील काहशका टीकेत त्याचा 
आय धजीहवसांघ म्िणून उल्लखे आला आिे. अलेक्झाांडरच्या स्वारीचे वणवन करणाऱ्या ग्रीक लेखकाांनीिी त्याचा उल्लेख केला आिे. त्या काळी िे 
मालव पांजाबमध्ये िोते. प ढे ग्रीक, शक वगैरेंच्या आक्रमणाांम ळे ते दहक्षणेस सरकून जयप र-उदेप र भागात त्याांनी आपले वचवस्व स्थापले. तेथे त्याांची 
नाणी सापडली आिेत. नांतर ते मध्य भारतात स्थाहयक झाल्यावर त्याांच्या प्रदेशास ‘मालव’ असे नाव पडले. त्यापूवी त्या प्रदेशाचे नाव आकरावन्ती 
िोते. क्रमाांक १८, ओ. २ आहण क्रमाांक ५१, ओ. ११ पािा.] वढेा घातलेल्या उत्तमभद्राांना [‘उत्तमभद्र’ िे नाव अनेकवचनात योहजले 
आिे. ते गणाचे वाचक आिे. त्या गणाचा प्रदेश मध्य भारतात उदेप रच्या दहक्षणेस असावा. िल्लीचा माळवा त्या वेळी निपानाच्या अमलाखाली िोता. 
प्रस्त त लेखाच्या द सऱ्या ओळीतील दशप राचा (सध्याच्या मन्दसोरचा उल्लके पािा] सोडहवण्याकहरता चालून गेलो. मा्या 
स्वारीच्या हनघोषाने ते मालय पळू लागले; तेव्िा त्याांना पकडून मी त्याांना उत्तमभद्र क्षहत्रयाांच्या ताब्यात 
हदले. नांतर मी पुष्ट्कर के्षत्री जाऊन स्नान केले, आहण तीन सिस्त्र गाईांचे आहण एका गावाचे दान हदले. 

 
या पहरहशष्टात उल्लहेखलेले मालय िे मालव गणाचे लोक िोत. त्याांची नाणी जयप र-उदेप र या 

प्रदेशात सापडली आिेत. उत्तमभद्राांचे राज्य त्याांच्या दहक्षणेस आहण ग जरातच्या उत्तरेस असाव.े या लेखात 
त्याांना क्षहत्रय म्िटले आिे िे उल्लेखनीय आिे. 
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द सऱ्या पहरहशष्टात ऋषभदत्ताने वाराहीपुत्र अणश्वभूतीकडून त्याच्या हपत्याच्या मालकीचे गोवधपन 
नगराच्या ईशान्य हदशसे असलेले एक शते चार िजार काषापण नाणी देऊन हवकत घेतले आहण ते 
आपल्या लेण्यात रािणाऱ्या चारी हदशाांच्या हभक्षूांच्या म ख्य आिाराकहरता दान हदले असे साांहगतले आिे. 

 
स्थलणनिय ––प्रस्त त लेखात अनेक नद्याांचे व स्थलाांचे उल्लखे आले आिेत. भगवानलाल 

इांद्रजींनी त्याांतील बि तेकाांचे समीकरण स चहवले आिे. बाणासा (क्र. ३९ मधील बनासा) िी नदी ग जराथेत 
पालनपूर मधून वाित जाऊन कच्छच्या आखातास हमळणारी बनास असावी. इबा िी ग जराथेत बाांसड 
टेकडीतून हनघून बलसाडच्या उत्तरेस १० मलैाांवर अरबी सम द्रास हमळणारी अांहबका असावी. पारदा 
दमणच्या उत्तरेस बारा मलैाांवर वािणारी पारडीजवळची पार नदी हदसते. दमि िी सध्याची दमणगांगा 
िोय. तापी िी अद्याहप आपल्या प्राचीन नावाने प्रहसद्ध आिे. करबेिा िी ‘क मारपालप्रबांधा’त उल्लहेखलेली 
कलावणेी-अांणबका नदीला हमळणारी सध्याची कावरेी-असावी असे पां. भगवानलालनी स चहवले आिे. 
दाहानुका िी म ांबईच्या उत्तरेस ७८ मलैाांवर असलेली डिाणू गावाजवळची खाडी हदसते. 

 
प्रभास िे काठेवाडातील प ण्यके्षत्र प्रहसद्ध आिे. भरुकच्ि िे सध्याचे भडोच आहण दशप र िे 

माळव्यातील मन्दसोर िोय. शोपहरग िे प्राचीन काळचे कोकणच्या राजधानीचे शिर शूपारक-सध्याचे 
सोपारा-िोय. कपणडत-कावड आहण सुविपमुख याांचा पत्ता लागत नािी. पोक्षर िे अजमेरजवळचे प ष्ट्कर के्षत्र 
िोय. रामतीथप िे सोपाऱ्याजवळचे क ां ड असाव ेअसे भगवानलालनी म्िटले आिे, पण सोपाऱ्याचा उल्लेख 
यापूवीच आला आिे. प्राचीन काळी प ण्याच्या वायव्येस रामतीर्मथका नामक प्रदेश िोता. त्याचा उल्लखे एका 
प्राचीन ताम्रपटात आला आिे. [Ep. Ind., XXV, p. 168.] त्याचे म ख्य हठकाण प्रस्त त लेखात उल्लहेखलेले 
रामतीथव असण्याचा सांभव आिे. रामतीथव या नावाचे गाव मात्र सध्या प णे हजल्ह्यात आढळत नािी. 
नानांगोलचा पत्ता लागत नािी. 

 
 ळ वाचन [सेनाटवच्या लेखातील छापावरून.] 
१ णसद्धम् [।*] [येथे स्वन्स्तक हचन्ि कोरले आिे.] राज्ः क्षहरातस्य क्षत्रपस्य नहपानस्य जामा [त्रा] 

[यातील ‘आ’कारला उजवीकडे हनरथवक उकार हचन्ि जोडले आिे.] दीनीकपुते्रि उषवदातेन णत्रगोशतसहस्त्रदेन 
नद्या बािासायाां सुविपदानतीथपकरेि देवताभयः ब्राह्मिेभयि षोडशग्रामदेन अनुवषप 
ब्राह्मिशतसाहस्त्रीभोजापणयत्रा 

२ प्रभासे पुण्यतीथे ब्राह्मिेभयः अष्टभायाप्रदेन भरुकच्िे दशपुरे गोवधपने शोपारगे च 
चतुःशालावसध-प्रणतश्रयप्रदेन आरामतडाग-उदपानकरेि 
इबापारदादमितापीकरबेिादाहनुका नावा पुण्यतरकरेि एतासाां च नदीनाां उभतोतीरां सभा- 

३ प्रपाकरेि पींणडतकावडे गोवधपने सुविपमुखे शोपारगे च रामतीथे चरकपषपद्भयः ग्रामे नानांगोले 
द्वात्रीशतनाळीगेरमूलसहस्त्रप्रदेन गोवधपने णत्ररणश्मषु पवपतेषु धमातमना इदां लेिां काणरतां इमा च 
पोणढयो [।*] [प ढील लेख बारीक अक्षराांत आिे.] भटारका-अांञाणतया [‘अां’ िे अक्षर ‘का’ आहण ‘ञा’ या अक्षराांमध्ये 
मागािून कोरलेले हदसते.] च गतोच्स्मां वषारतुां मालयेणह [‘ये’ आहण ‘हि’ याांच्यामध्ये तीन चार अक्षरे खोडून टाकलेली 
हदसतात.] रुधां उतमभाद्रां  [‘उत्तमभद्रां’ (ब्यू.).] मोचणयतुां 

४ ते च मालया प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्रकानां [‘उत्तमभद्रकानाां’ (ब्यू.).] च क्षणत्रयानां सवे पणरग्रहा 
कृता [।*] ततोंच्स्म गतो [‘ततोन्स्म गतो’ (ब्य.ू).] पोक्षराणन [।*] तत्र च मया अणभसेको कृतो त्रीणि 
[‘तीहण’ (ब्यू.).] च गोसहस्त्राणन दताणन गामो च [।*] [येथे ८-१० अक्षराांची जागा सोडून प ढील लेख अहधकच 
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लिान अक्षराांत हलहिला आिे.]दत चानेन [‘दत च नेन’(भ.).] के्षत्रां ब्राह्मिस वाराणहपुत्रस अणश्वभूणतस हथे 
कीणिता मुलेन [‘मूलेन’ (भ. व ब्य.ू).]काहापिसहसे्त्रणह चतुणह ४००० य सणपतुसतक नगरसीमाय 
उतरापराय दीसाय [।*] एतो मम लेिे वस - 

५ तानां चातुदीसस णभकुसघस मुखाहारो भणवसती [।*]. 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा क्षहरात क्षत्रप राजा नहपान याचा जावई, दीनीकाचा प त्र उषवदात 

(ऋषभदत्त) – ज्याने तीन लाख गाईांची दाने हदली; ज्याने बािासा नदीवर स वणव (नाणी) हदली व घाट 
बाांधला; ज्याने देवाांना आहण ्ाह्मणाांना सोळा गाव दान हदले; जो प्रहतवषी लक्ष ्ाह्मण-भोजन घालतो; 
ज्याने प्रभास या पहवत्र तीथी ्ाह्मणाांचे आठ भायांशी हववाि लावनू हदले; ज्याने भरुकच्ि, दशपुर, गोवधपन 
[व] शूपारक या नगरात चौसोपी घराांची हनवासस्थाने [बाांधून] हदली; ज्याने [अनेक] उद्याने, तलाव व 
हवहिरी [लोकोपयोगाथव] हनमाण केल्या; इबा, पारदा, दमि, तापी, करबेिा, आहण दाहनुका या नद्याांवर 
धमाथव नौकाांच्या तऱ्या स्थापन केल्या; या नद्याांच्या दोन्िी तीराांवर धमवशाळा बाांधल्या व पाणपोया घातल्या; 
ज्याने कपणडतकावड, गोवधपन, सुविपमुख, शोपारग आहण रामतीथप या हठकाणाांच्या सांन्याशाांच्या पहरषदाांना 
नानांगोल गावातील बत्तीस िजार नारळाांची झाडे अपवण केली – त्या धमात्म्याने णत्ररणश्म पववतात िे लेणे 
खोदहवले. तसेच िी टाकी बनहवली. 

 
(ओ. ३) भट्टारकाांच्या आजे्ञवरून वषाऋतूमध्ये मालयाांनी वढेा घातलेल्या उत्तमभद्राांना 

सोडहवण्याकहरता मी गेलो िोतो. ते मा्या स्वारीच्या हनघोषाने पळू लागले. त्याांना मी उत्तमभद्र क्षहत्रयाांच्या 
स्वाधीन केले. नांतर मी पुष्ट्कर [के्षत्रा]ला गेलो. त्या हठकाणी मी स्नान केले आहण तीन गोसिसे्त्र दाने हदली 
आहण एक गाव दान हदला. 

 
(ओ. ४) त्याने वाराहीपुत्र अणश्वभूतीकडून [या] नगराच्या सीमेवर ईशान्य हदशसे असलेले त्याच्या 

हपत्याचे शते चार िजार – ४००० – काषापण ककमत देऊन हवकत घेतल. त्याच्या उत्पन्नातून मा्या 
लेण्यामध्ये रािणाऱ्या चारी हदशाांच्या हभक्ष सांघाांच्या म ख्य अन्नाची व्यवस्था केली जाईल. 
 

क्रमाांक ४४ 

 
जुिरच्या लेण्यातील नहपानाच्या काळचा लेख : वषप ४६ 

 
िा लेख जुन्रजवळच्या मानमोडी टेकडीच्या पूवेकडील चौर्थया लेण्यात कोरला आिे. याकडे सन 

१८५४ मध्ये स्टीव्िन्सन व ्ेट याांनी प्रथम लक्ष वधेले. नांतर बजेस, भगवानलाल इांद्रजी, ब्यूह्लर, फ्राांके 
आहण रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवच्या यादीतील, क्रमाांक ११७४ मधील सांदभव पािा.] ब्यहू्लर, भगवानलाल व 
ब्यूह्लर याांनी त्याचे छापिी हदले आिेत. त्यावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा–– या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. लेख र्फक्त तीन ओळींचा 

आिे. 
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णववेचन–– प्रस्त त लेखाचा उदे्दश राजा मिाक्षत्रप स्वामी निपान याच्या वत्सगोत्री अयम (अयवमा) 
नामक अमात्याने त्या लेखाजवळचे टाके (पोहढ) व मांडप (हविार) आपल्या प ण्योपाजवनाकहरता धमवदाय 
म्िणून खोदहवले िे नमूद करण्याचा िोता. शवेटी ४६ वषप असा कालाचा हनदेश आला आिे. िे वषव 
पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या इतर लेखाांतल्याप्रमाणे शक सांवताचे मानले पाहिजे. त्याचे हिस्ती शकाचे वषव सन 
१२४-२५ येईल. 

 
निपानाचा स्वतःचा कोरीव लेख अद्याहप सापडला नािी. त्याच्या ऋषभदत्त नामक जावयाचे लेख 

नाहशक व प णे हजल्ह्याांत सापडले आिेत. त्याची राजधानी बि धा ज न्नर येथे असावी. म्िणनू त्याच्या 
अमात्याचा लेख ज न्नर येथे हमळाला असावा. या प्रश्नाची चचा इतरत्र केली आिे. 

 
 ळ वाचन 

१ [रञो] महाखतपस साणमनहपानस 

२ [आ] मतस विसगोतस अयमस 

३ [दे]यधम च [पो]णढ मटपो च पुञथय वसे ४० [+*] ६ कतो [।*] 
 

अनुवाद 

 
राजा महाक्षत्रप स्वामी नहपानाच्या वत्सगोत्री अयपम अमात्याने [िे] टाके व [िा] मांडप (हविार) 

प ण्योपाजवनाथव धमवदाय म्िणनू वषप ४६ मध्ये केला. 
 

(आ) कादपमक क्षत्रपाांचे लेख 
 

क्रमाांक ४५ 

 
अन्धौ येथील चष्टनाच्या काळचा यणष्टलेख : वषप ११ 

 
[पहिका २९] 

 
िा लेख कच्छमध्ये खावडा गावाच्या आग्नेयेस २४ हकलोमीटर अांतरावर अन्धौ गावी सन १९६८ 

मध्ये सापडला िोता. तो डॉ. शोभना गोखले याांनी जनवल ऑर्फ एन्शांट इांहडयन हिस्टरी, व्िॉ. २, पृ. १०४–
११ वर छापासि सांपाहदला आिे. त्याच छापावरून त्याचे वाचन व हववचेन येथे केले आिे. 
 

णलपी व भाषा — प्रस्त त लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — ज्या हशलाखांडावर प्रस्त त लेख कोरला आिे, त्याच्या डाव्या बाजूचा लिानसा भाग 

र्फ टून गेल्याम ळे स मारे तीन अक्षरे नष्ट झाली आिेत, असे द सऱ्या ओळीच्या आरांभावरून हदसते. 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

या लेखाचा आरांभ ‘हसधां’ या मांगलवाचक शब्दाने झाला असावा. नांतर य्सामोणतकाचा प त्र [चष्टन] 
याच्या कारकीदीत ११ व्या वषी पाणलतकाचा . . प त्र माधुकान याच्या प त्राांनी िी 
यणष्ट[यहष्ट ककवा स्मारकहशला उभारण्याची पद्धत र्फार प्राचीन आिे. ‘मन स्मृहत्त’ (९·२८५) मध्ये हतचा उल्लखे असून हतची नासधूस करणाऱ्यास 
शासन साांहगतले आिे. कच्छ मध्ये अश्या अनेक यष्ट्ट्या उभारल्या िोत्या. क्रमाांक ४६ इ. पािा.] (स्मारकहशला) उभारली असे म्िटले 
आिे. 

 
प्रस्त त लेखातील ११ व्या वषाचा उल्लखे अत्यांत मित्त्वाचा आिे. िा लेख सापडण्यापूवी अन्धौ 

येथील यहष्टलेखाांवरून चष्टन आहण रुद्रदामन् याांच्या सांय क्त राजवटीतील ५२ व ेवषव िेच पहिले वषव म्िणून 
ज्ञात िोते. िी वष े शक सांवताची गणली जातात. कारण चष्टनाच्या सवव वांशजाांनी आपल्या लेखाांत व 
नाण्याांवर शक सांवताचाच उपयोग केला आिे. ककबि ना, तो सांवत् क षाण सम्राट कहनष्ट्क याने चालू केला 
असला तरी चष्टनाच्या शकवांशीयाांनी त्याचा दीघवकाळ उपयोग केला असल्याम ळेच त्याला कालान्तराने 
‘शक सांवत्’ असे नाव पडले असे हदसते. त्या सांवताच्या इतर अनेक लेखाांतल्याप्रमाणे प्रस्त त लेखात 
कालाचा उल्लेख करताना ‘वषव’ या शब्दाचाच उपयोग केला आिे. 

 
चष्टनाला क षाण सम्राट कहनष्ट्काने आपल्या कारकीदीच्या पहिल्या दशकातच[दौलतप र येथील लेख 

चष्टनाच्या राज्यकालाच्या सिाव्या वषाचा आिे. (क्र.६३ पािा.)] कच्छ [व कदाहचत् सौराष्ट्राचा कािी भाग] याांवर क्षत्रप 
ककवा प्राांताहधपहत नेमले िोते. त्यावळेी तो अगदी तरुण असावा. कारण प्रस्त त लेखाच्या कालानांतर हनदान 
४१ वष ेत्याने ते पद उपभोहगले असे क्र. ४६–४९ च्या लेखाांवरून हदसते. आरांभी तरी ग जराथ, मध्यभारत, 
सौराष्ट्राचा हनदान कािी भाग व उत्तर मिाराष्ट्र या प्रदेशाांवर भमूक या क्षिरातवांशी क्षत्रपाची नेमणूक झाली 
असावी. नांतर िे प्रदेश निपानाच्या अमलाखाली आले असे क्र. ३८ आहण ४३ या लेखाांवरून स्पष्ट आिे. 
 
 ळ वाचन [ज.ए.इां.हि., व्िॉ. २ मधील छापावरून.] 
१ [णसधां क्ष*] [त्र] पस य्सामोणतकपुत्रस 

२ . . . स[या ओळीतील पहिली तीन नष्ट अक्षरे ‘चष्टन’ िोती असे हदसते.] वषाये १०[+*]१ 
पाणलतकस[‘पाहलतक’ िी राज्यशासनातील ‘रक्षक’ या अथाची सांज्ञा असावी. ] 

३ . . . पुत्रस माधुकानस जात- 

४ . . .  [येथे तीन अक्षरे नष्ट झाली आिेत. त्याांत कदाहचत् प त्राांची सांख्या उल्लेहखली असेल.] लणष 
पुत्रणह उथाणपता [।*] 

 
अनुवाद 

 
[हसद्धी असो!] य्सामोणतकाचा प त्र क्षत्रप [चष्टन] याच्या ११व्या वषी पाणलतक . .

 . चा प त्र माधुकान याच्या. . . प त्राांनी [िी] स्मारकहशला उभारली. 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

क्रमाांक ४६–४९ 

 
अन्धौ येथील चष्टन आणि रुद्रदामन् याांच्या काळचे यणष्टलेख : वषप ५२ 

 
या चार लेखाांच्या यणष्ट (स्मारकहशला) कच्छमध्ये अन्धौ या गावी एका टेकाडावर उभ्या िोत्या. 

भजू सांस्थानचे हदवाण रणछोडभाई उदैराम याांनी त्या तेथून भजू येथे िलहवल्या. तेथे देवदत्त रामकृष्ट्ण 
भाांडारकर याांनी त्या १९०६ मध्ये पाहिल्यावर त्याांकडे लोकाांचे लक्ष वधेले. नांतर राखालदास बनॅजींनी िे 
यहष्टलेख एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. १६, पृ. १९–२५ वर छापाांसि प्रहसद्ध केले. त्याच छापाांवरून ते येथे 
सांपाहदले आिेत. 
 

णलपी व भाषा — या लेखाांची हलपी प्राचीन ्ाह्मी असून हतचे क षाणकालीन हलपीशी साम्य आिे. 
भाषा प्राकृत आिे. 

 
णववेचन — या चारी लेखाांच्या आरांभी य्सामोणतकाचा प त्र राजन् चाष्टन आहण जयदामन् चा प त्र 

राजन् रुद्रदामन् याांच्या कारकीदीतील ५२ व्या वषाच्या फाल्गुन कृष्ट्ि णद्वतीयेचा कालहनदेश आिे. िे ५२ वे 
वषव शक सांवताचे समजले पाहिजे. त्याचे हिस्ती शकाचे वषव १३०–३१ येईल. बनॅजींनी िा लेख चष्टनाचा 
नातू रुद्रदामन् याच्या काळचा मानला िोता. त्याांच्या मते ‘चाष्टनस’ याच्याप ढे ‘पौत्रस’ यासारखा शब्द 
गळला असावा, ककवा दूर उजै्जनी येथे राज्य करणाऱ्या चष्टन आहण रुद्रदामन् या क्षत्रपाांचा परस्पर सांबांध 
कच्छमध्ये िा स्मारके उभारणाऱ्यास मािीत नसावा. पण िे मत ग्राह्य वाटत नािी. कारण त्या काळी 
कदाहचत् उजै्जनी चष्टनाच्या वांशजाांच्या ताब्यात नसेल. सन १२४ पयंत तरी ती निपानाच्या राज्यात मोडत 
िोती िे क्र. ४३ मध्ये उषवदाताने दशप र येथे केलेल्या धमवदायावरून स्पष्ट आिे. प ढे ती गौतमीप त्र 
सातकणीने त्याच्याकडून कजकून घेतली िोती िे क्र.१८ मधील त्याच्या अमलाखालील ‘आकरावन्ती’च्या 
उल्लेखावरून स्पष्ट आिे. 

 
पहिमेच्या क्षत्रपाांमध्ये अशी वहिवाट िोती की म ख्य राजा ज्याचा उल्लखे मिाक्षत्रप असा त्याच्या 

लेखाांत व नाण्याांवर आढळतो तो – आपल्या भावाला ककवा म लाला ‘क्षत्रप’ पदवी देऊन राज्यकारभारात 
आपला सिाय्यक म्िणनू घेत असे. त्याला आपली ‘क्षत्रप’ पदवी उल्लखूेन स्वतःच्या नाव ेनाणीिी पाडता 
येत असत. प्रस्त त चारी लेखाांत चष्टन व रुद्रदामन् या दोघाांनािी ‘राजन्’ िी पदवी लावली आिे. त्यावरून 
त्या काळी दोघाांच्या नाव े राज्यकारभार चालत िोता असे हदसते. त्यावळेी चष्टन िा म्िातारा झाल्याम ळे 
त्याने आपला नातू–जयदामप त्र–रुद्रदामन् याला ‘राजन्’ पदवी देऊन कारभारात मदत करण्यास घेतले 
असाव.े 

 
या चारी लेखाांचा उदे्दश कािी व्यक्तींनी आपल्या मृत नातलगाांच्या स्मरणाथव यणष्ट (स्मारकहशला) 

उभारल्या िोत्या िे नमूद करण्याचा िोता. यासारख्या यष्टींचा उल्लखे मन स्मृतीत (९,२८५) आला आिे िे 
मागे दाखहवले आिे. 

 
या चार यष्टींपकैी पहिल्या तीन यहष्ट औपशहत–गोत्री सीणहलदत्ताचा प त्र मदन याने अन क्रमे 

आपली बिीण सीणहलाची कन्या ज्येष्ठवीरा, आपला भाऊ सीणहलाचा प त्र ऋषभदेव, आहण आपली पत्नी 



अनुक्रमणिका 
 
 

श्रेहणक-गोत्री सीहणमताची कन्या श्रामणेरी यशोदत्ता याांच्या स्मरणाथव उभारल्या िोत्या. चौथी यहष्ट 
औपशहत-गोत्री श्रामणेर ते्रष्ठदत्त याने आपला प त्र ऋषभदेव याच्या स्मरणाथव उभारली िोती. 
 

क्रमाांक ४६ 

 
 ळ वाचन 

१ [राज्ो चाष्ट] नस य्सामोणतकपुत्रस राज्ो रुद्रदामस जयदामपुत्रस 

२ व [ष]े [णद्व] प [ञ्चाशे] ५०[+*] २ फगुि बहुलस णद्वणतय वा [बनॅजींनी येथे ‘व २’ असे वाचनू त्याचा अथव ‘बि ल 
हद्वत्तीया’ असा केला आिे. ‘वा’ अक्षर स्पष्ट आिे. ते ‘वासर’ चे सांहक्षप्त रूप असाव.े क्र. ६३, ओ. ४ पािा.] २ मदनेन सीणहलपुते्रन 
भणगणनये जेष्ठवीराये 

३ सीणहलणधत  पशणतसगोत्राये लणष्ट उथाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
य्सामोणतकाचा प त्र [राजा चाष्टन] [आहण] जयदामन् चा प त्र राजा रुद्रदामन् याांच्या कारकीदीच्या 

बाविाव्या –५२–वषी फाल्गुन कृष्ट्ि णद्वतीय वासर २ [या हदवशी] सीणहलाचा प त्र मदन याने सीणहलाची 
कन्या आहण आपली बिीण औपशहत–गोत्री ज्येष्ठवीरा हिच्या [नावाने] [िी] स्मारकहशला उभारली. 
 

क्रमाांक ४७ 

 
 ळ वाचन 

१ राज्ो चाष्टनस य्सामोणतक – 

२ पु [त्र] स राज्ो [रु] द्रदामस 

३ जयदामपुत्रस वष ेणद्व [पां] – 

४ [चा] शे ५०[+*] २ बहुलस 

५ णद्वणतयां वा २ ऋषभदेवस 

६ सीणहलपुत्रस  पशणतसगोत्रस 

७ भ्रा [त्रा] [मदनेन] [सीणहल] पुते्रन 

८ लणष्ट उथाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
य्सामोणतकाचा प त्र राजा चाष्टन याच्या [आहण] जयदामन् चा प त्र राजा रुद्रदामन् याच्या 

[कारकीदीच्या] बाविाव्या –५२– वषी फाल्गुन कृष्ट्ि णद्वतीय वासर २ [या हदवशी] सीणहलपुत्र 
औपशहतगोत्री ऋषभदेव याचा भाऊ सीणहलपुत्र मदन याने [त्याची] [िी] स्मारकहशला उभारली. 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

क्रमाांक ४८ 

 
 ळ वाचन 

१ राज्ो चाष्टनस य्सामोणतकपुत्रस राज्ो रुद्रदामस जयदामपुत्रस वष ेणद्वपांचाशे ५०[+*] २ 

२ फगुिबहुलस णद्वणतयां वा २ यशदताये सीहणमतणधता शेणनकसगोत्राये शामिेणरये 

३ मदनेन सीणहलपुते्रन कुटुणबणनये [लणष्ट] उथाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
य्सामोणतकाचा प त्र राजा चाष्टन [आहण] जयदामन् चा प त्र राजा रुद्रदामन् याांच्या [कारकीदीच्या] 

बाविाव्या –५२– वषी फाल्गुन कृष्ट्ि णद्वतीय वासर २ [या हदवशी] – सीणहलपुत्र मदन याने सीहणमताची 
कन्या शेणनक (श्रहेणक) गोत्री श्रामणेरी [आपली] पत्नी यशोदता (यशोदत्ता) हिची [िी] स्मारकहशला 
उभारली. 
 

क्रमाांक ४९ 

 
 ळ वाचन 

१ राज्ो चाष्टनस य्सामोणतकपु [त्र] स [राज्ो] रु [द्रदामस] जयदाम – 

२ पुत्र [स] वष े५० [+*] २ फगु [न] बहुलस णद्वणतयां वा २ 

३ ऋषभदेवस ते्रष्ठदतपुत्रस  पशणतगोत्रस 

४ णपत्रा ते्रष्टदतेन श्रामिेरेन लणष्ट उथाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
य्सामोणतकाचा प त्र राजा चाष्टन [आहण] जयदामन् चा प त्र राजा रुद्रदामन् याच्या [कारकीदीच्या] 

५२ व्या वषी फाल्गुन कृष्ट्ि णद्वतीय वासर २ [या हदवशी] ते्रष्ठदत्ताचा प त्र औपशहत-गोत्री ऋषभदेव याची 
[िी] स्मारकहशला त्याचा हपता श्रामणेर ते्रष्ठदत्त याने उभारली. 
 

क्रमाांक ५० 

 
खावडा येथील प्रथम रुद्रदामन् च्या काळचा लेख : वषप [६३] 

 
िा लेख कच्छ हजल्ह्यात खावडा गावाच्या नैऋत्येस दीड मलैाांवर एका हढगाऱ्यावर 

१५'४"×३'२"×११" या आकाराच्या हशलाखांडावर कोरलेला श्री. जे. एन्. नानावटी याांना आढळला िोता 
तो त्याांनी व डॉ. एच्. जी. शास्त्री याांनी जनवल ऑर्फ हद ओहरएांटल इन्न्सटटू्यट, व्िॉ. ११, पृ. २३७-३८ वर 
र्फोटोसि सांपाहदला आिे. त्याच र्फोटोवरून त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 
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णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत हमहश्रत सांस्कृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश राजा स्वामी रुद्रदामन् याच्या कारकीदीत शतु्रांसहाचा प त्र 

श्रामणेर –गोत्री– याची यणष्ट त्याचा प त्र धनदेव याने उभारली िे नमूद करण्याचा िोता. यात रुद्रदामन् च्या 
कारकीदीचे वषव दोन सांख्यादशवक हचन्िाांनी दशवहवले िोते, त्याांतील पहिले हचन्ि या हशलेचा त कडा र्फ टून 
नष्ट झाल्याम ळे आता नािीसे झाले आिे. द सरे हचन्ि ३ या सांख्येचे हनदशवक आिे. 

 
प्रस्त त लेखात रुद्रदामन् चे वणवन य्सामोणतकाचा प त्र राजा मिाक्षत्रप स्वामी चाष्टन याचा प त्र राजा 

स्वामी जयदामन् याचा प त्र राजा स्वामी रुद्रदामन् असे केले आिे. यात चाष्टनाला मिाक्षत्रप पदवी लावली 
आिे, तर जयदामन् व रुद्रदामन् या दोघाांनािी ‘राजन्’ आहण ‘स्वाहम’ अशा पदव्या लावल्या आिेत िे 
उल्लेखनीय आिे. तसेच यातील शब्दयोजना मागील क्र. ४६–४९ मधील शब्दयोजनेसारखी चाष्टन आहण 
रुद्रदामन् याांचे सांय क्त राज्यशासन दाखहवणारी नािी. तेव्िा िा लेख चाष्टनाच्या हनधनानांतर रुद्रदामन् ने 
आपल्या पराक्रमाने ‘मिाक्षत्रप’ पदवी हमळहवण्यापूवीचा असावा. अथातच त्यातील शक वषव ५२ च्या नांतरचे 
आहण ७२ च्या पूवीचे [शक ७२ या वषी खोदलेल्या ज नागड प्रस्तर लेखात रुद्रदामन् ने स्वत: मिाक्षत्रप पदवी हमळहवल्याचा उल्लखे आिे.] 
असाव.े ते बि धा ६३ असाव ेअसा तकव  करता येतो. 
 
