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णनवेदन 
 

बदलत्या काळाबरोबर इहतहासाकडे बदलण्याची दृष्टीही बदलते. नव े संदर्भ, नवीन आधारर्तू 
साधनेही हाताशी घेतात. अशा पहरस्स्थतीत हा इहतहास नव्याने हलहहण्याची आवश्यकता हनमाि होते. 

 
महाराष्ट्राचा इहतहास नव्याने हलहून घेण्याची योजना त्याचम ळे हनमाि िंाली. ही योजना मंडळाने 

१९६३ मध्ये हाती घेतली. स रूवातीस या इहतहासाचे दोन खंडातं प्रकाशन करण्याचे ठरले. ज लै १९६३ 
मध्ये या योजनेत बदल करून महाराष्ट्राचा इहतहास पाच खंडामंध्ये हलहून / सपंाहदत करून घेण्याचे 
ठरले. या नवीन योजनेन सार १) प्राचीन कालखंड, २) मध्यय गीन कालखंड, ३) मराठा कालखंड र्ाग - 
१, ४) मराठा कालखंड, र्ाग - २, ५) आध हनक कालखंड अशा पाच खंडातं हवर्ागिी करुन त्याचे काम 
अन क्रमे डॉ. शा.ं र्ा. देव, प्रा. ग. ह. खरे, प्रा. न. र. फाटक, डॉ. हव. गो. खोबरेकर व प्रा. गो. ध. पारीख 
याचं्याकडे सोपहवण्यात आले. दरम्यानच्या काळात प्रा. खरे व प्रा. पारीख याचें हनधन िंाले. त्याम ळे प्रा. 
फाटक याचं्याकडे असलेल्या मराठा कालखंड र्ाग - १ च्या लेखनाचे काम डॉ. खोबरेकर याचं्याकडे 
सोपहवण्यात आले. 

 
प्रस्त त खंडाचे लेखन डॉ. शा.ं र्ा. देव, नागपूर यानंी केले असून कालखंडाची मयादा 

प्रागैहतहाहसक कालापासून इ. स. १३१७ पयभन्तत आहे. 
 
सदर गं्रथ इहतहासाचे अध्ययन व अध्यापन करिाऱयानंा उपय क्त होईल असा मंडळास हवश्वास 

आहे. 
 
 
म ंबई  (रा. रं. बोराडे) 

हदनाकं : ३१ ऑक्टोबर २००१  अध्यक्ष, 
  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ 
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लेखकाचे णनवेदन 
 

महाराष्ट्राच्या इहतहासाचा पहहला खंड (पाषािय ग ते यादव अखेर) हलहहण्याचे काम माझ्याकडे 
साहहत्य आहि संस्कृहत मंडळाने काही वषापूवी सोपहवले होते. डेक्कन कॉलेजचे संचालकपदाचे काम, 
अध्यापन, उत्खनने आहि सशंोधन, परदेशगमन त्याचप्रमािे इतर संशोधन व व्याख्याने या व्यापात हे काम 
मागे पडले. याला संपूिभपिे मी जबाबदार आहे. याम ळे मला अनेक नामवतंाचंा आहि हहतझचतकाचंा रोष 
पत्करावा लागला. हा मािंा व्यस्क्तशः मोठा तोटा िंाला. इतर अनेक प स्तकाचं्या हलखािाच्या व्यापाम ळे हे 
इहतहास लेखनाचे काम मागे पडले हे मात्र खरे! परंत  पहहल्या खंडाच्या पहहल्या र्ागाचे हलखाि 
(पाषािय ग ते लोहय ग) यात अंतर्ूभत केले आहे. दरवषी नवनवीन प रातत्वीय प रावा उपलब्ध होत 
असल्याने कालातंराने यात अंतर्ूभत केलेल्या माहहतीत बदल होिे अपहरहायभ आहे. तरीही पूवभस रींच्या 
हलखािाचा उपयोग पायार्तू ठरलेला आहे. 

 
तकभ तीथभ लक्ष्मिशास्त्री जोशी आहि डॉ. य. हद. फडके याचंी पे्ररिा शब्दातीत आहे. 
 
डेक्कन कॉलेज, नागपूर हवद्यापीठ, आर्ककऑलॉहजकल सव्हे ऑफ इंहडया, महाराष्ट्र राज्य प रातत्व 

व संग्रहालय खाते, हजऑलॉहजकल सव्हे ऑफ इहंडया, डॉ. सी. डी. देशपाडें व डॉ. के. आर. दीहक्षत यानंी 
प्रहसद्ध केलेल्या हलखािांचा, नकाशाचंा व हचत्राचंा मी उपयोग केला आहे. या सवांचा मी ऋिी आहे. 

 
डेक्कन कॉलेजमधील मािें हमत्र व सहकारी डॉ. गो. बं. देगलूरकर, डॉ. गौरी लाड, डॉ. वाझळब,े 

डॉ. थॉमस, डॉ. बदाम, डॉ. काजळे, डॉ. गोगटे, डॉ. जोशी, डॉ. हमश्र, डॉ. राजग रू, डॉ. पप्पू, डॉ. 
क्षीरसागर व डॉ. ढवळीकर, त्याचप्रमािे ग रुवयभ डॉ. साकंहलया याचं्या हलखािाची मला मोठी मदत 
िंाली. डॉ. स नीती द बळे, डॉ. प्रकाश जोशी व डॉ. रवी मोहंती याचंी मदत मोलाची ठरली. प्रकाश जोशी 
याचंी मदत इतकी िंाली की हे प स्तक मी त्यानंाच ‘हवद्यारे्ट’ म्हिून द्याव ेअसे मनोमन वाटते. 

 
श्री. र. मो. प राहिक यानंी केलेल्या टंकलेखनाबद्दल धन्तयवाद! 

 
प िे १९९२  शािंाराम भालचंद्र देव. 
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ऋिणनदेश 
 

(णचते्र आणि नकाशे) 
 
 
१. आर्ककऑलॉहजकल सव्हे ऑफ इंहडया, नवी हदल्ली. 
 
२. महाराष्ट्र राज्य प रातत्व आहि संग्रहालये हवर्ाग, म ंबई. 
 
३. डेक्कन कॉलेज पोस्ट - गॅ्रज्य एट ॲण्ड हरसचभ इस्न्तस्टट्यूटूट, प िे. 
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५. डॉ. सी. डी. देशपाडें, डॉ. के. आर. दीहक्षत, प िे. 
 
 

*** 
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 : (ब) महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील चौकोन व मागभ, र्ागीमाहरी. 

फलक २६ : (अ) महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील दगडी हौद (३), बोरगाव. 
 : (ब) महापाषाि संस्कृती हशळावत भळातील फरशाचंी पेहटका, रायपूर. 

 : (क) फरशाचं्या पेटीचे जवळून घेतलेले  हचत्र, रायपूर. 

फलक २७ : (अ) महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील हशळाचंी क ं डी रचना, रायपूर. 
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 : (ब) महापाषाि संस्कृती, माडंीवर कट्यूटार ठेऊन प रलेला प्रौढ, माहूरिंरी. 

 : (क) महापाषाि ससं्कृती, शळावत भळात बळी देऊन प रलेल्या घोड्याचे दात व 
लोखंडी ‘व्हटाळी’, माहूरिंरी. 

फलक २८ : (अ) महापाषाि संस्कृती, काळी आहि ताबंडी मडकी रंजाळे. 
 : (ब) महापाषाि संस्कृती, काळी आहि ताबंडी िंाकिी, रंजाळे. 

 : (क) महापाषाि संस्कृती, खापरावर कोरलेली हचन्तहे, टाकळघाट- खापा. 

फलक २९ : (अ) महापाषाि संस्कृती, एडक्याची आकृती माथ्यावर असलेली िंाकिी, 
माहूरिंरी. 

 : (ब) महापाषाि संस्कृती, पक्ष्याचंी आकृती असलेली िंाकिी, माहूरिंरी. 

 : (क) १ ते ५ महापाषािससं्कृती, रंगीत खापरे, नैक ं ड. 
 : (ड) महापाषाि संस्कृती, खापरावर कोरलेला प्रािी, रायपूर. 

फलक ३० : (अ) महापाषाि संस्कृती, श ध्द लोखंड तयार करण्याची र्ट्टी, नैक ं ड. 

 : (ब) महापाषाि संस्कृती, दाडं्यावर बसहवण्यासाठी पटे्ट असलेल्या लोखंडी 
क ऱहाडी, बोरगाव. 

फलक ३१ : (अ) महापाषाि संस्कृती, लोखंडी हिन्तन्तया व पटाशी, माहूरिंरी. 
 : (ब) महापाषाि संस्कृती, लोखंडी खहनते्र, माहूरिंरी. 

 : (क) महापाषाि संस्कृती, लोखंडी हवळा व रापी, बोरगाव. 

 : (ड) महापाषाि संस्कृती, घोड्याच्या तोंडात बसहवली जािारी ‘व्हटाळी’ 
माहूरिंरी. 

फलक ३२ : (अ) महापाषाि ससं्कृती, ताबं्याचा वाडगा व कळ्या बसहवलेली िंाकिी, 
माहूरिंरी. 

 : (ब) महापाषाि संस्कृती, ताबं्याची थाळी आहि ‘पक्षी’ िंाकि, खापा. 

 : (क) महापाषाि संस्कृती, लोखंडी पाते आहि ताबं्याची मठू असलेली कट्यूटार, 
माहूरिंरी. 

 : (ड) महापाषाि संस्कृती, ताबं्याच्या िंाकिीचे ‘प ष्ट्पशीषभ’, माहूरिंरी. 
फलक ३३ :  महापाषाि संस्कृती, ताबं्याच्या पत्र्याचे घोड्याच्या म खावरील साज - (अ) 

रायपूर, (ब) खापा (टाकळघाट), (क) माहूरिंरी, 
फलक ३४ : (अ) महापाषाि संस्कृती, लोखंडी हपनानंी तीन र्ाग जोडलेला ताबं्याचा गडवा, 

माहूरिंरी. 

 : (ब) महापाषाि संस्कृती, लोखंडी लोलक असलेल्या ताबं्याच्या घंटा, माहूरिंरी. 
 : (क) महापाषाि संस्कृती, कोरीव नक्षी असलेल्या ताबं्याच्या बागंड्या, माहूरिंरी. 

 : (ड) महापाषाि संस्कृती, सोन्तयाची गळसरी, माहूरिंरी. 

 : (इ) महापाषाि संस्कृती, सोन्तयाचा हार आहि पेंड, माहूरिंरी. 
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फलक ३५ : (अ) पाढंऱया रंगात नक्षी केलेले कानेहलयनचे मिी, कौंहडण्यपूर. 

 : (ब) महापाषाि संस्कृती, दगडी बते्त, बोरगाव. 
 : (क) महापाषाि संस्कृती, जळालेला तादूंळ, र्ागीमाहरी. 
 

* * * 
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प्रकरि १ 
 

भूगोल, व्यक्तिमत्त्व, वैणशष्ट्ये 
 
महाराष्ट्राचा इहतहास आहि सासं्कृहतक जडिघडि समजून घ्यावयाची िंाल्यास महाराष्ट्राचा 

र्गूोल आहि र्रूचनेची वैहशष्ट्टे्यूट लक्षत घेिे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रदेशाची आहि त्या प्रदेशात राहिाऱया 
लोकाचंी लक्षात येण्याजोगी काही वैहशष्ट्टे्यूट असतात. ही वैहशष्ट्टे्यूट त्या त्या प्रदेशातील नैसर्कगक घटकाशंी 
संबध्द असतात. आजही आपि हनरहनराळ्या प्रातंातल्या लोकाबंद्दल काही समज त्याचप्रमािे गैरसमज- 
मनात बाळगनू असतो. यातील गैर र्ाग काढून टाकला तरी उरलेले समज कोित्या कारिाने दृढ िंालेले 
असतात याची पाश्वभर्मूी जािून घेिे आवश्यक असते. झकबह ना १९६० साली सध्याच्या महाराष्ट्र राज्याची 
हनर्कमती मराठी र्ाषेच्या र्ावबंधाने िंाली तरी महाराष्ट्रातल्या हवहवध र्ागातील लोकाचें एकमेकाबंद्दल 
काही ठाम समज आजही हदसून येतात. कोकि, देश, मराठवाडा, हवदर्भ आहि खानदेश या प्रदेशातील 
लोकाचं्या काही लकबी झकवा त्याचंी स्वर्ाव वैहशष्ट्टे्यूट (मनोमय संस्कृहत) याचं्याबद्दल काही स्थूल, 
बरेवाईट समज आपल्यात घर करून आहेत. याचे कारि असे की, महाराष्ट्रातील जे वर उल्लेहखलेले स्थूल 
हवर्ाग पडतात त्याचं्यामध्ये काही र्ौगोहलक म्हिजेच नैसर्कगक वैहशष्ट्टे्यूट आढळून येतात. सर्ोवतालच्या 
नैसर्कगक वातावरिाम ळे त्या त्या हवर्ागातील जीवनपद्धती आकार घेऊ लागतात आहि त्यातूनच 
प्रादेहशक, सासं्कृहतक वैहशष्ट्टे्यूट दृढ होत जातात. 

 
द सऱया शब्दात सागंावयाचे म्हिजे एखाद्या प्रदेशाची संस्कृहत त्या र्ागाच्या र्ौगोहलक आहि 

र्शूास्त्रीय वैहशष्ट्ट्यूटाशंी बऱयाच प्रमािात हनगडीत असते. हे सूत्र ध्यानात ठेवनू महाराष्ट्राच्या व्यस्क्तमववाचा 
वधे घ्यायचा िंाल्यास महाराष्ट्राच्या र्ौगोहलक वैहशष्ट्ट्यूटाचंी हवस्ताराने दखल घेिे आवश्यक आहे. 

 
केवळ र्ौगोहलक दृहष्टकोनाम ळे नव्हे तर इतरही काही बाबतीत महाराष्ट्राची काही उल्लखेनीय 

वैहशष्ट्टे्यूट आहेत. महाराष्ट्र हवस्ताराने जसा मोठा आहे तसाच तो हवहवधतेनेही वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आहे. या 
राज्याचे के्षत्रफळ ३,०७,६०९ चौ. हक. मी. इतके असून र्हूवस्ताराच्या दृष्टीने र्ारतातील हे हतसऱया 
क्रमाकंाचे राज्य आहे. २२·१ आहि १६·४ अकं्षश (उत्तर) व ७२·६ आहि ८०·९ रेखाशं (पूवभ) या मयादामंध्ये 
याचा प्रदेश सामावला असून याची लाबंी उत्तर-दहक्षि ७२० हक. मी. आहि पूवभ-पहिम ८०० हक. मी. आहे. 
या हवस्तृत प्रदेशामध्ये ७, ८९, ३७,१८७ लोक रहातात असे १९९१ ची जनगिना नोंद करते. सध्या हे राज्य 
तीस हजल्यात वगीकृत करण्यात आलेले आहे. याहशवाय र्ारतातील, एक अत्यंत मोठ्या प्रमािात 
औद्योगीकरि िंालेले, नागरीकरि िंालेले आहि देशातंगभत अथभकारिाचे कें द्र म्हिून महाराष्ट्राने लौहकक 
हमळहवला आहे. (India 1933 P.-10 : Govt. of India) 

 
स्थूलमानाने महाराष्ट्राच्या उत्तरेस ग जरात आहि मध्य प्रदेश, ईशान्तयेस आहि पूवेस अन क्रमे 

मध्यप्रदेश आहि आंध्रप्रदेश, अग्नेयेस आहि दहक्षिेस आधं्रप्रदेश, आहि दहक्षिेस कनाटक आहि गोवा ही 
राज्ये येतात. पहिमेस अरबी सम द्र असून, हकनारपट्टीची लाबंी जवळजवळ ५६० हक. मी. आहे. महाराष्ट्राचे 
चटकन ध्यानात येिारे वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे सयाद्रीची रागं. सयाद्री हा महाराष्ट्राचा किा असून त्याने 
प्रागैहतहाहसक काळापासून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला हवहवधागंी वळि हदले आहे. सयाद्रीची मोजमापे 
इतकी हवलक्षि, आहेत – ६४० हक. मी. लाबंी, सम द्रसपाटीपासूनची उंची ८०० ते १००० मीटर – की 
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त्याने महाराष्ट्राच्या हनयतीची सूते्र जिू काही आपल्यापाशीच ठेवलेली आहेत. कारि महाराष्ट्रातील 
पजभन्तयमान, िंाड-िंाडोरा आहि शतेी यावर त्याची हवलक्षि पकड आहे. त्याचप्रमािे वास्त हशल्पानंाही 
सयाद्रीने आधार हदला आहे. शकेडो लेिी आहि अनेक हकल्ले याने सामावनू घेऊन जपले आहेत. (देशपाडें 
१९७६ ; जोगळेकर १९५२; Dikshit 1986) 

 
सवभसाधारिपिे महाराष्ट्राचे दोन हवर्ाग र्रूचनेच्या सदंर्ात पडतात. यातील पहहला म्हिजे 

पहिमेची कोकिची काहीशी अरंूद पट्टी आहि हतच्या पूवेला, ज्याला देश असे म्हटले जाते, असा पठाराचा 
द सरा हवर्ाग. हकनारपट्टी स मारे ५० ते ६५ हक. मी. रंूद आहे, तर हतच्या मानने पठारी प्रदेश फारच हवस्तृत 
आहे. या पठाराची उत्तर मयादा पूवभ-पहिम पसरलेल्या सातप डा पवभतराजींनी सीहमत केली आहे. 
सयाद्रीच्या मानाने सातप डा रागं खूपच लहान आहे. महाराष्ट्रातील सातप ड्याची लाबंी सयाद्रीच्या 
लाबंीच्या जवळ जवळ एक तृतीयाशं आहे आहि सवभसाधारि उंची ६०० - ७०० मीटर या पहरमािामध्ये 
स्स्थरावली आहे. र्ारताची प्राचीन काळात ‘उत्तरापथ’ आहि ‘दहक्षिापथ’ अक्षी हवर्ागिी करिारी नमभदा 
सातप डा पवभतराजीच्या उत्तरेस आहे. 

 
महाराष्ट्राची र्रूचना पाहहली तर असे लक्षात येते की या राज्याचा बराच मोठा र्ाग, हवशषेतः 

पठाराचा र्ाग ‘रॅप’ झकवा कृष्ट्िप्रस्तर प्रकारात समाहवष्ट होतो. फरक हदसून येतो तो प्राम ख्याने पूवभ 
हवदर्ामध्ये, म्हिजे र्डंारा, नागपूर, चंद्रपूर आहि गडहचरोली या हजल्यात. वधा नदीच्या तीराजवळ रपॅ 
संपतो. या प्रदेशात हवहवध तऱहेचे प्रस्तर आढळून येतात. धारवाड वगाचे, गॅ्रनाईट-नीस वगाचे, गोंडवन 
वगाचे, कलडगी वगाचे, झवध्य वगाचे असे हवहवध प्रस्तरप्रकार येथे आढळून येतात. याम ळे हा र्ाग 
दख्खनच्या पठारापेक्षा प्रस्तररचनेच्या दृष्टीने वगेळा वाटतो. रॅप आहि या प्रदेशातील प्राचीन खडक याचं्या 
‘संहधप्रदेशात’ हवहवध खािी आढळतात. या हवहवध प्रस्तराचंा उपयोग महापाषािय गीन लोकानंी (इसवी 
सन पूवभ स मारे १०००) दफनाचं्या रचनेमध्ये करून घेतला हे प ढे स्पष्ट केले जाईल. (फलक १) (देशपाडें 
१९७६; जोगळेकर १९५२; Dikshit 1986) 

 
महाराष्ट्राचा बराच र्ाग रपॅ (कृष्ट्ि) प्रस्तराचंा असला तरी महाराष्ट्राचे दोन स्पष्ट हवर्ाग हदसून 

येतात, याचा उल्लखे याआधी केलेला आहेच. कोकिची पट्टी आहि देश हे ते दोन हवर्ाग होत. पठारी 
हवर्ागामध्ये प्राम ख्याने उल्लखेनीय अशा चार नद्याचं्या (तापी, वैनगंगा, गोदावरी, कृष्ट्िा) खोऱयाचंा समावशे 
होतो. प्राचीन महाराष्ट्रातील मानवी वस्ती या नद्याचं्या खोऱयात िंाल्याचे आढळते. पाषािकाळापासून ते इ. 
पू. सातव्या-आठव्या शतकापयंत आहि त्यानंतरच्या ऐहतहाहसक कालातही हनरहनराळ्या नद्याचंी खोरी 
वसाहतीसाठंी उपय क्त ठरल्याचे हदसून येते. महाराष्ट्राचा पठारी प्रदेश लाव्हाहनर्कमत असून जवळजवळ ५ 
लक्ष चौरस मीटर व्याप्तीचा आहे. हा रॅप वगांचा खडक सवभसाधारिपिे ६५० ते १,५०० मीटर जाडीचा 
असला तरी काही हठकािी तो ३,००० मीटर इतका जाड असल्याचे हदसून येते. या प्रस्तरातून अनेक नद्या 
नागमोडी वळिे घेत बह ताशंी पूवेकडे आहि दहक्षिेकडे वाहतात. याला अपवाद फक्त तापी नदीचा. ही 
नदी पहिम-वाहहनी असून, याचे कारि की ही पहिम सम द्राला हमळण्यात सयाद्रीची अडचि येत नाही. या 
उलट कोकिपट्टीतील नद्या पहिम वाहहनी असून त्या क्वहचतच बारमाही वाहिाऱया आहेत. कोकि 
हवर्ागामध्ये पाषािय गात आहि त्यानंतरही बऱयाच काळापयंत वस्ती िंाली नाही, हे या संदर्ात समजून 
घेिे आवश्यक आहे. (Dikshit 1986; देशपाडें १९७६) 
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कोकि 
 
अरबी सम द्र एका बाजूस आहि उत्त ंग सयाद्रीच्या रागंा द सऱया बाजूला अशा दोन नैसर्कगक 

घटकामंध्ये कोकिची हकनारपट्टी अडकली आहे. कोकिपट्टीचे सवभसाधारिपिे दोन हवर्ाग करण्यात 
येतात. ‘उत्तर-कोकि’ ५६० हक. मी. लाबंीचे असून, दमि ते वेंग ले या र्ागाचा यात समावशे होतो. 
वेंग ल्याच्या दहक्षिेस असिारा कोकिचा र्ाग महाराष्ट्रात समाहवष्ट होत नाही. हवषम, उंचसखल जमीन, 
खोल दऱया आहि बह ताशंी पावसाळी नद्या ही कोकिची वैहशष्ट्टे्यूट सागंता येतील. कोकिपट्टी गाळ-हनर्कमत 
असून यातील म ख्य नद्या वैतरिा आहि उल्हास या आहेत. सम द्रावरून येिारे मोसमी वारे सयाद्रीची झर्त 
थोपवनू धरते आहि त्याम ळे कोकि हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात जास्त पावसाचा (स मारे १,५०० ते ३,५०० 
हम. मी. - दहक्षिेकडे जास्त) प्रदेश ठरलेला आहे. सयाद्रीतील घाट आहि झखडी याचं्या साहाय्याने देश 
आहि कोकि जोडले जातात. यातील सवात उल्लखेनीय घाट ज न्नर जवळील नािेघाट असून या घाटातून 
सरळ तळकोकिात उतरता येते. सातवाहनाचं्या काळामध्ये याचा वापर साथभवाहाचें ताडें करीत असत. 
उत्तर कोकि अथवा ‘अपरान्तत’ यामध्ये कहलयान (कल्याि), चेऊल (चौल), शूपारक (सोपारा) ही 
प्रख्यात बंदरे होती आहि याचं्यातून देशातंगभत आहि परदेशी व्यापार होत असे. 

 
पठारी देश णवभाग 

 
सयाद्री आहि सातप डा पवभतराजी ध ळ्याच्या वायव्येला एकमेकाशंी हमळतात. सयाद्रीच्या शाखा-

प्रशाखा अनेक असल्या तरी त्याचंी पूवभ-पहिम लाबंी फारशी आढळून येत नाही. याला अपवाद फक्त 
बालाघाटचा आहे. नाहशकच्या उत्तरेपासून ते पूवेकडे पार यवतमाळ - चंद्रपूर पयंत बालाघाटच्या शाखा 
पसरलेल्या हदसतात. मात्र ही श्रिेी सयाद्रीशी हनगडीत आहे. या पठाराच्या नद्याचं्या खोऱयात फार प्राचीन 
काळापासून मानवी वसाहती िंाल्या, यातील प्रम ख नद्याचंी खोरी खालीलप्रमािे आहेत :- (फलक २) 

 
िापी-पूिा खोरे 

 
दहक्षिेला सयाद्री आहि उत्तरेला सातप डा याचं्यामध्ये हा हवर्ाग येतो. तापीच्या खोऱयामध्ये 

सध्याचा खानदेश आहि पहिम हवदर्ाचा काही र्ाग येतो. दख्खनचे पठार आहि मध्य र्ारत (माळवा) या 
दोहोमधली ही संक्रमि र्मूी आहे. पूिेचे खोरे मात्र हवदर्ातच समाहवष्ट होते. तापी-पूिा खोरे उत्कृष्ट 
काळ्या स पीक जहमनीने समृध्द असल्याने तापीच्या खोऱयात वसाहती करण्यास हवहवध ससं्कृतीचे लोक 
प्राचीन कालापासून आकृष्ट िंाले. तापीच्या खोऱयामध्ये उत्तर - हडप्पा संस्कृतीच्या, ग जरातमधील रंगपूर 
संस्कृतीच्या त्याचप्रमािे मध्य प्रदेशातील माळवा संस्कृतीच्या लोकानंी वसाहती केल्या. आजही हा र्ाग 
शतेीच्या दृष्टीने समृध्द आहे. 

 
वर्धा-वैनगंगा खोरे 

 
अमरावतीच्या पूवेचा र्ाग यात समाहवष्ट होतो. वधा नदी ही या खोऱयाची सीमा असून रपॅ 

प्रस्ताराचीस ध्दा ही पूवेकडील सीमा आहे. याच्या पूवेस हवहवध प्रकारचे प्राचीन प्रस्तर हदसून येतात. पूवभ - 
हवदर्भ, प्रस्तररचनेच्या दृष्टीने, दख्खनच्या एकसंघ रपॅ प्रस्तराच्या पठारापासून वगेळा आहे. याम ळेच हा 
र्ाग हवहवध खहनज संपत्तीने समृध्द आहे. वधा-वैनगंगा खोरे प्रदेश - ठेविीच्या दृष्टीनेही पठारी प्रदेशापेक्षा 
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वगेळा आहे. हा प्रदेश उंचसखल असून यामध्ये अनेक कृहत्रम तळी आढळून येतात. पजभन्तयमानाच्या 
दृष्टीनेही या खोऱयात पठारी प्रदेशापेक्ष जास्त पाऊस पडतो. आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे या प्रदेशात 
आहदवासींची - गोंड, हळबी, कोलाम - संख्या मोठी आहे. 

 
गोदावरी-प्रवरा खोरे 

 
पठारी प्रदेशात गोदावरी आहि कृष्ट्िा या दोन प्रम ख नद्या आहेत. यानंा अनेक िोट्यूटा-िोट्यूटा नद्या 

येऊन हमळतात. यातील गोदावरी ही खऱया अथाने ‘महाराष्ट्राची’ आहे. याचे कारि असे की ही 
नाहशकजवळ उगम पावली तरी पार मराठवाड्यातील नादेंडपयंत वाहात जाऊन, प ढे आंध्रात जाते. वधा, 
वैनगंगा, प्रवरा इत्यादी नद्या गोदावरीशी हनगडीत आहेत. गोदावरीच्या काठी पठैि (प्राचीन प्रहतष्ठान) 
सारखी हवख्यात नगरे होती. पैठि सातवाहनाचंी राजधानी, व्यापार उद्योगाचे कें द्र आहि समृध्द नगर 
म्हिून वाङ्मयामध्ये ख्याती पावलेले आहे. 

 
गोदावरी खोरे स पीक असले तरी पजभन्तयमानाच्या दृष्टीने ते फारसे समृध्द नाही. परंत  तापी-पूिा 

खोरे झकवा वधा-वैनगंगा खोरे याचं्या मानाने ते सासं्कृहतकदृष्ट्ट्यूटा जास्त एकसधं आहे. गोदावरी आहि 
प्रहतष्ठान (पैठि) याचें अदै्वत प्रख्यात आहे. गोदावरी खोरे पाषाि कालापासून ते ऐहतहाहसक कालापयंत 
मानवी वस्त्याचं्या स्थलाचं्या संख्येत हवख्यात िंालेले आहे. पाषािय गीन मानवाची दगडी हत्यारे, नामशषे 
िंालेल्या प्राण्याचें अश्मीर्तू अवशषे आहि ताम्रपाषािय गीन कालातल्या असंख्य वस्त्या याची साक्ष देतात. 

 
कृष्ट्िा खोरे 

 
वर उल्लेहखल्याप्रमािे गोदावरी आहि कृष्ट्िा या महाराष्ट्राच्या म ख्य नद्या असल्या तरी कृष्ट्िा ही 

दहक्षिेला असल्याम ळे हतचा गोदावरीप्रमािे महाराष्ट्राच्या हवस्तृत र्रू्ागाशी संबधं येत नाही. घोड, म ळा - 
म ठा, र्ीमा, कोयना या कृष्ट्िेशी संबद्ध असल्यातरी कृष्ट्िेचा प्रर्ाव प्राम ख्याने सातारा, सागंली, कोल्हापूर 
या दहक्षि महाराष्ट्रातील र्ागाशी जास्त आहे. गोदावरी खोऱयाच्या मानाने कृष्ट्िेच्या खोऱयातील पजभन्तयमान 
जास्त आहे. त्याम ळे हा र्ाग त लनात्मकदृष्ट्ट्यूटा समृध्द वाटतो. (देशपाडें १९७६) 

 
महाराष्ट्रात पठारी रॅप प्रस्तराव्यहतहरक्त एक-दोन वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ प्रस्तर प्रकार आढळून येतात. 

यातील एक ‘जारं्ाचा’ (लॅटराईट) खडक म्हिनू ओळखला जातो. हा लाल रंगाचा दगड बाधंकामामध्ये 
उपय क्त ठरतो. त्याचप्रमािे यामध्ये लोखंड आहि ॲल्य हमहनयमस ध्दा उपलब्ध होते. प्राम ख्याने 
कोकिपट्टीत आहि पूिेच्या खोऱयात हा प्रस्तर सापडतो. रॅप प्रस्तराचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट महाराष्ट्रात 
आढळून येते. याला इंग्रजीमध्ये ‘डाइक’ आहि मराठीमध्ये ‘कार’ अशी संज्ञा आहे. हशलारसाने - लाव्हा - 
र्रलेली रे्ग असे याचे विभन केले जाते. या प्रस्तराचा पोत उत्कृष्ट असल्याने, याच्या बाजूचे हनकृष्ट खडक 
वाहून गेले तरी ‘कारी’ अरे्द्य राहातात. या कारी डोलेराईट झकवा ‘बसाल्ट’ या वगाच्या असतात. याचंा 
उपयोग महाराष्ट्रातील पाषािय गीन मानवाने हत्यारे बनहवण्यासाठी केला. 
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हवामान व पर्जन्यमान 
 
महाराष्ट्राच्या हवहवध र्ागामध्ये हवामान व पजभन्तयमान याचं्यामध्ये बरीच हवहवधता आढळून येते. 

कोकिामध्ये दमट परंत  समशीतोष्ट्ि, पठरावर कोरडी, तर तापी खोरे आहि वधा वैनगंगा खोरे म्हिजे 
खानदेश आहि हवदर्भ यामध्ये तीव्र फरकाचे हवामान आढळून येते. खानदेश आहि हवदर्ात तीव्र उन्तहाळा, 
तीव्र हहवाळा त्याचप्रमािे जास्त पावसाळा आढळून येतो. कोकिामध्ये पावसाळ्यात जास्त पजभन्तयमान तर 
पठारावर एकदम कमी. याउलट हवदर्ात पूवेकडील आहि पहिमेकडील अशा दोन्तही मोसमी वाऱयापासून 
पाऊस पडतो. परंत  सवभसाधारिपिे, महाराष्ट्रातील पजभन्तयमान अत्यंत अहनयहमत आहि लहरी आहे. 
त्याम ळे मोसमी वारे आहि सयाद्री हे दोन घटक महाराष्ट्रातील लोकजीवन हनयहंत्रत करीत आलेले 
आहेत. प रा-पयावरि शास्त्रज्ञानंी असे मत माडंले आहे की ४० ते ५० हजार वषांपूवीस ध्दा महाराष्ट्रातील 
हवहवध र्ागामध्ये सवभसाधारिपिे आजच्या इतकेच पजभन्तयमान होते. द सरे असे की हहमय गातील घटनाचंा 
महाराष्ट्रामध्ये काहीही पहरिाम िंालेला नाही. आहि हतसरे म्हिजे पहिम हकनारपट्टीचा सम द्र काहीसा 
मागे हटला आहे. कारि, नालासोपारा, कल्याि आहि चौल सारखी प्राचीन कालातील बंदरे आता बंदरे 
राहहली नाहीत. (Rajaguru 1969, 1971; पप्पू १९८३-८४) 
 

वर उल्लेहखलेल्या र्ौगोहलक वैहशष्ट्ट्यूटांचा हवचार केला तर सध्याचा महाराष्ट्र ‘उत्तरापथ’ आहि 
‘दहक्षिापथ’ या दोहोतील सासं्कृहतक वैहशष्ट्टे्यूट आत्मसात केलेला आढळून येतो. उत्तरेकडून त्याचप्रमािे 
पूवेकडून आहि दहक्षिेकडून महाराष्ट्रात लोक आहि लोकरीती येत राहहल्या. याचें प्रत्यंतर महाराष्ट्रीय 
लोकाचं्या चालीरीती, सि-उत्सव, हक्रयाकाण्ड, र्ाहषक रे्द आहि वाहंशक गटाचंी पखरि यामध्ये हदसून 
येते. ही वैहशष्ट्टे्यूट आजही हदसून येतात. कोकि, देश, खानदेश आहि हवदर्भ या महाराष्ट्राच्या र्ागात काही 
प्रादेहशक वैहशष्ट्टे्यूट हदसून येतात. याचे स्पष्टीकरि करण्याचे प्रयोजन नाही. १९६० साली र्ाषावार 
प्रातंरचनेत मराठी र्ाषेचे हे हवहवध प्रादेहशक घटक एकत्र आिले गेले तरी मराठी र्ाषास ध्दा प्रादेहशक 
वैहशष्ट्टे्यूट दाखहवते. याचे प्रत्यंतर उत्तरेकडील खानदेशचा हवर्ाग व पूवेकडील हवदर्भ प्रदेश, दहक्षि 
हवदर्ात आंध्रला लागनू असलेला हवर्ाग, मराठवाड्यातील ज न्तया हैद्राबादमध्ये असलेला प्रदेश आहि 
सोलापूर-अक्कलकोट वगैरे कनाटकला लागून असलेला प्रदेश यात अन र्वता येते. या प्रर्ावाचंी प्राचीनता 
केवळ ऐहतहाहसक काळातील नसून, ती ताम्रपाषािय गाइतकी मागे नेता येते. याहशवाय महाराष्ट्रातील 
हवहवध घटकाचं्या र्ौगोहलक वैहशष्ट्ट्यूटानंीही त्या त्या प्रदेशातील लोकाचं्या जीवनपध्दतीवर प्रर्ाव 
पाडल्याम ळे आिखी काही सासं्कृहतक वैहशष्ट्टे्यूट स्पष्ट होतात. आधी उल्लहेखल्याप्रमािे कोकिातील लोक, 
देशावरील लोक, हवदर्ातील लोक आहि खानदेशमधील लोक याचं्या र्ाषेची, सवयींची, स्वर्ावाची आहि 
चालीहरतींची वैहशष्ट्टे्यूट असली तरी ती अकारि फ गहवण्याचे काहीही प्रयोजन हदसत नाही. इरावती कवे 
म्हितात त्याप्रमािे वस्त रूप संस्कृहत आहि मनोमय संस्कृहत ही दोन अंगे परस्परपूरकच असतात. 
 

आजचा मराठी र्ाषेने एकत्र बाधंलेला महाराष्ट्र प्राचीन काळात राजकीयदृष्ट्ट्यूटा एकसंध नव्हता हे 
लक्षात घेतले पाहहजे. अपरान्तत, अश्मक, हवदर्भ, मूलक वगैरे हनरहनराळे हवर्ाग ऐहतहाहसक काळातील 
प राहर्लेखात त्याचप्रमािे प्राचीन वाङ्मयामध्ये उल्लहेखलेले आहेत. त्याम ळे ग जरातपेक्षा महाराष्ट्रातील 
लोकाचंी शारीरीय मापे हवहर्न्न असून त्यामध्ये अनेक वशंाचे आहि वाहंशक वैहशष्ट्ट्यूटाचें हमश्रि िंाल्याचे 
हदसून येते, असे इरावती कवे सागंतात. (कवे १९६२) 
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हे हमश्रि महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमािावर हदसून येते. महाराष्ट्रामध्ये अडीचशहूेन जास्त जाती-
पोटजातीचे लोक आढळून येतात. यावरून महाराष्ट्रातील सरहमसळीची कल्पना येऊ शकते. यातील 
अगदी लहान घटक आहदवासींचा आहे. वारली, हर्ल्ल, गोंड, कोलाम, कोरकू इत्यादी आहदवासी बह ताशंी 
सध्याच्या महाराष्ट्राच्या सीमार्ागात जास्त आढळून येतात. यातले वारली ठािे, नाहशक आहि खानदेश 
यामध्ये, हर्ल्ल प्राम ख्याने सातप डा हवर्ागामध्ये, कोलाम आहि गोंड हवदर्ात व कोरकू हे सातप ड्याच्या 
पठारी प्रदेशात आढळतात. याहशवाय वजंारी हीही एक जमात महाराष्ट्रात आहि आधं्रमध्ये आढळून येते. 
याचं्या र्ाषाही वगेवगेळ्या र्ाषागटाचं्या आहेत. उदाहरिाथभ, हवदर्ातले कोलाम द्रवीड गटातील 
बोलीर्ाषा वापरतात. कोरकू हा म ंडा आहदवासींचा गट समजला जातो आहि त्याचंी र्ाषाही म ंडा र्ाषेशी 
संलग्न आहे. हर्ल्ल, वारली. कोळी, ठाकूर या उत्तर कोकिात आहि सातप डा हवर्ागात राहिाऱया 
जमातींची र्ाषा इण्डोआयभन र्ाषागटाशी संबध्द आहे, असे काही र्ाषातज्ञाचें मत आहे. खानदेशातल्या 
अहहरािी र्ाषेबद्दल त्याप्रमािे डागंीबद्दल असे हदसून येते की त्याचं्यामध्ये ग जराती आहि मराठी याचें 
हमश्रि आहे. कोकिातल्या कोकिीबद्दलही मतरे्द आहेत. ‘रत्नाहगरी कोकिी’ आहि ‘कारवारी कोकिी’ 
असे कोकिीचे रे्द आहेत. प्राकृतातील महाराष्ट्रीचा मराठीशी हनकटचा संबंध आहे. महाराष्ट्रीत हलहहलेले 
अनेक गं्रथ उपलब्ध आहेत. इसवी सनाच्या स मारे आठशचे्या स मारास होऊन गेलेल्या कोऊहल या 
लेखकाने महाराष्ट्रीचा ‘मरहट्ट-देसी र्ाषा’ असा उल्लखे केलेला आहे. श्रविबेळगोळ (कनाटक) येथे 
इसवी सन ९८३ मध्ये कोरलेला मराठीतील आद्य लेख प्रख्यात आहे. 
 

या हवहवधतेम ळे ‘महाराष्ट्राचा’ उल्लेख फारसा प्राचीन नाही. ‘महाराष्ट्र धमभ’ ही संज्ञा १७ व्या 
शतकाच्या आधी आढळून येत नाही. असे असले तरी सध्याच्या महाराष्ट्राचा समावशे दहक्षिापथातच केला 
जात होता याबद्दल शकंा घेण्याचे कारि नाही. रामायि-महार्ारतामध्ये महाराष्ट्राच्या उल्लखे नाही. 
हवदर्ाचे उल्लेख मात्र प्राचीन आहेत. अथवभवदेाच्या एका पहरहशष्टामध्ये ‘महाराष्ट्र’ ही संज्ञा आलेली असली 
तरी हे पहरहशष्ट नंतर जोडण्यात आलेले आहे. याउलट हवदर्भ, अश्मक, मूलक, क न्ततल, अपरान्तत याचें 
उल्लेख महार्ारतामध्ये आढळून येतात. महाराष्ट्राचा उल्लेख माकभ ण्डेय आहि वाय  प रािात येत असला तरी 
या प रािाचंी कालहनहिती करिे अवघड आहे. कारि याचें हलखाि एककाहलक नाही. 

 
यादृष्टीने पाहता आपल्याला मौयभ काळामध्ये म्हिजे इसवी सनपूवभ ३ ऱया शतकामध्ये जाव ेलागते. 

अशोकाच्या प्रस्तर लेखात ‘रहिक’ (राष्ट्रीक) याचंा उल्लेख येतो. यानंतर ‘महावशं’ या प्राचीन बौध्द 
गं्रथामध्ये (इसवीचे ५ व े शतक) असे नमूद केलेले आहे की पाटलीप त्र संगीतीने बौद्धधमाचा प्रसार 
करण्यासाठी ‘महारट्ट’ हवर्ागात महाधमभरक्षक या प्रचारकाला, तर धमभरहक्षत या यवनाला (आयोहनयन 
ग्रीक) ‘अपरान्ततात’ (उत्तर कोकि) पाठहवले. सातवाहनाचं्या कालातील ‘महारठी’ ही संज्ञा 
अहधकाऱयाचं्या संदर्ात वापरली गेली असे हदसते. मध्यप्रदेशातील सागर हजल्यात असलेल्या एरि येथे 
इसवी सन ३६५ या वषातील एक स्तंर्लेख आहे. त्यामध्ये सेनापती सत्यनाग याने स्वतःला महाराष्ट्राचा 
प्रम ख असे म्हटलेले आहे. यानंतरचा उल्लखे वराहहमहहराच्या (इसवीचे सहाव ेशतक) बृहत्सहंहतेत येतो. 
महाराष्ट्राचा हनर्कववाद असा हनदेश बदामी चाल क्य राजघराण्यातील प लकेशी, द सरा याच्या कनाटकातील 
ऐहोळे येथील इसवी ६४३ च्या हशलालेखामध्ये आलेला आहे. या लेखामध्ये ‘तीन महाराष्ट्रकाचंा उल्लखे 
आहे. या तीन महाराष्ट्रकाबंद्दल हवद्वानात एकमत नाही. काहींच्या मते हवदर्भ, अपरान्ततक आहि 
दण्डकारण्य असे हे तीन हवर्ाग असावते, तर काहींच्या मते हवदर्भ, कोकि वगळून पहिम महाराष्ट्र आहि 
क ं तल हे ते तीन हवर्ाग असावते. हवदर्भ आहि ‘अपरान्ततक’ याचें उल्लेख बऱयाच वळेा स्वतंत्रपिे येतात हे 
लक्षात घेिे आवश्यक आहे. 
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महाराष्ट्र हा शब्द कसा बनला याबद्दल हवहवध मते माडंली गेली आहेत. महाराष्ट्राचा जरी नाही 
तरी त्यातील काही र्ागाचंा, स्थलाचंा, लोकाचंा आहि काही वैहशष्ट्ट्यूटाचंा उल्लखे वाङ्मयात आहि 
हशलालेखात आढळून येतो. प्राचीन लेखात ‘रझि’, ‘महारठी’, ‘महारहठिी’ याचें उल्लेख येतात हे या आधी 
साहंगतले आहेच. मध्यप्रदेशातील र्ारहूत, साचंी इत्यादी हठकािच्या उत्कीिभ लेखात नाहशक, र्ोगवधभन 
(र्ोकरधन) इत्यादींचा उल्लखे आढळतो. पतत्र्जलीच्या महार्ाष्ट्यामध्ये नाहशक आहि हवदर्भ याचंा उल्लखे 
आहे, तर ‘पेहरप्लस’ या गं्रथात आहि टॉलेमीच्या र्गूोलहवषयक विभनात पठैि, कल्याि, तेर, सोपारा 
इत्यादी स्थलाचंा व्यापारी मागाच्या संदर्ात उल्लेख केलेला आहे. य आन श्वागं (सातव े शतक) आहि 
कोऊहल (इसवी स मारे आठश)े याचं्या हलखािात महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील लोक आहि महाराष्ट्रातील 
र्ाषा याबद्दल मजेदार उल्लखे आहेत. ‘महाराष्ट्र’ या शब्दाच्या उत्पत्तीबद्दल हडसकळकर सागंतात : 
महाराष्ट्र यातील राष्ट्र हा शब्द देशवाचक नाही, समाजवाचक आहे. मूळ शब्द रट ट झकवा रठ ठ हा आयेतर 
देशी शब्द आहे व तो जाहतवाचक आहे ..... प ढे रट ट, रठ ठ याचे महारट ट, महारठ ठ असे रूप िंाले, जसे 
र्ोज याचे महार्ोज. महारठ ठ याचे संस्कृतीकरि होऊन महाराष्ट्र असे रूप िंाले. महाराष्ट्राचंा म्हिजे 
महाराष्ट्र लोकाचंा जो देश तो महाराष्ट्र. प्रथम महारठ ठ झकवा महाराष्ट्र देशालाच महाराष्ट्र म्हित. तो देश 
लहान होता ..... हवदर्भ, र्ोगवधभन, मूलक, अश्मक, शूपांरक, नाहसक्य ही जनपदे त्यावळेच्या 
महाराष्ट्राच्या बाहेर होती. त्यावळेी अपरान्तत म्हिजे कोकि व क न्ततल म्हिजे दहक्षि महाराष्ट्र हे र्ाग तर 
महाराष्ट्रात मोडले जात नव्हते. तेव्हा रठ ठाचंा महाराष्ट्र हकती लहान होता याची कल्पना येईल. 
याच्याउलट मोल्सवथभ (मराठी शब्दकोश) आहि हवल्सन (Ind. Ant. 3, p. 211) महाराष्ट्राची व्य त्पत्ती 
‘महार’ या संजे्ञशी लावतात. महाराष्ट्र म्हिजे महार लोकाचें राष्ट्र झकवा देश अशी फोड केली जाते. परंत  
‘महारराष्ट्र’ आहि ‘महाराष्ट्र’ याचंी र्ाहषक दृष्ट्ट्यूटा स संगती लावता येत नाही. 
 

महाराष्ट्रात राहिाऱया लोकाचं्याबद्दल प्राचीन वाङमयात त्याचप्रमािे प्राचीन ऐहतहाहसक काळात 
आलेल्या प्रवाशानंी काही विभने हलहून ठेवली आहेत. ‘पेरीप्लस’ या गं्रथात त्याचप्रमािे टॉलेमी याने (इसवी 
सन द सरे शतक) हलहहलेल्या गं्रथामध्ये महाराष्ट्रातील प्राचीन बंदराचंी, व्यापारी मागांची त्याचप्रमािे 
अंतगभत व्यापारी कें द्राचंी माहहती हदलेली आहे. यानंतर वात्स्यायन (इसवी सन हतसरे शतक), र्रतम हन 
(इसवी सन द सरे शतक ते इसवी सन हतसरे शतक), वराहहमहीर (इसवी सन सातव ेशतक), दस्ण्डन् 
(इसवी सन आठव े शतक) आहि राजशखेर (इसवी सन नवव े - दहाव े शतक) याचं्या गं्रथामध्ये 
महाराष्ट्राबद्दलचे काही उल्लखे आढळून येतात. (केतकर १९३५; जोगळेकर १९५२; हडसकळकर १९६४; 
Bhagwat 1977) 

 
यापकैी दोन लेखकाचें उल्लेख येथे हवस्ताराने करिे मनोरंजक ठरेल. इसवी सन सातव्या 

शतकामध्ये र्ारतात आलेल्या य वान श्वागं याने महाराष्ट्रात राहिाऱया लोकाबंद्दल आपले मत हलहून ठेवले 
आहे. हा प्रवासी महाराष्ट्रामध्ये इसवी सन ६४१ च्या स मारास आला. त्यावळेी बदामी चाल क्य घराण्याचा 
प लकेशी द सरा राज्य करीत होता. य वान श्वागं हलहहतो – 

 
“रार्र्धानीचा घेर िीस ली म्हिरे् सहा मैल असून णिच्या पणिमेला एक मोठी 

नदी आहे. या प्रदेशािील र्मीन अत्यंि सुपीक आणि समृध्द आहे. णिची मशागि 
णनयणमिपिे केली र्ािे आणि णिच्यािून भरपूर पीक येिे. येथील हवामान उष्ट्ि आहे. 
येथील लोक स्वभावाने सारे्ध आणि प्रामाणिक आहेि. िे उंच बाधं्याचे असून स्वभावाने 
िापट आणि खुनशी आहेि. उपकारकत्याबद्दल िे कृिज्ञ असिाि, परंिु शत्रूच्या बाबिीि 
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णनदजय असिाि. त्याचंा अपमान झाला िर त्याचा बदला घेण्यासाठी िे आपला प्रािही 
र्धोतयाि घालिाि. आपद्ग्रस्िाला मदि करिाना िे स्विःलाही णवसरून र्ािाि .... 
युध्दामध्ये एखाद्या सेनापिीचा पराभव झाला िर त्याला णशक्षा करण्याऐवर्ी णियाचंी 
विे अपजि करिाि .... लढाई सुरू करण्याआर्धी िे मद्य णपिाि आणि मग एक एक 
मािूस भाल्याच्या सहाय्याने दहा हर्ार शत्रूंशी मुकाबला करिो .... (रार्ा) क्षत्रीय 
र्ािीचा असून त्याचे नाव पुलोणकशे (पुलकेशी) असे आहे .... या राज्याि सुमारे शंभर 
संघाराम असून त्यामध्ये पाच हर्ार श्रमि रहािाि. िे महायान आणि हीनयान या 
पंथाचंी उपासना करिाि .... या प्रदेशाि सुमारे शंभर देवमंणदरे असून त्यामध्ये अनेक 
णनरणनराळ्या पंथाचे अनेक उपासक राहिाि.” 

 
इसवी सन स मारे ८०० मध्ये कोऊहल या कवीनेहह महाराष्ट्राबद्दल माहहती हलहहलेली आहे. त्याने 

स्वतः रचलेल्या ‘हललावई’ या काव्याची र्ाषा ‘मरहट ट-देसी-र्ासा’ आहे असे सागंनू तो प ढे म्हितो की 
महाराष्ट्र धान्तयाच्या हवप लतेम ळे सवभ जनानंा आनंद देिारा देश आहे. चागंली घरे, प ष्ट गोधन, मद्यपान 
करिारे लोक आहि स्वच्ि चादंण्या रात्री, ही इतर वैहशष्ट्टे्यूट सागंून गवळ्याचंा देश असे महाराष्ट्राचे विभन 
त्याने केलेले आहे. याउलट आठव्या शतकातील ‘क वलयमाला’ हा गं्रथ हलहहिारा जैन पहंडत 
उद्योतनसूहर असे सागंतो की ‘बळकट, ठेंगिे, सावळे, अहर्मानी, र्ाडंखोर आहि हदण्िले-गहहले’ असे 
बोलिारे म्हिजे मरहट ठे. जैनाचं्या प्राकृत वाङमयामध्येस ध्दा पठैिच्या सातवाहनाचंी, त्याचप्रमािे 
महाराष्ट्र आहि कोकि येथील रहहवाश्याचंी काही वैहशष्ट्टे्यूट उल्लेहखलेली आहेत. कोकिात पाऊस खूप 
पडतो आहि तेथे डास खूप आहेत अशी माहहती ‘आचारागं चूर्कि’ आहि ‘सूत्रकृतागं टीका’ देतात. 
महाराष्ट्रात दारूची द काने (रसापि) खूप आहेत आहि ती ओळखू येण्यासाठी त्यावर हनशािे लावण्याची 
पध्दत आहे असे ‘बृहत कल्पसूत्रर्ाष्ट्य’ सागंते. सगळ्यात लक्षात राहिारा शरेा व्यवहारसूत्रर्ाष्ट्यामधे 
आढळतो. महाराष्ट्रात जन्तमलेल्या लोकापंैकी शरं्रात एखादाच बडबड्या नसलेला आढळतो असे 
उल्लेहखलेले आहे. हीच परंपरा सतराव्या शतकापयंतही प्रचहलत होती, असे हदसते. आठराव्या शतकातील 
‘हवश्वग िादशभचंपू’ या गं्रथाचा लेखक व्यकंटाध्वरी सागंतो की महाराष्ट्रातील लोक धार्कमक वृतीचे, आहतथ्य 
दाखहविारे तसेच शूर आहेत .... लोकानंा जेव ूघालिे आहि काहीतरी हनहमत्त शोधून उत्सव साजरे करिे 
हे याचें वैहशष्ट्ट्यूट .... महाराष्ट्रात अगदी थोड्या प्रयत्नाने खूप मोठी प्रहतष्ठा हमळहवता येते आहि म्हिून 
अल्पब ध्दीचे लोकही येथे हवद्वान म्हिून प्रहतष्ठा हमळहवतात. (Jain 1947; Inf. from Bahulkar) 
 

अशा या महाराष्ट्राच्या इहतहासाची माडंिी करण्यासाठी हनरहनराळ्या प्रकारची हवप ल साधने 
उपलब्ध आहेत. संस्कृत, प्राकृत – हवशषेतः महाराष्ट्री व अपभं्रश वाङमय, सयाद्रीच्या लेण्यामध्ये 
कोरलेले शकेडो लेख, त्याचप्रमािे उपलब्ध अनेक ताम्रपट, हवहवध राजघराण्याचंी नािी, इसवीच्या 
प्रारंर्ीच्या काळात हलहहली गेलेली ग्रीक आहि रोमन प्रवाशाची प्रवासविभने त्याचप्रमािे नंतरच्या 
काळातील फाहहयान, य वान श्वागं आहि अल् मसूदी, अल् बेरूिी, इब्न बतूता इत्यादीचे गं्रथ हवप ल 
माहहती उपलब्ध करून देतात. 

