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मराठयांचा इ*तहास कसा +लहावा?
मराठयांचा इ तहास लहावा तर कसा असा न साहिजक उदभवतो. याला उतर अस
आहे क#ं मराठयांचा इ तहास शा%&ीय प)दतीन ल*हला तरच याला कांहं +कं मत दे तां येईल.
इ तहास ल*ह-याला %तत
ु ची सं/ध महारा12ांतील लोकांना मोठ3 उतम आल आहे . इ तहास
उतम त4हे न कसा ल*हतां येईल याची फोड युरोपांतील शा%&ांनीं क7न ठे 8वलेल आहे . या
फोडीचा फायदा क7न घेऊन मराठयां;या इ तहासाची इमारत उभारल पा*हजे. युरोपांत सतरा<या
व अठरा<या शतकांत इ तहासकारांनीं व च=र&कारांनीं >या चुका के?या याच जर आपण
एकोBणसा<या शतका;या शेवटं क7ं लागलE तर एकोBणसा<यास शतकांतील युरोपाशीं आपला
प=रचय <यथG झाला अस होईल.

इ*तहासरचनेचीं पांच कलमF
मराठयां;या इ तहासाचा अIयास करणा4यांनीं खालल कलम लKांत बाळ/गल पा*हजेत.
(१) कोणता*ह पूवR
G ह घेऊन इ तहास +कं वा च=र& लहावयास लागूं नये. आतांपयSत ल*हले?या
बहुतक च=र&ांतून हा दोष ढळढळीत *दसून येतो. महादजी शंदे , गो8वंदपंत बंद
ु े ले, परशरामभाऊ
पटवधGन, बापू गोखले, प*हला बाजीराव, वगैरे सवG सेनानायक एकासारखे एक अ तम यो)दे होते
असा या या Rंथकारांचा साग-याचा झEक असतो. आतां प*ह?या बाजीरावा;या बरोबरला
यांपैक#ं एक*ह यो)दा बस8वतां येणार नाहं ह उघड आहे . तसच बाजीरावा;या खालोखाल
महादजी;या तोडीचा यांत एक*ह सेनाप त नाहं. परशरामभाऊ पटवधGन दXु यम तीचा
सेनानायक होता अस मला वाटत. गो8वंदपंत बुंदेले व बापू गोखले हे क न1ठ तीचे सेनाप त
होत. ह कोणीह समजंस मनु1य कबूल करल. बापू गोख?यान तर को-या एका गो4याच
स*टG+फकेट घेऊन ठे 8वल होत! स*टG फेकटया सेनापतीची +कती +कं मत करावयाची त मुZाम फोड
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क7न सां/गतल पा*हजे अस नाहं! ह सेनाप तवासंबंधीं झाल. +कयेकांचा पूवR
G ह मराठे सवG
कार [े1ठ होते अस दाख8व-याचा असतो; +कयेकांचा या;या उलट असतो. ते<हां पूवR
G हांना
टाळा दे ण ह मु]य गो1ट होय. (२) भरपूर अ%सल मा*हती मळा?याशवाय च=र& +कं वा
इ तहासाचा भाग ल*ह-याचा खटाटोप क7ं नये. (३) तशांतून*ह लहावयाचा संक?पच असेल तर
आप?याला मा*हती कोणती नाहं त %प1ट लहाव. अ%सल भरपूर लेखसंRह जवळ अस?यावांचून
जो कोणी इ तहास लहावयाला जाईल याला मा*हती नाहं असा शेरा पु1कळच संगांसंबंधीं
`यावा लागेल. (४) अ%सल भरपूर मा*हतीव7न कांहं स)दांत काढावयाचा तो काढावा. ह चवथ
कलम प*ह?या कलमाचच एका कारच 7पांतर आहे अशी समजूत हो-याचा संभव आहे ; परं तु
तसा कार नाहं. प*ह?या कलमांत पव
G हधान प)दतीचा नदb श केला आहे व या चवcया
ू R
कलमांत पचा`Rहधानप)दतीचा नदb श केला आहे . पूवR
G ह मनसोdत का*ढलेलाच असतो.
पचा`Rह अ%%ल भरपूर आधारांतून जाया जो नघेल तोच eयावयाचा असतो.
अलकडे जे इ तहास व च=र&Rंथ ल*हले गेले आहे त. यांत या पूवR
G हा;या प)दतीच
ाधाfय 8वशेष *दसून येत. +कयेक Rंथांतून या दोfह प)दतींची भेसळ झालेल आढळून येते.
उदारणाथG, एका Rंथांतील शवाजी महाराजां;या अ1टधानामक रा>यप)दती8वषय़ीं dलिृ iत पहा.
या dलiृ तींत तीन स)दांत ठरवावयाचे आहे त. (अ) शवाजीची रा>यप)द त अ1टधानामक
होती; (ब) ती मस
ु लमानां;या रा>यप)दतींहून नराळी होती; (क) व यरु ोपांतील dयाjबनेट
ग<हमटसारखी ती होती. dलiृ तींतील प*हला भाग तेवढा ब<हंशीं पचा`Rहोपfन kहणजे साधार
आहे . शवाजी;या >या बखर व एक दोन अ%सल कागदप& आजपयGत स)द झाले आहे त
यां;या आधारावर शवाजीची रा>यप)द त (अ1ट) धानामक होती अस 8वधान कर-यास कांहं
एक हरकत नाहं.
आतां या धानांची सं]या आठ होती +कं वा याहून जा%त होती या गो1टचा 8वचार
करण ज7र आहे . का<ये तहाससंRहांतील ४०४ ह प& शवाजी;या रा>याभषेका;या वेळचा
कानज
ू ाबता आहे . या प&ांत म]
ु य धान, अमाय, सचीव, सेनाप त, पंmडतराव, fयायाधीश,
मं&ी, /चटणीस, सम
ु ंत, बKी, सेनाधरु ं दर, अशा अकरा अ/धका4यांची धानांत गणना केल आहे .
यु)दा*द संग +कं वा राजप&ांवर /चfह कर-याचा अ/धकार >यांना असेल ते धान होत असा या
कानजाबयांतील मायfयाचा आशय असतो. यामाण वर *दलेले अकरा अ/धकार धान ठरतात.
परं तु या कानूजाबयां;या शेवट?या कलमांत या धानमंडळाला अ1टधान kहणून संnा *दल
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आहे . ते<हां अ1टधान ह संnा 8वश1ट सं]यावाचक नसून केवळ समद
ु ायवाचक आहे असा
स)दांत काढण अवय होत. या स)दांताला पोषक अस शवाजी;या कारक#दoतील दस
ु र एखाद
प& अ`यापपयGत उपलpध नाहं; परं तु राजारामा;या कारक#दoत अ1टधानांत एकंदर नऊ असाkया
होया अस राजारामा;या बखरव7न ठरत. तसच शाहूमहाराजां;या कारक#दoत*ह नऊ असाkया
होया अस का<ये तहाससंRहांतील ४०५ प&ाव7न कबूल कराव लागत. अ1टधानांची सं]या
शवाजी;या पुढ आठच न<हती ह या दोन आधरांव7न स)द आहे , व तोच कार शवाजी;या
वेळीं*ह होता, ह ४०४ प&ाव7न उघड आहे . हा वाद आठ या सं]येपुरताच आहे . बाक# शवाजीची
रा>यप)द त (अ1ट) धानामक होती हा स)दांत साघार आहे ह न8वGवाद आहे .
आतां ह रा>यप)द त शवाजीन अजीबात नवीन शोधून का*ढल +कं वा मुसल
ु मानांपासून
घेतल +कं वा पूवr;या सं%कृत नी तशा%&ांतून घेतल? माtया मत शवाजींन ह रा>यप)द त
मस
ु ल
ु मानांपासन
ू घेतल. पेशवा, मज
ु ुमदार, वाकनीस, सरु नीस, डबीर वगैरे अ/धका4यांचीं नांव
मुसुलमानां;या दरबारांतील आहे त. यांना मु]य धान, अमाय, मं&ी, सचीव, सुमंत वगैरे
सं%कृत नांव शवाजीन *दल. बाक# शवाजीची प)द त मुसल
ु मानां;या प)दतीचच हुबेहूब
अनुकरण होत.
ह अ1टधानामक प)दत %तुत;या युरोपांतील dयाjबनेट प)दतीमाण तर न<हतीच,
परं तु सतरा<या शतकांतील युरोपांतील +कयेक दे शांतील dयाjबनेट प)दतीमाण ती कांहंशी
होती. शवाजी;या प)दतींत व सतरा<या शतकांतील युरो8पयन प)दतींत अंतर अस आहे क#ं
शवाजीच fयायाधीश व पंmडतराव या दोन धानांखेरज बाक#चे सवG धान लढाया करत व
यरु ोपांतील धानांना हा शपाय/गरचा धंदा बहुशः माहत नसे. सारांश, शवाजी;या धानमंडळींच
साkय यूरोपांतील कोणया*ह शतकांतील dयाjबनेटशीं नाहं. शवाजीन केवळ मुसुलमानांचा +कता
/गर8वलेला आहे . ते<हां या dलiृ तींत सू/चत होणार (ब) आBण (क) हं कलम पूवR
G हामक होत
ह उघड आहे . सयासय प)दतींची भेसळ होते ती ह अशी होते. या भेसळीला फार जपल
पा*हजे. (५) उपमान माणावर कोणता*ह स)दं त ठरवंू नये. हं पांच कलम लKांत ठे वून
इ तहासरचना केल असतां ती सfमाfय होईल यांत संशय नाहं.

मराठयां6या इ*तहासा6या शाखा
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मराठयां;या रा12ा;या जीवनच=र&ाचा अIयास अने क *दशांनीं केला पा*हजे. (१) मराठयांचा
सामिजक इ तहास. (२) मराठयांचा राजक#य इ तहास, (३) मराठयां;या धमाGचा इ तहास, (४)
मराठयां;या सं%कृतीचा इ तहास. (५) मराठयां;या भाषेचा इ तहास, (६) मराठयां;या मो*हमांचा
इ तहास. (७) मराठयां;या ल1कराचा इ तहास. (८) मराठयां;या आरमाराचा इ तहास, (९)
मराठयां;या कायदे कानूंचा इ तहास, (१०) मराठयां;या +क??यांचा इ तहास, (११) मराठयां;या
जमीनमहसल
ु ाचा इ तहास वगैरे शाखांचा सशा%& व सोपपितक असा अIयास झाला पा*हजे.
मराठयां;या राजक#य इ तहासाचा स)यां येथ 8वचार चालला आहे , ते<हां याचे 8वभाग सशा%&
+कती क=रतां येतील त %थूलमानान सांगतE. (१) इ.स. १६४६ पयGत शवाजी;या पूवrचा इ तहास,
(२) १६४६ पासून १६८० पयSतचा %वातंzयाथG लढाईचा इ तहास, (३) १६८० पासून १७०७ पयSत;या
%वातंzयाथG लढाई;या शेपटाचा इ तहास, (४) १७०७ पासून १७३१ पयGतचा %वरा>य %थापनेचा व
*हंदप
ु दबादशाहचा इ तहास, (५) १७३१ पासून १७६१ पयSतचा {ामणपदबादशाहचा इ तहास, (६)
१७६१ पासून १७९६ पयSतचा {ामणपदबादशाह;या जगवणुकेचा इ तहास. (७) १७९६ पासून १८१८
पयSतचा महारा1ट-सा}>या;या 4हासाचा इ तहास, (८) १८१८ पासून १८९८ पयSतचा महारा12ा;या
अवनतीचा इ तहास. मराठयां;या इ तहासा;या या 8वभागाबरोबर महारा12ा;या भूnानाचा*ह
अIयास झाला पा*हजे.
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महारा./ाची वसाहत
महारािजक व महाराि./क
हे महर~ ऊफG माहाराि12क लोक कोण, या बाबीचा पंच “महारा12ाचा वसाहतकाल” या
लेखांत कांहं केला आहे . ‘महाराजान’ या सू&ांत पाBणनी सांगतो क#ं महाराज हा >यां;या
भdतीचा 8वषय यांना माहारािजक kहणतात. महाराज kहणजे कोण? महाराज या शpदाचे
पाBणनीकालं दोन अथG होते. महाराज kहणजे इं व महाराज केवळ सामाfय राजांहून जो मोठा
राजा तो. पैक#ं प*हला अथG घेतला तर माहारािजक हे लोक इंाचे भdत ठरतात. आBण दस
ु रा
अथG घेतला तर महाराजसंnक +कं वा महाराजपदवीधर भूपतीचे जे भdत ते माहारािजक ठरतात.
माहारािजक शpदाचे दोfहं अथG घे तले, त&ा8प माहारािजक शpदाचा माहाराि12क शpदांशीं संबंध
काय? हा न रहातोच. हा न असा सोड8वतां येतो. राजा >या भूमीवर रा>य करतो या
भूमीला रा12 kहणत आBण रा12 ह >यां;या भdतीचा 8वषय यांना राि12क kहणत. यामाणच
महाराजा >या भूमीवर माहारा>य करं या भूमीला महारा12 kहणत आBण महारा12 ह >यां;या
भdतीचा 8वषय यांना माहाराि12क kहणत. महाराजा हा >यां;या भdतीचा 8वषय यांना
माहारािजक kहणत व महाराजाच महारा12 त >यां;या भdतीचा 8वषय यांना माहाराि12क
kहणत. तापयG, महाराज या <यdती;या अनुलKान माहारािजक हा शpद व महारा12 या दे शा;या
अनल
ु Kान माहाराि12क हा शpद असे हे दोfह शpद व%तत
ु ः एकाथGक आहे त.

वसाहतकार महाराि./क, राि./क व वैराि./क
एणमाण माहारािजक तेच महाराि12क, ह बाब निचत झा?यावर, आतां दस
ु रा अस
न नघतो क#ं दKणार-यांत वसाहत कर-यास जे<हां माहारा12ा*द लोक नघाले ते<हां
उतर*हंद%
ु थानांत महाराजपदवी धारण करणारे कोण भूप त होते व महारा12 ह नांव >याला
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साजेल असा कोणता दे श होता? सांगावयाला नकोच क#ं असा दे श kहणजे याकाळीं मगध होता.
`योत, शैशन
ु ाग, नंद व मोयG यांनीं एका पाठ3मागून एक ज माहारा>य केल त मग`यांत केल.
माहारा>य kहणजे काय? या कालं एकछ&ी सतेला माहारा>य kहणत. ऐतरे य {ामणांत
(३८/३९ अ)याय) सा}ा>य, मौ>य, %वारा>य, वैरा>य, पारमे1ठय, रा>य, माहारा>य, आ/धपय,
%वावय, आ त1य व एकरा>य, असे अकरा कारचे नरप त ]या8पले आहे त. मगधांतील भूप त
एकछ& ऊफे एकरा होते, kहणजे रा>य, सा}ा>य, माहारा>य इया*द दहा कार;या सता
भोगणा4यांहून [े1ठ होते, ते<हां ते महाराज होते ह स)दच आहे . या मगधदे शा/धप त महाराजांचे
ज भdत ते माहाराि12क kहणून %वतःला kहणत आBण दKणार-यांत वसाहती जे<हां यांनीं
के?या ते<हां माहाराि12क अशी यांची ]या सजच झाल.
मगधांतील माहाराि12क लोक बौ)दांतीला कंटावळून >यामाण दKणार-यांत शरले
याचमाण राि12क या नांवाचे*ह दस
ु रे लोक याकालं दKणत उतरले. हे राि12क लोक kहणजे
अशोक आप?या शलालेखांत >यांना राि%टक kहणतो ते. राि12क लोक मगधांतले न<हत. या
लोकांचा दे श कु7पांचाल kहणत तो. तापयG, राि1टक नराळे व माहाराि1टक नराळे .
ऐतरे य{ामणा;या अड तसा<या अ)यायांत खालल वाdय आल आहे .
“एतामेव दे वानां 3वह*तं अंवथैनं अJयां
Kुवायां म=यमायां *त.ठायां द+श
सा=याLचाM?याLच दे वा षड+भLचैव पOच3वंशै रहो+भः अQय3षOचन एतेन च तच
ृ ेन एतेन च
यजुषा एता+भLच SयाT*तभी रा2याय, तJमाद अJयां
Kुवायां म=यमायां *त.ठायां द+श ये के च
कुUपाOचालानां राजानः सवशोशीनराणां रा2याय एव
तेS+भ3षOचंते राजे?येनान अ+भ3षVतान आचWते”