 ळ वाचन 

१ राज्ो महाक्षत्रपस 

२ य्स (य्सा) मोणतकपुत्रस स्वाणमचा [ष्ट] – 

३ नस पुत्रस राज्ो स्वाणमज [यदा*]मस पुत्रस 

४ राज्ो स्वाणमरुद्रदामस [वष*े] ३ श्राविस 

५ १०[+*]५ [याच्या पूवी पक्षाचा उल्लेख गळलेला हदसतो.] अ . . कस शतु्रांसहपु – 

६ त्रस श्रामिेर [स] . . गोत्रस पुते्र– 

७ ि धनदेवेन य[णठ अ] णधस्थाणपता [।*] 
 

अनुवाद 

 
य्सामोणतकाचा प त्र राजा महाक्षत्रप स्वामी चाष्टनाचा प त्र राजा स्वामी जयदामन् याचा प त्र राजा 

स्वामी रुद्रदामन् याच्या –.३ [येथील वषव बि धा ६३ असावे िे वर दाखहवले आिे.] [या वषी] श्राविाच्या १५ [येथे पक्षाचा 
उल्लखे नािी. कदाहचत् ‘१५’ या सांख्येने पौर्मणमा हववहक्षत असल्याने तो अनावश्यक वाटला असावा.] [या हदवशी] शत्र ांसिाचा प त्र –
श्रामणेर –गोत्री –याची [िी] यहष्ट (स्मारकहशला) त्याचा प त्र धनदेव याने [येथे] स्थाहपली. 
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क्रमाांक ५१ 

 
जुनागड येथील रुद्रदामन् चा लेख : वषप ७२ 

 
िा लेख काठेवाडातील जुनागड शिराच्या पूवेस स मारे एक मलैावर हगरनार पववताच्या 

सभोवारच्या दरीच्या तोंडाशी एका हवशाल प्रस्तराच्या पहिमेच्या बाजूवर कोरला आिे. त्याच प्रस्तरावर 
अशोकाचे सात प्रस्तर आदेश आहण स्कां दग प्ताचािी लेख कोरला आिे. 

 
सन १८३८ मध्ये जेम्स हप्रन्सेपने या लेखाचे वाचन व त्याचा लिानसा छाप प्रहसद्ध करून त्याकडे 

प्रथम लक्ष वधेले. नांतर लासेन, एच्. एच्. हवल्सन, भाऊ दाजी, भगवानलाल इांद्रजी, एन्ग्लांग आहण ब्यूह्लर 
याांनी त्याची चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ९६५ मधील सांदभव पािा.] शवेटी कीलिॉनवने एहपग्राहर्फया इांहडका, 
व्िॉ. ८, पृ. ३६–४९ वर उत्कृष्ट छापासि त्याचे सांपादन केले ते अद्याहप प्रमाणभतू मानण्यात येते. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी दहक्षणी वळणाची ्ाह्मी असून भाषा सांस्कृत आिे. िा लेख 

बि ताांशी हनदोष आिे, पण क्वहचत् त्यात सांहध केले नािीत. या हवस्तृत लेखात र्फक्त पाच वाक्ये असून त्यात 
चारच हक्रयापदे आिेत. बाकीचा भाग समासप्रच र गौडी रीतीत हलहिला आिे. यात आन षांहगक रीतीने 
आलेल्या स्र्फ ट, मध र, हचत्र, कान्त इत्याहद सांज्ञाांवरून तत्कालीन साहित्यशास्त्रीय प्रगहत अजमावता येते 
या दृष्टीनेिी या लेखाचे मित्त्व आिे. 

 
णववेचन — या लेखाचा उदे्दश णगणरनगराजवळचा सुदशपन तलाव महाक्षत्रप रुद्रदामन् च्या 

राजवटीत [शक] वषप ७२, मागपशीषप कृष्ट्ि प्रणतपदेला झालेल्या भयांकर वृष्टीने ऊजपयत् पववतातून हनघणाऱ्या 
सुविपणसकता व पलाणशनी नद्याांना पूर आल्याम ळे आहण वादळात बाांधाला मोठे भगदाड पडल्याम ळे 
उद्धध्वसे्त झाला िोता; त्याचा बाांध प नः हतप्पट बळकट करून बनहवला आिे, िे नमूद करण्याचा िोता. 

 
प्रस्त त लेखात या तलावाचा पूवेहतिास प ढीलप्रमाणे हदला आिे. िा तलाव मौयप नृपहत चन्द्रगुप्सत 

याच्याकहरता त्याचा राच्ष्ट्रय (प्राांताहधपहत) पुष्ट्यगुप्सत याने बाांधला िोता. नांतर मौयप [नृपहत] अशोक याच्या 
तुषास्फ नामक यवनराज अहधकाऱ्याने त्याचे कालव ेकाढले िोते. 

 
ज्या रुद्रदामन् च्या राजवटीत या तलावाचा बाांध द रुस्त केला िोता त्याचे सहवस्तर वणवन या 

लेखात आले आिे. तो महाक्षत्रप स्वामी चष्टनाचा नातू [क्षत्रप जयदामन् चा] प त्र िोता. स्वतःच्या सामर्थयाने 
त्याने ‘महाक्षत्रप’ पदवी सांपादन केली िोती. त्याच्या साम्राज्यात पूवव आहण पहिम आकरावन्ती, अनूप देश, 
आनतप, सुराष्ट्र, श्वभ्र, मरुदेश, कच्ि, णसन्धुसौवीर, कुकुर, अपरान्त आहण णनषाद िे देश अन्तभूवत िोते. 
त्याने बलाढ्य आहण गर्मवष्ठ यौधेयाांचा उच्छेद केला िोता. दणक्षिापथपणत सातकर्णि याचा दोनदा पराभव 
केल्यावरिी तो आपला जवळचा नातलग असल्याम ळे त्याने त्याचा समूळ उच्छेद केला नव्िता, इत्याहद 
माहिती या लेखात हदली आिे. 

 
रुद्रदामन् िा आदशव राजा िोता. त्याच्या राज्यातील सवव वणांच्या प्रजाजनाांनी त्याला आपला 

अहधपहत म्िणून हनवडले िोते. अनेक राजकन्याांनी स्वयांवराांत त्याला माळ घातली िोती. तो शस्त्रास्त्राांत 
हनप ण िोता. त्याला य द्धाखेरीज इतरत्र किसेचा हतटकारा िोता. त्याने अनेक पदच्य त राजाांना त्याांचे राज्य 
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हमळवनू हदले िोते. तो स्वतः गद्य, पद्य काव्ये रचू शकत असे. तो अत्यांत उदार िोता. तो आपल्या प्रजेला 
चोर, रोगराई वगैरेंपासून सांरक्षण देत असे. तो न्याय्य असेच कर प्रजेवर बसवी, तरी त्याचा खजीना सोने, 
रुपे व रत्ने याांनी त ड ांब भरून वाित असे. 

 
शवेटी, िा बाांध प नः कोणी व कोणत्या पहरन्स्थतीत बाांधला याची माहिती हदली आिे. ज न्या 

बाांधाला पडलेले भगदाड इतके मोठे िोते की रुद्रदामन् च्या कायवक्षम मांत्र्याांनी व कायवकारी अहधकाऱ्याांनीिी 
त्याच्या द रुस्तीहवरुद्ध आपले मत व्यक्त केले िोते. पण त्याम ळे प्रजेमध्ये िािाकार उत्पन्न झाला. तेव्िा 
आनतव व स राष्ट्र या देशाांवर नेमलेल्या कुलैपपुत्र सुणवशाख नामक पह्लवाने िा सेत  अल्पावधीत बाांधून 
आपल्या स्वामीचे प ण्य व कीर्मत िी वृकद्धगत केली, असे प्रस्त त लेखाच्या शवेटी म्िटले आिे. 

 
कालणनिपय — पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या इतर लेखाांतल्याप्रमाणे प्रस्त त लेखातील ७२ िे वषव शक 

सांवताचे धरले पाहिजे. लेखाांत उल्लहेखलेले वषव सामान्यतः ‘गत’ असते. शक सांवताच्या ७२ या गत वषी 
मागवशीषव महिना अहधक िोता. म्िणून लेखातील हमहत १८ ऑक्टोबर ककवा १६ नोव्िेंबर सन १५० या हदवशी 
पडेल असे कीलिॉनवने म्िटले आिे. 

 
स्थलादींचा णनिय — ऊजपयत् िे सध्याच्या हगरनार पववताचे प्राचीन नाव िोय. त्यातून हनघणाऱ्या 

सुविपणसकता नदीला सध्या सोनरेखा म्िणतात. स्कन्दप राणात हतचे नाव ‘स्वणवरेखा’ असे आले आिे. 
[प राण, व्िॉ. १४, पृ.१५.] िी नदी र्फार पहवत्र गणण्यात येते. द सरी नदी पलाणशनी मात्र जवळपास हदसत नािी. 
आकारवन्ती िे सांपूणव माळव्याचे प्राचीन नाव. याच्या पूवव भागाला आकर असे प्राचीन नाव िोते ते आगरवाल 
या जातीचे मूळ हठकाण िोय. पहिमेचा भाग अवन्ती याची राजधानी उजै्जनी िी िोती. अनूप िे सध्याच्या 
मध्यप्रदेशाच्या नेमाड हजल्ह्याचे प्राचीन नाव. याची राजधानी माहिष्ट्मती–सध्याचे मिेश्वर–िी िोती. आनतप 
म्िणजे उत्तर ग जराथ. सुराष्ट्र िे काठेवाडाचे प्राचीन नाव. श्वभ्र िा श्वभ्रमती (सध्याची साबरमती) ज्यातून 
वािते तो प्रदेश असावा. मरु म्िणजे मारवाड. कच्ि िे अद्याहप आपल्या प्राचीन नावाने ज्ञात आिे. 
मिाभारताहद ग्रांथाांतील सांदभांचा हवचार करून बी. डी. मीरचांदानी याांनी अलीकडे असे दाखहवले आिे [A. 

B. O. R. I., Vol. LVII, pp. 81-93.] की, जेव्िा ‘हसन्ध सौवीर’ अशा जोडनामाचा उल्लखे येतो तेव्िा त्याने 
पांजाबातील कसध नदीच्या पहिम व पूवव तटाांवरील प्रदेश हववहक्षत असतो. कसध पदाने सध्याचा देरजात प्रदेश 
आहण सौवीर पदाने म लतानसभोवारचा प्रदेश दाखहवला जात असे. रुद्रदामन् ने यौधेयाांचा उच्छेद केला 
असल्याने िा प्रदेश त्याच्या अमलाखाली असणे स तराां सांभवनीय आिे. कुकराचे हनहित स्थान मािीत 
नािी. अपरान्त म्िणजे उत्तर कोंकण. णनषाद िा ग जराथ–राजप तान्यातील आहदवासींचा प्रदेश असावा. 
 

 ळ वाचन [ए.इां., व्िॉ. ८ मधील छापावरून.] 
१ णसद्ध् [।*] इदां तडाकां  [‘तळाकां ’ (ब्यू.).] सुदशपनां णग [णर] नगराद [णप] [दू]र [मन्त [‘–वहृत्तकां ’ – 

वाचावे.] . . . . . . . . .[मृ*] [णत्त] 
कोपलणवस्तारायामोच्रयणनःसांणधबद्धदृढसव्वपपाळीकतवातपव्वपतपा -] 

२ दप्सप्रणतस्पर्णद्धसुणश्लष्ट [बन्ध*] . . . . . . .  
[व] जातेनाकृणत्रमेि सेतुबन्धेनोपपिां सुप्रणतणवणहत-प्सप्रनाळीपरीवाह – 

३ मीढणवधानां च णत्रस्क [न्ध*] . . . . . . .
 नाणदणभरनुग्रहैमपहतयुपचये वत्तपते [।*] तणददां राज्ो महाक्षत्रपस्य सुगृही – 
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४ तनाम्नः स्वाणमचष्टनस्य पौत्र [स्य]  . . . . . . .
  [‘राज्ञः क्षत्रपस्य स गृिीतनाम्वः स्वाहमजयदाम्नः’ वाचावे.] पुत्रस्य राज्ो महाक्षत्रपस्य 
गुरुणभरभयस्तनाम्नो रुद्रदाम्नो वष ेणद्वसप्सतणततमे ७०[+*]२ 

५ माग्गपशीषपबहुलप्रणत [पणद*] . . . . . . .
 सृष्टवृणष्टना पजन्पन्येन एकािपवभूतायाणमव पृणथव्याां कृतायाां णगरेरूजपयतः सुविपणसकता – 

६ पलाणशनीप्रभृतीनाां नदीनाां अणतमात्रोदृ्वमत्तवेैगैः सेतु[म]  . . . . .
 . . यमािानुरूपप्रतीकारमणप 
णगणरणशखरमरुतटाट्टालकद्वारशरिोच्रयणवध्वांणसना युगणनधसनदृश– 

७ परमघोरवेगेन वायुना प्रमणथतसणललणवक्षप्सतजजन्परीकृताव [दी] [िप]  . . .
 . . . . णक्षप्सताश्मवृक्षगुल्मलताप्रतानां आ नदीतलाणदतयुद्घा 
णटतमासीत् [।*] चतवाणर हस्तशताणन वीशदुत्तराण्यायतेन [‘णवशतयुत्तरा–’वाचाव.े] एतावांतयेव 
णवस्तीिेन 

८ पांचसप्सतणतहस्तानवगाढेन भेदेन णनस्सृतसवपतोयां मरुधन्वकल्पमणतभृशां दुदप [‘द दवशवनमासीत् ।’ वाचाव.े] 
 . . . . . . . स्याथे मौयपस्य राज्ः चांद्रगु 
[प्सतस्य*] राच्ष्ट्रयेि वैश्येन पुष्ट्यगुप्सतेन काणरतां अशोकस्य मौयपस्य [कृ*] ते यवनराजेन 
तुषास्फेनाणधष्ठाय 

९ प्रिालीणभरलांकृतां ततकाणरतया राजानुरूपकृतणवधानया तच्स्मां (च्स्मन्) भेदे दृष्ट्ट्या प्रनाया णव 
[स्तृ]तसेतु . . . . . . . िा आ 
गभातप्रभृतयणवहतसमुणदतराजलक्ष्मीधारिागुितस्सव्वपविैरणभगांम्य [‘–रहभगम्य’ वाचावे.] रक्षिाथप 
पणततवे वृतेन आ प्रािोच्वापसातपुरुषवधणनवृणत्तकृत – 

१० सतयप्रणतजे्न अन्यत्र सांग्रामेष्ट्वणभमुखागतसदृशशस्त्रप्रहरिणवतरिाणवगुिणरपु . . .
 . . . . तकारुण्येन स्वयमणभगतजनपदप्रणिपणततशरिदेन 
दस्युव्यालमृगरोगाणदणभरनुपसृष्टपूव्वपगरणनगम – 

११ जनपदानाां स्ववीय्यार्णजतानामनुरक्तसव्वपप्रकृतींना पूव्वापराकरावन्तयनूपनीवृदानत्तपसुराष्ट्रश्व 
[भ्र] मरुकच्िणसन्धुसौवीरकुकुरापरान्तणनषादादीनाां समग्रािाां ततप्रभावा . . .
 . . . .  [‘यथावत्प्राप्तधमा–’ वाचावे.] थपकामणवषयािाां णवषयािाां 
पणतना [‘पत्या’ वाचावे.] सव्वपक्षत्राणवष्ट्कृत – 

१२ वीरशब्दजातोतसेकाणवधेयानाां यौधेयानाां प्रसह्योतसादकेन दणक्षिापथपतेः सातकिेणद्वरणप 
णनव्याजमवणजतयावणजतय सांबांधाणवदूरतया अनुतसादनातप्राप्ससयशसा मा . . .
 . . . . प्सतणवजयेन भ्रष्टाराजप्रणतष्ठापकेन यथातथपहस्तो– 

१३ च्रयार्णजतोर्णजतधमानुरागेन (ि) शब्दातथपगान्धव्वपन्यायाद्यानाां णवद्यानाां महतींना 
पारिधारिणवज्ानप्रयोगा-वाप्सतणवपुलकीर्णत्तना तुरगगजरथचय्याणसचम्मपणनयुद्धाद्या . .
 . . . . . णतपरबललाघवसौष्ठवणक्रयेि 
अहरहद्दणनमानान– 

१४ वमानशीलेन स्थूललके्षि यथावतप्राप्सतैबपणलशुल्कभागैः 
कनकरजतवज्रवैडूयपरतनोपचयणवष्ट्यन्दमान-कोशेन स्फुट-
लघुमधुरणचत्रकान्तशब्दसमयोदारालां कृतगद्यपद्य . . . . . .
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 . प्रमािमानोन्मानस्वरगणतविपसारसतवा (त्त्वा) णदणभ: 
१५ परमलक्षिव्यिनोपेतकान्तमूर्णत्तना स्वयमणधगतमहाक्षत्रपनाम्ना 

नरेन्द्रकन्यास्वयांवरानेकमाल्यप्राप्सत-दाम्ना महाक्षत्रपेि रुद्रदाम्ना वषपसहस्त्राय गोब्राह्मि .
 . . . . . . तथं धम्मपकीर्णतवृद्धयथं च 
अपीडणयतवा करणवणष्ट – 

१६ प्रियणक्रयाणभ पौरजानपदां जनां स्वस्मातकोषा [त्*] महता धनौघेन अनणतमहता च कालेन 
णत्रगुि-दृढतरणवस्तारायामां सेतुां णवधाय सव्वपत [:] . . . . . .
 . सुदशपनतरां काणरतणमणत [।*] अच्स्मितथे 

१७ महाक्षत्रपस्य मणतसणचवकमपसणचवैरमातयगुिसमुदु्यक्तैरप्सयणतमहतवा (त्त्वा) 
दे्भदस्यानुतसाहणवमुख-मणतणभः प्रतयाख्यातारम्भां पुनः सेतुबन्धनैराश्याद्धाहाभूतासु प्रजासु 
इहाणधष्ठाने पौरजानपदजनानुग्रहाथं पाच्तथपवेन कृतस्नानामानत्तपसुराष्ट्रानाां (िाां) पालनातथं 
णनयुक्तेन 

१८ पह्लवेन कुलैपपुते्रिामातयेन सुणवशाखेन यथावदथपधम्मपव्यवहारदशपनैरनुरागमणभवद्धपयता शक्तेन 
दान्तेनाचपलेनाणवच्स्मतेनाय्येिाहाय्येि 

१९ स्वणधणष्ठता धमपकीर्णत्तयशाांणस भतुपरणभवद्धपयतानुणष्ठतणमणत। 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो । िा सुदशपन [नामक] तलाव णगणरनगराहून दूरवरिी . . . माती व दगड याांनी रुां दी, 

लाांबी व उांची याांमध्ये (कोठेिी) जोड रािू न देता मजबूत रीतीने सवव थर जोडल्याम ळे पववताच्या 
पायर्थयाप्रमाणे हदसणारा, उत्कृष्ट बाांधकाम केलेला . . . नैसर्मगक बाांधाांनी य क्त, 
उत्कृष्ट अशा नाल्याांनी, कालव्याांनी आहण घाणीपासून रक्षण करणाऱ्या उपायाांनी य क्त अशा तीन थराांमध्ये 
बाांधलेल्या बाांधाच्या योगाने [आता] उत्कृष्ट न्स्थतीत आिे. 
 

(ओ.३) राजा महाक्षत्रप सुगृहीतनामा [स स गृिीतनामा स्यात् प्रातयवः स्मयवते ब धैः । ज्याचे स्मरण सज्जन प्रातःकाळी 
करतात त्याला ‘स गृिीतनामा’ म्िणावे.] स्वामी चष्टन याचा नातू, [राजा क्षत्रप स गिृीतनामा स्वामी जयदामन् याचा 
प त्र] [आहण] राजा, महाक्षत्रप [आहण] माननीयाांनी [सदैव] उल्लहेखलेला रुद्रदामन् याच्या 
[कारकीदीच्या] बहात्तराव्या–७२– वषी मागपशीषप कृष्ट्ि प्रणतपदेच्या णदवशी सतत वषाव करणाऱ्या 
पजवन्याने पृर्थवीला जणू काय एक हवशाल सम द्र केला असता, ऊजपयत् पववतातून हनघणाऱ्या सुविपणसकता, 
पलाणशनी आहद नद्याांच्या भयांकर वगेाच्या लोंढ्याम ळे, या तलावाच्या रक्षणाथव योग्य ते उपाय पूवी केले िोते 
तरी, पववताची हशखरे, वृक्ष, तट, गोप रे, द्वारे, गृिे याांच्या वरील भागाांचा हवध्वांस करणाऱ्या, 
प्रलयकाळातल्या सारख्या, अत्यांत भयांकर वगेाच्या झांझावाताने ढवळले गेलेल्या, [नद्याांच्या प्रवािाांत] 
रे्फकले गेलेल्या दगड, वृक्ष, झ ड पे, लताहदकाांनी िा तलाव नद्याांच्या तळापयंत उघडा पाडला िोता. 

 
(ओ.७) चारशवेीस िात लाांब आहण हततकाच रुां द आहण पांचाित्तर िात खोल अशा कखडारातून 

[या तलावाचे] सवव पाणी वािून गेल्याम ळे तो ओसाड वाळवांटासारखा द दवशवनीय झाला िोता. 
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(ओ.८) िा तलाव [येथील लोकाांकहरता] मौयप राजा चांद्रगुप्सत याचा प्राांताहधकारी वैश्य पुष्ट्यगुप्सत 
याने बाांधहवला िोता. मौयप [राजा] अशोक याच्याकहरता यवनराज तुषास्फ याने त्या तलावाला आपल्या 
देखरेखीखाली मोठ्यामोठ्या कालव्याांनी आहण राजाच्या पदवीला साजेश्या, त्या कखडारात दृष्टीस 
पडलेल्या, मोठ्या नालींनी, तसेच हवशाल अशा बाांधाने य क्त केले िोते. 

 
(ओ.९) जन्मापासून सतत समग्र राजलक्ष्मी धारण केल्याम ळे सवव वणांनी (स्वतः िोऊन) 

ज्याच्याकडे येऊन आपल्या रक्षणाथव आपला स्वामी म्िणून पसांत केले िोते; ज्याने य द्धाखेरीज अन्यत्र 
यावज्जीव मन ष्ट्यवध न करण्याची सत्य प्रहतज्ञा केली आिे; जो समोर आलेल्या आपल्या तोडीच्या, 
आपणासारखे शस्त्रप्रिार करण्यास समथव असलेल्या [शत्रूशीच य द्ध करतो]; [ज्याला असिाय शत्र  पािून] 
अन कां पा उत्पन्न िोते; जो स्वतः येऊन प्रहणपात करणाऱ्या लोकाांना जीवदान व रक्षण देतो; चोर, सपव, किस्त्र 
प्राणी, रोग इत्याहदकाांपासून म क्त असलेली नगरे, व्यापारी शिरे व ग्राम ज्या देशाांत आिेत, जे देश त्याने 
स्वतःच्या पराक्रमाने कजकले आिेत, तसेच ज्या देशाांतील लोक त्याच्याशी राजहनष्ठ आिेत, असे पूवव आहण 
पहिम आकरावन्ती, अनूप देश, आनतप, सुराष्ट्र, श्वभ्र, मरु, कच्ि, णसन्धु-सौवीर, कुकुर, अपरान्त, णनषाद 
इत्याहद सवव देश ज्याच्या प्रभावाम ळे . . . . [धमव], अथव व काम िे प रुषाथव 
प्राप्त करून घेतात, त्या देशाांचा स्वामी–सवव योद्धयाांशी लढून आपली वीरकीर्मत प्रस्थाहपत केल्याम ळे जे 
गर्मवष्ठ व मगू्रर झाले िोते त्या यौधेयाांचा ज्याने आपल्या बळाने उच्छेद केला; दणक्षिापथाचा स्वामी 
सातकर्णि याचा हनष्ट्कपटपणे दोनदा पराजय केल्यावरिी, स्वतःशी जवळचे नाते असल्याम ळे, त्याचा नाश 
केला नािी म्िणून ज्याला कीर्मत प्राप्त झाली आिे; ज्याने राज्यभ्रष्ट नृपतींना प नः गादीवर बसहवले आिे; जो 
[न्यायदानात] िात उचलून यथाथवपणे उच्च न्यायाहवषयी आपला अन राग व्यक्त करतो; ज्याने शब्दहवद्या, 
अथवहवद्या, सांगीत, न्याय इत्याहद थोर हवद्याांचे सांपूणव ज्ञान, सांस्मरण, हवज्ञान व प्रयोग याांच्या योगे हवप ल 
कीर्मत हमळहवली आिे; अश्व, ित्ती व रथ याांचे प्रचलन, तरवार व ढाल याांनी द्वांद्व य द्ध . . . वगैरेंमध्ये उत्कृष्ट 
सामर्थयव, चपलता व सौष्ठव िी ज्याने प्राप्त करून घेतली आिेत; सदैव दान देणे, मान करणे, अपमान न 
करणे िाच ज्याचा स्वभाव बनून गेला आिे; जो उदार आिे; न्याय्य मागाने हमळालेले कर, श ल्क, भाग 
याांच्या योगे ज्याचा खजीना सोने, रुपे, हिरे, वैडूयव व रत्ने याांनी त डूांब भरून वाितो आिे; ज्याने प्रसाद, 
लाघव, माध यव, वैहचत्र्य आहण कान्न्त या शब्दग णाांनी अलां कृत अशी गद्य व पद्य [काव्ये] रचली आिेत; 
ज्याचे शरीर योग्य प्रमाण, रुां दी व उांची, स्वर, चालण्याची ढब, वणव, धैयव, बळ आहद उत्कृष्ट लक्षणाांनी य क्त 
आहण स न्दर आिे; ज्याने स्वतःच्या पराक्रमाने ‘मिाक्षत्रप’ पदवी हमळहवली आिे; ज्याने राजकन्याांच्या 
स्वयांवराांत अनेक प ष्ट्पिाराांचे ढीग हमळहवले आिेत– त्या महाक्षत्रप रुद्रदामन् ने िजार वषांच्या जीवनाथव, 
गो्ाह्मणाांच्या [पालनाथव] आहण स्वतःचे प ण्य व कीर्मत याांच्या वृद्धध्यथव, नगराांतील व खेडेगावाांतील 
जनतेला कर, वठे, नजराणा इत्याहदकाांनी त्रास न देता, आपल्या स्वतःच्या खजीन्यातून मोठा धनराहश 
खचव करून अल्पावधीत [पहिल्याच्या]हतप्पट बळकटपणा असलेला िा बाांध घालून िा तलाव सवव बाजूांनी 
स न्दर हदसणारा असा करहवला आिे. 

 
(ओ. १६) या प्रकरणी मिाक्षत्रपाच्या अमात्यग णाांनी य क्त असलेल्यािी मांत्र्याांनी व कायवकारी 

अमात्याांनी, बाांधाला पडलेले कखडार र्फार मोठे असल्याम ळे, अन त्सािी िोऊन या बाांधाचा आरांभ करू नये 
असा हनणवय केला िोता; पण िा बाांध िोणार नसल्याम ळे हनराश झालेल्या प्रजाजनाांनी जेव्िा िाय! िाय! 
असे उद्धगार काढले, तेव्िा या हठकाणी नगराांतील व खेडेगावाांतील जनतेच्या कल्याणाकहरता [त्या] 
राजाने सांपूणव आनतप आहण सुराष्ट्र देशाांच्या रक्षणाकहरता नेमलेल्या, कुलैपाचा प त्र, सुणवशाख नामक पह्लव 
अमात्याने –जो न्याय्य अथव, धमव व व्यविार याांच्या योगाने प्रजेचे राजाहवषयी पे्रम वाढवीत आिे; जो स्वतः 



अनुक्रमणिका 
 
 

सामर्थयववान्, सांयमी, धीरप्रकृहत, गववरहित, सच्छील आहण प्रामाहणक आिे; जो आपल्या कारभाराने 
आपल्या स्वामीचे प ण्य, कीर्मत आहण यश वृकद्धगत करीत आिे त्याने – िे बाांधकाम पूणव केले. 
 

क्रमाांक ५२ 

 
गुांदा येथील प्रथम रुद्रकसहाच्या काळचा णशलालेख : वषप १०३ 

 
िा हशलालेख मेजर वॉटसनला उत्तर काठेवाडाच्या िालार हजल्ह्यातील गुांदा या गावी सन १८८० 

मध्ये हविीरीत सापडला िोता. नांतर तो जामनगरला िलहवण्यात आला. प ढे वॉटसन म्यहूझयम स्थापन 
झाल्यावर तो तेथे ठेवण्यात आला. त्याचे वाचन व भाषाांतर ब्यूह्लरने सन १८८१ मध्ये इांहडयन अँहटक्वरी, व्िॉ. 
१०, पृ. १७० इ. मध्ये केले. नांतर भगवानलाल इांद्रजी, रॅप्सन आहण देवदत्तपांत भाांडारकर याांनी त्यात कािी 
द रुस्त्या स चहवल्या. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ९६३ मधील सांदभव पािा.] शवेटी राखालदास बनॅजी आहण हव. स. 
स खटणकर याांनी तो छापासि एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. १६, पृ. २३३ इ. वर प्रहसद्ध केला. त्याच 
छापावरून तो येथे सांपाहदला आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी व भाषा प्राकृतहमहश्रत अश द्ध सांस्कृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखाच्या आरांभी तत्कालीन राज्यकता राजा क्षत्रप स्वामी रुद्रकसह याांची 

वांशावळ प ढीलप्रमाणे हदली आिे–तो राजा महाक्षत्रप स्वामी चाष्टनाचा प्रपौत्र (पणतू), राजा क्षत्रप स्वामी 
जयदामन् चा पौत्र (नातू) आहण राजा महाक्षत्रप स्वामी (प्रथम) रुद्रदामन् याचा प त्र िोता. नांतर लेखाचा 
काळ वषप १०३, वैशाख शुद्ध पांचमी, रोणहिी नक्षत्राचा म िूतव असा हदला आिे. त्या म िूतावर आभीर 
सेनापहत बापक याचा प त्र, सेनापहत रुद्रभूणत याने रसोपणद्रय गावात एक वापी (पायऱ्याांची हविीर) 
खणहवली आहण बाांधून काढहवली असे म्िटले आिे. 

 
या रुद्रकसिाच्या नाण्याांवरून तो शक वषव १०३ पयंत क्षत्रप, प ढे १०३ ते ११० पयंत मिाक्षत्रप, ११० 

ते ११२ पयंत प नः क्षत्रप, आहण ११३ ते ११८ पयंत प नः मिाक्षत्रप म्िणून राज्य करीत िोता. 
 
स्थलणनिय — रसोपणद्रय गाव सध्या अन्स्तत्वात नािी. पण प्रस्त त लेखाची हशला ग ांदा येथे 

हविीरीत सापडली िोती. असे हशलालेख सामान्यतः मूळ हठकाणापासून िलहवले जात नसत. म्िणनू 
प्राचीन रसोपहद्रयाचे आता ग ांदा गावात रूपान्तर झाले असाव ेअसे हदसते. 
 
 ळ वाचन 

१ णस [द्धां] [।*] राज्ो महक्षत्रपस्य स्वाणमचाष्टनप्रपौत्रस्य राज्ो क्षत्रपस्य स्वाणमजयदामपौत्रस्य 

२ राज्ो महक्षत्रपस्य स्वाणमरुद्रदामपुत्रस्य राज्ो क्षत्रपस्य स्वाणमरुद्र – 

३ सीहस्य [व] ष े[णत्र] युत्तरशते १००[+*] ३ वैशाख शुदे्ध पांचणमध [त्त्य] णतथौ रोणहिीनक्ष [त्र] – 

४ मुहूते आभीरेि सेनापणतबापकस्य पुते्रि सेनापणतरु [द्र] भूणतना रसो– 

५ [प] णद्रये वा [पी] [खा] णन [तो] [बां] धाणपति सव्वपसतवानाां णहतसुखाथपणमणत [।*] 
अनुवाद 



अनुक्रमणिका 
 
 

 
हसहद्ध असो ! राजा महाक्षत्रप स्वामी चाष्टन याचा प्रपौत्र, राजा क्षत्रप स्वामी जयदामन् चा पौत्र 

[आहण] राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रदामन् याचा प त्र राजा क्षत्रप स्वामी रुद्रकसह याच्या [कारकीदीच्या] 
एकशे तीन –१०३– या वषी वैशाख शुद्ध पांचमीस रोणहिी नक्षत्राच्या म िूतावर आभीर सेनापहत बापक 
याचा प त्र सेनापहत रुद्रभूणत याने सवव प्राण्याांच्या हितस खाकहरता [िी] हविीर खणहवली आहण बाांधहवली. 
 