 
परंत  या सवात गेल्या ४०-५० वषांमध्ये जे प रातत्वीय सशंोधन िंाले ते महाराष्ट्राचा सलग इहतहास 

उर्ा करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महववाचे ठरलेले आहे. पाषाि काळापासून ते हलहखत प रावा उपलब्ध 
होण्याच्या कालापयंत मानवाच्या सासं्कृहतक जीवनाचा आलेख हवहवध उत्खननानंी आहि समन्तवषेिाने 
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उपलब्ध करून हदलेला आहे. त्याम ळे स मारे दीड लाख वषापासूनचा वृत्तान्तत जवळजवळ सलगपिे उर्ा 
करता आलेला आहे. ही सवभ साधने इतकी हवप ल आहेत की त्याचंी स्थूलमानाने दखल घेण्याहशवाय पयाय 
उरत नाही. 

 
महाराष्ट्राच्या इहतहास लेखनामध्ये अनेक हवद्वानानंी योगदान केलेले आहे. याची स रवात 

जवळजवळ इसवी सन १७९५ इतकी मागे नेता येते. या साली सर चालभस मलेॅट यानंी काल्याच्या 
लेण्यातील उत्कीिभ लेखाचें ठसे घेऊन त्याचें वाचन करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर गेल्या दोनश ेवषामध्ये 
अनेक नामवतं हवद्वानानंी यात र्र घातलेली आहे. त्या सवांचा उल्लखे करिे अप रेच होईल. परंत  हप्रन्तसेप, 
स्टीव्हन्तसन, फ्लीट, बजेस, ब्यूल्हर, पीटरसन, कहिंन्त् त्याचप्रमािे हवष्ट्ि शास्त्री पंहडत डॉ. र्ाऊ दाजी, 
न्तयायमूती तेलंग, रा. गो. र्ाडंारकर, दे. रा. र्ाण्डारकर, र्गवानलाल इदं्रजी, का. बा. पाठक, झच. हव. 
वैद्य, रावबहादूर का. ना. दीहक्षत, डॉ. श्री. व्यं. केतकर, महामहोपाध्याय पा.ं वा. कािे, डॉ. अ. स. 
अळतेकर, डॉ. यजदानी, महामहोपाध्याय वा. हव. हमराशी, ग. ह. खरे, डॉ. मो. गं. दीहक्षत, डॉ. ह. घी. 
साकंहलया, इरावती कवे, स. आ. जोगळेकर, गं. बा. सरदार व इतर अनेक नामवतं पंहडतानंी केलेले 
संशोधन मलूगामी स्वरूपाचे आहे. या सवभ पूवभ-सूरींच्या हलखािावरच महाराष्ट्राच्या इहतहासाची उर्ारिी 
करता येते. 

 
* * * 
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प्रकरि २ 
 

पाषाियुगीन महाराष्ट्र 
 
महाराष्ट्राला ‘दगडाचंा देश’ असे कवीने नाव हदलेले आहे आहि ते महाराष्ट्राची र्रूचना लक्षात 

घेता यथाथभही आहे. त्याम ळेच कदाहचत पाषािय गीन मानव महाराष्ट्राकडे आकृष्ट िंाला असावा. 
कोकिपट्टी सोडली तर महाराष्ट्राच्या हनरहनराळ्या र्ागामध्ये पाषािय गाच्या हवहवध कालखंडाची दगडाची 
बनहवलेली हनरहनराळ्या प्रकारची हत्यारे हवप ल प्रमािात सापडली आहेत. 

 
पाषािय गीन मानव झकवा त्याचे अस्स्तत्व दाखहविारा इतर प रावा हमळहवण्याच्या दृष्टीने 

जवळजवळ सव्वाश े वषापासून हनरहनराळ्या संशोधकानंी प्रयत्न केल्याचे हदसून येते. त्यादृष्टीने पाहता 
पाषािय गाचा पहहला प रावा १८६३ साली मराठवाड्यातील गोदावरीच्या काठी असलेल्या म ंगीपैठि येथे 
वायने (Wynne) यानंा सापडला. या हठकािी त्यानंा ‘अकीक’ वगाच्या पाषािाच्या हिलक्यापासून केलेले 
एक हत्यार गोदावरीकाठच्या थराचं्या िेदामध्ये आढळून आले. स मारे सात सें. मी. लाबं आहि अडीच सें. 
मी. रंूद असलेले हे हत्यार काहीसे वक्र असून त्याचे एक टोक बहहवभक्र होते, द सरे टोक काहीसे 
दाडं्याच्या स्वरूपातले असून हे हत्यार हाडाच्या झकवा लाकडाच्या त कड्यात बसवनू त्याचा चाकूसारखा 
उपयोग केला जात असावा, असे वायने यानंी मत माडंले आहे. अथात स रूवातीच्या या मतामध्ये नंतरच्या 
काळामध्ये िंालेल्या हवस्तृत संशोधनाम ळे बदल करिे अपहरहायभ ठरले. 

 
या शोधाने संशोधनाला फारशी चालना हदल्याचे हदसून येत नाही, कारि या के्षत्रातला द सरा शोध 

लागण्यासाठी जवळजवळ चाळीस वषांचा अवधी जावा लागला. हा द सरा शोध १९०४ साली पैठिजवळ 
गोदावरीकाठी घट्ट वाळूच्या थरात जंगली हत्तीचे (एलेफस नॅमहॅडकस) अश्मीर्तू िंालेले अवशषे 
सापडले. हा हत्ती महाकाय स्वरूपाचा असावा हे, या हत्तीचा जो अश्मीर्तू स ळा सापडला त्याचा परीघ 
१४५ सें. मी. होता यावरून स्पष्ट िंाले. याच वषी आिखी एका प राव्याचा शोध महत्वपूिभ ठरला. 
पैनगंगेच्याकाठी अश्मीर्तू िंालेली प्राचीन जनावराचंी हाडे सापडली. याचवळेी र्ारतीय र्हूवज्ञान सवेक्षि 
खात्यामधील हपलहग्रम यानंा नाहशक हजल्यातील नादूंर - मधमेश्वर येथे हत्ती आहि पािघोड्याची 
अश्मीर्तू स्वरूपातील हाडे उपलब्ध िंाली. हाही हत्ती प्रचंड स्वरूपाचा असावा हे स ळ्याच्या १२५ सें. मी. 
परीघावरून हसद्ध िंाले. नादूंरमधमेश्वरचा हत्ती आहि पठैि येथे सापडलेला हत्ती आकाराने एकाच वगाचे 
असावते असे सूहचत केले गेले. हपलहग्रम याचं्या मते या हत्तीची उंची स मारे ५ मीटर असावी. हा हत्ती 
एलेफस ॲन्तटीकस (नॅमहॅडकस) या वगांचा असावा असे मत हपलहग्रम यानंी व्यक्त केले. त्यानंी या हत्तीचे 
मूळ य रोपमध्ये शोधले. नमभदाकाठी सापडलेल्या अश्मीर्तू प राव्यान सार या हत्तीचा काळ प वभ - 
प्लायस्टोसीन’ असावा असेही मत त्यानंी व्यक्त केले. गोदावरीकाठी सापडलेली पाषािाची हत्यारे आहि 
नामशषे िंालेल्या प्रािीवगाची अश्मीर्तू हाडे यावरून महाराष्ट्रामध्ये प्राचीन अश्मय गामध्ये मानवाचेही 
अस्स्तत्व असाव,े असे अन मान करता आले. (साकंहलया १९७६) 

 
या शोधानंी पाषािय गीन महाराष्ट्राबद्दल नवीन माहहती उपलब्ध केली तरी पाषािय गीन 

संशोधनाला फारशी चालना हमळालेली हदसत नाही. मात्र १९४० पासून गेल्या पन्नास वषात महाराष्ट्रामध्ये 
पाषािय गीन मानवी जीवनाबद्दल त्याचप्रमािे प रापयावरिाबद्दल हवस्तृत प रावा शोधण्याचे श्रेय प्राम ख्याने 
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प्रा. साकंहलया आहि त्याचं्या सहकाऱयानंा हदले पाहहजे. गेल्या पन्नास वषामध्ये महाराष्ट्रातील हवहवध 
र्ागामध्ये लहानमोठ्या नद्याचं्या काठी आहि काठाच्या पहरसरामध्ये पाषािय गाची शकेडो हत्यारे 
त्याचप्रमािे नामशषे िंालेल्या प्राण्याचंी अश्मीर्तू हाडे सापडली आहेत. त्याचप्रमािे ज्याहठकािी अशी 
हत्यारे पाषािय गीन मानव बनवीत होता अशीही काही कायभशाळाचंी (वकभ  शॉप) स्थले सापडली आहेत. 
तापी, गोदावरी, प्रवरा, र्ीमा, म ळा, घोड, कृष्ट्िा, पूिा, पैनगंगा, वैनगंगा, वधा, कन्तहान, माजंरा इत्यादी 
नद्याचं्या आहि त्याचं्या उपनद्याचं्या तसेच काही प्राचीन नाल्यामध्ये पाषािय गीन हत्यारे फार मोठ्या 
प्रमािावर सापडलेली आहेत. याम ळे असे म्हिता येते की कोकि हवर्ाग वगळता महाराष्ट्राच्या इतर 
र्ागामध्ये मानवाच्या अस्स्तत्वाचा प रावा उपलब्ध िंालेला आहे. महाराष्ट्रातील पाषािय गाचे कालखंड 
वगीकृत करण्याच्या दृष्टीने १९३९ साली म ंबईजवळ कादंीवली येथे टॉड यानंी केलेले काम आहि त्यामध्ये 
प्रा. साकंहलयानंी अव्याहतपिे घातलेली र्र याम ळे पाषािय गाचे हनरहनराळे खंड करण्यात आले आहि ते 
आता पाषािय गाच्या अभ्यासात रूढ िंाले आहेत. याचे हववचेन करण्याआधी एक गोष्ट स्पष्ट करिे जरूर 
आहे, ती ही की पाषािय गाच्या मानवाची हत्यारे फार मोठ्या संख्येने वरवर पृष्ठसशंोधनामध्ये सापडली 
आहेत. मात्र जी काही स्तरीय संदर्ामध्ये यथाथभजागी (in-situ) हमळालेली आहेत त्याम ळे या 
वगीकरिाला शास्त्रीय बैठक प्राप्त िंाली आहे. (Sankalia 1977) 

 
सवभसाधारिपिे मानवाच्या इहतहासाचे तीन कालखंड पाडले जातात. यातील पहहला 

प्राहगहतहास; द सरा इहतहासाचा उषःकाल आहि हतसरा इहतहासकाल. यातील प्राहगहतहासाचे वैहशष्ट्ट्यूट 
म्हिजे यामध्ये कोित्याही तऱहेच्या हलखािाचा प रावा उपलब्ध नाही. द सऱया कालखंडामध्ये क ठल्या ना 
क ठल्या स्वरूपात हलखािाचा प रावा हमळाला असला तरी त्याची उकल-वाचन करता आलेले नाही. 
इहतहासकालात मानवी हलखािाचा र्रपूर प रावा उपलब्ध होतो. यातील मधला कालखंड (इहतहासाचा 
उषःकाल) काहीसा ‘संक्रमि’ स्वरूपाचा आहे. या कालखंडातल्या हलखािाचे वाचन करता आल्यास हा 
कालखंड इहतहासकालात समाहवष्ट होईल. र्ारतामध्ये हलखािाचा पहहला प रावा अशोक मौयाच्या प्रस्तर 
-लेखाचं्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. तेथपासूनचा काळ इहतहासामध्ये जमा होतो. याआधीचा सगळा काळ 
स्थूलमानाने प्राहगहतहासामध्ये समाहवष्ट होत असला तरी प्राहगहतहासामध्ये बह ताशंी पाषाि अथवा 
अश्मय गीन कालखंडाचंा अतंर्ाव होतो. या कालखंडाची कालमयादा इहतहासकालाच्या हकतीतरी पट 
मोठी आहे. र्ारताप रते बोलावयाचे िंाल्यास या य गाची कालदृष्ट्ट्यूटा व्याप्ती १ लक्ष ते १० हजार वषे 
(सध्यापासून मागे) अशी स्थूलमानाने माडंली गेली आहे. पाषािय गाचा अभ्यास र्वैूज्ञाहनकानंी माडंलेल्या 
कालखंडाशी हनगडीत आहे. या पाषािय गातील मानवी जीवनावर ‘प्लायस्टोसीन’ कालखंडात िंालेली 
‘हहमय गे’ आहि त्याचंा हवामान आहि सम द्राच्या पाण्याच्या पातळीत िंालेल्या बदलाचा प्रर्ाव पडला. 
अथात अशातऱहेचे हनष्ट्कषभ य रोपखंडाशी जास्त हनगडीत आहेत. ‘हहमय गे’ आहि त्याचं्याशी संबध्द 
असलेल्या घटनाचंा र्ारताशी हकतपत संबधं आला याबद्दल हनरहनराळ्या हवद्वानात एकमत नाही. काहींच्या 
मते काश्मीरसारख्या प्रदेशात या प्रकारचा प रावा सापडतो. महाराष्ट्राप रते बोलायचे िंाल्यास अशातऱहेच्या 
घटनाचंा महाराष्ट्राचं्या र्पू्रदेशाशी संबंध आला असावा, असे समजिे धाडसाचे ठरेल. (Rajaguru 1969, 
1971 : Misra 1989) 

 
अश्मय गाचा प रावा र्ारतात आहि महाराष्ट्रात तत्कालीन मानवाने वापरलेल्या हत्याराचं्या रूपात 

आहि त्याचं्याशी हनगडीत असलेल्या पि आता नामशषे िंालेल्या प्राण्याचं्या अश्मीर्तू हाडाचं्या स्वरूपात 
हमळतो. महाराष्ट्रातही अशा तऱहेचा प रावा उपलब्ध िंाल्याचे याआधी उल्लेहखले आहे. पाषािय गाचे तीन 
प्रम ख खंड पाडले जातात – 
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१) प राश्मय ग (Palaeolithic) 
 
२) मध्याश्मय ग (Mesolithic) 
 
३) नवाश्मय ग (Neolithic) 
 
यातील पहहल्या कालखंडाची हवर्ागिी तीन उपखंडामध्ये करण्यात येते – 
 
१) पूवभ - प राश्मय ग (लोअर पॅहलओहलहथक : Lower/Early Palaeolithic) 
 
२) मध्य - प राश्मय ग (हमडल पॅहलओहलहथक : Middle Palaeolithic) 
 
३) उत्तर - प राश्मय ग (अपर पॅहलओहलहथक : Upper Palaeolithic) 
 
यातील पूवभ-प राश्मय गाची प्राचीनता काबभन - १४ त्याचप्रमािे य रेहनयम-थोहरयम आयसोटोप 

पद्धतीचा वापर करून स मारे १ लक्ष २० हजार वषांहूनही प्राचीन असावी असे हसद्ध करता आले आहे. 
महाराष्ट्रातही अशा तऱहेचे शास्त्रीय कालमापन करण्यात आलेले आहे, त्याचा उल्लखे योग्य संदर्ात प ढे 
करण्यात येईल. महाराष्ट्रात बह तेक सवभ नद्याचं्या पहरसरात पाषािय गाच्या हवहवध कालखंडातील हत्यारे 
सापडलेली आहेत. नवाश्मय गाचा अंतर्ाव ताहंत्रकदृष्ट्ट्यूटा पाषािय गात केला असला तरी या कालातील 
मानवी जीवन स्स्थर होऊन पश पालन आहि अन्नोत्पादन या वैहशष्ट्ट्यूटामं ळे प रापाषािय गापासून हा 
कालखंड सासं्कृहतकदृष्ट्ट्यूटा वगेळा आहे. लेखनाचा अर्ाव आहि दगडी हत्याराचंा वापर याम ळेच या 
कालखंडाला ‘नवाश्मय ग’ असे नाव हदले गेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये केवळ नवाश्मय गाचे हवश ध्द स्वरूपाचे 
स्थल अजून उपलब्ध नाही. 

 
पूवज - पुराश्मयुग (लोअर पहॅलओहलहथक) 

 
या कालखंडाशी हनगडीत दगडाची हत्यारे महाराष्ट्रातील बह तेक मोठ्या आहि मध्यम स्वरूपाच्या 

नद्याचं्या पहरसरामध्ये गेल्या पन्नास वषांमध्ये सापडली आहेत. या कालखंडाचे अथवा त्यातील हत्याराचें 
विभन करण्याआधी एक बाब स्पष्ट करिे आवश्यक आहे. याआधी उल्लेहखलेले पाषािय गाचे कालखंड 
म्हिजे एकमेकाशंी संबधं नसलेले बंद कप्पे आहेत असे मात्र नाही. हत्यार बनहवण्याच्या तंत्रामध्ये 
त्याचप्रमािे त्याचं्या आकारात आहि प्रकारात बदल आढळून येत असला तरी प राश्मय गातील हवहशष्ट 
कालखंडातील हत्यारे एकदम उपयोगातून पार गेली आहि नव्या तऱहेची हत्यारे हनमाि िंाली अशा तऱहेचा 
समज करून घेिे बरोबर ठरिार नाही. पाषािय गातील हत्यारे प्राम ख्याने दोन वगांची आढळतात. यातील 
पहहला प्रकार मूळ गोट्यूटावर प्रहक्रया करून बनहवलेली दगडगोट्यूटाचंी हत्यारे आहि द सरा प्रकार म्हिजे 
गोट्यूटाचें हिलके काढून त्या हिलक्यापासून बनहवलेली हत्यारे. या दोन्तही प्रकारची हत्यारे महाराष्ट्रात 
सापडली आहेत. महाराष्ट्राच्या पाषािय गाचा अभ्यास, महाराष्ट्राचा अलग हवचार करून करता येिे चूक 
ठरते. महाराष्ट्रात सापडलेली हत्यारे इतर प्रदेशातील नद्याचं्या पहरसरात सापडलेल्या हत्याराशंी 
हमळतीज ळती आहेत. 
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पाषािय गीन कालखंडाचा अभ्यास करताना एक बाब लक्षात घेिे आवश्यक आहे. ही बाब 
महाराष्ट्रालाही लागू आहे. र्ारतापेक्षा हकतीतरी आधी पाषािय गाचा शोध आहि अभ्यास य रोपमध्ये स रू 
केला गेल्याने त्या संदर्ात य रोपमध्ये वापरल्या जािाऱया संज्ञा आहि तंत्र - वैहशष्ट्ट्यूटाचंी नाव ेर्ारतातही 
अशा अभ्यासामध्ये उपयोगात आिली गेली. त्याम ळे त्याचंा वापर करिे अपहरहायभ ठरले आहे. अथात 
अलीकडे याबद्दल हवचारमंथन स रू िंाले आहे. १८६३ साली ताहमळनाडूतील पल्लावरम येथे रॉबटभ ब्र स फूट 
यानंा र्ारतात पहहल्याप्रथम पाषािय गीन हत्याराचा शोध लागला. या आधीही य रोपमध्ये पाषािय गाची 
हत्यारे सापडली असल्याने फूट आहि त्याचं्या नंतरच्या संशोधकानंी य रोपात असलेल्या संज्ञा वापरल्या 
यात नवल नाही. झकबह ना आजही त्याच संज्ञा पाषािय गाच्या संदर्ात प्रचहलत आहेत. यादृष्टीने 
पाषािय गाचा महाराष्ट्रातील आढावा घेताना अशा संज्ञाचा वापर करून घेिे अपहरहायभ िंालेले आहे. 

 
महाराष्ट्रामध्ये कोकिपट्टीतील क लाबा आहि रत्नाहगरी हे प्रदेश सोडल्यास जवळपास सवभ 

नद्याचं्या खोऱयात पूवभ - प राश्मय गाचा (अली / लोअर पॅहलओहलहथक) हत्याराचं्या रूपामध्ये प रावा 
सापडलेला आहे. हवशषेतः नाहशकजवळ गोदावरीकाठचे गंगापूर, अहमदनगर हजल्यातील 
नेवाशाजवळील हचरकी - नाला, म ळा-म ठेच्या काठी प ण्याच्या डेक्कन कॉलेजचा पहरसर व दत्तवाडी हवर्ाग 
आहि ध ळे हजल्यातील धाबरापाडा ही या दृष्टीने महत्वाची स्थळे ठरलेली आहेत. हचरकी - नाला या 
हठकािी या कालखंडातील हातक ऱहाड, फरश्या, तासण्या आहि तोडहत्यारे, ही या कालाच्या मानवी 
जीवनाची हनदशभक दगडी हत्यारे, ‘स्वस्थानी’ सापडली. द सऱया शब्दात सागंावयाचे म्हिजे ही हत्यारे 
नदीच्या प्रवाहातून द सरीकडून येऊन ती येथे पडली असे नव्हे. याचाच अथभ याहठकािी पूवभ - प राश्मय गाचा 
मानव काही काळ तरी वास्तव्य करून होता असे सूहचत होते. प ण्याच्या डेक्कन कॉलेजच्या पहरसरामध्ये 
अशा प्रकारची बनहवलेली हत्यारे आहि त्याचबरोबर हत्याराचं्या बनावटीत उपयोगी ठरतील असे मोठे गोटे 
सापडले. हा प रावा रपॅ या खडकामध्ये जी द सऱया प्रकारची धमनी (डाईक) डेक्कन कॉलेजच्या 
पहरसरामध्ये आहे हतच्या शजेारीच हमळाला. यावरून पूवभ - प राश्मय गीन मानव या र्ागामध्ये काही काळ 
राहात असून त्याने आपल्या वास्तव्यामध्ये ही हत्यारे बनहवली, असे स्पष्ट हदसून येते; कारि मोठमोठे 
हिलके काढलेले गोटेही या स्थळी सापडलेले आहेत. अशाच प्रकारचा कायभशाळेचा (वकभ शॉप) प रावा ध ळे 
हजल्यातही उपलब्ध िंालेला आहे. हत्याराचें प्रकार आहि महाराष्ट्रामध्ये या कालखंडातील हनके्षपात 
नामशषे िंालेल्या प्राण्याचं्या अश्मीर्तू अवशषेाचंा आढळ यावरून महाराष्ट्रातील पूवभ - प राश्ममय गीन 
मानवाचे अस्स्तत्व स मारे एक ते दीड लाख वषभपूवभ असाव ेअसे तौलहनकदृष्ट्ट्यूटा अन माहनत केले गेले आहे. 

 
पूवभ - प राश्मय गीन हत्यारे सवभसामान्तयपिे तीन - चार प्रकारची आढळून आली आहेत. (फलक ३) 

त्यातील पहहला प्रकार फरशीसारख्या आकाराच्या हत्याराचा आहे. त्याला इगं्रजीमध्ये ‘क्लीव्हर’ असे नाव 
हदले आहे. हे हत्यार बह ताशंी मोठ्या आकाराच्या गोट्यूटापासून काढलेल्या हिलक्यावर संस्करि करून 
बनवीत असत. याची एक बाजू रंूद, धारदार, सरळ असून धारेच्या हवरूध्द बाजूचा र्ाग जाडसर, हातात 
पकडता येण्यासारखा केलेला असतो. रंूद धारदार कड कठीि वस्तू – कचे्च मासं अथवा हाडे – 
तोडण्यासाठी वापरली जात असे. काही वळेा मोठ्या आकाराचा िंाडिंाडोरा तोडण्यासाठीही अशा, 
लोखंडी क ऱहाडीसारख्या हदसिाऱया, दगडी फरशाचंा वापर करण्यात येत असावा. द सऱया प्रकाराच्या 
हत्याराला हातक ऱहाड – ‘हॅण्ड ॲक्स’ - असे, नाव हदलेले आहे. हदलेल्या नावावरून या हत्याराचा 
उपयोग हातात धरून क ऱहाडीसारखा केला जात असावा असा समज होतो. परंत  फरशी आहि क ऱहाड 
याचं्यामध्ये फरक आहे. या ‘हातक ऱहाडी’ एका बाजूला टोकदार तर द सऱया बाजूला जाड, फ गीर आहि 
रंूद असतात. आकाराने यात काही प्रकार आढळून येत असले तरी ही हत्यारे लंबगोल झकवा लंबहत्रकोि 
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या आकाराची सवभसाधारिपिे आढळून येतात. टोकदार बाजू आहि रंूद - काहीशी बहहगोल - हवरूध्द 
बाजू, या व्यहतहरक्त असलेल्या दोन कडावरही लहानलहान हिलके काढून या दोन्तही बाजू काहीशा 
नागमोडी आहि धारदार करीत असत. कातडी फाडिे अथवा जमीन खििे यासाठी या हातक ऱहाडींचा 
वापर केला जात असावा असा समज आहे. हतसऱया प्रकारचे हत्यार ‘तोड-हत्यार’ (चॉपर) या नावाने 
ओळखले जाते. हे प्राम ख्याने चपट्यूटा गोट्यूटापासून केलेले असून त्याच्या कडा हिलके काढून 
अधभगोलाकृती बनहवल्या जात. हशकार केलेल्या जनावराच्या मासंाचे लहानलहान त कडे करण्यासाठी 
याचा वापर करण्यात येत असावा, असा अंदाज केला गेला आहे. 

 
महाराष्ट्राचा बराच, हवशषेतः पठाराचा, र्ाग ‘बसाल्ट’ या प्रकारच्या खडकानंी व्यापलेला आहे. या 

दगडाचा पोत फारसा चागंला नसल्याने याच्यावर जसे पाहहजे तसे हिलके काढून संस्कार करता येत 
नाहीत. इतर प्रदेशात ज्याप्रमािे ‘क्वाटभिंाईट’ या उत्तम प्रतीच्या दगडाचा आढळ होतो, तसा महाराष्ट्रात 
फारसा होत नाही. म्हिून ‘बसाल्ट’ खडकामध्ये ज्या उत्तम पोताच्या दगडाचंा धमन्तया झकवा ‘कारी’ 
(dyke) महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत त्याचं्या उपयोग हत्यार बनावटीमध्ये मानवाने केला. 

 
ही हत्यारे बनहविारा मानव कसा होता हे सागंिे शक्य होत नाही. कारि या कालातील वर 

उल्लेहखलेली हत्यारे शकेड्याचं्या संख्येने उपलब्ध असली तरी ज्या मानवाने ही बनहवली आहि वापरली 
त्याचे कोित्याही स्स्थतीतले अवशषे अद्याप हमळालेले नाहीत. त्याम ळे त्याचे केवळ अस्स्तत्व जािवते. 
परंत  हा मानव तोडिे, फोडिे, घासिे इत्यादी कामानंा उपय क्त ठरतील अशी हत्यारे बनहवण्यात 
वाकबगार होता यात शकंा नाही. प रापयावरि शास्त्रज्ञानंी या कालखंडातील हवामानाबद्दल असे मत हदले 
आहे की या कालखंडात महाराष्ट्रामध्ये पावसाचे प्रमाि बरेच होते, िंाडिंाडोरा हवप ल होता आहि हवमेध्ये 
आद्रभता जास्त होती. या कालातील नद्याचंी पाते्र हवस्तृत असून त्यामध्ये खूप दगडगोटे होते. या 
दगडगोट्यूटापासूनच या कालातील मानवाने हत्यारे तयार केली. ही हत्यारे ग जरात, मध्यप्रदेश, आंध्र, 
ताहमळनाडू आहि कनाटक या प्रदेशात सापडलेल्या समकालीन हत्याराप्रमािेच आहेत. 

 
पूवभ-प राश्मय गात हत्यार बनावटीची स्थूलमानाने दोन तंते्र आढळून येतात. यातील एक 

‘ॲबीव्हीहलयन’ या नावाने ओळखले जाते. फ्रान्तसमध्ये सोम नदीच्या काठी असलेल्या ‘ॲबीस्व्हले’ या गावी 
ओबडधोबड हातक ऱहाडी प्रथम सापडल्याने या गावाचे नाव या तंत्राला देण्यात आले. यामध्ये हत्यार 
बनहवण्याकहरता काढलेले हिलके काहीसे मोठे आहि अहनयंहत्रत असतात. द सऱया प्रकारचे तंत्र 
‘ॲश्य हलयन’ या नावाने ओळखले जाते. अशाप्रकारची हत्यारे फ्रान्तसमध्ये साँ-अश्यलू याहठकािी 
सापडल्याने हे स्थलनाम या तंत्राला झकवा या तंत्राने बनहवलेल्या हत्यार-वगाला हदले जाते. यामध्ये अगदी 
पातळ आहि लहानलहान हिलके काढून हत्यार कलात्मक केल्याचे हदसून येते. असे हिलके लाकूड, हाड 
झकवा साबंरझशगाच्या साहाय्याने काढले जात. यातील काही हिलके तर माश्याच्या खवल्या इतके पातळ 
आहि लहान असतात. तंत्रदृष्ट्ट्यूटा या दोन प्रकारात फरक आहे. ‘ॲश्य हलयन’ तंत्राची नगर हजल्यातील 
नेवासे येथे सापडलेली हातक ऱहाड प्रख्यात आहे. (Sankalia 1974) 

 
पूवभ-प राश्मय गाचा काल हनहित करिे अवघड आहे. परंत  सवभसाधारिपिे दीड लाख ते पन्नास 

हजार वषभपूवभ असा तो मानला जातो.  
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मध्य - पुराश्मयुग (णमडल पॅणलओणलणथक) 
 
पूवभ-प राश्मय गाचा शवेट, हवामानात िंालेल्या बदलाम ळे िंाला असावा, असे 

प रापयावरिशास्त्रज्ञाचें मत आहे. या नंतरच्या काळातील हत्यारामंध्ये बदल घडून आल्याचे हदसून येते. 
अथात याचा अथभ पूवभ-प राश्मय गातील सवभ हत्याराचंा झकवा तंत्राचा वापर पूिभपिे थाबंला असे मात्र नव्हे. 
उदाहरिाथभ, ‘ॲश्य हलयन’ तंत्राने स बक आहि कलात्मक बनहवलेल्या परंत  लहान आकाराच्या 
हातक ऱहाडी या कालामध्येही वापरात होत्या. मात्र या कालखंडामध्ये हत्याराचं्या बनावटीसाठी उत्कृष्ट 
पोताचा जास्पर वगैरे सारखा दगड वापरण्यात आला. हत्याराचें आकार खूपच लहान िंाले, हत्यार हनमाि 
करण्याच्या तंत्रामध्ये बदल िंाला आहि िोट्यूटा तासण्या, हगरहमटे आहि बािागे्र याचं्यासारख्या हत्याराचंी 
हनर्कमती िंाली. (फलक ४) 

 
या हत्याराचंा शोध महाराष्ट्रामध्ये प्रथम अहमदनगर हजल्यातील प्रवराकाठी नेवाश्याच्या 

पहरसरामध्ये १९५४ साली लागला. त्यावळेी त्यानंा ‘वगभ- २’ ची हत्यारे (हसरीज-टू) असे नाव हदले गेले. 
परंत  त्यानंतर िंालेल्या हवस्तृत पाहािीमध्ये या वगाच्या हत्याराचंा आढळ अनेक हठकािी नदीच्या 
काठच्या स्तरीय संदर्ात िंाल्याने, या वगाच्या हत्याराचंी उत्क्रातंी (evolution) आहि त्याचें 
स्तरसंबध्दस्थान (stratigraphic context) याबद्दल हनहिती िंाली व त्यानंा ‘मध्य-प राश्मय गीन’ असे नाव 
रूढ िंाले आहे. प्रवराकाठी प्रथम सापडलेल्या या हत्याराचंा आढळ आता महाराष्ट्रामध्ये तापी, हगरिा, 
वधा, पूिा, वैनगंगा, माजंरा, र्ीमा, घोड, कृष्ट्िा, गोदावरी व त्याचं्या अनेक उपनद्याचं्या पहरसरामध्ये 
िंाला आहे. म ंबई जवळ काहंदवली-बोरीवली येथेही ही हमळालेली आहेत. 

 
वर उल्लेहखल्याप्रमािे या कालखंडातील हत्यारामंध्ये प्राम ख्याने तासण्या, हगरमीटे, बािागे्र आहि 

र्ोके पाडण्यासाठी बनहवलेले टोकदार टोचे सापडतात. ही आकाराने लहान तर आहेतच परंत  
त्याचं्यावरील काढलेले हिलके अत्यंत बारीकबारीक आहेत. पूवभ-प राश्मय गाच्या बनावटीमध्ये ‘बसाल्ट’ 
आहि ‘डोलेराईट’ याचंा वापर होत होता, परंत  मध्य - प राश्मय गाच्या हत्यारासंाठी जास्पर, चटभ, 
कानेहलयन, ॲगेट, ब्लडस्टोन इत्यादी उत्कृष्ट पोताच्या दगडाचा वापर केला जाई. दक्खनच्या 
कातळामध्ये वर उल्लेहखलेल्या दगडाचं्या ‘धमन्तया’ (veins) आढळून येतात. त्याचंाच वापर या हत्याराचं्या 
बनावटीमध्ये केलेला आहे. याप्रकारचे दगड मूलतः लहान आकारात उपलब्ध असल्याने हत्याराचें आकार 
लहान असिे अपहरहायभ होते. या हत्यारहनर्कमतीच्या काही जागाही महाराष्ट्रामध्ये सापडलेल्या आहेत. 
त्यापैकी अहमदनगर हजल्यातील पठैिग जंाळे आहि नागपूर हजल्यातील कोराडी या उल्लेखनीय आहेत. 
औरंगाबाद हजल्यातील वाघोडी-वडोळी येथे या कालखंडातील मानवाचे काही काळ तरी वास्तव्य असाव,े 
असा प रावा उपलब्ध िंालेला आहे. 

 
या हत्याराचं्या तंत्रामध्ये एक नाहवन्तय आढळून येते. ही हत्यारे सपाट परंत  काहीशा टोकदार 

गोट्यूटापासून केलेली आढळतात. गाभ्यापासून हिलका काढण्याच्या आधी बरीच प्रहक्रया करून योग्य असा 
पातळ हिलका काढला जाई आहि अशा हिलक्यावर संस्करि करून त्यापासून वा उल्लेहखलेली हत्यारे 
बनहवली जात. द सरे असे की पूवभ-प राश्मय गाची हत्यारे घट्ट िंालेल्या मोठ्या दगडगोट्यूटाचं्या थरामध्ये 
आढळतात. तर मध्य - प राश्मय गातील हत्यारे जाड्यार्रड्या वाळूच्या आहि लहान गोट्यूटाचं्या घट्ट 
िंालेल्या थरामध्ये आढळतात. याचा अथभ या काळी पजभन्तयमान वाढले तरी ते पूवभ-प राश्मय गाइतके नव्हते. 
(Rajaguru 1971 : Misra 1989) 
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हत्याराचं्या प्रकारावरून असे अन मान करता येते की ही हत्यारे कातड्यात र्ोके पाडण्यासाठी 
त्याचप्रमािे लाकूड अथवा हाड तासण्यासाठी वापरली जात असावीत. बािाग्राचंा वापर हशकारीसाठी 
केला जात असला पाहहजे. या कालातील मानवाचे अवशषे क ठल्याही स्वरूपामध्ये अद्याप उपलब्ध िंालेले 
नाहीत. परंत  रानटी बलैाची अश्मीर्तू िंालेली हाडे गोदावरीकाठी काळेगाव आहि गंगापूर, घोडकाठी 
इनामगाव, प्रवराकाठी नेवासे, येथे त्याचप्रमािे वधा आहि पूिा या हवदर्ातील नद्याचं्या आहि 
मराठवाड्यातील माजंरा नदीच्या पहरसरातही सापडली आहेत. (फलक १२, १३) 

 
या कालखंडाची कालमयादा सवभसाधारिपिे स मारे ४० ते २० हजार वषभपूवभ अशी अन माहनत 

करण्यात आलेली आहे. यास द जोरा देिाऱया काबभन - १४ पद्धतीन सार आलेल्या तारखा खालील प्रमािे 
आहेत :  

 
मुळा र्धरि     

 टी. एफ. २१७ : ३९,०००   
 टी. एफ. ३४५ : ३०,०३० + ५,७१५ 

    - ३,३४० 

र्धोम र्धरि     
 टी. एफ. १,००४ : ३७,६४० + ९,२०० 

    - ४,२४५ 

इनामगाव, घोडनदी     

 टी. एफ. १,००३ : १९,७७५ + ६३० 
    - ५८० 

 
 

टी. एफ. १,१७७ : १७,३४० + ३६० 

उत्तर - पुराश्मयुग (अपर पॉणलओणलणथक) 
 
पातळ हिलक्यापासून हत्यारे बनहवण्याचे तंत्र आहि कौशल्य मध्य - प राश्मय गीन मानवाने 

आत्मसात केले होते याचा उल्लेख वर आला आहे. उत्तर - प राश्मय गात या तंत्रामध्ये आिखी प्रगती िंाली. 
या कालाचे वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे चाल्सीडोनी, ॲगेट, कानेहलयनसारख्या उत्तम पोताच्या दगडापासून समातंर 
बाजू असलेली पाती, त्याचप्रमािे एका हवहशष्ट तऱहेने (काटकोनात) हिलका काढून कोरण्यासाठी कोरके 
(ब्यूरीन) तयार करण्याची प्रथा रूढ िंाली. त्याम ळे या कालखंडातील गारगोटीच्या हिलक्यांच्या 
हत्यारानंा ‘ब्लेड ॲण्ड ब्यूरीन इंडस्री’ असे नाव हदले गेले आहे. अशी धारदार पाती लाकडाच्या झकवा 
हाडाच्या खोबिीत सलग बसवनू त्याचंा कापण्यासाठी उपयोग करण्यात आला असावा. याप्रकारच्या 
हत्याराचं्या वापराचं्या मयादा लक्षात घेता, अशी हत्यारे अवजड कामासाठी वापरिे शक्य नव्हते. त्याम ळे 
ही हत्यारे कोरड्या हवामानामध्ये उगविारा हवरळ व हलका िंाडोरा अथवा गवत कापण्यासाठी केला 
जात असावा. ही हत्यारे सवभसाधारिपिे नदीकाठच्या स्तरीय िेदामध्ये (सेक्शन) आढळून येिाऱया बारीक 
वाळूच्या थरामध्ये सापडतात. 
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ही हत्यारे महाराष्ट्रामध्ये अनेक हठकािी उपलब्ध िंाली असली तरी त्याचें हवश द्ध स्वरूपातील 
हनके्षप फारसे स्पष्ट नाहीत. मात्र अशा तऱहेची हत्यारे गोदावरीकाठी पैठि, घोडकाठी इनामगाव, प्रवरेकाठी 
संगमनेर येथे आहि चदं्रपूर हजल्यात खोलरा गोडी या ओढ्याच्या काठी त्याचप्रमािे र्डंारा हजल्यात 
वैनगंगेच्या काठी सापडलेली आहेत. म ंबईजवळ काहंदवली येथेही अश्मय गाच्या हवहवध कालखंडातील 
हत्यारे टॉड यानंा १९३६ साली हमळालेली होती. परंत  या हत्यार समूहाबद्दल हवहवध मते प्रचहलत आहेत. 

 
या कालखंडाशी हनगडीत दोन महत्वाच्या स्थलाचंा उल्लखे करिे जरूर आहे. गोदावरीकाठी पठैि 

येथे आहि प िे हजल्यात घोडनदीवरील इनामगावजवळ या कालखंडातील हत्याराबंरोबरच इतर महत्वाचा 
प रावा हमळालेला आहे. या हठकािी हत्याराचं्या बरोबर झशपले त्याचप्रमािे शहामृगाच्या अडं्याचें कवच 
(पाटिे, हजल्हा जळगाव) आहि इनामगावजवळ नामशषे िंालेला प्राचीन बलै (Leptobos) या प्राण्याचे 
अश्मीर्तू अवशषे हमळाले. या अवशषेावंरून शास्त्रीय पद्धतीने हनधाहरत करण्यात आलेले कालखंड 
खालीलप्रमािे आहेत – 

 
संगमनेर, णर्ल्हा : अहमदनगर    
 पी. आर एल. ४७० : १२,८९० + ३५० 

 बी. एस. ७८ : २३,४६० + ७३१ 

      
पाटिे, णर्ल्हा : र्ळगाव    

 जी. आर. एन. ७,२०० : २३,०४८ + २०० 

      

पारगाव, णर्ल्हा : अहमदनगर    
 टी. एफ. १,१११ : ८,३७१ + १५५ 
 

उत्तर - प राश्मय गाबद्दल वर उल्लेहखलेला प रावा माडंला असला तरी याबद्दलचे संपूिभ हचत्र फारसे 
स्पष्ट नाही. ही अवस्था ‘मध्य - प राश्मय ग’ आहि ‘मध्याश्मय ग’ यामध्ये सासं्कृहतक क्रमाच्या दृष्टीने येत 
असली तरी, याबद्दल हत्याराचंा प रावा ज्या स्तरीय सदंर्ात उपलब्ध होिे आवश्यक आहे तसा प रावा 
महाराष्ट्रामध्ये फारसा उपलब्ध नाही. या आधी ग जराथ, राजस्थान, आधं्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ताहमळनाडू 
इत्यादी हठकािी तो एका हवहशष्ट संदर्ामधे उपलब्ध िंालेला आहे. महाराष्ट्रात प्रवरेच्या काठी नेवासे, वधा 
हजल्यात िंारपट नाला, प िे हजल्यात इनामगाव, अहमदनगर हजल्यात ढवळाप री आहि जळगाव 
हजल्यात हगरिा नदीच्या काठी पाटिे या हठकािी तो हमळाल्याचा उल्लेख याआधी केलेला आहे. या 
कालखंडाचे वैहशष्ट्ट्यूट ठरलेली गारगोटीची हत्यारे – लाबं पाती, कोरके, लहान तासण्या, नोक असलेली 
हत्यारे आहि वधेण्या – एका वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ तंत्राने दगडी गाभ्यावर प्रहक्रया करून आहि लाकडी दाडंक्याचा 
(हसझलडर हॅमर) वापर करून बनहवण्यात आली होती याचाही उल्लखे आधी आलेला आहे. ज्या र्ागामध्ये 
आहि ज्या संदर्ामध्ये ही हत्यारे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ताहमळनाडू आहि महाराष्ट्रामध्ये 
सापडली आहेत त्यावरून या कालात हवामान काहीसे कोरडे असाव ेअसा हनष्ट्कषभ काढला गेला आहे. या 
हत्याराबंरोबर घोडनदीवरील इनामगाव येथे पािघोडा, घोडा, बैल, रेडा आहि साबंर याचंी अश्मीर्तू हाडे 
अलीकडे सापडली आहेत. यावरून इनामगाव पहरसरात तरी बराच िंाडिंाडोरा आहि काहीशी 
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दलदलीची स्स्थती असली पाहहजे असे मत माडंले गेले आहे. कारि त्या हशवाय पािघोड्यासारखा प्रािी 
जगू शकिार नाही. महाराष्ट्रात गोदावरीच्या दहक्षिेस सापडलेला पािघोड्याचा हा पहहला अवशषे आहे. 
महाराष्ट्रात या कालखंडाचे काबभन-१४ पद्धतीने करण्यात आलेले कालमापन र्ारतातील इतर स्थलाशंी 
(उत्तर प्रदेश : वलेन नदी : स मारे १९, ०००) हमळते - ज ळते आहे. (Badam 1979 : पप्पू १९८३-८४) 

 
मध्याश्मयुग (मेसोणलणथक) 

 
उत्तरप राश्मय गाच्यानंतर सासं्कृहतक उत्क्रमाच्या दृष्टीने मध्याश्मय ग येते. या कालखंडाचे वैहशष्ट्ट्यूट 

म्हिजे अहतशय लहान आकाराची, बह ताशंी र्ौहमहतक आकाराची बनहवलेली (हत्रकोि, समान्ततर - हद्वर् ज 
- चौकोन, चदं्रकोर वगैरे)  हत्यारे. ही हत्यारे चास्ल्सडोनी, ॲगेट, कानेहलयन यासारख्या उत्तम पोताच्या 
गारगोटीच्या हिलक्यापासून बनहवली जात. याचें सहवस्तर विभन देण्याआधी एक बाब स्पष्ट करिे 
आवश्यक आहे. मध्याश्मय ग कालदृष्ट्ट्यूटा आहि सासं्कृहतक उत्क्रमाच्या संदर्ात प राश्मय ग आहि 
नवाश्मय ग याचं्यामध्ये येते. म्हिून ‘प राश्मय ग’ आहि ‘नवाश्मय ग’ या एका अथाने सासं्कृहतक संदर्ाच्या 
संज्ञा आहेत. परंत  ‘मध्याश्मय ग’ ही संज्ञा कालहनबध्द म्हिजे ‘प राश्मय ग आहि नवाश्मय ग याचं्यामध्ये 
असिारा कालखंड’ या अथाने रूढ िंालेली आहे. खापराचंा वापर नसलेली, परंत  शतेी व पशूपालन यावर 
आधारीत ग्रामसंस्कृतीच्या आधीची ही अवस्था आहे. या कालखंडाचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट असे की यात 
वापरली जािारी हत्यारे अश्मय गाच्या कोित्याही अवस्थेमध्ये सापडलेल्या हत्याराचं्या संख्येपेक्षा हकतीतरी 
पटीने हवप ल आहेत. 

 
मध्याश्मय गाची स्थले र्ारतामध्ये गंगा-यम नाद आब, आसाम आहि कोकिपट्टी सोडून, जवळपास 

सवभत्र सापडली आहेत. या कालातील लोक घट्ट िंालेल्या वाळूच्या लहान लहान टेकड्यावर (ग जरात, 
मारवाड), नैसर्कगक ग हात (मध्यप्रदेश), नदीच्या गाळाच्या मदैानावर (पहिम बंगाल), खडकाळ परंत  
सपाट प्रदेशावर (राजस्थानातील मेवाड), तळ्याचें काठी (अलाहाबाद आहि प्रतापगढ : उत्तर प्रदेश) 
त्याचप्रमािे काही वळेा सम द्रकाठी (सालसेट बटे : महाराष्ट्र;  ताहमळनाडू : मद्रास जवळील ‘तेरी’ स्थळे) 
– अशा हवहवध हठकािी वस्ती करून राहात असल्याचा प रावा उपलब्ध िंालेला आहे. या कालखंडाची 
र्ीमबेटका, आदमगड (मध्यप्रदेश), बागोर (राजस्थान), हबरर्ानपूर (प. बंगाल), लांघिज (ग जरात), 
सराई नहर राय (उतर प्रदेश) ही महत्वाची हठकािे आहेत. 

 
या कालखंडातील मानवी जीवन या आधीच्या कालखंडापेक्षा तौलहनकदृष्ट्ट्यूटा स स्स्थर िंाल्याचे 

हदसते. या कालखंडात मेंढ्या, हचतळ, नीलगाय, काळवीट इत्यादी प्रािी अस्स्तत्वात होते. मृताला 
प रण्याची पद्धती या काळात प्रचहलत िंाली. काही हठकािी िंोपड्याचें अवशषे व त्यातील बनहवलेली 
जमीन उत्खननामधे सापडली (पहिम बंगाल). परंत  या कालखंडातील मानवाची साधनसामग्री मात्र 
अत्यंत मयाहदत असल्याचे आढळून येते. तोडण्या-फोडण्याकहरता आहि हपसण्याकहरता खोलगट पाटे 
आहि लंबगोल गोट्यूटाचंा वापर करण्यात येत असे. 

 
या काळातील गारगोटीच्या हिलक्यापासून बनहवलेली हत्यारे आकाराने लहान असली तरी 

त्यामध्ये खूप हवहवधता हदसून येते. उत्कृष्ट पन्तहाळीदार हिलके काढलेले गारे् (कोअर) आहि समातंर बाजू 
असलेले स बक, पातळ हिलके हे या कालातील वैहशष्ट्ट्यूट समजले जाते. लहानलहान हिलक्यावर अत्यतं 
सूक्ष्म हिलके काढून त्यापासून हवहवध तऱहेची पाती, वधेण्या, हत्रकोि इत्यादी हत्यारे बनवीत असत. या 
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हत्याराचंी लाबंी सवभसाधारिपिे १ ते ३ सें. मी. आढळून येते आहि ही लाकडाच्या झकवा हाडाच्या 
खाचेमध्ये नैसर्कगक गोंदाच्या साहाय्याने पक्की बसवनू त्याचंा हवळे वगैरेसारखा उपयोग केला जाई. 
(Sankalia 1977) 

 
महाराष्ट्रात अशा हत्याराचंा आढळ प िे, जळगाव, ध ळे, चंद्रपूर, अहमदनगर, नादेंड या हजल्यात 

व इतर अनेक हठकािी िंालेला आहे. सवभसाधारिपिे तापी, गोदावरी, प्रवरा व इतर अनेक नद्याचं्या 
खोऱयामध्ये या कालखंडाची हत्यारे सापडली आहेत. त्याचंा काळ काबभन - १४ कालमापनान सार १२ ते १३ 
हजार वष े इतका प्राचीन (घोड काठच्या इनामगाव येथील झशपल्याचं्या कालमापनावर आधाहरत) 
असल्याचे हसद्ध िंाले आहे. परंत  सवभसाधारिपिे या कालखंडाची व्यक्ती १२ हजार ते ५ हजार वषभपूवभ 
मानली जाते. 

 
नवाश्मयुग 

 
अश्मय गातील ही शवेटची अवस्था. हहला ‘नवाश्मय ग’ असे नाव देण्याचे कारि असे की या 

य गामध्ये मानवी जीवनात क्रातंीकारक बदल िंाले. केवळ दगडी हत्याराचं्या दृष्टीने पाहावयाचे िंाल्यास 
या कालातील दगडी हत्याराचें तंत्र या आधीच्या अश्मय गाच्या हत्यारापेंक्षा अत्यतं वगेळे हदसून येते. 
‘डोलेराईट’ या उत्तम पोताच्या काळ्याशार दगडापासून ही हत्यारे बनहवली जात. गोट्यूटावर हिलके 
काढून योग्य तो आकार हदल्यानंतर या हत्याराचंी वापरण्यास योग्य अशी बाजू खडकातील खाचात घासून 
धारदार करण्यात येत असे. झकबह ना सध्या वापरात असलेल्या लोखंडी क ऱहाडी व हिन्तन्तया इतक्याच 
नवाश्मय गातील दगडी क ऱहाडी व हिन्तन्तया उपयोगी ठरतात. (फलक ५ : १ - ३) 

 
र्ारतातील नवाश्मय गाचा प रावा काही हवर्ागीय वैहशष्ट्टे्यूट असलेला आहे. त्याम ळे उत्तर र्ारत, 

मध्य र्ारत, पूवभ र्ारत आहि दहक्षि र्ारत असा सापडलेला प रावा वगीकृत करता येतो. महाराष्ट्राच्या 
हनकट असलेल्या आंध्र आहि कनाटकामध्ये नवाश्मय गाचा प रावा मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध िंाला असून 
या संस्कृतीच्या लोकाचं्या वस्त्याचें अवशषे त्याचप्रमािे त्याचं्या जीवनाचे हवहवध पैलू स्पष्ट करिारा 
प रावाही सापडलेला आहे. महाराष्ट्रात मात्र हवश द्ध स्वरूपातील नवाश्मय गीन संस्कृतीचा झकवा हतच्या 
स्थलाचा शोध अद्याप तरी लागलेला नाही. 

 
या कालखंडामध्ये मानवी जीवनामध्ये क्रातंीकारक बदल िंाला असे वर उल्लेहखले आहे. एके 

हठकािी िंोपड्या बाधूंन स्स्थर जीवनाची स रूवात, पश पालन, शतेीद्वारे धान्तयोत्पादन, घासून धारदार 
बनहवलेल्या दगडी हत्याराचंा वापर आहि हातबनावटीच्या राखी रंगाच्या मडक्याचंी हनर्कमती - या 
क्रातंीकारक घटना या य गाशी हनगडीत आहेत. धान्तयोत्पादनाम ळे या य गात मानव र्टके जीवन सोडून 
स्स्थर जीवन जगू लागला. या आधीच्या अश्मय गीन अवस्थामंध्ये तो ‘अन्नोत्पादक’ नसून ‘अन्न गोळा 
करिारा’, र्टका होता. 

 
नवाश्मय गाचा व्यापक आढावा घेण्याचे प्रयोजन येथे नाही. आधं्र - कनाटकामध्ये संगलकल, 

टेक्कलकोटा, हपकलीहाळ, हल्लूर,  नागाज भनकोण्डा, पालावाय, ब्रह्महगरी, कोडेकल, उटनूर इत्यादी 
हठकािी नवाश्मय गीन अवशषे उत्खननामध्ये हवस्तृत स्वरूपामध्ये सापडले आहेत. गोल िंोपड्याचंी घरे, 
गायी - बैल, म्हैस, बकऱया, ड करे याचें कळप पाळिे, ह लगे, रागी इत्यादी धान्तयाचे उत्पादन करिे, 
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जहमनीवर फरे पाडण्यास योग्य अशा गोल दगडी कडी बसलेल्या काठ्याचंा वापर करिे, काही वळेा 
(उत्तर काळात) सोने आहि ताबं्याचा वापर करिे त्याचप्रमािे शखं, माती आहि दगडाचे मिी वापरिे, 
करड्या मडक्यावर लाल गेरूचे पटे्ट देऊन रंगकारी करिे त्याचप्रमािे (काही हठकािी) काळी - आहि - 
ताबंडी मडकी वापरिे ही याचंी वैहशष्ट्टे्यूट आंध्र - कनाटकामध्ये हदसून आली आहेत. आंध्र-कनाटकातील 
नवाश्मय गाची कालव्याप्ती सवभसाधारिपिे इसवी पूवभ २४०० ते १००० अशी काबभन - १४ पद्धतीन सार 
हनहित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये या ससं्कृतीची हनदशभक घासून धारदार केलेली हत्यारे, राखी 
रंगाचे दफनक ं र् इत्यादी वैहशष्ट्टे्यूट ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या अवशषेाबंरोबर सापडलेली आहेत. 
यावरून सध्याच्या महाराष्ट्राचा आंध्र - कनाटकाबरोबर संपकभ  असावा असे स्पष्ट होते. नवाश्मय गामध्ये 
मानव स्स्थर जीवनाचा असला तरी, मोठ्या प्रमािावर शतेीतून धान्तयोत्पादन, स्स्थर स्वरूपाच्या खेड्याचंी 
स्थापना, ताबं्याचा तौलहनकदृष्ट्ट्यूटा मोठ्या प्रमािावर वापर आहि उत्कृष्ट बनावटीची चाकावर घडहवलेली, 
हचत्रकारी असलेली आहि उत्तम र्ाजिीची मडकी – ही सवभ वैहशष्ट्टे्यूट, या नंतरच्या, म्हिजे 
ताम्रपाषािय गामध्ये हदसून येतात. शतेी उत्पादनावर आधारीत स्स्थर खेड्याचंी स्थापना ताम्रपाषािय गात 
महाराष्ट्रात इसवी पूवभ स मारे १५०० च्या आसपास िंाली आहि हे कतृभत्व ‘आद्य शतेकऱयाचें’ होते. 
धात य गाची स रूवात याचवळेी िंाली. 