भारतवषाG;या पूव,G पिचम, दKण व उतर या *दशां;याम)य असणा4या कु7पांचालांतील
नरपतींना राजा हा +कताब असतो असा वरल वाdयाचा मु]य अभाय आहे . अथाGत, या
कु7पांचालांतील राजां;या रा>याला रा12 ह 8वश1ट संnा असे व या रा12ाचे जे भdत यांना
राि12क ह 8वश1ट अभधान असे. अशोक माहाराि12कांच नांव काढत नाहं. राि12कांच काढतो.
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याव7न *दसत क#ं राि12क हे या;या अंमलखालं होते आBण माहाराि12क न<हते. तापयG,
राि12क हे माहाराि12कांहून नराळे लोक होते.
बौ)दां तकालांत आणीक तसरे लोक दKणारा-यांत वसाहती कर-यास आले. यांच नांव
वैराि12क. हे लोक 8वराट नामक राजां;या दे शांतले kहणजे उतरकु7 व उतरम या दे शांतले
र*हवाशी ऊफG जनपद होत. 8वराज ह >या राजांच नांव या;या रा>याला 8वरा12 kहणत व
8वरा12ावर भिdत करणारे जे लोक यांना वैराि12क kहणत.
असे हे तीन कारचे व तीन दे शांतले लोक महारा12ांत बौ)दां तकालं वसाहती कर-यास
उतरले. पैक#ं, माहारा12कांनीं नमGदेपासून भीमेपयGतचा सया*+कनारा व दे व/गरपासून
पैठणांतापयSतचा दे शभाग <या8पला. महर~ांचे उ?लेख नाशक, जf
ु नर, काfहे र, इया*द ांतांतील
शलालेखांत सांपडतात. वैराि12क लोकांनीं पु-या;या दKणस स)यां >याला वायदे श kहणतात
या;या आसपासचा 8व%तीणG मुलख
ू आमण केला. वाईांताला 8वराटदे श kहण-याची चाल
माहाkयांतून व दं तकथांतून असलेल आढळते. खZ
ु वाई शहराला 8वराटनगर आBण जवळील
+क??याला 8वराटगड ऊफG वैराटगड हं नाव अ`याप*ह चलत आहे त. पांडवांनीं अnातवासाचीं
बारा वषb >या दे शांत का*ढलं तो 8वराटदे श हाच होय, अशी लौ+कक समजत
ू आहे . परं तु तींत
8वशेष तcय नाहं, ह सागांवयाला नको. वैराटगड ऊफG वैराडगड हा शpद वैराि12क गड या
सं%कृत शpदाचा अपंश आहे . अस *दसत क#, वैराि12क लोकांनीं या गडावर वसाहतकालं ठाण
दे ऊन भEवतालल ांतांवर अंमल केला आBण गडाला आपल नांव *दल. कदा/चत
उतरकनाGटकांतील बेरड हे लढवXये लोक वैराि12कांचे ( वैराि12क = बेर~ = बेरड) वंशज असावे
असा मला संशय येतो. राि12क लोकांनीं स)यां >याला दKण महारा12 kहणतात तो ांत व
नजाम;या रा>यांतील बीडपासून kहैसूरजवळील सदती वगैरे ांतांपयGतचा व सवG मुलूख
आटो8पला. र~ां;या ऊफG राि12कां;या नांवाव7न र~पाट, र~/ग=र, र~पळी, र~े ह?ल, र~>जुन
(रा12काजुन
G कं) रडी, रे डी, इया*द +कतीतर गांवांचीं, ांतांचीं, <यdतींचीं व जातींचीं नांव महशूर
आहे त. तापयG, माहाराि12क उतरे स, वैराि12क म)यभागीं आBण राि12क दKणभागीं
दं डकार-यांत वसाहत करते झाले. कालांतरान उतरे कडील माहाराि12कांच ाब?य व ाधाfय
सवाSहून अ/धकतम होऊन, या सवाSना माहाराि1रक ह एकच संnा लागू झाल व तघांचे तीन
दे श मळून j&महारा12 अस j&कलंग, j&गतG, j&कूट, j&पुर, या नांवा;या धतrच नांव पडल.
या j&महारा12क दे शांत शका;या सहा<या शतकांत न<या-णव हजार गांव होतीं kहणून
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ता}पटांत ल*हलेल आढळत त अKरKः खर आहे . खानदे श, नाशक, अहमदनगर, पुण, सातारा,
सोलापूर, बेळगांव, धारवाड, 8वजापूर, कारवार, रना/गर, कुलाबा, ठाण, मळून सुमार चाळीस
हजार गांव आहे त. यांत औरं गाबाद, बीड, बेदर, नांदेड, वगैरे नजाम;या रा>याचा मराठवाडा
मळ8वला व kहैसरू चा उतरभाग मळ8वला kहणजे न<या-णव हजारांची सं]या सहज होईल.
यांत एवढ मा& लKांत घेतल पा*हजे क#ं, स)यां सुमारे चतुथाSश गांवठाण ओसाड आहे त. स)यां
पंचाहतर हजार Rामसं]या भरल kहणजे सहा<या शतकांतील न<<या-णव हजार सं]या झाल,
असा अथG घे-याला कांह एक हरकत नाह.
राि12क, वैराि12क व माहाराि12क हे लोक मगध, कु7पांचाल, व उतरकु7 या नमGदोतर
दे शांतून दKणत आले, या बाबीला यंतर पुरावा भाषेचा दे तां येतो. माहाराि12कां संबंधान एवढ
लयांत ठे 8वल पा*हजे क#ं ते य`य8प मगधदे शीय महाराजाचे kहणजे अ/धपतींचे अनुयायी होते
त&ा8प ते मळ
ू चे मगधदे शांतील रहाणारे न<हत. ते मळ
ू चे *हमालयापलकडे दे वां;या अनष
ु ंगान
राहणारे जे दे वयो न व गणदे व यांपैक#ं होते. यांची मूळभाषा वै*दक भाषे;या समकालन अशी
एक उपभाषा होती व यांना माहारािजक अशी संnा होती. मगधांत आ?यावर मगधदे शांतील
ाकृत जनां;या भाषतील कांहं लकबा यांनीं उचल?या. वैराि12क हे *ह मूळचे *हमालयापलकडील
लोक होते व ते पंजाबांतील म%यदे शांत 8वराटराजांचे पुढ राि12क बनले. राि12क हे लोक
कु7पांचालांतील होते व ते आपल भाषा घेऊन दKणत उतरले. वैराि12कांची भाषा जीस पढ
ु
सौरसेनी kहणून नांव पडल ती होती. असे हे तीन लोक आपाप?या भाषा घेऊन दKणत उतरले.

इतर चार भाषांमुळF महारा./ भाषेचF Uपांतर
वसाहतकारांत वजनांन व कतGबगारन माहाराि12क लोक सवाSहून वरचढ अस?यामळ
ु
यां;या भाषेपढ
ु इतरां;या भाषा +फdया पड?या, त&ा8प यां;या भाषांतील काहं लकबा
महाराि12कां;या भाषेला /चकट?याशवाय रा*ह?या नाहत. वैराि12कां;या, राि12कां;या व
मगधां;या भाषां;या माहाराि12कां;या महारा12 भाषेवर प=रणाम होऊन यापासून काय फल झाल
त उदाहरणाथG +कयेक शpद दे ऊन %प1ट करतE. सं%कृत ‘रन’ या शpदाच महारा12ंत 7प रअण
होत. परं तु महारा12पासून नघाले?या मराठ3ंत लेण अस 7प चलत आहे . येथ असा न येतो
क#ं, रन शpदांतला सं%कृत र चा र च ठे वणार महारा12 मराठ3 होतांना रचा ल काय kहणून
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करये? नाला उतर अस: मागधींत सं%कृत र;या %थानीं ल नयमान होई. इतdया नयमान
क#ं र हा उ;चारच मुळीं मागधींत न<हता. सबब, सं%कृत रन शpदांतील र;या %थानीं मागधी ल
उ;चार कर. महारा12ची मराठ3 होतांना मगधांतील लोकां;या संमतीन रअण हा उ;चार लअण =
लयण = लइण = लेण असा मराठ3ंत लकारयd
ु त झाला. लयन (रहा-याची जागा) पासून
नघालेला लेण हा मराठ3 शpद रनापासून नघाले?या लेण या शpदातून नराळा, ह लKांत
ठे वाव. सं%कृत षचा महारा12ंत स +कं वा ह होतो. 8वषय = 8वसअ. परं तु, मराठ3ंत 8वषये या
सiतkयfत शpदा;या ऐवजी 8वशीं असा उ;चार ये तो. महारा12 स ;या ऐवजी मराठ3ंत हा श
कसा अला? तर, मागधींत स व ष हे उ;चारच मुळीं नाहंत. माहारा12ंतून मराठ3ंत येतांना
8वसअिkम या 7पांतील स चा श मागधी भाषा बोलणा4यां;या संगतींन झाला ह उघड आहे .
स)यां मराठ3ंत हंसी = हंशी, माउि%सआ=माउशी, असा-अयास, ठसा-ठयास, पास-पाशीं, फासफाशीं, इया*द *ठकाणीं जो शकार श1टां;या बोल-यांत येतो तो आBण सामाfय लोकां;या
बोल-यांत ष ;या ऐवजीं जो श ऐकूं येतो तो हे दोfह *ठकाणचे श महारा12ची मराठ3 होतांना
मागधीची जी संगती लागल तचीं /चfह आहे त. य मुळ श उ;चार होतो. वगैरे कारण वरवरचीं
केवळ साहचयG दाख8वणार 8वधान होत; उ;चारा;या बदलाचीं खरं कारण न<हत. महारा12
मराठ3च 7प घेत असतां, मागधीचा त;यावर जो प=रणाम झाला याचीं अशी आणीक शेकडE
उदाहरण दे तां येतील. यांव7न माहाराि12क लोक एके काळीं मगधदे शांत वसती क7न होते या
8वधानाला पोषक अस एक भा8षक कारण उपलpध होत.
राि12कांचीं जी सौरसेनी भाषा तचा*ह महारा12वर प=रणाम झालेला आहे , ह मराठ3व7न
ताmडतां येत. महारा12ंत सवG%माद <यंजनात परः पूव%
G थच रे फोलोiयो भव त (चंड). परं तु
सौरसेनींत तसा कार होतोच अस नाहं. उदाहरणाथG, सौरसेनींत मूखच
G ा अपंश 8वक?पान
म7
ु ]ख असा होतो, रचा लोप होत नाहं. महारा12ची मराठ3 बनतांना म7
ु ]ख या 7पाचा अपंश
मुलूख असा होऊन, मुलख
ू असा शpद न1पfन झाला व तो “तो सा4या मुलखाचा शहाणा आहे ”
या मराठ3ंत आढळतो. येथ मुलखाचा kहणजे मूखाGणाम असा अथG आहे . मुलूख kहणजे ांत
असा अथG नाहं. मुलूख kहणजे ांत हा अरबी शpद आहे . तो सा4या मुलखाचा शहाणा आहे या
वाdयाच शpदशः सं%कृत भाषांतर ‘स सवbषां मख
ू ाGणां 8वचKणः अि%त’ अस आहे . फारसी मुलूख
शpद या वाdयांत अभेत असता तर मल
ु खांतला असा योग शdय होतो, मल
ु खाचा असा चांत
योग शdय न<हता. ये थ सौरसेनींत लकब महारा12न मराठ3 बनतांना उचलल ह उघड आहे .
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महारा12ंत व सौरसेनींत 8वशेष व उकट अंतर नस?यामुळ दKणार-यांत या दोघींचा मलाफ
हो-यास फारया यातना पड?या नाहंत.
महारा12 मराठ3 होत असतांना अपंशा;या >या +कयेक लकबा तन उचल?या यांपैक#ं
एक#चा येथ उ?लेख क=रतE. ‘अपंशे अधो रे फ%य लोपो न भव त’ kहणून चंड सांगतो.
महारा12ंत अधो-रे फाचा लोप होतो. <याः हा शpद अपंशांत, kहणजे चंडकालन अपंशांत,
वाो अस होत असे. मराठ3ंत महारा12तून आलेल वाघ अस 7प असून, शवाय अपंशां;या
संगतीन अधोरे फयुdत वाूं अस 7प अश1ट व Rाkय जनांत आढळत.
तापयG, महारा12 भाषा ह जर मराठ3ची मु]य जननी आहे तर तन अधूनमधून
सौरसेनी, मागधी, अपंश व पैशाची या दायांच दध
ू चाBखल आहे . आBण यांच 8वशेष आचयG
मान-याच कारण नाहं. माहाराि12क, राि12क व वैराि12क हे लोक मगध, कु7, पांचाल, म%य व
उतरकु7 इया*द उतरे कडील दे शांतून दKणत आले अस?यामुळ या या दे शांतील भाषां;या
लकबा माहारा12 मराठ3 होत असतांना त;या आंगळवणीं पडा<या ह साहिजक आहे . श1ट
मराठ3 खेरज महारा12ांत स)यां >या ां तक व जा तक उपभाषा आहे त या उतरे कडून वसाहत
कर-यास आले?या या या उतरांतीय जातीं;या भाषांपासून नघाले?या आहे त, ह या या
ां तक व जा तक उपभाषां;या 8वश1ट लकबांव7न ओळखतां येत.

वसाहतकारांचे पुरोहत उ?तर हंदJ
ु थानचे
महाराि12क, राि12क व वैराि12क लोक उतरे कडील दे शांतून आले या बाबीला दस
ु रा
यंतर पुरावा माहाराि12का*द लोकां;या पुरो*हतां;या शाखा व गो& ऊफG आडनांव यां;याम)य
सांपडतो. माहारा12ा*दक लोक वै*दकधमr पड?यामळ
ु , यnयागाथG यांनीं आपले पुरो*हत*ह
आप?या बरोबर वसाहतींत आBणले. स)यां महारा12ांत, नागपूर, व4हाड, खानदे श, नाशक,
औरं गाबाद, बीड, सातारा, वगैरे ांतांत यजुवbद {ामणांची सं]या बहुतम आहे , यां;या
खालोखाल ऋवे`यांचा भरणा आहे आBण या;या खालं का-व, मै&ायणीय, इया*द शाखांची
वसती आहे . सामवेद व अथवGवेद {ामण महारा12ांत हाता;या बोटांवर मोज-याइतके असतील
नसतील. माहाराि12का*द लोक मगध, कु7, पांचाल, म%य, उतरकु7 व उतरम या दे शांतून
आले, ते<हां यांचे पुरो*हत*ह याच दे शांतून आले असले पा*हजेत ह सांगण नलग. करतां
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नमGदोतर दे शांत स)यां कोणया शाखांचा {ामणांचा भरणा कोणया दे शांत 8वशेष आहे त
पाहूं. या या ांतांत या या शाखा पुरातनकालापासून अभजन आहे त अस ध7न ह पाहणी
करावयाची आहे . कामीर हा अवाGचीन दे श kहणजे ऐतरे य {ामणकालन उतरकु7 व उतरम
या दे शांचा दKण भाग आहे . या दे शांतील {ामण कृ1णयजव
ु bद, कठशाखी व लौगाKस&
ू ी
आहे त. यां;यांत जीं आडनांव स)यां चलत आहे त यांपैक#ं कांहं तसय मराठ3 आडनांवांसह
दे तE:-

कािमर

मराठ3

कािमर

मराठ3

1 भैरव

बेहरे

9 छा&ी

छ&े

2 भूत

भुते

10 बास

<यास

3 &कार

टकारे

11 वा=रक#

4 वै1णव

वै1णव

12 डुल

डुले

5 भट

भट

13 पांडे

पांडे

6 रा]यस

राKे

14 8वचार

8वचारे

7 काल

काळे

15 चं

चंे

8 बंगी

बंगी

वारके

स)यांचा पंजाब kहणजे ाचीन म%यदे शाचा कांहं भाग. यांतील सवG सार%वत{ामण
शd
ु लयजुवbद व मा)यं*दनशाखी आहे त. यांचीं कांहं आंडनाव येण माण:
1 नवले

21 भारथे

41 आचा=रये

2 रवडे

22 ऋ8ष

42 डोकरे

3 पंmडत

23 {मी

43 केसर

4 तखे

24 भंडे

44 लाट

5 बागे

25 भूत

45 ो*हत

6 मालये

26 ओझे

46 बलये

7 काळये

27 पा)ये

47 सख
ु े
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8 कपू=रये

28 तोटे

48 भुरे

9 पाठक

29 मढरे

49 सांगड

10 भार`वाजी

30 भटारे

50 मुंडे

11 जोशी

31 <यास

51 उपा)ये

12 दत

32 मै&

52 घोडे

13 वै`य

33 ल~ू

53 गुहलये

14 यामे

34 अिनहो&ी

54 सरखंmडये

15 कटपळे

35 कोटपाल

55 +करले

16 घोटके

36 संद
ु र

56 गोसाई

17 पराशर

37 पांडे

57 गोकुलये

18 कपाल

38 गांडे

58 कवडे

19 नागे

39 तगाले

59 रोड

20 वस1ठ

40 दKत

60 जड

वरल यादंतील पंजाबी सार%वत {ामणां;या नांवांशीं तसय माहारा12य {ामणां;या
नांवांची समांतर याद वाचकांना सहज सच
ु -यासारखी अस?यामळ
ु ती येथ दे त नाहं. संधांतांतील
{ामण शd
ु लययुवbद व मा)यं*दनशाखी आहे त. काfयकुpजांतील म[ {ामणांपैक# बहुतेक
शd
ु लयजुवbद व का-वशाखी आहे त. आBण थोडे ऋवेद आहे त. यां;यांत गगG, अवि%थ, बाला,
गौतमी, तारा, करवय, इया*द आडनांव आहे त. काfयकुpजांतील डुबे {ामण बहुतेक
शd
ु लयजुवbद, का-वशाखी व गोभलस&
ू ी असून, कांहं थोडे सामवेद आहे त. याच दे शांतील
पाठक {ामण यजव
ु bद आहे त. तसच तेथील चोबे व दKत {ामण ययव
ु bद मा)यं*दन आहे त.
रजपुताfयांतील पोखर सेवग {ामण, जयपुरांतील पा=रख {ामण, मारवाडांतील दा यम {ामण,
सवG यजुवbद मा)यं*दन आहे त. व म[ {ामण यजुवbद व सामवेद असे दोन वेदांचे आहे त.
नेपाळांतील {ामण यजुवbद असून यां;यांत भ~, आचायG, पवGय, अ/धकार, पंmडत, इया*द
आडनांव आहे त. गज
ु Gर {ामण ऋयजुःसाम असे तीनवेद आहे त. वंग {ामणांत सामवेद फार.
कलंग {ामण शd
ु लयजुवbद का-व असून, ओड दे शांतील नंद {ामणांची नंदभाषा*ह यांजबरोबर
महारा12ांत आल. हे नंद {ामण  त1ठानीं सराफ# क7न असत. या यादव7न %प1टच झाल
क#ं कामीरपासून मगधापयSतचा सवG मुलख
ू शd
ु लयजुवbद मा)यं*दन {ामणांनीं भरलेला असून,
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यांत ऋवेद व सामवेद {ामणांची तुरळक वसती आहे व का-वांची*ह थोडीबहुत सं]या आहे .
हे मा)यं*दन, का-व व ऋवेद {ामण माहाराि12क, राि12क व वैराि12क Kj&यांबरोबर दKणत
आले.
पैक#ं 8वदभाSत यजुवbद मा)यं*दन {ामण बाहु?यान आहे त. यांचा उ?लेख j&8वमभ~ान
शतप/थनः kहणून नलदमयंती चंपत
ू केला आहे . नागपरू ांतीं झाडे {ामण मा)यं*दनशाखो व
का-वशाखी असे दोfहं शाखांचे आहे त. खानदे श, नाशक, पंढरपूर, इकडे*ह मा)यं*दन {ामण
सडकून आहे त. तापयG, माहारा12ांत शd
ु लयजुवbद मा)यं*दन {ामणांची सं]या सवाSहून जा%त
आहे . ऋवेद, का-व व आप%तंब यां;या अ?पसं]येची तुलना मा)यं*दनां;या चंड सं]येशीं केल
kहणजे माहारा12 हा दे श भू=रवान मा)यं*दनाचा आहे , अस kहणण भाग पडत. मा)यं*दनांत
का-वांची भर टा+कल kहणजे ह शd
ु लयजव
ु b`यांची सं]या याहून*ह मोठ3 होये.
शd
ु लयजुवb`यां;या वाजसनेयी सं*हतेचा मूळ उपादक याnव?dय अस?यामुळ, तणीत
धमG*दस&
ू यांनीं महारा12ांत वसाहतकाळीं आBणलं. दKणत याnव?dय %मत
ृ ी माण धरतात
याच मु]य कारण, महारा12ांतील शd
ु लयजुवbद {ामणांची बहुमत सं]या व या {ामणांचे
अनुयायी जे माहाराि12का*द Kj&य यांची सं]या वाजसनेय शाखेची अनुयायी आहे , ह आहे .
येणमाण भाषेचा माणाव7न व वेदशाखा;या माणांव7न निचत झाल क#ं माहाराि12का*द
लोक व यांचे वाजसनेया*द पुरो*हत कामीरपासून मगधपयSत;या उतर*हंद%
ु थानांतील दे शांतून
बौ)दां तकालांत दKणत उतरले.