क्रमाांक ५३ 

 
वाांढ येथील प्रथम रुद्रकसहाच्या काळचा यणष्टलेख: वषप [११०] 

 
िा लेख कच्छ हजल्ह्याच्या माांडवी ताल क्यातील वाांढ गावी सापडला िोता. नांतर तो भजू येथील 

सांग्रिालयात नेण्यात आला. डॉ. जमीनदार याांनी त्याचे वाचन सांबोहध, व्िॉ.२, पृ. ७४ मध्ये र्फोटोसि प्रहसद्ध 
केले, तेच ककहचत् बदल करून येथे हदले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — िा स्तम्भ भग्न न्स्थतीत आिे. त्याचा उजवीकडचा कािी भाग र्फ टून नष्ट झाला आिे. 

त्याम ळे त्याचा अथव लावणे कठीण जाते. त्याच्या आरांभी राजा महाक्षत्रप रुद्रदामन् याचा प त्र राजा 
[मिाक्षत्रप] स्वामी रुद्रकसह याच्या कारकीदीतील एका वषाचा उल्लेख िोता. त्याांतील पहिल्या दोन 
सांख्यावाचक हचन्िाांनी ११० िी सांख्या दशवहवली आिे. त्याप ढे एखादे हचन्ि असाव ेकाय िे साांगता येत नािी. 
बि धा नसाव.े 

 
प्रथम रुद्रकसि िा मिाक्षत्रप प्रथम रुद्रदामन् याचा प त्र िोता. तो गादीवर येण्यापूवी त्याचा वडील 

भाऊ दामजदश्री याचा प त्र जीवदामन् िा राज्य करीत िोता. त्याच्या एका नाण्यावर शक सांवत् १०० िी 
सांख्या भगवानलालनी वाचली िोती. [B. M. C. (Andhras), p.cxxiv.] त्या नाण्यावरील त्याची आकृतीिी त्याच्या 
नांतरच्या नाण्याांवरील त्याच्या आकृतीपेक्षा ककहचत् हनराळी आिे. [Ibid. p. cxxv] या दोन प्रमाणाांवरून 
दामजदश्रीनांतर त्याचा प त्र जीवनदामन् ककहचत् काळ मिाक्षत्रप म्िणनू राज्य करीत िोता; त्यानांतर त्याचा 
च लता रुद्रकसि याने त्याला पदच्य त करून गादी बळकाहवली असे मानण्यात येते. या मिाक्षत्रप 
रुद्रकसिाची नाणी शक सांवत् १०३ ते ११० या वषांची सापडली आिेत. प ढे त्याला ११० ते ११२ मध्ये 
आपल्या प तण्याच्या िाताखाली क्षत्रप व्िाव ेलागले असे हदसते. प्रस्त त लेखातील अक्षराांच्या ठेवणीवरून 
त्यात त्याची ‘मिाक्षत्रप’ पदवी उल्लेहखली असावी. तेव्िा त्यातील वषव ११० च असण्याचा सांभव आिे. शक 
वषव ११० नांतर तो प नः क्षत्रप झाला असे त्याच्या नाण्याांवरून हदसते. 

 
प्रस्त त लेखाचा खालचा भाग बराचसा नष्ट झाल्याम ळे तीत उल्लहेखलेली यहष्ट कोणाकहरता कोणी 

उभारली िे साांगता येत नािी. 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

 ळ वाचन 

१ राज्ो महा[क्षत्रपस] स्वाणमरुद्रदामपुत्र – 

२ स [रा*] [ज्ो महा] [क्षत्रप*]स्य स्वाणमरुद्रकसह – 

३ स वणरशे १००[+*]१० . . . णनतशेतह 

४ अयपणत स्वाणमत्र . . . . रुद्रमा . . मु 

५ [व] कसगोत्र थ . . . णवज रत्र थाणपत 

६ केशदेणसकए [।*] 
 

अनुवाद 

 
[िी यहष्ट र्फार भग्न झाल्याम ळे त्याचा स सांगत अथव लावणे अशक्य आिे. त्यात आरांभी राजा 

महाक्षत्रप रुद्रदामन् चा प त्र महाक्षत्रप स्वामी रुद्रकसहाच्या कारककीदीतील ११० वषाचा उल्लखे हदसतो.] 
 

क्रमाांक ५४ 

 
अन्धौ येथील प्रथम रुद्रकसहाच्या काळचा यणष्टलेख : वषप ११४ 

 
िा लेख कच्छ हजल्ह्याच्या खावडा ताल क्यातील अन्धौ येथे सापडला िोता. तो आता भजू येथील 

सांग्रिालयात ठेवला आिे. 
 
ह्या लेखाची हशला डाव्या-उजव्या बाजूस थोडी थोडी र्फ टली असल्याम ळे कािी अक्षरे नष्ट झाली 

आिेत. तथाहप एकां दरीत ऐहतिाहसक मजकूर स रहक्षत आिे. या लेखाचे वाचन डॉ. जमीनदार याांनी प्रथम 
केले. [सांबोहध, व्िॉ.३,पृ.४६.] तेच येथे हदले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृतहमहश्रत सांस्कृत आिे. 
 
णववेचन — िा लेख राजा महाक्षत्रप स्वामी चष्टनाचा प्रपौत्र, राजा क्षत्रप जयदामन् चा [जयदामन् िा 

आपला हपता चष्टन याच्या काळी क्षत्रप पदावर िोता. तो त्याच्या ियातीत हनधन पावल्याम ळे त्याला ‘मिाक्षत्रप’ आहण ‘स्वामी’ िी उपपदे या लेखात 
लावली नािीत असे हदसते.] पौत्र आहण राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रदामन् चा प त्र राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रकसह 
याच्या काळचा आिे.त्याच्या कारकीदीतील ११४ िे वषव सांख्याद्योतक हचन्िाांनी दशवहवले आिे. 

 
रॅप्सनने रुद्रकसिाच्या कारकीदीचे दोन खांड मानले आिेत. ते स्वीकारल्यास पूवोक्त क्र. ५२ चा 

यहष्टलेख पहिल्या खांडात, तर प्रस्त त लेख द सऱ्या खांडात पडतो. या लेखाचा उदे्दश [शक] वषप ११४ मध्ये 
ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीस कोणा आभीराने (त्याचे नाव स्पष्ट नािी) नांदक नावाच्या गिृस्थाच्या िस्ते िी यहष्ट 
उभारली िे नमूद करण्याचा हदसतो. 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

 ळ वाचन 

१ [णसद्धम् ।* राज्ो महाक्षत्रपस्वाणमचष्टन*–] 

२ [प्र*] पौत्रस्य राज्ो क्षत्रपस्य [जय] – 

३ दामपौत्रस्य राज्ो महाक्षत्रप – 

४ स्य स्वाणमरुद्रदामपुत्रस्य 

५ [रा] ज्ो महाक्षत्रपस्य स्वाणमरुद्रणस – 

६ हस्य वष े१००[+*]१०[+*]४ ज्येष्ठमू [लीय] 

७ [शु]द्ध द्वादणशयणमणत [‘द्वादश्याम्’ वाचावे.] प्रणतष्ठा पे . . . 

८ आभारीपुत्र कु . . . . 
९ . . . . . [पु] त्र [स] . . .  

१० दूषेणनकसगोत्रस 

११ नांदकहस्ते उथाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा महाक्षत्रप स्वामी चष्टनाचा प्रपौत्र, राजा क्षत्रप जयदामन् चा पौत्र, राजा 

महाक्षत्रप स्वामी रुद्रदामन् चा प त्र, राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रकसि याच्या [कारकीदीतील] वष े ११४, 
ज्येष्ठामूलीय मासाच्या श द्ध द्वादशीस [एकादशीस उपोषण करून द्वादशीच्या प ण्य हतहथस िी यहष्ट उभारणारा नांदक किद धमी 
हदसतो.] प्रहतष्ठाहपलेली आभीरप त्र . . . [याची यहष्ट] . . . प त्र 
दूषेहनकगोत्री नांदक याच्या िस्ते उभारली. 
 

क्रमाांक ५५ 

 
जुनागड येथील जयदामन् च्या नातवाच्या काळचा णशलालेख 

 
िा लेख काठेवाडातील ज नागड शिराच्या पूवेस असलेल्या आहण सध्या ‘बावा प्याराचा मठ’ या 

नावाने ज्ञात असलेल्या लेण्याजवळ खणताना सापडला िोता. तो बािेर काढताना थोडा र्फ टला. नांतर तो 
तेथील राजवाड्यात नेला जात असताना त्याचा आणखी एक त कडा पडला. प ढे तो वॉटसन म्यूहझयम मध्ये 
ठेवण्यात आला. त्यावळेी त्याच्या मध्य भागातील चीरेम ळे दोन त कडे झाले. त्याचे पहिले वाचन ब्यूह्लरने 
आर्मकऑलॉहजकल सव्िे ऑर्फ वसे्टनव इांहडया, व्िॉ. २, पृ. १४० इ.वर छापासि प्रहसद्ध केले. नांतर रॅप्सन व 
ल्यूडसव याांनी त्याचा उल्लखे केला. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ९६६ मधील सांदभव पािा.] शवेटी राखालदास बनॅजी आहण 
हव. स. स खटणकर याांनी तो एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ.१६,पृ.२३९ इ. वर छापासि सांपाहदला. त्याच 
छापावरून त्याचे सांपादन येथे केले आिे. 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी रुद्रकसिाच्या ग ांदा येथील लेखातल्यासारखी ्ाह्मी असून भाषा 
श द्ध सांस्कृत हदसते. त्या काळच्या श द्ध सांस्कृतमध्ये हलहिल्या गेलेल्या अत्यल्प लेखाांमध्ये याची गणना 
केली पाहिजे. 

 
णववेचन — प्रस्त त लेख अहतशय भग्न झाल्याम ळे त्याचा उदे्दश साांगणे कठीण आिे. तथाहप 

अवहशष्ट अक्षराांवरून तो चाष्टनाचा प्रपौत्र आहण राजा क्षत्रप स्वामी जयदामन् चा पौत्र अशा कोणा 
मिाक्षत्रपाच्या काळचा हदसतो. िा मिाक्षत्रप प्रथम रुद्रदामन् च्या प त्राांपैकी असावा. या रुद्रदामन् ला 
दामजद आहण रुद्रकसि असे दोन प त्र िोते. त्यातील कोणता येथे हववहक्षत आिे िे प्रस्त त लेख अत्यांत भग्न 
झाल्याम ळे साांगता येत नािी. शवेटच्या ओळीत केवहलज्ञान प्राप्त झालेल्याचा उल्लखे हदसतो. त्यावरून 
जैन धमासांबांधी कािी धमवदाय नमूद करणे िा या लेखाचा उदे्दश असावा. तसे असल्यास ज्या लेण्याजवळ 
िी हशला आढळली ते जैन धमाचे असाव.े प्रस्त त लेखात चैत्र श क्ल पांचमी व हगहरनगर (सध्याचे ज नागड) 
याांचा उल्लखे आला आिे. 
 
 ळ वाचन [ए.इां.,व्िॉ.१६ मधील छापावरून.] 
१ . . . स्तथा सुरग [ि] . . क्षत्रािाां प्रथम . . 

२ . . चाष्टनस्य प्र[पौ]त्रस्य राज्ः क्ष[त्र]पस्य स्वाणमजयदामपौत्रस्य राज्ो म[हा] – 

३ . . [चै]त्रशुक्लस्य णदवसे पांचमे ५ इ [ह] णगणरनगरे देवासुरनागय [क्ष]रा [क्ष] स 
. . .  . 

४ . . थ [पु]रणमव . . . केवणलज्ानसां . .
 .नाां . . . जरामरि . . . . 

 
अनुवाद 

 
. . . देवगण . . . क्षहत्रयाांमध्ये श्रेष्ठ . .

 .चाष्टनाचा प्रपौत्र, राजा क्षत्रप स्वामी जयदामन् चा पौत्र, राजा महा[क्षत्रप] . . .
 . याच्या कारकीदीत . . . . चैत्र शुल्क पांचमीस –५– येथे 
णगणरनगरात देव, अस र, नाग, यक्ष, राक्षस . . . केवलींच्या ज्ञानाप्रत प्राप्त झालेल्या
 . . . . जरामरण . . . . 
 

क्रमाांक ५६ 

 
मूलवासर येथील प्रथम रुद्रसेनाच्या काळचा यणष्टलेख: वषप १२२ 

 
िा लेख काठेवाडातील द्वारकेच्या ईशान्येस स मारे १० मलैाांवर असलेल्या मूलवासर येथे अरुां द 

लाांबट हशलाखांडावर कोरलेला सापडला िोता. तो नांतर द्वारकेतील साववजहनक वाचनालयात नेण्यात 
आला. त्याचा पहिला उल्लखे भगवानलाल इांद्रजी व रॅप्सन याांनी सन १८९० मध्ये केला. नांतर त्याचे पहिले 
वाचन ‘भावनगर कलेक्शन ऑर्फ सांस्कृत अँड प्राकृत इन्न्स्क्रप्शन्स्’, पृ. २३ वर छापासि प्रहसद्ध झाले. प ढे 
भगवानलाल इांद्रजी व रॅप्सन याांनी त्याची चचा केली. [ल्यडूसवची यादी, क्रमाांक ९६२ मधील सांदभव पािा.] नांतर िीरानांद 



अनुक्रमणिका 
 
 

शास्त्रींनी ‘देवदत्त रामकृष्ट्ण भाांडारकर व्िॉल्यूम’, पृ. १७३ वर छापासि त्याचे वाचन प्रहसद्ध करून त्याची 
चचा केली. त्याांचेच वाचन येथे हदले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी आहण भाषा मागील लेखातल्याप्रमाणे सांस्कृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेख महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेनाच्या कारकीदीतील [शक सांवत्] १२२ चा आिे. 

यात त्याची वांशावळ हदली नािी. पण इतर लेखाांवरून व नाण्याांवरून तो मिाक्षत्रप प्रथम रुद्रदामन् चा नातू 
आहण मिाक्षत्रप रुद्रकसिाचा प त्र प्रथम रुद्रसेन िोता असे समजते. त्याच्या चाांदीच्या नाण्याांवरून रॅप्सनने 
त्याचा काळ शकसांवत् १२१ ते १४४ (सन १९९–२२२) असा ठरहवला आिे. [B. M. C. (Andhras), p. 96.] 
प्रस्त त लेखातील वषव या कालखांडात पडते. 
 

प्रस्त त लेखाचा उदे्दश वाणिजक नामक एका प रुषाच्या म लाने आपल्या हमत्राकहरता आपला प्राण 
अपवण केला िोता. त्याच्या स्मरणाथव िी हशलायहष्ट उभारली िे नमूद करण्याचा िोता. आियाची गोष्ट िी 
की त्या म लाचे नाव या लेखात हदले नािी. त्याच्या हपत्याचे–वाहणजकाचे–नाव मात्र या हशलेवर इतरत्रिी 
कोरले आिे असे िीरानांद शास्त्रींनी म्िटले आिे. 

 
स्मारक यहष्ट उभारण्याची पद्धत भारतीयाांनी परकी लोकाांकडून घेतली [D. R. Bhandarkar Volume, p. 

175.] िे िीरानांद शास्त्रींचे मत बरोबर नािी. कारण मागे दाखहवल्याप्रमाणे ‘मन स्मृतीं’त (९, २८५) यष्टीचा 
उल्लेख आिे. अशा स्मारकयष्टींना जो इजा करील त्याला तेथे दांडाची हशक्षा साांहगतली आिे. 
 
 ळ वाचन 

१ राज्ो महाक्षत्रप [स्य] [स्वा] णमरुद्रसेनस्य 

२ वष े१००[+*] २० [+*] २ वैशाख –बहुल – पञ्चम्याां 
३ इमां (यां) णशलालणष्ट [उतथाणपता*] वाणिजकस्य पुते्रि 

४ प्रणतजीणवतां दत्तां [स्व] णमते्र णह णज (णन) जस्य [।*] 
 

 
अनुवाद 

 
राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन याच्या कारकीदीतील १२२ [या] वषी वैशाख कृष्ट्ि पांचमीस िी 

हशलायहष्ट उभारली. वाणिजकाच्या प त्राने आपल्या हमत्राकहरता आपले जीहवत अपवण केले. 
 

क्रमाांक ५७ 

 
गढा येथील प्रथम रुद्रसेनाच्या काळचा णशलालेख :वषप १२७ 

 
िा लेख काठेवाडातील जसदनजवळच्या गढा या गावी एका तळ्याच्या काठावरील हशळेवर 

कोरलेला सापडला िोता. तो सध्या राजकोट येथील वॉटसन सांग्रिालयात ठेवला आिे. त्याचे पहिले 



अनुक्रमणिका 
 
 

वाचन भाऊ दाजींनी सन १८६८ मध्ये जनवल ऑर्फ हद बाँब े्चँ ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटी, व्िॉ. 
८, पृ. २३४ इ. वर प्रथम केले. नांतर िोनवल, भगवानलाल इांद्रजी, रॅप्सन व दे. रा. भाांडारकर याांनी त्याची 
चचा केली. [ल्यूडसवची यादी, क्रमाांक ९६७ मधील सांदभव पािा.] राखालदास बॅनजी व हव. स. स खटणकर याांनी तो 
एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. १६, पृ. २३६ इ. वर छापासि सांपाहदला. त्याच छापावरून त्याचे सांपादन येथे 
केले आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी व भाषा सांस्कृत-प्राकृत हमहश्रत आिे. 
 
णववेचन — या लेखाच्या आरांभी तत्कालीन राज्यकता रुद्रसेन याच्या कारकीदीचे [शक] वषप 

१२७, [या वषव-सांख्येतील शवेटचे हचन्ि अहनहित आिे. ते कदाहचत ‘६’ ते द्योतक असेल. ल्यूडसवची पूवोक्त यादी, क्रमाांक ९६७ पािा.] 
भाद्रपद कृष्ट्ि पांचमी असा काळाचा उल्लखे आला आिे. तो रुद्रसेन राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी 
चष्टनाच्या पुत्राचा प्रपौत, राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी रुद्रदामन् याचा पौत्र आहण राजा महाक्षत्रप 
स्वामी रुद्रकसहाचा प त्र िोता. यात हदवांगत मिाक्षत्रपाांना ‘भद्रम ख’ (मांगलवदन) असे हवशषेण लावले आिे. 
काहलदासाच्या ‘शाक न्तल’ नाटकात मारीचाश्रमातील तापसीने अज्ञात राजा द ष्ट्यन्त याला उदे्दशून 
बोलताना या हवशषेणाचा उल्लेख केला आिे. इतरत्र मात्र िे हवशषेण र्फारसे आढळत नािी. 

 
प्रस्त त लेखाचा उदे्दश मानगोत्री प्रताशकाचा प त्र खरपपतथ याचे िे ‘शत्र’ [‘शत्र’ शब्द कोशात सापडत नािी. 

भाऊ दाजींनी त्याचा अथव ‘तळे’, िोनवलने ‘सोमयाग’ ककवा ‘दातृत्व’, ल्यूडसवने ‘आसन’ आहण राखालदास बॅनजींनी ‘अन्नसत्र’ असा केला आिे. पण 
िे अथव ‘उत्थाहपत’ या हवशेंषणाला ज ळत नािीत. येथे ‘स्मारक-हशला’ असा अथव हववहक्षत हदसतो. हतला आता छत्री म्िणतात. यासारख्या इतर 
अनेक लेखाांत स्मारकहशला (यहष्ट) उभारल्याचे उल्लेख आढळले आिेत.] (स्मारक) त्याच्या भावाांनी उभारले असे नमूद 
करण्याचा हदसतो. शवेटी ‘तो स्वगास जावो’ अशी भावना व्यक्त केली असावी, पण ‘स्वगव’ शब्दाहशवाय ती 
व्यक्त करणारे शवेटल्या ओळीतील शब्द आता नष्ट झाले आिेत. 
 
 ळ वाचन 

१ [व] ष े१००[+*]२०[+*] ७ [भा] द्रपदबहुलस ५ [रा] ज्ो महक्षत्रपस 

२ भद्रमुखस स्वमचष्टनपुत्रप्रपौत्रस्य राज्ो क्ष [त्र]पस 

३ स्वाणमजयदमपुत्रपौत्रस्य राज्ो महक्षत्रपस्य भद्रमुखस्य 

४ [स्व] मरुद्रदामपौत्रस्य राज्ो महक्ष[त्र*] पस्य भद्रमुखस्य स्वम – 

५ रुद्रसीह [पुत्र*] स्य राज्ो महक्षत्रपस्य स्वाणमरुद्रसेनस्य [।*] इदां शत्रां 
६ मानसगोत्रस्य प्र [ता] शकपुत्रस्य खरपपतथस्य भ्रात्रणभः उतथणव [तां] स्व[गप–] 

७ . . . . .  

 
अनुवाद 

 
वषप १२७, भाद्रपद कृष्ट्ि ५ [या हतथीस] राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी चष्टनाच्या प त्राचा प्रपौत्र, 

राजा क्षत्रप स्वामी जयदामन् याच्या प त्राचा पौत्र, राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी रुद्रदामन् याचा पौत्र, 
भद्रमुख महाक्षत्रप स्वामी रुद्रकसह याचा प त्र राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन [याच्या कारकीदीत] िे शत्र 
(हशलास्मारक) मानगोत्री प्रताशकाचा प त्र खरपपतथ याच्या भावाांनी उभारले आिे. [तो] स्वगास [जावो ! ] 



अनुक्रमणिका 
 
 

क्रमाांक ५८ 

 
ईांटवा येथील महाराज रुद्रसेनाची मृण्मय मुद्रा 

 
ज नागड पासून तीन मलैाांवरील जांगलात ईांटवा नामक टेकाड आिे तेथे प ष्ट्कळ प्राचीन हवटा 

सापडतात. म्िणून त्याला िे नाव हमळाले असाव.े तेथे श्री. जी. व्िी. आचायव याांनी केलेल्या उत्खननात िी 
मृण्मय म द्रा सापडली िोती. ती डॉ. बिादूरचांद छाबडा याांनी र्फोटोसि एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. २८, पृ. 
१७४-७५ वर प्रहसद्ध केली आिे. त्या र्फोटोवरून हतचे वाचन व हववचेन येथे केले आिे. 

 
िी म द्रा वाटोळी असून एक इांच व्यासाची आिे हतच्या मध्यभागी पववताची आकृहत असून सभोवार 

लेख कोरला आिे. त्याचा आरांभ घड्याळाच्या तबकडीवरील तीन या आकड्याजवळ िोतो. 
 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा श द्ध सांस्कृत आिे. म दे्रवरील लेख 

‘मिाराज-रुद्रसेन–हविारे हभक्ष सांघस्य’ (िी म द्रा महाराज –रुद्रसेन–णवहारातील हभक्ष सांघाची) असा 
आिे. 

 
प्राचीन काळी कपडा, ताडपत्र वगैरेंवर ओल्या मातीचा गोळा ठेवनू त्यावर अशा म द्रा उमटवीत 

असत. बाणाच्या ‘िषवचहरता’त िषाने हदन्ग्वजयाच्या आरांभी ग्रामदान करण्याच्या िेतूने िाती घेतलेली म द्रा 
मातीच्या गोळ्यावरून हनसटून ओल्या जागेवर खाली पडली आहण हतच्या योगे िषाच्या म दे्रने परृ्थवी अांहकत 
झाली असा प्रसांग वर्मणला आिे. अशा अनेक मृण्मय म द्रा वैशाली, राजघाट वगैरे हठकाणीं उत्खननात 
सापडल्या आिेत. तशी िी म द्रा आिे. आतापयंत सापडलेल्या म द्राांत िी सवांत प्राचीन असावी. 

 
क्षत्रपाांच्या वांशावळीत ‘रुद्रसेन’ नावाचे चार क्षत्रप िोऊन गेले. प्रस्त त म दे्रची हलपी बरीच प्राचीन 

असल्याने तीत उल्लहेखलेला रुद्रसेन तन्नामक पहिला क्षत्रप असावा. तो रुद्रदामन् चा नातू िोता. त्याच्या 
नाण्याांवरून तो सन १९९ ते २२२ या काळात राज्य करीत िोता असे हदसते. 

 
क्षत्रपाांनी सामान्यतः ‘राजन्’, ‘स्वामी’ आहण ‘क्षत्रप’ ककवा ‘मिाक्षत्रप’ अशा पदव्या घेतल्या िोत्या. 

तेव्िा प्रस्त त म दे्रच्या रुद्रसेनाने ‘मिाराज’ पदवी धारण केली िोती िे उल्लेखनीय आिे. त्याने बि धा 
स्वतःच्या नाव ेईांटवा येथे हविार बाांधवनू तो बौद्ध हभक्ष सांघाला हदला असावा. प्रस्त त म दे्रतील श द्ध सांस्कृत 
भाषेवरून त्या हविारात मिायान पांथाचे हभक्ष  राित िोते असे हदसते. 
 

क्रमाांक ५९ 

 
लाठी येथील क्षत्रपाांचा लेख 

 
िा लेख सौराष्ट्रातील लाठी या गावी सापडला िोता. तो आता म ांबईच्या हप्रन्स ऑर्फ वले्स 

म्यूहझयम मध्ये ठेवला आिे. त्याचा छाप Chronology of Gujarat, Plate XVII, B मध्ये हदला आिे. 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

िा लेख अत्यांत भग्न न्स्थतीत आिे. त्याची र्फक्त पहिली ओळ आहण द सऱ्या ओळीतील एकच 
अक्षर आता वाचता येते. पहिल्या ओळीत मिाक्षत्रपस [स्वाहम]रुद्र – आहण द सऱ्या ओळीत [स] एवढीच 
अक्षरे आता अवहशष्ट आिेत. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी प्राचीन ्ाह्मी व भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — या लेखात ज्या महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेनाचा उल्लेख आिे तो मिाक्षत्रप रुद्रदामन् चा 

नातू प्रथम रुद्रसेन असावा. 
 
क्षत्रपाांचे बि तेक लेख कच्छ हजल्ह्यात –हवशषेतः अन्धौ येथे– सापडले आिेत. प्रस्त त लेख 

सौराष्ट्राच्या इतर भागात सापडला आिे म्िणनू त्याला मित्त्व आिे. लेखाचा उदे्दश साांगता येत नािी. 
 

क्रमाांक ६० 

 
राजकोट येथील णवजयसेनाच्या काळचा लेख : वषप १६२ 

 
िा लेख राजकोट येथे ग जराथचे प रातत्त्वज्ञ जे. एम. नानावटी याांच्या ऑर्फीसात िोता. त्याचा 

र्फोटो Chronology of Gujarat, Plate XVII, C मध्ये प्रथम छापला िोता. नांतर डॉ. जमीनदार याांनी त्याचा 
र्फोटो छापून आपले वाचन प्रहसद्ध केले आिे. [सांबोहध, व्िॉ. ३, पृ.७५.] 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी आहण भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेख र्फक्त तीन ओळींचा आिे. त्यात आरांभी एका महाक्षत्रपाचे नाव आले िोते, 

पण ते आता नष्ट झाले आिे. तथाहप त्याच्या कारकीदीचे १६२ िे वषव हचन्िाांनी व शब्दाांनी व्यक्त केले 
असल्याने [डॉ.जमीनदार याांनी िी हचन्िे १०० [+*] ५ अशी वाचली आिेत. पण त्याांचे िे वाचन मागील ‘दसठतरे शतमे’ (हद्वषष्ट्ट्य त्तर-
शततमे) या प्राकृतातील शब्द-योजनेशी ज ळत नािी.] तो मिाक्षत्रप हवजयसेन असावा असे अन मान करता येते. त्या वषी 
कसिसेनाच्या प त्राने [िा कसिसेन क्षत्रप क ळातील हदसत नािी. डॉ. जमीनदाराांनी तसे मानले आिे, पण या क्षत्रप क ळात एकच कसिसेन 
झाला. नाण्याांवरून तो शक सांवत ३०४ मध्ये गादीवर िोता. त्याच्या काळाशी प्रस्त त लेखातील १६२ िे वषव ज ळत नािी तेव्िा िा कसिसेन कोणी 
सामान्य व्यन्क्त असावा.] एक वापी (पायऱ्याांची हविीर) सवव प्राण्याांच्या हिताकहरता प्रहतष्ठाहपत केली (खोदहवली) 
असे म्िटले आिे. 
 
 ळ वाचन [Chronology of Gujarat, Plate XVII, C वरून.] 

१ णसद्धम्[।*] राज्ो महाक्षत्रपस्य [णवजयसेन *] स्य वस्ये दसठत [रे] 

२ शतमे [‘हद्वषष्ट्ट्य त्तर-शततमे वष’े असे याचे सांस्कृत रूपान्तर िोईल.] १००[+*] ६०[+*] २ . .
 . . . णसहसेनपुत्रस्य 

३ सवसतवणहतसुखातथं खेते वावी [प्रणत] ष्ठाणपत [।*] फ [ल] मणभवद्धप- [ताम्*] [।*] 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा महाक्षत्रप [हवजयसेन] याचा एकशे बासष्टाव्या –१६२–वषी . .

 . .  [या व्यक्तीने नाव आता वाचता येत नािी.] [याने] कसिसेनप त्राची िी शतेातील वापी सवव 
प्राण्याांच्या हितस खाकहरता खोदून पूणव केली. हिचे र्फल वृकद्धगत िोवो! 
 

क्रमाांक ६१ 

 
मेवासा येथील भतृपदामन् च्या काळचा यणष्टलेख : वषप २०३ 

 
[पहिका ३०] 

 
िा लेख कच्छ हजल्ह्यातील मेवासा गावी सन १८९८ मध्ये म ांबईच्या हदवाण बिादूर रणछोडभाई 

याांना आढळला. व्िी. जी. हत्रवदेी आहण डी. बी. हडसकळकर याांनी वॉट्स न म्य हझयमच्या सन १९२३-२४ 
च्या वार्मषक अिवालात तो प्रथम प्रहसद्ध केला. नांतर हडसकळकराांनी ऑल इांहडया ओहरएांटल 
कॉन्र्फरन्सच्या पाचव्या अहधवशेनाच्या अिवालात (पृ. ५६५ इ.) तो प नः प्रहसद्ध केला. अलीकडे सन १९६१ 
मध्ये ्तींद्रनाथ म खजींनी इांग्लांजच्या जनवल ऑर्फ हद रॉयल एहशयाहटक सोसायटी (१९६१), पृ.१०६ वर 
त्याची हवस्तृत चचा केली आिे. तथाहप त्यातील अनेक समस्याांचे हनराकरण झाले नािी. 

 
िा लेख २ रू्फ. १ इां. उांच आहण वरील भागी १ रू्फ. २ इां. आहण खालील भागी १ रू्फ. ५ इां. अशा 

हशलाखांडावर कोरला आिे. 
 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेखाची हलपी ्ाह्मी आहण भाषा ककहचत् अश द्ध सांस्कृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचे वाचन प ढे हदले आिे. त्याचा सरळ अथव लावल्यास अनेक समस्या 

उत्पन्न िोतात. सकृद्दशवनी त्यात असे म्िटलेले हदसते की राजा महाक्षत्रप स्वामी चष्टन याचा खापरपणतू 
(प त्रप्रपौत्र) राजा महाक्षत्रप भणददम (भतृवदामन्) याचा खापरपणतू राजा महाक्षत्रप याच्या १०३ या वषी 
(वषवशत हत्रउत्रके) श्वगनाचा प्रपौत्र (पणतू) आहण वपाचा प त्र आभीर िहरिोवकगोत्री वसुराक –जो 
गुगनाचा दौहित्र (म लीचा म लगा) आिे–त्याने पूवोक्त वषाच्या कार्णतक शुक्ल सप्सतमीस आपला धनी 
राज्येश्वर (राज्याचा मालक) याची यहष्ट (स्मारकहशला) बसहवली आहण एक भवनिी बाांधले. 

 
वर प्रस्त त लेखाचे शब्दशः भाषाांतर हदले आिे. पण त्याम ळे अनेक समस्या उत्पन्न िोतात. 