 
* * * 
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प्रकरि ३ 
 

महाराष्ट्रातील आद्य शतेकरी 
 
उत्तर - पाषािय गाच्या अस्तानंतर हजारो वष े महाराष्ट्राच्या र्रू्ागावर मानवी वस्ती िंाल्याचा 

ठावहठकािा उपलब्ध िंालेला नव्हता. त्याम ळे पाषािय गाच्या अस्तानंतर कोित्या घडामोडी िंाल्या याची 
कल्पना करता येत नव्हती. पाषािय गाचा शवेटही कोित्या कारिाम ळे वा कोित्या पहरस्स्थतीत िंाला 
याची अटकळ बाधंता येत नव्हती. या कालखंडानंतर उपलब्ध िंालेला मानवी वस्तीचा प रावा ऐहतहाहसक 
लोहय गाचाच ज्ञात असल्याने, बऱयाच मोठ्या कालखंडाचा इहतहास अज्ञातच राहहला होता. 

 
या अज्ञात कालखंडावर प्रकाश पाडिारा प रातत्वीय प रावा १९४७-४८ च्या स मारास अचानकपिे 

उपलब्ध िंाला आहि त्याम ळे पाषािय ग ते लोहय ग यामधील एका महववपूिभ द व्याचा शोध इहतहास 
माडंिीच्या संदर्ात अहद्वतीय ठरला. अहमदनगर हजल्यातील प्रवरेच्या काठी असलेले संगमनेर जवळचे 
जोवे हे िोटेसे खेडे आहि त्याच्या पहरसरात सापडलेली एका नवीन प्रकारची मडकी यानंी सासं्कृहतक 
इहतहासातील कचे्च द व ेजोडण्याचे काम केले. १९४७ साली प्रवरेला आलेल्या प राम ळे जोवेच्या वस्तीची 
वाताहात िंाली आहि त्याम ळे हतथेच असलेल्या पाढंरीच्या टेकाडावर गावकऱयानंी वस्ती केली. वस्तीसाठी 
आहि नागंरटीसाठी खिताना या पाढंरीतून ताबंड्या पषृ्ठर्ागावर काळ्या रंगात हचत्रकारी केलेली तोटीची 
र्ाडंी व वाडगे अशी, आतापयंत माहहत नसलेल्या आकाराची, मडकी गावकऱयानंा सापडली. जोवे 
म्हिजेच महार्ारतातील जरासंध राजाची नगरी होती अशी आख्याहयका लोकात प्रचहलत असल्याने ही 
मडकी महार्ारतकालीन लोकाचंी असली पाहहजेत अशी र्ावना बळावली. काही हदवसानंी जोवेला 
ताबं्याच्या सपाट काटकोन - चौकोनी क ऱहाडीही सापडल्या. त्याही जरासधंाच्या काळातील असल्या 
पाहहजेत अशी गावकऱयाचंी खात्री िंाली. अशा स्वरूपाच्या वा आकाराच्या क ऱहाडी झकवा अशा प्रकारची 
वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आकाराची मडकी तोपयंत महाराष्ट्रात क ठेही सापडलेली नसल्याने ती अहद्वतीय ठरली. 
याचं्या बरोबरच गारगोटीच्या हिलक्यापासून बनहवलेली अनेक प्रकारची लहान लहान हत्यारे – पाती, 
तासण्या, बािागे्र, टोचे – वरवर आढळून आल्याने, रंगीत मंडकी, ताबं्याचा व गारगोटीच्या हिलक्याचंा 
वापर करिारे लोक प्राचीन काळात जोवे पहरसरात प्रवरेच्या काठी रहात असले पाहहजेत असे अन मान 
करता आले. १९५०-५१ च्या स मारास जोवेला िोटेसे उत्खनन डेक्कन कॉलेजतफे करण्यात आले. 
उत्खननातही अशाच तऱहेचा प रावा हमळाल्याने या प राव्याच्या प्राचीनतेची खात्री पटली. याच कालात 
गोदावरीकाठच्या नाहशक येथेही उत्खनन करण्यात आले आहि येथेही अगदी पहहली वस्ती अशी रंगीत 
मडकी, गारगोटीची हत्यारे आहि ताबं्याच्या वस्तू वापरिाऱयानंी म्हिजे ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या 
लोकानंी केली हे हसद्ध िंाले. नाहशक आहि जोवे येथील आद्य वस्ती करिारे लोक एकाच संस्कृतीचे होते 
हे स्पष्ट िंाले. उत्खननात उपय क्त ठरिाऱया स्तरहसद्धान्ततान सार या ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीचा 
कालखंड तौलहनक दृष्ट्ट्यूटा इसवी पूवभ स मारे १५०० ते १००० असावा असे अन मान केले गेले. 

 
गेल्या चार दशकात महाराष्ट्राच्या हवहवध र्ागात जे संशोधन आहि उत्खनन केले गेले, त्यान सार 

कोकि व हवदर्ाचा बराचसा र्ाग सोडून, या ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतीच्या लोकानंी महाराष्ट्राच्या हवस्तृत 
र्रू्ागावर वस्ती केल्याचा प रावा फार मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध िंालेला आहे. अगदी अलीकडे 
हवदर्ातही एक दोन हठकािी या संस्कृतीच्या अस्स्तत्वाचा प रावा उपलब्ध िंाल्याचा दावा केला गेला आहे. 
एवढे मात्र खरे की पहिम महाराष्ट्रातल्या जवळपास सवभ िोट्यूटा-मोठ्या नद्याचं्या काठी आहि खोऱयात 
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लहान मोठ्या वस्त्याचंा आढळ िंालेला आहे. महाराष्ट्रात शतेीवर आधाहरत स्स्थर जीवनाचा पाया 
घालिारे महाराष्ट्राचे हे आद्य शतेकरी ठरतात! स ससं्कृत जीवनाचा पाया घालिारे हे लोक महाराष्ट्राच्या 
हवहवध र्ागात पसरले. याचं्या वस्त्याचंी दोनशहूेन जास्त स्थळे शोधली गेली आहेत. उत्कृष्ट बनावटीची, 
चाकावर घडहवलेली, उत्तम र्ाजल्याम ळे खिखिीत आवाज देिारी आहि काळ्या रंगात रंगहवलेली 
मडकी, ताबं्यापासून हवहवध वस्तू बनहवण्याचे तंत्रज्ञान, हवहवध धान्तयाचें उत्पादन आहि वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ मानवी 
दफने ही याचंी प्रम ख वैहशष्ट्टे्यूट सागंता येतात. 

 
तापी, गोदावरी, कृष्ट्िा, हगरिा, प्रवरा, घोड, र्ीमा, म ळा, हनरा, धाम इत्यादी नद्याचं्या काठी या 

संस्कृतीच्या लोकाचं्या वस्त्याचें अवशषे सापडलेले आहेत. या संस्कृतीच्या लोकाचं्या वस्त्याचंी र्ौगोहलक 
पखरि लक्षात घेतली तर असे हदसून येते की वस्ती करण्यासाठी सवभसाधारिपिे यानंी दोन नैसर्कगक 
घटकाचंा हवचार केला होता. त्यातील पहहला घटक म्हिजे ज्या हठकािी नद्याचं्या बारमाही पाण्याचा 
साठा उपलब्ध असेल अशी जागा हनवडिे आहि द सरे असे की पाण्याबरोबरच शतेीस उपय क्त ठरेल अशी 
जमीन वस्तीच्या र्ोवती वा हतच्या नहजक असेल हे पाहािे. वस्ती करण्यासाठी या दोन घटकाचंी हनतातं 
आवश्यकता होती कारि हे लोक शतेी करून स्स्थर जीवन जगिारे होते. पाषािय गातील लोकापं्रमािे ते 
र्टके नव्हते. पािवठा आहि शतेजहमनीची उपलब्धी या वैहशष्ट्ट्यूटाहंशवाय आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट हदसून येते. 
या ताम्रपाषािय गीन वस्त्या सवभसाधारिपिे सम द्रसपाटीपासून स मारे १,५०० ते २,००० फूट उंचीवर 
असलेल्या प्रदेशात िंालेल्या आढळून येतात. त्याम ळे यथायोग्य बेताचा पाऊस, काळी माती आहि शतेीस 
प रेल इतके पािी उपलब्ध करून देिाऱया नद्या याचंा हवचार यामागे असावा असे हदसून येते. 

 
या संस्कृतीच्या लोकाचंा शोध महाराष्ट्राच्या संदर्ात प्रवराकाठी जोवे या हठकािी लागल्याने या 

संस्कृतीला ‘जोवे ससं्कृती’ असे नाव देण्यात आले. हहची व्याप्ती स रूवातीला प्रवरा (जोवे), गोदावरी 
(नाहशक) खोऱयात आढळून आली तरी नंतर िंालेल्या समन्तवषेि - उत्खननात ती इतर नद्याचं्या 
खोऱयातही – तापी, हगरिा, घोड, कृष्ट्िा, र्ीमा वगैरे – पसरली होती हे स्पष्ट िंाले. मात्र महाराष्ट्रात 
फक्त जोवे ससं्कृतीच ताम्रपाषािय गाची हनदशभक होती झकवा फक्त याच ससं्कृतीचे लोक इसवी पूवभ १५०० 
ते १००० या काळात येथे राहात होते असे म्हिता येण्यासारखी पहरस्स्थती राहहली नाही. जोवे संस्कृतीची 
ओळख पटत असतानंाच, गेल्या २०-२५ वषात जी प्रम ख उत्खनने िंाली त्यावरून असे स्पष्ट िंाले आहे 
की, जोवे व्यहतहरक्त इतरही अनेक ताम्रपाषािय गीन ससं्कृती महाराष्ट्रात अस्स्तत्वात होत्या आहि त्या 
कालदृष्ट्ट्यूटा जोवेच्या आधीच्या होत्या. सावल्डा, उत्तर हडाप्पा, माळवा या त्या संस्कृती असून त्या जोवेपूवभ 
तर आहेतच परंत  त्या सासं्कृहतकदृष्ट्ट्यूटा जोवेपेक्षा वगेळ्या असल्याचे हदसून आलेले आहे. याम ळे 
ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीचा काळ जोवे येथील प राव्यान सार इसवी पूवभ स मारे १५०० ते १००० असा जो 
ठरहवण्यात आला होता, त्यातही बदल करिे अपहरहायभ िंाले. सावल्डा संस्कृती – खानदेशातील तापी 
काठचे एक स्थळ – ते जोवे संस्कृतीचा अस्त या सासं्कृहतक कालाची मयादा आता इसवी पूवभ स मारे २२०० 
ते इसवी पूवभ स मारे ७०० अशी स्पष्ट िंाली असून हतला काबभन - १४ कालमापन पद्धतीन सार द जोराही 
हमळाला आहे. 

 
आिखी एक महववाची गोष्ट म्हिजे या कालखंडात महाराष्ट्राचा र्ारतातील इतर 

ताम्रपाषािय गीन संस्कृतींशीही संपकभ  आला हे स्पष्ट िंाले आहे. सौराष्ट्र - ग जराथ, राजस्थान, मध्यप्रदेश 
आहि आंध्र - कनाटक या सध्याच्या प्रदेशाशंी महाराष्ट्राचा हनकटचा संबधं आला, हे या हवहवध 
ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतींच्या उपलब्ध प राव्यावरून हसद्ध िंाले आहे. सौराष्ट्र- ग जराथेतून झसधू अथवा 
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हडाप्पा संस्कृती, राजस्थानातून अहाड अथवा बनास संस्कृती, मध्यप्रदेशातून माळवा ससं्कृती आहि 
आंध्रकनाटकातून नवाश्म संस्कृती या सवांचा महाराष्ट्राशी संपकभ  आल्याचे हदसून येते. त्याम ळे 
महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीची हवहवधता तर स्पष्ट होतेच, परंत  या संस्कृतीचे धागे हविण्यात 
इतर संस्कृतींचे योगदान कशा प्रकारचे आहि ग िात्मकरीत्या हकती होते याची कल्पना करता येते. केवळ 
हडाप्पा ससं्कृतीचा हवचार करायचा िंाला तर असे म्हिता येते की उत्तर महाराष्ट्राच्या तापी-हगरिा 
खोऱयातून पार अहमदनगर हजल्यातील प्रवरा काठच्या दायमाबादपयंत या ससं्कृतीचा संपकभ  िंाल्याचा 
प रावा – खापरे आहि मडक्यावर हचहत्रत केली गेलेली हलपी – अहलकडे हनर्कववादपिे उपलब्ध िंालेला 
आहे. महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतीची जडिघडि एकसंघ नसली तरी हतचा म ख्य गार्ा मात्र 
दोन ठळक घटकानंी घडहवला गेला हेही हततकेच खरे! 

 
हे दोन घटक म्हिजे माळवा आहि जोवे संस्कृती. यातील पहहली प्रादेहशक नाव असलेली आहि 

द सरी स्थलनाम असलेली आहे. मध्यप्रदेशातील माळव्याच्या पठारावर नमभदा आहि हतच्या उपनद्याचं्या 
खोऱयात या संस्कृतीची स्थळे पहहल्या प्रथम आहि मोठ्या संख्येने सापडल्याने या संस्कृतीला माळवा 
संस्कृती असे नाव पडले. जोवे ससं्कृतीला नाव कसे हदले गेले याचा उल्लखे आधी आला आहेच. 
कालदृष्ट्ट्यूटा या दोहोमध्ये माळवा आधीची व जोवे नंतरची असली तरी याचंा काल इसवी पूवभ १६०० ते 
इसवी पूवभ ८०० - ७०० असा हनधाहरत करिे शक्य िंालेले आहे. 

 
महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीचा उदय कसा िंाला हे हनहितपिे स्पष्ट िंालेले नसले 

तरी त्यामागील काही घटनाचंी दखल घेतल्यास काही द व्याचंी ओळख पटते. पाषािय गाची शवेटची 
अवस्था ‘नवाश्मय ग’ या नावाने ओळखली जाते. ख द्द महाराष्ट्रात केवळ याच संस्कृतीचे स्थळ अद्याप 
अज्ञात असले तरी आंध्र - कनाटकात या संस्कृतीची स्थळे ज्ञात असून त्यापैकी काहींचे उत्खननही िंालेले 
आहे. पश पालन, शतेीतून धान्तयोत्पादन, घासून ग ळग ळीत आहि धारदार केलेली क ऱहाडीसारखी दगडाची 
हत्यारे, वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ राखी रंगाची मडकी, गोल िंोपड्या आहि मानवी दफने ही या ससं्कृतीची काही 
ठळक वैहशष्ट्टे्यूट आहेत. नवाश्मय गाचा कालही माळवा संस्कृतीच्या आधीचा, म्हिजे इसवी पूवभ स मारे 
२५०० - २००० असा काबभन - १४ कालमापन पद्धतीन सार आलेला आहे. यापेक्षाही महववाची बाब अशी की 
माळवा - जोवे संस्कृतीच्या स्थळाचं्या उत्खननात काही हठकािी घासून ग ळग ळीत व धारदार केलेल्या 
दगडी क ऱहाडी, राखी रंगाची मडकी आहि दफन पद्धती सापडलेल्या असल्याने नवाश्मय गीन ससं्कृतीची 
काही वैहशष्ट्टे्यूट महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन लोकानंी स्वीकारली होती असे स्पष्ट होते. 

 
या हशवाय दायमाबादच्या उत्खननाने एक नवीन प रावा उजेडात आिला आहे. या हठकािी 

आतापयंत तीन वळेा उत्खनन करण्यात आले. १९५८ - ५९ साली केल्या गेलेल्या पहहल्या उत्खननात 
नवाश्मय गीन संस्कृतीशी हमळती-ज ळती राखी रंगाची मडकी सापडली आहि ही कनाटक मधील ब्रह्महगरी 
येथील प्रथम वस्तीशी साम्य दाखहविारी होती. परंत  याच हठकािी नंतर जी दोन उत्खनने िंाली त्यातून 
स्पष्ट िंालेला सासं्कृहतक क्रम वगेळा असल्याचे स्पष्ट िंाले. येथील वस्त्याचंा क्रम खालीलप्रमािे होता. 

 
पहहला कालखंड - सावल्डा संस्कृती 
द सरा कालखंड - उत्तर हडाप्पा संस्कृती 

हतसरा कालखंड - झपगट आहि हपवळसर मडकी (बफ ॲण्ड क्रीम) 
वापरिाऱयाचंी संस्कृती 
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चौथा कालखंड - माळवा संस्कृती 

पाचवा कालखंड - जोवे ससं्कृती 
 
यातील पहहल्या संस्कृतीचे नाव ध ळे हजल्यात तापीच्या काठी असलेल्या सावल्डा या ग्राम 

नावावरून हदले गेले याचा उल्लेख या आधी आलेलाच आहे. मध्यम जाडीची आहि जाड्या र्रड्या पोताची 
ही खापरे लेप हदलेली (Slipped) असून त्याचंा रंग हफकट ग लाबी, हफकट नाझरगी, तपहकरी झकवा 
हपवळसर असून त्यावर काळ्या झकवा काही वळेा तपहकरी, हफकट जारं्ळ्या झकवा लाल रंगात प्राम ख्याने 
रेघाचें हचत्रकाम केल्याचे हदसून येते. उंच मानेचे गडव,े थाळी, परात, वाडगा, आलंबय क्त थाळी (Dish --
on -- stand) गोल कडी सारखे स्टँड या सारख्या आकाराची मडकी या प्रकारात बनहवण्यात येत असत. 
ही मडकी फक्त तापीच्या खोऱयातच सापडलेली आहेत असे नसून ती दहक्षिेस कनाटकात कृष्ट्िा नदीच्या 
खोऱयातील काही हठकािी सापडल्याचा दावा केला गेला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रातील नेवासे, 
चाडंोली, सोनगावं, प्रकाश, इनामगाव इत्यादी स्थळाचं्या उत्खननात ती सापडलेली नाहीत हे लक्षात घेिे 
आवश्यक आहे. 

 
आधी उल्लहेखल्याप्रमािे, महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन सभ्यतेचा गार्ा माळवा व जोवे संस्कृती 

ठरल्या आहेत. या संस्कृतींचा प रावा महाराष्ट्रात अनेक नद्याचं्या काठी व खोऱयात सापडलेला असला तरी 
त्याचें उत्खनन बह ताशंी मयाहदत प्रमािात िंालेले आहे. याला अपवाद फक्त अहमदनगर हजल्यातील 
प्रवराकाठचे दायमाबाद आहि प िे हजल्यातील घोडनदीकाठचे इनामगाव यांचा आहे. नगर हजल्यातील 
प्रवराकाठच्या नेवासे येथेही हवस्तृत उत्खनन िंालेले असले तरी दायमाबाद व इनामगाव उत्खननात आहि 
कालमापनात शास्त्रीय पद्धतींचा वापर आहि प राव्याचे हवश्लेषि करण्यासाठी अनेक शास्त्रशाखाचंी मदत 
याम ळे ही दोन उत्खनने अत्यंत वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ ठरलेली आहेत. या स्थलावं्यहतहरक्त तापीकाठी प्रकाश, 
हगरिाकाठी वहाळ आहि टेकवडा, घोडकाठव ेचाडंोली, हनरा - कऱहा संगमावरील सोनगाव, र्ीमा - म ळा 
संगमावरचे वाळकी आहि गोदावरीकाठचे आपेगाव याचंी उत्खनने मयाहदत स्वरूपातील असली तरी 
त्याचंी दखल घेिे अपहरहायभ ठरते. 

 
महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतीचा आढावा घेण्यासाठी आहि हतची वैहशष्ट्टे्यूट कोिती याचे 

स्थूलमानाने हववचेन करण्यासाठी या संस्कृतीच्या काही हनवडक स्थळाचें जे उत्खनन िंाले त्याचा 
गोषवारा देिे उहचत ठरेल. याम ळे या संस्कृतीसंबधंीच्या ज्ञानामध्ये र्र कशी पडत गेली हे स्पष्ट होईल. ही 
संस्कृती महाराष्ट्राच्या – कोकि वगळता – जवळपास सगळ्या प्रम ख नद्याचं्या खोऱयामंध्ये अस्स्तत्वात 
होती याचा उल्लखे या आधी आलेला आहे. त्याम ळे काही वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ उत्खननाचंाच हनदेश केलेला आहे. 

 
र्ोवे 

 
अहमदनगर हजल्यातील सगंमनेरपासून आठ हकलोमीटर पूवेस प्रवरा नदीच्या उत्तर काठावर 

असलेल्या जोवे या लहानशा खेड्यात १९५०-५१ मध्ये उत्खनन करण्यात आले. या मयाहदत उत्खननामध्ये 
फक्त ताम्रपाषाि संस्कृतीचीच वस्ती िंाल्याचे हदसून आले. या हठकािी पहहल्या प्रथमच सापडल्यान सार 
या मडक्यानंा जोवे मडकी असे नाव देण्यात आले. ही मडकी खिखिीत आवाजाची, उत्तम र्ाजिीची, 
लाल रंगाची आहि चाकावर घडवलेली असून या मडक्यावंर काळ्या रंगात प्राम ख्याने रेषा, पटे्ट, जाळी, 
जाळीचे हत्रकोि आहि चौकोन असे र्ौहमहतक प्रकाराचे हचत्रकाम केलेले आहे. फनेलसारखे तोंड व तोटी 
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असलेली मडकी, त्याचप्रमािे अंतवभक्र बाजू असलेले वाडगे हे प्रम ख आकार असून या हशवाय कप, 
तसराळे, िंाकण्या हेही आकार प्रचहलत होते. तोटीय क्त वाडगे त्याचप्रमािे एकावर एक जोडलेली 
उतरंडीसारखी मडकी हेही वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आकार जोव्याच्या उत्खननामध्ये सापडले. काही मडक्याचं्यावर 
उत्कीिभ रेषा त्याचप्रमािे काळ्या रेषात काढलेली काही हचन्तहे (ज्यानंा क ं र्ाराच्या हनशाण्या असे मानले 
जाते) हदसून आली. या हशवाय हवहवध रंगीत दगडाचे मिी, ताबं्याच्या चपट्यूटा काटकोन-चौकोनी क ऱहाडी 
व बागंड्या, त्याचप्रमािे गारगोटीच्या हिलक्यापासून बनलेली हवहवध तऱहेची पाती वापरात होती. उत्खनन 
मयाहदत असल्याने या लोकाचं्या जीवनपद्धतीबद्दल इतर माहहती उपलब्ध िंाली नाही. या संस्कृतीचा 
कालखंड हनहित करता आला नाही तरी, (कारि यावळेी काबभन - १४ या पद्धतीने कालहनहिती करण्याची 
पद्धती उपलब्ध नव्हती) या लोकाचंी ससं्कृती, नाहशक येथे पहहली वस्ती करिाऱयाशंी हमळती-ज ळती होती 
हे नाहशकच्या उत्खननावरून स्पष्ट िंाले. 

 
नाणशक 

 
रामकथेशी हनगडीत असलेल्या गोदावरी काठच्या या स्थळाचे उत्खनन १९५०-५१ साली करण्यात 

आले. नाहशकचे प्राचीनत्व आहि त्याचा रामकथेशी असिारा संबधं या बाबींबद्दल माहहती हमळहवण्याच्या 
दृष्टीने येथे उत्खनन करण्यात आले. उत्खननात ताम्रपाषािय गापासून ते मराठाकालापयंत हवहवध 
कालखंडातील वस्त्याचंा प रावा उघडकीस आला. परंत  महाराष्ट्राच्या इहतहासाच्या दृष्टीने महववपूिभ 
ठरली ती पहहली वस्ती. या वस्तीच्या थरामध्ये जोवे पद्धतीची खापरे आहि गारगोटीच्या हिलक्यापासून 
बनहवलेली िोटी िोटी हत्यारे सापडली. यावरून नाहशकची पहहली वस्ती आहि जोवे येथील पहहली 
वस्ती याचें सारखेपि हसद्ध िंाले व ताम्रपाषािय गीन लोकानंी गोदावरी आहि प्रवरा या दोन्तही नद्याचं्या 
काठी वस्ती केली होती हे स्पष्ट िंाले. मात्र जोवे संस्कृतीचा कालखंड ठरहवण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल प ढे 
टाकले गेले. ताम्रपाषािय गाच्या वस्तीनंतर बऱयाच काळपयंत नाहशकला वस्ती िंाली नाही. द सरी वस्ती 
इसवी सन पूवभ पाचव्या शतकात िंाली असे मौयभकालीन मडक्यावंरून स्पष्ट िंाले. म्हिजेच यापेक्षा 
हकतीतरी काळ आधी ताम्रपाषािय गीन वस्ती नाहशक येथे िंाली असावी, असा तकभ  करण्यात आला. 
यान सार नाहशक व जोवे येथील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीचा कालखंड इसवी पूवभ स मारे १५०० ते १००० 
असावा असे अन मान करण्यात आले. (देव १९६८) 

 
नेवासे 

 
महाराष्ट्रातील स प्रहसध्द सतं श्री ज्ञानेश्वर याचंा नेवाश्याशी हनकटचा संबंध आहे. ज्या दगडी 

खाबंाला टेकून ज्ञानेश्वरी हलहहली गेली त्या हठकािी सध्या मोठे महंदर बाधंण्यात आले आहे. देवळाच्या 
नजीकच प्रवरा नदीच्या काठावरच ‘लाडमोड’ या नावाने ओळखले जािारे पाढंरीचे टेकाड आहे. 
ज्ञानेश्वरकालीन प रावा अहधक उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने लाडमोड टेकाडावर १९५४ ते १९५६ आहि 
१९५९ ते १९६० या कालात हवस्तृत प्रमािावर उत्खनन िंाले. या हवस्तृत उत्खननामध्ये ताम्रपाषािय गीन 
म्हिजेच जोवे ससं्कृतीचे हवहवध पलूै स्पष्ट िंाले. केवळ मडकी आहि गारगोटीच्या हिलक्याचंी हत्यारे 
याप रता येथील प रावा मयाहदत नव्हता तर ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या लोकाचें जीवन कसे होते याची 
हवस्तृत कल्पना प राव्याने स्पष्ट केली. 
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प्रवरेच्या काठी असल्याने पाढंरीच्या टेकाडाची धूप मोठ्या प्रमािावर िंाली असली तरी 
ताम्रपाषािय गीन प राव्याला फारसा धक्का लागल्याचे आढळून आले नाही. नेवाश्याच्या या पहहल्या 
वस्तीच्या अवशषेात जोवे आहि नाहशक येथे सापडली तशीच खापरे वापरीत होते. याचें आकारही जोवे 
प्रमािेच होते. ही मडकी चाकावर घडहवलेली असली तरी मडक्याचे काही र्ाग वगेवगेळे बनवनू नंतर 
जोडले जात असत. त्याचप्रमािे काही मडकी र्ाजण्याआधी बाबंूच्या चटईवर ठेवली जात असत असा 
प रावा उपलब्ध िंाला. रंगकाम प्राम ख्याने र्ौहमहतक आकाराचे असले तरी काही मडक्यावंर क त्रा, 
काळवीट, यासारख्या प्राण्याचंीही हचते्र काढली होती. घरादाराचें-िंोपड्याचें अवशषे, चोपून बनहवलेली 
जमीन व हतच्यावर च न्तयाचे केलेले सारवि, या स्वरूपात होते. अशा जहमनीमध्ये गोल लाकडी वासे प रून 
त्यावर िप्पर उर्ारले जाई. घराचं्या जहमनीत मोठमोठे साठविीचे राजंि बसवले जात. मातीच्या च ली, 
त्यावर हचखल झलपून, सारवल्या जात. काही हठकािी काटकोन चौकोनी क ं डे जहमनीतच केल्याचे आहि 
त्याचंा वापर अग्नीपूजेसाठी करण्यात आल्याचे स्पष्ट िंाले. 

 
नेवाश्याच्या उत्खननामध्ये मानवी दफनाचंा प रावा फार मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध िंाला. एकूि 

१३१ दफनापैकी, १२६ लहान म लाचंी दफने होती. ती सवभ म ले अडीच ते तीन वषाच्या वयाची असून, त्याचें 
दफन राखी रंगाच्या मडक्यामंध्ये केलेले होते (फलक ८ : ६-७,). ही दफने घरातच केलेली होती आहि 
दफनक ं र् बह ताशंी उत्तर - दहक्षि ठेवनू उत्तरेकडील मडक्यात डोक्याचा र्ाग व दहक्षिेकडील मडक्यात 
पायाचे र्ाग ठेवण्यात आले होते. काही दफनात लहान-लहान मातीची बोळकी, मातीची खेळिी 
त्याचप्रमािे ताबं्याचे वाळे सापडले. काही दफनामध्ये रंगीबेरंगी मण्याचं्या माळा म लाचं्या अंगावर ठेवनू 
म लाचे दफन केले होते. याउलट प्रौढाचें दफन घरातच, परंत  जहमनीमध्ये खड्डा करून मृताला उत्तर - 
दहक्षि ठेवनू, करण्यात आले होते. काही प्रौढाचं्या घोट्यूटाखालील र्ाग अस्स्तत्वात नव्हता. (Sankalia et 
al. 1960) 

 
ताबं्याच्या बागंड्या, वाळे, अगंठ्या क ऱहाडी व हिन्तन्तया, त्याचप्रमािे मासे पकडण्याचे गळ (फलक 

९ : ५) वापरात होते. याहशवाय हवहवध प्रकारच्या दगडाचें व मातीचे र्ाजलेले मिी, हदव,े पाटे, गोफि-ग ंडे 
आहि लहान बलैगाडीची मातीची बनहवलेली चाके हे लोक बनवीत असत. 

 
नेवाश्याच्या वस्तीच्या थरात उपलब्ध िंालेल्या काबभनच्या उपलब्धीन सार या कालखंडाच्या सवात 

वरच्या थराची म्हिजे शवेटच्या कालखंडाची कालहनहिती करता आली आहे. इसवीपूवभ तेराव ेशतक अशी 
ही कालहनहिती िंालेली असल्या कारिाने या संस्कृतीची पहहली वस्ती नेवाश्याला इसवीपूवभ पधंराशचे्या 
स माराला िंाली असे अन मान करता आले आहि हे अन मान नाहशक आहि जोवे येथील प राव्याशी स संगत 
ठरले. 

 
प्रकाश 

 
गोदावरी - प्रवरा नद्याचं्या खोऱयाव्यहतहरक्त ताम्रपाषािय गीन लोकानंी उत्तर महाराष्ट्रात तापी 

नदीच्या खोऱयात वस्ती केली होती असा प रावा प्रकाश येथील उत्खननाने हाती आला. तापी आहि गोमई 
या नद्याचं्या सगंमावर, ध ळे हजल्यात, प्रकाश हे िोटेसे खेडे आहे. १९५५ साली िंालेल्या उत्खननामध्ये या 
हठकािी ताम्रपाषािय गापासून ते जवळपास इसवी सनाच्या ११ व्या शतकापयंत हवहवध कालखंडात 
िंालेल्या वस्त्याचंा प रावा उपलब्ध िंाला. यातील पहहली वस्ती ताम्रपाषािय गीन असून हतचा कालखंड 
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इसवीपूवभ स मारे १७ व े ते १३ व ेशतक असा हनधाहरत करण्यात आला. या पहहल्या वस्तीचे दोन काल - 
हवर्ाग करण्यात आलेले आहेत. यातील ‘१ अ’ या कालखंडात चार प्रम ख प्रकारची खापरे प्रचहलत होती. 
यातील पहहला प्रकार राखी रंगाच्या मडक्याचंा असून त्यावर मळकट पाढंऱया रंगात हचत्रकारी केलेली 
आहे. द सरा प्रकार काळ्या रंगात हचत्रकाम केलेली माळवा प्रकारची खापरे (ज्याचंा उत्तर - 
हडप्पाकालातील खापराशंी संबंध जािवतो) (फलक १५ : ब). हतसरा प्रकार सावल्डा वगाची खापरे होत. 
ही खापरे हळू हफरिाऱया चाकावर घडहवलेली, काहीशी र्रड पोताची आहि बाहेरील पृष्ट र्ागावर जाड 
लेप हदलेली आहेत. र्ाजिीनंतर या लेपाचा रंग लालसर, ग लाबी, नाझरगी, तपहकरी झकवा गडद तपहकरी 
िंाल्याचे हदसून येते. यावरील हचत्रकाम प्राम ख्याने काळ्या रंगात झकवा कधीकधी लाल झकवा जारं्ळ्या 
रंगामध्ये केलेले आढळते. चौथ्या प्रकारची खापरे कब भर राखी रंगाची असून त्यावर कोरून झकवा हचकटवनू 
अलंकरि केलेले आहे. याहशवाय या कालात गारगोटीच्या हिलक्याचंी पाती (फलक १६ : अ), दगडी बते्त 
आहि ताबंे झकवा कासं्य याचंाही वापर होता. या नंतरच्या ‘१ ब’ या कालखंडात या आधीच्या 
कालखंडातील जीवनपद्धतीमध्ये फारसा बदल िंाल्याचे आढळून येत नाही. मात्र या कालखंडात जोवे 
वगाची खापरे त्याचप्रमािे ग जरातमधील रंगपूर येथे पहहल्या प्रथम सापडलेली चमकदार लालर्डक 
खापरे वापरात आली असा प रावा उपलब्ध िंाला आहे. प्रकाशच्या उत्खननाम ळे महाराष्ट्रातील 
ताम्रपाषािय गीन संस्कृती आहि ग जरात, मध्यप्रदेश या हवर्ागातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृती याचंा संपकभ  
आल्याचे स्पष्ट िंाले. (Thapar 1964 - 65) 
 
बहाळ 

 
तापीला हमळिाऱया हगरिा नदीच्या काठावर जळगाव हजल्यातील बहाळ येथे १९५२ आहि 

त्यानंतर १९५६-५७ या साली उत्खनन करण्यात आले. मथ रा ते पैठि या प्राचीन महामागावर बहाळ 
वसलेले आहे आहि त्या हठकािी इतर अनेक अवशषेाबंरोबर नाहशकसारखी ताम्रपाषािय गीन रंगीत खापरे 
सापडल्याने येथील उत्खनन प्रकाशप्रमािेच महववपूिभ ठरले. उत्खननात ताम्रपाषािय गापासून ते 
मराठाकालापयंत हनरहनराळ्या वस्त्याचें अवशषे उपलब्ध िंाले. यातील पहहली वस्ती ताम्रपाषािय गीन 
होती. 

 
या पहहल्या वस्तीचे सासं्कृहतकदृष्ट्ट्यूटा दोन हवर्ाग करता येतात. यातील पहहल्या उपकालखंडात 

कनाटकातील ब्रह्महगरी येथे नवाश्मय गीन थरात सापडलेल्या जाड व राखी रंगाच्या खापराप्रमािे मडकी 
सापडली. या हशवाय पातळ पोताची आहि लाल गेरूने रंगकाम केलेली राखी रंगाची खापरेही आढळली. 
हातबनावटीचे मोठमोठे राजंिही सापडले. या राजंिावर हचखलाच्या पट्ट्ट्यूटा हचकटवनू अलंकरि केले 
होते. त्याचप्रमािे मातृकामतूीही हचकटहवल्या होत्या. ‘१ ब’ या कालखंडामध्ये उत्कृष्ट बनावटीची 
लालरंगाची मडकी वापरात आली. यावर काळ्या रंगात हवहवध प्रकारची नक्षी त्याचप्रमािे काही 
जनावराचंी हचते्र काढलेली होती. याहशवाय चमकदार र्डक रंगाची रंगपूर वगाची खापरेही या 
कालखंडाच्या थरात सापडली. ताम्रपाषािय गाच्या शवेटच्या कालामध्ये जोवे वगाची खापरे वापरात 
आली. याहशवाय मानवी दफनाचंा प रावाही मयाहदत स्वरूपात उपलब्ध िंाला. गारगोटीच्या हिलक्याचंी 
हत्यारे मातीचे आहि शखंाचे मिी, मातीचे कंगव ेआहि ताबं्याचा अत्यंत मयाहदत वापर ही इतर वैहशष्ट्टे्यूट 
स्पष्ट िंाली. बहाळच्या उत्खननाम ळे प्रकाशप्रमािेच तापी - हगरिा खोऱयाचे, ग जरात-मध्यप्रदेश इत्यादी 
प्रदेशाशंी आलेल्या संपकाचे स्वरूप उघड िंाले. त्याचप्रमािे मानवी दफन पद्धतीचे वगेळेपिही हनदशभनास 
आले. (IAR 1956 - 57) 
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टेकवडा 
 
जळगाव हजल्यात हगरिा नदीच्या काठी, बहाळच्या समोरील तीरावरील टेकवड्याचे उत्खनन 

१९५६ - ५७ मध्ये करण्यात आले. उत्खननात प्राम ख्याने मानवी दफनाचंा प रावा उपलब्ध िंाला. ही दफने 
दोन प्रकारची होती. यातील लहान म लाचें दफन राखी रंगाच्या मडक्यामध्ये आहि प्रौढाचें जहमनीमध्ये 
खड्डा करून केलेले होते. लहान म लाचं्या दफनात वापरलेल्या काही मडक्यावर काळ्या - आहि - ताबंड्या 
रंगाचे वाडगे िंाकि म्हिनू ठेवलेले होते. या वाडग्यावर काही कोरीव हचन्तहे आढळून आली. प्रौढाचें दफन 
खड्ड्ड्यात उत्तरेकडे डोके आहि दहक्षिेकडे पाय असे केलेले होते. मृताच्या पायापाशी राखी रंगाची आहि 
काळी - आहि - ताबंडी मडकी ठेवलेली होती. ही दफने बहाळच्या ‘१ ब’ या कालखंडाशी सलंग्न होती. 
(फलक १०) (IAR 1956 - 57) 

 
सावल्डा 

 
ध ळे हजल्यातील नंद रबारच्या ईशान्तयेस २० हकलोमीटर अंतरावर तापी नदीच्या काठी सावल्डा 

वसलेले आहे. या हठकािी १९५९ - ६० साली उत्खनन करण्यात आले. उत्खननात काळ्या रंगात 
हचत्रकारी केलेली लाल मडकी त्याचप्रमािे राखी रंगाची आहि ताबंड्या रंगाची मडकी सापडली. आडव े
पटे्ट, समान्ततर नागमोडी रेषा, वत भळे, जाळीय क्त चौकोन आहि हत्रकोि हे अलंकरिाचे प्रम ख प्रकार होते. 

 
ख द्द उत्खननामध्ये ज्याला सावल्डा वगाची खापरे असे म्हटले जाते ती योग्य संदर्ात हमळाली 

नाहीत. परंत  सावल्डाच्या जवळच झचचोडा, कवठे इत्यादी हठकािी ही खापरे आढळून आली. 
दायमाबादच्या उत्खननामध्ये ही खापरे उत्तर-हडाप्पाकालीन खापराचं्या आधीच्या थरामध्ये हमळाली 
आहेत. त्याम ळे कालदृष्ट्ट्यूटा ही उत्तर-हडाप्पा खापरापेक्षा आधीची ठरली. परंत  या खापराचंा काल 
सावल्डा येथे हनहित करता आला नाही. सावल्डा उत्खननाम ळे एका नवीन तऱहेच्या खापराचंा प रावा 
उपलब्ध िंाला. त्याचप्रमािे तापी खोऱयातच उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीचे अस्स्तत्व / सपंकभ  स्पष्ट िंाले. (IAR 
1959 - 60) 
 
चाडंोली 

 
प िे हजल्यात मंचरच्या पूवेस पाच हकलोमीटर अंतरावर घोड नदीच्या काठी असलेल्या चाडंोली 

येथे जोवे वगाची खापरे वरवर सापडल्याने १९६० साली तेथे उत्खनन करण्यात आले. उत्खननामध्ये जोवे 
आहि माळवा वगाच्या खापरावं्यहतहरक्त, रंगपूर वगाची चमकदार व लालर्डक रंगाची खापरे आहि 
माळवा वगात समाहवष्ट होिारी द धट हपवळसर रंगाची मडकी वापरात होती असे हदसून आले. काटकोन - 
चौकोन आकाराची क डाची घरे, लाकडी वाश्यावंर आधाहरत िप्पर, घरामध्ये माती चोपून व सारवलेल्या 
जहमनी, जहमनीमध्ये बसहवलेले राजंि आहि मातीच्या च ली ही या वस्तीची वैहशष्ट्टे्यूट होती. घरामध्ये 
मातीचे गोल ओटे, त्यावर किगी ठेवण्यासाठी केल्याचे आढळून आले. याहशवाय दगडी पाटे सापडले. 
घरात रात्रीच्या वळेी उजेडासाठी मातीचे लंबगोल हदवहेी मोठ्या संख्येने सापडले. घरातच मृतानंा 
प रण्याची पद्धत प्रचहलत होती. म लानंा राखी रंगाच्या मडक्यात उत्तर - दहक्षि प रत असत, तर प्रौढानंा 
जहमनीमध्ये खड्डा करून, डोके उत्तरेकडे ठेवनू आहि घोट्यूटाखालचे पाय िाटून प रीत असत. (ते र्तू 
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म्हिून परत येऊ नयेत अशी या मागची कल्पना असावी.) लहान म लानंा ताबं्याच्या आहि रंगीबेरंगी 
दगडाचं्या मण्याचं्या माळा घालून प रीत असत. 

 
ताबं्याच्या हवहवध वस्तू वापरात होत्या. वाळे, बागंड्या, अंगठ्या या व्यहतहरक्त काटकोन चौकोनी, 

चपट्यूटा क ऱहाडी (फलक ९ : २ ; १६ : ब) हिन्तन्तया (फलक ९ : ३, ७), मासे पकडण्याचे गळ वापरात होते. 
उत्कृष्ट पोताच्या काळ्या दगडाच्या घासून धारदार केलेल्या क ऱहाडी, राप्या आहि हिन्तन्तया वापरल्या जात 
असत. याहशवाय गारगोटीच्या हिलक्याचंी बनहवलेली हत्यारेही प्रचहलत होती. ताबं्याची एक कट्यूटारं 
वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आहे. हतच्या पात्याला मधोमध उठावात कंगोरा असून कट्यूटारीचा दाडंा हवर्ाहजत केलेला 
आहे. काबभन - १४ कालमापनान सार चाडंोलीच्या वस्तीचा मध्यकाळ इसवी पूवभ १४ व्या शतकात मोडतो. 
शास्त्रीय कालमापनान सार हनहित करण्यात आलेला काळ आहि मध्यप्रदेश, ग जरात - सौराष्ट्र व आंध्र - 
कनाटक या प्रदेशाशंी आलेला संपकभ  हे चाडंोलीच्या उत्खहनत प राव्याचे वैहशष्ट्ट्यूट ठरते. काहीच्या मते 
चाडंोलीच्या वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ कट्यूटारीची (फलक ९ : १) पे्ररिा पहिम आहशयात शोधली जाव ू शकते. या 
हशवाय बैलाच्या आकाराची चाकावर बसवलेली बाटली अहद्वतीय असून हतचेही मूळ पहिम आहशयात 
शोधले जाव ूशकते (फलक ९ : ६) (Deo et al. 1965). 

 
सोनगाव 

 
तापी, गोदावरी, प्रवरा, घोड या नद्याचं्या खोऱयात ज्याप्रमािे ताम्रपाषािय गीन लोकानंी वस्ती 

केली त्याचप्रमािे प िे हजल्यातील नीरा आहि कऱहा याचं्या संगमाजवळ या संस्कृतीच्या लोकानंी वस्ती 
केल्याचा प रावा बारामती जवळील सोनगाव येथील उत्खननामध्ये १९६५ साली हमळाला. उत्खननामध्ये 
तीन कालखंडामध्ये वस्ती िंाल्याचे हदसून आले. यातील पहहली वस्ती नवाश्मय गीन (?) लोकानंी केली. 
राहाण्यासाठी जहमनीत गोल खडे्ड करून (व्यास दोन मीटर) त्यावर वाश्याचं्या सहाय्याने िप्पर घालिे 
आहि धान्तय साठहवण्यासाठी जहमनीत खिून बळद हनमाि करिे ही याचंी वैहशष्ट्टे्यूट होती. या ससं्कृतीचे 
अस्स्तत्व आंध्र - कनाटकात मोठ्या प्रमािावर होते. या कालखंडात उपलब्ध िंालेली काबभन - १४ तारीख 
इसवीपूवभ १५ व्या शतकातील आहे. द सऱया कालखंडातील वस्ती माळवा - जोवे संस्कृतीच्या लोकाचंी होती 
आहि हे लोक या वगाच्या रंगीत खापराव्यहतहरक्त या आधीच्या कालखंडातील राखी रंगाची मडकीही 
वापर असत. संपूिभ घराचा आलेख उपलब्ध िंाला नाही तरी घरातील जहमनी माती चोपून व च न्तयाने 
सारवनू बनहवलेल्या होत्या हे स्पष्ट िंाले. नेवासे, चाडंोली इत्यादी हठकािी उपलब्ध िंालेल्या 
प राव्याप्रमािेच सोनगाव येथेही या कालखंडात म लानंा उत्तर - दहक्षि ठेवलेल्या राखी रंगाच्या दोन 
मडक्यामंध्ये प रीत असत असे आढळून आले. या हशवाय या कालखंडाच्या थरात जळालेला गहू फार 
मोठ्या प्रमािावर सापडला. याचे काबभन - १४ न सार कालमापन इसवी पूवभ १३ व ेशतक असे करण्यात 
आलेले आहे. या कालखंडाचा शवेट इसवीपूवभ स मारे १००० असा अन माहनत करण्यात आला आहे. 
शवेटच्या, म्हिजे हतसऱया कालखंडामध्ये, जोवे वगाच्या खापराचं्या बनावटीत आहि आकारात अवनती 
िंाल्याचे आढळून आले. याच कालखंडात काळी - आहि - ताबंडी वगाची खापरे वापरात आली. ही खापरे 
आधीच्या कालखंडामध्ये प्रचहलत नव्हती. (Deo 1969) 

 
दहक्षिेतील नवाश्मय गीन ससं्कृतीचा वारसा, जहमनीत खिून गोल हनवासाची केलेली योजना, 

बह धा धान्तय साठहवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली बळदे, शतेीतून उत्पाहदत केलेला गहू, काळी - 
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आहि - ताबंडी खापरे वापरिाऱयाशंी िंालेला संपकभ  आहि काबभन - १४ न सार हनहित करण्यात आलेले 
कालमापन, ही सोनगाव उत्खननाची वैहशष्ट्टे्यूट मानावयास हरकत नाही. 

 
आपेगाव 

 
पैठि ताल क्यात गोदावरी - वीरर्द्रा नदीच्या काठी असलेल्या आपेगाव येथे १९७६ साली 

उत्खनन करण्यात आले. आपेगावचे पाढंरीचे टेकाड गोदावरी आहि वीरर्द्रा या नद्याचं्या संगमावर आहे. 
आपेगाव हे महाराष्ट्रातील हवख्यात संत श्री ज्ञानेश्वर याचें जन्तमस्थल मानले जाते. या हठकािच्या 
उत्खननामध्ये पहहली वस्ती ताम्रपाषािय गीन लोकानंी केली असे आढळले. या वस्तीचे वैहशष्ट्ट्यूट असे की 
या वस्तीमध्ये स रूवातीच्या काळात एका वगेळ्या तऱहेची मडकी वापरात आली. ही खापरे चाकावर 
बनहवलेली असली तरी ती काहीशी जाड्या - र्रड्या पोताची असून त्यावर गडद तपकीरी रंगाचा लेप 
हदलेला आहे. या लेपावर हचरा पडल्याचे हदसून येते. या मडक्यावंर लाल रंगात बह ताशंी रेघाचं्या रूपात 
हचत्रीकरि केलेले आहे. यानंा रामतीथभ वगाची (कारि संगमावरील टेकाडाला रामतीथभ असे नाव आहे) 
खापरे असे नाव हदले गेलेले आहे. याचंी सावल्डा वगाच्या खापराशंी जवळीक असावी असे जािवते. या 
खापराव्यहतहरक्त माळवा - वगाची खापरे, हातबनावटीची राखी खापरे आहि गारगोटीच्या हिलक्याचंी 
हत्यारे या वस्तीशी हनगडीत होती. या कालखंडाच्या उत्तरकालात जोवे वगाची खापरे प्रचहलत िंाल्याचे 
आढळून आले. ताम्रपाषािय गीन वस्तीचे कालमापन काबभन - १४ न सार इसवीपूवभ १६०० ते १३०० असे 
करण्यात आलेले आहे. (Deo et al. 1976) 

 
इनामगाव 

 
घोडनदीच्या काठीच असलेल्या प िे हजल्यातील चाडंोलीच्या उत्खननाचा उल्लखे आधी आला 

आहेच. याच नदीच्या काठावर प िे हजल्यातच असलेल्या आहि प ण्यापासून काहीसे ईशान्तयेस ४५ 
हकलोमीटर अंतरावरील इनामगावचे उत्खनन १९६८ पासून सलग १२ - १३ वष ेकरण्यात आलेले आहे. हे 
उत्खनन हवस्तृत स्वरूपाचे, अत्यंत काळजीपूवभक केलेले आहि अनेक शास्त्रशाखातंील हवद्वानाचंी मदत 
घेवनू केलेले असल्याने महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या संदर्ात अहद्वतीय ठरलेले आहे. या 
उत्खननात सापडलेल्या प राव्याचे हवश्लेषि सखोलपिे नंतर करण्यात येईलच. परंत  माळवा आहि जोवे 
या ससं्कृतीचे जवळपास संपूिभ खेडे, त्याच्या अनेक वैहशष्ट्ट्यूटासंह, उघडकीस आिण्याचे कायभ या 
उत्खननामध्ये साध्य िंाले. इसवीपूवभ स मारे १६०० ते ७०० या कालखंडातील लोकजीवनाचे अनेक पलूै 
स्पष्ट िंाले. 

 
ताम्रपाषािय गीन वस्त्याचें तीन ‘कालखंड’ आढळून आले. यातला पहहला कालखंड माळवा 

संस्कृतीचा (इसवीपूवभ १६०० ते १४००), द सरा कालखंड पूवभ - जोवे संस्कृतीचा (इसवीपूवभ १४०० ते 
१२००) आहि हतसरा कालखंड उत्तर - जोवे संस्कृतीचा (इसवीपूवभ १२०० - ११११ ते ७००) असे टप्पे 
हदसून आले. 

 
पहहल्या, म्हिजे माळवा संस्कृतीच्या, कालखंडामध्ये माळवा वगाची खापरे वापरात होती. 

मोठमोठी क डाची काटकोन चौकोनी घरे (फलक १४) लाकडी वाश्याचं्या आधाराने घातलेले िप्पर, 
घरामध्ये बह धा क डाच्या झर्ती घालून केलेल्या खोल्या, मातीच्या बनहवलेल्या च ली, घराच्या जहमनीत 



 
 अनुक्रमणिका 

प रलेले राजंि, धान्तय साठहवण्याच्या किगीकहरता केलेला मातीचा गोल ओटा – ही या घराचंी काही 
वैहशष्ट्टे्यूट. या उलट, काही घरे जहमनीत गोल खड्डा करून आहि त्यावर हलके िप्पर टाकून बनहवलेली 
होती. हे लोक शतेीवर, हशकारीवर आहि मासेमारीवर आपला चहरताथभ करीत असत. गारगोटीच्या 
हिलक्याचंी हत्यारे आहि काही ताबं्याच्या वस्तंूचा वापर केला जाई. म लानंा घरात दोन राखी रंगाच्या 
मडक्यामंध्ये प रले जाई. अशी दफने नंतरच्या कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमािावर रूढ िंाली. 

 
वस्तीचा द सरा कालखंड पूवभ - जोवे संस्कृती म्हिून ओळखला जातो. या कालात इनामगावची 

र्रर्राट िंाल्याचे हचत्र हदसून येते. वसाहतीची काहीशी योजनापूिभ आखिी, रेखीव काटकोन - चौकोनी 
क डाची घरे, वारंवार बनवलेल्या आहि च न्तयाने सारवलेल्या घरातील जहमनी, पावसाचे पािी वाहून 
जाण्यासाठी घराच्या प ढे आहि बाजूला खोदलेली पन्तहाळी, धान्तय साठहवण्यासाठी जहमनीत केलेली बळदे 
आहि जहमनीवर उभ्या केलेल्या किग्या, अस्ग्नपूजेसाठी केलेली अग्नीक ं डे, शतेीला पािी प रहवण्यासाठी 
व पािी साठहवण्यासाठी हनमाि केलेला बंधारा, नदीच्या काठी नावा थाबंहवण्यासाठी केलेला धक्का, 
शतेीच्या द्वारे काढलेली हनरहनराळी हपके (फलक २२ : ब, क, ड), तत्कालीन लोकवस्तीत असलेले 
श्रीमंत आहि इतर वगभ आहि त्याचंी घरे – ही या कालखंडातील वैहशष्ट्टे्यूट थोडक्यात सागंता येतील. 
म लानंा घरातच उत्तर - दहक्षि ठेवलेल्या मडक्यामंध्ये ठेवीत असत, मात्र प्रौढानंा जहमनीत खड्डा करून 
झकवा काही हवहशष्ट व्यक्तींना चार पायाच्या, न र्ाजलेल्या आहि तोंड नसलेल्या राजंिात प रीत असत. 
मृताबरोबर दागदाहगने, मडकी व काही ताबं्याच्या वस्तू ठेवल्या जात. प्रौढाचें घोट्यूटापासून खालचे पाय 
िाटून टाकले जात. या कालातील समदृ्धतेचा प रावा हवहवध प्रकारची हपकहवलेली धान्तये, सोन्तयाचे आहि 
ताबं्याचे अलंकार व वस्तू, मोठमोठी समृद्ध घरे, हवहवध प्रकारच्या मातृदेवताचं्या मतूी आहि हवप ल पशूधन 
यावरून हमळतो. 

