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 हे पसु्तक प्रताधिकारमुक्त आह.े  

ई साधहत्य प्रधतष्ठान मराठी भाषा आधि मराठी 

साधहत्याचे इंटरनेटवर जतन व्हावे म्हिून कायय 

करते. मराठी भाषा अधभजात आहे यात वादच 

नाही व तो दजाय यनुोतरे्फ़ आज ना उद्या 

धमळेलच. या भाषेचे अधभजातत्व अिोरेधित 

करिारा पवुाय म्हिजे गाथासप्तशती. २००० 

वषाांहनूही जनुे असे हे पसु्तक आहे. त्या 

काळातील जनजीवनाचे प्रधतधबंब यातून घडते. 

सातशे सुंदर लघतु्तम कथांचा हा संग्रह आह.े  

या पसु्तकाचे वाचन जास्तीत जास्त मराठी 

भाधषकांकडून व्हावे हीच सधदच्छा. 



हालसातवाहनाची गाथासप्तशती - महाराष्ट्राचे आद्य 

लोकसाहहत्य. 

जयंत कुलकर्णी 
{ममसळपाव डॉट कॉम वरून साभार} 

 

१९७१ साली एका महाववद्यालयात ममत्राला भेटायला गलेो होतो. 
नुकताच मॅरीक होऊन कॉलेजला प्रवेश घेतला होता. अभ्यासाच्या 
नावाने बोंब असल्यामुळे अवांतर वाचनाच्या सगळ्या सीमा पार 

केल्या होत्या. फ्रॅं झ काफ्का, मार्कसस, हेममगं्वे, स्टाईनबेक, ववल्यम 

मशरर, जे. कृष्ट्र्णमूती, आणर्ण असे अनेक लेखक जयांच्या लेखनावर 

चचास करत ही वर्षे गेली. त्या वर्षाांचे आभार कसे मानावेत हे मला 
कळत नाही..... असो. मी या महाववद्यालयाबद्दल बोलत होतो. या 
माझ्या ममत्राला त्यांच्या महाववद्यालयाच्या ग्रंथालयाचा भयंकर 

अमभमान होता. ते मी बघावे अशी त्याची त्या काळात फार इच्छा 
होती. ताजमहाल बघायला जार्णार्याच्या मनात काय उत्कंठा 
असावी त्यापेक्षाही जास्त उत्कंठतेने मी त्या महाववद्यालयाच्या 
ग्रंथालयात पाऊल टाकले आणर्ण माझी छाती दडपून गेली. जे माझ्या 



स्वप्नातही बघर्णे शर्कय नव्हते अशी ती ग्रंथसंपदा बघून माझे मन 

तपृ्त झाले. 

“हे तर काहीच नाही. आपल्याला अजून सगळ्यात वरच्या 
मजल्यावर जायचे आहे” ममत्र म्हर्णाला. आता अजून काय 

बघायला ममळर्णार या उत्सुकतेने मी त्याच्या मागोमाग जजना 
चढायला लागलो. जजना अथासतच लाकडी, कुरकुरर्णारा. जसे जसे 
आम्ही वर जाऊ लागलो तसे धुळीचे साम्राजय हदसू लागले. शेवटी 
पोहोचल्यावर तर धुळीमशवाय काही हदसेना. नीट बघघतल्यावर 

त्याच्या खाली लपलेली असंख्य पुस्तके मला हदसली. 

 

“चायला, हे रे काय ? ही अवस्था?” मी म्हटले. 

 

“तुला हस्तमलणखते बघायची होती ना ? चल जरा त्या टोकाला जावे 
लागेल” ममत्र म्हर्णाला. 

 



त्याने पुढे पाउल टाकले आणर्ण माझ्या लक्षात आले की तो 
पुस्तकांवरून चालतोय. पर्ण दसुरा मागसच नव्हता. त्या मजल्यावर 

या टोकापासून ते त्या टोकापयांत पुस्तकेच पुस्तके जममनीवर 

पसरून पडली होती. जया पुस्तकावर त्याचा पाय पडला होता ते मी 
झटकून उचलले आणर्ण बघघतले तर ते होते “हालसातवाहनाची गाथा 
सप्तशती” लेखक होते श्री. जोगळेकर. या गाथेबद्दल पूवी 
कोर्णाकडूनतरी एकले होते. या जाडजूड पुस्तकातून चांगली माहहती 
ममळेल या आशेने ते उचलले आणर्ण ममत्राच्या नावावर ते नोंदवून 