बौ=द$ां*तकालं महारा./ांत उतरलेले दस
ु रे अनेक जन
उतर*हंद%
ु थानांतून बौ)दां तकालं माहाराि12का*द लोकांबरोबर आणीक*ह कांह लोक
दKणत उतरल. यांचीं नांव अशोकान आप?या शलालेखांत *दलं आहे त. ते लोक kहणजे भोज,
पेते नक, स तयपुत, केरलपुत, पांय, व चोल हे होतपैक# भोज kहणजे ऐतरे य{ामणा;या
अड तसा<या अ)यायांत “दKण%यां *दश ये के च सवतां राजानो भौ>यायैव ते अभ8ष;यंते
भोजे त एनान अभ8षdतान आचKते” kहणून >यांच वणGन केले आहे ते लोक होत.
कु7पांचाला;या दKणेस जो मथुरा ांत आहे तो या सवत लोकां;या भोज नांवा;या राजांचा
दे श होय. हे भोज लोक दKणापथांतील 8वदभGदेशांत वसाहत क7न रा*हले. kहणज 8वदभाGतील
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भोज लोक मथुरावंद
ु थानांतील लोक होत ह %प1ट झाल. या सं%कृत भोज
ृ ावनाकडील उतर*हंद%
शpदाला %वाथGक ल यय लागन
ू मराठ3 भोजले-भोसले हा सुस)द शpद झाला.
पेते नक kहणजे  त1ठानक लोक मूळचे यागा;या समोरल जुनाट  त1ठान शहरचे व
ांतांतल राहणारे लोक. यागाजवळ;या  त1ठान ांतांतील या लोकांनीं दKणत गोदावर –
तीरं येऊन  त1ठान ऊफG पैठाण हा ांत व शहर %थापून या शहरांत व ांतांत वस त केल.
kहणजे हे  त1ठानक*ह लोके उतर*हंद%
ु थानांतील होत. स तयपुत kहणजे सवपु&.
मथुरावंद
ु ांची ऊफG
ृ ावनांतांतील भोज हे >या सवत लोकांचे राजे या सवत लोकांपासून सवप&
स तयपुतांची उपित झाल. या स तयपुतांची वस त सांवतवाडी kहणजे सव`वा*टका ांतांत
होती. एवंच, हे स तयपुत*ह उतरे कडीलच लोक होत.
स तयपुतांमाणच केरलपुत*ह उतरे कडूनच मलबारांत कEकणांतून उतरले. कु7दे शा;या
उतरे स अ त नकट कुलंद दे श होता या;या शेजारं केरल दे श ाचीनकाळीं होता. केरलदे श;या
सुधामGक राजाचा पु& चंहास याची कथा आबालव)
ु थानांतील
ृ दांस महशरू आहे . या उतर*हंद%
केरलदे शांतून नघून केरलपुत या लोकांनी दKणत मलबार+कना4यावर वसाहत केल व या
वसाहतीला केरल ह नांव *दल. केरलांमाणच चोल हे उतरे कडील लोक होते. पैशाची भाष;या
एका पोटभेदाला चू लकापैशाची अस नांव आहे . या उतरे कडील चूलका दे शांतील चोल ऊफG
ाकृत चोल, चोळ लोकांनीं दKणत वस त क7न आप?या वसाहतीला चोल ह अभधान *दल.
पांडय हे उतर*हंद%
ु थानांतील कु7दे शाशेजारल पांडुरा12ांतील पांडुलोकांचे वंशज होत. कायायन
पांडोडयGण या वा तGकांत या पांडुदेशाचा उ)दार करतो. पांडुरा12ांतील पांडुलोकांचे वंशज जे पांडय
यांनीं दKणत येऊन वसाहत केल व या वसाहतीला पांडय ह नांव *दल. पांडय, चोल, केरल,
सवप&
ु , भोज, पेते नक वगैरे लोकां;या हक#कतींशीं स)यां आपणांस कांह कतG<य नाहं. फdत
राि12क ह पद >यां;या नांवांत येत या राि12क, वैराि12क व 8वशेषतः माहाराि12क लोकांसंबंधान
आपणास येथ 8वचार कतG<य आहे .
या माहाराि12क लोकांना माहारा1टक*ह kहणत व अस *दसत क#ं माहारा1ट*ह kहणत.
राि12क, वैराि12क या लोकांत वजनान व कतGबगारन माहारा12 लोक मुख अस?यामुळ, “स
एषां Rामणीः” या स&
ू ांत सां/गतले?या =रवाजामाण या सा4यांना माहारा12क अशी संnा
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कालांतरान चलत झाल. माहाराि12कांना माहाराि12न अस*ह नांव असे. माहाराि12न या शpदाच
ाकृत 7प महार*ठणी ह भोज, बेडस व काल येथील कांहं शलालेखांत येत. तापयG, माहारा12,
माहारा12क, माहाराि12क व माहाराि12न या नांवाव7न यां;या ि%&यांना जस माहाराि12णी,
महार*ठणी ह नांव पडल, तसच यां;या माहारा12 या नांवाव7न यां;या भाषेला माहारा12 अस
थम नांव पडल. माहारा12 या सं%कृत शpदाचा अपंश महर~ी असा होऊन याच पुनः
सं%कृतीकरण महारा12 अस झाल. महारा12 असा उ;चार सवG ाकृत वैXयाकरण नरपवाद
दे तात.
माहाराि./कांची ाचीन संJकृती

महाराि12 भाषा बोलणारे हे माहाराि12क लोक बौ)दां तकालं जे<हां दKणत उतरले
ते<हां यांची सं%कृ त कोणया दजाGची होती त आतां पाहूं. यां;या सं%कृतीच परKण
राजक#य1या, समाज1या व भाषा1या अया तीन 1यांनीं करतां ये-यास साधन आहे त.
महर~ ऊफG माहाराि12क लोक चातव
G यGब)द असून, परु ो*हतांखेरज यांच एक पाऊल*ह पढ
ु ु पडत
नसे. झ?ल, म?ल, नि;छ8व, नट, इयादं;या सारखे ते सा8व&ीप तत ¤ाय*ह झालेले न<हते व
ओ¥, 8वड, कांबोज, इयादं;या माण {ामणादशGनान ते श
ू *ह बनले न<हते.
उतर*हंद%
ु थानांतील ¤ाय व श
ू ाय अया पाखंडमतानुयायी Kj&यां;या जुलमाला कंटाळून ते
दKणत आले होते. मातस
ू भाय¦पfन नकृ1ट
ृ ाव-याGचा कायदा पसार हो-या;यापूवr यां;यांत श
Kj&यांची भरती इतर वणाS;या माणच होऊन गेलेल होती; ती तो कायदा पसार झा?यावर
कायदे शीर रतीन बंद झाल. परं तु बेकायदे शीर रतीन चालूं असल त&ा8प या बेकायदे शीर
संबंधापासून होणा4या जे;या पथ
ु द Kj&यवाला यापासून ब~ा
ृ क जाती बनूं लाग?यामुळ श)
लाग-याचा संभव न<हता. माहाराि12क आपल उपजी8वका मगधांत आयुधांवरती करत kहणजे ते
आयुधोपजीवी ऊफG श%&ोपजीवी संघ होते. मगधांतील महाराजांचे ते गण होते kहणजे भाडो&ी
सै नक होते.
या श%&ोपजीवी संघांत मूळ अशी चाल होती क#, गणांतील सवG ि%&या गणांतील सवG
प7
ु षांना सामाfय असत व या गणांतील ि%&यांना गBणका kहणत. गBणका kहणजे
8ववयो8षता, हा अवाG/चन अथG ऐथ eयावयाचा नाहं. गBणका kहणजे गणांतील सवाSना सामाfय
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असणा4या सवG ि%&या एवढाच अथG येथ 8ववKत आहे . या गणांतील गणांनीं गणांतील ि%&यांशीं
केले?या णय8वधीची वणGन गाथासiतशतींत आलेलं आहे त. यांव7न %प1ट *दसत क#ं या
गणसंघांत ि%&यांच दांपय नयमन 8वशेष ढ नसन
ू , बरच सैल होत. या %&ीपु7षसंबंधा;या
बाबींत मगधांतील जे महाराजशpदधार Kj&य यां;याहून हे माहाराि12क गण बरे च ाचीन
kहणजे मागासलेले होते. त&ा8प मगधांतील श1ट Kj&यां;या व {ामणां;या सािfन)यान
यां;यांतील %&ीपु7षसंबंधांतील ह शै/थ?य आ%तेआ%ते Kय पावून वैयिdतक प तपनीवाची
चाल यां;यांत 7जत होती.
माहाराि12क लोक मूळचे इं, अिन, इयादंचे भdत असून, बौ)दकालं जे<हां शव,
8व1णु, इया*द %थापना {ामणांनीं केल ते<हां या नवीन दे वांचे*ह ते भdत बनले.
महाराि12कांची सामािजक, धामGक, व कौटुंjबक ि%थ त ह अशी ाथमावि%थक होती.

?यांचीं गणरा2यF
यांची राजक#य घटना*ह या ाथमक अव%थेहून फारशी दरू न<हती. मगधांत व
मगधा;या जवळील चे*द वगैरे ांतांत असतांना, झ?ल, म?ल, नि;छ8व, शाdय, नट, इया*द
¤ायां;यांत?या माणच यां;यांत*ह गण kहणून जी राजक#य सं%था ती चलत होती. या
गणनामक राजक#य सं%थत गणांतील सवGच प7
ु ष<यिdत राजे असत व सवG <यिdत आपणास
राजा या पदान भूषवीत. स)यां शहा-णव कुळांतील सवG मराठे आपणास <यिdतशः राजे
kहण8वतात याच कारण यां;या ाचीन पूवज
G ांतील ह गणरा>याची सं%था होय. गणरा>य तीन
काराच असे. एका कारांत गणांतील सवG <यdती अ/धकार चालवीत. या काराला बहुनायक#
गणरा>य kहटल असतां चालेल. दस
ु 4या कारांत कांह मख
ु <यdतीं;या हातीं रा>या/धकार
सEप8वलेला असे. याला महाजनक# गणरा>य ह नांव शोभ-यासारख आहे . आBण तस4या
कारांत एका सवG[े1ठ <यdतीला सवाG/धकार करत. याला एकरा>य kहणण रा%त आहे . हे
तfहं कार माहाराि12क लोकांत चलत होते. आBण हे तfहं कार घेऊन माहाराि12क
दKणत उतरल.
आं§भृ यकालं ह गणसं%था माहाराि12कांत होती. नाणेघांटांतील आं§भृ यां;या
भित/च&ांतील एका /च&ाखालल महार*ठगनक यरो ह अKर सुस)द आहे त.
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माहाराि12कगणकवीर: या सामासक पदांत एकनायक# गणरा>यापेKां बहुनायक# गणरा>याचा
)व न ऐकूं येतो. समुगुiता;या अलाहाबाद येथील %तंभावर <याराज, नीलराज, कुबे र, मंटराज,
इया*द राजांचीं नांवे आलं आहे त, तीं जर माहाराि12कांचीं असतील तर याव7न *दसत क#ं
शालवाहना;या तस4या चवcया शतकांत दKणत एकनायक# गणरा>य बनून गेलं होतीं व
बहुनायक# गणरा>य अ%तास गेलं होती. तापयG, शकोतर चारशपयSत माहाराि12कांत
गणरा>यसं%था, एकनायक# +कं वा बहुनायक#, चलत होती. ह गणरा>यसं%था माहाराि12कांनी
नवीन शोधून काढून चलत केल असा समज क7न घे-याच कारण नाहं. ह सं%था
माहाराि12क जे<हां माहारािजक होते ते<हांपासून यां;यांत चलत होती.
दे वयो न व गणदे वता यां;यांत गणरा>यसं%था फार ाचीन काळापासून 8व`यमान होती.
तसच ाचीन ऋषींम)य*ह ह सं%था अि%तवांत होती. ह गणरा>यसं%था इतक# ाचीन आहे क#ं
ऋवेदकालन ऋषींनीं *हच ¨दयंगम वणGन केल आहे .

[\मणJप*त गणमुख
ऋवेदा;या दस
ु 4या मंडळांत {मण%पतीचीं सूdत ऊफG सुवणGन *दल आहे त यांत
गणसं%थेचा राजा तो गणराज ऊफG {मण%प त या;या सामcयाGच क#तGन केलेल आहे . गणानां
वा गणप तं हा मं& 8व]यात आहे . सं%कारा*द कायाSत थमतः गणपतीच अवाहन या मं&ांन
याnक करतात. परं तु, या मं&ांत कोणाच व कशाच वणGन आहे . एत`8वषय़ीं यां;या क?पना
8व/च& आहे त. यां;याच तेवढया क?पना 8व/च& आहे त अस न<हे , तर सायणा;या*ह क?पना
अशाच 8व/च& आहे त. हे लोक {मण%पतीला दे व समजतात. व%तुतः {मण%प त kहणजे
{मन यांचा म]
ु य पढ
ु ार असा अथG ऋवेदकालं kहणजे ह {ामण%पय सd
ू त मळ
ू र/चल गेल
या काळीं होता.
अंयोदात {मन (पुं.) शpदाचा अथG %तु त करणारा, %तावक असा आहे व आ`योदात
{मन (नपं.ु ) शpदाचा अथG %तु त, %तवन असा आहे . आ`योदांत {मन शpद घेतला, तर
{मण%प त या शpदाचा अथG %तुतीचा प त असा होतो. या अथाGपासून कांहं बोध होत
नस?यामुळ, सायणान {मन (नपुं.) या शpदाचा अfन असा अथG नघंटूंतून घेतला व
{मण%प त kहणजे अfनाचा पालन करणारा असा अथG केला. असा कांहं तर अथG के?यावांचून
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याला गयंतर न<हत अस मा& kहणतां येत नाहं. {मण%पते या संबोधनांत सवG पद
अनुदात आहे त. ते<हां {मण%पते या संबोधनांत {मण: ह पद अंयोदात +कं वा आ`योदात
अस वाटे ल तस घेतां आल असत. परं तु येथ परं परागत सं*हतापाठ व %वर+या या;या आड
आल. {मण%प त या सामासक शpदांतील दोfहं पद आ`योदात अस वाटे ल तस घेतां आल
असत. परं तु येथ परं परागत सं*हतापाठ व %वर+या या;या आड आल. {मण%प त या
सामासक शpदांतील दोfहं पद अ`योदात आहे त अस %वर+या सांगते. ते<हां आ`योदात
{मन शpद %वीका7न याचा अथG %तु त +कं वा अfन कर-याखेरज दस
ु र तोड सायणाला
सुच-यासारखी न<हती. सं*हता >यांनीं संपा*दल ते लोक व सं*हता माण ध7न >यांनीं
%वर+या र/चल ते वैयाकरण मळ
ऋवेदरचनाकाळापासून अयंत दरू पड?याकारणान या
ू
ऋचतील {मणां या पदाचे व {मण%प त या सामासक शpदाचे %वर दे -यास चुकले
असतील, असा संशय सायणाला येण शdय न<हत. परं तु, सं%थाचे इ तहास जाणणारे आधु नक जे
आपण यांना अस %प1ट *दसत आहे क#ं, या ऋचतील {मणां ह पद अंयोदात आहे व
{मन हा शpद {मणां व {मण%पते या दोfहं %थलं पुि?लंगी आहे . एणमाण {मन हा
शpद पिु ?लंगी घेतला kहणजे या ऋचेचा अfवय व अथG असा लागतो –

ऋचा
गणानां वा गणप तं हवामहे क8वं कवीनां उपम[व%तमम॥
>ये1ठराजं {मणां {मण%पते आ नः [-ृ वfन ऊ तभः सीद सादनम ॥ 1 ॥
अfवय
{मण%पते ! गणानां गणप तं, कवीनां क8वं, उपम[व%तमं, {मणां
>ये1ठराजं वा हवामहे । नः [-ृ वन ऊ तभः सादनं आसीद ।
अथG
हे %तावकां;या पढ
ु ा4या ! गणांचा नायक, शहा-यांचा शहाणा, >याच
यश इतरां;या यशाला अयfत उपमानभूत होत, %तावकलोकांचा सवG –
[े1ठ राजा, असा जो तूं या तुला आkहं बोला8वतो. आमच ऐकून,
दे णयासह आसंदवर 8वराजमान हो.
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{मन लोकांत kहणजे %तावक असे जे ऋ8ष kहणजे {ामण या लोकांत ह सूdत
रच-या;या काळीं गणसं]या व गणरा>य kहणून >यास kहणतात ती सं%था 8व`यमान होती.
या ऋषीं;या kहणजे {ामणां;या गणा;या पुढा4याला गणप त व {मण%प त अशा संnा 7ढ
होऊन गे?या होया. गणप त व {मण%प त अशा संnा 7ढ होऊन गे?या होया. गणप त व
{मण%प त हे शpद संnा बन?याकारणान, सभेचा सभाप त व दे शाचा भप
ू त +कं वा गांवचा
गावुंडा हे शpद पुन7dतीला न जुमानतां >यामाण स)यां आपण योिजतो यामाण गणानां
गणप तं व {मणां {मण%प तं हे शpद पुन7dतीला न जुमानतां योिजले जात. या {मगणांत
सवG <यिdत राजशpदोपजीवी असत. पैक#ं सवाSत वयान, अनुभवान, शहाणपणान व यश%वी
कृयांनीं जो >ये1ठ याला >ये1ठराज kहणत, व या;या हुकुमतीखालं सारे वागत. ायः
>ये1ठराज सवG {मगणाचा साKात 8पता असे (ज नता {मणां अस).
{मण%पतीला दस
ु र संnा बह
ू ा मन यय लागून जसा
ृ %प त kहणून असे. बह
ृ धातल
{मन शpद होतो तसाच या धातूला अस यय लागून बह
ृ स शpद याच अथाGन होई. बह
ृ स
kहणजे %तावक, %तु त करणारा. बह
ृ %प त ऊफG {मण%प त ऊफG गणप त ऊफG >ये1ठराज भीम
(भयंकर), अभ&दं भन, रKोहण असून तो >याना आप?या संरKणाखाल घेई (यं रKस
{मण%पते) याला संकट शवत नसे ( न तं अंहो न द=ु रतं अरातयः त त7ः). तो श&ूंना
जाळणारा ( न1टiता श&ं)ु , %वजनांना मागाGत रKण करणारा (प/थकृत) असे. >याला >याला
kहणून गणपतींचे साहाXय मळे (यं यं युजं कृणुते {मण%प तः) तो तो श&ूंचा 8व)वंस करतो
(वनु1यतः वनवत). जो {मण%पतीला तुपाचीं पdवाfन नेऊन दे तो (यो अ%मै ह<यैः धत
ृ विIदः
अ8वधत) याला तो पूवbकडील दे शांत 8वजयान वसाहत कर-यास नेतो (तं ाचा  नय त).
तापयG, गणां;या पढ
ु ा4याचा म*हमा या स&
ू ांत कवीन वBणGलेला आहे .
गणसं%था व गणरा>य >या {मगणांत 7ढ झाल होत यां;यांत अशी चाल होती क#ं
गणांतील सवG ि%&या गणपतीकडून जोपादन क7न घे-यांत भष
ू ण मानीत. एतसंबंधान
यजुवbदा;या वाजसनेयसं*हतेचा ते तसावा अ)याय पहावा. यांत गणां;या गणपतीला ि%&या
एणमाण आ<हान करतात यजुः
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गणानां वा गणप त हवामहे
8याणां वा 8यप तं हवामहे
नधीनां वा न/धप तं हवामहे
वसो मम
आहं अजा न गभGधम
आ वं अजास गभGधम
अथG
हे आम;या गणां;या पुढा4या ! तुला आkह बोला8वतE,
हे आम;या 8यां;या 8य पढ
ु ा4या ! तल
ु ा आkह बोला8वतE,
हे आम;या ठे <यां;या मु]य ठे <या ! तुला आkहं बोला8वतE,
हे माtया वसू !
मी आपल घबाड हल8वत +कं वा ओढय,
तूं आपल घबाड हलब +कं वा ओढ.