 
हतसऱया कालखंडात म्हिजे उत्तर - जोवे कालखंडात मात्र लोकजीवनात काहीशी अवनती 

िंाल्याचे हदसून आले. या काळात बह ताशंी क डाच्या गोल िंोपड्या बाधंल्या गेल्या. जोवे वगाच्या 
खापराचं्या आकारात आहि बनावटीत स बकपिा कमी िंाला. शतेीचे उत्पन्न, पाटबधंाऱयाची योजना 
हवस्कळीत िंाल्याने, कमी िंाले. वस्तीचा आकार संकोचला आहि इसवीपूवभ ७०० च्या स मारास येथील 
वस्ती उजाड िंाली असे हदसून आले. कदाहचत हवामानामध्ये पावसाचे प्रमाि कमी िंाल्याने, जास्त 
कोरडेपिा आला आहि त्याम ळे या वस्तीला अवकळा आली असावी असे अन मान करण्यात आले. 

 
इनामगावच्या वस्त्याचं्या हवहवध थरामंध्ये सापडलेल्या कबाचे कालमापन काबभन - १४ पद्धतीन सार 

करण्यात आल्याने अनेक तारखा उपलब्ध िंालेल्या आहेत आहि त्यान सार जवळजवळ १,००० वषाच्या 
कालखंडातील सासं्कृहतक जीवनाच्या आलेखातील चढ - उतार हनहित करण्यास यश हमळालेले  आहे. 
(Dhavalikar et al. 1988) 

 
दायमाबाद 

 
इनामगाव प्रमािेच प्रवरेच्या काठी असलेल्या, अहमदनगर हजल्यातील श्रीरामपूर पासून 

आग्नेयेला १८ हकलोमीटर दूर असलेल्या, दायमाबादचे उत्खनन हवस्तृत प्रमािावर केले गेल्याने 
महववपूिभ ठरले आहे. या हठकािी १९५८ - ५९, १९७४ - ७५ आहि १९७५ - ७६ ते १९७८ - ७९ मध्ये 
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हनरहनराळ्या संशोधकानंी उत्खनन केले. यातील पहहली दोन उत्खनने मयाहदत स्वरूपाची होती. त्यानंतर 
हवस्तृत उत्खननात हमळालेल्या प राव्याम ळे प नमूभल्याकंन केले गेले. 

 
दायमाबाद येथे केवळ ताम्रपाषािय गातच वस्ती िंाली. त्यानंतरच्या काळात वस्ती िंाल्याचा 

प रावा उपलब्ध िंालेला नाही. परंत  ताम्रपाषािय गातील हवहवध कालखंडाचंी माडंिी हवस्तृत 
उत्खननानंतरच स्पष्ट िंाली. १९५८ - ५९ मध्ये िंालेल्या उत्खननामध्ये वस्तीचे एकूि तीन कालखंड 
उत्खनकाला हदसून आले. पहहल्या कालखंडामध्ये जाड राखी रंगाची खापरे वापरात होती. आकार आहि 
बनावटीच्या दृष्टीने ही खापरे कनाटकातील ब्रह्महगरी येथे सापडलेल्या नवाश्मय गीन खापराशंी हमळती -
ज ळती होती. याहशवाय हात - बनावटीची आहि कोरून त्याचप्रमािे हचकटवनू अलंकरि केलेली खापरे 
वापरात होती. गारगोटीच्या पात्यापासून हत्यारे तयार करीत, त्याचप्रमािे मातीचे आहि दगडाचे मिी 
बनहवले जात. द सऱया कालखंडामध्ये माळवा वगाची मडकी वापरात आली. या बरोबरच ताबं्याच्या 
क ऱहाडी, चाकूचे पाते व शलाका, हवहवध प्रकारचे मिी व मातीची क ते्र आहि बैल या सारखी खेळिी या 
कालातील लोक वापरीत होते. मृतानंा जमीनीमध्ये खड्डा करून उत्तर - दहक्षि असे संपूिभपिे ठेवले जाई. 
मात्र मृताबंरोबर इतर काही वस्तू ठेवल्या जात नसत. वस्तीच्या हतसऱया कालखंडात जोवे वगाच्या 
खापराचंा वापर स रू िंाला. या कालात जोवे खापराबंरोबरच गारगोटीच्या हिलक्याचंी हत्यारे, खापराच्या 
चकत्या, मातीची खेळिी व मानवी मूती लोकाचं्या वापरात होत्या. या कालात दोन प्रकारची दफने 
प्रचहलत होती. यातील पहहला प्रकार लहान म लाचं्या दफनामध्ये अवलंहबला जात असे. महाराष्ट्रात 
इतरत्र सापडलेल्या लहान म लाचं्या या कालातील दफनाप्रमािेच ही दफने होती. मात्र मूल थोडेसे मोठे 
असले तर त्यासाठी तीन मडकी उपयोगात आिीत. प्रौढानंा घराच्या जहमनीवरच उत्तर - दहक्षि असे 
पूिभपिे ठेवले जाई. मृताबरोबर मात्र इतर काहीही वस्तू ठेवल्याचे आढळून आले नाही. मृतार्ोवती लाकडी 
वासे उर्ारीत, असे र्ोकाचं्या प राव्यावरून हदसून आले. अशा मृताला प रण्याआधी दशभनाथभ काही हदवस 
िताखाली ठेवण्यात आले असाव े असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. अशातऱहेचे दशभनाथभ ठेवलेले 
िताखालचे दफन महाराष्ट्रात इतरत्र सापडलेले नाही. 

 
१९७४ साली अचानकपिे दायमाबादच्या पाढंरीच्या जागी उत्कृष्ट बनावटीच्या आहि वजनदार 

अशा ब्राँिंच्या चार मूती वरवर खिताना सापडल्या दोन बलैानंा जोडलेला रथ आहि त्यामध्ये उर्ा 
असिारा मानवी सारथी, हत्ती, रेडा आहि गेंडा अशा चार वगेवगेळ्या मूती चाकावर बसहवलेल्या होत्या 
(फलक २१). या कोित्या काळातील असाव्यात याबद्दल एकमत न िंाल्याने आहि काहींच्या मते या 
हडाप्पा ससं्कृतीशी संबहंधत असल्याने, या मताचंी शहाहनशा करण्याच्या उदे्दशाने १९७८ साली 
दायमाबादला प न्तहा उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननामध्ये वस्त्याचें एकूि तीन कालखंड हदसून आले 
आहि त्याचंा काल तौलहनकदृष्ट्ट्यूटा इसवीपूवभ १९०० ते १७०० असा हनधाहरत करण्यात आला. यातील 
पहहला कालखंड नवाश्मय गीन संस्कृतीचा असून या संस्कृतीचे लोक हात - बनावटीची, राखी रंगाची 
मडकी वापरीत असत. या कालखंडाच्या शवेटीशवेटी ताबंड्या पृष्टर्ागावर काळ्या रंगात रंगहवलेली खापरे 
वापरात आली. याचं्यावरचे हचत्रकाम उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीशी सपंकभ  दशभहवते असे मत व्यक्त केले गेले. 
म्हिजेच पयायाने इसवीपूवभ स मारे १८ व्या शतकात तापी, गोदावरी आहि हतच्या उपनद्या याचं्या खोऱयात 
उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीचा संपकभ  िंाला झकवा प्रर्ाव पडला असे स्पष्ट िंाले. द सऱया कालखंडात माळवा 
वगाची आहि हपवळसर रंगाची मडकी वापरात आली. याचंा कालखंड इसवीपूवभ स मारे १७०० ते १५०० 
असा योजला गेला. उत्खनकाच्या मते माळवा वगाच्या खापरावंरील हचहत्रत अलंकरि हे स द्धा उत्तर - 
हडाप्पा ससं्कृतीच्या प्रर्ावाचे द्योतक आहे. हचत्रकामाव्यहतहरक्त या कालखंडातील खापरावंर आढळून 
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येिारी काही हचन्तहे झसधू संस्कृतीच्या हलपीशी हमळती - ज ळती आहेत असे उत्खनकाचे मत होते. हतसऱया 
कालखंडात (इसवीपूवभ १५०० ते १०००) माळवा वगाची खापरे कमी िंाली परंत  जोवे - वगाची खापरे 
संख्येने हवप ल िंाली. याच कालातील थरात ग जराथेतील रंगपूर येथे सापडलेली चमकदार लालर्डक 
खापरे जोवे - वगाच्या खापराबंरोबर सापडली. थोडक्यात असे म्हिता येते की या द सऱया उत्खननामध्ये 
दायमाबादचा ग जरात - सौराष्ट्र त्याचप्रमािे तापी - गोदावरी खोऱयात आलेल्या उत्तर - हडाप्पा 
संस्कृतीचा संपकभ  स्पष्ट िंाला. 

 
यानंतरचे हतसरे उत्खनन हवस्तृत प्रमािावर िंाल्याने आिखी नवीन माहहती उजेडात आली. या 

उत्खननान सार आधीच्या उत्खननामध्ये माडंला गेलेला सासं्कृहतक क्रम बदलावा लागला. यान सार 
खालील क्रमाने सासं्कृहतक क्रमाची माडंिी करता आली. 

 
१) सावल्डा संस्कृती (सवभ प्रथम) (फलक ६ : १ - ८) 
 
२) उत्तर हडाप्पा (फलक ६ : ९ - १३) 
 
३) बफ् आहि क्रीम (हफकट तपहकरी / हपवळसर) खापराशंी हनगहडत संस्कृती झकवा 

दायमाबाद संस्कृती (फलक ७ : १ - ३, १०) 
 
४) माळवा संस्कृती (फलक ७ : ४ - ९, ११ - १२) 
 
५) जोवे ससं्कृती (सवात शवेटी) (फलक ८ : १ - ५) 
 
या ससं्कृती व्यहतहरक्त दायमाबादच्या आिखी एका वैहशष्ट्ट्यूटाची नोंद करिे आवश्यक आहे. 

सावल्डा संस्कृतीच्या वस्तीचा हवस्तार जवळजवळ तीन हेक्टर इतका आहे. तर सवात शवेटचा म्हिजे 
जोवे ससं्कृतीचा हवस्तार जवळजवळ वीस हेक्टर इतका असल्याचे आढळून आले. या दृष्टीने पाहाता 
दायमाबाद महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन वस्तीचे सवात मोठे हठकाि ठरलेले आहे. 

 
यापूवी सावल्डा वगाच्या खापराचंा उल्लखे आलेला आहे. या संस्कृतीच्या लोकाचंी घरे क डाची 

असून ती एक, दोन झकवा तीन खोल्याचंी होती. घरातील जमीन काळ्या आहि हपवळ्या मातीचे थर एकावर 
एक देवनू केलेली होती. अशा जहमनीवर काही वळेा अलंकरिाकहरता झशपले बसहवले होते. या वस्तीचे 
लोक प्रगत शतेकरी होते असे हदसते. सातू, मसूर, वाटािे, हरर्रा, क ळीथ इत्यादी धान्तये ते हपकवीत 
असत. ताबं्याचा वापर मयाहदत प्रमािावर करीत असत. धान्तय वाटण्यासाठी दगडी पाटे - वरवटें आहि 
हत्यारे म्हिून हाडाची बािागे्र त्याचप्रमािे गारगोटीच्या हिलक्यापासून बनहवलेली हवहवध िोटीिोटी शसे्त्र 
ते वापरीत असत. द सऱया कालखंडात, म्हिजे उत्तर - हडाप्पा कालात, नवीन तऱहेच्या खापराचंा वापर 
स रू िंाला. ही खापरे जाड, जड, जलद हफरिाऱया चाकावर घडहवलेली, श द्ध मातीमध्ये रेती आहि 
च न्तयाची र् कटी हमसळून बनहवलेली त्याचप्रमािे हवटकरी रंगाची होती. यावर काळ्या रंगात हचत्रीकरि 
केलेले असून या मडक्याचें आकार उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीशी जवळीक दाखहवतात. (उदा. स्टॅण्डवरील 
थाळी, स्टॅण्डवरील वाडगा, जाड काठाचे तसराळे, वगैरे) या काळात मातीच्या कच्च्या हवटाचंा वापर स रू 
िंाला. या हवटाचंा वापर घराच्या झर्तीसाठी त्याचप्रमािे दफनासाठी केलेल्या खड्ड्ड्याच्या बाजूने 
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लावण्यासाठी केला जात असे. अशा खड्ड्ड्यामंध्ये मृताला ठेवनू त्यावर वाखाची चटई ठेवली जाई. मग 
खड्ड्ड्यात माती आहि हवटाचें त कडे टाकून दफन बदं केले जाई. याच थरामध्ये मातीची बनहवलेली 
बटिाच्या आकाराची म द्रा सापडली. या म दे्रवर झसधूहलपीची दोन हचन्तहे होती. या व्यहतहरक्त काही 
खापरावरही झसधूहलपीची हचन्तहे कोरून झकवा रंगात काढलेली आढळून आली. याहशवाय झसधूससं्कृतीचे 
व्यवच्िेदक लक्षि ठरलेल्या मातीच्या लंबगोल वहटका या कालातील वस्तीत सापडल्याने 
सासं्कृहतकदृष्ट्ट्यूटा ही वस्ती हडाप्पा संस्कृतीशी हनगडीत होती हे हसद्ध िंाले. हतसऱया कालखंडामध्ये बफ 
आहि क्रीम वगाची (हफकट तपहकरी - हपवळसर) खापरे वापरात आली. याचंी बनावट आहि र्ाजिी 
फारशी उच्च दजाची नव्हती, परंत  या मडक्यावर काळ्या रंगामध्ये हवहवध प्रकारचे र्ौहमहतक स्वरूपाचे 
त्याचप्रमािे प्राण्याचें हचत्रीकरि करण्यात आले होते. या संस्कृतीच्या लोकाचंी माहहती याचं्या दफनावरून 
हमळते. या कालात साकेंहतक, त्याचप्रमािे काही अस्थींचे मयाहदत स्वरूपामध्ये केलेने दफन याचंा प्रघात 
होता. 

 
चौथ्या कालखंडाची वस्ती माळवा संस्कृतीची होती. या कालात लहान म लाचें दफन यानंतरच्या 

कालातील जोवे संस्कृतीप्रमािेच दोन मडक्यामंध्ये करण्याची प्रथा होती अशा दफनामध्ये काही वळेेला 
राखी रंगाच्या मडक्याऐवजी माळवा वगाचे मडकेही वापरले जाई. या काळातील आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट 
म्हिजे हनवासी क डाच्या घराहंशवाय, मातीचे बाधंलेले ओटे आहि हवहवध आकाराची अस्ग्नक ं डे. याचंा वापर 
हक्रयाकमाशी हनगहडत असलेल्या स्नानहवधी आहि अस्ग्नपूजा यासाठी केला जात असावा. 

 
सगळ्यात शवेटची वस्ती जोवे संस्कृतीची िंाली. परंत  माळवा खापरातून जोवे - वगाची खापरे 

उत्क्रातं िंाली असावी असे मत दायमाबादच्या उत्खननातील प राव्यान सार माडंण्यात आलेले आहे. 
इनामगाव येथेही अशातऱहेचे अन मान करण्याजोगा प रावा हमळाला आहे. या कालखंडामध्ये क डाची 
काटकोन - चौकोनी घरे त्याचप्रमािे गोल िंोपड्याही वापरात होत्या. खापरे र्ाजण्याकहरता बनहवण्यात 
आलेल्या र्ट्ट्ट्यूटा, ऋषींच्या (?) मातीच्या मूती, िोटी रूळाच्या आकाराची म द्रा आहि ताबं्याच्या हवहवध 
वस्तू सापडल्या. चौथ्या आहि पाचव्या कालखंडात हवहवध प्रकारची धान्तये हपकहवली जात. 

 
दायमाबादच्या उत्खननाशी हनगडीत असलेल्या अनेक काबभन - १४ तारखा उपलब्ध िंालेल्या 

असल्या तरी त्याचं्यात बराच हवरोधार्ास आढळून येतो. तौलहनक कालमापनाचा अवलंब केल्यास 
दायमाबाद येथील हवहवध वस्त्याचंी कालव्याप्ती इसवी पूवभ स मारे २००० ते १००० अशी मानिे औहचत्यपूिभ 
ठरेल. 

 
दायमाबादचे उत्खनन अनेक दृष्टीने वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ ठरलेले आहे. ताम्रपाषाि संस्कृतीचे 

महाराष्ट्रातील सवात मोठे स्थळ, सावल्डा संस्कृतीच्या वस्तीचा प रावा, हडाप्पा संस्कृतीच्या संपकाचा 
स्पष्ट संदर्भ, अस्ग्नपूजेचा प रावा माळव्यातून जोवे खापराचंी उत्क्रातंी आहि उत्खननाव्यहतहरक्त 
सापडलेल्या ब्राँिंच्या जनावराचं्या प्रहतमा आहि रथ अशी अनेक वैहशष्ट्टे्यूट या संशोधनातून प्रकट िंाली. 
(Sali 1986) 
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िुळर्ापूर - गढी 
 
हवदर्ामध्ये ताम्रपाषािय गीन वस्त्याचंी हठकािे उपलब्ध िंालेली नव्हती, याउलट पहिम 

महाराष्ट्रामध्ये याच कालखंडाच्या अनेक वस्त्याचंा प रावा मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध िंालेला आहे. यापैकी 
काही प्रम ख स्थलाचंी वैहशष्ट्टे्यूट वर उल्लेहखलेली आहेत. हवदर्ामध्ये ताम्रपाषािय गानंतर आलेल्या 
महापाषािीय या पूिभपिे लोहय गीन असलेल्या ससं्कृतीच्या स्थलाचंा प रावा मात्र फार मोठ्या संख्येने 
उपलब्ध िंालेला आहे. असे असूनही हवदर्ामध्ये अगदी अलीकडे ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या 
अस्स्तत्वाचा प रावा एक - दोन हठकािी थोड्याफार प्रमािात उपलब्ध िंालेला आहे. मात्र या स्थलाचें 
उत्खनन मयाहदत स्वरूपाचे असल्याने हवप ल प्रमािामध्ये माहहती उपलब्ध िंालेली नाही. हशवाय काबभन - 
१४ पद्धतीन सार तारखा फारशा उपलब्ध नसल्याने तौलहनक अभ्यासावर मयादा पडल्या आहेत. 

 
तापीला हमळिाऱया पूिा नदीवर अमरावती हजल्यात असलेल्या त ळजापूर - गढीचे उत्खनन 

१९८४ - ८५ मध्ये करण्यात आले. येथे फक्त ताम्रपाषािय गीन काळात वस्ती िंाली. पहहली वस्ती माळवा 
वगाच्या आहि जोवे वगाच्या खापरानंी द जोरीत केली होती. गारगोटीच्या हिलक्याचंी हत्यारे, ताबं्याच्या 
बागंड्या व अंगठी आहि मासेमारीचे गळ त्याचप्रमािे हवहवध दगडाचे हनरहनराळ्या आकाराचे मिी हे लोक 
वापरीत असत. दोन्तही काळात गोल िंोपड्या उर्ारल्या जात. घरातील जमीन हचखल चोपून, त्याचप्रमािे 
वाळू आहि दगडगोट्यूटाचंा वापर करून तयार केली जात असे. उत्खननामध्ये जोवे कालखंडातील लहान 
म लाचे दफन एका लहान खड्ड्ड्यात केल्याचे आढळून आले. मृताबरोबर काळ्या - आहि - ताबंड्या वगाचा 
वाडगा आहि बह धा कानेहलयन मण्याचंी माळ सापडली. याहशवाय मडकी र्ाजण्याचा क ं र्ाराचा आवा जोवे 
कालखंडातील एका घरामध्ये आढळून आला. (IAR 1984 - 85) 

 
त ळजापूर - गढी येथे काबभन - १४ तारखा उपलब्ध िंालेल्या आहेत. यातील सवात प्राचीन 

इसवीपूवभ (स मारे) १३१० + ६० अशी आहे. 
 
थारसा 

 
नागपूरपासून ईशान्तयेस ४२ हकलोमीटर अंतरावर, नदीच्या काठी थारसा हे िोटेसे गाव आहे. या 

हठकािी १९८५ - ८६ मध्ये मयाहदत स्वरूपात उत्खनन केले गेले. उत्खननामध्ये काळी - आहि - ताबंडी, 
अभ्रकय क्त ताबंडी, काळ्या रंगात हचत्रकाम केलेली, अशी हवहवध तऱहेची खापरे सापडली. या बरोबरच 
लोखंडी हखळे व लोखंडी चपट्यूटा क ऱहाडी दाडं्यावर घट्ट बसहवण्यासाठी वापरल्या जािाऱया लंबगोल 
लोखंडी पट्ट्ट्यूटा सापडल्या. सवात खालच्या थरामध्ये वर उल्लेहखल्याप्रमािेच खापरे सापडली. या वस्तीचे 
वैहशष्ट्ट्यूट असे की यामध्ये दोन मडक्यामध्ये केलेली दफने सापडली. ही दफने ताम्रपाषािय गाची हनदशभक 
असावीत आहि ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या उत्तरकालात लोहय गीन महापाषािीय संस्कृतीशी सपंकभ  
आलेला असावा, असे स चहवले जाते. (IAR 1984 - 85) 

 
वाळकी 

 
प िे हजल्यातील र्ीमा आहि म ळा याचं्या संगमाजवळ असलेल्या वाळकी या हठकािी १९८५ - ८६ 

साली उत्खनन करण्यात आले. या स्थलाच्या उत्खननामध्ये पूवभ - जोवे म्हिजे इसवी पूवभ १५०० ते १००० 
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(ज ने कालमापन) या कालखंडातील क डाची काटकोन - चौकोनी घरे त्याचप्रमािे अनेक गोल िंोपड्या 
सापडल्या. यापकैी गोल िंोपड्या हबनिताच्या असून याचंा वापर धान्तय िंोडपण्यासाठी म्हिजेच 
खळ्यासारखा केला जात असावा. काही िंोपड्यांचा उपयोग रात्रीच्या वळेी शळे्या - मेंढ्या ठेवण्यासाठी 
केला जात असावा. मोठी काटकोन - चौकोनी घरे क डाची असून ती ब टकी होती. स्स्थर वस्तीचा प रावा 
हमळाला नसल्याने वाळकीला वषातून काही मयाहदत कालच वस्ती होत असावी असे अन मान केले गेले 
आहे. जोवे संस्कृतीच्या इतर मोठमोठ्या खेड्याचं्या मानाने वाळकीला सलगपिे फार काळ वस्ती होत 
नसावी. खेड्यातील स्स्थर जीवनापेक्षा हनराळ्या प्रकारचे जीवन जोवे संस्कृतीमध्ये कसे असाव ेयाचा अंदाज 
वाळकीच्या उत्खननाने करता आला. (IAR 1985 - 86, 1986 - 87) 

 
कवठे 

 
ध ळे हजल्यात तापीला हमळिाऱया कान नदीच्या काठी कवठे हे एक लहानसे खेडे आहे. येथे १९८४ 

- ८५ साली उत्खनन करण्यात आले. कवठ्याच्या उत्खननाची अनेक वैहशष्ट्टे्यूट आहेत. तापी नदीच्या 
खोऱयामध्ये ग जरातमागे आलेल्या हडाप्पा संस्कृतीचा प्रर्ाव स्पष्ट होतो याचा उल्लखे आधी आलाच आहे. 
कवठ्याला हडाप्पा वगाची लाल रंगाची जाड आहि टिक खापरे मोठ्या प्रमािावर सापडली आहि याचें 
आकार महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन खापरापेंक्षा वगेळे होते. याहशवाय या वस्तीचे लोक सावल्डा 
वगाची, मध्यप्रदेशातील कायथा वगाची त्याचप्रमािे माळवा वगाची खापरे वापरीत असत. 

 
या काळातील लोक जहमनीमध्ये गोल झकवा लंबगोल खडे्ड करून, त्यावर लाकडी वाश्याचं्या 

साहाय्याने हनम ळते िप्पर उर्ारून िंोपड्या बाधंत. अशा घरामध्ये मातीच्या च ली व धान्तय साठहवण्यासाठी 
बळदे बनवीत असत. अशा िंोपड्याचंा वापर दीघभकाळपयंत केला गेला नसावा. 

 
उत्खननामध्ये दगडाच्या झकवा ताबं्याच्या वस्तंूचा पूिभपिे अर्ाव होता. या उलट हाडापासून 

बनहवलेल्या स या, िोट्यूटा हिन्तन्तया आहि कोरके फार मोठ्या संख्येने सापडले. अशातऱहेचा प रावा 
महाराष्ट्रात इतरत्र सापडलेला नाही. शतेी, पश पालन, हशकार आहि मासेमारी यावर हे लोक उपजीहवका 
करीत असत. जळलेल्या स्वरूपातील बाजरी आहि तीळ उत्खननात सापडले असले तरी ते 
ताम्रपाषािय गातील असतील असे हनर्कववादपिे म्हिता येत नाही. या हठकािी दोन प्रौढाचंी आहि दोन 
लहान म लाचंी दफने सापडली. यातील एका दफनामध्ये प्रौढाला एका खड्ड्ड्यामंध्ये उतािे ठेवल्याचे 
हदसून आले. मात्र क ठल्याही दफनात मृताबरोबर कोित्याही वस्तू ठेवल्याचे आढळून आले नाही. 

 
कायथा वगाच्या खापराचंा आढळ आहि एक काबभन - १४ तारीख याचं्या आधारावर कवठ्याचा 

वस्तीचा कालखंड इसवीपूवभ स मारे २००० ते १८०० असा हसद्ध िंाला आहे. काबभन - १४ तारीख इसवीपूवभ 
१९२० + ७० अशी आली आहे. (Shinde 1985) 

 
वर आढावा घेतलेली उत्खनने मध्यम आहि हवस्तृत स्वरूपाची िंाल्याने त्यातून बरीच माहहती 

उपलब्ध िंाली आहे. अथात नेवासे, इनामगाव आहि दायमाबाद ही हतन्तही उत्खनने बऱयाच हवस्तृत 
प्रमािाची असल्याने त्याचं्या आधारे महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतींचे अनेक पैलू उजेडात आले. 
काही उत्खनने लहान असली तरी त्याचं्यातूनही सासं्कृहतक संपकाची माहहती हाती आली. या द सऱया 
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प्रकारच्या उत्खननाची दखल घेण्याजोगी आिखी काही स्थळे आहेत. त्याचंा आढावा घेिे अप्रस्त त ठरिार 
नाही. 

 
पपपळदरे 

 
या हठकािचे संशोधन १९५७ - ५८ साली िंाले. हे स्थळ नाहशक हजल्यात असून या हठकािी 

वरवरच कनाटकातील ब्रह्महगरीप्रमािे जाड राखी रंगाची त्याचप्रमािे जोवे वगाची खापरे उपलब्ध िंाली 
असल्याने येथील वस्त्याचंा क्रम नेवासे - चाडंोली प्रमािेच आहे. (IAR 1957 - 58) 

 
थाळनेर 

 
ध ळे हजल्यातील या हठकािीही समन्तवषेिामध्ये ब्रह्महगरी आहि बहाळप्रमािे राखी रंगाची मडकी, 

काळ्या - आहि - ताबंड्या रंगाची खापरे, गारगोटीच्या हिलक्याचंी हत्यारे आहि नवाश्मय ग हनदशभक 
घासून धारदार केलेली दगडी हत्यारे सापडली. या हठकािी मानवी दफनाचंाही प रावा उपलब्ध आहे, अशी 
नोंद केली गेली आहे. (IAR 1957 - 58) 

 
रंर्ाळे 

 
ध ळे हजल्यातील या हठकािी समन्तवषेिामध्ये ताम्रपाषािय गीन वस्ती त्याचप्रमािे मानवी दफन 

सापडले. गारगोटीच्या हिलक्याचं्या हत्यारावं्यहतहरक्त काळ्या रंगात रंगहवलेली लाल मडकी आहि 
चकचकीत राखी रंगाची खापरे सापडली. सवात महववाचा प रावा खड्ड्ड्यात केलेल्या मानवी दफनाचा 
होता. यामध्ये मानवी हाडाचं्याबरोबर हवदर्ातील लोहय गीन महापाषाि संस्कृतीच्या दफनामध्ये आढळून 
येतात तशी काळी - आहि - ताबंडी मडकी हमळाली. यावरून ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीचा उत्तर - 
कालामध्ये महापाषाि संस्कृतीशी संपकभ  िंाला असे म्हिता येते. (IAR 1960 - 61) 

 
थेऊर 

 
प िे हजल्यात प ण्यापासून २४ हकलोमीटर उत्तरेला म ळा - म ठेच्याकाठी असलेले थेऊर 

महाराष्ट्रामध्ये गिेशस्थान आहि माधवराव पेशव्याचंी समाधी याकहरता प्रख्यात आहे. या हठकािी १९६९ -
७० साली उत्खनन करण्यात आले. येथे एक पाढंरीचे टेकाडही आहे. याहशवाय १८ ते २८ मीटर व्यास 
असलेली हशळावत भळे आहेत. अशी हशळावत भळे हवदर्ामध्ये महापाषाि संस्कृतीच्या लोकाचंी असून ती फार 
मोठ्या संख्येने आढळून येतात. परंत  थेऊरच्या हशळावत भळाचं्या उत्खननात, ही वत भळे ताम्रपाषािय गीन 
गोल िंोपड्याचं्या र्ोवती दगडगोटे आहि म रूम टाकून पावसाने आतील घरानंा धोका पोहचू नये म्हिून 
योहजली होती असे उत्खनकाचे म्हििे आहे. अशा वत भळामध्ये काटकोन - चौकोनी आकाराच्या क डाच्या 
घराचे अवशषे सापडले. या उत्खननात प्राम ख्याने पातळ, चागंल्या र्ाजिीची आहि चकाकी असलेली 
काळी - आहि - ताबंडी खापरे सवात जास्त असल्याचे आढळून आले. या हशवाय राखी रंगाची, काळ्या 
रंगाची आहि ताबंड्या रंगाची टिक खापरेही सापडली. यातील काळी - आहि - ताबंडी खापरे, त्याचं्या 
आतील र्ागावर कोरलेल्या काही हचन्तहामं ळे वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ ठरतात. उत्खनकाच्या मते ही खापरे 
ग जराथमधील रंगपूर येथील द सऱया आहि हतसऱया कालखंडातील काळ्या - आहि - ताबंड्या 
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खापराप्रमािे आहेत. खापराव्यहतहरक्त दगडी पाटे - वरवटें, ताबं्याच्या बागंड्या, दगडाचे आहि शखंाचे 
मिी आहि मातीची खेळिी सापडली. गारगोटीची समातंर बाजू असलेली पातीही आढळून आली. 
थेऊरच्या वस्तीचा कालखंड इसवीपूवभ स मारे १५०० ते १२०० असा हनधाहरत करण्यात आला आहे. (IAR 
1969 - 70) 

 
आतापयंतच्या हववचेनामध्ये महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या प्रम ख स्थलाचें उत्खनन 

आहि त्यातून उपलब्ध िंालेल्या प राव्यान सार प्रत्येक उत्खननामध्ये कोित्या तऱहेची नवीन माहहती 
उपलब्ध िंाली याचा थोडक्यात गोषवारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९५० - ५१ च्या नाहशक - जोवे 
संस्कृतीच्या उत्खननापासून गेल्या चाळीस वषामध्ये ताम्रपाषािय गीन माहहतीच्या कक्षा रंूदावल्या आहेत 
आहि या संस्कृतीची जडिघडि कशी िंाली त्याचप्रमािे इतर प्रदेशातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतींचा 
महाराष्ट्रावर प्रर्ाव केव्हा आहि कसा पडला याची थोडीफार कल्पना यावरून यावी. या संशोधनातून 
हमळालेली माहहती इसवीपूवभ स मारे २००० ते ७०० या कालातील लोकजीवनातील हवहवध पलूै स्पष्ट करते. 
या एक हजाराहून जास्त कालखंडातील वस्त्याचें स्वरूप, त्याचंी रचना, घरे - दारे, र्ाडंी - क ं डी, 
सामाहजक वगभ, शतेी व उद्योगधंदे, धमभ व कला, याबद्दलची माहहती नेवासे, इनामगाव व दायमाबाद या 
तीन प्रम ख उत्खननातून माडंता येते. 

 
ही माहहती माडंताना कालहनहितीच्या नव्या शास्त्रीय पद्धतीम ळे मोठी मदत िंालेली आहे. 

इहतहासाचे हववचेन करताना कालाचा हनहित सदंर्भ असिे अत्यतं आवश्यक असते. म्हिनू 
ताम्रपाषािय गातील सासं्कृहतक जीवनाची माहहती करून घेण्याआधी हवहवध उत्खननामध्ये उपलब्ध 
िंालेल्या तारखा लक्षात घेिे अपहरहायभ ठरते. अथात काबभन - १४ कालमापनान सार उपलब्ध िंालेल्या 
सगळ्या तारखा अचूक असतील असे मात्र नव्हे, कारि उत्खननातील कबाचा नम ना घेताना च का होऊ 
शकतात. असे असूनही या पद्धतीचा अवलंब करण्याआधी अन मानाने झकवा तौलहनक दृष्ट्ट्यूटा माडंलेल्या 
तारखा फारशा च कीच्या ठरलेल्या नाहीत हे नमूद करिे आवश्यक आहे. उपलब्ध काबभन - १४ तारखा 
खालीलप्रमािे आहेत – 

 
(हाफ लाईफ : ५७३० ) 
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पी. ४७३  : १३३० + ७० इ. पू. : जोवे कालखंड 
पी. ३७२  : १३०० + ७० इ. पू. : जोवे कालखंड 

पी. ४७४  : १२४० + १६१ इ. पू. : जोवे कालखंड 



 
 अनुक्रमणिका 

टी. एफ. ४२  : ११७५ + ११८ इ. पू. : जोवे कालखंड 

सी. एफ. ४३  : १०४० + १०३ इ. पू. : जोवे कालखंड 
      

दायमाबाद (यामध्ये मास्का द रुस्ती लक्षात घेतलेली नाही)   

      
पी. आर. एल. ४२९ : १५४० इ. पू. : सावल्डा कालखंड 

पी. आर. एल. ६५४ : १५१० इ. पू. : सावल्डा कालखंड 

बी. एस. १७६ : १७४५ इ. पू. : सावल्डा कालखंड 

पी. आर. एल. ४२६ : १७६० इ. पू. : उत्तर - हडाप्पा, खालचा थर 

पी. आर. एल. ६५७ : १२५० इ. पू. : उत्तर - हडापा, वरचा थर 

पी. आर. एल. ६५७ : ११६० इ. पू. : उत्तर - हडापा, वरचा थर 

बी. एस. १८० : १५३० इ. पू. : उत्तर - हडापा, वरचा थर 

पी. आर. एल. ६५५ : १६५० इ. पू. : दायमाबाद संस्कृती, खालचा थर 

पी. आर. एल. ६५५ : १५४० इ. पू. : दायमाबाद संस्कृती, खालचा थर 

बी. एस. १७७ : १६१० इ. पू. : दायमाबाद संस्कृती, खालचा थर 

पी. आर. एल. ४२८ : १५५० इ. पू. : दायमाबाद संस्कृती, वरचा थर 

पी. आर. एल. ४१९ : ११२० इ. पू. : दायमाबाद संस्कृती, वरचा थर 

बी. एस. १८२ : १२८० इ. पू. : दायमाबाद संस्कृती, वरचा थर 

बी. एस. १८१ : १११० इ. पू. : माळवा संस्कृती, खालचा थर 

पी. आर. एल. ४१२ : १३९० इ. पू. : माळवा संस्कृती, सवात वरचा थर 

पी. आर. एल. ४११ : १३७० इ. पू. : माळवा - जोवे संक्रमि 

पी. आर. एल. ६५६ : ११०० इ. पू. : जोवे ससं्कृती (मडक्याचंी र्ट्टी) 

बी. एस. १७८ : १०९० इ. पू. : जोवे ससं्कृती (मडक्याचंी र्ट्टी) 

बी. एस. १७९ : १११० इ. पू. : जोवे ससं्कृती (घर क्रमाकं ३८) 

      
वरील तारखा मास्का पध्दतीने द रूस्त केल्यानंतर खालील कालमापन हनधाहरत केले गेले आहे –  

      
कालखंड एक, सावल्डा : २११० – १६९० इसवी पूवभ 

कालखंड दोन, उत्तर हडाप्पा : २११० – १३७० इसवी पूवभ 

कालखंड तीन, दायमाबाद : २००० – १२७० इसवी पूवभ 

कालखंड चार, माळवा : १६०० – १२९० इसवी पूवभ 
कालखंड पाच, जोवे : १२७० इसवी पूवभ 



 
 अनुक्रमणिका 

इनामगाव 
 

     

टी. एफ. १००१ : १५६५ + ९३ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 
टी. एफ. २६२ : १४५९ + १३५ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 

पी. आर. एल. ७७ : १४६० + ११३ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 

टी. एफ. १००० : १३७५ + ८२ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 

पी. आर. एल. १३३ : १३७५ + १०८ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 
टी. एफ. ९२४ : १३७० + २०६ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 

पी. आर. ५९ : १३५५ + ११३ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 

बी. एस. २७७ : १२२० + १०५ इ. पू. : कालखंड एक, माळवा 
टी. एफ. १०८६ : १५३५ + १५५ इ. पू. : कालखंड दोन, पूवभ - जोवे 

बी. एस. १०३ : १५०५ + १०८ इ. पू. : कालखंड दोन, पूवभ - जोवे 

टी. एफ. १०८५ : १४४५ + १०८ इ. पू. : कालखंड दोन, पूवभ - जोवे 
टी. एफ. १०८७ : १४१० + १०८ इ. पू. : कालखंड दोन, पूवभ - जोवे 

पी. आर. एल. ७६ : १३६५ + ११३ इ. पू. : कालखंड दोन, पूवभ - जोवे 

पी. आर. एल. ७८ :   ८७० + ११८ इ. पू. : कालखंड दोन, पूवभ - जोवे 
टी. एफ. ९२२ : १३५० + १०३ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ५०१ : १३०५ + ८० इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

टी. एफ. १३३५ : १२८८ + ९३ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ५०० : १२४३ + ९० इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 
टी. एफ. १३३० : १२३९ + १०३ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ४६१ : १२१२ + १०५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ६६६ : १२०२ + १२५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

पी. आर. एल. ५७ : ११९० + १०८ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ५०२ : ११९२ + १०५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ४८८ : ११९२ + १०५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 
पी. आर. एल. ९४ : ११६० + ११८ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

पी. आर. एल. ९३ : १३६९ + १०८ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ४८६ : ११६१ + १०५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ४८६ : ११६१ + १०५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 
बी. एस. ४८७ : ११४० + १०५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

बी. एस. ४६३ : १११९ + ११५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 



 
 अनुक्रमणिका 

टी. एफ. ९९६ : १०७० + १८५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

टी. एफ. ९२३ : १०२५ + १७५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 
बी. एस. ४६७ :   ८७२ + १०५ इ. पू. : कालखंड तीन, उत्तर - जोवे 

     

नेवासे     

     

टी. एफ. ४० : १२५५ + ११३ इ. पू. : कालखंड तीन, जोवे 

पी. १८१ : १२५० + १२६ इ. पू. : कालखंड तीन, जोवे 

पी. १८४ :   ९७० + ११८ इ. पू. : कालखंड तीन, जोवे 

     

सोनगाव 
 

    

टी. एफ. ३८४ : १५६५ + १०८ इ. पू. : कालखंड एक, राखी - वगाची खापरे 
(नवाश्मय ग ?) 

टी. एफ. ३८० : १३७५ + १०८ इ. पू. : कालखंड दोन, जोवे 

टी. एफ. ३८२ : १३४० + १०३ इ. पू. : कालखंड दोन, जोवे 

टी. एफ. ३८३ : १३३० + १०३ इ. पू. : कालखंड दोन, जोवे 
टी. एफ. ३७९ : १२९५ + ९३ इ. पू. : कालखंड दोन, जोवे 

     

कवठे 
 

    

बी. एस. ५६७ : २०३५ + ९५ इ. पू. : ताम्रपाषािय ग 

     

खेड (णर्ल्हा पुिे)     

     
पी. आर. एल. २२१ : ११८० + ६३ इ. पू. : जोवे ससं्कृती 

पी. आर. एल. २२०  : १०३५ + १९५ इ. पू. : जोवे ससं्कृती 

 
िाम्रपाषाि - संस्कृिीचे आणर्धभौणिक स्वरूप 

 
आधी हववचेन केल्याप्रमािे महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन संस्कृतींची वैहशष्ट्टे्यूट स्थूलमानाने 

फारशी हवहर्न्न नसली तरी त्यामध्ये थोडीशी आहधर्ौहतक आहि प्रादेहशक हवहवधता आढळून येते. या 
संस्कृतींचे ग्रामीि स्वरूप, बह ताशंी शतेीप्रधान अथभव्यवस्था, ताबं्याचा आहि गारगोटीच्या पात्याचंा वापर, 
इत्यादी वैहशष्ट्टे्यूट समान असली तरी इसवी पूवभ २००० ते १००० या कालात सामावलेल्या या ससं्कृती, 



 
 अनुक्रमणिका 

वस्तीच्या रचनेचा हवस्तार, दफन पद्धती आहि धमभ या सदंर्ात थोडेसे वगेळेपि दाखहवतात. द सरे असे की 
अनेक हठकािची उत्खनने मयाहदत स्वरूपाची असल्याने त्यातून व्यापक हनष्ट्कषभ काढिे व ते सवभ 
संस्कृतींना लागू करिे च कीचे ठरते. उदाहरिाथभ, माळवा व जोवे संस्कृतींच्या स्थलाचेंच उत्खनन 
महाराष्ट्रात आहि मध्यप्रदेशात हवस्तृत िंाल्याने या दोन संस्कृतीबद्दल सखोल माहहती उपलब्ध िंालेली 
आहे. हतसरे असे की १९५० ते १९७० या दोन दशकात िंालेली उत्खनने व गेल्या वीस वषात िंालेली 
उत्खनने यामध्ये उत्खनन पद्धती आहि प राव्याचे हवश्लेषि या दोन के्षत्रामंध्ये क्रातंीकारक बदल िंाले 
आहेत. त्याम ळे गेल्या १५ - २० वषात उत्खनकानंी उपलब्ध केलेल्या प राव्याचे हवश्लषेि करून जी माहहती 
प्रकाहशत केली आहे तीम ळेच या कालखंडातील लोकजीवनाच्या हवहवध अंगावर प्रकाश टाकण्यास यश 
हमळाले आहे. 

 
या मयादा आहि वैहशष्ट्टे्यूट लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन हवहवध संस्कृतींतील 

मानवी जीवन कसे होते याचा आढावा खाली घेतलेला आहे. 
 

(१)  सावल्डा संस्कृिी 
 
या संस्कृतीचा शोध तापी - हगरिा खोऱयामध्ये लागला. या संस्कृतीचा काळ दायमाबादच्या 

उत्खननान सार उत्तर - हडाप्पाच्या आधी म्हिजेच पयायाने हवकहसत हडाप्पा संस्कृतीशी समकालीन 
ठरतो. इसवी सनपूवभ २० व ेशतक ते १८ व ेशतक असा काबभन - १४ पद्धतीन सार तो स्पष्ट िंालेला आहे. या 
संस्कृतीचा प्रसार मयाहदत नसून ती मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱयात त्याचप्रमािे कनाटकात कृष्ट्िा 
नदीच्या खोऱयातही पसरली होती असे हसद्ध िंाले आहे. 

 
ताम्रपाषािय गातील महाराष्ट्रात ही आद्य ससं्कृती असली तरी केवळ याच ससं्कृतीच्या स्थलाचें 

हवस्तृत उत्खनन फारसे िंालेले नाही. मात्र या संस्कृतीबद्दलची बरीचशी माहहती दायमाबादच्या 
उत्खननात हाती आलेली आहे. या संस्कृतीच्या वस्त्याचं्या हवस्तृतपिावर हनहित हवधान करिे कठीि 
असले तरी ध ळे हजल्यातील झचचोडा, काघं्रा इत्यादी हठकािी या संस्कृतीचे अस्स्तत्व स्पष्ट िंाले आहे. ख द्द 
सावल्डा येथे १२० मीटर लाबं आहि ६० मीटर रंुद येवढ्या र्रू्ागावर या संस्कृतीच्या लोकानंी वस्ती 
केल्याचा प रावा उपलब्ध िंाला आहे. याउलट दायमाबाद येथे याच संस्कृतीच्या वस्तीचा हवस्तार तीन 
हेक्टर असल्याचे नमूद केले गेले आहे. या वस्तीच्या स्थलाचंा अभ्यास केल्यास असे हदसते की या 
संस्कृतीच्या लोकानंी प्राम ख्याने तापी, हगरिा, प्रवरा, गोदावरी यासारख्या बारमाही पािी उपलब्ध 
असलेल्या नद्याचं्या काठी वस्ती केली. पाण्याची उपलब्धता, शतेीसाठी योग्य जमीन आहि समतोल 
हवामान व पाऊस या नैसर्कगक वैहशष्ट्ट्यूटाचंा हवचार यामागे असावा. 

 
या लोकाचंी घरे क डाची होती आहि याचंी एक बाजू गोलाकार असे. काही घरामंध्ये एकच खोली, 

तर काही घरामंध्ये दोन झकवा तीन खोल्या होत्या. सवात लहान घर ३·४० मीटर लाबं आहि १·६० मीटर 
रंुद होते. याउलट सवात मोठे घर ७ मीटर लाबं आहि ५ मीटर रंुद होते. याचा अथभ असा की मोठी घरे 
मोठ्या क ट ंबासाठी झकवा सधन क ट ंबाची असावीत आहि लहान घरे आर्कथकदृष्ट्ट्यूटा सधन नसलेल्या 
लोकाचंी असावीत. या घरात सापडलेल्या हनरहनराळ्या वस्तंूच्या संख्येवरून असे म्हिता येते की 
तत्कालीन समाजात आर्कथक हवषमता होती. 
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या कालातील लोक शतेी आहि पश पालन यावर आपला हनवाह करीत असत. दायमाबाद येथे या 
कालातील घरात सातू (Barley), मसूर (Lentil), वाटािे  (Common Pea), लाखेची डाळ (Grass 
Pea), उडीद (Black Gram), मूग (Green Gram), क ळीथ (Horse Gram). आहि वाल (Hyacinth 
Bean). ही धान्तये जळालेल्या अवस्थेमध्ये सापडली. यावरून हे लोक प्राम ख्याने उन्तहाळी हपके घेत असले 
तरी हहवाळी हपकेही हपकवीत असत. याहशवाय याचं्या आहारामध्ये प्राण्याचें मास, मासे आहि दूधद र्ते 
असाव ेअसा अंदाज करता येतो. 

 
या लोकाचंी मडकी वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ होती याचा उल्लखे आधी आलेलाच आहे. ही मडकी हळू 

हफरिाऱया चाकावर बनहवलेली आहि र्ाजण्यापूवी मडक्यावर लेप हदलेली होती. रंगकामही मडकी 
र्ाजण्याआधी करण्यात येई. र्ाजल्यानंतर ही मडकी हफकट तपहकरी झकवा गडद तपहकरी, तपहकरी 
लालसर झकवा ग लाबी  हदसत असत. याचंा पृष्ठर्ाग हचरा पडलेला (काहीसा तडकलेला) हदसून येतो. 
यावरील रंगकाम हवटकरी लालरंगाचे झकवा काही वळेा काळ्या आहि पाढंरट रंगाचे आहे. हचत्रकाम 
प्राम ख्याने रेघा झकवा पटे्ट या स्वरूपात असले व काही र्ाडं्यावर बािाग्रासारख्या झकवा मस्त्यबािासारख्या 
आकृती हदसून येत असल्या तरी काही मडक्यावंर हरिे, मासे आहि गवतासारखी हचते्र आढळतात. याचे 
आकार मात्र मयाहदत असून त्यात प्राम ख्याने हंडी, गडव ेआहि िोट्यूटा घागरी उपलब्ध आहेत. याहशवाय हे 
लोक चकचकीत राखी रंगाची मडकी, त्याचप्रमािे चमकदार काळी आहि हात - बनावटीची ताबंडी मडकी 
वापरीत. यातील ताबंड्या मडक्यावंर काही वळेा हचखल हचकटवनू अलंकरि केले जाई. 

 
या ससं्कृतीची स्थले फार मोठ्या संख्येने तापीच्या खोऱयात सापडत असली तरी हवस्तृत उत्खनन 

बह ताशंी दायमाबाद या हठकािीच िंालेले आहे. मात्र या लोकाचं्या सासं्कृहतक जीवनाबद्दल इतर माहहती 
उपलब्ध िंालेली नाही. हे लोक ताबं्याच्या आंगठ्या, रंगीबेरंगी दगडाचे मिी, हाडापासून 
बनहवलेली बािागे्र व गारगोटीच्या हिलक्यापंासून बनहवलेली लहान आकाराची पाती हवहवध कामासाठी 
वापरत असत असे हदसते. 

 
या संस्कृतीबद्दल एक महववाची बाब अशी की याचें समकालीन इतर लोक मात्र उत्तर -

हडाप्पाकालात प्रचहलत असलेली टिक, जाड आहि लाल रंगाची मडकी वापरीत असत, तर इतर काही 
जहमनीमध्ये गोल खडे्ड करून व त्यावर लाकडी वाश्याचं्या साहाय्याने वर, हनमूळते होत गेलेले िप्पर उरे् 
करून त्यात रहात असत असे उत्खनकाने नमूद केले आहे. 

 
या कालात दायमाबादला दाट लोकवस्ती होती असा हनष्ट्कषभ मातीच्या पृथःकरिावरून शास्त्रज्ञानंी 

काढला आहे. (Sali 1986) 
 

(२)  उत्तर - हडाप्पा संस्कृिी 
 
महाराष्ट्राच्या ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीमध्ये उत्तर - हडाप्पा संस्कृती हा एक घटक होता व याची 

जािीव दायमाबाद येथे १९७४ साली जो ब्राँिंच्या वस्तंूचा हनधी सापडला त्यावरून िंाली. या हनधीतील 
वस्तू हडाप्पा ससं्कृतीशी जवळीक दाखहवतात, झकबह ना त्या हडाप्पा संस्कृतीच्या हनदशभक आहेत असे मत 
काही हवद्वानानंी माडंले आहे. त्यान सार दायमाबादला १९७८ साली जे उत्खनन करण्यात आले त्यात 
सापडलेल्या खापरावरील रंगकाम आहि या खापराचंा पोत उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीशी हमळता - ज ळता 
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आहे असे स्पष्ट िंाले. गेल्या दहा - बारा वषांमध्ये जे संशोधन िंाले त्यात पन्नासहून जास्त हठकािी उत्तर - 
हडाप्पा संस्कृतीच्या वस्त्याचंा प रावा हमळाला. झसध  झकवा हडाप्पा ससं्कृतीच्या लोकानंी सौराष्ट्र झकवा 
ग जरातमध्ये स्थलातंर केल्याचा प रावा इसवीपूवभ स मारे २२०० ते १८०० या कालात उपलब्ध िंालेला आहे. 
इसवीपूवभ स मारे १८ व्या - १९ व्या शतकात हडाप्पा संस्कृतीचे लोक तापी खोऱयामध्ये स्थलातंरीत िंाले, 
याबद्दल आता हनर्कववाद प रावा हमळाला आहे. कालातंराने ते आिखी दहक्षिेकडे सरकले आहि गोदावरी - 
प्रवरा खोऱयामंध्ये आल्याचा स्पष्ट प रावा दायमाबादच्या उत्खननामध्ये हमळालेला आहे. दायमाबादला या 
संस्कृतीच्या हनदशभक असलेल्या बटनाच्या आकाराच्या म द्रा आहि खापरावर उत्कीिभ केलेली आहि  
रंगहवलेली हडाप्पा हलहप - हचन्तहे उपलब्ध िंालेली आहेत, हे या आधी उल्लहेखलेले आहे. या ससं्कृतीचा 
कालखंड सवभसाधारिपिे इसवीपूवभ स मारे १८०० ते १६०० असा हसध्द िंालेला आहे. याच कालातील 
दायमाबाद येथील काबभन - १४ तारीख (इसवीपूवभ स मारे १७६० + २१०) या मताला सहाय्यकारक ठरते. 

 
या लोकाचंी जीवन पद्धती आहि सासं्कृहतक वैहशष्ट्टे्यूट याबद्दलची माहहती बऱयाच प्रमािात 

दायमाबादच्या उत्खननामध्ये उपलब्ध िंालेली आहे. या लोकाचें व्यवच्िेदक लक्षि म्हिजे यानंी 
बनहवलेली जाड आहि टिक लाल रंगाची मडकी. श द्ध माती आहि उत्कृष्ट र्ाजिी त्याचप्रमािे जलद 
हफरिाऱया चाकाचा वापर ही या मडक्याचंी वैहशष्ट्टे्यूट आहेत. यावर केलेले काळ्या रंगातील रंगकाम 
प्राम ख्याने रेषा आहि पटे्ट या स्वरूपाचे असले तरी त्यात हवहवधता आहे, पि फारशी कलात्मकता हदसून 
येत नाही. आधी उल्लहेखल्याप्रमािे स्टँडवरील थाळ्या, स्टँडवरील वाडगे, आतल्या बाजूला काठ 
असलेल्या थाळ्या हे प्रकार वापरात होते. 