पुण्याला घेऊन आलो. ददैुवान ेत्याने या जगातून दोन महहन्यानेच 

एर्कझीट घेतली आणर्ण ते पुस्तक माझ्याकडे तसेच राहहले. नंतर 

जवळ जवळ सात आठ वर्षासने मी ते वाचायला काढले तेव्हा अथासतच 

मनात ममत्राच्या आठवर्णी दाटल्या होत्या पर्ण त्याहूनही आपर्ण 

काहीतरी वेगळेच वाचतोय हीही भावना मनात येत होती. पुस्तक 

वाचून झाल्यावर सातवाहनांवर बरेच वाचून काढले पर्ण त्या बद्दल 

परत केव्हातरी. आज आपर्ण या गाथेबद्दल वाचर्णार आहोत. 

 

सत्त सताइं कईवच्छलेर्ण कोडडअ मजझाअरैजम्म । 

हालेर्ण ववरईआइं सालंकारार्णँ गाहार्णम ्॥ 



 

जमलेल्या एक कोटी गाथांमधून सवोत्कृष्ट्ट, अलंकाराने नटलेल्या 
सातशे गाथा घनवडून हालाने हा ग्रंथ रचला असा अथस या वरील 

गाथेचा ककंवा ओवीचा होतो. या कोटी गाथा त्याने का जमववल्या व 

कशा जमवल्या असतील हे त्यालाच ठावूक. पर्ण त्याबद्दल एक 

दंतकथा नंतर मलहहलेल्या अनेक टीकांमधून सापडते. हालाला 
ववद्वते्तचे भयंकर आकर्षसर्ण होते. त्याची एक चंद्रलेखा नावाची 
पट्टरार्णी होती. घतच्या समवेत तो एकदा जलकिडा करत असताना 
त्याने रार्णीच्या अंगावर पार्णी उडवले. ते बघून रार्णीने त्याला 
संस्कृतमधे पार्णी न उडववण्याची ववनंती केली त्यात घतने मोदकै: हा 
समास वापरला होता. त्याचा अथस न कळून हालाने घतच्या समोर 

मोदक आरू्णन हजर केले. ते बघून रार्णीने इतर राण्यांच्या समोर 

हालाचा उपहास केला. रागावून हालाने सरस्वतीची आराधना केली 
व ती प्रसन्न झाल्यावर घतच्याकडे जो वर मागगतला तो भन्नाट 

होता. त्यात त्याने स्वत:च्या उपहासाचा बदला तर घेतलाच पर्ण 

अशी पररजस्थती परत कोर्णावर ओढवू नये याचीही काळजी घेतली. 
त्याने वर मागगतला “ माझे सवस प्रजाजन हे कवी व सुमशक्षक्षत होऊ 

देत” देवीचाच वर असल्यामुळे एक कोटी का दहा कोटी कवी 
त्याच्या राजयात घनमासर्ण झाले. त्यांच्यासाठी हालाने राजयात दवंडी 



पेटवून त्यांना कववता मलहायचे आव्हान केले व त्यासाठी मानधनही 
जाहीर केले. त्यामुळे या एक कोटी गाथा जमा झाल्या. त्या वाचून 

हालाने त्यातील उत्कृष्ट्ट अशा सातशे घनवडल्या. अथासत 

सगळ्यांनाच काहीना काहीतरी बक्षक्षस देण्यात आले. ही दंतकथा 
सोडल्यास हालाने त्याला संस्कृत व्याकरर्ण मशकवण्यासाठी दोन 

थोर मशक्षकांची मशकवर्णी लावली होती व त्याने राजयात दवंडी 
पेटवून काव्य सादर करण्याचे आवाहन केले होते हे सत्य आहे. त्या 
मशक्षकांची नावे आपल्याला माहीत असतील. एक होता गुर्णाढ्य तर 

दसुरा होता शवसवमास. शवसवम्यासने हे काम सहा महहन्यात 

संपववल्यामुळे त्याला कच्छची सुभेदारी बक्षक्षस देण्यात आली असा 
उल्लेख कथासररत्सागरात आला आहे. जर तुम्ही या सवस गाथा 
वाचल्यात तर तुम्हाला अजून एका काव्याची आठवर्ण 

झाल्यामशवाय राहर्णार नाही ते म्हर्णजे जगप्रमसद्ध “मेघदतू”. या 
गाथांमधील अनेक कल्पनांचा उल्लेख आपल्याला मेघदतूात 

आढळेल. याच्यावरून काय घनष्ट्कर्षस काढायचा हे मी वाचकांवर 

सोडतो. 