भतृवदामन् िा चष्टनाचा खापरपणतू – म्िणजे त्याच्या नांतरच्या चौर्थया हपढीतील नसून सातव्या हपढीतील 
िोता. त्याच्यािी खापरपणतूच्या काळी िी यहष्ट उभारली असे म्िटले आिे आहण त्या घटनेचे वषव १०३ िे 
हदले आिे. पण आियव असे की तत्कालीन क्षत्रपाचे नाव हदले नािी. आतापयंत कच्छमध्ये व इतरत्र अनेक 
यहष्टलेख सापडले आिेत. त्याांतील प्रत्येकात तत्कालीन क्षत्रपाचे नाव आले आिे. येथे मात्र त्याचे नाव 
आढळत नािी िे हवलक्षण वाटते. येथे त्याच्या चष्टन व भतृवदामन् या पूववजाांची नाव ेआली आिेत, पण ज्या 
काळी िी यहष्ट उभारली त्या काळच्या क्षत्रपाचे नाव हदले नािी, िी गोष्ट प्रथमच खटकते. द सरे असे की 
यहष्ट उभारली त्यावळेचे वषव १०३ हदले आिे ते इतर हनदेशाांशी ज ळत नािी. पहिमेच्या क्षत्रपाांच्या लेखाांतील 
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व नाण्याांवरील वष ेशक सांवताची असतात या हवषयी आता म ळीच सांशय नािी. शक सांवत् १०३ म्िणजे 
हिस्तोत्तर १८१–८२ िोय. या वषी भतृवदामन् चा खापरपणतू तर रािोच, पण स्वतः भतृवदामन् िी झाला 
नव्िता. त्याच्या नाण्याांवरून त्याची कारकीदव शक सांवत् २०१ ते २१७ (इ.स. २७९ ते २९५) अशी िोती. 
तेव्िा पूवोक्त वषवहनदेश प्रस्त त लेखातील इतर हनदेशाांशी ज ळत नािी. हतसरे असे की वस राकाने आपला 
धनी राज्येश्वर (म्िणजे तत्कालीन राजा) याच्या नाव ेयहष्ट उभारली असेल िे सांभवनीय वाटत नािी. इतर 
यहष्टलेखाांत आपल्या नातेवाइकाच्या नाव े यहष्ट उभारल्याचा उल्लखे आढळतो. अशा अनांत समस्या या 
लेखाचा सरळ अथव केला तर उत्पन्न िोतात. 

 
म खजींनी आपल्या परीने या समस्या सोडहवण्याचा प्रयत्न केला आिे. बि तेक सवव यहष्टलेखाांत 

तत्कालीन क्षत्रपाची वांशावळ थेट चष्टनाशी हभडहवलेली हदसते. तत्कालीन राजाचा चष्टनाशी सांबांध 
जोडताना प त्र, पौत्र, प्रपौत्र आहण प त्र-प्रपौत्र असे नातेवाचक शब्द योजलेले आढळतात. पण भतृवदामन् िा 
चष्टनानांतरचा सातव्या हपढीतील क्षत्रप. त्याचा चष्टनाशी सांबांध जोडण्यास प त्र, पौत्र, प्रपौत्राांची दीघव लाांबण 
लावावी लागणार; म्िणून या लेखाच्या लेखकाने ‘प त्रप्रपौत्र’ एवढाच शब्द योजून तो सांबांध दशवहवल आिे. 
तेव्िा त्या शब्दाचा अथव ‘वांशज्’ असा घ्यावा असे हडसकळकर आहण म खजी या दोघाांनीिी म्िटले आिे 
आहण ते मान्य िोण्यासारखे आिे. 

 
पण ‘प्रस्त त लेखात हनदेहशलेले १०३ िे वषव भतृवदामन् च्या कारकीदीशी कसे जमवावयाचे?’ यावर 

म खजींचा तोडगा िा की ते वषव आभीर (प ढे कलच हर–चेहद या नावाने प्रहसद्ध झालेल्या) सांवताचे घ्याव.े 
म्िणजे ते इ.स. ३५२ चे द्योतक िोईल. त्या काळी भतृवदामन् चा वांशज तृतीय रुद्रसेन िा राज्य करीत िोता. 
तेव्िा त्याच्या काळी िी यहष्ट उभारली असे मानता येईल. पण ‘क्षत्रपाांच्या इतर सवव लेखाांत शक सांवताचा 
उपयोग केला आिे. त्यात न आढळणाऱ्या आभीर सांवताचा उपयोग प्रस्त त लेखातच कसा केला? ’ असे 
हवचारल्यास म खजींचे उत्तर िे की िी यहष्ट उभारणारा आभीर िोता. म्िणनू त्याने आपल्या लेखात आभीर 
सांवताचे वषव उल्लेहखले असाव.े िे सवव वादाकहरता मान्य केले तरी प्रस्त त लेखात तत्कालीन क्षत्रपाचे नाव 
कसे येत नािी िा प्रश्न राितोच. 

 
या लेखात चष्टन व भतृवदामन् या दोन क्षत्रपाांचीच नाव ेआली आिेत. इतर कोणत्यािी क्षत्रपाचे नाव 

आढळत नािी याचे कारण म खजी असे साांगतात की चष्टन िा वांशकता िोता म्िणून त्याचे नाव आहण 
भतृवदामन् च्या कारकीदीत क्राांहत िोऊन रुद्रकसि िा द सऱ्या वांशातला राजा गादीवर आला म्िणनू 
भतृवदामन् चे नाव, अशी दोन क्षत्रपाांचीच नाव ेप्रस्त त लेखात हदली आिेत. नांतर प नः क्राांहत िोऊन हद्वतीय 
रुद्रदामन् याने गादी बळकावली. तो चष्टनवांशी िोता िे दाखहवण्याकहरता प्रस्त त लेखातील वांशावळ 
चष्टनाशी हभडवली आिे. 

 
म खजींनी मोठ्या क शलतेने आपले मत माांडले आिे खरे, पण ते पटत नािी. प्रस्त त लेखाचा उदे्दश 

तत्कालीन क्षत्रप चष्टनवांशी िोता िे प्रहतपादण्याचा असणे शक्य नािी; कारण िा लेख एका खासगी 
व्यक्तीचा आिे. त्या व्यक्तीला िा राजकीय िेत  हचकटहवणे योग्य िोणार नािी. द सरे असे की जो क्षत्रप 
चष्टनवांशी िोता िे जािीर करण्याकहरता िा लेख कोरहवला असे म खजी म्िणतात त्याचे नावच म ळी या 
लेखात येत नािी ! इतर तत्कालीन कोरीव लेखाांवरून असे हदसते की आभीरवांशी लोकाांनीिी कच्छ-
सौराष्ट्रमध्ये शक सांवताचाच उपयोग केला आिे, आभीर सांवताचा नािी. [उदािरणाथव, ग ांदा येथील प्रथम रुद्रकसि 
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याच्या काळचा शकवषव १०३ चा, आहण अन्धौ येथील त्याचाच लेख शकवषव ११४ चा, या आभीराांच्याच लेखाांतील कालोल्लेख पािा.] या सवव 
कारणाांम ळे म खजींची उपपहत्त स्वीकारता येत नािी. 

 
हडसकळकराांचािी अथव असाच आके्षपािव आिे. ते ओळ ३–४ मध्ये ‘वषवशते त्र्य त्तरके’ असे वाचनू 

त्याचा अथव ‘वषव ३००’ असा करतात, ते असांभवनीय आिे. त्याचा अथव ‘वषव १०३’ असा िोईल. हशवाय ‘िा 
लेख शक वषव ३०० (सन ३७८) मध्ये राज्य करणाऱ्या तृतीय रुद्रकसिाच्या काळचा आिे’ असे ते मानतात. 
तसे असल्यास त्याचे नाव या लेखात का येत नािी िा प्रश्न उरतोच. तेव्िा त्याांचेिी मत स्वीकारणीय नािी. 

 
मग या लेखाचा अथव कसा लावावयाचा? त्याचे वाचन प ढे हदले आिे. त्याचे काळजीपूववक हनरीक्षण 

केल्यास द सऱ्या ओळीतील बि तेक शब्द हतसऱ्या ओळीत त्याच क्रमाने आलेले हदसतील. लेखकाच्या 
अनवधानाने िे झाले असाव.े एखाद्या मजक राची नक्कल करताना हकत्येकदा असे िोते िे सवांस मािीत 
आिे. लेखकाच्या हनष्ट्काळजीपणाम ळे कोरीव लेखाांत च का उत्पन्न िोऊन अथाचा घोटाळा झाल्याची 
उदािरणे आम्िी इतरत्र दाखहवली आिेत [उदािरणाथव, क्रमाांक ३७ मधील ‘हसवखदनागहसहरय’ आहण क्रमाांक ३८ मधील 

‘क शणमूल’ पािा.] तसाच िा प्रकार आिे. तेव्िा प्रस्त त लेखाचा आरांभीचा भाग प ढीलप्रमाणे असावा – 
 
राज्ो महाक्षत्रपस्य स्वाणमचष्टनपुत्रस्य राज्ो महाक्षत्रपस्य भणददमस्य वषपशत [द्वये] त्र्युत्तरके – 
 
‘प त्रप्रप त्र’ (सांस्कृत, प त्रप्रपौत्र) याचा अथव ‘खापरपणत ’ घ्यावयाचा नसून ‘वांशज’ असा घेतला 

पाहिजे िे सवांस मान्य आिे. प्रस्त त लेखाच्या हतसऱ्या ओळीच्या शवेटी ‘वषवशत’ असा शब्द स्पष्ट आिे. 
‘वषवशते’ असा नािी, त्याचा सांबांध चौर्थया ओळीच्या आरांभी आलेल्या ‘त्र्य त्तरके’ या शब्दाशी लागू शकत 
नािी. या हशलेचा उजवीकडचा कािी भाग र्फ टून गेलेला हदसतो. ती हशला खाली १ रू्फट ५ इांच रुां द आहण 
शीषवभागी १ रू्फट २ इांच रुां द अशी आिे आहण ‘वषवशत’ िा शब्द हतसऱ्या ओळीच्या शवेटी आला आिे, 
यावरून िे अन मान समर्मथत िोते. [िी यहष्ट आता भजू येथील सांग्रिालयात ठेवली आिे. त्या सांग्रिालयाचे क्यरेूटर श्री. वैद्य याांनी त्या 
यष्टीचे र्फोटो मला पाठहवले. त्यावरून िी गोष्ट मा्या लक्षात आली. पहिल्या व द सऱ्या ओळीच्या अखेरचे एक एक अक्षर कडा र्फ टल्याम ळे नष्ट 
झाले असावे. प ढील वाचन पािा.] उजवीकडचा भाग र्फ टून नष्ट झाल्याम ळे ‘वषवशत’ नांतरची ‘द्वये’ अशी दोन अक्षरे 
आता वाचता येत नािीत. [त्यातील पहिल्या अक्षरातील द त्या ओळीच्या शवेटी हदसतो तो पािा. या लेखाचे छाप मा्या हवनांतीवरून 
आर्मकऑलॉहजकल हडपाटवमेंटचे ॲहडशनल डायरेक्टर जनरल श्री. बी. के. थापर याांनी बडोदा येथील प रातत्त्व खात्याच्या पहिमी मांडलाच्या 
अधीक्षकाांना साांहगतले व त्या मांडलाचे डॉ. मागवबांधू याांनी भजू सांग्रिालयातील या लेखाचे छाप मला पाठहवले याबद्दल मी या सवांचा आभारी आिे. 
प्रस्त त कोरीव लेखावरील माझा सहवस्तर लेख जनवल ऑर्फ हद ओहरएांटल इन्न्स्टट्यूटच्या व्िॉ. २८ मध्ये प.ृ ५६-६२ वर प्रहसद्ध झाला आिे तो 
पािा.] ती जोडल्यास ‘वषवशतद्वये त्र्य त्तरके’ (वषव २०३) (सन २८१) असा या लेखातील कालोल्लखे िोईल. 
त्या वषी प्रस्त त लेखात उल्लेहखल्याप्रमाणे भतृवदामन् गादीवर िोता; कारण त्याच्या नाण्याांवरून तो शक 
सांवत् २०१ ते २१७ या कालखांडात राज्य करीत िोता िे मािीत झाले आिे. 

 
िी यहष्ट आभीर वस राकाने आपला धनी राज्येश्वर याच्या नाव ेउभारली िोती. ‘राज्येश्वर’ पदाने 

‘भतृवदामन्’ हववहक्षत नसून वस राक ज्याच्या नोकरीत िोता तो त्याचा मालक (भता) घेतला पाहिजे. 
 
प्रस्त त लेखाचा अथव अश्या रीतीने लावल्यास कोणतीिी समस्या उत्पन्न िोत नािी. 
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 ळ वाचन 

 [छारावरून लेखाच्या आरांभी ‘हद्र’ आहण ‘ष्टां’ याांच्या मध्ये दीपाकृहत िे मगांल हचन्ि आिे. ‘दृष्टां’ िा येथे मांगलवाचक शब्द हदसतो.] 

 
 

१ णसद्धम् [।*] राज्ो महाक्षत्रप (त्र)पस्य स्वाणमचष्टन [स्य*] [‘मिाक्षत्रपस्य ’या हवशषणावरून ‘–चष्टनस्य’ असा 
मूळचा पाठ असून शवेटचे अक्षर हशलेची कडा र्फ टल्याम ळे नष्ट झाले असावे िे लक्षात येते. यासारखाच ‘चाष्टनस्य प्र [पौ]त्रस्थ’ िा 
क्रमाांक ५५, ओ. २ मधील पाठ पािा. ] 

२ पुत्रप्रपुत्रस्य राज्ो महाक्षत्रपस्य भणददम [स्य*] [येथे या बाजूची कडा र्फ टल्याम ळे िे अक्षर नष्ट झाले आिे.] 
३ पुत्रप्रपुत्रस्य राज्ो महाक्षत्रपस्य वषपशत [द्वये*] [येथे ‘शत’ याचा सांबांध ओ.४ मधील ‘हत्र-उत्रके’ याच्याशी लावता येत 

नािी. येथे ‘द्वये’ अशी दोन अक्षरे ‘शत’ नांतर नष्ट झालेली हदसतात. ‘द्वये’ मधील पहिल्या सांय क्त अक्षरातील द त्या ओळीच्या शवेटी 
हदसतो तो पािा.] 

४ णत्र-उत्रके (त्र्युत्तरे) वपपुत्रस्य श्वगनप्रपुत्रस्य आणभरस्य 

५ हणरहोवकसगोत्रस्य वसुराकस्य गुगनदौणहत्रस्य [हडसकळकराांनी ‘ग त्थजहधत स्य’ वाचले िोते.] 

६ कार्णत (र्णत्त) कस (स्य) सु णद ७ राज्येश्वरस्य [इ] [यां*] भतृप यणट्ट प्रष्टाणप– 

७ ता [सांस्कृत,‘भतृवयवहष्टः प्रहतष्ठाहपता ।’] . . . . . एकां  भवनां च [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! राजा महाक्षत्रप स्वामी चष्टन याचा खापरपणतू राजा महाक्षत्रप [येथे म ळातील हद्वरुक्त शब्द 

गाळले आिेत.] भणददम (भतृवदामन्) याच्या २०३ या वषी कार्णत्तक शुक्ल ७ [या हतथीस] िहरिोवक –गोत्री 
आभीर श्वगनाचा नातू, वपाचा प त्र आहण गुगन याच्या म लीचा वसुराक याने राज्येश्वर या आपल्या धन्याची 
िी यहष्ट उभारली [आहण] एक भवन [बाांधले]. 
 
  



अनुक्रमणिका 
 
 

खांड णतसरा — णवदभातील क्षत्रप–लेख 
 

क्रमाांक ६२ 

 
पौनी येथील रुणपअम्माचा िायास्तम्भ–लेख 

 
[पहिका ३, आकृहत ३] 

 
ज्यावर िा लेख कोरला आिे तो हशलाखांड भांडारा हजल्ह्यातील पौनी येथे सन १९५७ मध्ये महणराम 

लाांजेवार याांच्या शतेात खणताना सापडला िोता. तो आम्िी एहपग्राहर्फया इांहडका, व्िॉ. ३७, पृ. २०१ इ. वर 
सांपाहदला आिे. िा लेख आता नागपूरच्या मध्यवर्मत सांग्रिालयात ठेवला आिे. 

 
िा लेख ३० सें. मी. रुां द आहण ३० ते ५७ सें. मी. उांच अशा स्तांभाच्या त कड्यावर कोरला आिे. 

यावर वरील भागी एक अधववत वळाकार अधव कमळ असून त्याच्या खाली दोन आडव्या रेषा आहण तीन 
ओळीतील प्रस्त त लेख प्राचीन ्ाह्मी हलपीत कोरला आिे. पहिल्या दोन ओळी २९ से. मी. लाांब असून 
हतसरी र्फक्त ९ से. मी. आिे. 

 
णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी हिस्तोत्तर द सऱ्या शतकाची ्ाह्मी असून भाषा प्राकृत आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश तो ज्या हशलाखांडावर कोरला आिे तो िायास्तम्भ (प्रहतमाय क्त 

स्तांभ) महाक्षत्रप कुमार रुणपअम्म याचा आिे िे जािीर करण्याचा िोता. िा पहिम मिाराष्ट्रातील चष्टन व 
निपान याांसारखा तत्कालीन क षाण सम्राटाने हवदभव प्राांतावर नेमलेला प्राांताहधपहत असावा. मिाक्षत्रप 
असतािी त्याची ‘क मार’ िी पदवी नागाज वनकोंड येथील मिासेनापहत एली एिवलदास याला जशी लावली 
आिे तशी हदसते. िा मिाक्षत्रप चष्टन-निपानासारखा शकवांशी असावा; कारण रुहपअम्म िे नाम शक 
नावाला भारतीय रूप देऊन बनहवलेले हदसते. 

 
प्रस्त त लेखावरून क षाणाांचे साम्राज्य दहक्षणेत प णे व नाहशक या हजल्ह्याांप रते मयाहदत नसून ते 

हवदभावरिी पसरले िोते असे स्पष्ट हदसते. ककबि ना, त्याने त्याच्यािी प ढे दहक्षण कोसल (छत्तीसगड) 
व्यापले िोते असे क षाणाांच्या नाण्याांचे कािी सांचय त्या प्रदेशात सापडले आिेत, [F. N. S. I., Volume XXXIII, pp. 

1 f.] त्यावरून स्पष्ट हदसते. 
 
प्रस्त त लेखातील छायास्तांभाचा उल्लखे सवांत प्राचीन आिे. यानांतर नागाज वनकोंड येथील दोन 

एली एिवलदास आहण राणी वम्मभटा याांच्या स्मरणाथव छायास्तम्भ उभारल्याचा उल्लखे आिे. [Ep. Ind. Vol. 
XXXIV, pp. 20 f.] छायास्तम्भावर सांस्मरणीय व्यक्तीची आकृहत असे िे वम्मभटेच्या स्तांभावर ती व हतच्या दोन 
दासी कोरल्या आिेत त्याांवरून स्पष्ट आिे. प्रस्त त लेखाच्या हशलाखण्डावर मात्र तशी आकृहत नािी. 
कदाहचत् ती र्फ टून नष्ट झालेल्या भागावर िोती असे असेल. 

 
रुहपअम्म िा मिाक्षत्रप असतािी त्याला क मार िे उपपद लावले आिे िे लक्षणीय आिे. अशा 

उल्लेखात क मार याचा राजप त्र असा अथव हववहक्षत हदसत नािी. पूवी दाखहवल्याप्रमाणे नागाज वनकोंड 



अनुक्रमणिका 
 
 

येथील एका लेखात एका मिासेनापतीलािी िे उपपद लावले आिे. ‘क मार’ याने एखादे हवहशष्ट राजकीय 
पद दाखहवले जात असेल. या सांबांधात ‘क मारामात्य’ या सांजे्ञचेिी स्मरण िोते. 

 
 ळ वाचन 

१ णसधम् [।*]महखत्तव–कुमारस 

२ रुणपअांम्म िाया– 

३ खांभो [।*] 
 

अनुवाद 

 
हसहद्ध असो! [िा] महाक्षत्रप कुमार रुणपअम्माचा िायास्तम्भ [आिे.] 

 
पणरणशष्ट पाचवे आिखी काही कोरीव लेख 

 
क्रमाांक ६३ 

 
दौलतपूर येथील चष्टनाच्या काळाचा यणष्टलेख: वषप ६ 

 
[पणट्टका २८] 

 
७५ सें. मी. उांच आहण २० सें. मी. रुां द अश्या एका हशला-यष्टीवर कोरलेला िा लेख कच्छ 

हजल्ह्यातील भजूच्या वायव्येस १०४ हकलोमीटरवर असलेल्या दौलतपर गावात तेथील सरपांच श्री. 
म खीधनजी करसन पाटील याांच्या शतेात अलीकडे सापडला िोता. तो डॉ. सौ. शोभना गोखले याांनी 
जनवल ऑर्फ हद ओहरएांटल इन्न्स्टटू्यट; व्िॉ. १८, पृ. २३७ इ. वर दोन छापाांसि प्रहसद्ध केला िोता. त्या 
छापाांपैकी पृ. २४४ समोरील छाप जास्त चाांगला आिे. [पहिका २८ मध्ये हदलेला छाप त्या जनवलमधील (प.ृ २४४ समोरचा) 
आिे.] पहिमी क्षत्रपाांच्या कोरीव लेखाांचा अभ्यास करताना या लेखाकडे माझे लक्ष गेले. त्याच्या 
वाचनाकहरता मला त्याच्या एका नव्या छापाची जरूरी भासली. तेव्िा मा्या हवनांतीवरून प रावस्त  
हवभागाचे अहतहरक्त सांचालक श्री. बी. के. थापर याांनी त्या हवभागाच्या पहिमी शाखेचे अधीक्षक डॉ. मागवबांधू 
याांना प्रस्त त लेखाचे छाप प रहवण्याबद्दल साांहगतले. डॉ. मागवबांधूांनी आपले सिाय्यक डॉ. बी. एल. नागचव 
याांना भजूला पाठवनू या लेखाचे चाांगले छाप काढहवले आहण ते मला पाठहवले. या सवव अहधकाऱ्याांचा मी 
ऋणी आिे. ओहरएांटल इन्न्स्टटू्यटच्या पूवोक्त जनवलमध्ये प्रहसद्ध झालेल्या व आता हमळालेल्या छापाांवरून 
प्रस्त त लेखाचे सांपादन येथे केले आिे. 

 
िा लेख सध्या तेरा ओळींचा आिे. तो ज्या यष्टीवर कोरला आिे हतचा कािी शीषव भाग र्फ टून 

गेल्याम ळे आरांभीच्या दोन तीन ओळी आता नष्ट झाल्या आिेत. [त्यातील अन मानाने ज ळहवलेली अक्षरे प ढे हदली आिेत.] 
डावी-उजवीकडचा भाग र्फ टलेला हदसत नािी. शवेटच्या दोन ओळी मात्र आता अस्पष्ट झाल्या आिेत. िा 
लेख घसीट्या पद्धतीने हलहिल्याम ळे आहण आता तो खराब न्स्थतीत असल्याम ळे त्याचे वाचन व हववचेन 
कठीण झाले आिे. 



अनुक्रमणिका 
 
 

णलपी व भाषा — या लेखाची हलपी क षाणकालीन ्ाह्मी आिे. पण त्याची अक्षरे घसीट्या पद्धतीने 
हलिली असल्याम ळे ती क षाण कालीन चष्टनाच्याच अन्धौ येथील लेखातल्याप्रमाणे चपटी व रुां द नािीत. 
ती उभट हदसतात. या लेखातील ‘त’ला गाठ नािी, पण ‘न’ला आिे. ‘हप्रहतस्वाहमने’, ओ. ६, पािा. ‘य’ िा 
हत्रभागात्मक आिे. ‘–गोत्राय’, ओ. ५ पािा. ‘व’ िे अक्षर उभट असून त्याचा खालचा भाग वाटोळा आिे. 
‘वरािदेव–’, ओ. ९-१०, पािा. ६ या सांख्येचे हचन्ि ओ. २ मध्ये आले आिे. [ब्यहू्लरच्या भारतीय हलहपशास्त्रावरील जमवन 
प स्तकातील प्लेट ९ मधील ६ या सांख्येची हचन्िे पािा.] या लेखाची भाषा क्षत्रपाांच्या इतर अनेक लेखाांतल्याप्रमाणे 
प्राकृतहमहश्रत सांस्कृत आिे. 

 
णववेचन–प्रस्त त लेख खराब न्स्थतीत असल्याम ळे त्याचे वाचन व हववचेन कठीण झाले आिे. 

श्रीमती गोखले याांच्या मते आयवगोत्री द्य हतस्वामी याला दान देणाऱ्या स दौसक्रस गोत्री जैत्राचा नातू आहण 
वरािदेवाचा प त्र ईश्वरदेव [श्रीमती गोखले याांचे ‘ईश्वरदेव’ िे वाचन बरोबर हदसत नािी. त्याांनी वाचलेले ‘ई’ िे अक्षर ‘ग’ हदसते. आमचे 
येथील ‘रेगरेश्वरदेव’ िे वाचनिी सांशयातीत नािी.] नामक आभीराने एक गोत्रयहष्ट (आपल्या क ट ांबाच्या नाव े
स्मारकहशला) उभारल्याचा त्यात उल्लखे आिे. त्याांनी त्याचा चौर्थया ओळीतील कालहनदेश [शक] सांवत्सर 
२५४ (सन ३३२-३३३) असा वाचला आिे. सन ३३२ पूवी शक क्षत्रप यशोदामन् गादीवर िोता, पण त्याचा 
प्रस्त त लेखात हनदेश न येण्याचे कारण त्या काळी क्षत्रपाांच्या राज्यात गृिकलि उर्फाळला िोता. त्या काळी 
आभीर ईश्वरदेवाने क्षत्रपाांच्या राज्याचा एखादा लचका तोडून तेथे आपला अांमल बसहवला असावा, पण 
त्याची सत्ता न्स्थर नसल्याने त्याला प्रस्त त लेखात कोणतीिी पदवी लावली नािी. िी यहष्ट उभारताना 
त्याने सािजीकच त्या प्रदेशात चालू असलेल्या शक सांवताचा उपयोग कालहनदेशाथव केला आिे, असे 
त्याांनी प्रहतपाहदले आिे. 

 
श्रीमती गोखले याांनी प्रस्त त लेखाचे जे वाचन प्रहसद्ध केले आिे त्यावरून त्याांना त्याच्या पहिल्या 

तीन ओळी म ळीच लागल्या नव्ित्या असे हदसते; कारण, त्याांच्या त्या ओळींच्या वाचनाचा कािीच अथव िोत 
नािी. त्याांनी चौर्थया ओळीत ‘सांवत्सर हत्र २५४’ असा कालहनदेश वाचला आिे. िे वाचनिी बरोबर हदसत 
नािी. त्या ओळीत त्या काळाची द्योतक सांख्याहचन्िे हदसत नािीत. हशवाय त्या काळी शक सांवताचा उल्लखे 
करताना ‘वषव’ शब्दाचा उपयोग केला जात असे. एकािी लेखात त्याकहरता ‘सांवत्सर’ शब्द योहजलेला 
आढळत नािी. श्रीमती गोखले याांनी या लेखाच्या पहिल्या चार ओळींतील मित्त्वाची मािीती –ओ. २ मध्ये 
आलेल्या सिा या वषव सांख्येचा उल्लखे वगैरे–लक्षात घेतली नािी. म्िणून त्याांचे वाचन व हववचेन स्वीकारता 
येत नािी. 

 
प्रस्त त लेखाच्या पहिल्या अवहशष्ट ओळीत स दैवाने अद्याहप शाबतू असलेली ‘–नस्य’ िी दोन अक्षरे 

अत्यांत मित्त्वाची आिेत. ती ‘चष्टनस्य’ या राजनामाची अवहशष्ट अक्षरे आिेत. चष्टन िा माळवा व काठेवाड 
प्रदेशाांवर दीघव काळ राज्य करणाऱ्या पहिमी क्षत्रपवांशाचा मूळ प रुष िोता, म्िणून त्या वांशातील क्षत्रपाांच्या 
सवव कोरीव लेखाांतील वांशावळ त्याच्यापासून स रू िोत असलेली हदसते. यानांतरच्या २ ते ४ या ओळीतील 
श द्ध वाचन ‘राज्ये वसे ६ णग[म्ह] णदणतय मास दस वासरेणत्र(त्र) राज्ये’ असे आिे. त्याचा अथव ‘(चष्टनाच्या) 
राज्यकाळी वषव ६, ग्रीष्ट्माच्या द सऱ्या महिन्यातील दिाव्या हदवशी येथे या राज्यात’ असा आिे. द सऱ्या 
ओळीच्या शवेटी ६ या सांख्येचे द्योतक हचन्ि स स्पष्ट आिे. क षाण काळच्या लेखाांत सिा या सांख्येचे द्योतक 
म्िणून ते अनेक हठकाणी आढळते. हशवाय प्रस्त त लेखातील कालहनदेशाची पद्धत–वषव, ऋत , महिना व 
हदवस याांचा उल्लेख असलेली–तत्कालीन उत्तर भारतातील पद्धतीसारखी आिे. [दहक्षण भारतीय कालहनदेश 
पद्धतीत ऋतूतील माससांख्येच्या ऐवजी पक्षसांख्येचा उल्लखे असतो. माळवा–काठेवाडाांत क्षत्रपाांची सत्ता न्स्थर झाल्यावर वषव, चैत्राहद चाांद्रमास, पक्ष 
व हतहथ याांचा हनदेश कालोल्लेखाांत िोऊ लागला. ] 
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नांतर प्रस्त त लेखात म्िटले आिे की ‘िी यहष्ट सुदोतकाचा प त्र वस गोत्री प्रीणतस्वामी याच्या 
स्मरणाथव जैत्रकाचा नातू आहण वराहदेवाचा प त्र आभीर [रेगरेश्वर]देव [या व्यन्क्तनामाचे वाचन सांशयातीत नािी.] 
याने सवव क ट ांबाच्या कल्याणाथव उभारली आिे.’ 

 
चष्टनाचा अलीकडे सापडलेला िा द सरा कोरीव लेख आिे. यापूवी त्याच्या कारकीदीतील 

अकराव्या (शक) वषाचा लेख अन्धौ येथे सापडला िोता. [मागे क्र. ४५ पािा.] तोपयंत असे मानले जात िोते की 
गौतमीप त्र सातकणीने निपान क्षत्रपाचा समूळ उच्छेद केल्यावर तत्कालीन क षाण सम्राटाने माळवा–
काठेवाडातील आपल्या राज्याच्या रक्षणाथव चष्टनाला क्षत्रप म्िणून हनय क्त केले िोते. अन्धौ लेखाच्या 
उपलब्धीम ळे ते मत आता अग्राह्य ठरले आिे. त्या लेखावरून असे स्पष्ट झाले आिे की (शक) वषव ११ 
मध्येच चष्टनाची क्षत्रप म्िणून हनय न्क्त झाली िोती. प्रस्त त लेखाने त्याचा राज्यारांभकाळ पाच वषांनी (शक 
सांवत ६ मध्ये) मागे नेला जात आिे यात त्याचे मित्त्व आिे. त्या वळेी तो अगदी तरुण (हवशीच्या आतील) 
असावा. कारण टॉलेमीने केलेल्या त्याच्या उल्लखेावरून तो सन १४० मध्ये उजै्जनीस राज्य करीत िोता, िे 
मािीत झाले आिे. [Rapson, B. M. C. (Andhras), p. xxxix.] त्या वळेी त्याचे वय पाउणश े वषांिून अहधक असाव.े 
त्याने ५६ वषांिून अहधक काळ राज्य केलेले हदसते. शक सांवत् ५२ च्या पूवी वाधवक्याम ळे त्याने आपला नातू 
प्रथम रुद्रदामन् यास राज्यकारभारात सािाय्य करण्याकहरता क्षत्रप नेमले िोते. त्या दोघाांच्या नाव ेशक वषव 
५२ मध्ये कोरलेले अनेक लेख अन्धौ येथे सापडले आिेत. [ क्र. ४६-५९ पािा.] 