 
या लोकाचें आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट असे की यानंी घर बाधंिीत पहहल्या प्रथम कच्च्या हवटाचंा वापर 

स रू केला. अशा हवटाचंा वापर या आधी झकवा या नंतरच्या महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतीमध्ये 
आढळून येत नाही. या हवटाचंी मोजमापेही प्रमाहित केल्याचे हदसून येते. उदाहरिाथभ, एका दफनात 
वापरलेल्या हवटाचंी मोजमापे ४ : २ : १ (३२ × १६ × ८ सें. मी. ; २८ × १४ × ७ सें. मी.) या प्रमािात होती. 
घराचं्या बाधंिीमध्ये या हवटा काळ्या हचखलाच्या सहाय्याने बसहवल्या होत्या. घरे सवभसाधारिपिे 
काटकोन - चौकोनी आकाराची असली तरी संपूिभ घराचा प रावा फारसा उपलब्ध िंाला नाही. याचबरोबर 
मातीची म्हिजे क डाची घरेही बाधंली जात असत. अशा हवसाहून जास्त घराचंा प रावा उत्खननात 
हमळाला. अशा घराचं्या जहमनी माती चोपून व त्यावर सारवि करून तयार केलेल्या होत्या. एका घरामध्ये 
गोल चलू उघडकीस आली. ती ५० सें. मी. व्यासाची आहि १० सें. मी. खोलीची असून हतच्यात जनावराचंी 
जळलेली िंाडे सापडली. याच घरामध्ये बटनाच्या आकाराच्या म द्राही सापडल्या. 

 
या संस्कृतीच्या लोकाचंी दफने वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ होती कारि दफनामध्ये कच्च्या हवटाचंा वापर 

केल्याचे हदसून आले. जहमनीमध्ये लंबगोल आकाराचा खड्डा घेऊन त्यामध्ये कच्च्या हवटाचें त कडे, दगड -  
गोटे आहि माती याचंा पहहला थर हदला जाई. यावर च नखडी आहि मातीचे र्ाजलेले गोळे पसरले जात. 
यावर मातीचे सारवि केले जाई. खड्ड्ड्याच्या बाजू हवटा आहि हवटाचें त कडे वापरून बाधूंन काढण्यात 
आल्यावर त्यामध्ये मृताला न म डपता सरळ ठेवले जाई. दायमाबादच्या दफनामध्ये मृताला गोिपाटामध्ये 
ग ंडाळून प रलेले होते. मृताला ठेवल्यानंतर माती आहि हवटाचें त कडे टाकून त्याचा त्यावर ढीग केला 
जाई. ज्या हठकािी मतृाचे डोके असे त्या जागेवर एक दगड ठेवण्यात येई. या दफनातील मृत २५ ते ३० 
वषांचा प रुष होता असे हनहित करता आले आहे. (फलक १८ : अ) 
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या कालातील शतेीहवषयक आहि अन्नपद्धतीचा प रावा जळलेला गहू, सातू, मसूर, वाटािे आहि 
क ळीथ अथवा ह लगे याचं्या स्वरूपात हमळाला. 

 
या कालामध्ये ताबं्याचा आहि सोन्तयाचा वापर थोडाफार होता. ताबं्याच्या क ऱहाडी आहि सोन्तयाचे 

मिी याची साक्ष देतात. हवहवध खापरानंा हनरहनराळे आकार देण्यामध्ये या लोकाचंी कलात्मकता हदसून 
येते. लंबगोल आकाराच्या वहटका घराचं्या अलंकरिासाठी वापरल्या जात असत. हवहवध आकाराच्या 
मण्यासाठी शखं, हस्तीदंत, सोने आहि कानेहलयनसारखे रंगीत दगड वापरण्यात येत. यातील 
हस्तीदंतापासून बनहवलेले लहान नावचे्या आकारचे पेंड (Pendant) कलाक सरीचा उत्कृष्ट नम ना आहे. 
(Sali 1986) 

 
(३) दायमाबाद संस्कृिी 

 
या संस्कृतीचा प रावा फक्त दायमाबादमध्ये हमळाला आहे. या कालखंडाच्या खापरानंा ‘बफ् अँड 

क्रीम’ असे नाव उत्खनकाने हदले होते, परंत  दायमाबादच्या प्रकाहशत वृत्तान्ततामध्ये हे नाव बदलून 
दायमाबाद वगाची खापरे असा उल्लेख केलेला आहे. ते यासाठी सय स्क्तक ठरते की ही खापरे दायमाबाद 
येथे पहहल्या प्रथम सापडली. ही खापरे वापरिाऱया लोकानंी हडाप्पा संस्कृतीच्या वसाहतींचा शवेट 
िंाल्यानंतर स मारे पन्नास वषांनी वस्ती केली असे उत्खनकाचे म्हििे आहे. 

 
या दायमाबाद संस्कृतीचे व्यवच्िेदक लक्षि काळ्या रंगात रंगहवलेली द धट हपवळसर खापरे. या 

खापराचंी र्ाजिी उत्तम दजाची नाही. पृष्ठर्ाग हपवळसर झकवा पाढंरट असून यावर हवहवध प्रकारचे 
हचत्रकाम केलेले आहे. या हचत्रकारीमध्ये पटे्ट, रेघाचें समूह, नागमोडी रेषा, जाळीदार चौकोन आहि 
हत्रकोि, पटासारखी नक्षी इत्यादी प्रकार प्राम ख्याने हदसून येत असले तरी लाबंट शरीर असलेले प्रािीही 
हचतारलेले आहेत. काही खापरावर कोरून सूयभ, जनावरे, हत्रशूळ आहि रेषा काढलेल्या आहेत. या 
वगाच्या खापरामध्ये कोनाकृती उंच बाजू असलेले वाडगे, सपाट ब डाची र्ाडंी त्याचप्रमािे अरंुद तोंडाची 
मडकीही बनहवली जात असत. 

 
असे असले तरी केवळ हपवळसर झकवा पाढंरट वगाची खापरे या संस्कृतीचे लोक वापरीत होते 

असे नव्हे. कारि या कालखंडात ताबंड्या पृष्ठर्ागावर काळ्या रंगात रंगहवलेली मडकी, काळ्या आहि 
करड्या रंगाची पन्तहाळीदार मडकी त्याचप्रमािे चमकदार राखी रंगाची मडकी वापरात होती. बहहवभक्र बाजू 
असलेले वाडगे, लोटे, खोल वाडगे, स्टँडवर बसहवलेला लोटा, सपाट झकवा हनम ळत्या होत जािाऱया 
िंाकण्या आहि हात बनावटीचे मोठे राजंि वापरात होते. 

 
या लोकाचं्या वस्तीचा हवस्तार दायमाबादला हवस्तृत असल्याचे आढळून आले तरी या कालातील 

घरादाराचें अवशषे फारसे उपलब्ध िंाले नाहीत. त्याम ळे या कालातील ग्राम - रचना कशी होती याबद्दल 
हनष्ट्कषभ काढता येत नाही. परंत  हे लोक शतेी करत असत याबद्दल हनःसंशय प रावा उत्खननात हमळाला. 
त्यान सार शतेीतून हे लोक गहू, सातू, मसूर, ह लगे, वाल, मूग आहि उडीद याचंा खाण्यासाठी वापर 
करीत असत असे हदसते. म्हिजे उन्तहाळी आहि हहवाळी ही दोन्तही हपके हे हपकवीत असत. याआधीच्या 
संस्कृतीचे लोकही हीच धान्तये हपकवीत असत, याचा उल्लेख याआधी आलेलाच आहे. शतेीच्या आहि शतेी 
उत्पादनाच्या तंत्रामध्ये सातत्य चालू राहहले असा याचा अथभ होतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

हे लोक गारगोटीच्या हिलक्यांपासून हवहवध प्रकारची पाती, तासण्या आहि बािागे्र बनवीत असत. 
याहशवाय ताबं्याचाही वापर केला जात असे. उत्खननात सापडलेल्या र्ट्टीच्या अवशेषावरून ताबंे श द्ध 
करण्याचे काम या कालात दायमाबादला होत होते असे हदसते. याहशवाय हाडावर आहि हस्तीदंतावर 
कलाक सरीचे काम केले जाई. शखंाच्या बागंड्या आहि हवहवध प्रकारचे रंगीत दगडाचे मिी वापरात होते. 

 
याच संस्कृतीच्या लोकाचं्या धमभहवषयक कल्पनाचंा थोडासा अंदाज सापडलेल्या प राव्यान सार 

करता येतो. मातीच्या अचभनाक ं डामध्ये प रुषाकृती ठेवनू हतची पूजा केली जात असावी. मडक्यावर स्त्री -  
प रुषाचं्या आकृती हचकटहवल्या जात. या मागे काही श्रद्धा असाव्यात असे अन मान करता येते. 

 
या संस्कृतीचे लोक मानवी दफने हनरहनराळ्या प्रकारे करीत असत. यापकैी एक प्रकार 

जहमनीमध्ये खड्डा करून त्यात मतृाला ठेविे असा होता. या दफनात वापरलेल्या काही मडक्यावंर 
फ लाचं्या आकृती हचकटहवलेल्या होत्या. द सरा प्रकार साकेंहतक दफनाचा होता. यामध्ये मानवी अवशषे 
आढळले नाहीत. हतसरा प्रकार एका मडक्यामध्ये मतृाची काही हाडे ठेवनू त्याचें दफन करावयाचे, हा 
होता. उपलब्ध प राव्यावरून मृत व्यक्तींबद्दल हनहितपिे काही सागंिे शक्य िंाले नाही. 

 
(४) माळवा संस्कृिी 
 

या संस्कृतीच्या नावाबद्दलचा उल्लखे या आधी आलेला आहेत. माळवा पठाराच्या हवर्ागात या 
संस्कृतीच्या स्थलाचंा शोध स मारे ४० - ४५ वषांपूवी लागला आहि त्या हवर्ागात या ससं्कृतीची अनेक 
स्थले उघडकीस आल्यानंतर त्या हवर्ागाचे नाव या संस्कृतीला देण्यात आले. मध्य प्रदेशातील 
नावडातोली, नागदा, कायथा आहि एरि या हठकािी उत्खननात या ससं्कृतीची माहहती उपलब्ध िंाली. 
यापकैी नावडातोली येथे हवस्तृत उत्खनन करण्यात आले. कालातंराने या ससं्कृतीचा प्रसार महाराष्ट्रातही 
िंाल्याचे उघडकीस आले. नमभदा, तापी आहि गोदावरी आहि त्याचं्या उपनद्या याचं्या काठी या 
संस्कृतीच्या वस्त्याचें अवशषे सापडले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये प्रकाश, बहाळ, दायमाबाद, इनामगाव, 
चाडंोली आहि सोनगाव, त्याचप्रमािे इतर अनेक हठकािी या संस्कृतीच्या अस्स्तत्वाचा प रावा उपलब्ध 
िंाला असता तरी इनामगाव आहि दायमाबाद येथे हवस्तृत उत्खननाम ळे या संस्कृतीची हवशषे माहहती 
हाती आली आहे. ही संस्कृती पूिभतः ग्रामीि स्वरूपाची असून शतेी आहि पशूपालन यावर ती आधारलेली 
होती. या संस्कृतीचे नमूद करण्यासारखे वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे मध्य प्रदेशात (नावडातोली) आहि महाराष्ट्र 
(चाडंोली) येथे सापडलेला काही प रावा पहिम आहशया के्षत्रातील संस्कृतीशी संपकभ  - पे्ररिा दाखहवतो. 
हहचा काल सवभसाधारिपिे इसवीपूवभ १६०० ते १२०० असा मानला जातो. 

 
ही संस्कृती शतेीवर आधारलेली असल्याने हहच्या वस्त्या बारमाही पािी प रवठा असलेल्या 

नद्याचं्या काठी केल्या गेल्याचे हदसून येते. नमभदा, तापी, हगरिा, गोदावरी, प्रवरा, घोड, पूिा, र्ीमा आहि 
इतर उप - नद्याचं्या काठी या संस्कृतीची जवळपास शरं्रावर स्थले सापडली आहेत. पाण्याबरोबरच, 
शतेीला उपय क्त ठरिारी जमीन आहि पजभन्तयमान याचंाही हवचार वस्ती करताना केला गेल्याचे स्पष्ट होते. 
माळवा संस्कृतीची सवात मोठी वस्ती दायमाबाद येथे कमीत कमी २० हेक्टर एवढ्या पहरसरामध्ये असून 
याहशवाय प्रकाश आहि इनामगाव या हठकािीही या ससं्कृतीच्या हवस्तृत वस्त्या आढळलेल्या आहेत. परंत  
असे हदसून येते की या संस्कृतीच्या वस्त्या उत्तर महाराष्ट्रात, हवशषेतः तापी खोऱयामध्ये, संख्येने 
(सध्यातरी) जास्त आढळून आलेल्या आहेत. जसजसे आपि दहक्षि महाराष्ट्राकडे येतो तसतसे वस्त्याचंी 
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संख्या आहि आकार कमी होत जातो. र्ौगोहलक पहरस्स्थती आहि पजभन्तयमान याचं्याशी या वैहशष्टाचंा संबधं 
र्गूोलतज्ञ आहि प रातत्वज्ञ यानंी जोडला आहे. 

 
या संस्कृतीचे लोक उत्कृष्ट बनावटीची मडकी तयार करीत असत. इतक्या हवहवध आकाराची 

आहि कलात्मक रंगकाम केलेली मडकी द सऱया कोित्याही ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीमध्ये उपलब्ध 
िंालेली नाहीत. जलद चाकावर घडहवलेली ही मडकी जाड लेप हदलेली असून त्याचंा रंग लालसर -  
हपवळसर - नाझरगी असा हवहवध िटामंध्ये हदसून येतो. मडकी र्ाजण्याआधी त्यावर काळ्या रंगात हवहवध 
प्रकारचे योजनाबद्ध अलंकरि करण्यात येई. र्ौहमहतक अलंकरिाव्यहतहरक्त हरीि, मोर, हचत्ता, मगर, 
तसेच मानवी आकृती, नृत्य करिाऱया मानवाचें समूह व सूयोदयासारखे देखाव ेहचहत्रत करण्यात आलेले 
आहेत. काही मडक्यानंा उथळ र्ोके पाडून व त्यात पाढंरा रंग र्रून हठपक्याचंी नक्षी केलेली आहे. तर 
काहीवर माहंत्रक - रुद्र - हशव? (नावडातोली, मध्य प्रदेश) याचं्या आकृती काढलेल्या आहेत. हवहवध 
आकाराचे वाडगे, थाळ्या, कप, तसराळी, घागरी, गडव,े पराती असे असंख्य प्रकार वापरात होते. यातील 
काही धार्कमक उपयोगात आिले जात असत. या हवहवध मडक्याचंा उपयोग कोिकोित्या कामासाठी केला 
जात असावा याबद्दल अन माने करता येतात. उदारहिाथभ राजंि साठविीसाठी, तसराळे पीठ 
कालवण्यासाठी, तोटीची र्ाडंी पािी व दूध हपण्यासाठी अथवा धार्कमक हक्रयाकाडंासाठी वापरली जात 
असावीत. या खापराबरोबरच इतर हनकृष्ट दजाची मडकीही वापरात होती. लाल रंगाची, राखी रंगाची, 
हपवळसर रंगाची आहि हात - बनावटीची हवटकरी रंगाची मडकीही उपयोगात होती. माळवा वगातील 
काही पाते्र, उदाहरिाथभ चषक, हवहशष्ट प्रसंगी वापरली जात असावीत. (Sankalia 1970; Sali 1986; 
Dhavalikar 1988) 

 
माळवा कालखंडातील घराचें अवशषे मध्य प्रदेशात नावडातोली, नागदा, एरि, कायथा 

याहठकािी उपलब्ध िंाले असले तरी महाराष्ट्रात दायमाबाद आहि इनामगाव येथील प रावा  हवस्तृत, पूिभ 
स्वरूपाचा आहि हवहवध प्रकारचा आहे. इनामगाव येथे जवळजवळ वीस घराचें अवशषे सापडले तर 
दायमाबाद येथील घरे चारपाच प्रम ख प्रकारामध्ये वगीकृत करण्यात आली आहेत. यातील काही 
प रोहहताचंी, काही धार्कमक हक्रयाकाडंाची, काही कारागीराचंी तर काही व्यापार - व्यवसायासाठी हनमाि 
केलेली होती. या व्यहतहरक्तही सवभसाधारि स्वरूपाची घरे बाधंण्यात आलेली होती. ही सवभ घरे क डाची 
असून क ठल्याही स्वरूपातील हवटा वापरात नव्हत्या. दायमाबादचे एक घर ताबंटाची कायभशाळा म्हिून 
वापरात होते. यामध्ये दोन र्ट्टयाचें अवशषेही सापडले. द सऱया एका घरामध्ये मसू सापडली. प रोहहताचे 
घर हवस्तृत असून त्यामध्ये हवहवध आकाराचंी मातीची बनहवलेली अस्ग्नक ं डे आढळून आली. एका घरात 
तर मातीच्या बनहवलेल्या ओट्यूटावरून पािी वाहून जाण्याकहरता नाली बनवनू ते पािी एका खड्ड्ड्यामध्ये 
वाहत जाईल अशी योजना केलेली होती. यावरून हे घर धार्कमक स्नानहवधी आहि अस्ग्नपूजा याचं्याशी 
संबंहधत असाव ेअसे मत माडंले गेले आहे. (Sali 1986) 

 
इनामगावला माळवा कालखंडातील घरे सवभसाधारिपिे काटकोन - चौकौनी (७ × ५ मीटर) 

आकाराची असून त्याचंी योजना पूवभ - पहिम केलेली होती. मोठी घरे गावाच्या मध्यर्ागी असून आत 
क डाच्या झर्ती घालून खोल्याचंी हनर्कमती केलेली होती. घराच्या झर्ती मातीच्या असून त्या िपरापयंत न 
जाता ब टक्या उंचीच्या असून घराचे िप्पर या झर्तीमध्ये वासे प रून त्यावर आधारलेले असे. अशा 
काटकोन - चौकोनी घरामध्ये धान्तय साठवण्यासाठी जहमनीत एक मीटर व्यासाचे गोल खडे्ड करून व 
त्याच्या आतल्या बाजू सारवनू बळदे हनमाि केलेली होती. या व्यहतहरक्त घरामध्ये गोल ओटे तयार करून 
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त्यावर हविलेल्या किग्या ठेवल्या जात असत. काही लोक हनम ळत्या िपराच्या गोल िंोपड्यामंध्ये रहात 
असत. तर काही जहमनीमध्ये गोल खड्डा करून व त्यावर हलक्या स्वरूपाचे िप्पर उर्ारून रहात असत. 
घराचं्या प्रकारान सार, तत्कालीन समाजामध्ये हवहवध आर्कथक वगभ असावते असे मत माडंले गेले आहे. 
याहशवाय दायमाबादला वस्तीर्ोवती मातीची तटबंदी आहि प रापासून बचाव करण्यासाठी मातीचा बधंारा 
घातलेला होता. अशातऱहेचे सावभजहनक उपयोगाचे बाधंकाम बह ताशंी शासनातफेच केले गेले असले 
पाहहजे. कारि अशा वास्तंूची हनर्कमती आहि देखर्ाल व्यक्तीकडे न राहता शासनातील अहधकाऱयाकंडे 
सवभसाधारिपिे असते. (Dhavalikar et al. 1988) 

 
माळवा संस्कृतीचे लोक आपली उपजीहवका शतेी, पश पालन, मासेमारी आहि हशकार याचं्या 

सहाय्याने करीत असत. धान्तय साठहवण्यासाठी बळदे आहि किग्या हनमाि केल्या जात याचा उल्लेख वर 
आला आहेच. शतेीद्वारे सातू (यव Barley), गहू, नाचिी, मसूर, पावटे, ह लगे, लाखेची डाळ इत्यादी हपके 
हपकहवली जात असत. यातील बह तेक उन्तहाळी हपके आहेत. (Kajale 1974) 

 
या लोकाचं्या दफनपद्धतीचा प रावा दायमाबाद आहि इनामगाव या हठकािी मोठ्या प्रमािावर 

हमळाला. मात्र तो मध्य प्रदेशातील नावडातोली येथे हवस्तृत उत्खनन करून स द्धा उपलब्ध िंालेला नाही. 
चाडंोली येथे दोन राखी रंगाच्या मडक्यामंध्ये मृत म लाला प रले जाई. काही वळेेला दफनासाठी वापरलेले 
एक मडके माळवा वगाचे असे. अशा एका दफनात माळवा वगाच्या मडक्यावर सूयभ, मोर आहि क त्रा याचंी 
हचते्र काढलेली दायमाबाद येथे आढळली. काहींमध्ये इतर आकाराची मडकीही मृतांबरोबर ठेवली जात. 
प रलेल्या म लाचें वय दोन ते चार वषांपयंत असाव ेअसा अंदाज करण्यात आला आहे. 

 
माळवा संस्कृतीचे लोक गारगोटीच्या हिलक्यापासून हवहवध आकाराची पाती, टोचे इत्यादी शसे्त्र 

बनवीत, त्याचप्रमािे ताबं्याचाही वापर ते करीत असत. ताबं्याच्या बनहवलेल्या बागंड्या, हिन्नी, र्ाल्याची 
पाती आहि वस्तऱयासारखी पाती या कालखंडातील थरात सापडली. 

 
दायमाबादच्या शोधाचे महवव माळवा - जोवे ससं्कृतीच्या अस्स्तत्वा - व्यहतहरक्त तेथे १९७४ साली 

सापडलेल्या ताबं्याच्या वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ वस्तंूम ळे खूपच वाढले. याचा उल्लखे याआधी आलेलाच आहे. बलै 
जोडलेल्या रथावरील मानव, हत्ती, रेडा आहि गेंडा वजनदार असून ते चार चाके असलेल्या ताबं्याच्या 
जाड पट्टीवर बसहवलेले होते (फलक २१). या स्वरूपाच्या वस्तू झसध  संस्कृतीच्या कोित्याही स्थली झकवा 
महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन कोित्याही स्थली हमळालेल्या नाहीत. ख द्द दायमाबाद येथे क ठल्याही 
उत्खननामध्ये त्या सापडलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात ताबं्याचे साठे नाहीत, त्याम ळेच या हनधीतील वस्तू 
कोित्या ससं्कृतीच्या लोकानंी बनहवल्या याबद्दल अगदी हवरूद्ध टोकाची मते माडंली गेली आहेत. 
काहींच्या मते या वस्तू उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीच्या असाव्यात, तर काहींच्या मते त्या ऐहतहाहसक 
काळातीलही असू शकतात. या वस्तंूचे केलेले शास्त्रीय पथृःकरि, तापी - हगरिा आहि गोदवरी - प्रवरा या 
र्ागात सापडलेला उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीचा प रावा आहि सवभसाधारपिे महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन 
माळवा - जोवे संस्कृतीमध्ये आढळून येिारा ताबं्याचा मयाहदत वापर या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर या वस्तू 
उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीशी हनगहडत असाव्यात असे मत आता सवभसाधारपिे मान्तय िंालेले आहे. 
महाराष्ट्राचा ग जरात व मध्य प्रदेश या हवर्ागाशंी सासं्कृहतक संबंध आला होता याचे प राव ेउपलब्ध आहेत. 
सौराष्ट्र - ग जरातमध्ये उपलब्ध असिारी उत्तर - हडाप्पा संस्कृतीची खापरे, त्याचप्रमािे ग जराथेतील 
रंगपूर वगाची चकचकीत लालर्डक खापरे, प्रकाश, दायमाबाद, चाडंोली इत्यादी हठकािी सापडलेली 
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आहेत. राजस्थान व मध्य प्रदेशातील ताम्रय गीन काळी - आहि - ताबंडी मडकी आहि द धट हपवळसर लेप 
हदलेली आहि काळ्या रंगात हचत्रकारी केलेली खापरेस द्धा महाराष्ट्रात सापडली आहेत. 

 
दायमाबादच्या ताम्रहनधीचा वापर धार्कमक हक्रयाकाडंासाठी केला गेला असावा असे मत माडंाण्यात 

आलेले आहे. अशाच प्रकारचे धार्कमक कमभकाडंाचे प रावहेी माळवा ससं्कृतीशी हनगडीत असल्याचे हदसते. 
मध्य प्रदेशातील नावडातोली येथे अस्ग्नपूजेशी हनगडीत काटकोन - चौकोनी क ं डे घरात हदसतात. 
दायमाबाद आहि इनामगाव येथेही अस्ग्नपूजेचा प रावा हमळालेला आहे. याहशवाय याच  हठकािी हवहवध 
आकाराच्या वहेदका अस्ग्नपूजेसाठी उपयोगात आिीत असत. पश पूजास द्धा प्रचहलत होती. धार्कमक 
हक्रयाकाडंाबरोबरच जादूटोिा - मंत्रतंत्र यासारख्या प्रकाराचें अस्स्तत्व असाव.े मध्यप्रदेशात आहि 
महाराष्ट्रामध्ये सापडलेले पन्तहाळीदार तोटी असलेले वाडगे दोन हातात धरून वापरण्यात येत असावते 
कारि ते नीट स्स्थर बसत नाहीत. काही वाडग्याचं्या आतील र्ागावर केस झपजारलेला, हातात हत्रशूळ 
घेतलेला आहि पक्ष्याच्या चोचीसारखे तोंड असलेला - जादूगार हचतारलेला आहे. काहींच्या मते हे हचत्र 
रुद्रहशवाचे असाव.े अशा वाडग्याचंा उपयोग तपभिादी हक्रयाशंी झकवा जादूटोण्याशी झकवा काही रोग बरे 
करण्याच्या हेतूने केला जात असावा. अशाच प्रकारचे हचत्रि दायमाबादच्या पहहल्या उत्खननामध्ये एका 
मोठ्या राजंिावर आढळून आले. या राजंिावर हचत्रीकरिाचे दोन स्तर असून त्यातील वरच्या स्तरात 
(फलक २० : अ) उभ्या मािसाची आकृती आहे. या मािसाने कमरेर्ोवती िंाडाची पाने ग ंडाळली असून 
त्याच्या दोन्तही बाजूला मोर, हरीि, काळवीट आहि वाघ - हचत्ता हे प्रािी त्या व्यक्तीला जिू काही आदर 
दाखहवण्यासाठी आलेले आहेत असे वाटते. खालच्या स्तरात हे प्रािी परत जाताना दाखहवलेले आहेत. 
पश पतीशी हनगहडत असे हे हचत्रि आहे. प्रकाश येथे या कालातील थरात सापडलेले हत्रकोिाकृती ताईत 
हवहशष्ट हेत ने वापरले जात असावते असे अन मान करता येते. अथवभवदेामध्ये अनेक ताईताचंा, वस्तंूचा 
आहि जादूच्या मंत्राचंा उल्लखे आहे. (Sankalia et al. 1971) 

 
माळवा संस्कृतीचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट असे की यात हमळालेल्या काही वस्तू पहिम आहशयाशी 

साम्य / संपकभ  दाखहवतात. नावडातोली येथे अस्ग्नक ं डात हमळालेली वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ मडकी, हवहवध प्रकारचे 
चषक, पात्याच्या मधोमध उठावात कड असलेले ताबं्याच्या तलवारीचे पाते आहि चाडंोली येथे सापडलेली 
कट्यूटार व बैलासारखी आकार हदलेली मातीची बाटली पहिम आहशयाशी संपकभ  दाखहवते असे काही 
प रातत्वज्ञाचें मत आहे. चाडंोलीची कट्यूटार दोन प्रकारे वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आहे. हहचे पाते काहीसे लाबंट 
हत्रकोिी पानासारखे असून पात्यावर मधोमध उठावात कड आहे. कट्यूटारीच्या म ठीची पट्टी टोकाला 
द र्ाहजत केली आहे. अशातऱहेच्या कट्यूटारी कॉकेशस हवर्ागात सापडल्या असून त्याचंा आयांशी संबधं 
जोडला जातो. बैलाच्या आकाराची बाटली वैहशष्टपूिभ आहे. ही बाटली आडवी, चार चाकावर बसहवली 
जात असे. बैलाच्या म खाचा र्ाग उघडा असून इतर शरीर गोल आहि पोकळ आहे. वझशड आहि शपूेट 
हचकटहवलेले असून बलैाच्या अंगावर काळ्या रंगात हतरक्या रेघा रंगहवल्या आहेत. त्याम ळे िंलू 
घातल्यासारखे हदसते. अशाच तऱहेची बाटली नेवाशालाही सापडली आहे. अशातऱहेच्या प्राण्याचं्या 
आकाराच्या मडक्याचंा वापर मोहेंजोदाडोलाही होता. इराि, ग्रीस, इहजप्त, ॲनातोहलया आहि 
मेसोपोटेहमया या पहिम आहशयातील प्रदेशात अशातऱहेच्या मडक्याचंा वापर होता. इरािमधल्या आयांनी 
अशातऱहेच्या वस्तंूच्या कल्पना प्रसतृ केल्या असाव्यात असे मत माडंले गेले आहे. (Sankalia 1963) 

 
माळवा आहि जोवे या संस्कृती वगेवगेळ्या आहेत असे जरी स रुवातीला संशोधकानंा वाटले तरी 

माळव्यातूनच जोवे ससं्कृती उत्क्रान्तत िंाली झकवा रूपान्ततरीत िंाली असे मत आता मूळ धरू लागले आहे. 
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मडक्याचं्या आकारातील साम्य, घराचं्या बाधंिीतला सारखेपिा, शतेीतील धान्तयोत्पादनात आढळून येिारे 
साम्य, ताबं्याच्या वस्तंूच्या आकारातील सारखेपिा इत्यादी घटकानं सार हे मत ग्राय धरण्यास हरकत 
नाही. हे संक्रमि इसवीपूवभ १५ व्या - १४ व्या शतकात झकवा त्यानंतर िंाले असाव.े 
 
र्ोवे संस्कृिी 

 
माळवा आहि जोवे याचं्या संदर्ातील वर उल्लेहखलेले मत अलीकडील उत्खहनत प राव्यान सार 

माडंले गेले असले तरी या दोन वगाच्या मडक्याचं्या आकाराचंा तौलहनक अभ्यास आधीच्या उत्खननात 
करता आला नाही, कारि ही उत्खनने मयाहदत स्वरूपाची होती. परंत  दायमाबाद येथील उत्खननामध्ये 
माळवा - जोवे सहंधकालाची अवस्था स्पष्ट िंालेली हदसते. असे असूनही जोवे संस्कृतीच्या पूवभ - 
कालखंडात ताम्रपाषािय गीन वसाहतींची र्रर्राट िंाल्याचे हचत्र हदसून येते तर उत्तर - कालामध्ये या 
संस्कृतीची अवनत अवस्था हदसून येते. त्याम ळे इनामगाव येथे पूवभ - जोवे काल आहि उत्तर - जोवे काल 
अशी हवर्ागिी करण्यात आलेली आहे. 

 
जोवे ससं्कृतीची सापडलेली स्थले संख्येने तापी खोऱयामध्ये खूप आहेत. मध्य महाराष्ट्रामध्ये 

त्याचंी सखं्या कमी िंालेली हदसते, तर र्ीमा खोऱयात या संस्कृतीची स्थले हवरळपिे आढळून येतात. या 
सवभ वगातील हमळून दोनशहूेन अहधक जोवे संस्कृतीच्या स्थलाचंी महाराष्ट्रामध्ये नोंद करण्यात आलेली 
आहे. या ससं्कृतीची सवात मोठी वस्ती दायमाबाद येथे, जवळपास २० हेक्टर, असल्याचा उल्लेख या आधी 
केलेलाच आहे. त्या मानाने इनामगाव आहि प्रकाश येथील वस्त्या दायमाबादच्या एक षष्ठाशं इतक्या 
लहान आकाराच्या आहेत. यापेक्षाही लहान आकाराच्या जोवे संस्कृतीच्या वस्त्या नेवासे, चाडंोली, 
सोनगाव, आपेगाव, कवठे, वाळकी येथे आढळून आलेल्या आहेत. या वगीकरिान सार काही वसाहती 
प्रम ख कें द्राच्या स्वरूपाच्या तर इतर उपवसाहतीच्या झकवा द य्यम दजाच्या असाव्यात असा हवचार माडंला 
गेला आहे. इनामगाव आहि दायमाबाद या हठकािच्या वस्त्यार्ोवती संरक्षिात्मक (शत्रूचा हल्ला झकवा 
बह धा पूर) झर्ती असल्याने ही स्थले आर्कथक आहि शासकीय दृष्ट्ट्यूटा महववाची असावीत असे हदसते. 
यातील काही वस्त्या (वाळकी, हजल्हा प िे) अत्यंत तात्प रत्या स्वरुपाच्या होत्या असे हदसून आले आहे. 

 
या कालातील घरे बह ताशंी काटकोन - चौकोनी आकाराची असून याचं्या मातीच्या झर्ती ब टक्या 

असत. त्यावर क डाची बाधंिी केली जात असावी आहि यावर हलक्या वजनाचे िप्पर घातले जाई. 
इनामगाव येथील घराचें आकार हनरहनराळे आढळून आले. यातील सवात मोठे घर ७ × ५ मीटर होते आहि 
मातीच्या झर्तींच्या सहाय्याने खोल्या हनमाि केल्या होत्या. अशा घरामध्ये लंबगोल आकाराचे, सपाट 
ब डाचे आहि वातीसाठी पन्तहाळी असलेले मातीचे हदव ेवापरले जात, असे दायमाबाद, चाडंोली व नेवासे 
येथील प राव्यावरून स्पष्ट होते. घरामध्ये लंबगोल आकाराच्या खड्ड्ड्याच्या च ली तर घराच्या ओसरीमध्ये 
मोठ्या आकाराच्या च ली होत्या. लहान च लीच्या मधोमध िोट्यूटा बसक्या मातीच्या उभ्या दाडं्यावर खापर 
- तव े होते. प्रत्येक मोठ्या घरामध्ये धान्तय साठवण्यासाठी बळदे आहि किग्या होत्या. दायमाबाद येथे 
कायभशाळा, खाटकाची िंोपडी, क ं र्ाराचे घर, मिीकाराचे घर, व्यापाऱयाचे घर, अहधकाऱयाचे घर, धार्कमक 
क्रीयाकाडंासाठी बाधंलेली वास्तू इत्यादी हवहवध प्रकारची घरे सापडल्याचा प रावा हमळाला आहे. याहशवाय 
दायमाबादला या कालामध्ये काही धार्कमक स्वरूपाच्या वस्तू हमळाल्याचा उल्लखे आहे. खास उल्लखे 
करण्यासारखी वास्त  म्हिजे अस्ग्नमहंदर. याची एक बाजू अधभवत भळाकृती आहे. या महंदराच्या झर्ती 
मातीच्या असून त्यावर मातीचा हगलावा केला आहे. मधोमध अस्ग्नक ं ड असून, हवहवध प्रकारचे धान्तय 
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जळालेल्या स्वरूपामध्ये या घराच्या जहमनीवर सापडले. या सारखी द सरी एक वास्त  म्हिजे पाटलाचे 
झकवा जमीनदाराचे घर. हे काटकोन - चौकोनी असून सवात मोठे आहे. या मध्ये तीन खोल्या, 
स्वयंपाकघर, बठैकीची खोली आहि ओसरीवरची खोली इतके हवर्ाग पाडलेले आहेत. घराच्या मागे 
परसही आहे. गावाच्या मध्यर्ागामध्ये रस्त्याचें अवशषे त्याचप्रमािे गल्ल्याचंी योजना दशभहविारा प रावा 
उपलब्ध िंाला. यातील एक रस्ता दीड मीटर रंूदीचा असून तो बारके दगडगोटे, खापराचें त कडे आहि 
माती याचं्या साहाय्याने तयार करण्यात आलेला आहे. (Deo 1965; Sali 1986; Dhavalikar 1988) 

 
सवभच घरे काटकोन-चौकोनी होती असे मात्र नाही. काही गोल आकाराच्या िंोपड्याही उर्ारीत 

असत. अशा िंोपड्याचें िप्पर लाकडी वाश्याचं्या सहाय्याने तोलून धरले जाई. असे सवात मोठे गोल घर 
जवळ-जवळ पाविेपाच मीटर व्यासाचे असून त्याच्यामध्ये मातीच्या च लीही आढळून आल्या. अशातऱहेची 
घरे सवभसाधारिपिे आर्कथकदृष्ट्ट्यूटा फार सधन असिाऱयाचंी नसावीत असे अन मान करता येते. 

 
अशा प्रकारच्या धार्कमक आहि हनवासी घराहंशवाय दायमाबादला क ं र्ाराचे मडके र्ाजण्याचे आव े

सापडले. हे आव े पाच झकवा साडेपाच मीटर चौरस असून याचें कोपरे मात्र गोलाकार केलेले आहेत. 
जहमनीमध्ये खड्डा करून त्या खड्ड्ड्यावर मातीचा ओटा बाधूंन व हा ओटा मातीच्या झर्तीनी बंहदस्त करून 
या र्ट्ट्ट्यूटा तयार करण्यात आलेल्या होत्या. र्ट्टीची आतील बाजू आहि आतला ओटा मातीने सारवला 
असून एका र्ट्टीत झर्त घालून हतचे दोन र्ाग केलेले आहेत. जळि आत सारण्यासाठी र्ट्टीच्या 
उत्तरेकडच्या झर्तीत जागा ठेवलेली आहे. या र्ट्टीमध्ये वाळू, जळलेली लाकडे त्याचप्रमािे अनेक मडकी 
सापडली. र्ट्टीच्या जवळच एक मोठा राजंि ठेवलेला आढळला. या राजंिावर बैल, मानव आहि काही 
सरपटिाऱया प्राण्याचं्या आकृत्या हचकटहवल्या आहेत. (Sali 1986; Dhavalikar 1988) इनामगाव येथेही 
क ं र्ाराचे आव ेसापडले आहेत. 

 
इनामगाव उत्खननामध्ये पूवभ - जोवे आहि उत्तर - जोवे अशा अवस्था स्पष्ट करिारा प रावा 

हमळालेला आहे. महाराष्ट्रात इतरत्र (नेवासे, चाडंोली, सोनगाव, प्रकाश, बहाळ, इत्यादी) अशी हवर्ागिी 
केलेली आढळून येत नाही. या दोन अवस्थातंील महववाचे फरक घराचें आकार व ठेवि, मडक्याचं्या 
आकाराचंी व त्यावरील हचत्रकारीची स बकता, पाटबधंाऱयावर आधारलेली शतेी व अन्न पद्धतीतील बदल, 
या के्षत्रात आढळून आले. थोडक्यात म्हिजे पूवभ - जोवे या कालात इनामगाव हे एक र्रर्राटीला आलेले 
मोठे खेडे होते; तर उत्तर - जोवे कालखंडामध्ये या खेड्याची अवनत अवस्था हदसून येते. 

 
दायमाबाद आहि इनामगाव या हठकािी माळवा त्याचप्रमािे पूवभ - जोवे आहि उत्तर - जोवे या 

कालातील घर बाधंिीमध्ये बरेचसे सातत्य हदसून येते. फक्त उत्तर - जोवे कालखंडामध्ये गोल िंोपड्याचंी 
बाधंिी मोठ्या प्रमािावर आढळून आली. 

 
इनामगाव पूवभ - जोवे कालखंड अत्यंत वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ सामाहजक आहि आर्कथक जीवनपद्धती 

दशभहवतो. या कालात वस्तीच्या मध्य र्ागात काटकोन - चौकोनी आकाराची मोठ - मोठी घरे कें हद्रत िंाली 
होती. या वस्तीच्या पहिमेकडील र्ागात सोनार, ताबंट अशासारख्या काराहगरांची िोट्यूटा आकाराची घरे 
होती. मध्य र्ागातील घरे दोन झकवा तीन खोल्याचंी व प ढे ओसरी असलेली असून या घरामंध्ये धान्तय 
साठहवण्यासाठी किग्या आहि बळदे याचंा वापर होत होता. घरामध्ये अस्ग्नक ं डे होती. मातीच्या च लींमध्ये 
खापर - तव्याचंा वापर केला जाई. या घरामंध्ये हवहवध प्रकारची धान्तये – गहू (सोनगाव येथेही), सातू, 
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तादूंळ, रागी, कोद्रा, वाटािे, ह लगे, मसूर इत्यादी धान्तये त्याचप्रमािे ज्वारी सापडली. ध ळे हजल्यातील 
कवठे येथे याच कालखंडाच्या थरामध्ये बाजरी सापडली. बाजरी आहि ज्वारी आहफ्रकेतून र्ारतात आली 
असावी, असे मत माडंले जाते. त्यादृष्टीने हा प रावा महववाचा ठरतो. (Kajale 1974; Dhavalikar 1988) 

 
या र्रर्राटीचे रहस्य याच कालात इनामगाव येथे घोड नदीचे पािी वळवनू व साठवनू पाटामाफभ त 

शतेीला प रहविे या यंत्रिेत सापडते. उत्खननामध्ये म ख्य वस्तीच्या पहिमेला बधंारा, पाट आहि नाली याचें 
अवशषे हमळाले. बंधारा जवळपास अडीच मीटर रंूद व दोनश ेचाळीस मीटर लाबंीचा असून तो दगडगोटे 
व मातीच्या र्रावाने केलेला होता. नाली साडेतीन मीटर खोल, चार मीटर रंूद आहि ११८ मीटर लाबंीची 
असून या नालीतून पाटामध्ये पािी सोडण्याची व्यवस्था केली होती. पाट ६ मीटर रंूद आहि १२० मीटर 
लाबंीचा होता. जहमनीचा उतार लक्षात घेऊन त्यान सार पािी वाहात जाईल अशी योजना केल्याचे हदसून 
आले. अशातऱहेची कौशल्यपूिभ योजना महाराष्ट्रात या कालात इतरत्र अद्याप आढळून आलेली नाही. नाली 
मध्यर्ागी खोल असल्याने हतच्यामध्ये पािी साठून राही आहि त्याचा उपयोग हबनपावसाळी हदवसात 
हपकानंा देण्यासाठी केला जात असावा. शतेीचे उत्पन्न वाढल्याम ळे हवहवध प्रकारची काराहगरी उदयास 
आल्याचे हदसून येते. ताबं्याच्या चपट्यूटा क ऱहाडी, मिी, सोनाराचे हचमटे आहि मासेमारीकहरता गळ; 
रंगीबेरंगी दगडाचे त्याचप्रमािे ताबं्याचे मिी दोऱयात ओवलेल्या माळा (म लाचं्या दफनात इनामगाव, 
दायमाबाद, चाडंोली आहि नेवासे या हठकािी) व दगडाचे पाटे - वरवटें अशा हवहवध वस्तू या कालात 
वापरात होत्या. शतेीच्या वाढीम ळे ग राचंी संख्या वाढली. या आर्कथक स बते्तम ळे इतर प्रदेशाशंी संपकभ  
वाढला. याचे प्रत्यतंर मडक्यावर रंगहवलेली नावचेी हचते्र (फलक १७ : ब) खापरावरील उत्कीिभ 
बैलगाडीचे हचत्र (फलक १७ : अ) आहि नदीजवळ दगड - गोट्यूटानंी बाधंलेला धक्का यामध्ये हदसून येते. 
(Dhavalikar 1988) 

 
या स बते्तम ळे धान्तय साठहवण्याची हनकड हनमाि िंाली. त्यासाठी वस्तीच्या मध्यर्ागातील घरात 

हनमाि करण्यात आलेली बळदे आहि किग्या याचंा उल्लेख याआधी आलेला आहेच. अशाच तऱहेच्या 
किग्याचें गोल ओटे. थारसा (हजल्हा नागपूर) व दायमाबाद इत्यादी हठकािी सापडलेले आहेत. लहान 
प्रमािावरील साठविीसाठी हवहवध तऱहेचे हातबनावटीचे राजंि, गडव ेआहि कळशा बनहवल्या जात. ही 
मडकी इनामगाव, दायमाबाद आहि अमरावती हजल्यात त ळजापूर - गढी येथे सापडलेली आहेत. 
दायमाबाद येथील खापर - र्ट्टीचा उल्लखे आधी आलेलाच आहे. इनामगाव येथे माळवा कालातील 
त्याचप्रमािे जोवे कालातील क ं र्ाराचे आव ेसापडले आहे. यातील उत्तम स्स्थतीमध्ये असलेली र्ट्टी गोल 
आकाराची असून हतचा व्यास १.७५ मीटर आहे. ही र्ट्टी दगड - गोट्यूटाचं्या पायावर बाधंलेली असून 
हतच्यामध्ये जळि सारण्यासाठी व्यवस्था होती. र्ट्टीमध्ये लंबगोल आकाराचे मातीचे टेकू असून त्यानंा 
मधोमध र्ोक आहे. यातून गरम हवा वरपयंत जाई (फलक १५ : अ). 

 
जोवे संस्कृतीच्या धमभहवषयक कल्पना स्पष्ट करिारा हवहवध तऱहेचा प रावा नेवासे, चाडंोली, 

दायमाबाद, इनामगाव इत्यादी हठकािी उपलब्ध िंालेला आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की 
ताम्रपाषािय गीन लोक हवहवध तऱहेच्या मातृका मूतीची व प रुष मूतीची पूजा करीत असत. याहशवाय 
अस्ग्नपूजाही मोठ्या प्रमािावर अस्स्तत्वात होती. घरातच मृताचे दफन करण्याची पद्धत असल्याने पूवभज / 
मृत यानंाही आदर आहि पे्रम दाखहवले जात होते. याहशवाय बह धा मातृकाचंी, पशूचंी आहि जलचराचंी 
आदरय क्त संर्ावना केली जात असावी. काही वस्तंूचे आकार वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आढळून येतात. चाडंोली येथे 
बैलाच्या आकाराची चाकावर बसहवलेली बाटली (फलक ९ : ६), त्याचप्रमािे तेथेच सापडलेली 



 
 अनुक्रमणिका 

वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ ताबं्याची कट्यूटार (फलक ९ : १) आहि दायमाबाद, इनामगाव, नेवासे इत्यादी हठकािी 
साठविीच्या राजंिावर हचकटहवलेल्या प रुष आहि हस्त्रयाचं्या आकृती व कासव, स सर, नाग इत्यादींच्या 
आकृती तत्कालीन समाजातील हवहवध श्रद्धा, समज ती आहि हक्रयाकाडं याचंी कल्पना देतात. यातील 
नेवासे (फलक २० : क) आहि इनामगाव येथील मातृका मूतींचा उल्लेख करिे अगत्याचे ठरेल. या मूती 
चेहऱयाची वैहशष्ट्टे्यूट नसलेल्या, काही हशरहवरहीत, काही मानेवर आहि स्तनप्रदेशावर टोच्याची नक्षी 
असलेल्या तर काही मोठे स्तन असलेल्या आहेत. यातील बह ताशंी र्ाजलेल्या नसून त्या कच्च्या मातीच्या 
आहेत. इनामगावच्या दोन मूतींचा उल्लखे करिे अपहरहायभ ठरते. यातील एक मूती मध्यवती वस्तीतील 
एका मोठ्या घरात लाकडी वाशाच्या नजीक सापडली. ही एका लंबगोल व न र्ाजलेल्या मातीच्या डबीत 
ठेवनू हतच्यावर मातीचेच बनहवलेले िंाकि घातलेले होते (फलक २० :  ब). द सरी एक न र्ाजलेली मूती 
पोटापासून उरे् आरपार र्ोक पाडलेली होती. हतच्या जवळच, न र्ाजलेला मातीचा बलै सापडला. 
त्याच्या पाठीवर र्ोक असून काडीच्या साहाय्याने ही मातृदेवता बलैावर आरूढ केली जात असे (फलक 
२० : ड). वाहनावर आरूढ िंालेली ही देवता महाराष्ट्रात सवात प्राचीन ठरलेली आहे. या देवताचंा 
जननाशी संबधं लावला जातो. (Dhavalikar 1988) 

 
या कालात महाराष्ट्रातील जवळपास सवभ ताम्रपाषािय गीन वसाहतींच्या उत्खननामंध्ये 

गारगोटीच्या हिलक्यापासून बनहवलेली हवहवध तऱहेची समातंर बाजूची धारदार पाती, बािागे्र, हगरमीट, 
चाकूच्या पात्यासारखी पाती, इत्यादी हत्यारे सापडली आहेत. (फलक १६ : अ). ही फार मोठ्या संख्येने 
सापडतात, कारि याचं्या उत्पादनात योग्य असा चागंल्या पोताचे दगड : कानेलीयन, जॅस्पर, अँगेट, 
चाल्सीडोनी : महाराष्ट्राच्या कातळात उपलब्ध आहेत. याहशवाय ‘डोलेराईट’ या उत्कृष्ट पोताच्या 
काळ्याशार दगडापासून घासून धारदार केलेल्या हत्रकोिी क ऱहाडी, राप्या, हिन्तन्तया इत्यादी वस्तूही 
वापरात होत्या. ताबं्याच्या चपट्यूटा क ऱहाडी, हिन्तन्तया इत्यादी वस्तूही बनहवल्या जात. ताबंे महाराष्ट्रात 
काहीसे द र्कमळ आहे. तीच गोष्ट सोन्तयाची. हे धातू कदाहचत राजस्थान व कनाटक या प्रदेशातून येत 
असावते. 

 
जोवे संस्कृतीचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे या संस्कृतीच्या लोकानंी अवलंहबलेली मृताचंी दफन 

पध्दती. सवभसाधारिपिे म लाचें दफन आहि प्रौढाचें दफन असे दोन म ख्य प्रकार हदसून येतात. यातील 
म लाचंी दफने महाराष्ट्रात नेवासे, चाडंोली, सोनगाव, दायमाबाद, इनामगाव अशा जवळपास सवभ हठकािी 
सापडली आहेत. यातील बह ताशंी म ले दोन ते अडीच वषाची असून अशा म लानंा घरामध्येच दोन राखी 
रंगाच्या मडक्यात उत्तरेकडे डोके आहि दहक्षिेकडे पाय अशा अवस्थेमध्ये, प रले जात असे (फलक १९ : 
क). अशी लहान म लाचंी दफने आतापयंत शकेडो सापडली आहेत. दायमाबादला एक ते चार 
वषांपयंतच्या म लाचंी चौदा दफने, दोन ते सहा वष ेवयापयंतच्या म लाचंी आठ दफने आहि सात ते अकरा 
या वयोगटातील तीन दफने सापडली. चाडंोलीला तेवीस म लाचंी दफने उघडकीला आली, तर नेवासे 
आहि इनामगाव या हठकािी शरं्राहून जास्त दफने हमळाली. या दफनातील म लाबंरोबर लहान - लहान 
मडकी, तसेच खेळिी, ताबं्याचे वाळे आहि मण्याचं्या माळा सापडल्या. नेवासे, चाडंोली (फलक २२ : अ), 
दायमाबाद आहि इनामगाव येथील मण्याचं्या माळा, वाख, कापूस झकवा रेशीम याचं्यापासून बनहवलेल्या 
दोऱयात ओवलेल्या होत्या. दायमाबादच्या एका लहान म लाच्या दफनात जंगली फ लाचंा ग च्ि ठेवल्याचे 
आढळले. साडेसहा ते सात वषांच्या म लानंा काही वळेा दोनपेक्षा जास्त मडक्यात झकवा जहमनीमध्ये खड्डा 
करून सरळ प रण्यात येई. म लाचं्या दफनाची एकंदर संख्या लक्षात घेता बालमृत्यूचे प्रमाि खूपच होते 
असे हदसते. (Sankalia et al. 1960; Deo et al. 1965; Sali 1986; Dhavalikar et al. 1988) 
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याउलट प्रौढानंा घराच्या जहमनीत खड्डा करून (फलक १९ : अ, ब) प रले जाई, झकवा काही 
वळेेला दोन झकवा अहधक राजंिामध्ये ठेवनू दफन केले जाई. मृतानंा बह ताशंी उत्तर - दहक्षि ठेवले जाई 
आहि त्याचं्याबरोबर जोवे वगाची तोटीची मडकी, वाडगे, ताबं्याच्या वस्तू प रल्या जात असत. म लाचंी 
आहि प्रौढाचंी काही दफने काही वळेा साकेंहतक स्वरूपाची असत. यामध्ये दफनास वापरलेली बह धा राखी 
वगाची मडकीच फक्त आढळून येतात. इनामगाव येथील उत्खननामध्ये एक अत्यंत वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ 
दफनपद्धती आढळून आली. यामध्ये कच्च्या मातीचे, चार पायाचे आहि वरचा र्ाग गोल आहि उघडा 
असलेले राजंि प्रौढाच्या दफनासाठी वापरल्याचे आढळून आले. ऐंशी सेंटीमीटर उंच, पन्नास सेंटीमीटर 
रंूद आहि तीन सेंटीमीटर जाडीच्या एका राजंिामध्ये एका प्रौढ मृताला पाय म डपून बसल्या अवस्थेत 
प रल्याचे हदसून आले. हा प्रौढ पस्तीस ते चाळीस वष े वयाचा असून त्याचे दफन वसाहतीच्या मध्यवती 
असलेल्या मोठ्या घरामध्ये केलेले होते. प्रौढाचं्या दफनामध्ये घोट्यूटाखालचे पाय सवभसाधारपिे िाटण्याची 
पद्धत होती. परंत  इनामगावच्या या प्रौढाचे पाय िाटलेले नव्हते. याम ळे हा प्रौढ आर्कथकदृष्ट्ट्यूटा सधन 
असावा झकवा गावामधला कोिीतरी अहधकारी (म हखया / पाटील) असावा झकवा तो एखाद्या वगेळ्या 
टोळीचा झकवा जमातीचा असावा, असे मत माडंले गेले आहे. प्रौढाची आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ पद्धती 
दायमाबादच्या पहहल्या उत्खननामध्ये आढळून आली. यामध्ये मृताला खड्ड्ड्यामध्ये ठेवनू, खड्ड्ड्याच्या 
कडेने लाकडी वासे रोवनू त्यावर ित घालून मृताला दशभनाथभ ठेवण्यात आले असाव ेअसे हदसते. याचा 
उल्लेख याआधी आला आहेच. बह ताशंी दफने घरातच केली जात असली तरी बहाळच्या जोवे ससं्कृतीच्या 
लोकाचंी दफनर्मूी वस्तीपासून दूर होती असे हदसते. (Dhavalikar 1988) 

 
दफनातील म लाचं्या सागंाड्यावरून वशंहवषयक हनष्ट्कषभ काढिे शक्य होत नाही, परंत  इनामगाव 

आहि कवठे येथील सागंाडे वशंहवषयक सवभसाधारि हनष्ट्कषभ काढण्यास सहाय्यर्तू ठरलेले आहेत. 
इनामगाव येथे ‘मेहडटरेहनयन’ वशंाचे लोक जास्त हदसून येतात, नेवासा येथे प्रोटोऑस्रेलॉईड, तर कवठे 
येथे मेहडटरेहनयन आहि प्रोटोऑस्रलेॉईड याचें हमश्रि िंाल्याचे हदसून येते. (Sankalia 1960; Dhavalikar 
1988) 

 
उत्तर - जोवे कालखंडामध्ये इनामगाव येथे अवनती िंाल्याचे हदसून येते. हा काळ सवभसाधारिपिे 

इसवी सनपूवभ स मारे १००० ते ८०० - ७०० असा हनहित केलेला आहे. या काळात पूवभ - जोवे 
कालखंडातील पाटबंधारे योजना क चकामी िंाली असे हदसते. काटकोन - चौकोनी घरापेक्षा गोल 
िंोपड्या बाधंण्याकडे कल जास्त िंाल्याचे हदसून येते. मडक्याचें आकार सवभसाधारिपिे लहान िंाले 
आहि त्याचं्यावरील रंगकामाचा स बकपिा कमी िंाला. वसाहतीच्या रचनेमध्ये फेरफार िंाले तसेच आहि 
ताबंे आहि इतर सोन्तयासारख्या वस्तंूचा वापर कमी िंाल्याचे हदसते. शतेीमध्ये धान्तयोत्पादनात घट िंालेली 
असावी. या काळात गव्हाची लागवड बंद िंाली आहि सातू व रागी यासारखी कोरडवाहू हपके जास्त 
प्रमािात उपयोगात आली. ग राढोराचें प्रमाि कमी होऊन शळे्या आहि मेंढयाचें प्रमाि वाढल्याचे 
उत्खननात हमळालेल्या हाडाचं्या प राव्यान सार स्पष्ट िंाले. यावरून शतेीतून हपकहवलेल्या धान्तयापेक्षा 
मासंाहाराचे प्रमाि वाढल्याचे सूहचत होते. 