 

इघतहासात अनेक देश ववदेशात राजांनी, सम्राटांनी आपल्या पदरी 
भाट बाळगले होते. राजकवी, राजगायक, राज जोतीर्ष, राज नघतसका 



इत्यादी पदे घनमासर्णकरून कलांना राजाश्रय देण्यात येई. पर्ण 

सवससामांन्यांच्या कललेा ककंवा प्रघतभेला उते्तजन देण्यासाठी हालाने 
जी युर्कती वापरली त्याचे हे उदाहरर्ण एकमेवच असेल. सातव्या 
शतकाच्या पहहल्या भागात होऊन गेलेला महाकवव बार्णभट्ट 

आपल्याला माहहतीच आहे. त्याच्या हर्षसचररत्रात या गाथांचा उल्लेख 

केलेला आहे तो मोठ्या कौतूकाने... 

 

अववनामशनमग्राम्यमकरोत्सातवाहन: । 

ववशुद्धजाघतमभ: कोशं रत्नेररव सुभावर्षतै: 

 

याचा स्वैर अथस होतो –जया प्रमार्णे एखादा राजा आपल्या प्रजेकडून 

न संपर्णारा घनधी गोळा करतो त्याप्रमार्णे सातवाहन राजाने अत्यंत 

ववशूद्ध जाघतछंदात रचलेली ही सुभावर्षते गोळा केली व त्यांचा एक 

कोश रचला. ककती खरे आहे... एकवेळ राजाचा खजजना संपेल, 

त्याच्या खजजन्यातील रत्ने संपतील पर्ण या सुभावर्षतांच्या रत्नांचा 
खजजना या जगाच्या अंतापयांत राहर्णार आहे. हे आपल्या येथ े

(भारतात) अनेक ग्रंथांच्या बाबतीत मसद्धही झाले आहे. 



 

सवससामान्यांकडून जमा झालेल्या या गाथांची भार्षाही त्यामुळे 

सवससामान्यांचीच आहे. त्या काळात महाराष्ट्रात महाराष्ट्री प्राकृत 

ही भार्षा बोलली जात असे. संस्कृत व आत्ताची मराठी यामधे कुठेतरी 
ही भार्षा आहे असे मानायला जागा आहे. पर्ण एक गोष्ट्ट खरी आहे ती 
म्हर्णजे प्राकृत ही अत्यंत गोड व मधाळ भार्षा आहे. उदाहरार्णाथस वर 

हदललेी ककंवा कुठलीही गाथा आपर्ण जर वाचून बघघतली तर 

आपल्याला आढळेल की आपल्या वार्णीतील कठोर शब्द, हेल नाहीसे 
झाले आहेत. उत्तरेतील हहदंी व ब्रज भार्षा यामधेही हाच फरक आहे. 

ददैुवाने/सुदैवान ेमराठीने संस्कृतची कास धरली म्हरू्णन तीही 
घतच्या सारखी आघातवप्रय, कठोर भार्षा झाली. जर मराठीने 
प्राकृताची कास धरुन आपला प्रवास केला असता तर मराठी आज 

आहे त्याहूनही गोड झाली असती. अथासत त्यात एक तोटा झाला 
असता तो म्हर्णजे मराठी मशव्यांचा दरारा लोप पावला असता. :-) 

. 

णि.पू. दसुर्या शतकात पतंजमलच्या प्रेरर्णेने पुष्ट्यममत्र शंुग व पहहला 
सातकर्णी यांनी बौद्ध पर्ण परकीय ममनॅंडरचा पराभव केला. णि.पू. 
पहहल्या शतकात दसुर्या सातकर्णीने माळव्यात प्रस्थावपत 



झालेल्या शकांचा नाश केला. याच काळात प्रबळ झालेल्या 
सातवाहनांनी प्राकृत भार्षेचा पुरस्कार केला व महाराष्ट्री प्राकृत 

उदयास आली असे म्हर्णायला हरकत नाही. या भार्षेला महाराष्ट्री 
प्राकृत म्हर्णायचे मुख्य कारर्ण म्हर्णजे यात बरेच देशी शब्द आहेत 

जे इतर हठकार्णी बोलण्यात येर्णार्या प्राकृतात सापडत नाहीत. 