 
चष्टन िा क षाण सम्राट कहनष्ट्क याचा जवळचा नातलग िोता असे हदसते. म्िणून मथ रेजवळच्या 

माट या गावी उभारलेल्या देवक लात कहनष्ट्क, ि हवष्ट्क वगैरे क षाण सम्राटाांच्याप्रमाणे त्याचीिी प्रहतमा 
स्थापन केली िोती. [An. Rep. A. S. I. 1911-12, p. 125.] कहनष्ट्काने कच्छ व काठेवाड िा प्रदेश कजकल्यावर 
चष्टनाची त्या प्रदेशाचा क्षत्रप म्िणून हनय न्क्त केली असावी. आरांभी त्याच्या अमलाखाली सांपूणव काठेवाड 
नसावा. कारण त्यातील प्रभास तीथव निपानाच्या अमलाखाली िोते असे क्र. ४३ च्या लेखावरून हदसते. 
त्या लेखात निपानाचा जामात ऋषभदत्त याने प्रभास येथे आठ ्ाह्मणाांची लग्ने धमवदाय रूपाने लावनू 
हदल्याचा उल्लखे आिे. 

 
 ळ वाचन 

१ . . नस्य [‘चष्टनस्य’ वाचावे. या पूवीच्या दोन तीन ओळीत ‘हसधां [।*] य्सामोहतकप त्रस्य क्षत्रपस्य’ असे शब्द 
असावे.] . .  

२ राज्ये वसे ६ [णग]– 

३ म्ह णदणतय मास [द]– 

४ स वासरेणत्र (त्र) राज्ये व– 

५ सुसगोत्राय 

६ णप्रणतस्वाणमने . . . व– 

७ सुदोतकसुताय 

८ . . . अणभरस्य [‘आभीरस्य’ वाचाव.े] [जै] – 

९ त्रकपौत्रस्य व– 

१० राहदेवपुत्रस्य 
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११ [रेगरेश्वर] [या नावाचे वाचन सांशयातीत नािी.] देवस्य 

१२ . . गोत्रणहताय 

१३ [लणठ] उथाणपत [।*] 
 

अनुवाद 

 
. . . चष्टनाच्या [नष्ट झालेल्या ओळीत चष्टनाची क्षत्रप पदवी आहण त्याचा हपता य्सामोहतक याांचा 

हनदेश आला असावा.] राज्यकाळी वषप ६, [िे वषव शक सांवताचे असून त्याचे समाांतर हिस्ती सांवताचे वषव ८४-८५ िे येते.] ग्रीष्ट्म [ऋत ] 
द सरा महिना, दहावा णदवस [या हदवशी] येथे [या] राज्यात िी यहष्ट (स्मारक हशला) जैत्रकाचा नातू 
वराहदेवाचा प त्र आभीर [रेगरेश्वर]देव याने वस गोत्री वसुदोतकाचा प त्र प्रीणतस्वामी याच्या स्मृत्सथव िी 
यहष्ट [सवव] क ट ांबाच्या कल्याणाकहरता उभारली. 
 

क्रमाांक ६४ 

 
मल्हारा येथील आणदतयराजाचा ताम्रपट 

 
[पणट्टका ४–७] 

 
िा ताम्रपट अमरावती हजल्ह्याच्या अचलपूर ताल क्यातील मल्हारा गावी श्री मिादेवराव बोरेकार 

याांच्या सांग्रिी िोता. त्याचा एक पत्रा सन १९७४ मध्ये अचलपूरला हवकण्यात आला िोता. तो श्री. हव. प्र. 
रोडे याांनी हवदभव सांशोधन मांडळाच्या वार्मषक १९७४ मध्ये प्रहसद्ध केला. नांतर इतर पते्र िळू िळू प्रकाशात 
आले. तेव्िा सांपूणव ताम्रपट आम्िी हवदभव सांशोधन मांडळाच्या वार्मषक १९७६ मध्ये छापाांसि सांपाहदला. 
सातवािनाांच्या इहतिासात त्याचे मित्त्व लक्षात घेऊन तो येथे हदला आिे. 

 
या ताम्रपटाचे पाच पते्र आिेत. त्याांना जोडणारी ९ सें. मी. व्यासाची त टलेली कडी हमळाली आिे, 

पण हतला जोडलेली म द्रा मात्र सापडली नािी. पहिल्या व शवेटच्या पत्र्यावर एका बाजूवर आहण इतर 
पत्र्याांच्या दोन्िी बाजूांवर लेख कोरला आिे. सवव पते्र वाकाटकाांच्या ताम्रपटाांच्या पत्र्याांपेक्षा पातळ व ककहचत् 
लिान आकाराचे आिेत. [िा ताम्रपट वाकाटकपूववकालीन आिे याचे एक गमक आिे. प्राचीन ताम्रपटाांचे पते्र कालान सार उत्तरोत्तर जाड 
व जास्त जास्त लाांब रुां द िोत गेले. सां. म . सर ७, पृ. ५२ वरील तळटीपेत हदलेली प्राचीन ताम्रपटाांच्या पत्र्याांची लाांबी रुां दी पािा.] या पत्र्याांची 
लाांबी १७·६ सें. मी. व रुां दी ९·७ सें. मी. आिे. सवव पत्र्याांचे वजन ९०० गॅ्रम आिे. 

 
णलपी व भाषा — प्रस्त त लेखाची हलपी पेहटकाशीषवक (box-headed characters) प्रकाराची 

असून अक्षराांचे वळण वाकाटकाांच्या ताम्रपटाांतल्याप्रमाणे आिे. १०, ५ व २ या सांख्याांची हचन्िे शवेटच्या 
ओळीत आली आिेत. त्याांपकैी ५ या सांख्येचे हचन्ि लक्षणीय आिे. भाषा सांस्कृत आिे. र्फक्त शवेटल्या 
ओळीतील हमहत प्राकृतात आिे. लेख गद्यपद्यहमहश्रत आिे. शवेटी दोन शापाशीवादात्मक श्लोक आिेत. सवव 
लेख स ांदर व श द्ध सांस्कृतात हलहिला आिे. 
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णववेचन — प्रस्त त ताम्रपटाचा उदे्दश ‘मुण्ड’ वांशातील आणदतयराज नामक राजाने वानखेट येथे 
‘आांणकष्ठा’ नामक ‘भोगा’तील (ताल क्यातील) खालील गाव कािी ्ाह्मणाांना दान हदले िे नमूद करण्याचा 
िोता. महाग्राम, दोन गाव े हमळून झालेली णचक्खणलका, आम्रकगर्णतका, लौहशलका, कचचपणल्लका, 
णनग्गोच्ण्डज्झार दहरकपटत्ता, आम्रकवाटक, कशशपाणदका, आहण बुजन्ाटक िे ते गाव िोत. िे दान खालील 
अहधकाऱ्याांना कळहवण्याांत आले िोते :- उपणरक [अहधकाऱ्याांच्या या सांज्ञा अनेक प्राचीन लेखाांत आढळतात. पण त्याांच्या 
अथाबद्दल ऐकमत्य नािी. बांगाल प्रदेशातील दामोदरप र येथे सापडलेल्या क मारग प्तकालीन ताम्रपटाांवरून असे हदसते की उपहरक िा 
क मारामात्याांची हनय न्क्त करीत असे. तेव्िा तो त्याांच्यापेक्षा वहरष्ठ अहधकारी (प्राांताहधपतीच्या दज्याचा) असावा. बिृस्पहतस्मृतीत त्याचा उल्लखे 
आला आिे. याज्ञवल्क्य स्मतृीवरील (१.३०७) बालक्रीडा टीकेत त्याच्या अपेहक्षत ग णाांचे वणवन करताना 
‘दाहक्षण्यचाहरत्ररक्षणाथवमहधकरणसन्न्दग्धहववेककृद पहरकः’ असे त्याचे लक्षण आले आिे. त्यावरून न्यायदानाचे कामिी त्याच्याकडे असावे. (E.I., 
XXIV, p. 134). चाट आहण भट िे सध्याचे पोहलस हशपाई व सैहनक याांसारखे हदसतात. र्फोगेलने ‘चांबा सांस्थानात या नावाचे अहधकारी अजूनिी 
आढळतात; चाट म्िणजे ‘परगण्याचा म ख्य अहधकारी’ आहण भट म्िणजे ‘त्याच्या िाताखालचा अहधकारी’ अश्या त्या सांज्ञा आिेत’ असे म्िटले 
आिे. (Antiquities of Chamba, part i, pp. 130 f.)] कुमारामातय, दण्डपाणशक, चाट, भट, काणष्ठक, दूतपे्रषणिक 
आहण णवणनयुक्तक. दान हदलेले ्ाह्मण येणेप्रमाणे–भारद्वाजगोत्री मात लस्वामी, भिस्वामी, अन्ग्नस्वामी, 
हदत्यस्वामी, द्रोणस्वामी, नन्नस्वामी, सूयवस्वामी, काहलशमा इत्याहद. िे दान देण्याचा उदे्दश दात्याला व 
त्याच्या माताहपत्याांना प ण्याची व कीतीची प्रान्प्त व्िावी िा िोता. शवेटच्या ओळीत ताम्रपटाची णमणत सव्व २, 
णगम्ह प २, णदव १० [+*] ५ (सांवत्सर २, ग्रीष्ट्म पक्ष २, हदवस १५) अशी हदली आिे. ती प्राकृत भाषेत 
आिे. 

 
प्रस्त त ताम्रपटावरील लेखाचा आरांभ मांगलहचन्ि (‘हसद्धम्’चे वाचक) आहण ‘नमः प रुषोत्तमाय’ 

(प रुषोत्तमाला नमस्कार असो!) याांनी झाला आिे. त्यानांतर दात्याची वांशावळ प ढीलप्रमाणे हदली आिे– 
परमभागवत (भगवान् हवष्ट्णचूा हनष्ठावांत उपासक) असलेल्या आहण अश्वमेध यज्ञ करणाऱ्या मुण्डवांशामध्ये 
जन्मलेला भारद्वाजगोत्री, चारी वदेाांच्या अध्ययनात आनांद मानणारा सोम नामक ्ाह्मण िोऊन गेला. 
त्याच्या हवषयी म्िटले आिे की, ्ह्मदेवाने आपल्या चार म खाांनी ज्या चार वदेाांचे पठन केले त्या वदेाांचे 
अध्ययन आपल्या एकाच म खाने केल्यावरिी त्याला गवव [‘हवस्मय’ याचा येथे ‘गवव’ असा अथव आिे. भासाच्या ‘दूतवाक्या’तील 
(अांक १) ‘आनीयताां स हविगवािनमात्रहवन्स्मतो देवः।’ िे कृष्ट्णासांबांधी द योधनाचे शब्द पािा.] झाला नव्िता. त्यानांतर त्याच्या 
पायाांचे कचतन करणारा त्याचा प त्र, आपल्या वांशाचे वधवन करणारा, वधपन नामक िोऊन गेला. त्याच्या 
हवषयी म्िटले आिे की, यमहनयमाांच्या अन ष्ठानात सदैव व्यापतृ असणे, सच्छीलत्त्व, हवद्वत्त्व, अहतथींहवषयी 
पे्रम आहण तपिया िे त्या उदात्त मनोवृत्तीच्या वधवनाचे अत्यांत खडतर व श्रेष्ठ असे सदैव पालन केले जाणारे 
व्रत िोते. त्यानांतर त्याच्या पायाांचे कचतन करणारा आहण कोणतेिी दान कधीिी न स्वीकारणारा 
(अप्रहतग्रािक) असा त्याचा प त्र मुण्ड िोऊन गेला. त्याचा िात दानस्वीकाराने कधीिी हवटाळला नव्िता. 
तो सदैव व्रतस्थ आहण यज्ञान ष्ठानाथव दीहक्षत असे. म्िणून त्याच्या यज्ञाांमध्ये सांत ष्ट झालेला इांद्र स्वगातून 
धनाची मोठी धारा ओतत असे. 

 
प ढे म्िटले आिे की, या म ण्ड ्ाह्मणाचे नाव त्याच्या सत्कमांम ळे लोकाांमध्ये अत्यांत आदरणीय 

आहण वांशाला प्रहतष्ठा हमळवनू देणारे असे असल्याम ळे त्याचे वांशज अद्याहप ते मोठ्या अहभमानाने धारण 
करतात. या वणवनावरून म ण्ड िा या वांशातला आरांभीचा ज्ञात पूववज नसतािी त्याचे नाव या वांशाला कसे 
प्राप्त झाले याचा उलगडा िोतो. 

 
आतापयंत हनर्मदष्ट केलेल्या या वांशातील तीन्िी ्ाह्मणाांनी कधी राजपदाचा उपभोग घेतल्याचा 

उल्लेख नािी. ते सवव धार्ममक, व्रतहनष्ठ, यज्ञान ष्ठानात सदैव व्यापृत असणारे, हनःस्पृि, वदेवतेे्त ्ाह्मण िोते. 
यानांतरच्या म ण्डप त्र राष्ट्रमहाराजाने आपल्या ग णाांनी राजपद हमळहवले असे म्िटले आिे; पण ते कोणत्या 
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पहरन्स्थतीत, िे साांहगतले नािी. त्यानांतर त्याचा प त्र राजकुलमहाराज याने य द्धरूपी अग्नीमध्ये आपल्या 
शत्रूांच्या जीहवताांची आि हत हदली असे वणवन आले आिे त्यावरून त्याने समराांगणावर मोठे हवजय हमळहवले 
िोते असे हदसते. त्याचा प त्र आणदतयराज याचे वणवन तो स वणवकमलाप्रमाणे गौरवणव, चांद्राप्रमाणे 
सववजनाांच्या नयनाांना आनांद देणारा, पराक्रमात राम, अांबरीष व सगर याांसारखा िोता, असे ठरीव ठशाचे 
आिे. त्याने प्रस्त त ताम्रपट आपल्या कारकीदीच्या द सऱ्याच वषी हदला िोता िे पूवी साांहगतले आिे. 

 
िा म ण्डवांश केव्िा राज्य करीत िोता याचा आता हवचार करू. त्याच्या प्राचीनत्वाची प्रमाणे िी — 

(१) त्याचे वणवन ‘अश्वमेध–याजी’ असे प्रस्त त ताम्रपटात केले आिे. तेव्िा यातील राजाांनी हनदान एक तरी 
अश्वमेध यज्ञ केला असावा. पण वाकाटककालानांतर लोकरच अश्वमेध यज्ञ प्रचारातून गेले. वाकाटक 
कालात िे घराणे हवदभात राज्य करीत असणे शक्य नािी. वाकाटकाांनांतर अन क्रमे हवष्ट्ण क ां डी, कलच हर 
आहण बादामीचे चाल क्य याांची सत्ता हवदभावर िोती. त्या काळात िा वांश हवदभात सते्तवर असणे 
असांभवनीय आिे. [अलीकडे एका हवद्वानाने िा म ांडवांश वाकाटकोत्तर काळात बादामीच्या चाल क्याांच्या काळापूवी राज्य करीत असावा असे 
स चहवले आिे. पण ते असांभवनीय आिे. वाकाटक िहरषेणानांतर हवष्ट्ण क ां डी प्रथम माधववम्याचे राज्य हवदभावर पसरले. त्याचे हनधन सन ५२८ मध्ये 
झाले. नांतर कलच हर कृष्ट्णराजाने पहिम मिाराष्ट्र सन ५३३ मध्ये कजकला. त्याने हवदभव सन ५४० मध्ये कजकला असावा. त्याचा माांडहलक 
स्वाहमराज आभीर वषव ३२२ (सन ५७३) मध्ये हवदभात राज्य करीत िोता. सन ५२८ ते ५४० या १२ वषांच्या कालावधीत िे म ांड राजघराणे राज्य 
करीत असणे शक्य नािी. स्वाहमराजानांतर बादामीच्या चाल क्याांच्या हवदभावर आक्रमणाच्या पूवीिी (सन ६३४ च्या पूवी) ते झाले असणे शक्य नािी. 
कारण तसे असते तर त्याच्या ताम्रपटाची हमहत राज्यकालाच्या वषांत न देता हवदभात तत्पूवी चालू असलेल्या आभीर सांवतात हदली असती. त्या 
काळात मिाराष्ट्र-हवदभातील एकािी लेखात राज्यकालाच्या वषाचा (regnal date चा) उल्लखे नािी. तेव्िा िे घराणे वाकाटकपूववकालीन िोते 
यात सांशय नािी. याहवषयी सहवस्तर हववेचन हवदभव सांशोधन मांडळ वार्मषक, १९७८ मध्ये पािा.] त्याचा उदय वाकाटकाांच्या पूवीच 
झाला असला पाहिजे. 

 
(२) प्रस्त त ताम्रपटाची हमहत ‘ऋतुणमणत’ (season-date) स्वरूपाची आिे. ऋत हमहत सामान्यतः 

वाकाटकपूववकाळात प्रचहलत िोत्या. वाकाटकाांच्या र्फक्त तीन [ते ताम्रपट असेः (१) हद्वतीय हवन्ध्यशक्तीचा वाशीम 
ताम्रपट; (२) हद्वतीय प्रवरसेनाचा द हदया ताम्रपट; (३) िहरषेणाचा थाळनेर ताम्रपट (अप्रकाहशत). हद्वतीय प्रवरसेनाच्या पाांढ रणा ताम्रपटातिी हतचा 
उपयोग केला आिे पण तो ताम्रपट बनावट आिे.] ताम्रपटाांत ऋत हमतींचा उपयोग केला आिे. तेव्िा िा ताम्रपट 
वाकाटकोत्तरकालीन असणे सांभवनीय नािी. 

 
(३) प्रस्त त ताम्रपटातील कालहनदेश प्राकृतात आिे. िा ताम्रपट कोणा हवद्वान ्ाह्मणाकडून 

हलिवनू घेऊन कालहनदेश घालण्याकहरता सहचवालयाकडे पाठहवण्यात आला असावा. तेथे त्याची प्राकृत 
हमहत घालण्यात आली असे हदसते. वाकाटक कालापासून प्राकृतचा उपयोग राजशासनातून नािीसा 
झाला. तेव्िा िे दानपत्र वाकाटकपूववकालीन असाव.े 

 
पण यावर एक आके्षप सांभवतो. िा ताम्रपट वाकाटकपूववकालीन असल्यास यात उपहरक, 

क मारामात्य, दण्डपाहशक, दूतपे्रषहणक अशा ग प्तकाळात प्रचहलत झालेल्या सांज्ञा कशा आढळतात? या 
प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण नािी. प्रस्त त ताम्रपट एका हवद्वान् ्ाह्मण राजवांशाचा आिे िे आपण ध्यानात 
घेतले पाहिजे. त्यावरील लेख एखाद्या हवद्वान् ्ाह्मणाकडूनच तयार करवनू घेतला असला पाहिजे. म्िणनू 
या सांज्ञा सांस्कृतात आिेत. अशा सांज्ञा इतर वाकाटकपूववकालीन ताम्रपटाांत आढळत नािीत याचे कारण 
इतक्या प्राचीन काळाचे इतके हवस्तृत ताम्रपट अद्याहप आपणाांस सापडले नािीत. या सांज्ञा ग प्त सम्राटाांनी 
प्रथम प्रचारात आणल्या असे मानण्यास आधार नािी. सांस्कृत भाषेचा उपयोग ग प्तपूववकालीन 
खानदेशातील मिाराज स्वाहमदासाच्या आभीर सांवत् ६७ (सन ३१७) या इांदूर ताम्रपटातिी आढळतो. तेव्िा 
िा ताम्रपट वाकाटकपूववकालीन िोय याहवषयी सांशय राित नािी. 
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सातवािनाांचा अस्त हिस्तोत्तर २३० च्या स मारास झाला. त्यानांतर देशात सववत्र अांदाध ांदी माजून 
दहक्षण भारतात आभीराहद राजवांश उदयास आले. हवदभातील बबेांदशािीस आळा घालण्याकहरता िा 
म ण्डवांश प ढे सरसावला असावा. या वांशाचे प्रारांभीचे प रुष धार्ममक, सच्छील, हवद्वान्, व्रतस्थ व यज्ञान ष्ठानी 
िोते. पण देशात बांडाळी माजून धार्ममक जीवन अशक्य झालेले पािून म ण्डप त्राने स्त्र वा (यज्ञातील पळी) 
टाकून देऊन तरवार घेतली असे हदसते. त्याने हवदभात शाांतता व स व्यवस्था प्रस्थाहपत केली आहण 
राष्ट्रमिाराज िे साथव नाव धारण केले. प्रस्त त ताम्रपटात ‘त्याने स्वग णाने राजपदवी प्राप्त करून घेतली’ 
असे म्िटले आिे. त्याचा िाच अथव हदसतो. त्याचा प त्र राजक लमिाराज याने य द्ध–यज्ञात शत्रूांच्या आि हत 
हदल्याचे वणवन आिे. त्यानेच बि धा अश्वमेध यज्ञ करून हवदभात सववत्र आपला दरारा बसहवला असावा. 
आहदत्यराज िा त्याचा प त्र. तो सन २७० च्या स मारास गादीवर आला असावा. त्यानांतर लौकरच 
वाकाटकवांशोत्पादक प्रथम कवध्यशन्क्त याचा प त्र प्रथम प्रवरसेन याने दहक्षणेतून येऊन त्याचा उच्छेद केला 
आहण वाकाटक वांशाचे राज्य हवदभात स्थापले असे हदसते. [सवव वाकाटक ताम्रपटाांत तसेच प राणाांतिी प्रवरसेनालाच 
हवदभातील वाकाटक राज्याचा सांस्थापक मानले आिे.] 

 
स्थलणनिय — आहदत्यराजाने िा ताम्रपट वानखेटातून हदला िोता. ती त्याची राजधानी असावी. 

िे वानखेट जवळच्या अकोला हजल्ह्यातील वानखेडप र असाव.े महाग्राम िे अकोला ताल क्यातील मिागाव 
हदसते. णचक्खणलका िे अमरावती ताल क्यातील हचखली असाव.े आम्रगर्णतका अमरावती हजल्ह्याच्या 
मेळघाट ताल क्यातील आमहझरी असेल. लौहशलका िे अमरावती ताल क्यातील लोिगाव हदसते. 
णचञ्चपणल्लका गावाचे सध्याचे नाव कचचोली झाले असाव.े त्या नावाची दोन गाव े– कचचोली ख दव आहण 
कचचोली  ्द्र क अशी–अचलप र ताल क्यात आिेत. णनग्गोच्ण्डज्झार, दहरकपटत्ता, आम्रकवाटक, 
कशशपाणदका आहण बुजन्ाटक याांना ज ळणारी नाव ेहवदभाच्या ग्रामनामावलीत आढळत नािीत. दान हदलेली 
गाव े ज्यात िोती तो आांणकष्ठा भोग अकोला हजल्ह्याचा आकोट ताल का असावा. [या ताम्रपटाचे सहवस्तर हववचेन 
आमच्या ‘सांशोधन म क्तावहल’ सर ७, प.ृ ५०–६६ वर पािावे.] 

 
 ळ वाचन [मूळ ताम्रपटावरून.] 

 पहिला पत्रा 
१ णसद्धम् [हचन्िाने प्रदर्मशत.] ॥ नम पुरुषोत्तमाय॥ स्वच्स्त वानखेटात् [।*] 
२ परमभागवतोश्वमेधयाणजनाां मुण्डपु– 

३ त्रािाम् भारद्वाजसगोत्रः चतुव्वेदा– 

४ नच्न्दसोमः॥ चतुर्णभितुरो 

५ वेदान्वक्तै्र [:*] ब्रह्मा जगाद यान् [।*]तानधीतय–ै 

६ कवक्ते्रि यो न णवस्मयमागतः [वृत्त-अन ष्ट भ्.] [॥१॥*] 

  

 द सरा पत्रा : पहिली बाजू 

७ तस्य पुत्रस्ततपादानुद्धयातः स्ववङश (वांश)– 

८ वद्धपनो वद्धपिो (नो) नाम॥ यमणनयम– 

९ रततवमाय्यपवृणत्तः श्रुतम– 

१० णतणथणप्रयता तपच्स्वता च[।*] 
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११ अभवदणतसुदुष्ट्करां णह तस्य 

  
 द सरा पत्रा : द सरी बाजू 

१२ व्रतणमदमाय्यपमते परां सदैव [वृत्त-प न्ष्ट्पताया.] ॥ [२॥*] 

१३ तस्य पुत्रस्ततपादानद्धयातः अप्रणत– 

१४ ग्राहको मुण्डः॥ प्रणतग्रहाणदग्ध– 

१५ करस्य यस्य । णनतयव्रतस्याणप णह 

१६ दीणक्षतस्य। यजे् वसोव्वासवतुष्ट (णष्ट) मुक्ता 

१७ पपात धारा णत्रणदवादनल्पा [वतृ्त-उपजाहत.] ॥ [३ ॥*]. 
  

 हतसरा पत्रा : पहिली बाजू 

१८ णचह्नां लोकणवशेषशांणस सुमहतसक(तक)म्मपलब्धास्प– 

१९ दम्। श्लघ्यां रतनणमव प्रजाबहुमतां वङश(वांश) प्रणत– 

२० ष्ठाकरम् [।*]यस्याद्याणप वहच्न्त नाम कुलजा णदकु्ष 

२१ प्रकाशां गुिैः श्रीवतसां भुजगा इवोित– 

२२ फिाः प्रोिणमतैमूपद्धप णभः [वृत्त-शादूवलहवक्रीहडत.] ॥ [४॥*] तस्य पुत्रः (त्र)– 

२३ स्ततपादानुद्धयातः स्वगुिोपार्णजन्तराज– 

२४ शब्दः श्रीराष्ट्रमहाराजः [।*] तस्य पुत्रः. 

  
 हतसरा पत्रा : द सरी बाजू 

२५ ततपादानुद्धयातः श्रीराजकुलमहाराजः 
२६ येन कुन्तानलज्वाले। वैरारणिसमुद भवे। 
२७ यशोमलान्यणमत्रािाां हुतान्यायूांणष 

२८ सांयुगे [वृत्त-अन ष्ट भ्.] ॥ [५॥*] तस्यातमज-कनकपङ कज– 

२९ राणशगौरः कान्तया शशीव जगतो नयनाणभ– 

३० रामः [।*] रामाम्बरीषसगरप्रणतमप्रभावः । 
३१ आणदतयराज इणत णवश्रुतनामधेय [वृत्त-वसन्तहतलका.] [:॥६॥*] यज्[रा]जानुज्ा[त:*] 

  
 चौथा पत्रा: पहिली बाजू 

३२ स आणदतयराज कुशली॥ आङ णकष्ठाभोगवाणसनः 

३३ समुपागतानुपणरककुमारामातयदण्डपाणशक– 

३४ चाटभटकाष्ठी (णष्ठ) कदूतपे्रषणिकणवणनयुक्तका– 

३५ दीन् सम्बोधयतयस्तु व[:*] सांणवणदतम् [।*] 
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३६ भारद्वाजसगोत्राय मातुलस्वाणमने 

३७ भट्टस्वाम्यच्ग्नस्वाणमणदतयस्वाणमद्रोिस्वाणम– 

  

 चौथा पत्रा : द सरी बाजू 

३८ निस्वाणमशू (सू) य्यपस्वाणमकाणलशम्मपप्रभृ– 

३९ णतभयि ब्राह्मिेभयः महाग्रामः णचक्खणल्ल– 

४० काद्वयम्॥ आम्रकगर्णतका लौहश– 

४१ लका। णचञ्चपणल्लका। णनग्गोच्ण्डज्झारम्। 

४२ दहरपटत्ता॥ अ(आ)म्रवाटक॥ णशङश(कशश)– 

४३ पाणदका। बुजन्ाटकञे्चणत॥ माताणपत्रो[:] 

  

 पाचवा पत्रा 
४४ आतमनि पुण्ययशोणभवृद्धये। उदकपूव्वे– 

४५ ि ग्रामा दत्ताः॥ बहुणभव्वेसुधा भुक्ता। 
४६ राजणभस्सगराणदणभः [।*]यस्य यस्य यदा 
४७ भूणमस्तस्य तस्य तदा फलम् [या व प ढील श्लोकाचे वृत्त-अन ष्ट भ्.] ॥ [७॥*]षणष्ट– 

४८ वषपसहस्त्राणि। स्वग्गे मोदणत भूणमदः [।*] 
४९ आच्िेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसे[त्*]॥ [८॥*] 
५० सव्व २ णगम्ह प २ णदव १० [+*]५॥. 

 
अनुवाद 

 
(ओ. १–४) हसहद्ध असो! प रुषोत्तमाला नमस्कार. 
स्वन्स्त. वानखेटाहून [िा ताम्रपट हदला आिे.] 
 
[पूवी] अश्वमेध यज्ञ करणाऱ्या मुण्डवांशीयाांमध्ये भगवांताचा (हवष्ट्णचूा) अत्यांत हनष्ठावान् उपासक, 

भारद्वाज-गोत्री, चारी वदेाांच्या पठनात आनांद मानणारा सोम [नामक ्ाह्मण] िोऊन गेला. 
 
[श्लोक १] ्ह्मदेव आपल्या चार म खाांनी जे चार वदे म्िणता झाला त्याांचे पठन आपल्या एकाच 

म खाने करूनिी तो [सोम] गर्मवष्ठ झाला नािी. 
 
(ओ. ७–८) त्याच्या पायाांचे कचतन करणारा त्याचा प त्र स्ववांशाचे वधवन करणारा वधपन नामक 

[िोता.] 
 
(श्लोक २) यमहनयमाांत [सदैव] व्यापतृ असणे, सदाचार, हवद्वत्त्व, अहतथींहवषयी पे्रम आहण 

तपिया–िे त्या सद ब हद्धमान् [वधवनाचे] अत्यांत द ष्ट्कर असे सदैव चालणारे व्रत िोते. 
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(ओ. १३–१४) त्याच्या पायाांचे कचतन करणारा [आहण] [कधीिी] दान न स्वीकारणारा त्याचा प त्र 
मुण्ड [नामक] [िोऊन गेला.] 

 
(श्लोक ३) दानस्वीकाराने ज्याचा िात कधीिी हवटाळला नव्िता, जो नेिमी व्रतहनष्ठ आहण 

यज्ञान ष्ठानाथव दीहक्षत असे त्या [म ण्ड ्ाह्मणाच्या] यज्ञाांमध्ये सांत ष्ट झालेल्या इांद्राने ओतलेली धनाची मोठी 
वृहष्ट स्वगातून पडत असे. 
 

(श्लोक ४) ज्याप्रमाणे नाग आपल्या र्फणा उांच करून भगवान् हवष्ट्ण ला [आपल्या देिावर] धारण 
करतात त्याप्रमाणे [त्या म ण्डाचे] वांशज त्याचे नाव–जे या जगात हवशषे ग णाांचे द्योतक आिे, जे थोर अशा 
सत्कमां-च्याम ळे प्रहसद्ध झाले आिे, जे प्रजाजनाांनी प्रशांहसले आिे, जे त्या वांशाला प्रहतष्ठा हमळवनू देणारे 
आिे, जे ग णाांम ळे सवव हदशाांत प्रहसहद्ध पावले आिे ते नाव–आपली मान उांच करून अद्याहप रत्नाप्रमाणे 
धारण करतात. 

 
(ओ. २२–२५) त्याच्या पायाांचे हचतांन करणारा–ज्याने आपल्या ग णाांनी राजपदवी हमळहवली िोती 

असा–त्याचा प त्र श्रीराष्ट्रमहाराज [िोऊन गेला.] 
 
त्याच्या पायाांचे हचन्तन करणारा त्याचा प त्र राजकुलमहाराज [नामक] [िोता]– 
 
(श्लोक ५) ज्याने [योद्धयाांचे] भाले िेच ज्याच्या ज्वाळा आिेत [आहण] वैररूपी अरणींतून ज्याची 

उत्पहत्त िोते त्या य द्धरूपी अग्नीत शतू्रांच्या कीर्मतधवल जीहवताांचा िोम केला. 
 