 
र्ोवे संस्कृिीचा अंि 

 
इसवीपूवभ स मारे १००० आहि त्यानंतरच्या काळामध्ये हवामानामध्ये श ष्ट्कपिा वाढला असे प रा - 

पयावरि तज्ञाचें मत आहे. त्याम ळे शतेीवर आहि मानवी जीवनाच्या हवहवध अंगावर प्रहतकूल पहरिाम 
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िंाला. याम ळे जोवे संस्कृतीच्या लोकजीवनावर अहनष्ट प्रर्ाव पडून मानवी जीवनाचा दजा खालावत गेला. 
इसवीपूवभ ७०० च्या नंतर ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या ख िा उरल्या नाहीत. (Dhavalikar et al. 1988) 

 
ख द्द इनामगाव येथे, त्याचप्रमािे टेकवडा आहि त ळजापूर - गढी या हठकािी एका नवीन तऱहेच्या 

खापराचंा आढळ जोवे संस्कृतीच्या शवेटी - शवेटी हदसून येतो. ही खापरे काळी - आहि - ताबंडी असून 
त्यावर काही रेषाचंी उत्कीिभ हचन्तहे आहेत. ही खापरे हवदर्ामध्ये इसवीपूवभ आठव्या - सातव्या शतकामध्ये 
झकवा त्याआधी उदयास आलेल्या महापाषािय गीन संस्कृतीच्या खापराचंी आठवि करून देतात. या 
लोकाचंी दफने वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ असून अशा दफनाचंी आठवि करून देिारी दफने इनामगाव जवळील 
झपपळस टी येथे अस्स्तत्वात आहेत. ध ळे हजल्यातील रंजाळे येथे या महापाषाि संस्कृतीची दफने सापडली 
नाहीत, तरी या दफनामध्य ठेवली जािारी वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आकाराची काळी - आहि - ताबंडी खापरे 
सापडली आहेत. ख द्द इनामगाव येथे जोवे संस्कृतीच्या उत्तराधातील शवेटच्या काळात काळी - आहि - 
ताबंडी खापरे उपलब्ध िंाली आहेत. हे महापाषािीय संस्कृतीचे लोक लोखंडाचा वापर फार मोठ्या 
प्रमािावर करीत असत. त्याम ळे या नवीन ससं्कृतीच्या लोकांनी ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या पतनाला 
हातर्ार लावला असावा असे अन मान करिे अप्रस्त त ठरिार नाही. 

 
िाम्रपाषाियुगीन महाराष्ट्र : समालोचन 

 
आतापयंत केलेल्या हवस्तृत हववचेनावरून ताम्रपाषािय गीन महाराष्ट्राची काही ठळक वैहशष्ट्टे्यूट 

हदसून येतात. त्याचंा थोडक्यात आढावा घेिे सय स्क्तक ठरेल. 
 
१) १९५० - ५१ च्या स मारास महाराष्ट्रात उघडकीला आलेल्या ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीचा 

(हनदान जोवे  संस्कृतीचा) तौलहनक काळ इसवीपूवभ स मारे १५०० ते १००० असा 
स चहवला गेला. गेल्या काही दशकामध्ये जी हवस्तृत उत्खनने आहि समन्तवषेिे िंाली 
त्यान सार ताम्रपाषािय गीन संस्कृती कमीत - कमी इसवीपूवभ स मारे २००० इतकी मागे 
नेता आली आहे. 

 
२) स रुवातीला या संस्कृतीचा शोध गोदावरी - प्रवरा खोऱयात आढळून आला तरी आता ही 

संस्कृती महाराष्ट्राच्या जवळपास सवभ मोठ्या नद्याचं्या खोऱयामध्ये पसरली होती असे स्पष्ट 
िंाले आहे. 

 
३) या संस्कृतीच्या जडिघडिीमध्ये महाराष्ट्राबाहेरील प्रदेशातील ताम्रपाषािय गीन 

संस्कृतींचा मोठा हातर्ार लागला आहे. ग जरात - सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश आहि आंध्र - 
कनाटक या हवर्ागाशंी महाराष्ट्राचा सपंकभ  आला, झकबह ना ग जरातेतील झसध  ससं्कृती 
आहि आंध्र - कनाटकातील नवाश्मय गीन संस्कृती यानंी महाराष्ट्रात मोठे योगदान केले. 

 
४) ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतीच्या वसाहती तापी खोऱयात सवात जास्त आढळून आल्या तरी 

त्याचंी संख्या आहि वसाहतींची व्याप्ती महाराष्ट्रात दहक्षिेकडे जाव े तसतसे कमी होत 
गेल्याचे हदसते. हवामान आहि शतेीयोग्य जहमनीची उपलब्धी त्याचप्रमािे नद्याचंी 
वैहशष्ट्टे्यूट यान सार हे िंाले असे म्हिल्यास वावगे ठरू नये. 
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५) सवभसाधारिपिे मध्यम आकाराची कें दे्र आहि या कें द्रानंा पूरक अशी िोटी खेडी अशी 
पखरि आढळून येते. प्रकाश, दायमाबाद, नेवासे आहि इनामगाव येथे आर्कथक आहि 
प्रगत शतेीचे कें दे्र असावीत. याउलट सोनगाव, चाडंोली, वाळकी आहि कवठे ही कें दे्र 
द य्यम दजाची असावीत. महाराष्ट्रातील सवात हवस्तृत ताम्रपाषािय गीन कें द्र दायमाबाद 
होते. 

 
६) माळवा संस्कृतीची मडकी आकाराने त्याचप्रमािे त्यावरील हचत्रकामाने अहद्वतीय ठरलेली 

आहेत. तर टिकपिा आहि हवहशष्ट आकार हे हडाप्पा संस्कृतीच्या खापराचें वैहशष्ट्ट्यूट 
ठरते. पूवभ - जोवे संस्कृतीची खापरे चाकावर घडहवलेली आहि अहतशय उत्तम र्ाजिीची 
आहेत. 

 
७) ज्या ससं्कृतीमध्ये शतेीची स रुवात िंाली अशा नवाश्मय गीन ससं्कृतीच्या हवश द्ध 

स्वरूपातील स्थलाचंा महाराष्ट्रात अर्ाव आहे. परंत  या संस्कृतीची काही वैहशष्ट्टे्यूट 
महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतीच्या लोकानंी आत्मसात केली होती. 

 
८) शतेीवर आधाहरत स्स्थर जीवन या ताम्रपाषािय गीन लोकानंी महाराष्ट्राला हदले. 

दायमाबाद आहि इनामगाव येथे उन्तहाळी आहि हहवाळी हपकाचंा प रावा उपलब्ध िंालेला 
आहे. बलैगाड्या आहि नावा याचं्या साहाय्याने वाहतूक केली जाई. 

 
९) अस्ग्नपूजा, मातृकापूजा, पश पूजा प्रचहलत होत्या. जलचर प्राण्यानंा श्रद्धापूवभक आदर 

दाखहवला जाई. त्याचप्रमािे प्रौढानंा आहि म लानंा घरातच प रून मरिोत्तरही त्यांचे 
साहचयभ हमळाव ेअसे ममत्व दाखहवले जाई. 

 
१०) गारगोटीच्या हिलक्याचंी प्रहक्रया केलेली पाती हाडामध्ये / लाकडामध्ये खाच करून 

बसवनू कापण्यासाठी / तोडण्यासाठी वापरली जात. ताबं्याचा वापर मयाहदत होता. 
 
११) महाराष्ट्रातल्या ताम्रपाषािय गीन ससं्कृतीमध्ये सापडलेल्या काही वस्तू - बैल - बाटली, 

ताबं्याची कट्यूटार, चषकाकृती मडकी – पहिम आहशयाशी सासं्कृहतक संपकभ  स चहवतात 
असे मत माडंले गेले आहे. परंत  हे मत सवभमान्तय िंालेले नाही. 

 
१२) ताम्रपाषािय गातील हे लोक कोि होते याबद्दल वशंहवषयक दृहष्टकोिातून काही हनिायक 

मते माडंिे बरोबर ठरिार नाही, कारि मानववशंशास्त्रज्ञ ज ने वशंहवषयक हसद्धातं आता 
लागू पडत नाहीत अशा मतावर येऊन ठेपले आहेत. परंत  सवभसाधारिपिे हे 
ताम्रपाषािय गीन लोक साडेपाच फूट उंचीचे, जवळपास सरळ नाकाचे आहि मजबूत 
बाधं्याचे होते असे हदसते. इनामगावच्या प राव्यान सार असे सूहचत केले आहे की तरुि 
स्त्रीया आहि लहान बालके याचें मृत्य चे प्रमाि मोठे होते. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

१३) या संस्कृती नष्ट कशा िंाल्या याचे हनहित कारि / कारिे देिे अवघड आहे. परंत  श ष्ट्क 
हवामान व पजभन्तयमानातील घट याम ळे ही संस्कृती हळूहळू अवनत होत गेली आहि 
कालाच्या ओघात नष्ट होऊन हवस्मृत िंाली! 

 
* * * 
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प्रकरि ४ 
 

महापाषाि संस्कृणि : लोहयुगाचा उदय 
 
इसवी सनपूवभ ८- ७ व्या शतकाच्या स मारास महाराष्ट्रामध्ये एका नवीन ससं्कृतीचा उदय िंाल्याचे 

हदसून येते. ही संस्कृती ताम्रपाषािय गापेक्षा हर्न्न आहि पूिभतः लोहय गीन होती. अथात याचा अथभ ताबं्याचा 
वापर नाहीसा िंाला असे मात्र नव्हे. झकबह ना लोखंडाबरोबरच ताबं्याचा वापर या लोकानंी इतका केला की 
तो महाराष्ट्रातील या आधीच्या ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीपेक्षाही जास्त असल्याचे जािवते. असे असूनही हे 
लोक नागरीकरि िंालेले नव्हते. याचंी ठळक वैहशष्ट्टे्यूट म्हिजे आगळी - वगेळी दफने, लोखंडी आहि 
ताबं्याची हवहवध हत्यारे, वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ आकाराची काळी - आहि - ताबंडी खापरे, दफनाचं्या मानाने 
वस्त्याचं्या स्थलाचंी कमतरता आहि (हवदर्ात) घोड्याचा वापर. ही वैहशष्ट्टे्यूट महाराष्ट्रात तरी जािवतात. 

 
या संस्कृतीला महाश्मीय अथवा महापाषािीय ससं्कृती असे नाव आता रूढ िंालेले आहे. हे नाव 

इंग्रजीतील मेगहॅलहथक (Megalithic) या शब्दाचे रूपातंर आहे. महापाषािीय या शब्दावरून याचा 
पाषािय गाशी सबंंध होता झकवा काय अशी शकंा येिे स्वार्ाहवक आहे. परंत  मृताच्या दफनाच्या योजनेमध्ये 
यानंी वापर केलेल्या मोठमोठ्या हशळामं ळे हे नाव या ससं्कृतीला देण्यात आलेले आहे. हे लोक संपूिभपिे 
धात य गातले आहि त्यातही लोहय गातले असल्याने आहि कालदृष्ट्ट्यूटा स्थूलमानाने इसवीपूवभ १००० इतके 
प्राचीन असल्याने त्याचंा रूढ अथाने पाषािय गाशी संबधं जोडता येत नाही. पि ऐहतहाहसक कालाचा 
उषःकाल (Protohistoric) असे या कालखंडाला म्हििे उहचत ठरेल. 

 
या ससं्कृतीची दफने महाराष्ट्राव्यहतहरक्त र्ारत आहि पाहकस्तान अशा खंडप्राय मोठ्या प्रदेशात 

फार मोठ्या संख्येने आढळून आलेली आहेत. असे असले तरी, या दफनाचंी संख्या हवदर्ात व दहक्षि 
र्ारतात हजतकी आहे हततकी इतरत्र कोठेही नाही. हवदर्ामध्येही पूवभ हवदर्ात आहि हवशषेतः र्डंारा, 
नागपूर, चंद्रपूर आहि गडहचरोली या हजल्यात, याचंी संख्या सवात जास्त आहे. पहिम हवदर्ामध्ये 
त्याचप्रमािे उवभहरत महाराष्ट्रामध्ये याचंी संख्या अत्यल्प आहे. असे असले तरी याचंा संपकभ  पूवभ 
हवदर्ाव्यहतहरक्त इतर प्रदेशाशी आला असावा असे कौंहडण्यपूर, त ळजापूर - गढी (हजल्हा अमरावती), 
अिी (हजल्हा यवतमाळ), थारसा (हजल्हा नागपूर), रंजाळे (हजल्हा ध ळे), झपपळस टी आहि र्ोसरी 
(हजल्हा प िे), देगलूर (हजल्हा नादेंड) इत्यादी हठकािी हमळालेल्या प राव्यावरून हदसून येते. (Narain 
1969: IAR 1964 - 65 ff.: Dikshit 1968 : देव १९६८) 

 
या संस्कृतीचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट लक्षात घेतले पाहहजे. ते असे की आंध्र - कनाटकामध्ये ही 

संस्कृती नवाश्मय गानंतर आली तर महाराष्ट्रामध्ये ही ताम्रपाषािय गानंतर आली असे हदसते. दहक्षिेमध्ये 
ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीची स्थले संख्येने महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहेत. परंत  जसेजसे संशोधन अहधक होत 
जाईल तसतसे हे हचत्र बदलेल असा संर्व आहे. 

 
या संस्कृतीहवषयी संशोधन गेल्या दीडश ेवषामध्ये हवख रलेल्या स्वरूपात िंालेले असले तरी गेल्या 

काही वषात हनवडक उत्खननाम ळे आहि सखोल समन्तवषेिाम ळे बरीच माहहती उपलब्ध िंालेली आहे. 
१८२३ साली बझॅबग्टन याने ‘हडस्स्क्रप्शन ऑफ द पाडूं कूलीज ऑफ मलबार’ या आपल्या प्रकाशनाद्वारे या 
संस्कृतीच्या दफनाकंडे लक्ष वधेले. त्याला आता दीडशहूेन जास्त वष ेहोऊन गेली. ख द्द हवदर्ामध्ये १८६७ 
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साली नागपूर जवळील ज नापानी येथे या ससं्कृतीच्या ‘हशळावत भळ’ या दफनपद्धतीच्या स्थलाचे उत्खनन 
केले गेले. त्यानंतर अनेक हठकािी अशा स्थलाचंी उत्खनने िंाली तरी या ससं्कृतीबद्दल बरेच प्रश्न 
अन त्तहरत राहहले आहेत. (Leshink 1974) 

 
या संस्कृतीच्या संशोधनाने काही महववाच्या प्रश्नाचंी उकल केली आहे हेही हततकेच खरे. 

ब्रह्महगरी (कनाटक) येथे सर मार्कटमर व्हीलर यानंी १९४७ साली उत्खननात हमळालेल्या प राव्यान सार 
लोखंडाच्या वापराची प्राचीनता इसवी सनपूवभ २०० च्या पूवी मागे नेता येत नाही असे मत मांडले. परंत  हे 
मत आता नवीन हमळालेल्या प राव्यान सार बदलले गेले आहे. र्ारतात लोखंडाच्या वस्तंूच्या वापराची 
स रुवात इसवी सनपूवभ १००० झकवा त्याहूनही एक - दोन शतके मागे, इतक्या प्राचीन कालात िंाली असे 
आता हनर्कववादपिे हसद्ध िंाले आहे. दहक्षि र्ारतातही लोखंडाचा वापर इतका प्राचीन ठरलेला आहे. 
हनदान तो इसवी सनपूवभ १००० इतका प्राचीन आहे, याबद्दल द मत नाही. आहि हे कालमापन काबभन - १४ 
कालमापनपद्धतीन सार हनहित करण्यात आल्याने त्याला प रातत्वीय त्याचप्रमािे शास्त्रीय आधार आहे. 
महाराष्ट्राप रता हवचार करावयाचा िंाल्यास महापाषाि म्हिजेच लोहय गाच्या प्राचीनतेचे कालमापन 
काबभन -१४ पद्धतीन सार करण्यात आलेले आहे आहि त्यान सार इसवीपूवभ ८- ७ वे शतक हा कालखंड 
हनहित िंालेला आहे. 

 
महापाषाि ससं्कृतीची दफने प्राम ख्याने आहि फार मोठ्या संख्येने पूवभ हवदर्ामध्ये सापडतात असा 

उल्लेख या आधी करण्यात आलेलाच आहे. आतापयंत या संस्कृतीची जी स्थले नोंदण्यात आलेली आहेत 
त्यातील जवळपास नव्वद टके्क स्थले पूवभ हवदर्ात आहेत आहि उरलेली पहिम हवदर्भ आहि उवभहरत 
महाराष्ट्रामध्ये (कोकि सोडून) आहेत. 

 
या संस्कृतीचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट असे की याचंी दफनस्थले ज्या संख्येने उपलब्ध आहेत 

त्यामानाने त्याचंी वसती स्थले अत्यल्प आहेत. कदाहचत या लोकाचें जीवन फार स्स्थर स्वरूपाचे नसाव े
असा कयास यावरून करता येतो. परंत  अलीकडे हवदर्ामध्ये याचं्या दफनर्मूी बरोबरच वस्त्याचं्या 
स्थलाचंा शोध लागला आहे. तरी देखील काही हठकािी दफनाचंी संख्या आियभजनक आहे. उदाहरिाथभ 
वधा हजल्यातील खैरवाडा येथे जवळजवळ पंधराश े ‘हशळावत भळ’ प्रकारची दफने आहेत. (फलक २४ : 
अ). या प्रकारात मोठमोठ्या हशळा वत भळाच्या आकारात रचून व मृताला झकवा मृताच्या अवशषेानंा हवहवध 
वस्तंूसह ठेवनू त्यावर माती टाकली जाई. या मातीवर दगडगोटे टाकून वत भळामध्ये दगडगोट्यूटाचंा हढगारा 
हनमाि केला जात होता. त्याम ळे अशी दफने चटकन नजरेस पडतात. 

 
महापाषाि ससं्कृतीच्या लोकाचं्या दफन प्रकारात आंध्र - कनाटभक, ताहमळनाडू आहि केरळ या 

प्रदेशात हवहवधता हदसून येते. प रातत्व - संशोधकानंी त्याचें हवहवध वगभ आहि उपवगभ केलेले आहेत. 
हशळावत भळ, वत भळात दगडी फरश्याचं्या पेटीमध्ये केलेले दफन, क ं र्ामध्ये केलेले दफन, ओबडधोबड मोठी 
हशळा (स्मरिाथभ) उर्ारून केलेले दफन, इत्यादी अनेक प्रकार या संस्कृतीशी हनगहडत आहेत. दहक्षि 
र्ारतात यातील काही दफन पद्धती इसवीच्या पहहल्या- द सऱया शतकापयंत प्रचहलत होत्या, असे स्पष्ट 
िंाले आहे. महाराष्ट्रात मात्र या संस्कृतीची दफने बह ताशंी एकाच पद्धतीची (हशळावत भळ) आहि इसवी पूवभ 
८- ७ व ेशतक ते इसवी पूवभ ४ -३ रे शतक या कालखंडाशी हनगडीत असल्याचे हदसून आले आहे. 
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आधी उल्लेहखल्याप्रमािे या संस्कृतीबद्दलचे अनेक प्रश्न अन त्तहरत आहेत. हे लोक कोठून आले, 
याचंी शारीहरक वैहशष्ट्टे्यूट काय होती, याचंी आर्कथक आहि सामाहजक जडिघडि कशी होती, याचंा 
समकालीन संस्कृतींशी कशा प्रकारचा संबधं होता आहि ही संस्कृती हवलयाला कशी गेली या प्रश्नाचंी 
हनहित उत्तरे अजून तरी स्पष्ट िंालेली नाहीत. परंत  महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश पूवोत्तर र्ारत आहि कनाटक या 
प्रदेशात काही आहदवासी आहि इतर जमातींमध्ये महापाषािीय संस्कृतीची आठवि करून देिारी दफन 
पद्धती आहि दफन संस्कार आजही प्रचहलत आहेत हे नमूद करिे आवश्यक आहे. मृतानंा आदर 
दाखहविे, त्याचंी स्मतृी ठेविे आहि त्यानंा हवहशष्ट हक्रयाकाडंाने झकवा स्मारके उर्ारून आदर दाखहविे ही 
वैहशष्ट्टे्यूट मानवी समाजात जगात हनरहनराळ्या हठकािी आजही हदसून येतात. 

 
र्ारतातील या दफनाशंी हनगहडत असलेले लोक कोि असावते याबद्दल हवहवध मते माडंली गेली 

आहेत. याबद्दल एक मोठी अडचि अशी की या दफनामंध्ये सापडलेले सागंाडे बऱयाच अंशी अपूिभ अवस्थेत 
झकवा हिन्नहर्न्न िंालेल्या अवस्थेमध्ये सापडतात. हशळावत भळासारख्या दफन प्रकारात सागंाड्यावर अथवा 
हाडावंर टाकण्यात आलेल्या माती आहि दगडगोट्यूटाचं्या वजनाम ळे कवटी आहि हाडे यानंा न कसान 
पोहचते. त्याम ळे अशा दफनातूंन हमळिारा प रावा अभ्यासाच्या दृष्टीने बऱयाच वळेा हनरुपयोगी ठरलेला 
आहे. काही प्रकारात मात्र सागंाडे अथवा कवट्यूटा बऱयाचशा शाबतू सापडल्याने त्यावरून आधीच्या 
संशोधकानंी काही हनष्ट्कषभ काढले आहेत, पि ते आता अचूक ठरलेले नाहीत. परंत  या के्षत्रातले 
स रूवातीचे सशंोधन र्ारतातील य रोपीयन अहधकाऱयानंी केलेले असल्याने त्यानंी आपली मते माडंलेली 
आहेत. य रोपीयन हवद्वानाचं्या मते ही दफने केल्टो ड्रईड्ड्स झकवा केल्टो रहसहथयन याचंी असावीत, तर 
काहीच्या मते ती हसथा - इरािी. काहींच्या मते या दफनात सापडलेल्या काही वस्तू मध्य आहशयाशी संबधं 
दाखहवतात तर काहीच्या मते ही दफनपद्धती द्रहवडाचंी असावी. ब्रह्महगरी (कनाटक), येल्लेश्वरम् (आधं्र 
प्रदेश) आहि आहदचनल्लूर (ताहमळनाडू) येथील सागंाडे वाहंशक हमश्रि दाखहवतात. नागपूरजवळील 
माहूरिंरी येथील सागंाडेही वाहंशक हमश्रि दाखहवतात. काहींच्या मते या दफनाचें काहीं प्रकार दहक्षि 
र्ारतातील क रंुबार जमातीच्या काही प्रथाशंी साम्य दाखहवतात, तर काही हनलहगरी प्रदेशातील तोडा 
जमातीच्या परंपराशंी साम्य / जवळीक दाखहवतात. काही हवद्वानाचं्या मते ‘मेगहॅलहथक’ (महापाषाि) 
परंपरेचे लोक पहिमेकडून र्ारतात आले, तर काहींच्या मते महापाषािीय संस्कृती उत्तर र्ारतातून दहक्षि 
र्ारतात स्थलातंरीत िंाली. या हवहवध मतामं ळे या प्रश्नाची उकल करिे अवघड िंालेले आहे. हशवाय 
अहलकडे वशंहवषयक कल्पनाचंा / हसद्धान्तताचंा मूलतः प नर्कवचार होऊ लागल्याने या बाबतीत ठाम हनष्ट्कषभ 
माडंिे अप्रस्त त ठरेल. एक वैहशष्ट्ट्यूट मात्र नमूद करिे आवश्यक आहे जे र्ावी कालात अभ्यासाला 
उपय क्त ठरेल. महापाषािीय संस्कृतीच्या स्थलाचंी जी उत्खनने आतापयंत िंाली आहेत त्यामध्ये 
प्राम ख्याने प्रौढाचें सागंाडे अथवा अवशषे सापडलेले आहेत. प्रौढेतराचंी दफने (लहान म ले व वृद्ध) 
त्यामानाने नगण्य आहेत. त्याम ळे अहधक संशोधनान सार हनष्ट्कषभ काढिे शक्य होऊ शकेल. (Deo 1973 a 
: Leshink 1974) 

 
हवदर्ातील महापाषािीय संस्कृतीचे हचत्र दहक्षि र्ारतातील या संस्कृतीच्या पाश्वभर्मूीवर 

महापाषािीय माडंिे योग्य ठरेल कारि त्याम ळे महाराष्ट्रातील या संस्कृतीचे असलेले र्ावबधं झकवा 
प्रादेहशक वैहशष्ट्टे्यूट स्पष्ट होण्यास मदत होईल. सवभसाधारिपिे या लोकाचं्या जीवनपद्धतीबद्दल जी माहहती 
दहक्षि र्ारतामध्ये उपलब्ध िंालेली आहे त्यावरून असे हदसून येते की हे लोक शतेकरी आहि पश पालक 
अशा हमश्र अवस्थेमध्ये होते. याचं्या वस्तीची हठकािे दफनाचं्या स्थलाचं्या संख्येने कमी असल्याने हे स्स्थर 
जीवनाचे नसावते असे मत माडंले गेल्याचा उल्लखे या आधी आलाच आहे. तरी देखील द सरे मत असे आहे 
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की दहक्षिेत हे जवळपास नागरीकरिाच्या अवस्थेपयंत पोहोचलेले होते. या ससं्कृतीचा हवस्तृत कालखंड 
(स मारे १००० ते १२०० वषे), लक्षात घेता हे लोक एकाच अवस्थेत राहहले असावते असे समजिे बरोबर 
ठरिार नाही. याचं्या घरादाराचें जे अवशषे सापडले आहेत ते बह ताशंी क डाच्या घराचें असून, यातील 
काही घरे काटकोन - चौकोनी तर काही लंबगोल आकाराच्या िंोपड्याचंी होती. कनाटकातील ब्रह्महगरी 
येथे लाकडी वाशाचंा वापर घर बाधंिीत िंाल्याचा प रावा उपलब्ध िंालेला आहे. घरातील जमीन माती, 
म रूम आहि डबर याचंा वापर करून बनहवण्यात येत असे आहि हतच्यावर च न्तयाचे सारवि हदले जाई. आंध्र 
प्रदेशातील पयैमपल्ली येथे सापडलेल्या गोल घराचें व्यास दीड ते तीन मीटर या मयादेच होते, तर 
काटकोन - चौकोनी घराचंी मोजमापे १·७० × ४ मीटर अशी आढळून आली. दगडाचंा झकवा हवटाचंा वापर 
घरबाधंिीत केल्याचा प रावा उपलब्ध नाही. या लोकानंी क हळथ / ह लगे / रागी, वाटािे, तृिधान्तये 
(Cereals) त्याचप्रमािे तादूंळ, याचंा अन्न म्हिनू वापर जसा केला त्याचप्रमािे जनावराचं्या मासाचा आहि 
माशाचंाही अन्न म्हिून उपयोग करून घेतला. हठकहठकािी सापडलेले लोखंडाचे हवळे, मासे पकडण्याचे 
गळ, शळे्या - मेंढ्या आहि गाय - बैल याचंी हाडे त्याचप्रमािे शतेीस उपय क्त असिारी हत्यारे (नागंराचे 
फाळ, क दळीसारखी हत्यारे) यावरून हे लोक शतेी करिारे त्याचप्रमािे पश धनाचे पालन करिारे होते 
असे स्पष्ट होते. (Deo 1973 a) 

 
याचें वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे यानंी वापरात आिलेली खास बनावटीची काळी - आहि - ताबंडी खापरे. ही 

मडकी संपूिभ आतला र्ाग आहि बाहेरील काठाचा र्ाग काळ्या रंगाचा असलेली आहि बाहेरचे बूड 
ताबंड्या रंगात असलेली अशी होती. याचं्या बनावटीच्या तंत्राबद्दल हनरहनराळी मते माडंली गेली आहेत. 
या आधीच्या ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीची लाल खापरे उघड्या र्ट्टीत र्ाजली जात, परंत  ही काळी - 
आहि - ताबंडी खापरे आव्यामध्ये उलटी ठेवनू र्ाजल्याम ळे त्याचें बाहेरचे बूड तेवढे लाल आहि बाकीचा 
र्ाग काळा िंाला असे मत माडंले गेले आहे. ही खापरे मध्यम जाडीची झकवा पातळ असून त्यावर एक 
प्रकारची चकचकीत िंळाळी आहे. िंाकण्या, वाडगी, थाळ्या, हनम ळत्या ब डाची र्ाडंी इत्यादी प्रकार 
वापरात होते. याहशवाय इतरही प्रकारची (लाल, काळी, अभ्रकय क्त लाल) मडकी वापरात होती. 

 
या लोकाचें वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे त्यानंी बनहवलेल्या लोखंडाच्या, ताबं्याच्या, सोन्तयाच्या, कासं्याच्या 

आहि हमश्र धातूच्या हवहवध वस्तू. लोखंडाच्या वस्तू हवहवध आहि फार मोठ्या संख्येने दफनात सापडलेल्या 
आहेत. लोखंडी वस्तंूमध्ये तलवारी, कट्यूटारी, र्ाले, बािागे्र, शूल इत्यादी हत्यारे; हवहवध प्रकारच्या 
तासण्या, हिन्तन्तया आहि पटाशी अशी स तारकामास योग्य हत्यारे; फाळ, खहनत्र, हवळे, अशी शतेीस 
उपय क्त औजारे; कढया, हदव,े पळ्या, थाळ्या या सारख्या दररोजच्या वापरातील वस्तू आहि नखण्या, 
कडी यासारख्या हवहशष्ट वापर असलेल्या वस्तू सापडलेल्या आहेत. ताबं्यापासून थाळ्या, वाडगे, िंाकण्या, 
बागंड्या आहि कडी बनहवली जात. सोन्तयाचे मिी आहि हवहवध प्रकारचे दाहगने वापरात होते. सोने आहि 
चादंी याचें हमश्रि करूनही काही वस्तू बनहवत असत. दफनात मृताबरोबर ठेवण्यात आलेल्या या वस्तंूम ळे 
तत्कालीन समाजामध्ये असलेली आर्कथक संपन्नता त्याचप्रमािे हवषमताही स्पष्ट होते. 

 
दफन हनर्कमतीचे हवहवध प्रकार लक्षात घेता या संस्कृतीमध्ये हनरहनराळ्या दफनपद्धती प्रचहलत 

होत्या हे उघड आहे. याचंा संबंध हवहवध सामाहजक घटकाशंी, टोळ्याशंी, गटाशंी अथवा संप्रदायाशंी होता 
झकवा कसे हे स्पष्ट होत नाही. दफनामध्ये ठेवलेल्या वस्तंूवरून प रलेल्या व्यक्तींचे सामाहजक व आर्कथक 
स्थान कोिते होते याबद्दल हनष्ट्कषभ काढता येऊ शकतात. परंत  बऱयाचशा दफनामध्ये मृताचे संपूिभ सागंाडे 
सापडत नाहीत; काही दफने तर साकेंहतक स्वरूपाची होती असे हदसते. मृतावशषे एका हवहशष्ट पद्धतीने 
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ठेवण्याची योजनाही फारशी हदसून येत नाही. ताहमळनाडू आहि केरळमध्ये मृताचे अवशषे काहीवळेा अनेक 
पाय असलेल्या मातीच्या लंबगोल पेटीमध्ये ठेवनू त्यावर िंाकि ठेहवले जाई. मात्र बह ताशंी सवभ प्रकारच्या 
दफनामंध्ये मृताबरोबर त्याने वापरलेल्या अथवा त्याला मरिोत्तर जीवनात उपयोगी पडतील अशा हवहवध 
प्रकारच्या वस्तू ठेवल्या जात. आंध्रमध्ये प्राम ख्याने सापडिाऱया अश्मपेहटकेमध्ये एका फरशीला गोल र्ोक 
करण्याची पद्धत आढळून येते. मृताच्या आत्म्याला म क्तपिे बाहेर येता याव ेअथवा पेहटकेमध्ये मृतासाठी 
अन्न ठेवता याव ेअशा प्रकारची काही र्ावना यामागे असावी, असा केवळ तकभ च करता येतो. (Deo 1973 a) 

 
या संस्कृतीचा कालखंड हजार ते बाराश े वषांचा असला तरी अलीकडे हवहवध स्थलाचं्या 

उत्खननामध्ये काबभन - १४ पद्धतीने कालमापन केले गेल्याने कालहनहिती करण्यास मदत िंाली आहे. 
(Possehl 1988) 

 
 ५७३० हाफ लाईफ कॅणलबे्रशन 

(सुर्धाणरि कालमापन) 
(१) अप्पुकुल (आंध्र प्रदेश )  
 बी. एस. ३८ ३५०  + १४४ इ  .पू .  ४२५  - १५५ इ. पू. 

(२) पालावाय (आंध्र प्रदेश)    

 टी. एफ. ७०० नवाश्मय ग - महापाषाि संस्कृती / लोहय ग संक्रमि 
  १५४०  + ९८ इ. पू. १८८० -१५९५ इ. पू. 

(३) पोलाकोंडा (आंध्र प्रदेश)    

 बी. एस. ९७ महापाषाि संस्कृती / लोहय ग  

  १५५ +  ९३ इ. पू. १८५ इ. पू. - ३५ इसवी 

(४) सिनीकोटा (आंध्र प्रदेश)   

 बी. एस. २०४ महापाषाि ससं्कृती / लोहय ग 

  ७२८० + १२४ इ. पू.  
 बी. एस. २०३ महापाषाि ससं्कृती  

  ५७९५ + १४४ इ. पू.  

 बी. एस. २०१ महापाषाि ससं्कृती  
  २८० + १०३ इ. पू. २३५ - ५७५ इसवी 

(५) िोगरपल्ली (आंध्र प्रदेश)    

 पी. आर. एल. १३४ महापाषाि संस्कृती 

  २९५ + १०३ इ. पू. ४०० - १५० इ. पू. 
(६) वीरापुरम (आंध्र प्रदेश)    

 पी. आर. एल. ७३० महापाषाि संस्कृती 

  १२९५ + १४४ इ. पू. १६७० - १२५५ इ. पू. 
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 पी. आर. एल. ७२८ महापाषाि संस्कृती 

  १००५ + १४४ इ. पू. १३४० - ८३० इ. पू. 
 पी. आर. एल. ७२९ महापाषाि संस्कृती 

  ९६५ + १४४ इ. पू. १२५५ - ८१५ इ. पू. 

 पी. आर. एल. ७२७ महापाषाि संस्कृती 
  २०५ + १४४ इ. पू. ३६० इ. पू. - ३५ इसवी 

 पी. आर. एल. ७२५ महापाषाि संस्कृती 

  ११५ + १४४ इ. पू. ४२० - ३० इसवी 

(७) हपलगली (कनाटक)    
 टी. एफ. ६८५ नवाश्मय ग - महापाषाि संस्कृती / लोहय ग 

  ८० + ९८ इ. पू. १६० इ. पू. - ७० इसवी 

(८) हल्लूर (कनाटक)    
 टी. एफ. ५७० नवाश्मय ग - लोहय ग संक्रमि 

  १११० + १०८ इ. पू. १३८५ - १०५० इ. पू. 

 टी. एफ. ५७५ नवाश्मय ग - लोहय ग संक्रमि 
  १०३० + १०३ इ. पू. १३२० - १०१० इ. पू. 

 टी. एफ. ५७३ नवाश्मय ग - लोहय ग संक्रमि 

  ९५५ + १०३ इ. पू. ११२५ - ८२५ इ. पू. 

(९) नैकंुड )महाराष्ट्र(     
 बी. एस. ९२ हशळावत भळ ... ... ५०५ + १०० इ. पू. 

 बी. एस. ९३ हशळावत भळ ... ... ५४५ + १०५ इ. पू. 

 बी. एस. २३४ वस्तीचे टेकाड क्र. - १ ... ५२० +  १०० इ. पू. 
 बी. एस. २६४ वस्तीचे टेकाड क्र. - १ ... ५३० +  १२० इ. पू. 

 बी. एस. २३५ वस्तीचे टेकाड क्र. - १ ... १६० +  ११० इ. पू. 

 बी. एस. २३० वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ४१० +  १०० इ. पू. 
 बी. एस. २३१ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ५२० +   ६० इ. पू. 

 बी. एस. २३३ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ३०० +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. २४२ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ३३० +  १०० इ. पू. 
 बी. एस. २४३ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ३७० +  १२० इ. पू. 

 बी. एस. २६२ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ४५० +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. २६५ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ६९० +  ११० इ. पू. 

 बी. एस. २६० वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ४९० +  ११० इ. पू. 



 
 अनुक्रमणिका 

 बी. एस. २३२ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ५०० +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. २४४ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ५१० +  १२० इ. पू. 
 बी. एस. २३९ वस्तीचे टेकाड क्र. - २ ... ५०० +  १२० इ. पू. 

(१०) टाकळघाट (महाराष्ट्र)   

 टी. एफ. ७८६ पाढंरीचे टेकाड ६२० + १०३ ... इ. पू. ८०० - ४२० इ. पू. 
 टी. एफ. ७८४ पाढंरीचे टेकाड ५६० +  ९८ ... इ. पू. ७८० - ४०५ इ. पू. 

(११) भागोमाहरी (महाराष्ट्र)   

 बी. एस. ५३६ वस्तीचा थर (९) ... ५७०  +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. ५३७ वस्तीचा थर (९) ... ६९०  +  १०० इ. पू. 
 बी. एस. ५३८  वस्तीचा थर (८) ... ६००  +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. ५३६  वस्तीचा थर (७) ... ४५०  +   ६० इ. पू. 

 बी. एस. ५४०  वस्तीचा थर (६) ... ५००  +  १०० इ. पू. 
 बी. एस. ५४१  वस्तीचा थर (४) ... ४९०  +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. ५७९  वस्तीचा थर (२) ... ५७०  +  १०० इ. पू. 
(१२) खैरवाडा (महाराष्ट्र)   
 बी. एस. ३९४ महापाषािकालीन वस्ती ... ५१०  +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. ३९३ महापाषािकालीन वस्ती ... ४१०  +  १०० इ. पू. 

 बी. एस. ३९२ प्राचीन ऐहतहाहसक वस्ती ... १४०  +  १२० इ. पू. 
 

वरील तक्त्यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहहली म्हिजे दहक्षिेतील महापाषाि संस्कृतीचे 
कालमापन फारसे स संगत नसले तरी त्याची प्राचीनता इसवी सन पूवभ १२०० ते १००० इतकी 
सवभसाधारिपिे गृहीत धरण्यास प्रत्यवाय नाही. याउलट महाराष्ट्रातील हवदर्भ प्रदेशात उपलब्ध िंालेल्या 
कालमापनान सार या संस्कृतीची प्राचीनता इसवीपूवभ ८ व े/ ७ व ेशतक इतकी हसद्ध होते. 

 
महाराष्ट्राच्या महापाषाि संस्कृतीचे वैहशष्ट्ट्यूट स्पष्ट करण्याआधी या संस्कृतीच्या ज्या प्रम ख 

स्थलाचें उत्खनन आतापयंत करण्यात आले त्यातील प राव्याचे स्वरूप लक्षात घेिे जरूर आहे. हवदर्ात, 
हवशषेतः पूवभ-हवदर्ामध्ये, या संस्कृतीच्या ७० हून जास्त स्थलाचंी नोंदिी िंाली असली तरी त्यापकैी 
फारच थोड्या स्थलाचें उत्खनन करण्यात आले आहे. हशवाय हशळावत भळ दफन - प्रकाराचे प्रत्यक्ष उत्खनन 
केल्याहशवाय प रावा सापडत नाही. आहि वस्तीच्या स्थानापेंक्षा दफनाचंी / दफनर्मूींची संख्या खूपच मोठी 
असल्याने या लोकाचं्या वस्त्याचं्या अवशषेाचंी पाढंरीची टेकाडे फारशी सापडलेली नाहीत. द सरे असे की 
हे लोक फारसे स्स्थर नव्हते असे मानले तर त्याचं्या वस्त्याचें प रावहेी मोठमोठ्या पाढंरीच्या स्वरूपात 
अपेहक्षिे सय स्क्तक ठरिार नाही. तरी देखील हवदर्ात टाकळघाट, खैरवाडा, नैक ं ड आहि र्ागीमाहरी या 
हठकािी वस्त्याचें अवशेष अलीकडे उपलब्ध िंालेले आहेत आहि त्याचें उत्खननही करण्यात आलेले 
आहे.  
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महापाषाि संस्कृतीच्या स्थलाचें हवदर्ामध्ये सवभसाधारिपिे तीन वगभ करता येतात. पहहल्या 
वगात ज्या हठकािी फक्त दफनेच आहेत अशा स्थलाचंा सामवशे करता येतो, द सऱया वगामध्ये दफने आहि 
वस्ती अशा दोहोंचाही आढळ हदसून येतो. यातील पहहल्या वगामध्ये नागपूर, कामठी, रायपूर, बोरगाव, 
माहूरिंरी व इतर हकत्येक स्थलाचंा समावशे करता येतो. द सऱया वगात टाकळघाट, खैरवाडा, र्ागीमाहरी 
इत्यादी स्थले समाहवष्ट करता येतात. हतसऱया वगामध्ये या संस्कृतीच्या लोकाचं्या वस्तीचे झकवा दफनाचे 
प राव ेनसले तरी या संस्कृतीची हनदशभके खापरे आहि लोखंडी वस्तू ज्या स्थली सापडलेल्या आहे त्याचंा 
अंतर्ाव करता येतो. या शवेटच्या वगामध्ये पवनार (हजल्हा वधा), कौंहडण्यपूर (हजल्हा अमरावती), 
रंजाळे (हजल्हा ध ळे) (फलक २८: अ / क), अिी (हजल्हा यवतमाळ) इत्यादी स्थले प्राहतहनहधक 
स्वरूपाची ठरतात. 

 
हवदर्ामध्ये या वगाच्या स्थलाचंी फलदायी उत्खनने िंाली. त्यापकैी खालील महत्वपूिभ ठरलेली 

आहेत. 
 

रु्नापानी 
 
नागपूरपासून ११ हकलोमीटर वायव्येस ज नापानी आहे. या हठकािी फक्त हशळावत भळ प्रकारची 

दफने अस्स्तत्वात असून येथे स मारे तीनश ेवत भळे आहेत. याचंी पहहली नोंद १८६७ साली केली गेली आहि 
१९६१ - ६२ मध्ये तीन हशळावत भळाचें उत्खनन करण्यात आले. या वत भळाचंा व्यास १० ते २१ मीटर होता 
आहि मृताचे अवशषे प रून त्यावर जवळजवळ एक मीटरपयंत माती आहि दगडगोटे टाकलेले होते. 
उत्खननामध्ये संपूिभ मानवी सागंाडे सापडले नाहीत, परंत  मानवी हाडे, दात याचबरोबर काळी - आहि - 
ताबंडी, पूिभपिे काळी, अभ्रकय क्त ताबंडी आहि साधी ताबंडी खापरे सापडली. परंत  ही सगळी अत्यतं 
त टक्याफ टक्या अवस्थेत सापडल्याने याचें आकार सपूंिभपिे जािता आले नाहीत. यामध्ये एक ताबंड्या 
रंगाचा मातीचा वाडगा उल्लखेनीय आहे. या वाडग्याला तोटी असून वाडग्याच्या काठावर काळ्या रंगात 
रेघा काढल्या आहेत. आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ प रावा म्हिजे मृताबरोबर ठेवलेल्या हवहवध प्रकारच्या 
कट्यूटारी, र्ाले, क ऱहाडी, हिन्तन्तया व पळ्या इत्यादी वस्तू. याहशवाय ताबं्याचे वाळे, लोखंडाचा लोलक 
असलेल्या ताबं्याच्या घंटा, सोन्तयाचे चकतीच्या आकाराचे मिी, बागंड्या अहि वळी, त्याचप्रमािे पाढंऱया 
रंगात नक्षीकाम केलेले कानेहलयनचे मिी सापडले. हशवाय वाल काश्माचा बत्ताही सापडला. मृताबरोबर 
घोड्याचे अवशषेही प रलेले आढळले. मात्र मानवाचे आहि घोड्याचे अवशषे अत्यंत जीिभ स्वरूपात 
सापडल्याने त्यातून काहीही हनष्ट्कषभ काढिे शक्य िंाले नाही.  (IAR 1969 - 70) 

 
टाकळघाट - खापा 

 
महापाषािीय ससं्कृतीचे हे एक वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ स्थल यासाठी प्रहसध्द िंालेले आहे की टाकळघाट 

आहि खापा ही स्थले नागपूरच्या दहक्षिेला ३६ हकलोमीटरवर कृष्ट्िा नदीच्या काठी एकमेकासमोर असून 
यातील टाकळघाट येथे महापाषािीय लोकाचं्या वस्तीचे पाढंरीचे टेकाड असून, खापा त्याचप्रमािे त्याच्या 
शजेारील गंगापूर येथे हशळावत भळ प्रकाराची दफने आहेत. ताम्रपाषािय गामध्ये मृतानंा घरामध्येच प रले 
जात असे. परंत  महापाषािय गामध्ये मतृानंा घरामध्ये प रण्याची पध्दत नव्हती. मृताशी हनगहडत असलेली 
दफनरचना एका हवहशष्ट तऱहेने करण्याची पद्धत असल्याने त्यासाठी जागाही बरीच लागत असे. त्याम ळे 
अशी दफने टाकळघाट येथील वस्तीच्या जागेमध्ये न सापडता ती नदीपलीकडील मोठ्या मोकळ्या जागेत 
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योहजली गेली. याचें उत्खनन १९६८ - ६९ साली करण्यात आले. टाकळघाट येथील पाढंरीचा हवस्तार 
२२,५०० चौरस मीटर येवढ्या मोठ्या प्रदेशामध्ये पसरलेला असला तरी त्यातील बराचसा र्ाग सध्याच्या 
वस्तीखाली दबला गेला आहे. (फलक २३)  

 
पाढंरीच्या उत्खननामध्ये क डाच्या घराचें अवशषे हमळाले. मात्र उत्खननाचे स्वरूप मयाहदत 

असल्याने संपूिभ घराची कल्पना येऊ शकली नाही. अशा घरातील जमीन माती चोपून व त्यावर च न्तयाचे 
सारवि करून बनहवली जाई. असे सारवि वारंवार केल्याचे हदसून येते. जहमनीत प रलेल्या लाकडी 
वाशाचं्या आधारावर घराचे िपर पेलले जाई. घराच्या झर्तीही मातीच्या असून, त्यातल्या काही 
जास्तीतजास्त अध्या मीटर जाड होत्या. घरामध्ये हवहवध प्रकारची मडकी वापरात होती. यातील काळ्या - 
आहि - ताबंड्या वगाच्या मडक्यात प्राम ख्याने वाडगे, थाळ्या आहि िंाकण्या हे आकार प्रचहलत होते. 
द सऱया वगाची खापरे अभ्रकय क्त मातीपासून बनहवलेली असून ती अत्यंत हठसूळ होती. या प्रकारात 
कळश्या, पराती, लोटे, घडे आहि पसरट तोंडाची आहि गोल आकाराची मडकी बनहवली जात. आिखी 
एक प्रकार म्हिजे हवटक्या लाल रंगाची मडकी. यावर काळ्या रंगामध्ये साधे रंगकाम केलेले होते. मात्र 
अशी रंगीत मडकी फार मोठ्या संख्येने वापरात नव्हती. या प्रकारात प्राम ख्याने घडे आहि थाळ्या 
बनहवल्या जात. हे लोक लोखंडी क ऱहाडी, र्ाले, खंजीर, कट्यूटारी, स ऱया, बािागे्र त्याचप्रमािे राप्या 
वापरीत असत. ताबं्याचा वापर प्राम ख्याने बागंड्या, कडी व र्ाडंी करण्याकडे होत होता. रंगीबेरंगी उत्तम 
पोताचे अकीक, कानेहलयन इत्यादी दगड वापरून हवहवध आकाराचे मिी अलंकार म्हिून वापरात होते. 
यातील काही कानेहलयन मण्यावंर पाढंऱया रेषाचंी नक्षी एका हवहशष्ट तंत्राने काढली जाई. या लोकानंी 
गायी, बलै, बकरे व घोडे पाळलेले होते, असे उत्खननात सापडलेल्या या प्राण्याचं्या हाडावंरून स्पष्ट होते. 

 
खापा येथील हशळावत भळाचं्या उत्खननामध्ये, टाकळघाट येथील वस्तीच्या थरात सापडलेल्या 

खापरासारखीच खापरे मृताबरोबर प रलेली आढळल्याने खापा आहि टाकळघाट याचंा एकमेकाशंी 
असलेला संबंध स्पष्ट िंाला; म्हिजेच वस्ती आहि दफने याचंा मेळ घालता आला. बह संख्य हशळावत भळे १२ 
ते १५ मीटर व्यासाची असली तरी, उत्खनन केलेल्या एका हशळावत भळाचा व्यास २३ मीटर होता. वत भळाच्या 
मध्यर्ागी काही मानवी हाडे त्याचप्रमािे घोड्याची काही हाडे व दात सापडले. या अवशषेाबंरोबर हवहवध 
प्रकारचे मिी, काळी - आहि - ताबंडी मडकी व अभ्रकय क्त ताबंडी मडकी फ टलेल्या अवस्थेत सापडली. 
मृताबरोबर ताबं्याच्या बागंड्या त्याचप्रमािे थाळ्या आहि त्यावरील िंाकण्या ठेवलेल्या होत्या. या 
व्यहतहरक्त लोखंडाचे र्ाले, तलवारी, चपट्यूटा क ऱहाडी व कढया, कान - कोरिे, नखण्या, दार्िे आहि 
राप्या अशा हवहवध वस्तू ठेवलेल्या होत्या. यातील क ऱहाडी काटकोन - चौकोनी व चपट्यूटा असून याचंी 
माथ्याकडची बाजू सरळ - सपाट तर धारेकडील बाजू बहहगोल आहे. अशा क ऱहाडींच्या माथ्यावर 
फ लीसारख्या दोन पट्ट्ट्यूटा माथ्याला संपूिभ वढूेन टाकतील अशा पद्धतीने बसहवल्या होत्या. याम ळे त्या 
लाकडी दाडं्यावर चढहवता येत. दफनातील दोन वस्तू अहतशय कलात्मक होत्या. यातील एक ताबं्याची 
िंाकिी असून ती माथ्याकडे हनम ळती होत गेली आहे. िंाकिीच्या माथ्यावर एकमेकासंमोर एक असे 
बसलेल्या दोन पक्ष्याचं्या दोन जोड्या आहेत. पक्षी अत्यतं डौलदार दाखहवले असून ते आकाराने लहान 
असले तरी वास्तव आहेत (फलक ११ : १०). द सरी अप्रहतम वस्तू म्हिजे घोड्याच्या चेहऱयावर 
बसहवण्यासाठी केलेला ताबं्याच्या पत्र्याचा अलंकार. ताबं्याचा पत्रा, घोड्याच्या चेहऱयावर चेहऱयान रूप 
बसेल असा कापलेला असून त्यावर ताबं्याचे कोन, बारक्या लोखंडी हपनाचं्या साहाय्याने बसहवले आहेत. 
या दाहगन्तयाच्या कडेवर बारीक र्ोके पाडली असून हा अलंकार चामड्यावर अथवा जीन कापडासारख्या 
जाड व मऊ कापडावर बसवनू तो घोड्याच्या चेहऱयावर ठाकठीक बसहवला जात असावा. अशा तऱहेचे 
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घोड्याचे अलंकार हवदर्ाव्यहतहरक्त इतर कोठेही अद्याप सापडले नाहीत. सध्याच्या काळात वरातीत 
वापरल्या जािाऱया अलंकृत घोड्याची आठवि अशा अलंकारावरून येते. (फलक ३२ :  ब; ३३ :  ब) 

 
टाकळघाट - खापा येथील उत्खननाम ळे दोन उहद्दष्टे साध्य िंाली. त्यातील पहहले आहि महववाचे 

असे की दफने आहि वस्ती याचंा एकमेकाशंी असिारा संबंध स्पष्ट िंाला आहि द सरे म्हिजे टाकळघाट 
येथील वस्तीचा मध्यकाळ काबभन - १४ पद्धतीन सार (इसवीपूवभ ६ वे शतक) हनहित करण्यात आला. (Deo 
1970) 

 
माहूरझरी 

 
नागपूर - काटोल रस्त्यावर नागपूरच्या पहिमेस १५ हकलोमीटर अंतरावर माहूरिंरीची महापाषाि 

संस्कृतीची हवस्तृत दफनर्मूी आहे. वस्तूतः ज नापानी आहि माहूरिंरी याचें के्षत्र सलग मानावयास हरकत 
नाही. येथे फक्त हशळावत भळ प्रकारची दफने खूप सखं्येने आढळून येतात. ज नापानीचा शोध हरव्हेट 
कारनॅक यानंी लावला आहि त्यावर १८७९ साली लेख हलहून तेथे हमळालेल्या लोखंडी क ऱहाडी, 
घोड्याच्या तोंडात बसहवली जािारी लोखंडी ‘व्हटाळी’ आहि इतर वस्तू प्रकाहशत केल्या. ज नापानी आहि 
माहूरिंरी हे एकच के्षत्र असल्याने या वस्तू माहूरिंरीच्या संदर्ातही महववाच्या ठरतात. यानंतर, १९३३ 
मध्ये, हंटर यानंी माहूरिंरी येथे सापडलेल्या, प्राम ख्याने ऐहतहाहसक काळातील, अवशषेाचंा आढावा 
प्रहसद्ध केला. यात म ख्यत्व ेहनर्कमतीच्या हनरहनराळ्या अवस्थातंील कानेहलयनचे मिी, ग प्तकालीन हवटा, 
म द्रा, नागम द्रा आहि लज्जागौरीचे हशल्प याचंा उल्लखे आढळून येतो. मात्र येथील हशळावत भळासंबधंी काहीही 
माहहती हंटर यानंी हदलेली नाही. यानंतर १९७० - ७२ या कालात या हशळावत भळाचें मोठ्या प्रमािावर 
उत्खनन करण्यात आले. त्यात सापडलेला प रावा अत्यंत महववपूिभ ठरलेला आहे. 