 

श्री जोगळेकरांच्या मते प्राकृतात प्रचमलत असलेल्या शब्दांचे तीन 

गट पडतात. एक म्हर्णजे संस्कृतातून तसेच्या तसे उचलले शब्द, 

दसुरा म्हर्णजे काही सुधारर्णा होऊन आलेले शब्द. या सुधारर्णा 
म्हर्णजे बहुतेककरून जोडाक्षरे काढून शब्दोच्चारात सुलभता 
आर्णर्णे या होत्या. घतसरा गट आहे देशी शब्दांचा. याचा संस्कृतशी 
काहीही संबंध नाही. अथासत काळाच्या ओघात दोन्हीही भार्षाचंा 
एकामेकांवर प्रभाव पडत गेला त्यांच्यात दसुर्या भार्षेचे शब्द 

ववपूलतेने आढळू लागले. हॉलमधे आपर्ण आपल्या बायकोला हाका 
मारतो व शयनगहृात हाका मारतो यात जो फरक आहे तो संस्कृत व 

प्राकृतात आहे. एक व्यवहार, परर्कयांशी संवाद साधण्यासाठी 
वापरली जायची तेव्हा ती रोखठोकच असायची. दसुरी आपल्या 
लोकात प्रेमाने संवाद साधाण्यासाठी त्यामुळे ती मदृ,ू कमी त्रास 



देर्णारी इ... अशीच असर्णार. प्राकृत भार्षेबद्दल वार्कपघतराजाने काय 

म्हटले आहे ते बघुया – 

 

र्णमवत्थ-दंसर्णं संघनवसे-मसमसराओ बंध-ररद्धैओ । 

अववरलममर्णमो आभुवन-बंजममह र्णवर पययम्मी ॥ 

 

सयलाओ इमं वाया ववसन्ती एत्तो य र्णेजन्त वायाओ । 

एजन्त समुद्दंगचय र्णेजन्त सायराओजच्चय जलाइं ॥ 

 

हररस ववसेसो ववयसवओ य मऊलावओ य अच्छीर्ण । 

इह बहह-हुजो अन्तो-मुहो य हहययस्स ववप्फुरई॥ 

 



“अमभनव आशय, समदृ्ध रचना आणर्ण मदृ ुशब्दमाधुयस या 
बाबतीत प्राकृत सवस भार्षेत शे्रष्ट्ठ आहे. जल हे सागरापासून घनमासर्ण 

होते व ते सागरालाच जाऊन ममळते त्या प्रमार्णे सवस भार्षा 
प्राकृतातूनच घनमासर्ण झाल्या आहेत व प्राकृतातच ववलीन होतात. 

प्राकृतातून मनाला अघनवसचनीय आनंद होतो, आनंदाने नेत्र 

ववकमसत होतात (ववस्फारले जातात) व तपृ्तीने मुकुमलत ही होतात 

(ममटतात).” 

 

या गाथा सम्राट हाल याच्या राजयाच्या अनेक ववभागातून आल्या 
असल्यामुळे यात त्या राजयांच्या वववीध भागातील लोकजीवनाचे 

प्रघतबंब पडते. त्या भागात कसली झाडे आहेत, कुठल्या नद्या 
आहेत, घरे कशी आहेत, कुठले पवसत आहेत, तेथे रहार्णार्या जनतेची 
वस्त्रे, तेथे ममळर्णारी ववववध प्रकारची मद्ये, त्याचा पररर्णाम, 

एवढेच काय काही कॉकटेल्सचीही माहहती ममळते. त्यातील जी 
माहहती संकलीत करण्यात यश ममळाले आहे त्याबद्दल आपर्ण 

वाचर्णार आहोतच..या गाथा हालाने संकमलत केल्या इ.स. २१ ते ४५ 

साली. म्हर्णजे जवळ जवळ दोन हजार वर्षासपूवी महाराष्ट्रात 

सामान्य जनतेचे आयुष्ट्य कसे होते, कपडे कसे होते, त्यांची 
करमरू्णकीची साधने कुठली होती, त्या काळी कुठले पक्षी प्रार्णी होते 



अशा अनेक गोष्ट्टींबद्दल माहहती देर्णारा हा एकमेव ग्रंथ आहे. 