गभGध = घबाड kहणजे गभG धारण कर-याचा अवयव. गणप तअथवGशीषाSत गणां;या
पुढा4याच 7प वBणGलेल आहे . गणांचा हा लढाऊ पुढार हातांत पाश, अंकुश व हतीचा एक दात ह
श%& घेऊन व तांबडी व%& लेऊन, श&ंच
ू ा ध<ु वा उडवून दे ई. असा हा {मन लोकांचा ऊफG
ऋषींचा पुढार जो {मण%पती ऊफG गणप त तो असे. याची आराधना थम के?यावांचून
गणांतील गणांच कोणत*ह कृय न8वGeनपण तडीस जा-याचा संभव नसे. सबब कोणत*ह
लहानमोठ कृय करावया;या ारं भीं गणा;या पुढा4याच साहाXय थम मळवाव लाग. गणपतींचे
आवाहन कर-या;या या ाचीन चालंच आपंण स)यां नस
ु त नाटक# अनक
ु रण करतE, परं तु
ाचीन काळीं जे<हां गणरा>यसं%था {मन लोकांत चलत होती ते<हां गणा;या यK
पुढा4याची कोणया*ह कृयाला संम त eयावी लागे, अशी ह ाचीन गणरा>यसं%था माहाराि12क
ऊफG महर~ लोकांत चलत होती.
रा>य कर-याची ह अगदं ाथमक प)द त माहाराि12क लोकांत अस?यामुळ ते जे<हां
दं डकार-यांत वसाहती कर-यास आले, ते<हां यांनीं नागपूरपासून तुंगभे पयGत;या ांतांत अKरKः
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हजारE /चमकुलं /चमुकलं अशी गणरा>य %था8पलं. बहुतेक येक तफbला kहणजे दहावीस मैल
लांबी;या दे शाला एकेक गणरा>य असून, तेथील मु]य राजधानी;या गांवाला राजपुर, राजुर,
रायर, राजगड, रायगड अशीं नांव असत. महारा12ांत राजपु4या, राजु4या, राय4या, इया*द राज ह
आ`याKर असणारं जीं अनेक गांव सांपडतात याच कारण महर~ांचीं ह ाथमावि%थक
गणरा>यसं%था होय.
माहाराि12कांची राजक#य ि%थ त >यामाण अगद ाथमावि%थक होती याचमाण
यांची भाषा जी महारा12 ती*ह ततक#च ाथमावि%थक होती. सं%कृतांत जस <याकरण, धमG,
fयाय, मीमांसा, इ तहास, इया*द शाखांत 8वपुल व भ<य वाडःमय याकालं होत, तस भ<य व
8वपुल वाडःमय महारा12 भाषत अस-याचा संभवस)
ु दां न<हता. माहाराि12क लोक दKणत
बौ)दां तकालं जे<हां उतरले ते<हां यांच वाडःमय लौ+कक %&ीप7
ु षणय8वषयक लाव-यां;या
%व7पाच असून, त अ`याप अKर न8व1ट*ह झाल न<हत, फdत माहाराि12क जनते;या तEडी
होत.

उ?तर हंदJ
ु थान6या उ6चतर आया]चF आ^धप?य
उतर*हंद%
ु थांनातील तकालन उ;च Kj&यांहून व उ;च Kj&यांहून व उ;च अशोका*द
रा>यकयाG वष
ृ लांहून सुधारणे;या ब4याच खाल;या पायरवर असले?या या माहाराि12क गणांची
बौ)दां तकालं अशी हं सामािजक, राजक#य व भा8षक हालहवाल होती. दKणत वसाहती क7न
रा*ह?यावर यां;या सामािजक, राजक#य व भा8षक ि%थतींत काय फेरबदल झाले याच आतां
वणGन करावयाच. पैक#ं राजक#य ि%थ त थम घेऊं. आपाप?या गणापत
ु r लहानशीं गणरा>य
चाल8व-याइतक#च ऐपत अस?यामुळ, यां;याहून व=र1ठदजाG;या रा>यप)द त >यां;या आंगवळणीं
पड?या होया अया उतरे कडील व पूवbकडील जा%त सुधारले?या लोकां;या अंमलखालं या
लोकांना शकपूवG 100 तासून शकोतर 1551 पयGत kहणजे सोळाश वषb रखडाव लागल.
शातवाहन, चालुdय, रा12कूट, यादव इया*द उतरे कडील साहसी रा>यकयाSनीं दKणत
जीं सा}ा>य उभा=रलं ती परक#य व अ?पसं]याक परं तु सं%कृतीन वरचढ अशा लोकांनीं
कमतरसं%कृती;या माहाराि12कांवर उभारलेल अ/धरा>य होतीं ह लKांत ठे 8वल पा*हजे. या
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परक#य अ?पसं]यांक रा>यकयाSचे गुण उचल-याची ऐपत +कं वा बुि)द माहाराि12कां;या ठाई
अय?प होती, +कं बहुना मुळींच न<हती kहटल असतां चालेल. शातवाहनांच 8वहार, चालुdयांचीं व
यादवांचीं सुंदर दे वालय व रा12कूटांचीं लेणीं या परक#य रा>यकयाS;या राशयतींतील
%थापयकला8वषयक ावी-याची साK दे तात. फदाGपरू व दौलताबाद येथील मू तGकमG व /च&कमG
या रा>यकयाS;या वेळ;या अदभुत कारा/गरचीं मू तGमंत %मारक आहे त.
पण, या परक#य %थापयकलेचा, मू तGकमाGचा +कं वा /च&कलेचा गंध*ह माहाराि12कांना
कधीं शवलेला *दसत नाहं. हे परक#य रा>यकतb अ%तगंत झा?याबरोबर यां;या कला*ह
यां;याबरोबर अ%तास गे?या. या कला जर महारा12ांतील महर~ लोकां;या असया, तर
चालुdयरा12कूटा*द रा>यकतb गे?याबरोबर दे शांतून या समूळ नाहंया झा?या नसया. पुढ
मरायां;या अमलांत या पुनः उदयास आ?या असया kहणाव तर दोन अडीचश वषाG;या
मरायां;या अमदानींत एक*ह दे ऊळ +कं वा एक*ह मूतr +कं वा एक*ह /च& अस दाख8वतां यावयाच
नाहं क#ं ज चालुdयादं;या दे वालयाशीं +कं वा मूतrशीं +कं वा /च&ाशीं दरू ची*ह बरोबर करल. या
सा4या रडगा-याचा अथG असां क#ं, महाराि12क लोक ब4याच क न1ठ सं%कृतीचे लोक होते.
सा}ा>य चाल8व-याची कला जशी यां;या आटोdया;या बाहे रची होती तयाच इतर*ह उ;च कला
यां;या हो4यांत ये-यासार]या न<हया.
ाचीन महाराि./कांचF भाषा व वाडःमय मागासलेलF
भाषे;या व वाडःमया;या*ह ांतांत माहाराि12क लोक असेच मागासलेले होते.
शाकवाहनां;या कारक#दoत रा>यकतb ाकृत भाषा बोलणारे पड?यामुळ, महारा12 भाषेला +कं /चत
उतेजन मळाल. या उतेजनाच फल एवढच झाल क#ं श-दोनश महारा12 क8व +कं /चत गुणगुण
क7ं लागले. गाथासiतशतींत ब4याच महारा12 कवीं;या कृतींमधील उतारे हाल शातवाहनान *दले
आहे त. या का<यांताखेरज शा%&, <याकरण, मीमांसा, गBणत, >यो तष, %थापय, इ तहास
इया*द गहन 8वषयावर महारा12ंत एक ओळ*ह ल*हल गेल नाहं. रावणवह, गौडवहो,
कपूरG मंजर, हं हलdया वाडःमयावरल पांच चार मोठ3ं kहणावयाचीं पु%तक काय तीं महारा12
भाषतील Rंथसंपित होय, आBण हे *ह पांच चार Rंथ महारा12 भाषा मृ युपंथास लाग?या काळचे
आहे त, महारा12;या ऐन ता7-यांतील न<हत. जैन-महारा12*ह नराळीच बोल अस?यामुळ,
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तींतील धमाG*द8वषयक Rंथ %तुतकरणीं जमेस धर-यासारखे नाहंत. सं%कृत नाटकांत उ;च
ि%&यां;या तEडी जीं प`य कवींनीं घातलेलं आढळतात तीं एवढच दाख8वतात क#ं महारा12 भाषत
सुंदर प`यरचना बरच कमा8वल गेल होती. उ;च ि%&यां;या तEडीं महारा12 प`य घालत याच
कारण अस होत क#ं, *हंद%
ु थानांतील बहुतेक सवG राजे माहाराि12क ि%&यांशीं 8ववाह कर-यांत
भूषण मानीत, अया क=रतां क#ं या माहाराि12क ऊफG माहारािजक लोकांचा वंश या कालं
अयंत श)
ु द गBणला जाई. असा हा माहाराि12कां;या भाषेचा एकंदर प?ला होता.
वाडःमयवैपु?या;या 1टन +कं वा भारद%तपणा;या 1टन हा प?ला अयfत Kु होता. पण तो*ह
थोडdयाच अवधींत संपु1टांत आला. शक पांचश;या सुमारास महारा12 भाषेला उतरती कळा
लागल. शक पांचश पयGत शलालेख, ता}पट, का<यRंथ, वगैरे लखाण ाकृत भाषत होत असे,
त चालुdयां;या अमदानीपासून बंद पडून सं%कृत भाषत होऊं लागल.
¤ायां;या व प ततां;या व पाखंडां;या बौ)दांतीला व यां;या ाकृत भाषांना आळा
घालतां घालतां, वै*दक धमाGच व सं%कृत भाषेच पन
ु 7>जीवन {ामणांना व &ैवBणGकांना शक
चारश पाचश;या सुमारास शdय झाल. सं%कृतसंह आखायांत उतर?याबरोबर ाकृतमकGटांनीं
भयान बहुतेक ाणयाग केला.
महाराि./कांत नागलोकांचF व ?यां6या भाषेचF +मण
महारा12 भाषा सरकारदरबारांतून मागे पडावयाला वै*दक धमाGच पुन7>जीवन ह तर एक
कारण झालच. परं तु याहून*ह जबरद%त कारण +कयेक शतक महारा12 भाषेला समाधी दे -याच
काम संथपण करत होत. त कारण सामािजक होत. माहाराि12क लोक >या कालं दKणारा-यांत
वसाहती कर-यास उतरले या कालं यांना या दे शांत यां;याहून*ह सं%कृतीन क न1ठ असे
दस
ु रे एक लोक भेटले. हे लोक kहणजे >यांना नागलोक kहणतात ते. जनमेजयान जे<हां सपGस&
kहणजे नागांचा नायनाट आरं भला ते<हां हे लोक उतरे तून दKणत आले. जनमेया;या वेळची
जी जुनाट सं%कृत kहणजे वै*दक भाषा तचा अपंश हे नागलोक बोलत. या नागलोकांची
एकंदर सं%कृ त माहाराि12कां;या सं%कृतीहून*ह खाल;या दजाGची होती. यांशीं शररसंबंधा*द
मलाफ माहाराि12कांचा होऊन आ%तेआ%ते माहाराि12क व नाग यां;या म[णापासून एक
नवीन रा12 उपfन होत होत. ह नवीन रा12 kहणजे >यांना मरह~े , kहराटे , म4हाटे , मराठे
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kहणतात ते. एक भाषा बदलून त;या %थानीं तसय अशी दस
ु र भाषा जे<हां चलत झालेल
*दसते ते<हां या भाषांतरचलना;या बुडाशीं दोन रा12ांच +कं वा लोकांच सkमेलन झालेल
नयमान आढळत. सामािजक संमेलन >या मानान दाट +कं वा 8वरळ असेल या मानान या दोन
भाषांच म[ण दाट +कं वा 8वरळ होत. एक समाज दस
ु 4या समाजाहून अतीच अती बल1ठ असला
व हे दोन समाज शेजाराला आले व यां;यांत 8वशेष संघ~न झाल, तर क न1ठ समाजाची भाषा
अजीबात म7न जाते व तो क न1ठ समाज बल1ठ समाजाची भाषा अप1ट 7पान सवG%वीं बोलं
लागतो. &ैवBणGक व एतZेशज श
ू या दोन समाजांच जे<हा सkमेलन झाल ते<हां हा कार घडून
आला. श
ू ांची मूळभाषा सपशेल बुडून गेल. नागांचा व आयाSचा जे<हां उतर *हंद%
ु थानांत
जनमेयकालं व तपव
ू r संगम झाला, ते<हां*ह हाच कार घडला. नागांचीं मळ
ू भाषा अजीबात
लोपून गेल व ते वै*दक भाषेचा अप1ट उ;चार क7न ती आयGभाषा बोलूं लागले.
माहाराि12कांचा व नागांचा जे<हां दKणत संगम, सहवास व शररसंबंध झाला, ते<हां नागांचा
जुनाट वै*दक भाषापंश व माहाराि12कांची महारा12 या दोन अप1ट आयGभाषांचा मलाफ
होऊन दोfहं;या लकवा जींत 1टयुपतीस येतात ती मराठ3 भाषा जfमास आल. मराठ3 भाषत
महारा12ंत नाहंत परं तु वै*दक भाषत आहे त व सं%कृत भाषत नाहंत परं तु वै*दक भाषत आहे त
असे योग व यय व +यापद7प जीं 1टंस पडतात याच कारण नागांची महारा12 भाषेहून
जुनी अशी वै*दक भाषापंश भाषा होय.
महारा./ाची वसाहत
महारा12ंत नाहंत परं तु वै*दक भाषत आहे त अया दोन लकबा उदाहरणाथG येथ उतरतE.
मराठ3ंत क7नयानी, जेऊनयानी, घेऊनयानी, अस एक धातुसा/धत अ<यय श
ू ां;या व
दे श%थां;या बोल-यांत येत. हा यानी यय आषG, मागधी, महारा12, सौरसेनी, पैशाची, अपंश
+कं वा ाकृतभाषा ऊफG पाअडभाषा ऊफG पाल भाषा अया कोणयाच ाकृत भाषत नाहं. हा
यय पाBणनीय सं%कृत भाषत*ह नाहं, हा फdत वै*दक भाषत आहे व तो*ह अयंत तुरळक
आहे . वै*दकभाषत सन ला इ यय लागून स न अस सiतkयfत 7प धातूंना जोडून कांहं थोडीं
धातुसा/धत अ<यय बनतात; जस, गण
ृ ीषBण, तरषBण, नेषBण इ. इ. इ. या स न-षBण
ययापासून मराठ3 या न यय आला आहे . आतां या न यय मराठ3ंत महारा12ंतून तर
आला नाहं, कारण महारा12ंत असा ययच मद
ु लांत नाहं. ते<हां मराठ3ंत तो आला कोणया
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`वारान? मराठ3चा व वै*दक भाषेचा नकट सहवास तर कालांतरामुळ कधींच शdय न<हता. ते<हां
एकच तोड रा*हल. हा यय नागलोकां;या वै*दक अपंशांतून मराठ3ंत आला. दस
ु र उदाहरण
झडक=र, चटक=र इया*द धातुसा/धत अ<ययांच. क=र ह धातुसा/धत अ<यय कोणयाच ाकृतांत
नाहं. फdत वै*दक भाषत इ यय धातंन
ू ा लागून श, ब/ु ध, संचK अशीं धातस
ु ा/धत
आढळतात. कर धातूला इ यय लागून झालेल ह क=र धातुसा/धत नागां;या वै*दक
अपंशा`वाराच तेवढ मराठ3ंत ये-याचा संभव आहे . तापयG, माहाराि12कांचा व नागांचा मलाफ
शकोतर पांचश;या सुमारास प=रपूणG होऊन, केवळ महारा12 भाषा बोलणारे लोक महारा12ांत
रा*हले नाहंत. माहाराि12क नागोपfन अशी सवG जा मराठ3 अपंश बोलूं लागल. महारा12
भाषेला असा हा मृ यु नागां;या संमेलनान आला.
महारा12 भाषा बोलणारे च कोणी न रा*ह?यामळ
ु , या भाषेचा उपयोग शकोतर चारपांचश;या सुमारास चालुdया*द परक#य सं%कृत भाषा समजणा4या राजकयाSनीं सावGज नक
शलालेखांत व ता}पटांत वगैरत सहजच केला नाहं. मराठ3ंत ता}पट व शलालेख कोरावे तर
या न<या भाषेला अ`याप श1टमाfयता आल न<हती. ते<हां चालुdयादं;या सावGज नक लेखांत
सं%कृतभाषेचा उपयोग कर-याशवाय गयंतर रा*हल नाहं. नाटकांतून वगैरे Rंथांतून महारा12चा
उपयोग क8व करत, परं तु तो उपयोग केवळ परं परागत 7*ढ kहणून करत, महारा12 भाषा
िजवंत होती kहणजे ती भाषा बोलणारे कोणी लोक शकोतर पांचश नंतर रा*हले होते kहणून
करत नसत.
येण माण शक पांचश;या सुमारास मराठे kहणून >यांना kहणतात ते लोक महाराि12क
व नाग यां;या हजारपांचश वषाG;या संगमापासून महारा12ांत नजपले. या मरायांची सं%कृ त,
अथाGत, महाराि12क व नाग यां;या सं%कृतींहून नराळी न<हती, दोहE;या सं%कृतीच म[ण
होती. या म[णांत नागांच माण +कती व महारा12कांच माण +कती, त*ह अजमा8व-यास
साधने6 आहे त. महारा12 पुत व मराठ3 पूत (तEडी) या शpदांचीं 8वभिdत7प दे तE व यांत
माहाराि12कां;या महारा12चा अंश +कती व नागां;या वै*दक अपंशाचा भाग +कती याचा नणGय
करतE. या नणGयाव7न मराठ3 सं%कृतींत महारा12 व नाग या दोन सं%कृती कोणया माणांत
म[ झा?या याचा %थल
ू अंदाज करतां येईल.
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महारा12