 
माहूरिंरी येथे हशळावत भळे चार हवर्ागात कें द्रीत िंाल्याचे आढळून येते. यातील काही टेकडीवर 

तर काही सपाट प्रदेशात असून जवळपास नदी वगैरे नाही. जवळपासच्या टेकड्यात उपलब्ध असलेल्या 
हशळाचंा वापर करून ही दफने रचण्यात आली. 

 
दफन पद्धतीची हवहवधता, वत भळाचें व्यास, त्यात सापडलेले मानवी सागंाडे, मृताबरोबर 

दाहगन्तयासंह केलेले घोड्याचे दफन आहि लोखंड, ताबंे, सोने यापासून बनहवलेल्या असंख्य वस्तू याम ळे 
माहूरिंरीची हशळावत भळे महाराष्ट्रात अहद्वतीय ठरली आहेत. इतकी समृद्ध दफने द सरीकडे अद्याप 
हमळालेली नाहीत. काही दफनात तर हवहवध प्रकारच्या दोनशहूेन जास्त वस्तू मृताबंरोबर ठेवलेल्या 
आढळून आल्या. काही दफने साकेंहतक स्वरूपाची होती. दफनाचंी संख्या लक्षात घेता माहूरिंरी – 
ज नापानी ही महापाषाि संस्कृतीच्या लोकाचंी बह धा महववाची दफनर्मूी असावी असे हदसते. मृताबंरोबर 
प रलेल्या वस्तंूच्या संख्येवरून आहि स्वरूपावरून तत्कालीन लोकामंध्ये हनरहनराळे आर्कथक स्तर होते असे 
स्पष्ट होते. धातूच्या वस्त ंची हवहवधता असली तरी मडक्याचें वगभ मात्र ज नापानी प्रमािेच – काळी – आहि 
– ताबंडी, अभ्रकय क्त ताबंडी, संपूिभ काळी – प्रचहलत होते. 

 
हशळावत भळातील दफनपद्धती ज नापानी प्रमािेच असली तरी मृताला प रण्याच्या पद्धतीत हवहवधता 

होती. काहीत दोन प्रौढ व्यक्ती शजेारी - शजेारी एकाच वत भळात, काहीत वत भळात खड्डा करून एक व्यक्ती, 
काहीत मृताची केवळ काही हाडे, तर काहीमध्ये मृताच्या सागंाड्याचे वरचे र्ाग प रल्याचे हदसून आले. 
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मृताला बह ताशंी उत्तर - दहक्षि ठेवले असले तरी सवभच बाबतीत असे करीत असत असे नाही. काही 
मोजक्या दफनामध्ये मृत व्यक्तीबरोबर घोड्याचा बळी देऊन तो झकवा त्याचा काही र्ाग दाहगन्तयासकट 
प रलेला होता (फलक २७ : क). काही दफनामध्ये मृताच्या िातीवर कट्यूटार (लोखंडी पाते आहि 
ताबं्याची मठू) ठेवल्याचे आढळून आले. ही व्यक्ती गावातील प्रम ख, सधन अथवा लढाऊ वगाची असावी 
असे अन मान करता येते. (फलक २७ : ब) 

 
माहूरिंरीच्या दफनामध्ये काही अप्रहतम कलाक सरीच्या ताबं्याच्या वस्तू उत्खननात सापडल्या. 

ताबं्याच्या लहान आकाराच्या घंटा, जड आहि र्रीव ताबं्याच्या बागंड्या आहि कडी, ताबं्याच्या थाळ्या 
आहि त्यावरील अप्रहतम बनावटीची िंाकिे (फलक ३२ : ड), याचंा उल्लखे करिे आवश्यक आहे. घंटा 
घ मटाकार असून, त्याचें लोलक लोखंडाचे आहेत (फलक ३४ : ब). बागंड्या जाड ताबं्याच्या सळ्यापासून 
ठोकून बनहवलेल्या असून त्याचं्या तोंडाच्या दोन्तही बाजूला उत्कीिभ केलेली नक्षी आहे. ताबं्याच्या थाळ्या 
पातळ पत्र्याच्या असून त्यावरील िंाकण्या हनम ळत्या माथ्याच्या आहि त्यावर सहा कळ्याचंा (फलक ३२ :  
अ, ड) एक वगेळा घटक बसहवलेल्या अशा आहेत. लोखंडाच्या वस्तू हवहवध स्वरूपाच्या असून त्यातील 
चपट्यूटा क ऱहाडी, र्ाले, शूल, खहनते्र, पटाशा (फलक ३१ : ड) व हिन्तन्तया (फलक ३१ : अ), राप्या, पळ्या 
झकवा हदव े आहि नागंरटीसाठी हनम ळत्या टोकाचे िोटे फाळ मृताबंरोबर प रलेले आढळले. याहशवाय 
घोड्याच्या तोंडात बसहवले जािारे लोखंडी कडीचे ‘व्हटाळे’ (फलक ३१ : ब) त्याचप्रमािे घोड्याच्या 
म खावर घालण्याकहरता केलेले ताबं्याच्या पत्र्याचे दाहगने (टाकळघाट - खापा येथे हमळालेल्याप्रमािे) 
उल्लेखनीय आहेत. हार, वळी, पेंडेय क्त कंठहार, किभफ ले इत्यादी हवहवध प्रकारचे सोन्तयाचे दाहगने 
(फलक ३४ : ड, इ) काही दफनामध्ये मृताच्या अंगावर प रताना तसेच राहू हदल्याचे आढळून आले. इतर 
अलंकारामंध्ये रंगीबेरंगी हवहवध आकाराचे दगडी मिी फार मोठ्या संख्येने सापडले. यातील काही 
कालेहनयन या लाल दगडाचे असून त्यावर एका हवहशष्ट तंत्राने पाढंऱया रंगात पक्की नक्षी काढलेली आहे. 

 
दफनामध्ये हवहवध प्रकारची मडकीही मृताबरोबर ठेवलेली आढळली. टाकळघाट - खापा येथे 

सापडलेल्या मडक्यापं्रमािेच ही असून काही दफनामध्ये काळ्या रंगात ताबंड्या पृष्टर्ागावर हचत्रकारी 
केलेली मडकीही आहेत. मात्र ही ताम्रपाषािय गीन रंगीत खापरापेंक्षा अगदी हर्न्न आहेत. काळ्या वगाच्या 
खापरामध्ये हवहवध आकार असले तरी त्यातील काही िंाकण्या माथ्यावर जनावराचं्या आकृती बसवनू 
अलंकृत केलेल्या आहेत. यातील बोकडाची आहि चार पक्षाचंी आकृती असलेली िंाकण्याचंी शीष ेअप्रहतम 
आहेत (फलक २९ : अ, ब; ३२ : अ, ड). या आकृती केवळ अलंकरिाकहरता बसहवल्या असतील असे 
मानिे बरोबर ठरिार नाही. यामागे काही धार्कमक श्रद्धा असाव्यात. 

 
माहूरिंरीच्या दफनामध्ये मानवी सागंाड्याचें जे अवशषे हमळाले आहेत त्यावरून मानवी -  

शरीरहवज्ञान - शास्त्रज्ञानंी काही महववाचे हनष्ट्कषभ काढलेले आहेत. येथे उत्खहनत दफनातून एकूि १७ ते 
२१ व्यक्तींचे अवशषे हमळालेले आहेत. बह ताशंी दफनामध्ये एकाच व्यक्तीचे अवशषे हमळत असले तरी 
एका दफनात दोन व्यक्तींचे आहि द सऱया एका दफनात तीन व्यक्तींचे अवशषे प रल्याचे आढळून आले. 
यामध्ये लहान म लाचें अवशषे अहजबात नव्हते. यावरून लहान मृत बालकाचंी हवल्हेवाट द सऱया 
कोित्यातरी पद्धतीने लावली जात असावी असे हदसते. १२ ते १५ वयोगटातील एक, १६ ते २२ 
वयोगटातील आठ, आहि २२ ते ३२ वयोगटातील चार व्यक्ती, अशी हवर्ागिी स्पष्ट िंाली. अगदी लहान 
म ले त्याचप्रमािे अगदी वृद्ध व्यक्तींचे सागंाडे सापडले नाहीत. २२ ते ३२ या वयोगटातील सवभ मतृ प रुष 
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होते, तर १६ ते २२ या वयोगटात हस्त्रयाचंी संख्या मोठी होती. प रुषापेंक्षा स्त्रीयाचं्या मृत्यूचे प्रमाि जास्त 
होते. मात्र या सागंाड्यावरून व्यक्तींची वाहंशक ओळख पटू शकली नाही. 

 
माहूरिंरी इतकी समदृ्ध दफने महाराष्ट्रात द सरीकडे नाहीत. या दफनाम ळे या समाजातील सधन 

आहि मध्यम वगाच्या व्यक्तींची ओळख जशी पटते तशीच दफनात ठेवलेल्या असंख्य वस्तंूवरून त्या 
समाजामध्ये क ं र्ार, ताबंट, लोहार, सोनार, स तार याचं्यासारखे कारागीरही असले पाहहजेत हे उघड 
होते. दफनात ठेवलेल्या सवभ वस्तू दररोजच्या जीवनात वापरण्याच्या असून त्याचंा साठा (दफनाचे 
वळेीही) उपलब्ध रहात असला पाहहजे. ताम्रपाषािय गीन दफनापेक्षा महापाषािीय ससं्कृतीची दफने समदृ्ध 
आढळतात. (Deo 1973 : Leshnik 1974) 

 
नैकंुड 

 
नागपूरपासून ईशान्तयेला ४२ हकलोमीटर अंतरावर पेंच नदीच्या डाव्या तीरावर नैक ं ड वसलेले 

आहे. या हठकािी वस्ती आहि दफने एकाच हवर्ागामध्ये आहेत. टाकळघाटला अशी पहरस्स्थती नाही. 
नदीच्या एका तीरावर वस्ती आहि द सऱया तीरावर दफने अशी माडंिी आहे. नैक ं ड येथे मात्र वस्तीच्या 
जवळपास व र्ोवती दफने असली तरी ती वस्तीत नाहीत. या वस्तीचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे 
वस्तीच्या पाढंरीची दोन टेकाडे असून या दोन्तही हठकािी महापाषाि ससं्कृतीच्या लोकानंी वस्ती केलेली 
होती. या हठकािची दफने हशळावत भळ या वगाची असून त्याचंी संख्या स मारे पाऊिश ेइतकी आहे. दफने 
आहि वस्ती यानंी जवळजवळ १ लक्ष वगभ मीटर एवढा प्रदेश व्यापलेला आहे. यापकैी काहीचे उत्खनन 
१९७८ ते ८० या कालात करण्यात आले. यातील सवात मोठ्या हशळावत भळाचा व्यास २१·५ मीटर व सवात 
लहान १२·८० मीटर इतका होता. 

 
नैक ं ड येथील उत्खननामध्ये महापाषाि संस्कृतीबद्दल अत्यंत वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ प रावा उपलब्ध िंाला. 

पहहले वैहशष्ट्ट्यूट असे की दफनाचंा आहि वस्तीचा समन्तवय काबभन - १४ पद्धतीन सार केलेल्या 
कालमापनान सार करता आला. वस्ती इसवीपूवभ ७ व ेशतक ते इसवीपूवभ ४ थे शतक या कालात िंाली 
आहि काही दफनाचंा काल इसवीपूवभ ६ व ेशतक आहे. या तारखा टाकळघाट येथील याच ससं्कृतीच्या 
तारखाशंी हमळत्या-ज ळत्या आहेत. द सरे असे की या हठकािी वस्तीच्या जवळच स्थाहनक कच्च्या 
लोखंडाचे श द्ध लोखंडामध्ये रूपातंर केले जाई याचा प रावा या कामाकहरता वापरलेल्या मातीच्या र्ट्टीसह 
उपलब्ध िंाला. आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट असे की वस्तीच्या थरामध्ये वाटािा, मसूर, उडीद, गहू अशी धान्तये 
सापडली. याहशवाय येथील लोक मासे आहि ड क्कर, मेंढ्या, साबंर आहि हचतळ याचेंही मासं खात असले 
पाहहजेत असे वस्तीत सापडलेल्या या प्राण्याचं्या हाडावरून हसद्ध िंाले. 

 
या लोकाचंी वस्ती नैसर्कगक काळ्या मातीच्या थरावर िंाली. उत्खननामध्ये एका गोल िंोपडीचे 

अवशषे हमळाले. िंोपडीचा व्यास ४·६० मीटर इतका असून घरातील जमीन काळ्या जहमनीवर २·५ 
सेंटीमीटर जाडीचा पक्क्या तपहकरी मातीचा थर घालून व तो चोपून बनहवलेली होती. सवभ जमीन च न्तयाने 
सारवलेली होती. िंोपडीर्ोवती लाकडी वासे रोवनू त्यावर बह दा हनम ळते व हलके िप्पर घातेलेले 
असाव.े िंोपडीमध्ये मातीची, काहीशी लंबगोल आकाराची मातीची चूल होती. च लीचा आतील र्ाग 
आगीम ळे लाल िंालेला होता. च लीमध्ये बरीचशी राख आहि हतच्या जवळपास अधभवट जळालेली हरीि, 
ड क्कर, बोकड याचंी हाडे हमळाली. याहशवाय च लीजवळच गव्हाचे दािे सापडले. शजेारीच लाल 
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वाल काश्माचे स बकपिे बनहवलेले बते्त सापडले. घरातील जमीन वारंवार द रूस्त करून त्यावर च न्तयाचे 
सारवि देण्याचा प्रघात होता असे हदसते. उत्खननात सापडलेल्या हवहवध धान्तयाचें प्रमाि, पाळीव 
जनावराचं्या सापडलेल्या हाडाचंी सखं्या, गोल िंोपडीचा सवभसाधारि आकार, वस्तीच्या नजीक उपलब्ध 
असिारी शतेीयोग्य जमीन आहि अशाच प्रकारच्या िंोपड्या बाधूंन सध्या तेथे राहिाऱया आहदवासींच्या 
क ट ंबातील व्यक्तींची सरासरी संख्या ध्यानात घेऊन नैक ं ड येथे महापाषाि संस्कृतीचे स मारे १००० ते 
१२०० लोक रहात असावते, असा अंदाज केला गेला आहे. 

 
या लोकाचं्या अन्नपद्धतीबद्दल वर उल्लेख आलेलाच आहे. हे लोक शाकाहारी त्याचप्रमािे मांसाहारी 

होते असेही वर नमूद केले आहे. जनावराचं्या काही हाडावंर तोडल्याच्या आहि जाळण्याच्या ख िामं ळे असे 
हवधान करता येते. शतेीसाठी जहमनीमध्ये फरे पाडण्यास उपय क्त ठरतील अशा यंत्रिेचा वापर होत 
असावा असा अंदाज करण्याजोगा प रावा जड दगडी कड्याचं्या स्वरूपामध्ये हमळाला. ही कडी दिकट 
लाकडी काठीवर बसवनू व ती काठी बैल अथवा द सऱया मानवी सहाय्यकाच्या मदतीने ओढत नेऊन 
जहमनीवर फरे पाडले जात. अशा काठीचे टोक काहीसे अिक पीदार करून ते टिक व्हाव ेयासाठी थोडेसे 
अग्नीच्या सपंकात आिीत असावते असे अन मान करता येते. याहशवाय या संस्कृतीच्या लोकानंा नागंराचे 
फाळ, क दळी, आहि लोखंडी खहनते्र (Hoe) माहहत होती याचा प रावा उपलब्ध आहे. ख द्द नैक ं ड येथे 
लोखंडाची खहनते्र सापडली आहेत. आिखी एक बाब येथे नमूद करिे आवश्यक आहे. नैक ं ड येथील 
महापाषाि संस्कृतीची पहहली वस्ती काळ्या जहमनीवर िंाली असा उल्लखे याआधी केलेला आहे. ही 
जमीन ऋत तील हवामानाच्या बदलास एका हवहशष्ट तऱहेने साथ देते. ही जमीन ओल जशी हटकवनू धरते, 
तशीच उन्तहाळ्यामध्ये फाटते. याम ळे या जहमनीला वातावरिातील नायरोजनचा प रवठा नैसर्कगकहरत्या 
होतो. त्याम ळे ही जमीन थोडीशी जरी वरवर नागंरली तरी शतेीस उपय क्त ठरते. वर उल्लेहखलेल्या बह तेक 
हपकाचंी कापिी फेब्र वारी - माचभ या उन्तहाळ्याच्या स रुवातीला होते हे या संदर्ात लक्षात घेिे उहचत ठरते. 
पीक कापिीसाठी वापरले जािारे लोखंडी हवळेही उत्खननात सापडले. हे सध्याच्या हवळ्यासारखेच 
आहेत. बकऱया, मेंढ्या आहि म्हैस याचंी हाडे सापडल्याम ळे या लोकाचं्या आहारात द धाचाही वापर असावा 
असे म्हिावयास हरकत नाही. 

 
नैक ं डचे महापाषाि संस्कृतीचे लोक लोखंड श द्ध करून त्याच्यापासून श द्ध लोखंडाच्या वस्तू 

बनवीत असत. याचा प रावा कचे्च लोखंड श द्ध करण्यास वापरलेली मातीची र्ट्टी देते. ही र्ट्टी (फलक ३० 
: अ) मातीच्या काहीशा बहहगोल हवटासंारख्या हदसिाऱया मातीच्या वळ्यानंी बाधंलेली होती. ही आकाराने 
गोल असून माथ्याकडे थोडीशी हनम ळती होत गेली होती. या र्ट्टीचा व्यास ३० सेंटीमीटर आहि (सध्याची) 
उंची २५ सेंटीमीटर होती. हचखलाची वळी अशा प्रकारे एकावर ठेवली होती की खालच्या थरातील हवटाचंा 
माथा (खोलगट) आहि त्यावरील हवटाचें बूड (बहहगोल) एकमेकात घट्ट बसाव.े या हवटा २ सेंटीमीटर 
जाड असून या र्ट्टीचा आतील र्ाग धूर आहि आगीम ळे काळा पडलेला तर बाहेरचा र्ाग हवटकरी रंगाचा 
होता. र्ट्टीच्या ब डाला एक र्ोक होते ज्याच्यातून खंगार आहि जळलेले जळि बाहेर काढता येई. र्ट्टीच्या 
जवळ दोन, मातीच्या बनहवलेल्या, ३·५ सेंटीमीटर व्यासाच्या नळ्या सापडल्या. या नळ्या मातीमध्ये क्वाट्ट्झभ 
दगडाचे त कडे हमसळून केलेल्या होत्या. असे करण्याने या नळ्याचंी उष्ट्िता सामावनू घेण्याची क्षमता 
वाढत असे आहि त्या हवकृत होत नसत. या नळ्या र्ात्याला जोडून त्याचं्याद्वारे र्ट्टीतला हवस्तव फ लहवला 
जाई. र्ट्टीजवळ खंगार आहि जळलेले जळि याचंा फार मोठा साठा सापडला. याहशवाय जवळच 
लोखंडाचे खहनज आहि लोखंडापासून बनहवलेले सळ्याचें त कडे सापडले. या र्ट्टीचा शास्त्रज्ञानंी अभ्यास 
केल्यानंतर असे मत हदले आहे की या र्ट्टीतून एक हकलो लोह - खहनजापासून स मारे ३५० गॅ्रम श द्ध 
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लोखंड हमळत होते. एकावळेी या र्ट्टीमध्ये १० ते १२ हकलो लोह - खहनजापासून जवळजवळ ३ हकलो 
श द्ध लोखंड हमळू शकते. ही र्ट्टी हनवासी घरापासून जवळजवळ १२५ मीटर अंतरावर असलेल्या 
कायभशाळेत सापडली. महाराष्ट्रामध्ये या संस्कृतीची अशी र्ट्टी द सरीकडे अद्याप सापडली नाही. हशवाय 
वापरलेले लोह - खहनज या र्ागात आजही उपलब्ध असलेल्या लोह - खहनजाशी तंतोतंत ज ळते असे 
याच्या पृथःकरिावरून हदसून आले. लोखंडाची श द्धता आहि त्यापासून बनहवलेल्या हवहवध वस्तू 
तत्कालीन तंत्र - कौशल्याची साक्ष देतात. 

 
लोखंडापासून चपट्यूटा, काटकोन चौकोनी क ऱहाडीचे फाळ, राप्या, हवहवध प्रकारची टोके 

असलेल्या लाबं हिन्तन्तया त्याचप्रमािे उत्खनक, चाकू, कट्यूटारी, लाबं दाडं्याचे शळू, नखण्या, थाळ्या 
आहि घोड्याच्या तोंडात (लगामाला जोडून) बसहवण्यासाठी केलेल्या आडव्या ‘व्हटाळ्या’ बनहवल्या जात. 
लोखंडाप्रमािेच ताबं्याच्या हवहवध वस्तूही वापरात होत्या. यामध्ये थाळ्या, खोल वाडगे, उचलण्यासाठी 
बाजूला अधभगोलाकृती लावलेल्या आडव्या कड्याचें वाडगे (फलक ११ : ८ - ९) त्याचप्रमािे लहानलहान 
ताबं्याची बोळकी व बागंड्या याचंा समावशे होतो. याहशवाय घोड्याच्या अंगावर आहि म खावर ताबं्याच्या 
पत्र्यापासून बनहवलेले हवहवध अलंकार आहि घंटा, त्याचप्रमािे माथ्यावर पक्षी बसहवलेल्या िंाकण्या 
दफनामध्ये सापडल्या. अशाच तऱहेच्या वस्तू माहूरिंरी आहि खापा येथील दफनामध्ये उपलब्ध िंाल्या 
आहेत. 

 
या लोकाचंी दफने हवदर्ातील इतर दफनापं्रमािेच आहेत. उत्खहनत केलेले सवात मोठे 

हशळावत भळ २९ मीटर व्यासाचे तर सवात लहान ६ मीटर व्यासाचे होते. दफनासाठी वत भळात माडंलेल्या 
काही हशळावंर गोल, उथळ खळग्याचं्या रागंा केलेल्या आढळल्या. अशा तऱहेच्या हनशाण्या इतरत्रही 
सापडलेल्या असल्या तरी याचें प्रयोजन काय असाव े हे हनहित सागंता येत नाही (फलक २४ : ब). 
दफनामंध्ये सापडलेल्या मानवी हाडाचंा प रावा अत्यतं तोकडा आहे. परंत  यातील एका हशळावत भळामध्ये 
स मारे सात वष ेवयाच्या एका म लाच्या जबड्याचे अवशषे, काही दात आहि दाढा याचं्यासकट सापडले. 
अशा तऱहेच्या तोकड्या प राव्यावरून या लोकाचं्या शारीहरक वैहशष्ट्ट्यूटाचंी नीटशी कल्पना येत नाही. या 
दफनाचें, माहूरिंरी आहि खापा येथेही आढळून आलेले एक वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे मृताबरोबर घोड्याची कत्तल 
करून तो प रिे हे होय. सापडलेली घोड्याचंी हाडे दिकट असली तरी ती संख्येने मात्र कमी आहेत. बळी 
हदलेले काही घोडे ४ ते ५ वषांचे होते. घोड्याचंी उपलब्ध असिारी कमी संख्या आहि काही सधन 
व्यक्तींनाच घोडे बाळगिे वा त्याचंा बळी देिे शक्य असल्याम ळे या बाबतीतील प रावा फारसा हमळाला 
नाही. घोड्याच्या अंगावर घालण्यात येिाऱया ताबं्याच्या पत्र्याच्या दाहगन्तयाचा उल्लेख या आधी आलेला 
आहे. 

 
या लोकाचं्या वापरात पाच वगाची मडकी होती. काळी - आहि - ताबंडी, चमकदार काळी, 

अभ्रकय क्त लाल, करडी आहि काळी व काळ्या रंगात रंगहवलेली ताबंडी खापरे हे ते प्रकार होत (फलक 
११ : १ - ७). आकाराचं्या दृष्टीने याचं्यामध्ये फारसे नाहवन्तय आढळून येत नाही. यातील काळी - आहि -  
ताबंडी खापरे ५४ टके्क असून ती वस्तीत आहि दफनात दोन्तहीकडे सापडली. अभ्रकय क्त मडकी ३२ टके्क 
असून ही बह संख्य दफनामध्ये सापडली. याचं्यापैकी काहीवर काळ्या रंगाने रेघा काढलेल्या आढळतात. 
फनेलसारखे तोंड असलेली गोल ब डाची मडकी – त्याचंा आकार ताम्रपाषािय गीन लहान म लाच्या 
दफनामध्ये वापरात असिाऱया राखी रंगाच्या मडक्याप्रमािेच आहे – आहि पराती हे दोन आकार यामध्ये 
प्राम ख्याने आढळतात. ही मडकी दफनामंध्ये मोठ्या सखं्येने एकत्र ठेवीत. काळ्या रंगात रंगहवलेली लाल 



 
 अनुक्रमणिका 

मडकी फक्त २ टके्क असली तरी त्याचंी संख्या वस्तीच्या घरामध्ये मोठी होती (फलक २९ : क). 
दफनामध्ये ही नैक ं ड येथे माहूरिंरीप्रमािे सापडली. याचेंवरील हचत्रकाम रेघाचं्या स्वरूपातले असून काही 
वळेा जाळीने र्रलेले चौकोन, आडव ेपटे्ट, जाळी, िोट्यूटा हनशािासारखी हचत्रकारी, इत्यादी हचत्रकाम 
आढळून येते. हे हचत्रकाम बह ताशंी र्ाडं्याच्या बोहेरील र्ागावर अथवा काठावर केलेले असून गोल लहान 
कळशा, वाडगे आहि पसरट तोंडाची र्ाडंी हे आकार यामध्ये हदसून येतात. 

 
नैक ं डच्या उत्खननामध्ये महापाषाि संस्कृतीच्या कालातील वस्ती आहि दफने याचंा कालदृष्ट्ट्यूटा 

त्याचप्रमािे सासं्कृहतकदृष्ट्ट्यूटा समन्तवय घालता आला. आधी उल्लहेखल्याप्रमािे लोखंड श द्ध करण्याचे तंत्र 
आहि त्याची पद्धती याचंा अहद्वतीय प रावा येथे हमळाला. शतेीस उपय क्त ठरिारी अवजारे आहि 
हपकहवलेले धान्तयप्रकार याचंाही प रावा येथे हमळाला. याहशवाय येथे रंगहवलेली खापरे मोठ्या प्रमािावर 
वापरात होती असे हदसून आले. पेंचसारखी बारमाही नदी, शतेीस उपय क्त काळी जमीन आहि कच्च्या 
लोखंडाची उपलब्धी या बाबी लक्षात घेऊन येथे मोठी वस्ती िंाली असावी असे म्हििे सय स्क्तक ठरेल 
(Deo. Jamkhedkar 1982 : Kajale 1974) 

 
खैरवाडा 

 
वधा हजल्यात धाम नदीच्या काठावर असलेले खैरवाडा नागपूरपासून पहिमेस ११८ 

हकलोमीटरवर आहे. येथील हशळावत भळाचंा शोध १८६९ साली कॅरे यानंा लागला आहि त्यानंी काही 
हशळावत भळाचें उत्खननही केले. या स्थलाचे वैहशष्ट्ट्यूट असे की येथे जवळजवळ १५०० हशळावत भळ प्रकाराची 
दफने असून प्राचीन वस्तीचा हवस्तार १३ हेक्टर इतका मोठा आहे. महाराष्ट्रातील महापाषाि संस्कृतीचे हे 
(आतापयंत) सवात मोठे स्थल ठरले आहे. या हठकािी सध्या गोंडाचंी वस्ती आहे, आहि हे लोक काही 
हशळावत भळाचंी पूजा करतात. 

 
हशळावत भळ दफनाचें दोन प्रकार येथे आढळून आले. यातील पहहला प्रकार म्हिजे गोल ठेवलेल्या 

हशळाचं्या मयादेतच दगडगोटे आहि माती याचंा हढगारा करिे, तर द सऱया प्रकारात हशळावत भळामध्ये, 
फक्त मोकळ्या दगडगोट्यूटाचंा हढगारा करून त्याचा माथा थोडासा खोलगट राखिे. या दोन्तही प्रकारच्या 
दफनाच्या उत्खननामध्ये फक्त मानवी दात आहि काही लाबं हाडे सापडली. मृताबरोबर लोखंडाच्या 
चपट्यूटा क ऱहाडी, हवहवध तऱहेची लोखंडी पाती आहि खहनते्र सापडली. याहशवाय काही दफनामध्ये 
घोड्याचे अवशषेही, दात आहि काही हाडाचं्या स्वरूपामध्ये, हमळाले. ताबं्याच्या वस्तंूमध्ये पक्ष्याचं्या 
आकृती माथ्यावर असलेल्या ताबं्याच्या िंाकण्या, खापा, माहूरिंरी, नैक ं डप्रमािे येथेही हमळाल्या. 
दफनामध्ये लाल रंगाची, अभ्रकय क्त लाल रंगाची आहि काळी - आहि - ताबंडी मडकी फ टक्या - त टक्या 
अवस्थामंध्ये हमळाली. 

 
वस्तीच्या उत्खननामध्ये दफनामंधील सवभ वगाची खापरे सापडली. याचें आकारही, दफनात व 

वस्तीत, सारखेच असल्याचे आढळून आले. काळ्या - आहि - ताबंड्या वगामध्ये हबनकाठाचे वाडगे, 
हनम ळत्या ब डाचे वाडगे आहि ब टके स्टँड; चमकदार काळ्या वगामध्ये हवहवध प्रकारच्या िंाकण्या; तर 
अभ्रकय क्त लाल वगामध्ये पसरट तोंडाची गोल आकाराची मडकी, खोल वाडगे, तसराळे आहि पराती हे 
आकार बनहवले जात. याहशवाय ताबंड्या पृष्ठर्ागावर काळ्या रंगात बह ताशंी जाळीच्या स्वरूपातील 
हचत्रकारी केलेली गोल आकाराची मडकी प्राम ख्याने घरात वापरात होती. वस्तीत सापडलेला आहि 
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दफनात सापडलेला हवहवध प रावा एकमेकाशंी हमळता - ज ळता होता; असे असले तरी दफने वस्तीपासून 
वगेळी होती. (IAR 1981 - 82) 

 
वस्तीच्या उत्खननामध्ये महापाषाि ससं्कृतीचा हतच्या शवेटच्या काळात प्राचीन ऐहतहाहसक 

काळातील सातवाहनकालीन संस्कृतीशी सपंकभ  आल्याचा प रावा खापराचं्या माध्यमातून पहहल्याप्रथम 
नैक ं ड येथे हमळाला. हा प रावा काबभन - १४ कालमापनान सार हनहित करता आला. महापाषाि 
संस्कृतीच्या वस्तीच्या शवेटच्या थराचे कालमापन इसवीपूवभ ६ व े- ५ व ेशतक असा आला आहे. प्राचीन 
ऐहतहाहसक कालातील वस्तीचे कालमापन इसवीपूवभ चौथे - हतसरे शतक असा हनहित करता आले. हे 
कालखंड नैक ं ड, टाकळघाट इत्यादींशी हमळतेज ळते आहेत. 

 
भागीमाहरी 

 
नागपूरच्या उत्तरेस ४५ हकलोमीटर अंतरावर कोलार नदीच्या काठी नागपूर हजल्यात र्ागीमाहरी 

हे एक खेडे आहे. वळिे घेत जािारी नदी, हहरव्या - करड्या टेकड्या आहि सर्ोवार िंाडी याम ळे हा 
हवर्ाग देखिा वाटतो. नैक ं डप्रमािेच येथेही दफने आहि वस्ती या दोहोंचे अवशषे उपलब्ध आहेत. 
र्ागीमाहरीला जवळजवळ ७० हशळावत भळे असून पाढंरीची हवस्तृत अशी दोन टेकाडे आहेत. वस्तीची 
टेकाडे नदीला लागनूच आहेत, परंत  दफने मात्र वस्तीपासून अलग आहि सपाट उंचवट्यूटावर योजलेली 
आहेत. या दोन्तहींचे उत्खनन १९८२ - ८४ आहि त्या नंतरही १९९० - ९१ व १९९१ - ९२ साली हवस्तृत 
प्रमािात करण्यात आले. 

 
र्ागीमाहरी उत्खनन अनेक दृष्टीने उल्लेखनीय ठरलेले आहे. टाकळघाट, खैरवाडा आहि 

नैक ं डप्रमािे येथेही दफने आहि वस्ती याचंा समन्तवय असल्याचे स्पष्ट िंाले. येथे उपलब्ध िंालेल्या काबभन -  
१४ तारखान सार येथील वस्त्याचंी कालमयादा इसवीपूवभ ८ व ेशतक ते इसवीपूवभ ५ व ेशतक अशी हनहित 
करता आली. 

 
इसवीपूवभ ८ व्या - ७ व्या शतकात वस्तीचे स्वरूप र्रर्राटीचे होते असे स्पष्ट िंाले. 

सवभसाधारिपिे घरे गोल आकाराची असून त्याचंा व्यास सव्वातीन ते पाविेचार मीटर या दरम्यान होता. 
िंोपडीच्या कडेने लाकडी वासे रोवनू त्यावर हनम ळते िप्पर घातले जाई. ही घरे क डाची होती आहि 
घरातील जहमनी पक्क्या काळ्या मातीच्या थरावर तपहकरी रंगाची माती घालून त्या चोपून आहि च न्तयाने 
सारवनू तयार केलेल्या होत्या. जहमनीची देखर्ाल आहि सारवि वारंवार केले जात असे. याकहरता 
लागिारा च ना तयार करण्यासाठी लागिारी मातीची आहि दगडाची र्ट्टी एका घराच्या अवशषेामध्ये 
सापडली. हा च ना नदीत सापडिाऱया झशपल्यापंासून केला जात असे. ही घरे आगीम ळे अनेक वळेा नष्ट 
होत असत असे उत्खननात सापडलेल्या मातीच्या झर्तीच्या जळालेल्या डबरावरून स्पष्ट िंाले. अशा 
घरामध्ये अधभवत भळाकृती मातीच्या च लींचा वापर होत होता. च लीच्या शजेारी आहि घरातील जहमनीवर 
जळलेला तादूंळ (फलक ३५ : क), सातू, रानज्वारी, वाटािे, मसूर, तृिधान्तय, ह लगे, वाल, उडीद, मूग 
इत्यादी धान्तये सापडली, त्याचप्रमािे गायी, बलै, शळे्या - मेंढ्या आहि ड करे याचंी हाडे हमळाली. यातील 
काही जळलेल्या अवस्थेमध्ये होती. येथील वस्तीचे आिखी एक वैहशष्ट्ट्यूट म्हिजे वस्तीच्या स रुवातीच्या 
कालात पक्ष्याचंी हाडे मोठ्या संख्येने सापडली. यातील काही हाडावंर तासून आहि हिलून प्रहक्रया 
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केल्याचे हदसून आले. याचंा स ई, दार्ि अथवा टोचे असा वापर होत असावा. असा प रावा या संस्कृतीच्या 
इतर स्थली हवदर्ात हमळालेला नाही. 

 
या लोकाचं्या वापरामध्ये नैक ं ड, टाकळघाट आहि खैरवाडा येथे प्रचहलत असलेली हवहवध वगाची 

मडकी होती. याहशवाय ताबंड्या पृष्ठर्ागावर काळ्या रंगात हचत्रकारी केलेली मडकीही वापरली जात 
असत. येथे महापाषाि संस्कृतीच्या वस्तीच्या शवेटीशवेटी अशी रंगीत खापरे वापरातून कमी िंाली, असे 
आढळून आले. 

 
वस्तीमध्ये लोखंडाच्या आहि ताबं्याच्या हवहवध वस्तू सापडल्या. यामध्ये चपट्यूटा क ऱहाडी, स ऱया, 

कट्यूटारी आहि बािागे्र त्याचप्रमािे पळ्या सापडल्या. याहशवाय ताबं्याच्या जाड बागंड्याही उपलब्ध 
िंाल्या. 

 
र्ागीमाहरी येथील दफने वरवर इतर हशळावत भळापं्रमािे हदसत असली तरी प्रत्यक्ष उत्खननामध्ये 

वत भळात वगेवगेळ्या रचनाचंी हनर्कमती केलेली हदसून आली. हे येथील दफनाचें वैहशष्ट्ट्यूट समजाव ेलागेल. 
काही हशळावत भळामंध्ये मधोमध मध्यम आकाराच्या दगडाचं्या साहाय्याने एक काटकोन चौकोन तयार 
करून, त्याच्या मधोमध अशाच दगडानंी द र्ाजक करून दोन चौरस हनमाि केलेले होते. या चौरसाकडे 
जाण्यासाठी काळी माती आहि त्यात िोट्यूटा आकाराचे गोटे हमसळून त्याचं्या साहाय्याने अधामीटर रंुदीचा 
मागभ तयार केलेला होता (फलक २५ : ब). द सऱया एका वत भळामध्ये, बरोबर कें द्रजागी मध्यम आकाराच्या 
गोट्यूटाचं्या साहाय्याने एक अपूिभ वत भळ योजले होते (फलक २५ : अ). हे वत भळ दहक्षिेकडे ख ले होते. सवभ 
गोटे काळ्या मातीमध्ये बसहवले होते. हतसऱया एका प्रकारात हशळावत भळाच्या मधोमध गोंडवन वगाची एक 
प्रचंड हशळा काहीशी कलत्या अवस्थेमध्ये बसहवली होती. आिखी उत्खननामध्ये याहीपेक्षा हवहवधता 
आढळून येण्याची शक्यता आहे. उत्खहनत दफनामध्ये संपूिभ सागंाड्याऐवजी काही मानवी लाबं हाडे आहि 
दात एवढेच सापडले. काही दफनामंध्ये मृताबरोबर घोड्याचेही अवशषे प रलेले होते. हा प रावा टाकळघाट 
- खापा, माहूरिंरी, नैक ं ड, खैरवाडा येथील प राव्याशी हमळताज ळता आहे. मतृाबरोबर लोखंडी चपट्यूटा 
क ऱहाडी, बािागे्र कट्यूटारी त्याचप्रमािे ताबं्याच्या बागंड्या आहि अलंकृत केलेले ताबं्याच्या िंाकण्याचें 
वरचे र्ाग हमळाले. एका दफनात तर हाताच्या हाडार्ोवती अठ्ठावीस ताबं्याच्या जाड बागंड्या सापडल्या. 
याहशवाय वस्तीमध्ये सापडलेली हवहवध वगाची मडकीही दफनात मोठ्या संख्येने सापडली. यामध्ये काळी 
- आहि - ताबंडी व अभ्रकय क्त ताबंडी मडकी संख्येने जास्त होती. (IAR 1982-83 : 83-84) 

 
र्ागीमाहरी येथे दफनाचं्या पद्धतीमध्ये नवनवीन रचना हदसून आल्या. हे लोक सधन शतेकरी 

असले पाहहजेत असे हवहवध धान्तयावरून म्हिता येते. 
 
बोरगाव 

 
ज नापानी, माहूरिंरीप्रमािेच, नागपूरपासून ईशान्तयेला ४२ हकलोमीटरवर बोरगाव हे काहीसे 

उजाड खेडे वसलेले आहे. या हठकािी आजूबाजूला फारशा टेकड्या नसल्या तरी सवभसाधारिपिे 
कातळावर मातीचा हनके्षप फारसा नसल्याने हठकहठकािी खडक उघडे पडलेले आहेत. बोरगाव ही केवळ 
दफनर्मूीच आहे आहि या हठकािी जवळजवळ ५० हशळावत भळे आहेत. यापैकी काही हशळावत भळाचें 
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उत्खनन १९८० - ८१ साली करण्यात आले. सवात मोठे हशळावत भळ १६·५ मीटर व्यासाचे असून सवात 
लहान ५ मीटरचे आहे. 

 
या दफनाचं्या उत्खननामध्ये मानवी अवशषेाचंा फारसा प रावा हमळाला नाही. फक्त मानवी दात 

सापडले. मात्र मृताबरोबर प रलेल्या हवहवध वस्तू सापडल्या. यामध्ये लोखंडी हवळे (फलक ३१ : क), 
हिन्तन्तया, राप्या, क ऱहाडी (फलक ३० : ब), हत्रशूळ, बािागे्र, नखण्या इत्यादी बरोबरच मोराची आकृती 
माथ्यावर लावलेल्या व माथ्याकडे हनम ळत्या होत जािाऱया ताबं्याच्या िंाकण्या, थाळ्या आहि जाड कडी 
हमळाली. दफनात इतरत्र सापडलेली सवभ वगाची खापरे येथेही ठेवलेली आढळतात, मात्र काळ्या रंगात 
हचत्रकारी केलेली खापरे सापडली नाहीत. अलंकारामध्ये सोन्तयाची किभर्षूिे त्याचप्रमािे कानेहलयन 
दगडाचे शकेडो मिी सापडले. यापैकी काहींवर पाढंऱया रंगात पक्की नक्षी केलेली होती. काही दफनात 
दगडी बते्तही (फलक ३५ : ब) मृताच्या अवशषेाबरोबर ठेवलेले होते. यातील एका दफनामध्ये, एका प्रचंड 
अखंड हशळेतून कोरलेला काटकोन - चौकोनी हौद हशळावत भळात मधोमध ठेवलेला आढळला. हा 
हिन्तन्तयाचं्या साहाय्याने घडहवलेला होता हे यावरील ख िावंरून स्पष्ट िंाले. याची लाबंी १५३ सेंटीमीटर, 
रंुदी ८२ सेंटीमीटर आहि खोली ७६ सेंटीमीटर असून त्याची जास्तीतजास्त जाडी २० सेंटीमीटर आहे. 
याच्या तळाच्या आतल्या पृष्ठर्ागावर तीन काहीसे गोल आहि उथळ खडे्ड केलेले आहेत. मात्र ते आरपार 
नाहीत. याच्यावर कसलेही िंाकि नव्हते. या हौदाचा नेमका उपयोग दफनाच्या संदर्ात काय होता हे 
सागंिे कठीि आहे. हौदामध्ये केवळ माती सापडली. मृताला झकवा मृताचे अवशषे ठेवण्यासाठी याचा 
पेहटकेसारखा उपयोग केला जात असावा झकवा कसे हे स्पष्ट होत नाही. (फलक २६ : अ). 

 
बोरगावच्या दफनाचें काबभन - १४ कालमापन करिे शक्य िंाले नाही. परंत  या दफनामंध्ये 

हचत्रकारी केलेली खापरे सापडली नाहीत व चार ख राचंा दगडी पाटा आहि त्याबरोबर गोल दंडाकृती 
वरवटंा सापडल्याने ही दफने हवदर्ातील महापाषाि संस्कृतीच्या उत्तर कालातील असावीत असे हदसते. 
(IAR 1980-81) 

 
रायपूर 

 
बोरगावप्रमािे नागपूरच्या पहिमेस १८ हकलोमीटरवर रायपूर येथे महापाषाि संस्कृतीची 

दफनर्मूी आहे. बोरगावप्रमािेच येथेही कातळ उघडे पडलेले असून जवळच फारशा उंच नसलेल्या 
टेकड्या आहेत. रायपूरच्या पहरसरातील वानाडोंगरी, नागलवाडी, टाकळी, झहगिा इत्यादी खेड्याचंा 
अंतर्ाव केल्यास एकूि ३९१ हशळावत भळे जवळजवळ १० हेक्टर इतक्या हवस्तृत प्रदेशावर नोंदली गेली 
आहेत. या हठकािच्या हशळावत भळाचें उत्खनन १९८४ - ८५ व त्यानंतरही १९८७ - ८८, ८८ - ८९, ८९ - 
९० या साली करण्यात आले. 

 
रायपूरच्या दफनाचंी काही उल्लेखनीय वैहशष्ट्टे्यूट नमदू करिे आवश्यक आहे. सवात मोठे 

हशळावत भळ जवळजवळ २३ मीटर तर सवात लहान ८ मीटर व्यासाचे असून यातील काहींच्या हशळावंर 
उथळ, गोल हचन्तहाचं्या ओळी आढळून येतात. दफनाकहरता वापरलेल्या हशळा स्थाहनक खडकात उपलब्ध 
होत्या. आजही हवामानातील तीव्र फरकाम ळे (उन्तहाळा - हहवाळा) खडकानंा तेथे रे्गा पडल्याचे हदसून 
येते आहि अशा खडकातूंन मोठमोळ्या हशळा आजही लोखंडी पहारीच्या साहाय्याने काढल्या जातात. 
एक ि आठ हशळावत भळाचें उत्खनन करण्यात आले. मृतासाठी तयार करून ठेवण्यात आलेली परंत  न 
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वापरलेली दोन - तीन हशळावत भळे येथे हदसून आली. चार हशळावत भळामंध्ये मानवी अवशषे सापडले तर 
इतर चारमध्ये ते सापडले नसल्याने कदाहचत ते नष्ट िंालेले असावते अथवा ती दफने साकेंहतक स्वरूपाची 
असावीत असे म्हिता येते. द सरे वैहशष्ट्ट्यूट असे की एका हशळावत भळात एकच व्यक्ती झकवा त्याचे अवशषे 
प रण्यात आलेले नसून काही दफनामंध्ये दोन झकवा तीन व्यक्तींचे अवशषेही ठेवण्यात आलेले होते. एका 
दफनामंध्ये तर खालच्या स्तरावर प्रौढाचे अवशषे आहि त्याच दफनामध्ये काहीशा वरच्या स्तरावर लहान 
म लाचे अवशषे प रलेले आढळले. एकूि पाच ते सहा व्यक्तींचे अवशषे उपलब्ध िंाले. यापकैी एका 
दफनामध्ये १२ ते १५ वयोगटाच्या व्यक्तीचे अवशषे होते तर द सऱया एका मृताचे वय अंदाजे १० वषाचे 
असाव.े लहान म लाच्या दफनाच्या संदर्ात रायपूरची दफने लक्षिीय ठरली आहेत. 

 
वयोगटातील हवहवधतेबरोबर हशळावत भळातील हनरहनराळ्या रचनाचें प्रकारही नमूद करिे 

आवश्यक आहे. काही हशळावत भळाचं्या मधोमध चार - पाच प्रचंड हशळा दगडगोट्यूटांच्या टेकूच्या साहाय्याने 
लावनू त्याचंी जि ूकाही एक ओबडधोबड पेहटकाच तयार केलेली होती (फलक २७ : अ). हहची खोली 
जवळजवळ १·५ मीटर असून लाबंी - रंूदी प्रत्येकी १ मीटर होती. द सऱया एका दफनामध्ये मधोमध 
जवळजवळ १·५ मीटर लाबंीच्या आहि पाऊि मीटर रंूदीच्या फरशाचं्या साहाय्याने पेहटका तयार 
करण्यात आली. या पेहटकेच्या मधोमध दोन फरशा उभ्या ठेवनू दोन कप्पे केलेले होते. या पेहटकेवर 
फरशीचे िंाकि ठेवलेले होते (फलक २६ : ब, क). मात्र या दोन्तही प्रकारच्या पेहटकाचं्या आत मानवी 
अवशषे सापडले नाहीत. 

 
मृताबरोबर, इतर हठकािी आढळून आलेल्या वगाची मडकी ठेवल्याचे हदसून आले. याचें 

आकारही फारसे हवहर्न्न नव्हते; फक्त लाल वगाच्या मडक्यात पसरट ब डाचे स्टँड आहि बाजूला अधभगोल 
कड्या (हॅण्डल) असलेले वाडगे उल्लखेनीय आहेत. याहशवाय काळ्या रंगात हचत्रकारी केलेली लाल 
खापरेही हमळाली. या खापराचंा पोत, आकार आहि हचत्रकारीचे प्रकार नैक ं डशी हमळतेज ळते आहेत. 
याहशवाय काही खापरावंर उत्कीिभ रेषा आहेत (फलक २८ : क). यामध्ये एका घड्यावर कोरून काढलेले 
जनावराचे हचत्र अप्रहतम आहे. या जनावराचे पाय उंच व शरीर काहीसे लाबंट असून याची िोटी शपेटी 
आहि वझशडही यथाथभपिे दाखवलेले आहे. त्या मानाने तोंड लहान असून डोक्यावर झशगे दाखहवली 
आहेत. हे बलैाचे हचत्र असाव ेयाबद्दल शकंा उरत नाही. (फलक २९ : ग). 

 
दफनामध्ये ताबं्याच्या जाड बागंड्या (फलक ३४ : क), तारेची वळी, आंगठ्या आहि ताबं्याची 

अनेक लहानलहान वळी एकमेकातं ग ंतवनू केलेला कंठहार, ताबं्याच्या पत्र्याचे वाडगे आहि त्यावरील 
अलंकृत माथ्याच्या वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ िंाकण्या (या अलंकरिात चार पक्षी व लहान पशूची जोडी याचंा उल्लखे 
करिे आवश्यक आहे), आहि घोड्याच्या अंगावर घालण्यासाठी बनहवलेले उत्कृष्ट अलंकार ठेवलेले होते. 
यातील घंटा, पत्र्याच्या बनहवलेल्या चंद्रकोरी आहि पदके, याचं्या हशवाय घोड्याच्या म खावर 
घालण्यासाठी बनहवलेला जाड पत्र्याचा दाहगना उल्लेखनीय आहे (फलक ३३ : अ) हा दाहगना आहि इतर 
घटक माहूरिंरी (फलक ३३ : क) आहि खापा (फलक ३३ : ब). या हठकािी सापडलेल्या घोड्याच्या 
दाहगन्तयाप्रमािेच असले तरी रायपूरचा अलंकार अनेक िोट्यूटा घटकानंी आिखी अलंकृत केलेला होता. 
हा दाहगना ताबं्याच्या जाड पत्र्यापासून केलेला असला तरी याच्यावर ताबं्याच्या गोल चकत्या, मागे 
लोखंडी िोट्यूटािोट्यूटा पठ्टट्यूटाचं्या साहाय्याने दशभनी र्ागावर बसहवल्या होत्या. या दाहगन्तयाला वरच्या 
र्ागावर दोन उंच होत गेलेले झशगासारखे घटक असून त्यावर कदाहचत गोंडे लटकहवले जात असावते. 
अशा दाहगन्तयाबरोबरच अनेक लहानलहान ताबं्याच्या नळ्या आहि दोन हूक असलेली, पानाच्या आकाराची 
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पदके घोड्याच्या अवशषेाबरोबर सापडली. या नळ्या आहि पदके बह धा एकत्र ओवनू घोड्याच्या गळ्यात 
झकवा प ठ्टठ्यावर दोन्तही बाजूला बसवीत असावते. या दाहगन्तयाबरोबरच ताबं्याच्या पत्र्याची बनहवलेली 
लहान आकाराची कासवाची आकृती या लोकाचं्या तंत्र - कौशल्याची त्याचप्रमािे सौंदयभदृष्टीची साक्ष 
पटहवते. ताबं्याव्यहतहरक्त सोन्तयाच्या बनहवलेल्या अगदी लहानलहान बाळ्या (?) व सोन्तयाच्या तारेपासून 
बनहवलेले अलंकरि उल्लखेनीय आहे. (Deglurkar & Lad 1992) 

 
मृताबरोबर लोखंडाच्या हनरहनराळ्या वस्तू प रल्या जात. यामध्ये कट्यूटारी, र्ाले, बािागे्र 

याचं्यासारखी हत्यारे; क ऱहाडी, हिन्तन्तया, राप्या आहि चाकू यासारखी अवजारे; आहि हदव े आहि 
कढयासारखी र्ाडंी व नखण्यासारखी प्रसाधनाची साधने होती. घोड्याच्या तोंडात बसहवली जािारी 
‘व्हटाळी’, ज्या दफनामध्ये घोड्याचे अवशषे प रले होते त्यात सापडली. याहशवाय काही दफनात 
नैक ं डप्रमािे दगडी बते्तही ठेवलेले आढळले. बोरगावप्रमािेच रायपूरच्या दफनामध्ये हवहवध रंगीबेरंगी 
दगडाचे - कानेहलयन, ॲगेट, जास्पर, स्फहटक वगैरे – हवहवध आकाराचे १७२ मिी सापडले. 
कानेहलयनच्या मण्यामध्ये पाढंऱया रंगात पक्की नक्षी केलेले मिी संख्येने जास्त होते. रायपूरच्या दफनाचंा 
कालखंड शास्त्रीयदृष्ट्ट्यूटा हनहित करता आला नाही. परंत  ही दफने हवदर्ातील इतर दफनाचं्या 
कालखंडातीलच असावीत याबद्दल संशय असण्याचे काही कारि नाही. 