(श्लोक ६) त्याचा प त्र आणदतयराज या नावाने हवख्यात आिे. तो स वणवकमलाांच्या ग च्छाांप्रमाणे 

गौरवणव आिे; तो आपल्या कान्तीने चांद्राप्रमाणे सवव जगाच्या नेत्राांना आनांद देतो आहण ज्याचा प्रताप राम, 
अम्बरीष आहण सगर याांच्या सारखा आिे — 

 
(ओ. ३२–४५) तो आणदतयराज क शल असून यज्ञराजाच्या अन जे्ञने [येथे] जमलेल्या आांणकष्ठा–

भोग (हवभाग)वासी उपणरक, कुमारामातय, दण्डपाणशक, चाट, भट, काणष्ठक, दूतपे्रषणिक, णवणनयुक्तक 
आहद [सेवकाांना] कळहवतो– “त म्िाांला िे मािीत असाव ेकी–भारद्वाज गोत्री मातुलस्वामी, भट टस्वामी, 
णदतयस्वामी, द्रोिस्वामी, निस्वामी, सूयपस्वामी, काणलशमा प्रभहृत ्ाह्मणाांना महाग्राम, दोन णचक्खणलका 
गाव, आम्रकयर्णतका, लौहशलका, कचचपणल्लका, णनग्गोच्ण्डज्झार, दहरकपटत्ता, आम्रवाटक, कशशपाणदका 
आहण बुजन्ाटक [िे] गाव आम्िी आपल्या माताहपत्याांच्या आहण स्वतःच्या प ण्य आहण कीर्मत याांच्या 
वृद्धीकहरता उदक सोडून [दान] हदले. 

 
(श्लोक ७) सगर आहदकरून अनेक राजाांनी परृ्थवीचा उपभोग घेतला. ज्याची ज्या काळी पृर्थवी 

असेल त्याला त्या काळी भहूमदानाचे र्फळ हमळते. 
 
(श्लोक ८) भहूमदान करणारा स्वगात साठ िजार वष ेआनांदाचा उपभोग घेतो. जो [दान हदलेली] 

भहूम काढून घेतो आहण जो त्या कृत्याला अन महत देतो, तो हततकीच वष ेनरकात राितो. 
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(ओ. ५०) सांवतसर २, ग्रीष्ट्म पक्ष २, णदवस १५. 
 

क्रमाांक ६५ 

 
देवनी मोरी येथील रुद्रसेनाच्या काळचा करांडक–लेख: [आभीर] सांवत् १२७ 

 
ग जराथेतील साबरकाांठा हजल्ह्यातील शामलजी गावाजवळ देवनी मोरी येथे मिाराज सयाजीराव 

हवश्वहवद्यालयाच्या प रातत्त्व हवभागाने सन १९६२ मध्ये केलेल्या उत्खननात एका मोठ्या स्तूपात ७ इांच 
व्यासाचा आहण ५ इांच उांचीचा दगडी करांडक सापडला िोता. त्यात रेशमी वस्त्राच्या लिान हपशव्याांत कािी 
अवशषे, एका लिान सोन्याची उांच डबी आहण थोडी राख आढळली. या करांडकावर दोन कोरीव लेख 
आिेत. त्याच्या झाकणावर भगवान् ब द्धाचे ‘प्रतीत्यसम त्पादा’-सांबांधी वचन कोरले आिे. द सरा लेख 
ऐहतिाहसक मित्त्वाचा आिे. तो करांडकाच्या बाजूवर सभोवार तीन ओळींत आहण त्याच्या तळाच्या बािेरील 
बाजूवर दोन ओळींत कोरला आिे. या लेखात उल्लहेखलेले वषप १२७ िे शक सांवत्सराचे मानून त्यात हनर्मदष्ट 
केलेला राजा रुद्रसेन िा चष्टनाचा वांशज िोय असे मत या लेखाचे सांपादक आर . एन्. मेिता आहण एस्. 
एन्. चौधरी याांनी प्रहतपाहदले िोते. [ F. O. I., XII, p. 174.] ते चकू असून ते वषव आभीर सांवताचे आिे िे प ढे 
दाखहवले आिे. म्िणून या लेखाचा अन्तभाव क्षत्रपाांच्या लेखाांत न करता त्याची चचा पहरहशष्टात केली 
आिे. 

 
णलपी आणि भाषा — या लेखाची हलपी ्ाह्मी आहण भाषा सांस्कृत आिे. तो बि ताांशी श द्ध रीतीने 

हलहिला व कोरला आिे. 
 
णववेचन — प्रस्त त लेखाचा उदे्दश कणथक–वांशी रुद्रसेन राजाच्या कारकीदीत [सांवतसर] १२७, 

भाद्रपद पांचमीस अन्ग्नवमवन् आहण स दशवन नामक हभक्षूांनी मिाहविाराजवळ िा मिास्तूप उभारला, िे नमूद 
करण्याचा िोता. या कामावर पाशाच्न्तक आहण पड ड या शाक्य हभक्षूांची देखरेख िोती. भगवान् ब द्धाचे 
शरीरावयव ज्यात आिेत असा िा दगडी करांडक सेनप त्र वराहाने येथील र्फरसबांदी जहमनीत स्थापन 
केला. भगवान ब द्धाच्या कृपेची आकाांक्षा करणारा हवख्यात महासेन हभक्षू ह्याने धमव आहण सांघ याांच्या 
वृद्धीकहरता िा [करांडक] करहवला. 

 
पूवोक्त सांपादकाांनी प्रस्त त लेखाांतील १२७ िे वषव शक सांवताचे मानून त्यात उल्लहेखलेला राजा 

रूद्रसेन िा पहिमी क्षत्रप चष्टनाचा वांशज प्रथम रुद्रसेन असावा असे प्रहतपाहदले. त्याने सन २०० ते २२० या 
काळात राज्य केले असल्याम ळे या लेखातील वषव शक १२७ (सन २०५) िे त्याच्या कारकीदीत पडते असे 
त्याांनी म्िटले आिे. 

 
पण िे प्रहतपादन बरोबर नािी. या लेखाची अक्षऱवहटका हिस्तोत्तर हतसऱ्या शतकाच्या 

आरांभाइतकी प्राचीन हदसत नािी. ती तै्रकूटक राजा दह्लसेन याच्या आभीर सांवत् २०७ (सन ४५७) च्या 
पाडी ताम्रपटाच्या अक्षरवहटकेशी ज ळते. [C. I. I., IV, pp. 22 f.] हशवाय हिस्तोत्तर हतसऱ्या शतकाच्या आरांभीचे 
बि तेक सवव लेख सांस्कृतात नसून प्राकृतात आिेत. तसेच प्रस्त त लेखातील रुद्रसेन चष्टनवांशी असता तर 
त्याची क्षत्रप ककवा मिाक्षत्रप पदवी त्यात उल्लहेखली असती. आणखी एक प्रबळ प्रमाण िे की चष्टन वांशाचे 
‘कादवमक’ िे नाव कान्िेरी येथील क्रमाांक २५ च्या लेखावरून ज्ञात झाले आिे. प्रस्त त लेखातील रुद्रसेन िा 
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त्या वांशातील नसून ‘कहथक’ वांशातील िोता. तेव्िा तो चष्टनाचा असणे शक्य नािी. [देवनी मोरी येथील उत्खननात 
गौतम ब द्धाच्या प्रहतमा सापडल्या आिेत. हिस्तोत्तर हतसऱ्या शतकाच्या आरांभी कोरलेल्या नाहशक, काले, कान्िेरी वगैरेतील लेण्याांत ब द्धाच्या 
प्रहतमा आढळत नािीत.] 

 
प राांणातील वांशावळीवरून असे समजते की अांध्राांच्या (सातवािनाांच्या) अस्तानांतर आभीर राजे 

उदयास आले. दिा आभीर राजाांनी १६० वष े [प राणातील पाठ ‘सप्तषहष्टस्त  वषाहण (ककवा सप्तषहषं्ट च वषाहण) दशाभीरास्तथवै च 
(ककवा दशाभीरास्ततो नृपाः)’ बरोबर हदसत नािीत. कारण दिा आभीराांचा काळ ६७ वष ेमानल्यास एका राजवटीचा सरासरीचा राज्यकाळ ६·७ 
वषे येतो, तो असांभवनीय वाटतो. वाय प राणाच्या एका प्रतीत ‘सप्तषहष्टशतानीि’ असा पाठ आिे. त्यात उल्लेहखलेली १६७ िी वषवसांख्या जास्त 
सांभवनीय आिे. C. I. I., IV, p. xxvi पािा.] राज्य केले असे प राणे साांगतात, पण त्याांची नाव े देत नािीत. प्रस्त त 
लेखातील रुद्रसेन िा आभीरवांशी असावा. आभीर राजा हशवदत्तप त्र ईश्वरसेन याने स्थाहपलेला आभीर 
सांवत् उत्तर कोकण, पहिम मिाराष्ट्र, दहक्षण ग जराथ आहण मध्य भारताचा नेमाड हजल्िा याांत कािी शतके 
प्रचहलत िोता. [यानांतरच्या तै्रकूटक व ग जवर राजवांशाांच्या कोरीव लेखाांत आभीर सांवताचाच उपयोग केला आिे.] रुद्रसेनाचा प्रस्त त 
लेख आभीर सांवत् १२७ (सन ३७६–७७) चा हदसतो. त्याची हमहत आवश्यक त्या वारनक्षत्राहदकाांच्या 
अभावी पडताळून पािता येत नािी. याच्या कालाहवषयी हवस्तृत हववचेन आमच्या ‘सांशोधन म क्तावली’: सर 
९, पृ. २२–३४ वर पािा. 

 
प्रस्त त लेखात कामाजवळच्या पाशान्न्तक नामक पल्लीचा उल्लेख आिे असे मेिता-चौधरींनी म्िटले 

िोते आहण पाशान्न्तक िे शामलाजीचे प्राचीन नाव आिे असे प्रहतपाहदले िोते. पण त्याांचे वाचन व अथव 
दोन्िी चूक आिेत. या लेखात कोणत्यािी स्थलाचा उल्लखे नािी. 
 
 ळ वाचन 

[जनवल ऑर्फ हद ओहरएांटल इन्न्स्टटयूट, व्िॉ. १२, पृ. १७६ व १७७ मधील प्लेटीवरून.] 

  
[करांडकाच्या बाजूवर सभोवार] 

 
१ नमस्सव्वपज्ाय॥ ज्ानानुकम्पाकारुण्यप्रभावणवषये नमः [।*] सम्यक सांबुद्धसूय्याय 

परवाणदतमोनुदे [वृत्त-अन ष्टभ्.] ॥ [१॥*] सप्सताकवशतयणधके [‘सप्तहवंशत्यहधके’ असे पाहिजे. वृत्ताकहरता बदल 
केला आिे.] कणथकनृपािाां समागतेब्दशते [।*]. 

२ भ (भा) द्रपदपांचमणदने नृपतौ श्रीरुद्रसेने च [श्लोक २ ते ६ चे वतृ्त — आया.] [॥२॥*] कृत [‘कृतः’ व ‘स्तूपः’ 
अशी श द्ध रूपे वृत्ताकहरता बदलली आिेत.] मवणनकेतुभूतां महाणवहाराश्रये महास्तूपां (पम्) [।*]सतवा 
[तवा] नेकानुग्रहणनरताभयाां शाक्यणभकु्षभयाां (भयाम्) [॥३॥*] 

३ साध्वच्ग्नवम्मपनाम्ना सुदशपनेन च णवमुक्तरांरेि [।*] काम्माच्म्तकौ च पाशाच्न्तक [पड डौ] 
शाक्यणभकु्षकावत्र ॥ [४॥*] दशबलशरीरणनलयश्शुभशलैमयस्स्वयां वराहेि [।*] 

  
[करांडकाच्या तळाच्या बाहेरच्या बाजूवर] 

 
४ कुणट्टम [गतः] णक्र (कृ) तोयां समुद गकस्सेनपुते्रि ॥ [५*] महसेन [खरे नाव ‘मिासेन’ असावे.] 

णभकु्षरस्य च कारणयता णवश्रुतः समुद गस्य [।*] 
५ सुगतप्रसादकामो वृद्धतथपन्धम्मपसङ घाभयाां (भयाम्) ॥ [६॥*]. 
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अनुवाद 

 
[ओ. १] सववज्ञाला (ब द्धाला) नमस्कार असो! 
 
(श्लो. १) ज्ञान, अन कम्पा, कारुण्य आहण प्रभाव याांनी य क्त अशा [आहण]हवरोधी वाहदरूपी 

अांधकार नष्ट करणाऱ्या, सम्यग्ज्ञानय क्त सूयाला नमस्कार असो! 
 
(श्लो. २) एकशे–सत्तावीसाव्या वषी भाद्रपद पांचमीस कणथक राजवांशातील श्रीरुद्रसेन राज्य 

कहरत असता– 
 
(श्लो. ३–४) अनेक प्राण्याांवर अन ग्रि करण्यात तत्पर असा सच्चहरत अच्ग्नवमा आहण दोषरहित 

सुदशपन या [दोन] बौद्ध हभक्षूांनी मिाहविाराजवळ [सवव] पृर्थवीला ललामभतू असा [एक] मिास्तूप हनमाण 
केला. पाशाच्न्तक आहण पड ड िे बौद्ध हभक्ष  या कामावर देखरेख करीत िोते. 

 
(श्लो. ५) सेनाचा प त्र वराह याने स्वतः मांगल प्रस्तराचा बनहवलेला, ब द्धाच्या शरीराचे अवशषे 

धारण करणारा िा करांडक स्तूपाच्या र्फरसबांदी जहमनीत ठेवला. 
 
(श्लो. ६) ब द्धाच्या प्रसादाची कामना करणारा हवख्यात महासेनहभक्ष  याने धमव आहण सांघ याांच्या 

वृद्धीकहरता िा करांडक करहवला. 
 

पणरणशष्ट सहावे ‘कुशिमूल’वर णटप्सपि 
 

प्राचीन कोरीव लेखाांत कािी अश्या सांज्ञा आिेत की त्याांचा हनहित अथव आतापयंत ध्यानात आला 
नािी. ‘क शणमूल’ िी अशा प्रकारची एक सांज्ञा आिे. हतच्या अथाचे हववरण प्रस्त त पहरहशष्टात करावयाचे 
आिे. 

 
‘क शणमूल’ िी सांज्ञा नाहशक येथील क्र. १० च्या लेण्यातील शक उषवदाताच्या (ऋषभदत्ताच्या) 

वषव ४१, ४२ आहण ४५ च्या एकाच लेखात र्फक्त दोनदा आलेली मािीत आिे. ते उतारे असे [क्र. ३८ पािा.] — 
 
 ळ १ व २ — दत चानेन अक्षयहनहव कािापण–सिस्त्राहन हत्रहन ३००० सांघस चात हदसस ये 

इमन्स्मां लेणे वसांतानां भहवसहत हचवहरक–क शणमूले च। 
 
 ळ ३ — ‘एतो हचवहरक-सिस्त्राहन बे २००० ये पहडके सते [।*] एतो मम लेणे वसव थान हभख नां 

वीसाय एकीकस हचवहरक बारसक [।*] य सिस्त्रप्रय तां पायनू–पहडकशते अतो क शणमलू [सेनाटवच्या वाचनात 
हतसऱ्या ओळीच्या शवेटी ‘क शन’ असा पाठ आिे. तेथीलिी श द्ध वाचन ‘क शण’ असेच आिे.] [।*] 

 
या लेखातील पहिल्या उताऱ्यात उषवदात साांगतो की (नाहशक येथील) मा्या लेण्यात 

पावसाळ्यात रािणाऱ्या हभक्षूांच्या चीवहरक आहण क शणमलू याांकहरता मी (गोवधवन) येथील व्यापाऱ्याांच्या 
श्रेणीत (मांडळात) तीन िजार काषापण (व्याजाने) ठेव म्िणून ठेवले आिेत. द सऱ्या उताऱ्यात तो साांगतो 
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की या तीन िजार काषापणाांच्या ठेवींपैकी दोन िजार काषापण (दर मािा) [सेनाटवने दाखहवल्याप्रमाणे िा व्याजाचा 
दर माहसक आिे.] दर शकेडा एक पहडक व्याजाच्या दराने हभक्षूांच्या चीवराांकहरता (वस्त्राांकहरता) ठेव म्िणनू 
ठेवले आिेत. या ठेवीवरील व्याज (२४० पहडक ककवा काषापण) येईल. त्यातून वीस हभक्षूांना प्रत्येकी १२ 
काषापण चीवराांकहरता द्याव.े राहिलेल्या १००० काषापणाांची ठेव (दर मािा) दर शकेडा पाऊण पहडक या 
व्याजाच्या दराने ठेवली आिे. हतचे व्याज (९० पहडक [ब्यूह्लर व सेनाटव याांना द सऱ्या ठेवीवरील व्याज ७५ पहडक ककवा 
काषापण वाटले, पण ते चूक आिे. त्या माहसक व्याजाच्या दराने १०० काषापणाांचे वार्मषक व्याज ९ काषापण िोईल. अथातच १००० काषापणाांवर ते 
९० िोईल, ७५ नव्िे. दे. रा. भाांडारकराांनी ते व्याज बरोबर हदले आिे.] हकवा काषापण) येईल. त्याचा उपयोग (हभक्षूांच्या) 
क शणमूलाकहरता करावा. 

 
यातील पहिल्या, २००० काषापणाांच्या, ठेवीवरील व्याजाच्या हवहनयोगाबद्दलचा आदेश सिज 

समजतो. ते व्याज २४० पहडक ककवा काषापण येईल. ते २० हभक्षूांना प्रत्येकी बारा काषापण, असे 
चीवराांकहरता द्यावयाचे असे. पण द सऱ्या १००० काषापणाांच्या ठेवीवर दर मािा दर शकेडा पाऊण पहडक 
ककवा काषापण या दराने जे ९० काषापणाांचे व्याज येईल. त्याांचा उपयोग क शणमलूाकहरता करावयाचा 
िोता. पण त्या ‘क शणमूला’च्या अथाहवषयी हवद्वानाांनी हवहवध मते व्यक्त केली आिेत. भगवानलाल 
इांद्रजींनी त्याचे तीन अथव स चहवले–(१) क  + अशन = हभक्षूांना हदले जाणारे जाडे भरडे अन्न; (२) क  + 
आसन = हभक्षूांचे आसन; ककवा (३) क सण = हभक्षूांचे पानपात्र. पण याांतील एकिी अथव समाधानकारक 
नािी. सामान्यतः हभक्षूांनी आपले अन्न हभक्षा मागून हमळवावयाचे असे. त्याांच्या आसनाकहरता ककवा 
पानपात्राकहरता दरवषी इतकी रक्कम लागली नसती. ब्यूह्लरने या शब्दाचा कोणताच अथव स चहवला नािी. 
सेनाटवने या सांदभात कान्िेरी येथील चार लेखाांकडे लक्ष वधेले आिे. [त्याचे क्र. १५, १८, २१ आहण २८ िे लेख (आ. स. 
ऑ. वे. इां., व्िॉ. ५) पािा.] त्याांमध्ये हभक्षूांना चीवराांकहरता १२ काषापण आहण ऋत कालात (हकरकोळ 
खचाकहरता) एक काषापण देण्याची योजना केली आिे. एका लेखात ह्या ऋत कालाला हगम्िकाल 
(उन्िाळा) म्िटले आिे. पण स्वतः सेनाटवला िा एक काषापणाचा हवहनयोग समाधानकारक वाटेना. कारण 
हभक्षूांना आपले अन्न हभक्षा मागून हमळवावयाचे असे, आहण त्याांनी पशैाला स्पशव करावयाचा नसे. [ए. इां., व्िॉ. ८, 
पृ. ८३.] हशवाय, यात आणखी एक अडचण सेनाटवप ढे उभी राहिली. १००० काषापणाांवरील व्याज ७५ 
काषापण येईल असे त्याला ब्यूह्लरप्रमाणे वाटले. ते ७५ काषापण २० हभक्षूांमध्ये दर मािा एक काषापण 
याप्रमाणे ४ महिने कसे वाटावयाचे? यावर त्याने अशी तोड स चहवली की नाहशक येथे हभक्षूांचा वस्सो 
(लेण्यात पावसाळ्यातील अवस्थान) चार महिन्याांचा नसून कमी काळाचा असावा. पण िे स्पष्टीकरणिी 
समाधानकारक वाटत नािी. डॉ. देवदत्तपांत भाांडारकराांनी या उताऱ्याचा हनराळाच अथव स चहवला. त्याांनी 
म्िटले आिे की, “ह्या ९० काषापणाांना क शणमूल (क शणाांचे मूल्य) म्िटले आिे. इतर लेण्याांतील 
लेखाांमध्ये या सारख्याच सांज्ञाांचा हवचार करता मला असे हनहितपणे वाटते की या उताऱ्यात क शण िे 
लेण्याांतील इतर उताऱ्याांत उल्लेहखलेल्या पहडका (प्रहतका) प्रमाणे एक नाणे असाव.े याप ढे जाऊन मला 
असेिी वाटते की, िे क शण निपान क्षत्रपाचे चाांदीचे नाणे या अथी योहजले असाव.े ते नाणे त्याने प्रथम 
कडर्फीसस या क षाण स्वामीकहरता पाडले असल्याने त्याला िे नाव पडले असाव.े उषवदाताने १००० 
काषापणाांची ठेव एका श्रणेीमध्ये ठेवली िोती. हतचे व्याज ९० काषापण येत असे. त्याचा हवहनयोग त्या 
लेण्यातील २० हभक्षूांना पावसाळ्यातील चार महिन्याांत प्रत्येकी एक क शण देऊन करावयाचा असे. 
त्याकहरता ८० क शण लागत. ते ९० काषापणाांच्या बदली घेता येत. तेव्िा या दोन नाण्याांचे हवहनमय प्रमाण 
८:९ असे असे.” िे स्पष्टीकरणिी समाधानकारक नािी. पूवोक्त उताऱ्यात ‘प्रत्येक हभक्षूला एक क शण 
द्यावयाचा’ असा उल्लेख नािी. हशवाय निपानाच्या काळच्या लेखात ‘काषापण’ [क्र. ३८, ओ. १–३.] आहण 
‘स वणव’ [क्र. ४३, ओ. १.] अशा दोनच नाण्याांचे उल्लखे आिेत. त्याांपकैी पहिल्याने त्याचे स्वतःचे चाांदीचे नाणे 
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आहण द सऱ्याने त्याच्या राज्यात प्रचहलत असलेले त्याच्या क षाणवांशी स्वामीचे सोन्याचे नाणे हववहक्षत 
असाव.े ‘क शणा’चा नाणे म्िणून कोठेच उल्लखे आढळत नािी. 

 
हदनेशचांद्र सरकारनी ‘क शण’ याचा अथव ‘कृशान्न’ (हकरकोळ अन्न) असा केला आिे. [Select 

Inscriptions (First Ed.), p. 159.] उषवदाताने आपल्या लेण्यात रािणाऱ्या हभक्षूांच्या भोजनाची हनराळी व्यवस्था 
केली िोती. खालील उतारा पािा — 

 
एतो मम लेणे वसतानां चात दीसस हभख सघस म खािारो भहवसहत। (क्र. ४३, ओ. ४–५). तेव्िा 

त्यानांतर त्याांच्याकहरता कृशान्नाची हनराळी व्यवस्था करण्याची जरूरी नव्िती. 
 
आतापयंत हदलेले कोणतेिी स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याम ळे आम्िी एक नवीन स चहवतो. 

‘क शणमूल’ िे बि तकरून ‘क शलमलू’ याबद्दल च कीने कोरले असाव.े लेख कोरणारे पाथरवट व ताांबट 
प ष्ट्कळदा हवलक्षण च का करीत असत. [उदािरणाथव, प ळ मावीच्या नाहशकच्या लेण्यातील लेखामधील ‘नवनरस्वामी’ पािा. (क्र. 
१९, ओ. १) तेथील श द्ध पाठ ‘नवनगरस्वाहम’ असाच असला पाहिजे. ‘नवनरस्वाहम’ याचा ‘न कताच गादीवर आलेला राजा’ असा अथव तेथे असणे 
शक्य नािी. कारण तो लेख प ळ मावीच्या राजवटीच्या २२ व्या वषी कोरला िोता. िी चूक ‘क शणमूल’ सारखी अद्याहप स धारली नािी. द सरे 
उदािरण ऋद्धपूर येथील नलवांशी भवदत्तवम्याच्या नावाचे. ए. इां., व्िॉ. १९, पृ. १०० इ. वर ते भवत्तवमा असे आले आिे. तेच त्याचे खरे नाव 
समजले जात िोते. पण एडेंगा येथील नलाांच्या नाणकसांचयावरून त्या राजाचे श द्ध नाव ‘भवदत्तवमवन्’ िोते असे आम्िी दाखहवल्यावर ती चूक 
स धारण्यात आली. ज. न्य.ू सो. इां., व्िॉ. १, प.ृ २९ इ. पािा.] आम्िी प ढे दाखहवणार आिों की, त्यासारखा ‘क शलमलू’ िा 
शब्द या काळाच्या आहण नांतरच्यािी कोरीव लेखाांत ककहचत् हनराळ्या अथाने आढळतो. ‘क शलमलू’ म्िणजे 
‘आरोग्याचे मूळ’ ककवा ‘औषध’ िोय. बौद्ध हभक्षूांना तीन वस्तूांची गरज असे — (१) वषाऋतूत हनवाऱ्याची 
सोय, (२) वसे्त्र, आहण (३) आजारी पडल्यास औषध. त्याांच्या वषाऋतूतील हनवासाकहरता लेणी खोदहवली 
असत. कान्िेरी, नाहशक वगैरे हठकाणच्या लेखाांवरून त्याांच्या चीवराांकहरता काषापणाांच्या मोठमोठ्या 
रकमा व्याजाने लावल्या असत. आता राहिले त्याांचे औषधपाणी. त्याकहरतािी तजवीज केलेली कािी 
लेखाांत आढळते. उदािरणाथव, आभीर नृपहत ईश्वरसेन याच्या नाहशकच्या लेण्यातील एका लेखात 
हवष्ट्ण दत्ता नामक उपाहसकेने हभक्षूांच्या ‘हगलानभेषजाथं’ (आजाऱ्याांच्या औषधाकहरता) कािी ठेव ठेवल्याचा 
उल्लेख आिे. [C. I. I., Vol. IV, p. 3.] त्याच िेतूने उषवदातानेिी प्रस्त त लेखातली द सरी १००० काषापणाांची 
ठेव (दर मािा) दर शकेडा पाऊण या व्याजाच्या दराने ठेवली िोती. त्याने वरील व्याजाचे काषापण 
हभक्षूांमध्ये वाटण्याची योजना ठरहवली नव्िती; कारण, कोणा हभक्षूला त्याची जरूर लागणार नािी तर 
कोणाला जास्त काषापण लागतील. 

 
तेव्िा ‘क शलमलू’ िा श द्ध शब्द असून त्याऐवजी कोरक्याच्या च कीम ळे ‘क शणमूल’ असे कोरले 

गेले असाव.े ‘क शणमूल’ िा शब्द इतर कोठेिी आढळत नािी, पण ‘क शलमलू’ मात्र अनेक लेखाांत येतो िे 
आता दाखहवतो. 

 
स्टेन कोनो याने सांपाहदलेल्या ‘खरोष्ठी कोरीव लेखाां’त ‘क शलमलू’तीन हठकाणी आढळते. [Ibid, 

Vol. II, part i, pp. 149 f.] ते उतारे आहण त्याांचे मराठी भाषाांतर खाली हदले आिे:– 
 
(१) माहणहकआला येथील हशलालेख (कॉ. इ. इां., व्िॉ. २, १, पृ. १४९–५०; ओळी ८–११) 
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 ळ 
 
८– एतेण क – 
९– शलम लेन ब धेहि च षवएहि च 
१०– समां सद भवत  
११– भ्रतर स्वरब हधस [।*] 

 
[या आनांदाच्या म ळाच्या (प ण्याईच्या) योगे ब द्ध व श्रावक याांच्यासि माझा भाऊ स्वरब हद्ध 

याकहरता िे असो! 
 
(२) सांवत् २८ चा हिड्डा येथील कोरीव लेख (कॉ. इ. इां., व्िॉ. २, १, पृ. १५८) 
 
 ळ २–एतेन क शलम लेन तेष धमवन अहभब हत येष धमवखए बोहधसत्वशहरर सववसत्वन हनववनसांभरए 

भवत  रजस अग्रप्रचांशए । 
 
[या आनांदाच्या म ळाच्या (प ण्याईच्या) योगे िे बोहधसत्त्वाच्या शरीराचे अवशषे, जेथे धमवक्षय आिे 

त्या हठकाणी त्या अधमाचा पाडाव करून, सवव प्राण्याांच्या हनवाण-साधनाकहरता आहण त्यातिी राजाच्या 
म ख्य वाट्याकहरता, प्रवृत्त िोवो!] 

 
(३) वदवक येथील भाजनलेख कॉ. इ. इां., व्िॉ. २, १, पृ. १७०. 
 
 ळ २–इमेण क शलम लेण मिरज–रजहतरज–ि वषे्ट्कस अग्रभग्रए भवत  [।*] 
 
[या आनांदाच्या म ळाने (प ण्याईने) िे मिाराज, राजाहतराज ि वषे्ट्क याच्या म ख्य भागाकहरता प्रवृत्त 

िोवो!] 
 
या तीन्िी उताऱ्याांत स्टेन कोनोने ‘क शलमलू’ याचा अथव root of bliss ‘आनांदाचे साधन’ अथात् 

‘प ण्य’ असा केला आिे. कारण प ण्याम ळेच परलोकी प्राण्यास आनांद प्राप्त िोतो. िा शब्द केवळ खरोष्ठी 
लेखाांतच येतो असे नािी. अलीकडे तो आम्िाांला एका सांस्कृत लेखात–त म्मलग डेम येथील हवष्ट्ण क ां डी 
नृपहत हद्वतीय गोकवदवमा याच्या लेखात [या ताम्रपटाच्या कालाहवषयी इतरत्र (सां. म ., सर ८, प.ृ १६२ इ.) केलेले हववचेन पािा.] 
–आढळला आिे. खालील उतारा पािा — 
 

 ळ 
२१–स्वस्या अग्र– 
२२–महिष्ट्याः परममिादेव्या हविारस्य दीपधूपगन्धप ष्ट्पध्वजपानभोजनशयनासनग्लान– 
२३–भषैज्यखण्डस्र्फ हटतशीणवसांस्काराहदक शलमूलान पच्छेदाथवम्  .  .  .। 
 
यातील ‘पानभोजनशयनासनग्लानभषैज्य’ िे शब्द मागील हविारस्य याशी जोडावयाचे नसून 

त्याांचा सांबांध तेथील हभक्षूांशी आिे. त्या लेखात उल्लहेखलेले दोन गावाांचे दान त्या राजाने हविारातील 
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ब द्धमूतीच्या पूजेकहरता प ष्ट्पाहद सामग्री, हविाराची डागड जी आहण त्यातील हभक्षूांचे अन्नपान इत्याहदकाांम ळे 
उत्पन्न िोणारे समग्र प ण्य (स्वस्या अग्रमहिष्ट्याः क शलमलूान पच्छेदाथं) आपल्या पिराणीला हमळाव ेम्िणून 
हदले िोते. येथेिी ‘क शलमलू’ िाच शब्द योहजला आिे आहण त्याचा अथव ‘परलोकीच्या क शलत्वाचे कारण 
अथात् प ण्य’ असाच आिे. 

 
वरील हववचेनावरून उषवदाताच्या नाहशक येथील लेखात ‘क शलमलू’ िाच शब्द कोरावयाचा 

िोता िे हदसून येईल. तेथे त्याचा अथव ‘आरोग्याचे साधन’ अथात् ‘औषध’ असा िोता. पण कालान्तराने 
त्याचा अथव ‘परलोकीच्या आनांदाचे साधन’ अथात् ‘प ण्य’ असा झाला असे हदसते. 
 

पणरणशष्ट सातवे कोरीव लेखाांवर आणि इणतहासावर आिखी काही णटप्सपिे 
 

िा ग्रांथ छापला जात असता त्यातील कािी कोरीव लेख व नाणी याांवरील लेख अवलोकनात 
आले. त्याांहवषयी सांहक्षप्त हववचेन प ढे केले आिे. 