अपंश

मराठ3

(1)
पुत

पुत

पूत (तEडी)

1

पुतो

पुतु

पूतु (ाचीन), पूत (अवाGचीन तEडी)

2

पुतं

पुतु

पूतु (ा.) पूत (अवाG. तEडी)

3

पु तेण

पिु तण,

पत
ु « (लेखी), पत
ू ान, पत
ू «, पूतान«

(तEडी)
4

पुताअ

5

पुततो

पुताअ

पूता

पुता*हंतो
पुताउ

पूतातून
पुतहु

पूनाहून

पु ता*ह
6

पु त%स

पु तह

पत
ू ा

7

पु तिkम

पिु त

पत
ू ी¬

पुते

पुत*हँ

8

पूताँत

पुत

पूत (तEडी)

पुता

पूता
(2)

1

पु ता

पु ता, पु त

पत
ू (तEडी)

2

पुता

पुता,पुत

पूत (तEडी)

3

पुते*हँ

पुते*हँ
पुते*हँ

पूतांहं
पूतांनीं
पूती¬
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4

-

5

पूताउ

-

पूताँ
पूताँहून

पुततो

पुतहूँ

पूतांतून

6

पुताणँ

पुताहँ

पूताँ

7

पुतेसु

पुत*हँ

8

पुता

पुतहो

पूती¬
पूतानE, पूतहो (तEडी)