एखाद्या राजयातील सगळ्या प्रदेशातील माहहती गोळा करण्याची 
ही युर्कती हालाने वापरली त्यामुळे आपल्याला त्या काळात वावरता 
येत.े.............. 

 

गाथेची सुरवात शंकराला नमन करून केली आहे.. 

 

पसुवईर्णो रोसारूर्णपडडमासंकन्तगोररमुहन्दम । 

गहहअग्धापङ्गग्कअं ववअ संझासमललंजमल ंर्णमह ॥ 

 

मावळत्या सूयासला अमयस देण्यासाठी पशूपतीन ेओंजळीत पार्णी 
घेतले आहे. आकाशातील तांबड्या रंगाच्या उधळर्णीमुळे त्याच्या 
हातातील हे पार्णी लाल हदसत आहे अशा पशूपतीला नमन असो. 

 



देवाला नमन करून झाल्यावर लगेचच दसुर्या गाथेमधे जया भार्षेत 

या गाथा तयार झाल्या आहेत त्या प्राकृत भार्षेचे उपकार स्मरून 

घतची थोरवी गायली आहे. सामान्य मार्णसांनी या गाथा रचल्या 
आहेत याचे अजून एक उदाहरर्ण. खेडेगावातील सामान्य मारू्णस 

सभ्यतेचे अवडंबर न माजवता स्वत:च्या गोष्ट्टींची थोरवी सांगताना 
दसुर्याचा कमीपर्णा दाखववल्यामशवाय रहात नाही. तसेच येथेही 
हदसून येत े– 

 

अममअं पाउअकव्वं पहढउं सोउं अजे र्ण आर्णजन्त। 

कामस्य तत्त्तजन्तं कुर्णजन्त ते कहॅंर्ण लजजजन्त ?॥ 

 

अमतृासारखे प्राकृत काव्य वाचर्णे ककंवा त्याचे श्रवर्ण करर्णे जयांना 
माहीत नाही 

ते कामशास्त्रातील तत्वांची मात्र जोरजोरात चचास करत असतात. 

असे करताना त्यांना लाज कशी वाटत नाही ? थोडर्कयात 

काव्यशास्त्राचा आनंद घेण्यासाठी प्राकृत साहहत्याचा उपभोग 



घ्यायचा सोडून हे पंडीत कामशास्त्राकडे वळतात याची त्यांना लाज 

का वाटत नाही ? (हे कामशास्त्रांवरचे ग्रंथ रचर्णार्यांना उद्देशून 

असावे) कामकिडे इतकाच आनंद प्राकृत साहहत्य देते हे यांना ठावूक 

नाही का ? 

 

त्या काळी म्हर्णजे दोन हजार वर्षासपूवी समाजाचे सामाजजक घनयम 

शृंगार व घनतीमते्तच्या बाबतीत बरेच सैल असावेत. आपल्याला 
याची उदाहरर्णे बर्याच नंतरच्या काळातील देवळातील काममशल्पे 
देतातच. याही गाथेत त्या सैल असलेल्या बंधनांचे प्रघतबबबं 

आपल्याला पडलेले हदसले. उदाहरर्णाथस जस्त्रयांनी पुरर्षांची त्याच्या 
बायकोवरून केलेली चेष्ट्टा इ.इ. ककंवा वववाहीत स्त्रीने लग्नानंतर 

आवडत्या पुरूर्षाबरोबर संबंध ठेवर्णे...मैत्री ठेवर्णे या सगळ्या 
गोष्ट्टींना मयासदेपयांत मान्यता होती असे हदसते. (१९६९ साली मी 
इगतपूरी ते जून्नर असा दहा हदवसाचा एक रेक केला होता, त्या 
वेळी एका आहदवासी पाड्यात आमचा मुर्ककाम पडला होता. सकाळी 
पार्णवठ्यावर आम्हीही पार्णी भरायला गेलो असताना तेथे एका 
नवीन लग्न झालेल्या मलुाची तेथील मूलींनी जी चेष्ट्टा मस्करी 
चालवली होती ती अजललल तर होतीच पर्ण मला जार्णवले की ते 

सगळे त्याचा मोकळेपर्णाने आनंद घेत होते. ) मद्यपान तर 



सवसचजर्ण करत असत. जस्त्रयांना गोड मद्य आवडत असे तर 

पुरर्षांना कडक.. अशा अनेक गोष्ट्टींवर या सामान्य जनतेने 
मलहहलले्या गाथा प्रकाश टाकतात. आता आपर्ण गाथेतून काय 

माहीती ममळते ते बघू... जेथे अत्यंत चांगल्या गाथा ककंवा मजेदार 

गाथांचा उल्लेख असेल त्या गाथाही अथाससहहत येथ ेद्यायचा प्रयत्न 

करेन. 