 
क्र. ५० — खावडा येथील प्रथम रुद्रदामन् च्या काळचा लेख — िा लेख पी. आर. श्रीहनवासन 

याांनी ए. इां., व्िॉ. ३७, पृ. १३९–४२ वर छापासि सांपाहदला आिे. त्यावरून असे हदसते की तो देवदत्तपांत 
भाांडारकराांनी क्र. ४६–४९ च्या लेखाांबरोबर अन्धौ येथेच पाहिला िोता. अन्धौ िी खावडा गावाची वाडी 
आिे. 

 
श्रीहनवासनाांनी या लेखातील कालोल्लखे ‘वषव [५]३, श्रावणस ब. ५’ असा वाचला आिे. पण ५३ िी 

सांख्या अस्पष्ट आिे. ‘ब’(बि ल) चे िे रूप इतरत्र कोठेिी आढळत नािी. आम्िी ते १० या सांख्येचे द्योतक 
मानले आिे तेिी सांशयास्पद आिे. कािी अांशी यासारखे हचन्ि १०० या सांख्येचे दशवक म्िणून हद्वतीय 
भीमसेनाच्या आरांग ताम्रपटाच्या शवेटच्या ओळीत आले आिे. (ए. इां., व्िॉ. ९, पृ. ३४४ च्या समोरील 
पहिका पािा.) पण ती सांख्या येथे हववहक्षत असणे शक्य नािी. या तऱ्िेचे हचन्ि १० या सांख्येचे द्योतक 
म्िणूनिी कोठे आढळत नािी. प ढील हचन्ि ५ या सांख्येचे द्योतक म्िणनू घेतले जाते तेिी हनहित नािी. 
त्यासारखे हचन्ि दशाांश पद्धतीतील ९ या अांकाचे द्योतक म्िणून आढळते. [ब्यूह्लरची पहिका ९ (ब) यातील 
९ या अांकाची रूपे पािा.] एकां दरीत या लेखातील काळाचे वाचन हनहित नािी. 

 
पण प्रस्त त लेखावरून एवढे मात्र हदसते की त्या काळी चष्टन व रुद्रदामन् याांचा सांय क्त कारभार 

नव्िता. रुद्रदामन् िाच क्षत्रप िोता. टॉलेमी (सन १४०, शक वषव ६२) साांगतो की त्या काळी चष्टन 
उज्जहयनीस राज्य करीत िोता. म्िणून प्रस्त त लेखातील वषव शक सांवत् ६२ नांतरचे असले पाहिजे. ते शक 
वषव ५३ असणे शक्य नािी. ते शक सांवत् ६३ असणेच सांभवनीय आिे. 

 
क्र. ५३ — वाांढ येथील प्रथम रुद्रकसहाच्या काळाचा लेख — िािी लेख पी. आर. श्रीहनवासनाांनी 

ए. इां., व्िॉ. ३७, पृ. १४२ इ. वर छापासि सांपाहदला आिे. त्याांनी यातील वषव १०५ असे वाचले आिे. या 
लेखाची पहिका अस्पष्ट असल्याने त्याचे वाचन बि ताांशी सांहदग्ध आिे. श्री हनवासनाांचे वाचन खाली हदले 
आिे. 
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 वाचन 

 ळ  
१ राज्ो महाक्ष [त्र]पस स्वाणम [रुद्र]दामपुत्र– 

२ स [रा]ज्ो म[हाक्षत्र]पस स्वाणमरुद्रकसह– 

३ स वणरशे १०० [५] [कार्णत्त]क ब[हुल] णदवसे णबणतपा — 

४ अयाां णतथौ माणत्रसेणवकए गों . न्द्रकां [णठत] अणतमु — 

५ तकसगोत्राए [जणश्ट] अजणमते्रि उथणपत 

६ कशदेणशकए [।*] 
 

क्र. ६१ — मेवासा येथील भतृपदामन् च्या काळचा लेख — िािी लेख पी. आर. श्रीहनवासानाांनी ए. 
इां., व्िॉ. ३७, पृ. १४४ इ. वर छापासि सांपाहदला आिे. 

 
या लेखाच्या शीषवभागी असलेल्या आकृतीचे वणवन श्रीहनवासनाांनी हनराळ्या प्रकाराने केले आिे. 

त्याांच्या मते मधल्या हदव्याच्या डाव्या बाजूस डमरू आहण उजव्या बाजूस द सरा एक लिान हदवा आिे. या 
सवव आकृत्या मांगलवाचक आिेत असे त्याांना वाटते. 

 
प्रस्त त लेखाच्या उजवीकडची लिानशी पिी र्फ टून नष्ट झाली आिे िे त्याांच्या लक्षात आले नािी. 

त्याांनी हतसऱ्या ओळीच्या शवेटी ‘वषवशत’ आहण चौर्थया ओळीच्या आरांभी ‘२ ५ उते्र कदांबप त्रस्य ॱ  ॱ  ॱ’ 
इत्याहद, आहण सिाव्या ओळीच्या आरांभी ‘कार्मतकस श क्ल ५’ असे वाचले आिे. िे वाचन छापाला धरून 
नािी. श्रीहनवासनाांच्या मते या लेखाची हमहत [शक] वषव २०५ कार्मत्तक श क्ल ५ आिे. या लेखातील कािी 
व्यन्क्तनामाांचे त्याांचे वाचन हनराळे आिे, पण त्याला मित्त्व नािी. 

 
आमच्या प्रमाणे श्रीहनवासनाांनीिी या लेखाच्या द सऱ्या-हतसऱ्या ओळीत लेखकाच्या च कीम ळे कािी 

शब्दाांची हद्वरुन्क्त झाली आिे, असे म्िटले आिे. 
 

सातवाहनाांचा इणतहास 

 
सातवािन राजवांशाचा मूळ प रुष सातवािन याची नाणी अांध्र प्रदेशातील िैदराबाद, मेदक 

हजल्ह्यातील कोंडापूर, पहिम मिाराष्ट्रातील नेवासे आहण हवदभातील अकोला येथे सापडली आिेत. तो 
हिस्तपूवव २३६ मधील अशोकाच्या हनधनानांतर लौकरच उदयास आला असावा. नांतर त्याने दहक्षणेत 
आपली सत्ता पसरहवली असे हदसते. त्याच्या नांतरच्या त्याच्या वांशातील हसम क सातवािनाची नाणी 
आतापयवत सापडली नव्िती. ती अलीकडे अांध्र प्रदेशाच्या करीमनगर हजल्ह्यातील गोदावरी नदीच्या 
काठच्या कप्परावपेट गावात हमळाली आिेत. [F. E. S. I., V, pp. 136 f.] त्याांपकैी एक पोहटनचे आहण बाकीची 
पाच ताांब्याची आिेत. त्याांच्या प ढील बाजूवर ित्तीच्या पाठीवर ‘रञो हसहर हछम क सातवािनस’ या पूणव 
लेखापैकी कािी अक्षरे आहण मागील बाजूवर उजै्जनी हचन्ि आहण स्वन्स्तकाची आकृहत आढळते. 
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िी नाणी हसम क सातवािनाची िोत यात सांशय नािी. पण त्याांच्या त्या प्रदेशातील प्राप्तीवरून 
सातवािन राजे मूळचे अांध्रातील िोत असा जो हनष्ट्कषव कािी हवद्वान् काढतात तो च कीचा आिे. मागे 
साांहगतल्याप्रमाणे हसम कापूवीच्यािी वांशकत्या सातवािन राजाची नाणी करीमनगर हजल्ह्याच्यािी दहक्षणेस 
मेदक हजल्ह्यातील कोंडापूर येथील उत्खननात सापडली आिेत. तेव्िा त्यात नवीन असे कािी नािी. 
नाणेघाटातील नागहनकेच्या लेखात आलेल्या वणवनावरून हसम क याने सबांध दहक्षणापथावर आपला अांमल 
बसवनू ‘दहक्षणापथपहत’ िी पदवी धारण केली िोती असे आम्िी मागे (पृ.[८] वर) दाखहवले आिे. तेव्िा 
त्याची नाणी पहिम मिाराष्ट्रातील त्याांच्या मूळस्थानािून दूरवर अांध्र प्रदेशात सापडली तर त्यात नवल 
नािी. सातवािनाांचे आरांभीचे कोरीव लेख पहिम मिाराष्ट्रातच सापडले आिेत. त्याांच्या राज्यकालाच्या 
अखेरीस झालेल्या हवजय सातकणीने अांध्रात आपल्या नाव े हवजयप री (सध्याचे नागाज वनकोंड) नामक 
नगरी स्थापून तेथे आपली राजधानी केल्याम ळे प राणाांत या वांशाला च कीने अांध्र म्िटले आिे, िे आम्िी मागे 
सहवस्तरपणे दाखहवले आिे. [मागे, पृ. [८] ते [१५] पािा.] 
 

णवजय सातकिीचे प्रणतमायुक्त नािे 

 
म म्बईतील हप्रन्स ऑर्फ वले्स म्यूहझयमचे सन्मान्य नाणक सल्लागार श्री. एस्. एम्. श क्ल याांना 

ग जराथेत हमळालेले हवजय सातकणीचे प्रहतमाय क्त नाणे डॉ. शोभना गोखले याांनी प्रहसद्ध केले आिे. 
त्याच्या प ढील बाजूवर उजवीकडे वळलेला राजाचा चेिरा आहण सभोवर ‘रञो वाहसहठप तस . .
 . . सातकहणस’ असा लेख आहण मागील बाजूवर उजै्जन हचन्ि, जवळ सिा 
टेकड्याांचा पववत, खाली नदी व वर चांद्र–सूयांची हचन्िे असून सभोवार [अरिणष] वाहिहठप तस 
हिरुहवजय [िातकहणष] असा लेख आिे. 

 
यापूवी हवजय सातकणीची प्रहतमारहित नाणी हवदभात चांद्रपूर (चाांदा) येथे व तऱ्िाळ्याच्या 

नाणकसांचयात सापडली िोती, पण त्याांवर त्याच्या मातृनामाचा हनदेश नव्िता. या नाण्यावर तो 
‘वाहसष्ठीप त्र’ या शब्दाने दाखहवला आिे. तेव्िा गौतमीप त्र सातकणीला वहसष्ठगोत्री राणीपासून प ळ माहव, 
स्कन्द सातकर्मण आहण हवजय सातकर्मण असे तीन प त्र झाले असे हदसते. याच हवजय सातकणीचा उल्लखे 
क्र. ३१ च्या लेखात वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण असा आला आिे. त्यात त्याचे वैयन्क्तक नाव हवजय िे आले 
नव्िते. ते या नाण्यावरून आता मािीत िोत आिे. त्याच्या या नाण्यावर तेल ग  शब्द असल्याम ळे त्याचे राज्य 
(हवदभाप्रमाणे) अांध्र देशावर िोते िे स्पष्ट हदसते. 

 
िा वाहसष्ठीप त्र हवजय सातकर्मण क्र. ३२ च्या नागाज वकोंड स्तांभलेखात उल्लहेखलेल्या गौतमीप त्र 

हवजय सातकणीिून हभन्न िोता. तो द सरा हवजय सातकर्मण सातवािनकालाअखेर अांध्रात राज्य करीत िोता 
िे पृ. [३६] वर दाखहवले आिे. 
 

*   *   * 

 
राज्यशासन, पृष्ठ [१०३] व [१०७] — मल्िारा ताम्रपटाच्या (क्र. ६४) ओळ ३४ मधील ‘काहष्ठक’ 

याचा अथव ‘कचेरीतील दांडधारी सेवक’ असा आिे. त्या शब्दाचा त्या अथी उपयोग ‘पादताहडतक’ नामक 
भाणात आला आिे. ‘चत भाणी’ (सां. मोतीचांद्र, १९५९),पृ. २१० वर या सेवकाांच्या वहरष्ठ अहधकाऱ्याांचा 
उल्लेख ‘काष्ठकमित्तर’ असा आला आिे. तेव्िा मल्िारा ताम्रपटातील ‘काहष्ठक’ िा हनदेश च कीचा नािी. 
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सूची 
 

[खालील सूचीतील शब्दाांप ढील आरांभीचे कां सहवरहित अांक भाग २ मधील पृष्ठाांचे, आहण नांतरचे 
काटकोनाकृहत कां सातील अांक भाग १ मधील पृष्ठाांचे समजाव.े नृ. = नृपहत आहण क्ष. = क्षत्रप.] 
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ऋत हमहत ऋषीकनगर 

ऋषभदत्तउषवदात, त्याचे दानधमव; त्याची भाषा; 
त्याचा किद  धमाहवषयी आदर 

ऋक्षवत् 

ऋषभदेव  
  

ए 

एक्ाह्मण एहरहकण 

एकव्याविाहरक एली एिवदास 

एन्ग्लांग  
  

  

ओखळक ओपशहत गोत्र 

ओदयांहत्रक ओलेबार 

ओद्रक (श ांग नृ) ओल्डनबगव 
  

क 

कां बोज काव्यालङकारसूत्रवृहत 

कखडी काहशका 
कखडी पहिम काशी 
कच्छ काश्यपीय सांघ 

कटच्च हर (वांश) काहष्ठक 

कटिाहद कीथ 

कटारे कीलिॉनव 
कण्िहगरी (कृष्ट्णहगहर) क ां तल 

कण्िबेण्णा क ां तल सातकर्मण 

कथासहरत्सागर क ां दनगार 

कहथक (वांश) क ां भ सातकर्मण त्याची नाणी (‘नाणी’ पािा) 
कदांब (वांश) क क र 

कहनष्ट्क (क षाण नृ) क जूल कडर्फीसस् 

ककनग्िॅम क बीरक 



अनुक्रमणिका 
 
 

कन्ि (कृष्ट्ण) (सातवािन नृ) क ट ांहबय 

कन्िबेण्णा क ट ांबी 
कपणक क मार 

करजक, करहजक क मारग प्त (ग प्त नृ) 

करबेणा क मारजीव 

करमरकर क मारदत्त 

करिाकट क मारपालचहरत 

करिाड क मारलात 

कणव सातकर्मण त्याची नाणी (‘नाणी’ पािा). क मारवर (कार्मतकेय) 

कपूवरमञ्जरी क मारस्वामी 
कमवसहचव क मारामात्य 

कमान्न्तक क र (वांश) 
कलच हर (वांश) क रु 

कलच हर (चेहद) सांवत् क लैप 

ककलग क वलयमाला 
कहलअण क शणमूल 

कहलयण क शलमलू 

कहलयाण क शावती 
कल्याण क षाण (वांश) 
कहल्लएन क सूलक 

कल्िण क ळकणी कृ. पाां. 
कि तर कून 

कळलाय कृष्ट्ण (सातवािन नृ) 
काांची कृष्ट्ण (कटच्च हर नृ) 

काांबोज कृष्ट्णहगहर, कृष्ट्णशलै 

काणभोज कृष्ट्णवणेा 
काण्व (वांश) कृष्ट्णशास्त्री 
कातन्त्र (कालाप) व्याकरण केकाप र 

कात्यायन केरळ 

कादम्बरी केवहलज्ञान 

कापूर कोंकण 

काप रािार कोऊिल 
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कामवन कोण्डमाण 

कामसूत्र कोंत (वांश) 
कादवमक (वांश) कोहलक 

कामव कोश 

काषापण कोसल 

कालकाचायव कोसल, दहक्षण 

कालहनदेशपद्धहत कोहसहकप त 

कालयाण कौहटल्य 

कालहवपयास दोष कौन्ण्डन्य 

कालाप कौमार 

काहलदास कौशाम्बी 
काहलशमा कौहशकगौत्री 
काव्यमीमाांसा कौशकीपूत्र 

काव्यादशव कौहशकीप त्र सातकर्मण 

  
ख 

खखरात (क्षिरात) (वांश) खरपवत्थ 

खग  खाहतप 

खरम ख यक्ष खारवले (चेहत नृ.) त्याची उत्तर भारतावरील 
स्वारी; त्याच्या पहिमेकडील स्वाऱ्या; हदमताचे 
पलायन; त्याचा काल 

  
ग 

गांग (वांश) ग ल्म 

गांधक टी गृिपहत 

गजहमत्र गै, जी. एस्. 
गजसेन गोखले, शोभना; त्याचे हवजय; त्याच्या राज्याचा 

हवस्तार; त्याचे वणवन; त्याची कारकीदव; त्याची नाणी 
गणपहत शास्त्री गोपालचारी 
ग णाचायव गोरधहगहर 

गगवहत्ररात्र गोवधवन 

गदवहभल्ल गोकवदवमवन् हद्वतीय (हवष्ट्ण क ां डी नृ) 
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गवामयन गोसिस्त्रदान 

गिल गौडपाद 

गाथाकोश गौतम ब द्ध 

गाथालक्षण गौतमी बलश्री; हतचे वयोमान; हतचे देवीलेणे 

गाथासप्तशती गौतमीप त्र (यज्ञश्री सातकर्मण) (सातवािन नृ) 

गान्धार गौतमीप त्र (हवजय सातकर्मण) 

गान्न्धक गौतमीप त्र (हवहळवायक र) (क र नृ) 

गागी सांहिता गौतमीप त्र (शकसेन) (सातवािन नृ) 

हगहरनगर गौतमीप त्र सातकर्मण (सातवािन नृ) 

ग गन गौप्तीप त्र 

ग णाढ्य; त्याच्या जीवनाहवषयी दोन कथा; त्या 
कथाांची सत्यता; त्याचे जन्मस्थान; त्याचा काल 

गौन्ल्मक 

ग प्त (वांश) ग्यानी 
ग प्त, परमेश्वरीलाल ग्रामणी 
ग प्त सांवत् ग्रीक 

ग जवर (वांश) ग्रीयरसन 

  
च 

चांडमिासेन (प्रद्योत नृ) चीवहरक 

चांडश्री सातकर्मण (सातवािन नृ) चक्ष  
चांडस्वाहत (सातवािन नृ) च ट क (सातकर्मण नृ) 
चांद्रश्री च ट क ल (वांश) 
चांदा, रमाप्रसाद च ट क लानन्द सातकर्मण 

चांद्रकीर्मत चूहलका पैशाची; हतची वैहशष्ट्टे्य; तीहतल उदािरणे 

चांद्रग प्त (मौयव नृ) चेउल 

चांद्रग प्त, हद्वतीय (ग प्त नृ) चेतहकय 

चउरकचध चेहचञ 

चकोरसातकर्मण (सातवािन नृ) चेहद 

चतरपण, चतरर्फण, सातकर्मण चेहद सांवत् 

चत ःशतक चेम ल 

चत रहचह्न चैत्यक 

चत राङक चैत्यगृि 
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चत भाणी चौल 

चरणव्यूि चौधरी, एस्. एन्. 
चहलहसलण जीवदामन् स्वामी 
चष्टन, चाष्टन (कादवमक क्ष.); तो शक सांवताचा 
सांस्थापक िोता काय?; त्याची प्रहतमा; त्याची नाणी  
चाट 

जीवप त्रा 

चाल क्य (उत्तरकालीन) (वांश) जीवस ता 
चाक क्य, पूववकालीन, (वांश) ज वाहरहणका 
हचकम्ब हर ज ष्ट्क (क षाण नृ) 

हचखलपद्र जैत्र 

हचञ्चपहल्लका जैत्रक 

हचत्रकला, अजांटा येथील जैनाचायव 
हचन्म लग ांद पाां. ज. जोगळेकरस. आ. 
चीवर ज्येष्ठवीरा 
  

ि 

छांदोपवमानहत्ररात्र छिरात (वांश) 
छप्पण्णय कहव छाांदोग्यउपहनषद 

छप्पण्णयगािा छाबडा, बिादूरचांद्र 

छप्पन्न कहव छायाप्रस्तर 

छवत (सां. ऋक्षवत्) छायास्तांभ 

छिरात (गाव)  
  

ज 

जांब हद्वप जीवदामन्, स्वामी 
जनपद जीवप त्रा 
जमीनदार जीवस ता 
जयदामन् (कादवमक क्ष) ज वाहरहणका 
जयसवाल, काशीप्रसाद ज ष्ट्क (क षाण नृ.) 
जातक ग्रांथ जैत्र 

जाहतव्यवस्था जैत्रक 

जामखेडकर जैनाचायव 
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जीवदामन्; त्याची नाणी जोगळेकर, स. आ. 
 ज्येष्ठवीरा 
  

झ 

झालाजी. सी.  
  

ट 

टांहकत नाणी टॉलेमी 
टनवर टेराद्रम्म 

टेराकोिा पदके  
  

ड 

हडसळकरडी. बी. डेमेहरयस, प्रथम 

ड  ्इल डेमेहरयस, हद्वतीय 

डेमेहरयस  
  

ढ 

ढवळीकर  
  

त 

तगर तेहकरहस (सां. हत्ररहश्म) 

तत्सम शब्द तेवणीप त्र 

तद्भव शब्द तैहत्तरीयशाखा 
तनस हलय त्रनकहयर 

तरांगवती त्रहमर 

तक्षहशला त्रयोदशरात्र 

तककच हत्ररहश्म पववत 

तापस हत्रकलगान शासन 

तापी हत्रहवक्रमभि 

तारानाथ हत्रवदेीव्िी. जी. 
हतलहपषक ते्रष्ठदत्त 

त रमय (ग्रीक नृ) तै्रकूटक (वांश) 
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त षास्र्फ तै्रहवद्यदेव 

  
थ 

थापरबी. के.  
  

द 

दांडपाहशक हदत्यस्वामी 
दांडी हदहमत (ग्रीक नृ) 

दत्तकप त्र हदव्यावदान 

दत्ताहमत्री दीनीक 

दमघोष दीपहदने्न 

दमण दीपवांस 

दशक मारचहरत द गवकसि 

दशप र द र्मवनीत 

दशरथ (मौयव नृ) दूतक 

दशरात्र दूतपे्रषहणक 

दिरकपटत्ता दूषेहणक गोत्र 

दह्नसेन (तै्रकूटक नृ) देवकीप त्र 

दक्षहमत्रा देवक ल 

दहक्षणापथ देवधर 

दहक्षणापथपहत देवराज (राष्ट्रकूट नृ) 

दहक्षणापथेश्वर देवानाां हप्रय 

दागोब (सां. धात गभव) देवीलेणे 

दामजदश्री, प्रथम (कादवमक क्ष) देशीनाममाला 
दामजदश्री, हद्वतीय (कादवमक क्ष) देशी शब्द 

दामसेन, प्रथम (कादवमक क्ष) द्य हतस्वाहमन् 

दामसेन, हद्वतीय (कादवमक क्ष) द्रम्म 

दायहवभाग द्राक्षाराम 

दािान का हद्रष्टम् (दृष्टम्) 
दािान कानगर द्रोणस्वामी 
दहक्षणात्या (प्राकृत) हद्वपदी 
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ध 

धांञकटक धमवरहक्षत 

धांहभक ग्राम धमवश्री 
धणम धमवसेत  
धणसेण धमात्मा 
धनांजय धमोत्तरीय 

धनकट धवल 

धनकटक धाहनक 

धनदेव धान्यकटक 

धहनक धामदेवी 
धम्म धामय 

धम्मदेव ध्र वस्वाहमनी (ग प्त राणी) 

धमवमिामात्र ध्वहनकाव्य 

धमवपाल  
  

न 

नांद (वांश) च ट क लानन्द सातकर्मण 
नांदक प ळ माहव (वाहसष्ठीप त्र) 
नांदबाहलका प ळ माहव (तृतीय) 
नांद सांवत् यज्ञ सातकर्मण 
नांहदयड ढ (नांहदवृद्ध) हवजय सातकर्मण 
नांहदवृद्ध शन्क्त सातकर्मण 
नांबान स सातकर्मण, प्रथम 
नटक सातकर्मण व नागहनका 
नन्नस्वामी सातवािन 
नरवािन स्कन्द सातकर्मण 
नरवािनदत्त  — सेबकाांची 
नरकसिमरू्मत  — महिष वांशाची — 
नरेि (सस्साहनयन नृ) मान महिष 
नल (वांश) यश महिष 
नलहगहरदमन हशल्प हशवल महिष 
नवनगर  — क र वांशाची — 
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निपान; त्याच्या लेखाांतील वष े शकसांवताची; 
त्याची राजधानी 

हवहळवायक र(गौतमीप त्र) 

नान्दीकट हवहळवायक र (माठरीप त्र) 
नाकाहनका हवहळवायक र (वाहसष्ठीप त्र) 
नाग (वांश)  — क्षत्रपाांची — 
नागहनका (सातवािन राणी); हतचे श्रौत यज्ञ; 
पहतहनधनानांतर हतचे जीवन; ती राज्यकारभार 
पाित नव्िती; हतचे जोड नाणे 

ईश्वरदत्त 

नागहनका चष्टन 
नागम लहनका निपान 
नागचव, बी. एल. भमूक 
नागानन्द रुद्रकसि 
नागाज वन नािी — इतर 

नागाज वन ग िा च ट क लानन्द 
नागाज वनचहरत्र नानांगोल 

नाट्यशास्त्र नानावटीजे. एन. 
नािी — नाभक 

चाांदीची नाभपांन्क्त 

ताांब्याची नारदकश्यप जातक 

टांहकत नाहसक 

पोहटनची हनगमसभा 
हशशाची हनग्गोन्ण्डज्झार 

नाणी-सातवािनाांची — हनवतवन 

आपीलक हनवासस्थाने, सातवािनकालीन 

कणव सातकर्मण हनषाद 

क ां भ सातकर्मण नेपालमािात्म्य 

गौतमीप त्र सातकर्मण नेरो (रेमन नृ) 
चांद्रस्वाहम  

  
प 

पांचम खी पाशान्न्तक 

पडद्याची चाल कपडस तहरय (वांश) 
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पहडक (काषापण) कपहडतकावड 

पड ड हपके सातवािनकालीन 

पतांजहल हपथ ांद 

पहतक (क्ष) हपशाच 

पदव्या — हपशाचीपद्रक 

क मार हपशाच-भाषापैशाची भाषा (भतूभाषा) 

दहक्षणापथपहत हपशले 

दहक्षणापथेश्वर हपसाजीपद्रक 

देवी प रीन्द्रसेन 

परमभिारक प रुग प्त 

परमेश्वर प रुषप र 

भोजक प लकेहशन्,हद्वतीय (चाल क्य नृ) 
मिादेवी प कलद 

मिाभ वी प लोमा (प ळ माहव) 

मिाभोज प ष्ट्कर 

मिाभोजी प ष्ट्यग प्त 

मिारठी (मिारहथ) प ष्ट्यहमत्र (श ांग नृ) 

मिारहठनी प ळ माहववाहसष्ठीप त्र (सातवािन नृ); त्याची 
राजधानी प्रहतष्ठान; त्याचे हवजय; त्याची आकृहत; 
त्याच्या राज्याचा हवस्तार; त्याची कारकीदव; त्याची 
नाणी 

मिाराज प ळ माहव, तृतीय प ळ माहव (सातवािन नृ.); त्याची 
नाणी 

मिाराजहपतामिी पूणोत्सांग 

मिाराजाहधराज पूतव कमे 

मिासेनापहत पूववशहैलक 

मिासेनापत्नी पूस 

मिाक्षत्रप पृथूदक 

रहठक पृहथवीषेणप्रथम (वाकाटक नृ) 

राजन् पृर्थवीसेन (कादवमक क्ष) 

राजराज पेतेहनक 

रान्ष्ट्रक पेहरप्लस ऑर्फ हद एहरथ्रीयन सी 
स्वामी पैशाची प्राकृत  हपशाच भाषा पािा 
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क्षत्रप पोक्षर (प ष्ट्कर) 
पद महनका पोहिस 

पद्धमप्राभतृक; त्याचा काल पोलेमाइओस (प ळ माहव) 

पहद्धमहनका पोसीडोन 

परमभागवत प्रकाशहशव सेबक 

परमाथवसत्य प्रच्छन्न बौद्ध 

पहरिार प्रताशक 

पर्मसपॉहलटन पद्धहत प्रहतमानाटक 

पलाहशनी प्रहतलोमहववाि 

पल्लव (वांश) प्रहतष्ठान 

पल्लास अथीनी प्रतीत्यसम त्पादहृदय 

पल्ली प्रबन्धकोश 

पह्लव प्रभावतीग प्ता (वाकाटक राणी) 

पाांचाल प्रभास (तीथव) 
पाांडेय, आर. जी. प्रभ दामा 
पाटहलप त्र प्रवरसेनप्रथम (वाकाटक नृ) 
पाहणहन प्रवरसेनहद्वतीय (वाकाटक नृ) 

पाण्डय प्रव्रहजत 

पाहतक (क्ष) प्रसन्नपदा 
पाहतहमत प्रसेनहजत् 

पादहलप्त प्राकृत भाषा-सातवािनाांचा व क्षिरात क्षत्रपाांचा 
हतला आश्रय; लेखाांतील हतचे स्वरूप; वणवप्रहक्रया; 
प्रत्ययप्रहक्रया; सववनामे; हक्रयापदे; धात साहधते; 
कािी लकबा; हतचे नाव 

पारदा प्राकृतप्रकाश 

पाहरयात्र प्राकृत व्याकरण 

पार्मगटर प्राच्या प्राकृत 

पार्मथयन प्राहतशाख्ये 

पालक प्रद्योताचा प त्र नृ. हप्रन्सेप, जेम्स 

पाहलत हप्रयदर्मशका (नाटक) 

पाहलतक हप्रयदशी (अशोक) (मौयव नृ) 

पाहलत्त प्रीहतस्वाहमन् 
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पाहलत्तक न्प्लनी 
पाहलभाषा  
  

फ 

र्फग्यूवसन र्फोगेल 

र्फाहियान फ्राांके 

र्फ ल्लटक गीत फ्लीट 

रू्फशरे  
  

ब 

बॅनजी, राखालदास बृित्कथामञ्जरी 
बॅहरगाझा बृित्कथाश्लोकसांग्रि 

बरुआ बृिद्रथ [मोयव नृ.] 
बजेस बृिस्पहतस्महृत 

बडव बेणा (वैनगांगा) 
बलराम बेणाकट 

बॅहलआकूरस बेणाकटक 

बिसहतहमत (ब िस्पहतहमत्र) (हमत्र नृ) बेणाकापवरभोग 

बाण बेणाकटक (बेणाकटक) 
बापक बेणाकटकस्वामी (बणेाकटकस्वामी) 

बाणासा बोहध (बोहधक) 
बाल्िीका (भाषा) बोहधवृक्ष 

बावहर बोहधसत्त्व 

बाळासािेब पांत प्रहतहनहध बोहधसमा 
कबहबसार (शशैनाग नृ) बोहपक 

ब ज्जाटक बोरेकार, मिादेवराव 

ब द्ध बौद्ध सांगीहत 

ब द्धकय ्ह्मदाय 

ब द्धप्रहतमा ्ह्महमत्र 

ब द्धरहक्षत ्ह्माण्डप राण 

ब ध्दरुहच ्ेट 

ब धस्वामी ब्यूह्लर 
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बृित्कथा-हतचे मित्त्व; हतची सांस्कृत व प्राकृत 
रूपान्तरे; हतच्या उत्पत्तीची कथा; हतचा कता 
ग णाढ्य; हतचा काल; हतची भाषा; हतचे स्थल 

 

  
भ 

भगदत्त (भार नृ) भागभद्र (श ांग नृ) 

भगलदशरात्र भागवत (भगवद भक्त) 
भगवानलाल इांद्रजी भाण 

भट (सैहनक) भायल 

भटपाहलका भायानीएस. सी. 
भिस्वामी भाहयला 
भिारक भार (वांश) 
भिोजी दीहक्षत भारद्वाज गोत्र 

भदन्त भाषा (कोरीव लेखाांतील) — 

भदायनीय (बोद्ध सांघ) प्राकृत 
भदावनीय (बोद्ध सांघ) प्राकृतहमहश्रत सांस्कृत 
भहददम (भतृवदामन्) (कादवमक क्ष) सांस्कृत 
भद्रम ख भावसेन 

भद्रसेन भास 

भद्रासन हभक्ष , हभक्ष सांघ 

भहयला हभक्ष णी 
भरत हभक्ष िल 

भरद्वाज भीम (कसद नृ) 
भरद्वाजप त्र भीमसेनहद्वतीय (शूरवांशी नृ) 