महारा12 पुत शpद मराठ3ंत पुत होतो kहणजे त या संयोगाचा त असा अंसयोग होतो
व संयोगा;या पव
ू rल %वर 4ह%वाचा दघG होतो. ज माहाराि12क त असा पव
ू r उ;चार करत ते
%वतःच त असा नंतर उ;चार क7ं लागले, अस kहणून भागणार नाहं. त चा त उ;चार
हो-याला कांहं तर ब*हःकारण पा*हजे. ह ब*हःकारण नागलोक होत. नागांना (1) जोडा[र
उ;चार-याचा कंटाळा असे. तसच (2) अfय अ उ;चार-याचा*ह कंटाळा असे. (3) संयोगापूवrल
%वर दघG उ;चार-याची*ह यांना खोड असे. माहाराि12कांवर लाद?या गे?या आBण या खोडी
नागामाहाराि12कोपfन जे मराठे यां;या भाषत *दसंू लाग?या. माहाराि12कांचे फdत प, उ आBण
त हे तीन उ;चार तेवढे रा*हले. महारा12 पुतोतील (4) अfय ओ चा नागांनीं उ क7न पूतु अस
7प बन8वल. ओ उ;चाराहून उ उ;चार नागांना सोपा वाटे . महारा12 पुतेणच अfय अ गाळून
व (5) न चा अनुनासक क7न नागांनीं पूत« अस उ;चारण केल. माहाराि12कांना %वरापुढ %वर
सं/ध न करतां उ;चार-याची खोड फार. (6) ती खोड नागांनीं मोडून टाकन पुताअच पूता
बन8वल. महारा12 पु ततोतील ओचा उ क7न, जोडाKरांचीं साधीं अKर क7न व (7)
अनुनासक लटकावून पूतातून अस पंचमीच 7प बन8वल. पुताउतील (8) उचा हु, हुचा हूँ व हूँचा
हून बनवून पूताहून ह 7प र/चल. पुत%स मधील (9) स चा ह व हचा अ क7न पूता अस 7प
नमGल. हे नऊ फेरफार फारसे चमका=रक नाहंत. सवाGत अयfत चमका=रक फेरफार kहटला
kहणजे (10) पूताँ, पूताँह¬, पूताँनी¬, पूताँहून, पूताँतून, पूतानE, या अनेकवचनीं 7पांतील ता वरल
अनुनासकाचा होय. मराठ3ंत पत
ू ा ह चतुथrच एकवचन आहे व पत
ू ाँ ह चतुथrच अनेकवचन आहे .
तसच संबोधनाच एकवचन पूता आहे व अनेकवचन पूतान® आहे . पूतान® हा पूतानहो या 7पाचा
अपंश आहे .
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येथ असा न येतो क#ं, पूताँ व पूतानहो या अने कवचनीं 7पांत अनुनासक व नकार
कोठून आला? हाच न थोडा 8व%तत
ृ क7न असा न येतो क#ं मराठ3ंत पु&ांस, पु&ांना, पु&ांत,
पु&ांहून इया*द 7पांत अनेकवचनीं अनु%वार व अनुनासक कोठून येतात? महारा12ंत पर हे
अनुनासक – अनु%वार नाहंत. नाला उतर अस आहे क#ं हे अनुनासक – अनु%वार मराठ3ंत
नागभीषतून आले. पव
G ै*दकभाषत प&
ू व
ु या शpदाच थमच अनेकवचन (1) प&
ु ासः, (2) प&
ु ाः,
(3) पु&े व (4) पु&ान अस चार कारांनीं होत असे. ‘सं%कृत भाषचा उलगडा’ या नबंधांत हा
चतु8वGध कार मीं दाखवून *दला आहे . वेदांत पु&ान या सां;याच kहणजे अन ययांत 7प
अनेकवचनी थमेच dव/चतच येत. अन यायांत 7प `8वतीये;या अनेकवचनाच असत ह
सवाG;या नयप=रचयाच आहे . परं तु वेदांत dव/चत ह अनययांत 7प थमे;या अनेकवचनी
योिजलेल पाहून, सायणाचायाSनीं छं *दस बहुलं या घबाड नयमाचा आ[य क7न, ह अनययांत
7प थमे;या अनेकवचनाच आहे अस 8वधान %व;छ केल आहे . आBण अस 8वधान के?यावांचून
दस
ु र ग त न<हती. सायणा;या या साहसी 8वधनाबZल तु;छतादशGक आचयG दशG8व-याच कारण
नाहं. पूवव
G ै*दक भाषत व वै*दक भाषत*ह थमेच अनेकवचन अनयय लागून होत असे ह मला
नुकतच अलकडे दोन वषाGखालं कळून आल आहे . पु&ान ह थमेच अनेकवचन >या एका
पव
G ै*दक भाषत होत या पव
G ै*दक भाषा बोलणा4या ऋ8षलोकांचा व नागाचा मलाफ होऊन
ू व
ू व
नागांनीं ह अनययांत 7प उचलल. या पूवव
G ै*दक पु&ान 7पाचा अपंश नागभाषत पुतां, पुताँ
असा होऊन या नागभाषे;या `वारा मराठ3ंत पूतां, पूताँ अशा 7पान तो 8व1ट झाला. पूतांस,
पूतानE, इया*द मराठ3 अनेकवचनी 7पांत अनु%वार-अनुनासक कोठून आले याचा हा असा
*हशेब आहे . यांना व यानला, याँतून व यानतून, यांचे व यानचे, अशीं अनुनासकअन%
ु वार-नकारयd
ु त 7प येतात, याच कारण वै*दक भाषतून नागलोकांनी उचलेल ह थमेच
अनेकवचनी अनययांत 7प होय. पूतानहो – पूतानE या मराठ3 7पांत तर ह अन ययाfत 7प
%प1ट *दसत¯. महारा12ंत संबोधना;या अनेकवचनीं अनययाfत +कं वा अनु%वार-अनुनासकयुdत
7प नाहं.
वर *दले?या सोळा मराठ3 8वभिdत7पांत असेच आBणक नदान दहा बारा नागभाषतील
8वशेष दाखवून दे तां येतील. kहणजे सोळा महारा12 7पांत नागभाषे;या संसगाGन सम
ु ार वीस
पंचवीस फेरफार झाले, अशी फल न1पित होये. सबंद महारा12 भाषा सबंध मराठ3 भाषेशीं जर
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तोलल तर नागभाषेचा सं%कार महारा12 भाषेवर एकास दड या माणावर झालेला आढळावा
असा %थूल अंदाज आहे . या नै7िdतक 8वधानाचा समाज1या असा अथG होतो क#ं महाराि12क
लोकांत नागलोकांच म[ण एकास दड या माणांत होऊन मराठे लोक >यांस kहणतात ते
नमाGण झाले. माहाराि12कांची सं%कृ त नागलोकां;या सं%कृतींहून +कं /चत [े1ठ अस?यामळ
ु ,
नागामाहाराि12कोपfन न<या लोकांना मराठे ह नांव माहाराि12क या नांवाव7न चलत झाल,
नागलोकां;या नांवाव7न नाग अस नांव चलत झाल नाहं.
नागाि%&यांशीं आि%तका*द ऋषींचे व अजुन
G ा*द Kj&यांच शररसंबंध होऊन 8पतस
ृ ाव-याGन
{ामण व Kj&यजा झालेल महाभारता*द इ तहासांतून स)द आहे . महाभारतांत व
8व1णुपुराणा*द पुराणे तहासRंथांत कयपा;या तेरा ि%&यांपैक#ं क;
ू या पोटं नागांचीं उपित
सां/गतल आहे . या दं तकथत इ तहासभाग असा समजावयाचा क#ं कयप सम
ु ाभEवतातील
kहणजे अवाGचीनकाळीं यूरो8पयन लोक >याला dयाि%पयन समु kहणतात या;या भEवतातील
ांतांतून राKस, ग7ड, नाग, इया*द लोक अयंत ाचीनकालं रहात असत. तेथून प=रमण
करत करत नागलोक कामीर, तKशला, संधु, मथुरा, इया*द दे शांतून पाताळांत kहणजे
नमGदे;या दKणस उतरले. दKणत वसाहती क7न यांनीं अनेक गांव वस8वलं व Kु
रा>यप)द त नमाGण के?या, नागलोकांचीं शंभर कुळ होतीं. पैक#ं जनमेजयान वासक
ु #, तKक,
ऐरावत इया*दकांचीं अनेक कुळ मा=रलं. या नागलोकांत ि%&यांच ाब?य धान असे. अवाGचीन
नायर लोक नागांच वंशज होत. नाग शpदाला संबंधाथGक ाकृत केर यय लागून नागकेर हा
ाकृत शpद झाला. या नागकेर शpदाचा अपंश नाअएर, नाएर, नायर.
यलबुयाGचे संद (शक 900-1100) नागवंशीय होते व यां;या )वजेवर नागांच /च& असे.
स)यां वालेर;या शं`यां;या म
ु े वर*ह दोन नागां;या  तमा असतात. शंदा हा शpद शक 900
तील संदः या शpदाचा अपंश आहे . सकः शpदापासून संदा शpद झाला अशी +कयेकांची
समजूत आहे , परं तु ती साधार नाहं. सक शpदांपासून शे ह मराठा आडनांव होत. तापयG, हे
नागलोक माहाराि12क लोकां;या फार पूवr नमGदेपासून &ावणकोरपयGत;या मुलखांत पसाले होते.
माहाराि12कांचा व नागांचा मलाफ शकपूवG 400 पयGत एक हजार वषb होऊन, या
दोघां;या म[णान मराठे kहणून >यांस kहणतात. या लोकांची उपित झाल. दोfहं लोक
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गणरा>यांसार]या Kुरा>यप)द त चाल8वणारे असून यांना याहून व=र1ठ रा>यप)द त
चाल8व-याची ऐपत व अथाSत अdकल आलेल न<हती. ते<हां उतरे कडील चालुdय, रा12कूट,
यादव, वगैरे स}ाटांची पाइक# कर-यांत यांचे Kा&तेn खचr पडे त यथायोय होत.
माहारा12कां;या महारा12भाषत कांहं का<यवामय तर असे. नागां;या नागभाषत ज काय
वामय असे त सवG तEडी असून याला अKरसं नवेश कधींच मळाला नाहं. अशा या नरKर
नागांचे व ईषदKर माहाराि12कांचे ज जे मराठे यां;यांत या दोfह वंशांतील दोष व गुण
उत7न यांचीं सं%कृ त माहाराि12कांहून कमतर व नागांहून +कं /चत उ;चतर अशी नजपल.
माहाराि12क हे वंशान सूयव
G ंशी Kj&य होते आBण नाग हे शेषवंशी Kj&य होते. या दोन वंशांचा
मलाफ होऊन जे मराठे लोक शक चारश;या सुमारास नजपले यां;यांत सहजच सय
G ंश व
ू व
शेषवंश असे असे दोन वंश *दसूं लागले. दे वधमाG;या बाबतींत माहाराि12क पुराण वै*दक धमाGचे व
बौ)दां तकालानfतर उदभवले?या रामकृ1णादं;या उपासनामागाGचे अनुयायी होते.
नागालोकांवरल भाव
नागलोक फार पुरातनकालापासून सपGपूजक व वनदे वताभजक असून, बौ)दां तकालानंतर
बौ)दधमाGचा*ह पगडा यां;यावर बसला. बौ)द भKु व [मणक दKणत सवG& पस7न जेथ जेथ
नागांची वस त होती तेथ तेथ यांनीं आपले 8वहार व धागोबा %था8पले. दKणार-यांतील
नागां;या वसतीची कोणती*ह डEगर +कं वा मैदानी तफG eया, तेथ तेथ बौ)दां;या 8वहार व धागोबा
यां;या खुना मुबलक सांपडतात. उदाहरणाथG पु-यापासून खंडायापयGत;या तीस मैलां;या डEगर
तफbत (1) पवGती, (2) भांबुडb, (3) घोरवडी, (4) इंदरु , (5) +फरं गाइचा डEगर, (6) भाजे, (7)
बेडस, (8) काल या आठ %थलं बौ)दां;या धमाGचे अवशेष आढळतात. पु-यापासून
पळसदे वापयGत;या मैदानी टापंत
ू *ह बौ)द अवशेष असेच 8वपल
ु आहे त. तापयG बौ)दांची छाप
नागलोकांवर याकालं अ तशय बसल.
ाचीन मराठयांतील राजक_य *न.ठे 6या अभावाचF कारण
नागमाहाराि12कोपfन मरायां;यावर, अथाGत, वै*दक धमाGची, उपासनामागाGची,
वनदे वतापूजेची, सप¦पासनेची व बौ)दधमाGची अशी पंच8वध छाप बसून, यां;या मनोभूमकेचा
दे वधामGक भाग एक न1ठ न राहतां /च&8व/च& रं ग8वला गेला. यामुळ अमूक दे वधमाGचे मराठे
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क~ॆ 8ववसनीय अनुयायी आहे त अस kहण-याची सोय रा*हल नाहं. सगयाच दे वधमाGचे जे
अनुयायी ते कोणयाच दे वधमाGचे क~े भdत राहण शdय न<हते. अशी या मराठा Kj&यांची
दे वधामGक ि%थ त शक चारश पांचशे;या पुढल तीन चार शतकां;या अवधींत होती. यांना धड
आयG ऐ तया*ह माहत न<हत, धड बौ)द ऐ तया*ह अवगत न<हत, आBण नागां;या
वfयदे वधमाGत मुळीं ऐ तया*ह न<हत. यामुळ मराठे kहणजे महारा12ांत या कालं एक
अडमुयांचा अ<यवि%थत जमाव होऊन बसला होता. निचत दे व नाहं, निचत धमG नाहं,
अKर नाहं, ऐ तय नाहं, असे हे लोक रा>यकयाS;या व दे व{ामणां;या अखंड पराभवाला
कारण होऊन गेले. जो खावयाला दे ईल या;या बाजून लढावयाच, एवढा एकच यांचा धंदा
रा*हला. आज चालd
ु या;या बाजून लढले, उ`यां रा12कूटां;या तैनातींत श7न चालd
ु यांना पाmडल,
पवाG यादवांची पाइक# %वीका7न उ;चाटन केल, असा हा मराठा Kj&यवगG अजाणतेपण दे शांत
राजक#य अ%व%थेला कारण झाला होता. पोटाला घाल-याला जे<हां कोणी धनी मळत नसे ते<हां
=रकामपणा;या अवधींत हे दं गेखोर लोक एकमेकांशीं लढून  तपयाची दहा पांच मैल जमीन सर
कर-यांत गुंतलेले असत. अस?या अंत%थ कलहा;या हक#कती कांहं मी छा8प?या आहे त व कांहं
मजजवळ अ`याप अकाशत रा*ह?या आहे त. हे नागमाहाराि12कोपfन लोक kहणजेच
शहाजीकालन अरा12य ऊफG अधम सं%कृतीचे मराठे लोक होत.
मरा`यांचा उ=दार करणार उ6च उ?तरय आया]ची संJकृ*त
शहाजीकालन मराठे kहणजे कोण लोक होते व हे लोक इतके पराका1ठे चे अरा12य व
अघम कसे बनले या नाचा उलगडा कर-या;या खटाटोपाीयथG 63 <या कलमापासन
ू 99
<या कलमापयSतच 36 रकाने तपशील `यावा लागला. हे मराठे लोक Kj&य खरे , परं तु
रामकृ1णजनका*द आमानाम8वचार करणा4या व सा}ा>य चाल8वणा4या थोर Kj&यांच हे साKात
वंशज न<हत, रामकृ1णा*दकां;या काळ;या कांहं कमसुधारले?या आयुधजीवी Kj&यांचे व नागांचे
हे मु]यवक7न वंशज होत. यां;याखे रज दस
ु रे एक लोक आपणास मराठा Kj&य kहणून
kहण8वणारे शहाजीकालं होते. परं तु तसंबंधक मराठा Kj&य या शpदाचा अथG महारा12दे शांत
कांहं शतके रा*हलेले उतर *हंद%
ु थानांतील Kj&य असा होता, नाग महाराि12कोपfन म4हाटा
असा न<हता. या महारा12दे श नवासी मराठा Kj&यांत चालd
ु य, यादव, प?लव, भोज इया*द
थोर राजघर-यांतील Kj&यां;या वंशजांचा समावेश होतो. चाळके, यादव, जाधव, पालवे, भोसले, हे
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शpद चालुdय वगैरे सं%कृत शpदांचे मराठ3 अपंश होत. या थोर राजघरा-यांत पुलकेशन,
अमोघवषG, 8वमा*दय, संघण, अपराकG इया*द बडीं बडीं घडे होऊन गेलं आBण यां;याच
वंशांत शहाजी व शवाजी हे अवातार पु7ष नजiले. जसा महारा12 – {ामण या शpदाचा
मराठा – {ामण हा मराठ3 अपंश आहे . तसाच महारा12 – Kj&य या शpदाचा मराठ3 – Kj&य
हा मराठ3 अपंश आहे . महारा12 – {ामण kहणजे महारा12दे शांतील /चर नवासी {ामण असा
जसा अथG केला जातो, तसाच अथG महारा12 – Kj&य kहणजे महारा12 दे शांतील /चर नवासी
Kj&य असा अथG केला जात असे.
हे भोज, यादव, चालुdय, रा12कूट, नकुंभ इया*द Kj&य सं%कृता*द भाषा जाणणारे
असून वै*दक सं%कृतीचे मोठे पुर%कतb असत. यां;याच आ[यान 8वnानेवर, भा%कराचायG,
हे मा* वगैरे नामां+कत पंmडतांनीं सं%कृतसर%वतीची अपव
ू G सेवा केल. नागमहाराि12कोपfन
मरायां;या आ[यान भा%कराचायाG*द  तभासंपfन शोधकांचा नवाGह झाला नाहं, व झाला
नसता. कारण हे पंmडत काय करतात व यां;या कतGबगारचा उपयोग काय, हच मुळीं
समज-याची अdकल नागमहाराि12कोपfन मरायांत न<हती. भोजचालुdया*द महारा12 – Kj&य
व नागमहाराि12कोपfन मराठे यां;या सं%कृतींत हा असा जमीनअ%मानाचा फरक होता. आBण
असा फरक पड?यामळ
ु भोजचालd
ु या*द महारा12 – Kj&य नागमाहाराि12का*द मरायांशीं
8ववाहा*द शररसंबंध कर-यात कमपK मानीत. हा भेद महारा12ांत भोस?यां;या राजवटंत*ह
चारांत होता. भोस?यांचा शररसंबंध 8ववKत पंचकुळींत व दसकुळींत होत असे, ह<या या
मराठा कुळींशी होत नसे. कारण भोसले हे माहारा12 – Kj&य अस?यामुळ नागमहाराि12कोपfन
मरायांशीं संबंध कर-यांत यांना कमीपणा वाटे . या 7ढंचा एक चमका=रक व हा%यकारक
प=रणाम होई. भोसले हे पंचकुळी;या बाहे रल मरायांना परमाथाGन सं%कृ त1या कमतर
समजत, तर उलट बाहे रल मराठे लोक भोसले व यांची दसकुळी व पंचकुळी यांना रागान
कमअ%सल kहणून नांव ठे वीत! महारा12 – Kj&य व नागमहाराि12कोपfन मराठे हे दोघे*ह
Kj&यच. फdत सं%कृतींत तेवढा जमीनअ%मानाचा फरक, एका पKाची सा}ा>य चाल8व-याची
योयता तर दस
ु 4याची सामाfय दे शमख
ु ी*ह *टक8व-याची अयोयता. एक चतरु ± 8व`येचा भोdता;
दस
ु रा 8व`येचा 8पढजात श&ु. एक सनातनधमाGचा व गो{ामणांचा कैवार; दस
ु रा भेटेल या
दे वधमाGचा व साळूमाळूचा अनुयायी. एक सुवणGयnोपवीत धारण कर-यांत भूषण मानणारा, तर
दस
ु रा नागनरसोबा डोdयावर घेऊन नाचनारा. अस?या या क न1ठ द>याG;या Kj&याची <यव%था
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कशी लावावी, याला सनातन धमाGकडे कसा वळवावा व तो वाटे ल याची पाइक# न करल अशी
<यव%था कशी करता ये ईल, ह अडचण रा12कूट, यादव, वगैरे रा>यकयाSना या या कालं
सहजच पडे. सदरल 8ववंचनेच प=रमाजGन या कालं कस व +कतपत करतां आल या बाबीची
%फुटता पढ
ु करतE.
चालd
ु यादं;या राजवटंत नागमहाराि12कोपfन मरायांची <यािiत महारा12दे शांत
सामाfय शेतक4यांपासून तE पाटल – दे शमुखांपयGत झालेल होती. थम जे<हां माहाराि12क
दं डकार-यांत व दKणत वसाहती क7ं लागले ते<हां तफb तफbन यांनीं गणरा>य %था8पलं.
गणरा>यांतील मु]य जो जे1ठराज यां;याकडे गणाच पुढारपण अस व गणसंघांतील गण याचे
अनुयायी असत. चालुdया*द स}ाटां;या अमदानींत जे1ठराज दे शमुख बनले व गणांतील गण
पाटल व कुणबी बनले, आBण गणरा>यसं%था लiु त झाल. पाटल kहणजे प~क#ल. प~क#ल या
सामासक शpदाचा अथG यांतील अवयवशpदांव7न %प1ट आहे . अशोकादं;या वेळीं कपसाच
8वणलेले प~ ल*ह-याक=रतां वापरत, जमनी;या मालक#ची नEद या प~यांवर करत आBण ते
प~ क#लकांत kहणजे वेळू;या पोकळ कांडांत घालून सुरKत ठे वीत. प~क#ल kहणजे प~ >यांत
ठे 8वले आहे त तीं वेळूची पोकळ कांड. ह पटक#ल >या;या ताpयांत असत या गांव;या Rामणीला
प~क#लक kहणत. प~क#लक या शpदाचा अपभंश प~क#ल. प~क#ल या शpदाचा मराठ3 अपंश
पाटै लु, पाटे ल, पाटल. तांpया;या पzयांवर जमनी;या मालक#ची नEद कर-याची कला नघा?यावर
पाटै लु जवळ ता}प&*ह संRहाथG रहात. चालुdयादं;या कारक#दoत गणसंघांतील कांहं गण
गांवगfनाचे पाटै लु बनले आBण कांहं गण कुणबी बनले.
कुणबी kहणजे कुलप त. कुलपतीचा अपंश कुळवइ, कुळवी, कुणबी. कुणबी kहणजे श
ू
न<हे . कुणबी kहणजे जमीन करणारा. तो नरपवादपण चालd
ु यां;या चातव
ु BG णGक अमदानींत
नागमहाराि12कोपfन मराठा असे, श
ू नखालस नसे. श
ू ांच काम फdत सेवा कर-याचे.
तापयG, चालुdयायादवां;या राशयतींत जमीन करणारे कुणबी, कुणpयांचे पुढार पाटल व
पाटलांचे पुढार दे शमुख एथून तेथून सवG दे शभर नागमहाराि12कोपfन मराठे असत. स)यां
कुणबी थोडासा गबर झाला kहणजे तो आप?याला मराठा कां kहण8वतो व सामाfय कुनpयाला
पाटल या नांवान संबो/धल असतां तो खष
ू कां होतो याच बीज अस आहे क#ं, कुणबी हा वंशान
मराठा आहे व मराठा kहणवून घे-याचा याला जfमस)द व वंशस)द हdक आहे . ह कुणबी,
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पाटल व दे शमुख मराठामंडळी मराठ3 भाषा बोलणार असून आयG सं%कृती;या अगदं खाल;या
पायरवर होती व यांना आयG सं%कृतीचा अभमान जेण क7न येईल ते उपाय महारा12 –
Kj&यांना व {ामणांना कतG<य होते.
याकालं महारा12ांतील श
ू , कुलपती;या kहणजे कुणpया;या kहणजे शेतक4या;या,
 त1ठे त चढला न<हता. माहाराि12कांची व नागांची दKणत जे<हां गांठ पडल ते<हां
नागलोकांत तीन वणG ऊफG जा त अि%तवांत होया, (1) नाग – Kj&य, (2) नागश
ू व (3)
नाग अ तश
ू . पैक#ं नाग – Kj&यांशीं माहाराि12कांचा शररसंबंध होऊन मराठे लोक नमाGण झाले.
नाग – अ तश
ू kहणजे स)यां >यांना आपण महार kहणतE ते. यां;या नांवापुढ नाग = नाक हा
यय अ`याप*ह असतो, जस रामनाक, कामनाक, इ. इ. इ. नाग – श
ू जे होते तेच मराठे लोक
अि%तवांत आले या समयींचे या दे शांतील श
ू होत. माहाराि12क लोक दKणत उतरले ते<हां
यां;या बरोबर उतरतील श
ू ा तश
ू सहजींच फार थोडे आले. आयG वसाहतकार जेथ जे थ जात
तेथ तेथ यांना जे भूमज अधGरानट लोक भेटत यांना ते दा%यकमG करावयास लावन
ू श
ू व
अ तश
ू बनवीत. दKणत माहाराि12कांना नाग – श
ू व नाग – अ तश
ू आयतेच नागलोकांत
असलेले आढळले. या नागश
ू ांत माहाराि12कां;या बरोबर आलेले उतरदे शीय अ नरवसत श
ू ,
वैय व नाग-Kj&य यांचे शररसंबंध होऊन श
ू – कुणबी kहणून >यांना kहणतात ते
शहाजीकालन लोक नमाGण झाले. ते<हां नवीन श
ू बन8व-याची खटपट करावी लागल नाहं. हे
नागश
ू व अ तश
ू नाग-Kj&यांहून*ह नीचतर सं%कृतीचे असत, हे सांगण नलगे. यां;यांत*ह
आयG सं%कृतीचा अभमान उपfन करण महारा12 – Kj&य व {ामण यांना आवयक भासत
होत.
माहाराि12क लोकांबरोबर उतरे कडील {ामण, 8वशेषतः ययव
ु b*द {ामण, दKणत
परु ो*हतकमGसंपादनाथG उतरले व माहाराि12कांबरोबर गांवगfना पसरले. नाग माहाराि12कोपfन
मरायां;या गांवढळ संगतीन हे यजुवbद {ामणा*ह अयfत अn बनून गेले होते. यांना*ह
उजळा दे -याच काम महारा12 – Kj&य व 8व`वान {ामण यांना ज7रच भासत होत.
एणमाण चालुdयरा12कूटयादवादं;या अमदानींत (1) अ?पसं]यांक भोजयादवा*द