 

या प्रकारच्या गाथा जेव्हा नंतरच्या काळात हटकाकारांच्या हातात 

पडल्या तेव्हा हालाच्या या कल्पनेची हटंगल टवाळी झाली. काही 
ज्ञानी मंडळी या गाथांना अललील, साहहजत्यक दजास नसलेली 
कलाकृती मानायला लागली. अथासत ते तसे नाही हे आपल्या पूढे 

वाचल्यावर लक्षात येईलच.............. 

 

श्री. जोगळेकरांनी त्यांच्या पुस्तकात सवस गाथांचा अभ्यास करून 

प्रत्येक गाथेमधील वेगवेगळ्या गोष्ट्टींच्या उल्लेखांचे वगीकरर्ण 

करून त्यावेळच्या पररजस्थवर प्रकाश टाकून एक अवाढव्य काम 

केले आहे असेच म्हर्णावे लागेल. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते 



म्हर्णतात ते काही खोटे नाही. “गाथांनी मला झपाटून टाकले. 
गाथेमशवाय त्या काळात माझ्या मनात दसुरा कुठलाही ववचार येत 

नसे ना मला तहान भूकेची जार्णीव होत होती”...खरेच त्यांनी असे 
काम केले म्हरू्णन आपल्याला हा खजजना मोकळा झाला नाहीतर 

त्या गाथांवर काळाची धूळ जमा झाली असती व वतसमान काळात 

आपल्या सारख्यांना ती झटकरे्ण अशर्कय झाले असते. 

 

त्या काळात कुठल्या नद्या होत्या ककंवा वहात होत्या ते अगोदर 

बघूया. नद्या या कुठल्याही संस्कृतीच्या जीवनदायी असतात 

त्यामुळे त्यांचा उल्लेख महत्वाचा ठरतो. 

गगररनदी : या नदीचा उल्लेख गगररर्णई म्हरू्णन आला आहे. 

गोदावरी या नदीचा उल्लेख गोआअरी, गोदा, गोला, गोलाई इत्यादी 
नावाने झालेला हदसतो. सातवाहनांना या नदीचे महत्व वाटत होते 

यात काही आलचयस नाही कारर्ण त्यांची राजधानीच या नदीच्या 
ककनारी वसलेली होती. या नदीककनारी नाशीकच्या डोंगराळ भागात 

मसहंाची वस्ती आहे असेही उल्लेख सापडतात. तापी व नमसदा 
नदीचाही उल्लेख काही गाथांमधे सापडतो. एका गाथेमधे मुरला 



नावाच्या नदीचा उल्लेख सापडतो पर्ण ती कुठे होती याचा पत्ता 
लागत नाही. यमुनेचाही ओझरता उल्लेख सापडतो. 

नदी म्हटली की नदी ककनार्यावर कफरायला जार्णारे वप्रयकर प्रेयसी 
आपल्याला बर्याच कथा कादंबर्यात आढळतात. येथेही ते दोघे 
गोदावरी काठी कफरायला गेले आहेत व तेथे जे झाले त्याचा त्यांना 
कधीही ववसर पडर्णार नाही...काय झाले असाव ेबरे.... 

 

गोलाववसमोआरच्छलेर्ण अप्पा उरजम्म से मुर्कको । 

अरु्णअम्पाणर्णद्दोसं तेर्ण वव सा आढमुवऊढा ॥ 

 

गोदावरीचे पात्र ओलांडताना बबचारीची त्रेधाघतरपीट उडाली. 
उतारावर घसरताना सावरण्याच्या घनममत्ताने घतने त्याच्या छातीवर 

भार टाकला. घतची ती त्रेधाघतरपीट उडालेली बघून केवळ अनुकंपेने 
त्याने घतला हात हदला पर्ण पुढे नाईलाजाने त्याने घतला तेथेच 

अमलगंन हदले. पर्ण तो खरोखरच घनदोर्ष आहे. 