 
संपकज  स्थले 

 
आतापयंत दफनर्मूींची स्थले व दफनर्मूी आहि वस्ती एकाच हठकािी असलेली स्थले, या दोन 

वगातील उत्खहनत स्थलाचंा आढावा घेण्यात आला. ज्या हठकािी दफनेही नाहीत आहि वस्तीचा प रावा 
उपलब्ध नाही, परंत  जेथे महापाषाि संस्कृतीच्या सपंकाचा आहि प्रर्ावाचा काही प रावा हमळाला आहे 
अशा हतसऱया वगातील काही उत्खहनत स्थलाचंा आढावा घेिे सासं्कृहतक संदर्ाच्या दृष्टीने उपयोगी 
ठरेल. अशा स्थलामंध्ये अमरावती हजल्यातील कौंहडण्यपूर, वधा हजल्यातील पवनार, यवतमाळ 
हजल्यातील अिी आहि नागपूर हजल्यातील थारसा याचंा उल्लेख करिे आवश्यक आहे. पहिम 
महाराष्ट्रातील रंजाळे, टेकवडा आहि झपपळस टी येथील प राव्याचा उल्लेख ताम्रपाषािय गाच्या संदर्ामध्ये 
आधी केलेला आहेच. 

 
कौंहडण्यपूर येथे अगदी प्रथम वस्तीच्या थरामध्ये उत्कीिभ हचन्तहे असलेली काळी - आहि - ताबंडी 

मडकी, लोखंडाच्या चपट्यूटा क ऱहाडी व दफनामध्ये आढळून येिारे पाढंऱया रंगात नक्षीकाम केलेले गोल 
लहान वहटकेच्या आकाराचे कानेहलयनचे मिी सापडल्याचा उल्लखे आहे (फलक ३५ : अ). यावरून 
उत्खनकाने या कालखंडाला ‘महापाषािीय’ असे नाव हदले असले तरी ही वस्ती पूिभपिे महापाषािीय 
संस्कृतीच्या लोकाचंी होती असे म्हिता येत नाही. पवनार येथील पहहल्या वस्तीच्या थरामध्ये पातळ 
पोताची काळी - आहि - ताबंडी खापरे त्याचप्रमािे ताबंड्या पृष्ठर्ागावर काळ्या रंगात हचत्रकाम केलेली 
खापरे आढळली. परंत  याचं्याबरोबर लोखंडाची एकही वस्तू सापडली नाही. खापरावरील काळी 
हचत्रकारी मात्र दफनात इतरत्र सापडलेल्या अशाच खापराचंी आठवि करून देते. यवतमाळ हजल्यातील 
अिी येथेही पहहली वस्ती महापाषाि संस्कृतीची िंाल्याचा उल्लखे करण्यात आला आहे. या हठकािी या 
वस्तीमध्ये काळी - आहि - ताबंडी खापरे त्याचप्रमािे ताबंड्या पृष्ठर्ागावर काळ्या रंगात हचत्रकाम केलेली 
मडकी इत्यादी अवशषे हमळाले. थारसाच्या उत्खननाद्वारे महापाषािीय संस्कृतीची तेथे हमळालेल्या 
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काळ्या - आहि - ताबंड्या खापरावंरून व इतर अवशषेावंरून कल्पना करता आली. (Dikshit 1968 : Deo 
& Dhavalikar 1968 : IAR 1978 - 79: 81 - 82: 84 - 85 etc) 
 
वैणशष्ट्ये 

 
महापाषाि ससं्कृतीच्या आतापयंत घेतलेल्या आढाव्यावरून काही वैहशष्ट्टे्यूट महाराष्ट्राच्या संदर्ात 

स्पष्ट होतात. त्याचंा उल्लखे केल्याने महाराष्ट्राच्या इहतहासामध्ये या संस्कृतीचे योगदान कशा प्रकारचे होते 
याची कल्पना येते. 

 
(१) या संस्कृतीचा आढळ प्राम ख्याने हवदर्ाच्या पूवभ र्ागामध्ये होतो. पहिम हवदर्भ आहि त्याही 

पहिमेच्या महाराष्ट्रात या संस्कृतीची स्थले नगण्य आहेत. मात्र उत्तर आहि मध्य 
महाराष्ट्रामध्ये या संस्कृतीचा थोडाफार प्रर्ाव ताम्रपाषािय गीन संस्कृतीच्या शवेटच्या 
कालखंडात पडल्याचे जािवते. 

 
(२) या संस्कृतीच्या लोकानंी हवदर्ामध्ये लोखंडाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करून लोखंडाच्या 

हवहवध वस्तंूचा वापर रूढ केला. याचंा कालखंड इसवीपूवभ ८०० झकवा त्याहून थोडा 
आधीचा ते इसवीपूवभ ५ व े ४ थे शतक असा हनहित करता आलेला आहे. 

 
(३) खैरवाडा आहि कौंहडण्यपूर येथे या संस्कृतीचा, हतच्या उत्तरकालात, इतर प्राचीन 

ऐहतहाहसक लोकाशंी संपकभ  आल्याची सूचना हमळते. 
 
(४) या संस्कृतीच्या लोकाचं्या दफन - स्थलाचंी संख्या वस्तीच्या स्थलापेंक्षा संख्येने हकतीतरी 

मोठी आहे. याचे प्रत्यतंर हवदर्ात येते. यावरून हे लोक काहीसे शतेकरी परंत  बरेचसे 
हफरते होते असे मत माडंले गेले आहे. 

 
(५) दफनामध्ये सवभसाधारिपिे हशळावत भळ या पद्धतीचा वापर प्रचहलत असला तरी त्यात 

आतील रचनेमध्ये काहीशी हवहवधता होती असे जािवते. हे वगेळेपि याच संस्कृतीमध्ये 
असिाऱया काही गटाचें अथवा पोटरे्दाचे अस्स्तत्व दशभहवत असाव ेअसे अन मान करता 
येते. 

 
(६) दफनामध्ये संपूिभ सागंाडे क्वहचतच सापडले आहेत. त्याचप्रमािे अगदी लहान म लाचंी 

दफनेही नाहीतच, तसेच वृद्धाचंीही दफने नाहीत. जी दफने उपलब्ध आहेत ती बह ताशंी 
द य्यम स्वरूपाची म्हिजे मतृाची उपलब्ध असिारी हाडेच प रिे या स्वरूपाची आहेत. या 
लोकाचं्या शारीहरक ठेविीची कल्पना फारशी करता येत नाही. 

 
(७) मृताबरोबर ठेवलेल्या वस्तंूमध्ये लोखंडाच्या वस्तंूची संख्या सवात जास्त आहे. यामध्येही 

शस्त्रास्त्राचंी संख्या, दररोजच्या वापरातील झकवा शतेीस उपयोगी पडिाऱया वस्तंूपेक्षा 
त लनेने जास्त आहे. शस्त्राचंा आहि घोड्याचंा वापर असल्याम ळे हे लोक म ल खहगरी 
करिारे असावते असे अन मान करता येते. असे असूनही याचं्यातील एक गट शतेीचा 
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अवलंब करून हवहवध हपकाचें उत्पादन करीत होता असे हदसते. याहशवाय लोखंडाचे 
श द्धीकरि करून त्यापासून हवहवध वस्तू बनहविाऱया काराहगराचंा (लोहाराचंा) एक वगभ 
या समाजामध्ये होता. लोखंडाच्या श द्धीकरिासाठी वापरलेले लोहखहनज हवदर्ातच 
उपलब्ध होते हे शास्त्रीय पृथःकरिावरून हसद्ध िंाले आहे. या हशवाय स विभकार, 
महिकार, लाकूडकाम करिारे स तार, पाथरवट असे कारागीरही तत्कालीन समाजात 
होते. 

 
(८) या समाजामध्ये सधन आहि साधारि असे आर्कथक वगभ हनहित असले पाहहजेत. याचे 

प्रत्यंतर दफनामध्ये ठेवलेल्या हवहवध वस्तंूमध्ये आहि त्याचं्या संख्येमध्ये हदसून येते. फक्त 
काही दफनामध्येच अलंकार घातलेल्या घोड्याचा बळी हदल्याचा प रावा, तर इतर 
काहींमध्ये सोन्तयाच्या दाहगन्तयाचंी आहि वैहशष्ट्ट्यूटपूिभ मण्याचंी संख्या हेच दशभहवते. काही 
वळेा एका दफनामध्ये एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचे अवशषे आढळल्याने त्या व्यक्ती एकाच 
क ट ंबातील असाव्यात असे अन मान करता येते. 

 
(९) सोने, ताबंे इत्यादी धातू वा वस्तू हमळहवण्यात या लोकाचंा इतर प्रदेशाशंी संबधं आला 

असावा. हवदर्ात आहि उवभहरत महाराष्ट्रामध्ये सोने व ताबंे नगण्य स्वरूपात आहे. या 
उलट हे धातू आंध्र - कनाटकामध्ये उपलब्ध आहेत. लोखंडाचा आहि ताबं्याचा वापर 
एकाच वस्तूच्या बनावटीत करण्याचे कसब या लोकात होते हे घोड्याच्या साजावरून 
त्याचप्रमािे ताबं्याच्या गडव्याचे तीन र्ाग लोखंडी हपनानंी जोडण्याच्या तंत्रावरून 
(फलक ३४ : अ) व लोखंडी पाते व ताबं्याची मूठ असलेल्या कट्यूटारीच्या बनावटीवरून 
स्पष्ट होते. 

 
(१०) या लोकाचं्या धमभहवषयक कल्पनाचंा अंदाज उपलब्ध प राव्यावरून फारसा येत नाही. 

मृतात्म्याबद्दल आदर आहि मृत्यूनंतर मृत व्यक्तीला काही गरजा असतात अशा तऱहेच्या 
रूढ कल्पना, ही दोन वैहशष्ट्टे्यूट स्पष्ट होतात. 

 
(११) या ससं्कृतीची, प्राचीन ऐहतहाहसक काळातील नागरी संस्कृतीच्या उदयाम ळे हपिेहाट 

िंाली असावी. दहक्षि र्ारतामध्ये या संस्कृतीची दफने इसवीच्या पहहल्या - द सऱया 
शतकापयंत प्रचहलत होती हे या संदर्ात लक्षात घेिे जरूर आहे. 

 
* * * 

  



 
 अनुक्रमणिका 

णनवडक सदंभज रंथ व लेख (मराठी) 
 
कवे, इराविी 

– मराठी लोकाचंी संस्कृहत (प िे, १९६२) 
 
कवे, पच. ग. आणि र्ोगळेकर, स. आ. 

– महाराष्ट्र पहरचय (प िे, १९५८) 
 
केिकर, श्री. व्य.ं 

– प्राचीन महाराष्ट्र (‘शातवाहन पवभ’ हवर्ाग पहहला) 
    ( प िे, १९३५) 

 
गोयल, श्रीराम 

– प्राचीन र्ारतीय अहर्लेख संग्रह (जयपूर, १९८२) 
 
र्ोगळेकर, स. आ. 

– सयाहद्र (प िे, १९५२) 
 
र्ोशी, शं. बा. 

– मराठी संस्कृती (प िे, १९५२) 
 
णडसकळकर, द. बा. 

– महाराष्ट्राचा प्राचीन इहतहास व संस्कृहत (प िे, १९६४) 
 
ढवळीकर, म. के. 

– प रातत्वहवद्या (म ंबई १९८०) 
– ‘प्रागहैतहाहसक महाराष्ट्र’ : र्ारत इहतहास संशोधक मंडळ, प िे, 

तै्रमाहसक, ६२ : १-४, १९८३-८४ 
पृ. १७-३६ 

 
दास्िाने, सं. व हाडीकर, व. 

– ‘महाराष्ट्र १९८३’ (प िे, १९८३) 
– ‘महाराष्ट्र १९९२’ (प िे, १९९२) 

 
देव, शा.ं भा. 

– महाराष्ट्रातील उत्खनने (नवी हदल्ली १९६२) 
– प रातत्वहवद्या (प िे, १९७६) 
– महाराष्ट्र - एक प रातत्वीय समालोचन (म ंबई १९६८) 
– महाराष्ट्र व गोव ेहशलालेख व ताम्रपटाचंी विभनात्मक संदर्भ सूची (म ंबई १९८२) 



 
 अनुक्रमणिका 

– प्राचीन महाराष्ट्र : र्ारत इहतहास संशोधक मंडळ, प िे 
तै्रमाहसक वषभ ६२, अंक १-४, शके १९०५-०६, पृ. ५८ पासून प ढे  

 
देशपाडें, चं. रंु्ध. 

– महाराष्ट्राचा र्गूोल (मराठी अन वाद : मो. द. तावडे) (नवी हदल्ली, १९७६) 
 
पप्पू, स. सु. 

– ‘अश्मय गीन महाराष्ट्र - नव ेसंशोधन’ : र्ारत इहतहास संशोधक मंडळ, 
प िे तै्रमाहसक, वषभ ६२, अंक १-४, १९८३-८४, 
पृ. ४५-५७ 

 
पेंडसे, शं. दा. 

– महाराष्ट्राचा सासं्कृहतक इहतहास (प िे, १९६५) 
 
रार्गुरू, श. न. आणि अभ्यकंर, हेमागंी 

– ‘महाराष्ट्रातील प्रागहैतहाहसक पयावरि’ : र्ारत इहतहास संशोधक मंडळ, 
प िे, तै्रमाहसक, वषभ ६२, अकं १-४, १९८३-
८४ पृ. ३७-४४ 

 
सरदार, गं. बा. व इिर (संपा.) 

– महाराष्ट्र : जीवन परंपरा, प्रगती आहि समस्या (प िे, १९६०) 
 
साकंणलया, ह. घी. व माटे, म. श्री. (संपा.) 

– महाराष्ट्रातील प रातत्व (म ंबई १९७६) 
 

* * * 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

णनवडक सदंभज रंथ व लेख (इरंर्ी) 
 
Agrawal, D. P. 

1971 : The Copper Bronze Age In India (New Delhi) 
1981 : The Archaeology of India (London) 
-- and Ghosh. A (ed.) 
1973 : Radiocarbon and Indian Archaeology (Bombay) 

 
Allchin, B. and Allchin, R. 

1982 : The Rise of Civilization in India and Pakistan (London) 
 
Allchin, F. R. 

1963 : Neolithic Cattle-keepers of South India (Cambridge) 
 
Ancient India, 

Bull. of the Archaeological Survery of India (New Delhi) 
 
Badam, G. L. 

1979 : Pleistocene Fauna of India (Poona) 
 
Banerjee, N. R. 

1965 : The Iron Age in India (Delhi) 
 
Bhagwat, A. K. (ed.) 

1977 : Maharashtra - A Profile : V. S. Khandekar  
Felicitation Volume (Kolhapur) 

 
Bhandarkar, R. G. 

1895 : Early History of the Deccan (Calcutta) 
 
Blanford W. T. 

1872 : ‘Geology of Nagpur and Its Neighbourhood’ in Mem. Geo  
            Surv. of India, Vol. 9, Pt. II, PP. 295-325 

 
Bulletin of the Deccan College Post - Graduate & Research Institute, Poona. 
 
Corvinus, G. K. 

1970 : ‘A Report on the 1968-69 excavations at Chirki on Pravara 
           Quaternaria, XIII, pp. 169-76 



 
 अनुक्रमणिका 

Deglurkar, G. B. and Lad, Gouri, P. 
1992 : Megalithic Raipur (1985-90), (Pune) 
 

Deo, S. B. 
1969 : Songaon Excavation (1965), (Poona) 
1970 : Excavations at Takalghat and Khapa (1968-69), (Nagpur) 
1970 : Archaeological Congress and Seminar Papers (ed.) (Nagpur) 
1973 : Mahurjhari Excavation (Nagpur) 
1973 a : Problem of South Indian Megaliths (Dharwar) 
 (in press) : Borgaon Excavation 

 : Excavations at Khairwada 
 : Excavations at Bhagimahari 
 : Further Excavations at Mahurjhari 

 
-- and Ansari, Z. D. 
1965 : Chalcolithic Chandoli (Poona) 

 
-- and Dhavalikar, M. K. 
1968 : Paunar Excavation (1967), (Nagpur) 
1970 : (ed.) Studies in Indian Archaeology : 
Sankalia Felicitation Volume (Bombay) 
 
-- and Dhavalikar, M. K. and Ansari, Z. D. 
1976 : Apegaon Excavations (Poona) 
 
-- and Jamkhedkar, A. P. 
1982 : Naikund Excavations (1978-80), (Bombay) 
 
-- and Paddayya, K. 
1985 : (ed.) Recent Advances in Indian Archaeology (Poona) 

 
Deshpande, C. D. 

1948 : Western India : A Regional Geography (Dharwar) 
 
Dhavalikar, M. K. 

1988 : The First Farmers of the Deccan (Poona) 
 
Dhavalikar, M. K., Sankalia, H. D. and Ansari, Z. D. 

1988 : Excavations at Inamgaon (Poona) 



 
 अनुक्रमणिका 

Dikshit, K. R. 
1971 : Maharashtra Region in India - A Regional Geography (Varanasi) 
1976 : “Geomorphic Features of the West Coast of India between Bombay 
                 and Goa.” Geographical Review, Vol. 38, No.3, PP. 260-81 
1986 : Maharashtra in Maps (Bombay) 

 
Dikshit, M. G. 

1968 : Kaundinyapura (Bombay) 
 
Ghosh, A. (ed.) 

1989 : Encyclopaedia of Indian Archaeology (New Delhi) 2 Vols. 
 
Government of Maharashtra 

1968 : Geology and Mineral Resources of Maharashtra (Nagpur) 
 
Gupta, S. P. 

1972 : Disposal of the Dead and Physical Types in Ancient India (Delhi) 
 
Indian Archaeology - A Review (1953 - 54 ff.) 

(IAR)  Archaeological Survey of India, New Delhi. 
 
Jain, J. C. 

1947 : Life in Ancient India as depicted in the Jaina canon (Bombay) 
 
Kajale, M. D. 

1974 : Ancient Grains from India 
Bulletin of the Deccan College Res. Instt. Poona XXXIV, 1-4, pp 55-
74 

1988 : Ancient Plant Economy at Chalcolithic  
Tuljapur Garhi, Dist. Amaraoti, Maharashtra, 
Current Science, pp. 377-79 

 
Badam, G. L. and Rajaguru, S. N. 

1976 : Late Quaternary History of the Ghod Valley, 
               Maharashtra, Geophytology, 6, I. pp. 122-32 

Karve, I. 
1968 : Maharashtra, : Land and Its People (Bombay) 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

Kosambi, D. D. 
: Megaliths in Poona District, 

    Man, LXII, pp. 65-67 
 

Krishnaswami, V. D. 
1949 : Megalithic Types of South India” 

     Ancient India, No. 5 (Delhi), pp. 35-45 
 

Leshnik, L. S. 
1974 : South Indian ‘Megalithic’ Burials, (Wiesbaden) 

  -- and Sontheimer, G. (ed.) 
 1975 : Pastoralists and Nomads in South Asia, (Wiesbaden) 

 
Majumdar, R. C. and Pusalker, A. D. (ed.) 

1965 : The Vedic Age (Bombay) 
 

Malik, S. C. 
1959 : The Stone Age Industries of Satara District (Baroda) 

 
 Man and Environment, (Journal of the Indian Society for Prehistoric and Quaternary 
        Studies, Pune). 
 

Misra, V. N. 
1989 : ‘Stone Age India : An Ecological Perspective,  

     Man and Environment, XIV (I), PP. 17-64. 
  -- and Bellwood, P. (ed.) 

1985 : Recent Advances in Indo-Pacific Prehistory  
   (New Delhi : Oxford) 

 
Narain, A. K. (ed.) 

1969 : Seminar Papers of the Problem of Megaliths in India (Varanasi) 
 

Padhye, S. S. 
1963 : ‘Climate of the Deccan Trap Region of Vidarbha, 

     Indian Geographical Magazine, Vol. XXXVIII, No. 3-4 
 

Pofali, R. M. 
1980 : ‘The Geomorphological Features of Nagpur District, Maharashtra’ 

     Transaction of I. I. G., Vol. 2, No. 2 



 
 अनुक्रमणिका 

Possehl, G. L. 
1988 : ‘Radiocarbon Dates from South Asia’ 

      Man and Environment 12, pp. 169-196 
 
 Puratatva, Journal of the Indian Archaeological Society (Delhi) 
 

Rajaguru,, S. N. 
1969 : ‘On the Late Pleistocene of the Deccan, India’ 

   Quaternaria, XI, PP. 241-53 
1971 : ‘Chronology and Environment of early Man in Western  

   Maharashtra’, The Origin of Homo Sapiens : Ecology and   
   Conservation. 37, P. 101 ff. 
 

Randhawa, M. S. 
1980 : A History of Agriculture in India, Vol. I (New Delhi) 
1982 : Vol. II 
1983 : Vol. III 

 
Rao, Gururaja, B. K. 

1972 : The Megalithic Culture in South Indian (Mysore) 
1978 : (ed.) Decade of Archaeological Research in South India (Dharwar) 

 
Rao, S. R. 

  1962/63 : ‘Excavations at Rangpur and other Explorations in Gujrat,’ Ancient 
        India, No. 18-19, PP. 5-207 (New Delhi) 
 

Sali, S. A. 
1986 : Daimabad : 1976 - 79 (New Delhi) 

 
Sankalia, H. D. 

  1939 : Megalithic Monuments near Poona, Bull. of the Deccan Coll. Res. Instt. 
  I, PP. 178-84 

1952 : The Godavari Palaeolithic Industry (Poona) 
1961 : Technical Report on Archaeological Remains (Poona) 
1963 : ‘New Light on the Indo-Iranian or Western Asiatic Relations between  
1700 BC - 1200 BC’ Artibus Asiae, XXVI, pp. 312-332 
1969 :  ‘ Iranian Influence on early Indo-Pakistan Cultures,  

  ‘Indica, 6, 2, pp. 60-80 
1974 : Prehistory and Protohistory of India and Pakistan (Poona) 



 
 अनुक्रमणिका 

1976 :  ‘ Ecological Background of the Chalcolithic Cultures of India,’ 
   Ecological Background of South Asian Prehistory : Ed. K. A. R.  
   Kennedy and Possehl, G., Cornwell, P. 132-65 

1977 : Prehistory of India, (New Delhi) 
1977a : New Archaeology : Its Scope and Application to India (Lucknow) 
1978 : Indian Archaeology Today, (Delhi) 

 
-- and Deo, S. B. 

1955 : Report on the Excavations at Nasik and Jorwe (Poona) 
 

Deo, S. B. and Ansari, Z. D. 
1969 : Excavations at Ahar (Tambavati) (Poona) 
1971 : Chalcolithic Navdatoli (Poona) 

 
Deo, S. B., Ansari, Z. D. and Ehrhardt, S. 

1960 : From History to Prehistory at Nevasa (Poona) 
 
 Subbarao, B and Deo, S. B. 

 1958 : Excavations at Maheshwar and Navdatoli (1952-53), (Poona) 
 

Sircar, D. C. 
1966 : Indian Epigraphical Glossary (Delhi) 

 
Subbarao, B. 

1958 : The Personality of India (Baroda) 
 

Sundara, A. 
1975 : The Early Chamber Tombs of South India (Delhi) 

 
Thapar, B. K. 

1964 : ‘Relation of the Indian Chalcolithic with West Asia,’ in Misra V.N. and 
Mate, M. S. (ed.). Indian Prehistory, (Poona) 

1964-65 :  ‘Prakash - A Chalcolithic Site in Tapti Valley, Ancient India, Nos. 20-
21 (1964-65) New Delhi 

1985 : Recent Archaeological Discoveries in India (Tokiyo) 
 

Tikekar, S. R. 
1971 : Maharashtra (New Delhi) 

 



 
 अनुक्रमणिका 

Vishnu-Mittre 
1989 :  ‘ Forty Years of Archaeobotanical Research in South Asia’,  

Man and Environment, Vol. XIV, No. 1 (Jan.-Jun.), PP. 1-6 
 

Wheeler, R. E. M. 
1947-48 : Brahmagiri and Chandravalli - 1947 : Megalithic and other 

                  Cultures in Mysore State, Ancient India, No. 4, PP. 180-310 (New 
       Delhi) 

1959 : Early India and Pakistan (London) 
 

Yazdani, G. 
1960 : Early History of the Deccan (Oxford) 

 
* * * 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट : १ 
 

पाषाियुगीन अवशेष सापडलेली स्थले 
 

(Indian Archaeology - A Review : 1953 - 54 ff.) 
 
पाषािय गाच्या हवहवध कालखंडातील हत्यारे व अश्मीर्तू िंालेली जनावराचंी हाडे सापडलेल्या 

जवळपास तीनश ेस्थलाचंी नोंद आतापयंत िंालेली आहे. यातील बरीच हत्यारे वरवर – म्हिजे स्तरीय 
संदर्ात नव्हे – सापडलेली आहेत. या सवभ स्थलाचंी यादी देण्यापेक्षा केवळ हनवडक महत्वाच्या स्थलाचंी 
नोंद खाली हदलेली आहे. ही यादी इहंडयन अर्ककऑलॉजी - ए हरव्य,ू एन्तशन्तट इंहडया, उत्खनन वृतातं, 
लेख व ‘एन्तसाइक्लोपीहडया ऑफ इहंडयन अर्ककऑलॉजी’ इत्यादी गं्रथाच्या आधारे तयार करण्यात आली 
आहे. 

 
हत्यारे येथे बनणवली र्ाि असा पुरावा देिारी स्थले : 
 
अहमदनगर णर्ल्हा 

 
(१) हचरकी नाला  (२) दैठि ग जंाळे 
 

औरंगाबाद णर्ल्हा 
 
(१) डोंगरगाव 
 

कुलाबा णर्ल्हा 
 
(१) कोत डे 
 

चंद्रपूर णर्ल्हा 
 
(१) रामहडगी 
 

रु्धळे णर्ल्हा 
 
(१) धवलापाडा  (२) रिाळे ख दभ  (३) रायगड 
(४) वाडजेरवाि  (५) सारंगखेडा  (६) हशरवाड 
 

नागपूर णर्ल्हा 
 
(१) कोराडी 
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नाणशक णर्ल्हा 
 
(१) गंगापूर 
 

पुिे णर्ल्हा 
 
(१) डेक्कन कॉलेज पहरसर (२) दत्तवाडी   (३) बोरी 

 
रत्नाणगरी णर्ल्हा 
 

(१) मालवि 
 
वैणशष्ट्यपूिज स्थले 

 
हवदर्ातील प्रख्यात ताडोबा सरोवराच्या उत्तर तीरावर प राश्मय गाची ॲश्यहूलयन वगाची हत्यारे 

सापडली आहेत. नैसर्कगक तळ्याच्या काठी सापडलेले या कालखंडातील महाराष्ट्रातील बह धा हे पहहलेच 
स्थल असाव े(IAR. 1979-80. p. 57) 

 
अहमदनगर हजल्यातील नेवाशापासून स मारे १४ हकलोमीटर अंतरावर असलेल्या संगम या 

हठकािी सपूंिभपिे अश्मीर्तू अवस्थेतील लाकडाचा त कडा सापडला. नोंद िंालेला या प्रकारचा 
महाराष्ट्रातील हा बह धा पहहला प रावा असावा. (IAR. 1955-56. p. 5) 

 
प रापयावरितज्ञानंी केलेल्या शास्त्रीय पाहािीन सार ठािे हजल्यातील र् इगाव आहि गास या 

हठकािी सम द्र सध्यापेक्षा स मारे दोन हकलोमीटर आत होता असे आढळून आले आहे. (IAR. 1980-81. p. 
43) 
 

* * * 
  



 
 अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट : १ अ 
 

प्राण्याचंी अश्मीभूि अवस्थेिील हाडे सापडलेली स्थले 
 

गोदावरी    

 गंगावाडी – बैलाचा जबडा (Bos / sp.) 

 नादूंर मघमेश्वर – हत्ती (Elephas namadicus) 

   पािघोडा (Hippopotamus) 

 हनफाड – बैलाच्या डोक्याचा र्ाग (Bos / sp. 2) 

   (बह धा) गेंड्याचे मिके (Rhinoceros) 

 बोरगाव (पैठिजवळ) – हत्तीची हाडे (Elephas Maximus) 

 म ंगी (पठैि) – हत्तीची कवटी (Elephas namadicus) 

   हत्तीचा स ळा 

घोड    

 इनामगावजवळ – पािघोडा, हत्ती, बैल, घोडा (?) 

िापी    

 ध ळे हजल्हा – बैलाची हाडे (Bos / sp.) 

प्रवरा    

 नेवासे, महेंद री, अकोला,   

 संगमनेर, प्रवरासंगम, ख पटी,   

 काळेगाव, दाविगाव हवर्ाग – आद्य बलै (Bos / namadicus) 

   हत्ती (Elephas namadicus) 

   म्हैस (Bubalus palaeindicus) 

   आद्य हत्ती (Palaeoloxodon antiqus) 

   हरीि (Stegodon Insignis) 

   साबंर (Cervus sp.) 

   गोड्या पाण्यातील कासव (Trionyx sp.) 

   कासव (Batagur sp.) 

   मगर (Crocodilus sp.) 

   गवा (Bisob) 

मारं्रा    

 म गाव (मान्तयाड नदी) –  
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   बैल (Bos sp.) 

   हरीि (Cervus sp.) 

   ड क्कर (Sus sp.) 

 धनेगाव, गंजापूर, वागदरी – हत्ती, रेडा, हरीि, घोडा, गाय, बैल 
मुळा    

 म ळा धरि – बैल 

  – हत्ती 
 

*** 
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पणरणशष्ट : २ 
 

महाराष्ट्रािील िाम्रपाषाियुगीन अवशेष सापडलेली स्थले 
 

(Indian Archaeology - A Review : 1953 - 54 ff.) 
 
अमराविी णर्ल्हा फवयाबाद 

त ळजापूर - गढी महहसगाव 
अहमदनगर णर्ल्हा महेंद री 

कापे्र माजरी 

कोल्हार ख दभ म सळवाडी 
खळझशदे वाजेवाडा 

खेड हशरस वडगाव 

खेडले परमानंद सात्रळ 
गंगारगाव हसन्नर 

गाटेवाडी स लतानपूर 

झचचहवहहरे उस्मानाबाद णर्ल्हा 

झचचोली करंजे 
जवळे र्मू 

जाटप औरंगाबाद णर्ल्हा 

जातेगाव आपेगाव 
जोवे कंदारी 

टोके (प्रवरासंगम) कौसान (पठैि) 

ताराबाद जालना 
हतळापूर घास्ला 

दायमाबाद वाळदगाव 

हनघोज कुलाबा णर्ल्हा 

नेवासे रेवदंडा 
पाडेगाव चंद्रपूर (चादंा) णर्ल्हा 

पाथे्र ख दभ अष्टी 

पालव ेख दभ क रूळ 
झपपरी वळाि माडा 
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मासलाहरथ हगघाडे 

र्ळगाव णर्ल्हा गोंडास 
हचते्तगाव हघरसगाव 

टेकवडा घोडद 

धानोरा हचकसे 
नेरी ब द्र क झचचखेडे 

बोरवळ झचचोडे 

रु्धळे णर्ल्हा िाडवले 

उंटावद जालवड ख दभ 
उद्धमगड जैतना 

उपारझपड टाकळपाडा 

उंबरपाडा हटटािे 
ओसरेल तापीखडक ले 

करंजकोप हतसी 

कवठे हतळाली 
काकसवाडे थाळमेर 

काठोरा दहहद ला ख दभ 

काघं्रा दहहद ला ब द्र क 

कापरखेडा देव्हाळे 
कामगरखास धाडिे 

कारडा धामदाह 

क क रम ंडा धामदोद 
कोठाळी ध ळे 

कोपली ध ळोद 

कोरट नाझशद 
कोल्डे नासरपूर 

खापरखेडा नाळवाक ब द्र क 

खैरावा हनिंार 
खोडसगाव हनमेळ 

खोळज न्तयाहाळी 

गंगटे पथराह 

पातोंडा सातोळे 
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पारगाव सामोडे 

झपपळस सारंगखेडा 
झपपळोद सावल्डा 

पीर स रपाि 

प्रकाश स ळवाडा 
मोंडगाव सैतािे 

म दवाड सैदनगर 

मेदािे हागरीपाडा 

येसार हातनूर 
रंजाळे हातळझखडी 

राक्षसवाडा हातोडा 

रूिमाळी झहगीर 
रोजगाव झहगोिी ब द्र क 

लेक रवाळे नागपूर णर्ल्हा 

लोिखेड नगरधन 
लोिखेडा नाणशक णर्ल्हा 

वरूळ कातरपाडा 

वाघोडा तामसवाडी 

वारस स नाहशक 
वालखेडे झपपळदरे 

वीरवली पुिे णर्ल्हा 

वकेे इनामगाव 
वहेेरगाव कारेगाव 

वदेािे चाडंोली 

शहादा थेऊर 
झशदे झर्गडेवाडी 

शलूे वाळकी 

शवेरवल्ली सडेवाडी 
सवाळे साष्टेवाडी 

साक्री सोनगाव 

बीड हजल्हा  

दारवतं  
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दारवतें  

मंकाप री  
झहगिगाव  

सोलापूर हजल्हा  

नारायि झचचली  
 

 
फलक ३ (डेक्कन कॉलेज) 

पूवभ - प राश्मय गीन हत्यारे, नेवासे 
(१ - ३ हातक ऱहाडी; ४ - ५ फरशा; ६ - ८ तासण्या) 
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फलक ४ (डेक्कन कॉलेज) 

मध्य - प राश्मय गीन हत्यारे 
(तासण्या आहि टोचे) 

 
* ** 

  



 
 अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट : ३ 
 

महाराष्ट्रािील महापाषाि संस्कृिीची अवशेष सापडलेली स्थले 
 

(Indian Archaeology - A Review : 1953 - 54 ff.) 
 
अमराविी णर्ल्हा नागपूर णर्ल्हा 

कौंहडण्यपूर उदासा 

कोल्हापूर णर्ल्हा उमरेड 

ऐनापूर हरळी कामटी 

गडझहग्लज क ही 
गडणचरोली णर्ल्हा क ही तल 

असोंडा खापा 

चंद्रपूर णर्ल्हा गंगापूर 
आत्र डी चक्की खापा 

उदापूर झचचोली 

उमरी टाकळघाट - खापा 

कहाळी टाकळी 
क क ड हचमडा डोंगरमौदा 

खेमजाई थरसा 

चकलपट द धा 
चाक हवठलवाडा द गभमा 

चेकू कोसंबी देवळी 

जोघोळी देवळीरे्ट 
डोंगरगाव नागपूर 

बाडेंगाव नागलवाडी 

मसला ट क न नागाइवाडी 

रिपासोंडी नैक ं ड 
रावी बाडेगाव 

वरोरा बोरगाव 

झसधळे र्ागीमाहरी 
सेलूर माढंळ 
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माह रिंरी  

रायपूर  
वानाडोंगरी  

वाग  

वलेतूर  
व्याड  

संगम  

स कळी  

स कळी टाकळी  
सोनेगाव  

झहगिे हकन्तही  

नादेंड णर्ल्हा  
कोलनूर  

पुिे णर्ल्हा  

थेऊर  
झपपळस टी  

र्ोसरी  

भंडारा णर्ल्हा  

झपपळगाव  
यविमाळ णर्ल्हा  

अर्कि  

रत्नाणगरी णर्ल्हा  
मासवी (?)  

वर्धा णर्ल्हा  

खैरवा  
खैरवाडा  

 
*** 
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पणरणशष्ट : ४ 
 

महाराष्ट्रािील उत्खणनि स्थलाबद्दलची प्रकाशने 
 
अर्णि (यविमाळ) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1978 - 79 ; 1981 - 82 Archaeological Survey of India, 
New Delhi. 
 

आपेगाव (औरंगाबाद) 
 

Deo, S. B., Dhavalikar, M. K. and Ansari, Z. D. 
Apegaon Excavations 
Deccan College, Poona, 1976 

 
इनामगाव (पुिे) 
 

Dhavalikar, M. K., Sankalia, H. D. and Ansari, Z. D. 
Inamgaon Excavations 
Deccan College, Poona, 1988 

 
कवठे (रु्धळे) 
 

Shinde, V. S. 
Bull. Deccan College, Res. Inst., (1985), 44 : 173 - 77 

 
कौंणडण्यपूर (अमराविी) 
 

Dikshit, M. G. 
Kaundinyapura 
Bombay, 1968 

 
कौसान (औरंगाबाद) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1965 - 6 
Archaeological Survey of India, New Delhi 
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खैरवाडा (वर्धा) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1981 - 82 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
चाडंोली (पुिे) 

 
Deo, S. B. and Ansari, Z. D. 
Chalcolithic Chandoli 
Deccan College, Poona, 1965 

 
रु्नापानी (नागपूर) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1969-70 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
र्ोवे (अहमदनगर) 
 

Sankalia, H. D. and Deo, S. B. 
Report on the Excavations at Nasik and Jorwe (1950-51) 
Deccan College, Poona, 1955 

 
टाकळघाट (नागपूर) 
 

Deo, S. B., 
Excavations at Takalghat and Khapa (1968-69) 
Nagpur, 1970 

 
टेकवडा 
 

Indian Archaeology - A Review : 1956-57 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
िुळर्ापूर - गढी (अमराविी) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1963-64, 1965-66 and 1984-85 
Archaeological Survey of India, New Delhi 
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थाळनेर (रु्धळे) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1957-58, 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
थारसा (नागपूर) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1984-85 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
थेऊर (पुिे) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1969-70 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
दायमाबाद (अहमदनगर) 
 

Sali S. A. 
Daimabad : 1976-79 
Archaeological Survey of India, New Delhi (1986) 
Indian Archaeology - A Review 1958-59 and 1974-75 
 

नाणशक (नाणशक) 
 

Sankalia, H. D. and Deo, S. B. 
Report on the Excavations at Nasik and Jorwe (1950-51) 
Deccan College, Poona, 1955 

 
नेवासे (अहमदनगर) 
 

Sankalia, H. D., Deo, S. B., Ansari, Z. D. and Ehrhardt, S.  
From History to Prehistory at Nevasa (1954-56) 
Deccan College, Poona, 1960 

 
नैकंुड (नागपूर) 
 

Deo, S. B. and Jamkhedkar, A. P. 
Naikund Excavations : 1978-80. 
Dept. of Archaeology & Museums, 
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Govt. of Maharashtra, Bombay and  
Deccan College, Poona, 1982. 

 
पवनार (वर्धा) 
 

Deo, S. B. and Dhavalikar, M. K., 
Paunar Excavations, 
Nagpur University, Nagpur, 1968 

 
पैठि (औरंगाबाद) 
 

- Dikshit, M. G. 
Indian Archaeology - A Review, 1955-56 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
- Oldham, T., 
Records of the Geological Survey of India. 
I, pp. 65-69 (1868) 
 
- Pilgrim, G. E., 
Records of the Geological Survey of India, 
32, pp. 199-218 (1905) 

 
- Sankalia, H. D., 
in Bulletin of the Deccan College, 4 - 3 (1944) 
 
- Wynne, A. B., 
Geological Magazine, 3 (1866) 
 
- Yazdani, G., 
Ann, Rep., Hyderabad Arch. Dept., 1936 - 7 

 
प्रकाश (रु्धळे) 
 

Thapar, B. K. 
Prakash - 1955 : A Chalcolithic Site in The Tapi Valley,  
Ancient India, No. 20-21 (1964-65) 
Archaeological Survey of India, New Delhi 
 



 
 अनुक्रमणिका 

बहाळ (र्ळगाव) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1956-57 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
बोरगाव (नागपूर) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1980-81 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
भागीमाहरी (नागपूर) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1982-83, 1983-84 Archaeological Survey of India, 
New Delhi 
 

माहुरझरी (नागपूर) 
 

Deo, S. B., 
Mahurjhari Excavations, 
Nagpur University, Nagpur, 1973 

 
रंर्ाळे (रु्धळे) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1960-61 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
रायपूर (नागपूर) 
 

Deglurkar, G. B., and Lad, Gouri, P. 
Megalithic Raipur (1985-90) 
Deccan College, Pune, 1992 

 
वाळकी (रु्धळे) 
 

Indian Archaeology - A Review : 1985-86 ; 1986-87 
Archaeological Survey of India, New Delhi 

 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 
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 अनुक्रमणिका 

 

 
फलक ५ (डेक्कन कॉलेज) 

नवाश्मय गीन हत्यारे 
(१ - २ क ऱहाडी; ३ हिन्नी) 

गारगोटीच्या हिलक्याचंी हत्यारे (४ ते ३०) 
 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

फलक ६ (अर्कक. स. इं.) 

ताम्रपाषािय गीन खापरे, सावल्डा वगभ (१ - ८); 
उत्तर हडाप्पा वगभ (९ - १३) 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
फलक ७ (अर्कक. स. इं.) 

ताम्रपाषािय गीन मडकी 
दायमाबाद वगाची मडकी (१, २, ३, १०) 
माळवा वगाची मडकी (४ - ९; ११ - १२) 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 
फलक ८ (अर्कक. स. इं.) 

ताम्रपाषािय गीन मडकी, जोवे वगाची मडकी 
(१ - ५), राखी रंगाचे दफनक ं र् (६ - ७) 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
फलक ९ (डेक्कन कॉलेज) 

ताम्रपाषािय गीन वस्तू 

१ : ताबं्याची कट्यूटार, चादंोली  २ : ताबं्याची क ऱहाड, चादंोली 

३ : ताबं्याची हिन्नी, चादंोली  ४ : ताबं्याचा वाळा, सोनगाव 

५ : ताबं्याचे गळ, नेवासे  ६ : ‘बैल - बाटली’, चादंोली 

७ : ताबं्याची हिन्नी, चादंोली     
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
फलक १० (अर्कक. स. इं.) 

ताम्रपाषािय ग व महापाषािय ग संस्कृती याचंा सपंकभ  दशभहविारी दफनातील मडकी, टेकवडा. 
 

 
फलक ११ (डेक्कन कॉलेज व म. रा. प . सं. हवर्ाग) 

महापाषािय गीन संस्कृतीचे अवशषे 

 १ - ३ हचहत्रत खापरे 

 ४ - ५ अभ्रकय क्त ताबंडी खापरे 



 
 अनुक्रमणिका 

 ६ - ७ काळी - आहि - ताबंडी खापरे 

 ८ - १० ताबं्याची र्ाडंी 
 

 
अ 

 
ब 

फलक १२ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : आद्य बैलाच्या कवटीचा अश्मीर्तू अवशषे, घोड खोरे, इनामगाव 

ब : आद्य पािघोडा, खालच्या जबड्याचे दात, घोड खोरे, इनामगाव (स . २०,००० वषभपूवभ) 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक १३ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : आद्य म्हैस, कवटीचा र्ाग, माजंरा खोरे, लातूर हजल्हा (स . २६,००० ते ३५,००० वषभपूवभ) 

ब : आद्य हत्ती, खालचा दात, माजंरा खोरे, लातूर हजल्हा (स . २६,००० ते ३५,००० वषभपूवभ) 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
फलक १४ (डेक्कन कॉलेज) 

ताम्रपाषािय ग, माळवा ससं्कृतीच्या घराचे अवशषे, इनामगाव (इ. पूवभ स . १६०० – १४००) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक १५ (डेक्कन कॉलेज व अर्कक. स. इं.) 

अ : ताम्रपाषािय ग, मडकी र्ाजण्याची र्ट्टी, पूवभ - जोवे कालखंड, इनामगाव 

ब : ताम्रपाषािय ग, माळवा वगाचा हचहत्रत घडा, प्रकाश 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक १६ (अर्कक. स. इं. व डेक्कन कॉलेज) 

अ : ताम्रपाषािय ग, गारगोटीच्या हिलक्याचंी हत्यारे, प्रकाश 

ब : ताम्रपाषािय ग, ताबं्याच्या क ऱहाडी, चादंोली 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक १७ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : ताम्रपाषािय ग, खापरावर कोरलेली बलैगाडी, पूवभ - जोवे कालखंड, इनामगाव 

ब : ताम्रपाषािय ग, जोवे वगाच्या तोटीच्या मडक्यावर हचतारलेली नाव, इनामगाव 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक १८ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : ताम्रपाषािय ग, उत्तर - हडाप्पाकालातील प्रौढाचे दफन, दायमाबाद 

ब : ताम्रपाषािय ग, चार पायाच्या कच्च्या राजंिातील दफन, पूवभ - जोवे कालखंड, 
इनामगाव 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

 
क 

फलक १९ (डेक्कन कॉलेज, अर्कक. स. इ.ं) 

अ : ताम्रपाषािय ग, पूवभ - जोवे कालखंडातील प्रौढाचे दफन, इनामगाव 

ब : ताम्रपाषािय ग, उत्तर - जोवे कालखंडातील प्रौढाचे दफन, इनामगाव 

क : ताम्रपाषािय ग, जोवे कालखंड, राखी रंगाच्या मडक्यातील म लाचे दफन, दायमाबाद 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

 

अ ब 

  
क ड 

फलक २० (अ : अर्कक. स. इं. ब, ड : डेक्कन कॉलेज) 

अ : ताम्रपाषािय ग, हवहवध प्राण्यासंह मानवाचे हचत्रि असलेला माळवावगाचा राजंि, 
दायमाबाद 

ब : ताम्रपाषािय ग, मातीच्या डबीतील ‘मातृका’, जोवे कालखंड, इनामगाव 

क : ताम्रपाषािय ग, ‘मातृका’ मूती, जोवे कालखंड, नेवासे 

ड : ताम्रपाषािय ग, बैलावर आरूढ होिारी  ‘मातृका’, पूवे - जोवे कालखंड, इनामगाव 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

अ ब 

  

क ड 

फलक २१ (अर्कक. स. इं.) 

अ : ताम्रपाषािय ग, ‘रथ’, दायमाबाद 

ब : ताम्रपाषािय ग, चाकावरील  हत्ती, दायमाबाद 

क : ताम्रपाषािय ग, चाकावरील  रेडा, दायमाबाद 

ड : ताम्रपाषािय ग, चाकावरील  गेंडा, दायमाबाद 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

 

अ ब 

  
क ड 

फलक २२ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : ताम्रपाषािय ग, जोवे कालखंड, लहान म लाच्या दफनातील वाखाच्या 
धाग्यात ओवलेली ताबं्याच्या मण्याचंी माळ, चादंोली 

ब : ताम्रपाषािय ग, जळालेले सातूचे दािे, इनामगाव 

क : ताम्रपाषािय ग, जळालेला वाटािा, इनामगाव 

ड : ताम्रपाषािय ग, जळालेली खेसरी डाळ, इनामगाव 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
फलक २३ (नागपूर हवद्यापीठ) 

महापाषाि संस्कृती, पाढंरीचे टेकाड, टाकळघाट 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक २४ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळ, खैरवाडा 

ब : महापाषाि संस्कृती, हशळेवरील उथळ गोल हचन्तहें, रायपूर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक २५ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील वत भळ, र्ागीमहारी 

ब : महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील चौक व मागभ, र्ागीमहारी 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

  
ब क 

फलक २६ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील दगडी हौद (?), बोरगाव 

ब : महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील फरशाचंी पेहटका, रायपूर 

क : फरशाचं्या पेटीचे जवळून घेतलेले हचत्र, रायपूर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
 

ब क 

फलक २७ (अ : डेक्कन कॉलेज, ब - क : नागपूर हवद्यापीठ) 

अ : महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळातील हशळाचंी क ं डी - रचना, रायपूर 

ब : महापाषाि संस्कृती, माडंीवर कट्यूटार ठेऊन प रलेला प्रौढ, माहूरिंरी 

क  महापाषाि संस्कृती, हशळावत भळात बळी देऊन प रलेल्या घोड्याचे दात व 
लोखंडी ‘व्हटाळे’ माहूरिंरी 

 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

 
क 

फलक २८ (अ - ब : अर्कक, स. इ.ं क : नागपूर हवद्यापीठ) 

अ : महापाषाि संस्कृती, काळी - आहि - ताबंडी मडकी, रंजाळे 

ब : महापाषाि संस्कृती, काळी - आहि - ताबंडी िंाकिी, रंजाळे 

क : महापाषाि संस्कृती, खापरावर कोरलेली हचन्तहे, टाकळघाट-खापा 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

 

अ ब 

   

क १ क २ क३ 

   
क ४ क ५ ग 

फलक २९ (अ - ब : नागपूर हवद्यापीठ क - ग : डेक्कन कॉलेज) 

महापाषाि संस्कृती : हवहवध मृदू र्ाडंी 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
ब 

फलक ३० (डेक्कन कॉलेज) 

अ : महापाषाि संस्कृती, श द्ध लोखंड तयार करण्याची  र्ट्टी, नैक ं ड 

ब : महापाषाि संस्कृती, दाडं्यावर बसहवण्यासाठी पटे्ट असलेल्या लोखंडाच्या क ऱहाडी, 
बोरगाव 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

अ ब 

 
 

क ड 

फलक ३१ (डेक्कन कॉलेज) 

अ : महापाषाि संस्कृती, लोखंडी  हिन्तन्तया व पटाशी, माहूरिंरी 

ब : महापाषाि संस्कृती, लोखंडी  खहनते्र, माहूरिंरी 

क : महापाषाि संस्कृती, लोखंडी  हवळा व रापी, बोरगाव 

ड : महापाषाि संस्कृती, घोड्याच्या तोंडात बसहवली जािारी ‘व्हटाळे’, माहूरिंरी 
 



 
 अनुक्रमणिका 

  

अ ब 

 
 

क ड 

फलक ३२ (डेक्कन कॉलेज, नागपूर हवद्यापीठ) 

महापाषाि संस्कृती : थाळ्या आहि कट्यूटार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

  
ब क 

फलक ३३ (अ - क : डेक्कन कॉलेज, ब : नागपूर हवद्यापीठ) 

अ : महापाषाि संस्कृती, घोड्याच्या म खावरील ताबं्याचा साज, रायपूर 

ब : महापाषाि संस्कृती, घोड्याच्या म खावरील ताबं्याचा साज, खापा 

क : महापाषाि संस्कृती, घोड्याच्या म खावरील ताबं्याचा साज, माहूरिंरी 
 
 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 

 

अ ब क 

 

 
ड ई 

फलक ३४ (नागपूर हवद्यापीठ, डेक्कन कॉलेज) 

महापाषाि संस्कृती : गडवा, घंटा आहि अलंकार 
 
 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अ 

 
 

ब क 

फलक ३५ (अ : मो. गं. दीहक्षत ब - क : डेक्कन कॉलेज) 

अ : पाढंऱया रंगात नक्षी केलेले कानेहलयनचे मिी, कौंहडण्यपूर 

ब : महापाषाि संस्कृती, दगडी बते्त, बोरगाव 

क : महापाषाि संस्कृती, जळलेला तादूंळ, र्ागीमाहरी 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 
शा.ंभा. देव, एम. ए. पीएचडी. 

(जन्तम १९२३–मृत्यू १९९६) 
 

प िे येथील फग्य भसन (१९३९-४७) आहि डेक्कन कॉलेज हरसचभ इस्न्तस्टटू्यूटट (१९४८-५२) येथे उच्च 
हशक्षि. संशोधन व अध्यापन डेक्कन कॉलेजमध्ये (१९५२-६६, १९७४-८५); संस्थेचे सचंालक (१९७८-८५) 
असताना अहर्मत हवद्यापीठाचा दजा प्राप्त करून देण्याचा यशस्वी प्रयत्न. प िे येथील हटळक महाराष्ट्र 
हवद्यापीठात हजज्ञासू हवद्याथ्यांसाठी मराठी माध्यमातून ‘प रातत्व’ या हवषयाचे अध्यापन आहि मागभदशभन 
(१९७८-१९९६). नेपाळ येथील हत्रर् वन हवद्यापीठात (१९६३-६५) आहि नागपूर हवद्यापीठात (१९६६-७४) 
प रातत्व हवर्ागाचे प्रम ख. हदल्ली येथील र्ोगीलाल इस्न्तस्टटू्यूटट ऑफ जैनालॉजीचे संचालक (१९८९-९०) 
नेपाळ व र्ारतात २५ हठकािी उत्खनने आहि त्यावरील वृतातं प्रहसद्ध ‘आयाचा प्रश्न’ (१९९१) व 
‘य गाय गातील नाहसक’ (१९९६) या पहरसंवादाचे अध्वय भ, आयभ प्रश्नाला नव ेवळि देण्याचा यशस्वी प्रयत्न, 
नेपाळ, रहशया, जमभनी, इंग्लंड आहि अमेहरकेत व्याख्यान दौरे व चचासत्रात सहर्ाग, इंग्रजी व मराठी 
माध्यमातून ३४ गं्रथ आहि १०० संशोधन लेख प्रहसद्ध; काही गं्रथानंा पाहरतोहषके, त्यातील काही महाराष्ट्र 
शासनाची. महाराष्ट्रातील उत्खनने (१९६२), महाराष्ट्र एक प रातत्वीय समालोचन (१९६८), आहि 
प रातत्व हवद्या (१९७६) ही प रातवव हवषयावरील गं्रथसपंदा प्रथमच मराठीतून प्रहसद्ध. २० हवद्याथ्यांना 
पीएच. डी. साठी मागभदशभन, त्याचं्याकरवी र्ारतीय ससं्कृतीची सेवा घडत राहील हे पाहिे; अंतरीचा 
ज्ञानदीप तेवत ठेवण्याचा हनवृत्तीनंतरच्या काळातील हा स योग्य मागभ. 

 
प रातत्व, र्ारतीय कला, स्थापत्य, प राहर्लेख, प्राचीन साहहत्य आहि जैनधमभ ही प्रम ख संशोधन 

के्षते्र. महाराष्ट्रातील ताम्रपाषािय ग, लोहय गातील महापाषाि संस्कृती (हवदर्भ) आहि सातवाहन कालीन 
महाराष्ट्र या संदर्ात हवप ल संशोधनाम ळे प्रागहैतहाहसक आहि प्राचीन महाराष्ट्राच्या इहतहासात महववपूिभ 
योगदान. लेखकाची हवशषे रुची तसेच संशोधनाचा पहरपाक असलेला गं्रथ “इंहडयन बीडस” (२०००) — 
डेक्कन कॉलेजतफे न कताच प्रकाहशत. हवद्याथ्यांनी व चहात्या हवद्वानानंी हमळून हद्वखंडातील प्रहसद्ध केलेला 
स्पेक्रम ऑफ इहंडयन कल्चर (१९९६) हा गौरव गं्रथ म्हिजे हवद्यादानाचे रसाळ फळ! 

 