उतरदे शीय महारा12 Kj&य व {ामण (2) नाग माहाराि12कोपfन मराठे , दे शमुख, पाटल व
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कुणबी, (3) नाग-श
ू व अ तश
ू आBण (4) जोसपण कुलकरण करणारे गांव²यागांवचे यजुवbद
{ामण असे चतु8वGध सं%कृतीचे लोक दे शांत होते आBण अ?पसं]यांक महारा12 – Kj&य व
{ामण यां;याकडे या रा12ाच व समाजाच नयंतृ व व चालकव होत. अ?पसं]यांक महारा12
Kj&यांच व {ामणांच बल काय त यां;या बरोबर उतरे कडून आले?या थोडयाया Kj&यांच व
{ामणांच. उतरदे शीय Kj&य व 8व`वान {ामण रा12ांतील व=र1ठ ल1कर व मुलक# अ/धकार
चालवीत. बाक#ं सैfयांतील दरोब%त िज?हर शपाय/गर व पायक# आBण मुलक# खायांतील व
धमGखायांतील दरोब%त कारकुनी व Rामविृ त नागमाहाराि12कोपfन मरायांकडे व गांवढळ
यजुवbद {ामणांकडे असे. हे नकृ1ट मराठे व यजुवbद {ामण मराठ3 भाषा बोलत व वfयदे वा*ह
नाना पाकृत दे वधमाGचे उपासक असत. झक
ु ानेवाला भेटला क#ं हे झक
ु -यास अnानान एका
पायावर तयार असत. जैन, लंगायत, मानभाव, गोरखपंथी, इया*द नाना पाखंडी या लोकांना
भुलवीत व हे लोक या भल
ु व-याला बळी पडत. इतकच न<हे तर नव<या दहा<या शतकां;या
सुमारास नंदरु बार ांतांतील +कयेक यजुःशा%&ीय <यवहा4यांनीं व सराफांनीं व रं गा4यांनीं इराण,
अरब%थान व शामळदे श यां;यांशीं बेपार करतां करतां कांहं मुसुलमान अवलयांच श1य़व
पतक=रल. जो कोणी पोटाला दे ईल, मग तो %वधमr असो क#ं 8वधमr असो, याची सेवा कर-यास
हे नागोपfन मराठे व यजुवbद {ामण सारखेच तयार असत. मराय़ांचा हा असा %वभाव
बन-यास मु]य कारण kहटल kहणजे यांच नागवंशव होय. वांशक ऊफG सामािजक
<यावहा=रक, राजक#य व धामGक बाबतींवर प=रणाम घड?याशवाय रहात नाहंत याच ह एक
उदाहरण आहे .
अशा या अnानपंकांत डुबले?या ाकृत जनांना याकालं सं%कृत ांतांत फोफावले?या
सं%कृतीच बाळकडू सं%कृतभाषा `वारा पाजंू kहटल तर त अशdय होत, कारण ाकृतांना सं%कृत
भाषेची ओळख न<हती. ाकृतांची जी मराठ3 भाषा तींतून ाकृतांना बाळकडू पाजाव, तर मराठ3
भाषा अ`याप अKर न8व1ट*ह झाल न<हती. यांत?या यांत एक बाब मा& समाधानाची होती.
ती अशी क#ं, सवG महारा12दे शभर दे शमु]यांपासून रं कापयGत सवG जातींची व सवG लोकांची मराठ3
ह शालवाहना;या पांच<या शतकापासून नव<या शतकापयGत;या अवधींत जfमभाषा बनून गेल
होती. ां तक भेदान मराठ3 भाषा ांतोांतीं +कं /चत भfन उ;चा=रल व बोलल जाई. परं तु
दे व/गर ांतांतील मराठ3 भाषा म)यमव तGवामुळ सवG ांतांना सहज कळ-यासारखी असे. सबब,
दे व/गरय ांतांतील मराठ3 भाषेला श1टव दे ऊन त;या `वारा उ;च आयGसं%कृती;या
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ाकृतजनांत फैलाव कर-याचा नचय रा>यकयाG {ामणKj&यांनीं केला. ाकृतजनांत, उ;च
आयGसं%कृतीचा फैलाव करण kहणजे आयGसं%कृतींत जे वणGधमG, आ[यधमG, शौचधमG, जा तधमG,
कुलधमG, रा12धमG व दे शधमG या कालं 8व`यमान होत व ज ऐ तय, शा%zय व कलाnान
विृ )दं गत झाल होत त ाकृतजनांत पसर8वण. हे धमG व ह nान ाकृतजनांत या कालं न<हत,
असा या 8वधानाचा अथG होतो. कां न<हत, तर हे ाकृत लोक महारा12 Kj&यां;या व
{ामणां;या रा12ाचे अवयव न<हते, फdत परक#य कामकर होते. मराठे लोक नाग व
माहाराि12क या दोन लोकां;या म[णान नुकतेच नवे लोक बनून फdत पांच चारश वषb लोटलं
होतीं. या न<या लोकांच नव महारा12 बन8व-याचा उ;च संक?प तकालन परक#य महारा12
Kj&य व {ामण यां;या मनांत %व*हताथG व %वसंरKणाथG उप=र न*दG 1ट समरसते;या स)दयथG
उतरे कडून %वक#य Kj&य व {ामण दKणत ये-याच अनेक राजक#य व सामािजक कारणांनीं
जसजस उतरोतर बंद होत चालल, तसतस महारा12ांतील मराठा, कुणबी, श
ू व अ तश
ू यांचा
ममतेचा पा*ठंबा मळ8वण रा>यकयाSना अगयाच होऊन बसल.
समरसता चार `वारांनीं उपfन कर-याच ठरल. प*हले `वार भdतीच. असं%कृत बु)द;या
अ<युपfन मरायालोकांत राम, कृ1ण इया*द दै वतांची भिdत पसर8व-याक=रतां अभंग, ओ<या,
इया*द छं दांत का<य नमG त शक 900 पासून मराठ3ंत {ामण कवींनी 7/चल. दस
ु र `वार
ऐ तयाच. भारत, भागवत व रामायण यातील संगांवर ग`यप`य रचना क7न भारतीय
ऐ तयाच nान मरायांत फैला8व-याचा उपम याच कालं झाला. तसर `वार वेदांताच.
शांकरय वेदांताचा सार कर-याक=रतां छंदवायांतील संद राजांचा आ/[त जो मुकुंदराज यान
Rंथरचना सं%कृतांत व ाकृतांत याच कालावधींत केल आBण पांचरा&ीय वेदांत nानदे वान याच
मोसमांत गा यला. चवथ `वार Rामजोयां;या व कुणpयां;या उपयोगाच Rह>यो तषाच व
फल>यो तषाच. [ीपतीन आपल RहगBणताची रनमाला असं%कृतn Rाम>योयांना RहगBणत
क7न पंचांग वन8वतां यावीं kहणून याच कालं मराठ3ंत गुं+फल आBण सहदे वभाडळीन मेघमाला
व संवसरफल मराठ3ंत कुणpयां;या मा*हतीक=रतां सं%कृत Rथांतून याच कालं उतरलं. अशा
रतीन मराठ3 भाषेचा Rंथावतार मराठा लोकां;या अनुRहाथG शक 900 पासून 1200 पयGत होत
होता व मराठा रा12 आ%तेआ%ते साKर बनत होत. तE इतdयांत मुसुलमानांची धाड महारा12ावर
येऊन शक 1240 त महारा12 यवनाधीन झाल व मराठ3 भाषेचा राजा[य नाहंसा झाला.
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या संकटसमयांत आयGस%
ं कृतीच बीज मरायां;या मनोभम
ू ींत गे?या तीनश वषाGत
+कतपत 7जल होत याची नामी प=रKा उतरल. मराठा कुणबी श
ू व महार हे आयGधमाGला व
*हंद ू 7ढला बेमालम
ू jबलगले व यां;यांतून फारच थोडया लोकांनीं धमाGfतर केल. परं तु,
आयGधमाG;या बाहे रल जे हलालखोर, कसायी, रं गरे ज इया*द अंयावसा य लोक, >यां;यांत
आयGसं%कृतीचा फैलाव अ`याप झाला न<हता, ते सबंद;या सबंद मस
ु ुलमान बनले. *हंद ू
सं%कृती;या सीमादे शावरल अंयावसायी लोक मस
ु ुलमान बन-यांत मोठासा चमकार न<हता.
कारण, हे अंयावसायी लोक मुळांत *हंद ू न<हतेच. आयGसं%कृ तसाराच वार दे शांत +कतपत
भनल होत. याची परKा दस
ु 4या*ह एका त4हे न झाल. मुसल
ु मानी अंमला;या भर >वानींत
आयGधमGसाराच सकृय अठरापगड जातींतील संतांनीं अनिfवत छळ सोसून*ह पढ
ु चालू ठे 8वल.
त इतdया जोरान ठे 8वल क#ं भारतांवर भारत, रामायणांवर रामायण व भागवतांवर भागवत मराठ3
भाषत शक 1200 पासून पुढल पांचश वषाGत ल*हलं गेलं. हा असला jबनखळ मारा मराठा,
कुणबी, श
ू व अ तश
ू समाजावर करण याकालं अयfत आवयक होत. कारण शक 1200
श;या पूवrल मा4यान धमाSतर कर-यापासून मराठा समाज य`य8प परावृ त झाला होता त&ा8प हा
समाज अ`याप बनावा तसा रा12य बनला न<हता. अ`याप परक#य मस
ु ल
ु मान रा>यकयाS8व7)द
उकट `वेष यां;या ठाई जसा बाणावा तसा बाण-यास अवकाश होता. अ`याप मू तG फोडले?या,
ि%&या 1ट केले?या, स>जनांची अ{ू गेलेल, गोमातेचा वध झालेला उघडया डोयान बघ-याची
मराठयांना खंती वाटत न<हती.
अया राजक#य 1या अधGवट, ल>जा%पद व अधम ि%थतींत दKणतील
नागमाहाराि12कोपfन मराठे लोक असतां, उतरे कडील ऐतरे य{ामणान गा यले?या भोजKj&यांचे
वंशज जे शहाजीराजे भोसले यांनीं यवनाशीं करामतींन व परामान झंझ
ु ून %वरा>याचा पाया
घाल-याचा साहसी उपम %वतः;या एकटया;या *हंमतीवर र/चला. आयGKj&यांच नांव पुनर8प
j&भुवनभर गाज8वल आBण अBखल आयाS;या बेचाळीस 8प²यांचा उ)दार केला!
उतरदे शीय महारा12 Kj&य व नागमाहाराि12कोपfन मराठा Kj&य हे या;या पुढल
काळांत मसळून व एकवटून जाऊन दोघांना*ह मराठा ह संnा सारखीच कशी पडत चालल तो
इ तहास अंशतः शहाजीकाला;या नंतरचा अस?यामळ
ु , या संबंधा;या तपशलांत शर-याच
%तत
G ंश व नागांचा नागवंश
ु कारण नाहं. महारा12 Kj&यांचा सोमवंश, माहाराि12कांचा सय
ू व
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असे तीन वंश मळून स)यांच मराठा रा12, अथवा खर पा*हल तर स)यांचे मराठे लोक, बनले
आहे त. चवथा परमार इया*दकांचा अिनवंश. हा अिनवंश केवळ कि?पत आहे अस /चंतामणराव
वै`य  तपा*दतात. त&ा8प, एवढ खर क#ं परमार वगैरे ढुंढारदे शीय कुल माहाराि12कां;या बरोबर
दKणत उतरलं. यांची सं%कृ त महाराि12कां;या सं%कृतीसारखीच अस?यामळ
ु , नागवंशम[णान
माहाराि12कांत जो बदल झाला तसला बदला परमारादं;या म[णान झाला नाहं.
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मराठ1 रा2याचा 3वकास
यावेळ;या मरायां;या राजकारणाच 7प दोन कारच होत. अंत%थ <यव%था ठे व-याच
राजकारण करण ह एक 7प व सवG भरतखंड *हंदप
ु दबादशाहंत आणण ह दस
ु र 7प. पैक#ं प*हल
7प कालांतरान बनत बनत कस बनल ह पाहण मोठ मनोवेधक आहे . शहाजी;या पूवव
G यांत जी
एक लहानशी जहागीर होती, ती शवाजीन 1646 त 8वजापूर;या पातशाहंतून फोडून %वतं&
सं%थाना;या पदवीस आणून सोmडल. 8वजापूर;या पातशाहंतून %वतं& झालेल ह मावळांतील
शकल वाढत वाढत 1674 त सया;या प1ृ ठवंशा;या पूवbस व पिचमेस बागलणापासून
फEडयापयSत वीस पासून तीस मैलां;या अंतरान पसरल. या साराला %वरा>य %थापन अशी
संnा आहे . यावेळीं राजा व अ1टधान हंच काय तीं रा>याचीं अंग होतीं. शवाजीच महारा12
यावेळीं वंशपरं परे न चालणार व अ1टधानोप*द1ट अस एकसतामक रा>य होत. शवाजी;या
नंतर 27 वषाSनी शाहू रा>यसनीं आ?यावर या एकसतामक रा>यांत मांडलक ऊफG सरं जामी
सरदार उपfन झाले. सरं जामी सरदारांनीं आपाप?या ांतांतील मुलक#, *दवाणी व ल1कर
<यव%था पाहून छ&पतींना पेषकष दे ऊन रहाव असा नबGध बाळाजी 8ववनाथा;या कारक#दoत
पडला. सरं जामी सरदार उपfन <हावयाला व शवाजी;या %वरा>या;या बाहे र मरायांची सता
पसर-याला एकच गांठ पडल.
%वातंzयाथG लढाईचा नकाल औरं गझेबा;या मृ यस
ु मयीं मराठयां;या तफbन लाग?यावर,
मराठयां;या शdतीचा जोर %वरा>याला पु7न पररा>यांत वाव7ं लागला. मEगलांची 8पछे हाट
झा?यावर मराठयांची पेषामद <हावी ह पराका1ठे ची मेहनत क7न %वतं& झाले?या रा12ांच
कुलमागत ¤तच आहे . मEगलां;या ांतांत मराठयांचीं ह पेषामद मोठ3 चमका=रक झाल.
राजाराम महाराज िजंजीस असतांना व राजाराम महाराज मृ यु पाव?यावर खंडेराव दाभाडे, कंठाजी
कदम बांडे, काfहोजी भोसले, /चमणाजी दामोदर, काfहोजी आंRे वगैरे सरदार बहुतेक %वतं&पण
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मEगलां;या ांतांत व मEगलांनीं िजं+कले?या %वरा>यांतील ांतांत अkमल चालवीत होते.
रा>यावर ये-या;या समयीं व नंतर आप?या पKाला बळकट यावी या हे तून शाहून या बहुतेक
%वतं& सरदारांना आप?या रा>याचे बहुतेक %वतं& असे सरं जामी सरदार अथवा मांडलक केले.
मEगलां;या ांतांत अंमल करणा4या या सरदारांस संरजाम *द?यावर %वरा>यांतील अ1टधान व
इतर यो)दे यांस*ह सरं जाम दे ण शाहूस भाग पडल. +फतूर झाले?या जाधव, नंबाळकर वगैरे
सरदारांना नजामु?मुलुखान सरं जाम *द?यामुळ, ततdयाच योयतेची लालुच आप?या*ह
सरदारांना दे -याशवाय दस
ु र सोय शाहूजवळ रा*हल नाहं. सरदारांना सरं जामी क7न टा+क?यावर
अ1टधानां;या उरावर शाहून एक मु]य धान अथवा पेशवा kहणून अ/धकार नेमला.
येथून पुढ पेशवा मु]य व अ1टधान गौण असा कार झाला. अ1टधानांतील बरच
मंडळी ताराबाई;या पKाची अस?यामळ
ु शाहूला ह तोड काढावी लागल. येणमाण मराठयां;या
रा>यप)दतींत सरं जामी सरदारचा नवीन वेश झाला, व तींतून अ1टधानप)दतीचा हळंू हळू लोप
होत गेला. बाळाजी 8ववनाथा;या कारक#दoत मराठ3 रा>य प)दतीला, वंशपरं परे न चालणार, एक
धानघ*टत मांडलकसं%थानोप8वGत, संयुdत ल1कर एकसतामक प)द त अशी संnा तंतोतंत
लागूं पडते. सारांश, शाहू व बाळाजी 8ववनाथ यां;या कारक#दoत संयुdत सा}ा>याच %व7प
महारा12 रा>यप)दतीला येत चालल होत, अथवा खर kहटल असतां, आलच होत. महारा12ा;या
या संयुdत सा}ा>याच 7प एका आधु नक रा12ा;या संयुdत सा}ा>या;या 7पासारखच होत.
इंलंड व इंलंड;या वसाहती यांचा जो संयोग स)यां बनत चाललेला आपण पहात आहE तोच
संयोग महारा12 व महारा12ा;या बाहे रल सरं जामी सरदारांचीं सं%थान यांचा यावेळीं बनत होता.
भेद इतकाच क#ं, इंलंडांत  त न/ध नKiत व बहुधानघ*टत, वंशपरं परे न चालणार एक सता
होती. युनाइटे ड %टे स, dयानडा, 2ाfस<हाल यांनीं जशी इंलंड;या 8व7)द आजपयSत वेळोवेळीं
खटपट केल, यामाणच आंRे, दाभाडे वगैरनी महारा12ा;या 8व7)द केल. वसाहतींतील
सं%थानांचे *हतसंबंध इलंड;या *हतसंबंधांशीं गोवून टाकबाळाजी 8ववनाथ यांनीं नवीन उपfन
झाले?या सरदारांच *हतसंबंध आप?या *हतसंबंधांशीं गोवून टा+कले. सरदे शमख
ु ी, बाबती, साहो&ा
वगैरे बाबींची वाटणी सरदारां;या सं%थानांतून व िजंकले?या ांतांतून छ&प त व सरदार
यां;याम)य यांनीं अशी क7न टा+कल क#ं मु]य सतेचा %पशG सरदारां;या सदा अनुभवास
यावा व सरदारां;या हालचाल सदा मु]य सते;या दे खरे खीखालं रहा<या. बाळाजी 8ववनाथा;या
या श%तीलाच Rांट डफ {ामणाचा कावा kहणून दष
ू ण दे तो (Duff. Chap. XII). कोणत*ह रा12
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संयुdतसं%थाना;या पदवीला येऊन पोहोचल kहणजे संयोगांतगGत सं%थानाचे *हतसंबंध मु]य
सते;या *हतसंबंधांशीं गोवून टाकण अयंत आवयक कस होत याचा अनुभव डफला
नस?यामुळ मुसZे/गर;या या धोरणाला तो ‘{ामणांचा कावा’ kहणून दष
ू ण दे तो. परं तु संयुdत
सा}ा>याच ओझ डोdयावर येऊन पडले?या डफ;या नातवांना बाळाजी 8ववनाथा;या या
धोरणाचा अथG जा%त उदात रतीन करतां ये ईल यांत संशय नाहं. स)द इ तहासतववेते
कैलासवासी महादे व गो8वंद रानडे यांनीं बाळाजी 8ववनाथा;या या सरं जामी प)दतीचे गुणानुवाद
मोठया भारद%त शpदांनीं गा यले आहे त व ते, तकालन व%तुि%थ त लKांत घेतां, सवGथैव योय
आहे त. शवाजीन र/चले?या अ1टधानघ*टत रा>यप)दतीच अनुकरण *हंद%
ु थानांत j{*टश
मु स`यांनीं केल आहे अस या तववेयाच kहणण होत. याचमाण मराठयां;या
सा}ा>या;या *हताथG बाळाजी 8ववनाथान र/चलेल सरं जामी रा>यप)द त, j{*टश सा}ा>याशीं
वसाहतींतील सं%थानांचे *हतसंबंध जखडून टाक-यास j{*टश मुस`यांनीं योिजले?या
प)दतीसारखीच आहे .
बाळाजी 8ववनाथा;या सरं जामी प)दतींतील कांहं कलम येणमाण होतीं. (1) आपाप?या
ताpयांतील ांतांत सरदारांनीं मुलक# व ल1कर अ/धकार चालवावे. (2) ांतांतील उपfनाचे *हशेब
सरकार;या सरदारांना दाखवून सरकारांत 7जंू करावे. (3) छ&पती हुकूम करतील या मो*हमेस
सरदारांनीं जाव. (4) सरकार;या हुकुमाशवाय पररा12ांशीं तह +कं वा लढाई क7ं नये. (5) ठर8वले
पेषकष सरकारांत दरवषr भरणा करावी. (6) सरं जामी सरदार वंशपरं परा नसून सरकारास वाटे ल
यास ती दे तां यावी, (7) छ&पतींनी *दलेले +कताब नांवापुढ चालवावे. (8) रा>या;या बाबी थम
वसुलांतून काढून ठे वा<या. (9) वसुला;या बाबी सरदारांनीं दे शपरव ठरवा<या. (10) येणा4या व
जाणा4या मालावर जकात बसवावी. या प)दतींतील हं दहा कलम म]
ु य आहे त. या
प)दतीअंवय, दाभाडे, आंRे, बांडे, भोसले, वगैरे सरदारांशीं करारनामे बाळाजी 8ववनाथा;या
कारक#दoत ठरले होते. या कलमांतील करारा;या 8व7)द जो जाईल याच पा=रपय करण
छ&पतीं;या अ/धकारांतील होत.
महारा12ा;या संहासनावर शाहू;या आरोहणान >यामाण सरं जामी सरदारांची उपित
झाल, याचमाणच अवरं गझेबा;या मरणान मराठयां;या संयd
ु त सतेची अथवा सा}ा>याची
ाण त1ठा झाल. अवरं गझेबाची व अवरं गझेबा;या सैfयाची वाताहत के?यावर या;या
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सा}ा>याचा उपयोग घे-याचा यन कसकसा होत गेला याचा*ह वृ तांत मोठा मनोरं जक आहे .
1707 त *द?ल;या पातशाहांचा मांडलक या नायान शाहू थम महारा12ांत आला. शाहू
महारा12ांत ये-या;या अगोदर जाधव, दाभाडे, बांडे, आंRे, भोसले वगैरे सरदारांनी अवरं गझेबा;या
भEवतालल व4हाड, खानदे श, गज
ु राथ, कEकण, मरज वगैरे ांतांत अंमल बसवून चौथाई व
सरदे शमुखी वगैरे बाबी वसूल कर-याचा उपम चाल8वलाच होता. शवाजी;या %वरा>या;या
बाहे रल मEगलां;या ांतांत अंमल बस8व-याचा हा जो उ`योग तोच मराठयांच सा}ा>य
%वरा>या;या बाहे र पसर8व-याचा ओनामा होय. %वरा>या;या बाहे र उ`योग करणा4या या
सरदारांना आप?या पKाकडे ओढून घेऊन, शाहून मराठयांच सा}ा>य पसर8व-या;या ¤ताचा*ह
%वीकार केला. परं तु हा %वीकार शाहून मोठया नाजक
ू यd
ु तीन केला. 1718 त सXयद बंधंन
ू ा
साहाXय कर-याक=रतां जे<हां बाळाजी 8ववनाथ *द?लस गेला ते<हां खानदे श, व4हाड, गुजराथ,
कEकण व 8वजापूर या ांतांत मराठयांनीं मळ8वलेला मल
ु ूख दKण;या सहा सुIयां;या
सनदे बरोबर पातशहाकडून बहाल <हावा अशी अट सXयदांकडून शाहून कबूल क7न घेतल.
/चनकुलचखानाचा kहणजे नजामु?मुलख
G कर-यास, सXयदांचा मराठयांना ह अट
ु ाचा पK दब
ु ल
बहाल कर-यांत फायदाच होता. गज
ु राथ, व4हाड, बंगाला, ओढया, माळवा, औरं गाबाद, 8वजापरू ,
कEकण वगैरे ांतांत जेथ जे थ सXयदांचे श&ू असतील तेथ तेथ यांना मराठयांकडून तंबी बसावी
हा तर सXयदांचा मु]य हे तु होता. *द?ल;या पातशहा;या हुकुमान या या ांतांतील मुसलमान
सुभेदारांशीं आपण भांडत आहEत असा राजरोस हdक सुभेदारांचे ांत िजंक-यांत मराठयांनाह
सांगतां आला. यावेळी पातशहान नेमलेले मस
ु लमान सुभेदार *द?लपतीचे श&ू kहणून नांवाजले
गेले व मराठे आnाकारक सेवक kहणून द ु नयत स)द झाले. नजामु?मुलख
ू , सुरबुलंदखान,
जंिजरे कर, दयाबहादरू वगैरे सुभेदारांशीं मराठयांचीं जी यु)द झालं तीं मराठे *द?लपतीचे सेवक
या नायानच झालं. सारांश, मराठयांच सा}ा>य *द?लपतीची सेवा करतां करतांच वाढल.
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इ*तहासा6या दोन बाजूः भौ*तक व
आ=याि?मक
कोणया*ह सं%कृत रा12ा;या च=र&ाचा सांगोपांग 8वचार करावयाचा kहटला kहणज तो
अनेक 1टंनीं केला पा*हजे. धमG, नी त, 8व`या, समाज, <यापार, कृ8ष, कलाकौश?य, कायदे कानू,
राजकारण, व तिस)दयथG केले?या अंतः%थ व ब*हः%थ खटपट इतdया सवाS;या गतीचा +कं वा
8वगतीचा कालमान यथाि%थत, बांधेसूत, प)दतवार व समाण 8वचार केला जाऊन तो पुनः
आिमक व भौ तकरया झाला kहणजे रा12ाच च=र& समR कळल, अस होत. येथ आिमक व
भौ तक हे शpद कोणया अथाGचे वाचक आहे त त सां/गतल पा*हज. धमG, नी त, 8व`या,
राजकारण, इया*द रा12ा;या च=र&ाचीं जीं नर नराळीं अंग सां/गतलं यांचा 8वचार दोन त4हे न
क=रतां येईल. हं अंग कायाG;या 7पान फलत झालेलं पाहून या फलत 7पांच प)दतवार वणGन
कर-याची एक त4हा आहे व हंच अंग कारण7पान असलेलं पहाण kहणजे वर सां/गतले?या
फलत कायाSचीं कारण kहणून यांचा 8वचार करण kहणजेच दस
ु 4या त4हे चा अं/गकार करण होय.
प*ह?या त4हे ला मी भौ तक kहणतE व दस
ु रला आिमक kहणतE.