भरुकच्छ भीमाराम 

भतृवदामन् (कादवमक क्ष) भ न्क्त 

भवगोप भ ज्ञगाहधप 

भवदत्तवमवन् (नल नृ) भतूपाल 

भवभहूत भमूक (क्षिरात क्षत्रप); त्याची नाणी 
भाांडारकरदे. रा. भरैव 

भाांडारकररा. गो. भोज (परमार नृ) 

भाऊ दाजी भोजक 
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म 

मांगलेश (चाल क्य नृ) माांड क्योपहतषत्काहरका 
मांच मात लस्वामी 
मक मातृदेवता 
मकेॅन्झी माधववमवन् (हवष्ट्ण क ां डी नृ) 

मकॅ्डोनल्ड माधवी 
मग (ग्रीक नृ) माध कान 

मगध माध्यहमक पांथ 

मगलथान (मांगलस्थान) माध्यहमककाहरका 
मज्झन्न्तक मान (महिष नृ); त्याची नाणी 
मन्ज्झम मान गोत्र 

मत्तवारणक मानव्य गोत्र 

मत्स्य प राण मानाङक (राष्ट्रक ट नृ) 

मथ रा मान्धाता 
मदन मामाड, मामाल 

मदनमञ्च का मामालािार 

मन ,मन स्मृहत मायावाद 

मम्मट मागवबांधू 

मरुदेश माशवल 

मलय मालतीमाधव 

मलयवती मालय, मालव 

मल्ल मालव गण 

मल्िण मालव सांवत् 

मिअइरक (मिाआयवक) मालहवकान्ग्नहमत्र 

मिाग्राम मािाराष्ट्री प्राकृत, 

मिाचैत्य बोली 
मिादेव (श्रमणाचायव) ग्राांहथक 
मिादेव (यादव नृ) माहिषक 

मिाधमवरहक्षत माहिष्ट्मती 
मिाभारत माळवी भाषा 
मिाभाष्ट्य हमचेल 
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मिाभ वी (मिा भोजी) हमतदेव 

मिाभोजी (मिाभोजपत्नी) हमत्र (वांश) 
मिामेघवािन हमत्रदेव 

मिायान हमन्नगर 

मिायानकवशक मीनँडर 

मिायानसूत्र म ांज (कसद नृ) 
मिारहठनी (मिारहथनी) मिारठीची पत्नी म ांड (्ाह्मण) 
मिारहक्षत म ांड (वांश) 

मिाराजबाहलका म खजी, व्रतींद्रनाथ 

मिाराष्ट्र म चकलद 

मिावांस म डानन्द 

मिावल्लभ म द्रा, मृण्मय 

मिाहविारस्वामी म हसकनगर 

मिावीर (तीथंकार) म ळक 

मिावीर सांवत् मूधात (मान्धाता नृ) 

मिासांहघक मूलस्वामी 
मिासांहघय मृगेन्द्र सातकर्मण 

मिासेन मृच्छकहटक; त्याचा ‘चारुदत्त’ नाटकाशी सांबांध; 
त्यातील धार्ममक पहरन्स्थती ; राजकीय पहरन्स्थती; 
त्याचा काल 

मिासेनापती (मिासेनापतीची पत्नी) मेघदूत 

मिास्थहवर मेघस्वाहत 

मिािक श्री मेध न 

मिािक हसरी मेिताआर. एन. 
महिष (वांश) मेिेंदळेएम्. ए. 
महिषमांडल मसेै 

मिेन्द्र (पववत) मोगहलप त 

मळपहळदेव मोग्गहलप त्त हतस्स 

मागधी प्राकृत मोतीचांद्र 

माठरीप त्र (सातवािन नृ) मोम्बारुस 

माठरीप त्र (शकसेन) (सातवािन नृ) मौएस 

माठरीप त्र (वीरप रुषदत्त) (इक्ष्वाक  नृ) मौयव (वांश) 
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माठरीप त्र (हशवल कर)  
  

य 

यजदानी यक्षपूजा 
यज वेद, कृष्ट्ण यक्षसांप्रदाय 

यवन (वांश) यज्ञ सातकर्मण; त्याची नाणी 
यवनराज यादव 

यशन्स्तलकचम्पू याज्ञवल्क्य स्महृत 

यशोदत्ता य न्क्तषहष्टका 
यशोदामन्, प्रथम य के्रहटहडस (ग्रीक नृ) 

यशोदामन्, हद्वतीय य गप राण 

यशोधर यूप 

यशोवमवन् यौधेय 

यहष्ट य्सामोहतक 

यक्ष  
  

र 

रघ नाथएच. आर. राष्ट्रमिाराज 

रघ वांश रािणीमान, सातवािनकालीन 

रहठक रीव्ह ज 

रणछोडभाई, उदयराम रुद्र सातकर्मण 

रत्नावली रुद्रदामनप्रथम (कादवमक क्ष.); त्याच्या राज्याचा 
हवस्तार; त्याची राजधानी; त्याचे वणवन; त्याची 
सांस्कृतपे्रम; त्याची वयोमयादा 

रॅप्सन रुद्रदाम, हद्वतीय (कादवमक क्ष) 

रसोपहद्रय रुद्रदेव (तृतीय रुद्रसेन) (कादवमक क्ष) 

रहक्षत रुद्रभिाहरका 
राइस रुद्रभहूत 

राजक लमिाराज रुद्रकसि (कादवमक क्ष) 
राजगृि रुद्रकसि, प्रथम (कादवमक क्ष) 

राजशखेर रुद्रकसि, हद्वतीय (कादवमक क्ष) 

राजतरांहगणी रुद्रकसि, तृतीय (कादवमक क्ष) 
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राजसूय रुद्रसेन (आभीर नृ) 

राज्याच्या उत्पन्नाची साधने रुद्रसेन, प्रथम (कादवमक क्ष) 

राज्येश्वर रुद्रसेन, हद्वतीय (कादवमक क्ष) 

रामकृष्ट्ण कहव रुद्रसेन,हद्वतीय (वाकाटक नृ) 

रामग प्त (ग प्त नृ) रुद्रसेन,तृतीय (कादवमक क्ष) 

रामचांद्र (यादव नृ) रुद्रसेन चत थव (कादवमक क्ष) 

रामचहरत रुद्रसेनहविार 

रामतीथव रुहपअम्म (क्ष) 
राम राव रूपमाला 
रामायण रेगरेश्वरदेव 

राहमल रेवा 
रायचौधरी रोडेहव. प्र. 
राव, लक्ष्मीनारायण रोमन (वांश) 
राष्ट्र रोमन हशल्पकलेचा प्रभाव 

राष्ट्रकूट (वांश)  
  

ल 

लांबोदर (सातवािन नृ) काले येथील 
लाकोट नाहशक येथील — 
लाट ऋषभदत्ताचे 

लासेन गौतमीप त्राचे 

हलपी — कृष्ट्णाच्या काळचे 

खरोष्ठी भटपाहलकेचे 

ग्रीक भाजे येथील 

पेहटकाशीषवक मिायानी 
्ाह्मी लोकोत्तरवादी 

लीलावई (हललावती) लोटा 
लेणी — िीनयानी — लौिशलाका 

अांजटा येथील ल्यूडसव 
  

व 

वछीप त्र कवटर्मनट्् 
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वत्स गोत्र हवण्ि कड 

वत्स (देश) हवदग्धजनवल्लभ 

वत्स हवदभव 
वनवासी हवहदशा 
वप हवहनमय दर. चाांदी-सोन्याचा 
वम्मभटा हवहनय क्तक 

वरदाकट हवन्ध्य 

वररुहच हवन्ध्यवाहसनी देवी 
वराि हवन्ध्यशन्क्तप्रथम (वाकाटक नृ) 

वरािदेव हवन्ध्यशन्क्तहद्वतीय (वाकाटक नृ) 

वरािहमहिर हवन्ध्यसेन 

वधवन हवरिाङक 

वधवमान मिावीर ‘वषव’ हवल्सन, एच्. एच्. 
वल रक हवश्वकसि (कादवमक क्ष) 
वलूरक हवश्वसेन 

वल्लभदेव हवषय 

वांसकार हवष्ट्ण क ां डी (वांश) 
वससताय हवष्ट्ण दत्ता 
वस गोत्र हवष्ट्ण नांदी 
वस देवकिडी हवष्ट्ण पाल 

वस दोतक हवष्ट्ण पाहलत 

वस हमत्र (श ांग नृ) हवष्ट्ण प राण 

वस राक हविार 

वस्त्रप्रावरणे, सातवािनकालीन हवहळवायक र 

वस्य (वसई) हवहळवायक रप्रथम; त्याची नाणी 
वस्सो हवळीवायक रहद्वतीय; त्याची नाणी 
वाकाटक (वांश) वीतराग 

वाक्पहतराज वीम कडर्फीसस 

वाहणजक वीरदामन् (कादवमक क्ष) 

वात्स्यायन वीरप रुषदत्त (इक्ष्वाक  नृ) 

वानखेट वृहज (देश) 
वाय प राण वृत्तजाहतसम च्चय 
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वारािीप त्र वृद्ध कहव 

वार्मतक वृषल 

वासर वणेाकट 

वासवदत्ता वतेालपञ्चकवशहत 

वाहसष्ठीप त्र (आनांद) वदेान्त 

वाहसष्ठीप त्र (कटिाहद) वदेश्री (सातवािन नृ) 

वाहसष्ठीप त्र (प ळ माहव) वपे रक 

वाहसष्ठीप त्र हवजय सातकर्मण वबेर 

वाहसष्ठीप त्र सातकर्मण; त्याचीनाणी वलेणकर, ि. दा. 
वाहसष्ठीप त्र (स्कन्द सातकर्मण) वसे्ट, वसे्ट-द्वय 

वाहसष्ठीप त्र (चांडस्वाहत) वसे्ट, आथवर 

वाहसष्ठीप त्र (हवहळवायक र) वसे्ट, एडवडव 
वास  वैजयन्ती 
वास देव वैजयन्ती 
हवकरण वैजयन्तीप र 

हवक्रम सांवत् वैद्य 

हवक्रमाहदत्य वैद्य, प. ल. 
हवक्रमाहदत्यषष्ठ (चाल क्य नृ) वैशाख पौर्मणमा 
हवग्रिव्यावतवनी व्यविार सत्य 

हवजयप री व्याजाचा दर 

हवजय सातकर्मण (गौतमीप त्र); त्याची राजधानी 
हवजयप री; त्याची नाणी 

व्यापार, सातवािनकालीन 

हवजय सातकर्मण (वाहसष्ठीप त्र); त्याचे नाणे व्यापाराचे हजन्नस, सातवािनकालीन 

हवजयहमत्र न्व्िन्सेंट न्स्मथ 

हवजयसेन (कादवमक क्ष) व्िोनोनेस 

हवजया  
  

श 

शांकराचायव हशवस्कन्दग प्त 

शक (वांश) हशवस्कन्दनागश्री 
शकहनका हशवस्कन्दवमवन् 

शक सांवत् हशवस्कन्न्दल (हशवखहदल) 



अनुक्रमणिका 
 
 

शक सांवताची वष े— हशवस्वाहत 

शक सातकर्मण हशशपाहदका 
शकसेन (माठरीप त्र) हशश क (हसम क) 
शकस्थान श ांग (वांश) 
शन्क्तक मार शूद्रक; त्याच्याहवषयी माहिती; हतचे परीक्षण; त्याचा 

काल; त्याचे मृच्छकहटक; त्याचे पद्धमप्राभतृक 

शन्क्तश्री (सहतहसर); त्याची नाणी शून्यतासप्तहत 

शतसािस्त्री सांहिता शून्यवाद 

शताहतरात्र शूरसेन 

शतेरक शूपारक 

शत्र शृांगारप्रकाश 

शत्र ांसि शोपारग 

शवववमवन् शोपारगािार 

शहशकान्त शौरसेनी 
शाांतमलू श्रमण 

शाकटायन श्रामणेर 

शाक न्तल श्रामणेरी 
शातकर्मण श्राहवका 
शाप र, हद्वतीय श्रीधरवमवन्; त्याचा कानाखेडा लेख; एरण स्तांभ-

लेख 

शाब श्रीहनवासनपी. आर . 
शाहलवािन श्रीपववत 

शाल्मलीपद्र श्रीपालीत 

शास्त्री, एच्. जी. श्रीम ख (हसम क) 
शास्त्री, िीरानन्द श्रीस्तन (हसहरटन) 

हशल्पे — श्र ताथा 
अमरावती येथील (१) ब द्धमरू्मत (२) 
स्तूपाच्या कठड्यावरील; नाणेघाटातील 
प्रहतमा; पौनी येथील मूचकलद नाग; भाजे 
येथील (१) योद्धा (२) माांधाता उत्तरक रु 
प्रदेशात प्रवशे करताना (३) अस राांशी य द्ध 
करताना; माट येथील चष्टनाची प्रहतमा 

श्रेहण 

हशवग प्त श्रेहणक गोत्र 



अनुक्रमणिका 
 
 

हशवदत्त श्रेहणबल 

हशवमकसद श्वगन 

हशवराममूर्मत श्वभ्र 

हशवलक र श्वेतहगहर (सेतहगहरसतहगहर) 

हशवश्री  
  

ष 

षट्पञ्चाशत् षड्दन्तजात्तक 

षट्प्रज्ञ षहष्टसांवत्सरचक 

  
स 

सांकषवण हसहिल 

सांख्या हचन्िे सीिधय 

सांघदामन् सीिहमत 

सांहध (प्राकृत) स खटणकर, हव. स. 
सांब स गृिीतनामन् 

सजयत स जीहवन् 

सतगर (श्वेतहगहर) स त्तहनपात 

सहत (शन्क्त) (सातवािन नृ) स दशवन (तलाव) 
सतीची चाल स दशवन (हभक्ष)ू 
सत्तसई (गाथासप्तशती) स दशवन (गाव) 
सत्यदामन् (कादवमक क्ष) स हदसना (यक्षी) 
सत्यनाग स दोतक 

सत्यकसि, तृतीय स न्दर सातकर्मण (सातवािन नृ) 

सँदरस स प्पारा 
सद (सातकर्मण) स प्रहतष्ठ 

सदकण (सातकर्मण) स प्रहतहष्ठत 

सदण्डदशापराध स बन्ध  
सनकानीक (गण) स राष्ट्र 

सप्तदशाहतरात्र स वणव 
सप्तशती (सत्तसई) स वणवभहूम 

समण स वणवम ख 



अनुक्रमणिका 
 
 

समाज (करमण कीचा मेळावा) स वणवहसकता 
सम द्रग प्त (ग प्त नृ) स हवशाख 

सांय क्त क ट ांब पद्धहत स शमा (काण्व नृ) 
सरांजामशािी स श्र त 

सरकार, एच. स हृल्लखे 

सरकार, हदनेशचांद्र सूयवस्वामी 
सरस्वतीकण्ठाभरण सेउांल (शवैल) 
सरॅॅगानस सेटहगरी 
सववसेन (वाकाटक नृ) सेतर्फरण 

सवान्स्तवाद सेत  
‘सांवत्सर’ सेत बन्ध 

सवलती, दान हदलेल्या गावाच्या सेन 

सांस्कृत, क्षत्रपाांचा प रस्कार सेनाटव 
सहसहद्धक सेबक 

सस्साहनयन सेलवढहक 

सिलाटवी सेस्टरसेस 

सह्यसह्याहद्र सोड ढल 

साइक्स सोण 

साखा सोम 

सातकर्मण (क ल) सोमदेव 

सातकर्मण, प्रथम (सातवािन नृ.); त्याच्या राज्याचा 
हवस्तार; त्याचे श्रौत यज्ञ; त्याच्या राज्यावर 
खारवलेाची स्वारी; त्याची नाणी; त्याचे जोडनाणे 

सौहमल्ल 

सातकर्मण, हद्वतीय सौराष्ट्र 

सातवािन (वांश); त्याचे ऐहतिाहसक मित्त्व; त्याच्या 
इहतिासाची साधने; त्याचा काल; त्याचे मलूस्थान; 
त्याच्या नावाची व्य प्तहत्त; त्याची ्ाह्मण जात 

स्कां दग प्त (ग प्त नृ) 

सातवािन क मार स्कां दनाग 

सातवािन (नृपहत); त्याचा उदयकाल; त्याची नाणी स्कन्दप राण 

सातवािन वांशावळ स्कन्द सातकर्मण; त्याची नाणी 
सातवािहनिार स्कन्द साहत 

सातािहनरट ठ स्कन्दनाग सातक 

सान्दरस स्कन्दनाग सातकर्मण 



अनुक्रमणिका 
 
 

सामक (श्यामक) स्कन्धस्तम्भी 
सामहडहनका स्टीव्िन्सन 

सामाहजक आदशव स्टेन कोनो 
साहरप त्र स्तूप 

साथववाि स्तूप बाांधलेले — 

सालािण अमरावती येथील 
साहल (शाहलवािन) पौनी येथील 
साहित्यदपवण स्थहवर 

हसहथया स्थहवरवादी सांघ 

कसद (वांश) स्थानक 

कसद (कसदवांशी नृ) स्नातक 

हसद्ध स्पॅहलरीसेस 

हसद्धिेमचन्द्र स्वयांभ ू

हसन्ध क स्वयांभछूांदस् 

हसन्ध सौवीर स्वाहत (सातवािन नृ) 

हसम क सातवािन; त्याचा काल; त्याच्या राज्याचा 
हवस्तार ; त्याची ‘दहक्षणापथपहत’ पदवी; त्याची 
राजधानी ज न्नर; त्याची नाणी 

स्वाहमराज 

कसिसेन (कादवमक क्ष) स्वाहमराज 

  
ह 

िक हसहर (िक श्री) हिरोडोरस 

िक श्री (सातवािन नृ.); त्याची नाणी िीनयान 

ित्यारे, सातवािनकालीन ि रम ज कौस 

िरदत्त ि ल्श 

िरप्रसाद शास्त्री ि हवष्ट्क (क षाण नृ) 

िरर्फरण ि ष्ट्क 

िहरहवजय िूण (वांश) 
िहरवृद्ध िेहलओडोरस 

िहरषेण (वाकाटक नृ.) िेहलओदोर 

िहरिोवक गोत्र िेमचांद्र 

िषव िैमवत 



अनुक्रमणिका 
 
 

िाहरतीप त्र (च ट क लानन्द सातकर्मण); त्याची नाणी 
िाल (सातवािन नृ.); त्याचा प्राकृत भाषेस आश्रय; 
लीलावई कथा; त्याचे ग्रांथ; त्याच्या दरबारचे कहव 

िैरण्यक 

िालहणका िोनवल 

हिप्पोकूर ियूएन्त्सांग 

  
क्ष 

क्षत्रप क्षिरात (वांश) 
क्षत्रप वांशावळ क्षीराराम 

क्षत्रपावन् क्ष द्रक 

  
 
  



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १ 

 

 
 

आकृती १ – नाणशक येथील क्र. ३ च्या लेण्यातील गौतमीपुत्र सातकिीचे दोन लेख 

 
 
 
 
 
 

पणट्टका २ 

 
 

 
 

आकृणत २ — वनवासी येथील पुळुमावीचा स्तांभलेख 

 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ३ 

 

 
 

आकृणत ३ — पौनी येथील महाक्षत्रप कुमार रुणपअम्मचा स्तांभलेख 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ४ 

 
 

आणदतयराजाचा मल्हारा ताम्रपट 

 
आकृणत ४ — पणहला पत्रा 

 
 
 
 

 
आकृणत ५ — दुसरा पत्रा : पणहली बाजू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ५ 

 
 

आणदतयराजाचा मल्हारा ताम्रपट 

 

 
आकृणत ६ — दुसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
 
 
 

 
आकृणत ७ — णतसरा पत्रा : पणहली बाजू 

 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ६ 

 
 

आणदतयराजाचा मल्हारा ताम्रपट 

 

 
आकृणत ८ – णतसरा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
 
 
 

 
आकृणत ९ – चौथा पत्रा : पणहली बाजू 

 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ७ 

 
 

आणदतयराजाचा मल्हारा ताम्रपट 

 

 
आकृणत १० – चौथा पत्रा : दुसरी बाजू 

 
 
 
 

 
आकृणत ११ – पाचवा पत्रा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ८ 

 
 

 
आकृणत १२ – नाणशक येथील भटपाणलकेचे चैतय लेिे 

 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ९ 

 

 
आकृणत १३ — नाणशक येथील ऋषभदत्ताांचे णवहार लेिे 

 

 
आकृणत १४ – नाणशक येथील गौतमीपुत्र सातकिीचे देवी-लेिे 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १० 

 

 
आकृणत १५ – नाणशक येथील देवी-लेण्याचा दरवाजा 

 

 
आकृणत १६ – काले येथील चैतय लेण्याच्या दातयाांच्या प्रणतमा 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका ११ 

 

 
 

आकृणत १७ – काले येथील चैतय लेण्याच्या दशपनी भाग 

 

 
आकृणत १८ – काले येथील चतय लेण्याचा आतील भाग 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १२ 

 

 
आकृणत १९ – अमरावती येथील स्तूपाला लावलेला णशल्पपट्ट 

 

 
आकृणत २० – अमरावती येथील स्तूपाच्या कठयाच्या सूचीलरील नलणगणर-हच्स्तदमनाचा णशल्पपट्ट 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १३ 

 

 
आकृणत २१ – राजा माांधाता (भाजे येथील लेिे) 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १४ 

 

 
 

आकृणत २२ – उत्तर कुरूवरील स्वारीत राजा माांघाता (भाजे येथील लेिे) 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १५ 

 

 
आकृणत २३ – उत्तर कुरूच्या उद्यानात राजा माांधता (भाजे येथील लेिे) 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १६ 

 
 

 
आकृणत २४ – माट येथील महाक्षत्रप चष्टनाचा पुतळा (मधुरा सांग्रहाल) 

 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १७ 

 

 
आकृणत २५ – अजांटा क्र. १० च्या लेण्यातील षड् दन्तजातक कथेतील दृश्य 

 
पणट्टका १८ 

 

 
 

आकृणत २६ – मातृदेवता (ब्रम्हपुरी उतखनन) आकृणत २७ – ग्रीक देव पोसीडन (ब्रम्हपुरी उतखनन) 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका १९ नािी 
 

 
 

आकृणत २८ व २९ – सातवाहन 

 

 

 

 
 
 

 
 

आकृणत ३१ – सातवाहन आकृणत ३० व ३२ – सातकर्णि 

 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका २० 

 

 
आकृणत ३३ – सातकर्णि व नागणनका (प्सलॅस्टर कास्ट वाढीव आकार) 

 

 
आकृणत ३४ – शच्क्त 

 

 
आकृणत ३५ – आपीलक (वाढीव आकार) 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका २१ (नािी) 
 
 

 
तऱ्हाळे येथील सांचयातील पोटीतची नािी – क्र. १-७ आणि ११-१२ : गौतमीपुत्र सातकर्णि; क्र. ८-१४ : 
पुळूमाणव; क्र. १५-१६ : स्कन्द सातकर्णि; क्र. १७-२१ : यज् सातकर्णि : क्र. २२-२३ : णवजय सातकर्णि; क्र. 
२४-२५ : कुां भ सातकर्णि; क्र. २६-२८ : किप सातकर्णि; क्र. २९-३० : शक सातकर्णि ; क्र. ३१-३२ : 

पुळुमाणव. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका २२ (नािी) 
 

 
 

आकृणत ३६ – गौतमीपुत्र सातकर्णि (प्रणतमायुक्त) 
 

 
 

आकृणत ३७ – वाणसष्ठीपुत्र णशवश्री पुळुमाणव 

 

 
आकृणत ३८ – वाणसष्ठीपुत्र पुळुमाणव (प्रणतमायुक्त) 

 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका २३ 

 
 

 
 

 

 
 

आकृणत ३९ – वाणसष्ठीपुत्र स्क्रन्द 
सातकर्णि 

आकृणत ४० – वाणसष्ठीपुत्र स्क्रन्द सातकर्णि (प्रणतमायुक्त) 

 
 

 

 
 

 
 
 

आकृणत ४२ – गौतमीपुत्र यज् सातकर्णि आकृणत ४१ – वाणसष्ठीपुत्र सातकर्णि (प्रणतमायुक्त) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 
 

पणट्टका २४ (नािी 
 

 
आकृणत ४३ – यज् सातकर्णि (दोन णशडाांचे जहाज) 
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डॉ. वा. णव. णमराशी 

 
डॉ. हमराशी िे सांस्कृत वाङ मयाचे सहृदय समीक्षक आहण प्राचीन भारतीय इहतिासाचे प्रमाणभतू 

सांशोधक म्िणनू प्रहसद्ध आिेत. 
 
त्याांचा जन्म रत्नाहगरी हजल्ह्याच्या देवगड ताल क्यातील क वळे गावी १३ माचव १८९३ रोजी झाला. 

शालेय व मिाहवद्यालयीन जीवनामध्ये अनेक हशष्ट्यवृत्या व पाहरतोहषके हमळवनू त्याांनी प ण्याच्या डेक्कन 
कॉलेजातून एम्. ए. परीक्षा प्रथम क्रमाने उत्तीणव केली. नांतर त्याांची नागपूरच्या मॉहरस कॉलेजात सन 
१९१९ मध्ये सांस्कृतचे प्राध्यापक म्िणून हनय क्ती झाली. ते १९४२ मध्ये मॉहरस कॉलेजचे आहण १९४७ मध्ये 
अमरावतीच्या हवदभव मिाहवद्यालयाचे प्राचायव िोऊन १९५० मध्ये सेवाहनवृत्त झाले. नांतर १९५७ ते १९६६ 
पयंत त्याांनी नागपूर हवद्यापीठाच्या स्नातकोत्तर हवभागाचे प्रम ख आहण प्राचीन भारतीय इहतिास आहण 
सांस्कृती हवभागाचे सन्मान्य प्राध्यापक म्िणनू काम केले. 

 
हवद्वत्ता आहण सांशोधन कायव याांम ळे डॉ. हमराशींना अनेक सन्मान प्राप्त झाले. सन १९४१ मध्ये 

भारत सरकारने त्याांना ‘मिामिोपाध्याय’ पदवीने हवभहूषत केले. सन १९५६ मध्ये प्रदेश साहित्य पहरषदेने 
राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद याांच्या िस्ते त्याांना ताम्रपट व मिावस्त्र देऊन त्याचा सत्कार केला सागर म ांबई, 
नागप र व सांपूणानन्द (वाराणसी ) हवद्यापीठाांनी अन क्रमे सन १९५८, १९५९, १९६० व १९७८ मध्ये त्याांना 
डी. हलट.िी सवोच्च पदवी देऊन हवभहूषत केले. अहखल भारतीय प्राच्याहवद्या पहरषद, भारतीय इहतिास 
पहरषद आहण भारतीय नाणक पहरषद याांनी आपले ध्यक्षपद देऊन त्याांचा गौरव केला. हवदभव सांशोधन 
मांडळाच्या सन १९३४ मधील स्थापनेपासून ते त्याचे कायाध्यक्ष आिेत. त्या मांडळाने त्याांना १९६५ मध्ये 
राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्ट्णन् याांच्या िस्ते गौरवग्रांथ अपवण केला. डॉ. राधाकृष्ट्णन् याांनी सन १९६७ मध्ये 
‘सांस्कृत हवदे्यतील प्रावीण्य आहण शास्त्र हनष्ठा’ याांचे प्रमाणपत्र देऊन त्याांना भषूहवले. सन १९७३ मध्ये भारत 
शासनाने त्याांना आपल्या प रातत्त्व हवभागाचे सन्मान्य सल्लागार नेमले आहण सन १९७४ मध्ये भारतीय 
 

सािीत्य अकादमीने त्याांना आपले रे्फलो नेमून त्याांचा गौरव केला. भारतीय नाणक पहरषद आहण 
भारतीय प राहभलेख पहरषद याांनीिी त्याांचा तसाच सन्मान केला आिे. सन १९७५ मध्ये राष्ट्रपती र्फक्र द्दीन 
अलीअिमद याांनी त्याांना ‘पद्धमभषूण’ िी पदवी अपवण केली. सन १९७८ मध्ये भाांडारकर प्राच्यहवद्या 
सांशोधन मांडळाने आपल्या िीरक मिोत्सवप्रसांगी त्याांना आपले सन्मान्य सभासद नेमनू आपला 
त्याांच्याहवषयी आदर व्यक्त केला. 



अनुक्रमणिका 
 
 

डॉ. हमराशींनी आतापयंत ३२ सांशोधनपर ग्रांथ इांग्रजी, मराठी, किदी आहण उहडया भाषाांत प्रहसद्ध 
केले आिेत. त्याांपैकी तीन भारत शासनाच्या प रातत्त्व हवभागाने आहण दोन नागपूर हवद्यापीठाने प्रकाहशत 
केले आिेत. 
 

*   *   * 

 
मिाराष्ट्राचा आद्य आहण वैभवशाली राजवांश सातवािन आहण तत्कालीन मिाराष्ट्र, ग जराथ, 

काठेवाड आहण माळवा या प्रदेशाांवर कािी काळ राज्य करणारे पहिमी क्षत्रप याांचे सवव उपलब्ध कोरीव लेख 
देऊन त्याांच्या व इतर साधनाांच्या आधारे त्याांचा सवांगीण इहतिास साांगणारा असा िा ग्रांथ आिे. 

 
या ग्रांथाचे दोन म ख्य भाग आिेत. पहिल्या भागात पूवोक्त वांशाांचा सहवस्तर राजकीय इहतिास 

हदला आिे. त्या इहतिासातील अनेक प्रश्न — उदािरणाथव, सातवािन राजवांशाचे मूलस्थान, त्याच्या 
उदयास्ताांचे काल, त्याचे तत्कालीन इतर राजवांशशाांशी सांबांध, क्षिरात क्षत्रपाांच्या लेखाांतील सांवत् इत्यादी 
— अद्याहप अहनणीत आिेत. त्याांची सहवस्तर चचा करून प्रस्त त ग्रांथात ते हनहितपणे सोडहवले आिेत. 
कािी समस्या अत्यांत वादग्रस्त असल्याम ळे त्याांचे हववचेन स्वतांत्र पहरहशष्टाांत केले आिे. याहशवाय या 
ग्रांथात तत्कालीन राज्यव्यवस्था, धार्ममक, सामाहजक व आर्मथक पहरन्स्थती, सांस्कृत व प्राकृत वाङ मय, 
स्थापत्य, हशल्प व हचत्रकला आहण नाणी याांचे सहवस्तर वणवन केले आिे. नांतरच्या एका प्रकरणात प्रस्त त 
ग्रांथातील कोरीव लेखाांच्या प्राकृत भाषेची चचा करून त्याांतील सवव प्राकृत शब्दाांचा कोश जोडला आिे. 
वाचकाांस तत्कालीन लेखनपद्धती, स्थापत्य, हशल्प, हचत्रकला व नाणी याांची कल्पना यावी म्िणनू त्याांच्या 
अनेक पहिका घातल्या आिेत. 

 
द सऱ्या भागाचे दोन खांड आिेत. पहिल्या खांडात सातवािनाांचे ३७ आहण द सऱ्यात पहिमी क्षत्रपाांचे 

२५ लेख हदले आिेत. ते सवव प्राकृत भाषेत असल्याम ळे प्रत्येक लेखाला त्याचा मराठी अन वाद जोडला 
आिे. नांतरच्या पहरहशष्टात मागिून हमळालेले, सातवािन काळावर प्रकाश टाकणारे ककवा वादग्रस्त झालेले 
असे कािी लेख घेतले आिेत. िा ग्रांथ छापला जात असता हमळालेली नवीन माहिती शवेटी जोडली आिे. 

 
मिाराष्ट्राच्या प्राचीन इहतिासात अत्यांत मित्त्व पावलेला, ज्याचा मिाराष्ट्रीयाांस रास्त अहभमान 

वाटावा असा, िा सातवािन राजवांश िोय. त्याांच्या कालाची शक्य ती सवव उपलब्ध साधने हमळवनू त्याांच्या 
दीघवकालीन अभ्यासाने हनमाण झालेला प्रस्त त ग्रांथ मराठीत तरी अपूवव गणला जाईल यात सांशय नािी. 
 
 