भौ तक प)दतीन कोणया*ह धमाGचा 8वचार करावयाचा kहणजे या धमाSतील नर नराया
पंथांच जीवनवृ तांत `यावयाचे; kहणजे ते पंथांच जीवनवृ तांत `यावयाचे; kहणजे ते पंथ +कती
आहे त, यांचीं %थलांतर कोठ कोठ झालं, नर नराया पंथां;या कलहांच %व7प काय होत
इया*द बाय 7पांचीं वणGन करावयाचीं; आBण आिमक प)दतीन कोणया*ह धमाGचा 8वचार
करावयाचा kहणजे या धमाGचीं मल
ू तव काय आहे त, आkया;या अनेक वृ तींतून कोणया
वृ तीच या धमाSत ाधाfय आहे , इया*द अंतः%थ व गढ
ू नांचा ऊहापोह करावयाचा. भौ तक
प)दतीन कलाकौश?याचा 8वचार करावयाचा kहणजे या;या शाखा +कती आहे त, नर नराया
शाखांचा संकर +कती झाला व शाखांचीं %थलांतर कोठ कोठ झालं ह सांगावयाच आBण
आिमकरया कलाकौश?याचा 8वचार करावयाचा kहणजे आkया;या कोणया वृ तीपासून
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कलाकौश?याचा उगम होतो वगैरे अंतः%थ व गूढ नांचा उलगडा करावयाचा. याचमाण
भौ तक प)दतीन कोणया*ह रा12ा;या राजक#य ग ति%थतींचा 8वचार करावयाचा kहणजे या
रा12ांत झाले?या अंत%थ कलहांचीं व ब*हः%थ कलहांचीं वणGन `यावयाचीं; kहणजे रा12ांतील
बंडांचीं, नर नराया पKां;या, वगाS;या व जातीं;या चढाओढंचीं व पररा12ाशीं झाले?या लढायांचीं
वणGन `यावयाचीं आBण आिमक प)दतीन रा12ा;या राजक#य ग ति%थतींचा 8वचार करावयाचा,
kहणजे अंतः%थ व ब*हः%थ कलहां;या उपतीचीं कारण, या रा12ांतील एकंदर लोकसमूहांत
आkया;या उfनतावनत वृ तीपैक#ं कोणया वृ तीच 8वशेष ाब?य आहे याचा सूम 8वचार,
या रा12ांतील मोठमोठया तटां;या पु7षां;या राजक#य ग ति%थतींचा भौ तक व आिमक1या
जो 8वचार यासच रा12ाचा राजक#य इ तहास kहणतात. धमG, नी त, 8व`या, समाज, <यापार,
कृ8ष, कलाकौश?य यांतील एक +कं वा अनेक अंगांच ाब?य +कं वा दौबG?य होऊन रा12ा;या
राजक#य इ तहासांत करावा लागतो. येणमाण कोणया*ह रा12ाचा सवाSगांनीं संपूणG असा
राजक#य इ तहास लहावयाचा kहटला kहणजे तो भौ तक व आिमक अशा दोन*ह प)दतींनीं
ल*हला पा*हजे.
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इ*तहास Aहणजे काय?
मानवी इ तहास काल व %थल यांनीं ब)द झालेला आहे . कोणया*ह संगाच वणGन
`यावयाच kहटल kहणजे, या संगाचा प=र1कार 8वश1ट कालावर व 8वश1ट %थलावर पसरवून
दाख8वला पा*हजे. संगांचा प=र1कर कालान व %थलान 8वश1ट कसा झाला आहे , ह दाख8वतांना
या कालं व या %थळीं कोणया <यdती ामु]यान पुढ येतात ह*ह इ तहासकाराला
%वाभा8वकपणच सांगाव लागत. सारांश, काल, %थल व <यिdत या &यीची जी सांगड तलाच
संग व ऐ तहासक संग ह संnा दे तां येते.
कोणया*ह बखरंत +कं वा इ तहास ह ौढ नांव धारण करणा4या Rंथांत जेथ या &यींतील
एकाची +कं वा सवाSची गफलत अगर लोप केलेला असतो तेथ ऐ तहासक संगाची यथाि%थत व
सशा%& मांडणी झाल नाहं अस kहणाव लागत. परKेक=रतां घेतले?या बखरंत व इ तहास ह
ौढ नांव धारण करणा4या Rांट डफ;या Rंथांत योय आधार न मळा?यामुळ +कं वा योय आधार
मळ8व-याची खटपट न के?यामुळ, +कं वा शKणाभावामुळ +कं वा केवळ अnानामुळ वर
सां/गतले?या &यींतील एकाचा +कं वा अनेकांचा लोप वेळोवेळीं झालेला वाचकां;या नजरे स (आkह)
आणून *दला आहे . >यांनीं संग घडवून आBणले, या <यdतीं;या नांवांचा लोप +कं वा गफलत,
जे<हां संग घडले या कालचा लोप +कं वा गफलत, व जेथ संग घडले या %थलांचा लोप +कं वा
गफलत बखरकारां;या बखरंत व Rांट डफ;या इ तहासांत अनेक संगीं झा?याकारणान संगांचा
कालानुम, यांच <यिdतमाहाम, व यांच %थलवैश1य <यवि%थत रतीन )यानांत येण
म1ु क#ल होत व इ तहासा;या अि%तवाच म]
ु य योजन व हे तु न1फल होतात. <यdतीं;या
हातून 8वश1ट कालं व 8वश1ट %थळीं घडले?या अनेक संगांच मुZस
े ूद, तपशींलवार, व
<यवि%थत वणGन दे तां दे तां 8वश1ट कालं व 8वश1ट दे शांत कोणया महा8वचाराची कशी उांती
झाल व काय प=रणाम झाल, ह वतGमान व भावी 8पढयांना दाखवून दे -याच भूत व वतGमान
इ तहासांच मु]य योजन आहे . ह योजन मराठ3 व मुसलमानी बखरंतील व Rांट डफ;या
Rंथांतील मजकुरांव7न <हाव तस सा)य होत नाहं. याला म]
ु य कारण या Rंथांत कालाचा,
%थलांचा +कं वा <यdतींचा योय व <यवि%थत नदb श झाला नाहं ह होय. अथाGत, इ तहास व
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त>जfय उपदे श या बखरंतील व इ तहासांतील मजकुरापासून उदभूत होत नाहंत. 8वश1ट
काल, 8वश1ट %थल व 8वश1ट <यdतींच 8वश1ट आचरण या तीन घटकांचा संघात झाला
असतां संग ह व%तू बनल जाते व अनेक संगां;या <यवि%थत संततीपासून इ तहास kहणून
>या व%तस
ू kहणतां येईल तची नमGती होते.
ह नमGती होत असतां अनेक कालांशांनीं घ*टत जो कालाचा महाभाग >यास epoch, age,
मंवंतर वगैरे संnा दे तात, यांत कोणया 8वचाराच ाधाfय आहे ह सहज समद
ु भत
ू होत. या
8वचारापासूनच वतGमान व भावी 8पढयांना गतकालन 8पढयां;या कमGसंततीच nान होत. कोणती
कमGसंतती घेऊन आपला समाज जfमाला आला आहे व कोणया *दशेच आचरण ठे 8वल असतां,
कालांतरान का होईना, पण होईल ह*ह या गतकालन 8वचारापासून अंशतः कळं लागत.
गतकालन 8पढयां;या कमाGच ज nान – >यास युगमाहाम, Spirit of the age, Esprit d’epoc, वगैरे
नर नराळया भाषांतून समानाथGक संnा आहे त – यासच इ तहासाचा आमा kहणतात, +कं वा
इ तहासाचा आमा अशी औपचा=रक भाषा योज-यापेKां, यासच इ तहास हा <यपदे श
सामाfयक7न दे तात.
ह युगमाहाkय, ह कालमाहाkय, हा इ तहासाचा आमा दाखवून दे -याच अवघड काम
अ`यापपयGत महारा12ांत को-या*ह इ तहासकारान यथाि%थत केल नाहं. कां क#ं, वर न*दG 1ट
केले?या घटक&यीचा पता मवार या इ तहासकारांना लागला नाहं. घटक&यीचा संघात कसा
झाला, ह यांना कळल नाहं व अथाGत महारा12ा;या इ तहासा;या आkयाची ओळख यांना
jबलकुल झाल नाहं. घटक&यीचा पता नीट न लाग?याकारणान आिमक इ तहासाची ओळख
या इ तहासकारांना झाल नाहं एवढच न<हे , तर अथाGत तकालन लहानमोठया <यdतीं;या
च=र&ांतील अनेक गो1टंच अnान यांच ठायीं कायम रा*हल.
रा12ांतील मोठमोठया <यdतींची च=र& kहणजेच रा12ाचा इ तहास होतो, अस एक 8वधान
आहे व त ब<हंशीं खर आहे . <यdती या समाजा;या घटक होत व मोठया <यdती समाजाचे मोठे
घटक होत. अथाGत मोठया <यdतींचीं च=र& कांहं एका अंशान समाजाचा इ तहास होत.
लहान <यdतींचीं च=र& व मोठया <यdतींचीं च=र& मळून समाजाचा संपूणG इ तहास होतो.
समाजांत मोठया <यdती के<हां*ह थोडया अस?यामुळ मोठया <यdतीं;या इ तहासाला लहान
<यdतीं;या kहणजे बहुजनसामा;या इ तहासाचा जोड `यावा लागतो. केवळ मोठमोठया
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<यdतीं;याच च=र&ान समाजाचा इ तहास संपूणG होत नाहं, ह पdक समजून पाचाय
इ तहासकार बहुजनसमाजि%थ तसंबंधीं दे ववेल ततक# सशा%& व समाण मा*हती आपाप?या
इ तहासांतून दे त असतात. मराठ3 बखरकारांना व Rांट डफला मोठमोठया <यdतीं;या च=र&ांतील
बहुतेक येक संगाची मा*हती अपत
ु r, &ोटक, तट
ु क व अ<यवि%थत दे ऊन समाधान मानण जेथ
भाग पडल, तेथ यां;या Rंथांतून तकालन बहुजनसमाजा;या ि%थतीच वणGन वाच-याची अपेKा
करण kहणजे अयोय %थलं अपेKत व%तूचा शोधकर-याचा <यथG प=र[म कर-यासारखच आहे .
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मगध
मगध शpदाची <युपित शpदक?पम
ु “मग दोषं दधा त इ त मगधः” अशी दे तो. ‘मग’
kहणजे दोष असा अथG शpदक?पम
ु कयाGन कोठून *दला असेल तो असो. कोणया*ह सं%कृत
कोशांत ‘मग’ kहणजे दोष असा अथG सांपडत नाहं. ते<हां ‘मग’ kहणजे दोष हा अथG ऐ तहासक
नाहं, केवळ का?प नक असलेला *दसतो. वाचJप?यांत ‘मग’ या शpदाचा दोष हा अथG येणमाण
का*ढला आहे ः- “मगधः दे शभेदः। स च क#कटे तसंnः अंगदे श%थः। अंगवंगकलंगाf§ान
सं%कारमहG त इ त भताKरायां दे वलः। अतः मगध%य पापजनकवात मगधशpद%य दोषाथGवम।“
या अथG न1पादनप)दतीन अंग, वंग, आं§ हे *ह शpद पापथGक होऊं लागतील. अथाGत, ‘मग’
kहणजे दोष हा अथG ऐ तहासक नाहं, ओढून ताणून काढलेला आहे . सबब तर%करणीय होय.
माtयामत मगध शpद येणेमाण <यु पादावाः- “मगान दधा त इ त मगधः।“ मग
लोकांना धारण करतो जो दे श तो मगध. मग kहणजे शक`वीपां- (म)य आशया) तील {ामण.
ते >या दे शांत येऊन रा*हले तो मगध दे श. ते या दे शांत राहूं लाग?या;या पूवr या दे शाला काय
kहणत असत, त सांग-यास कांहं साधन मला उपलpध नाहं. मगध दे शांत बु)दाचा उदय ( व
कदा/चत जfम) झाला. बु)द हा शाdय ऊफG शकवंशीय होता. बु)दाला शक kहणत नाहंत, शाdय
kहणतात व या;या कुळाला*ह शdय kहणतात. याचा अथG इतकाच क#ं, मगध kहणून जो दे श
स)द होता यांत शक`वीपांतील शक लोक {ामण, Kj&य, आ*दक7न येऊन वसाहत करते
झाले व या शक लोकांतील मग {ामणांव7न या दे शाला मगध ह नांव मळाल.
मगध हा शpद पाBणनीला माहत आहे (4-1-170) – ‘`वय& मगध कल सरू मसादण ् ।‘
अथाGत मगाद शकलोक पाBणनी;या पूवr मगधांत येऊन रा*हले ह उघड आहे .
मगध kहणजे %तु तपाठक असा एक अथG आहे . तो ‘मगध ्’ या सं%कृत धातप
ू ासून नघाला
आहे . ‘मग)यfते इ त मगधाः । मगध ् या;zयायाम ् ।‘ धातुपाठांत ‘मगध प=रवे1टने, नीचदा%ये
इ त अfये’। असा अथG *दला आहे . पैक#ं नीचदा%याथGक जो ‘मगध’ धातु तो मगध या
दे शनामाव7न नघालेला आहे . याव7न अस *दसत क#ं, ‘मघध’ या धातूला नीचदा%यामक
अथG या दे शांत या;&ा करणा4या व वंश%तु त करणा4या कांहं धंदेवाईक भKेक4यांव7न आला
असावा. ‘मगध ् प=रवे1टने’ हा धातु ‘मगध या;&ायां’ या धातूहून अगदं नराळा. इंRजींत 'know
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जाणण’ हा धातु 'know %&ीसंग करण’ या धातूहून जसा नराळा तसाच ‘मगध ् प=रवे1टने’ हा
धातु ‘मगध या;&ायाम ्’ या धातूहून नराळा. 'know’ जाणण या धातूचा संबंध सं%कृत ‘nा’
धातूशीं आहे व 'know %&ीसंग करण’ या धातूचा संबंध सं%कृत ‘जन ् उपfन करण’ या
धातूशीं आहे . इंRजींत दोfहं धातंच
ू ा अपंश एकच होऊन याचा उ;चार ‘नो’ असा एकच झालेला
आहे . ‘nा’ तील ‘ज’ बZल ‘K’ व ‘&’ बZल 'n’; आBण ‘जन ्’ तील ‘ज’ बZल ‘K’ व ‘न’ बZल 'n’
अशा दोfहं धातूंतील <यंजनां;या खुणा इंRजी अपंशांत एकच रा*ह?यामुळ दोfह धातूंचा एकच
उ;चार होतो. अथाGव7न मा& दोन नर नराळे धातु आहे त, ह ओळखता येत. त`वतच ‘मगध
या;&ायां’ व ‘मगध ् प=रवे1टने’ हे दोन नर नराळे धातु एकाच उ;चारान य`य8प उ;चा=रले
जातात, त&ा8प पव
G ै*दक भाषांत ‘मगध ् प=रवे1टने’ धातच
ू व
ू कांहतर मळ
ू असाव ‘मगध या;&ायां’
या नामधातूची संnा मगध दे शा;या नांवाव7न पडलं, हे वर दाख8वलच आहे . हा या;&ाथGक
‘मगध ्’ धातु नामधातु आहे . प=रवे1टनाथGक ‘मगध ्’ धातु नामधातु नाहं. अ/च+कसक सं%कृत
वैयाकरणांनीं हे दोन धातु एकच समजून याची गणना क-वा*द गणांत केल आहे .
मगध ् दे शा;या नांवाव7न या;&ाथGक ‘मघध ्’ धातु हा >याअथr नघालेला आहे ,
याअथr %तु तपाठक जे मगध ् भKेकर ते या दे शांत मग येऊन रा*ह?यावर या दे शाला मगध
ह अभधान ाiत झा?यानंतर इतर ांतांत मगध +कं वा मागध या नांवान ओळBखले जाऊं
लागले, ह उघड आहे . हा कार कसा झाला याच यंतर अवाGचीन इ तहासांतील एक दे तE.
महारा12ांत ‘गुजराथी’या शpदाचा दारवान असा अथG आहे . ‘पंजाबी’ या शpदाचा 8वश1ट जातीचा
प*हलवान असा अथG आहे , व ‘गोवेकरण’ या शpदाचा 8वश1ट ांतीची वेया असा अथG आहे .
आkह एक ‘गुजराथी’ ठे 8वला आहे , +कं वा ‘भXया’ ठे 8वला आहे , +कं वा ‘पंजाबी’ पाळला आहे +कं वा
‘गोवेकरण’ राBखल आहे , या वाdयांत पाणdया, दारवान ्, पंजाबी, वेया या अथाGची ती त
जशी सांत कालं होते तशीच ती त ाचीन काळी मगध +कं वा मगधा या शpद[वणान
%तु तपाठक या अथाGची होत असे. तापयG, मगध दे शांतून राजवंश%तु तपाठक ाचीन कालं
उपfन होत, - इतके फार उपfन होत क#ं, %तु तपाठक या शpदाला मगध हा शpदपयाGय झाला.
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नट आ%ण *नि6छ3व
जैनधमाGचा सं%थापक महावीर हा नट जातीचा होता, ह स)द आहे . या नट जातीचा
उ?लेख मनस
ु ं*हते;या दहा<या अ)याया;या 22 <या लोकांत केला आहे . ¤ायKj&यांपासून सवणG
kहणजे Kj&य %&ी;या ठायीं जी जा होते तला नट ह एक संnा असलेल मनस
ु ं*हतत वBणGल
आहे . ते<हां या ¤ायKj&य जातींत महावीर जfमला ह सांगावयास नकोच.
ह नटजा त वैशाल नगराजवळ रहात असे. या वैशाल नगरंत लं;छ8व नामक
Kj&यांच या कालं वा%त<य असे. लं;छ8व kहणजे मनुसं*हते;या दहा<या अ)याया;या 22 <या
लोकांत उ?लेBखलेल नि;छ8वनाम ¤ायKj&याची जात होय. नि;छ8व या शpदांतील न ;या
*ठकाणीं ल आदे श होऊन लि;छ8व हा ाकृत शpद न1पfन झाला. ाकृतांत असा न चा च
होतो. उदा. नंब (सं%कृत) = लंब (ाकृत). या ाकृत लि;छ8व शpदाचा ल;छ8व हा अपंश
+कं वा पयाGय आहे .
हा लि;छ8व जातींतील कुमारदे वींशीं शक 220 ;या सुमारास गु पवंशाचा आ*दप7
ु ष जो
प*हला चंगiु त यान लन ला8वल. (V.A. Smith’s Early History of India, Chap. XI).
हा नि;छ8व शpदाचा भारतांतील शjब, श8व या दे शवाचक व तZेशराजवाचक शpदांशीं
संब6ध असलेला *दसतो. श8वदे शा;या जवळील जो दे श तो नि;छ8व. श8वदे शांतील
श8वनामक श)
ु दKj&यांपासून जे ¤ायK*य झाले यांचा जो दे श तो नि;छ8व दे श.
नि;छ8व, लि;छ8व, ऊफG ल;छ8व ¤ायKj&यांच नेपाळांत शक 557 ;या सुमारास रा>य
स7
ु ं झाल.
या ल;छ8व जातींच नांव गौतमबु)दा;या च=र&ांत अ त येत.
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