 

गाथासप्तशतीमधे नद्यांप्रमार्णे पवसतांचेही उल्लेख सापडतात त्यात 

मंदर पवसत (जयाच्यावर कुबेराचे घर आहे), मलय पवसत म्हर्णजे 

सह्याद्रीचा सगळ्यात दक्षक्षर्णेकडचा भाग, ववमंय पवसताचा उल्लेख 

तर अनेक गाथांमधे आला आहे. एखाद्या पवसताचा उल्लेख बघू. 
खालील गाथेत ववमंय पवसताचा उल्लेख सापडतो- 

 

सव्वत्थ हदसामुहपसॉररएहह ंअण्र्णोण्ण्कडअलग्गहेह ं। 

छजल्लं व्व मुअइ ववञ्झो मेहेहह ंववसंघ्हडन्तेहह ं॥ 

 

या गाथेत पावसाळ्याअगोदर जे घनदाट ढग आकाशात गदी 
करतात त्याला या कवीने ववमंय पवसताच्या वल्कलांची उपमा हदली 
आहे. नार्ण ेघाटात पावसाळ्याच्या अगोदर दोन तीन हदवस जर 

तुम्ही बसलात तर खालून वर येर्णारे ढग त्या काळ्या कातळावर 

आपटून त्याचे तुकडे होताना आपल्याला हदसतील तसचे ववमंय 

पवसतावर व एकामेकांवर आपटून त्या काळ्या मेघाचे तुकडे होत 



आहेत जरू्ण ववमंय पवसताने आपली वल्कले सोडून ठेवली आहेत. ( 

आणर्ण तो नवीन वल्कले पररधान करायची तयारी करत आहे, नवीन 

हहरवळ, पालवी इत्यादी.....) 

 

गाथासप्तशतीमधे वकृ्षांचा उल्लेख बर्याच गाथेत आहे ते 

नैसगगसकच म्हटले पाहहज ेकारर्ण तेथे रहार्णार्या गगररजनांनीही या 
उपिमला काव्ये पाठववली असर्णारच. अशोक, आंबा, एरंड, कदम्ब, 

कमळ, करंज, कवठ, काश (गवताचा एक प्रकार), कुटज, कंुद, 

कुरबक, कुसुम्ब, केतकी, कोसम्ब, खाजरी, गुंज, चंदन, जांभूळ, 

ताल-ताड, देवदार हा वकृ्ष हहमालयात आढळतो. याचा उल्लेख 

बहुतेक सांकेतीक असावा. यामशवाय मोगरा, कडूघनबं,पळस, पाटल 

(हा आता आढळत नाही.) फमलर्णी, बकूळ, बेल, बोर, मधूक म्हर्णजे 

मोह, मरवा, मालती, वड, ववर्षकंदली, वेळू म्हर्णजे बांबू, मशरीर्ष, 

शेफामलका, हररद्रा, हलाहल-म्हर्णजे ववर्षारी वकृ्ष अशा वकृ्षांचा 
गाथासप्तशतीमधे उल्लेख सापडतात. याचा अथस दोन हजार 

वर्षासपूवी ही झाडे येथे अजस्तत्वात होती आणर्ण ती अस्सल भारतीय 

म्हरू्णन त्याला मान्यता द्यायला तज्ञांची हरकत नसावी. समयाच्या 
मोनोकल्चरच्या जमान्यात खरे म्हर्णजे एखादे जंगल तयार 



करायचे असल्यास कोर्णती झाडे लावावीत याची ही यादीच हालाने 
आपल्याला हदली आहे. त्याचा उपयोग करर्ण ेआपल्या हातात आहे. 

कदम्ब वकृ्षाचा उल्लेख एका गाथेत कसा आला आहे ते बघुया – 

 

तालूरममाउल्खुडडअकेसरो गगररर्णईए पूरेर्ण । 

दरबड्डउबुड्डणर्णबुड्डमहुअरो हीरइ कलम्बो ॥ 

 

याचा गमभसताथस श्री जोगळेकरांनी ओढून तारू्णन एका प्रेयसीने 
वप्रयकराला भेटायच्या स्थळाबद्दल संकेत हदला आहे असा लावला 
आहे. पर्ण मला तर याच्यात एका खेडेगावातील मार्णसाला नदीत 

कदम्बाची फांदी वाहताना हदसल्यावर सुचलेल ेएक भन्नाट काव्य 

हदसते. याचा अथस असा आहे – डोंगरातून वाहत आलेल्या नदीला पूर 

आला आहे. त्या पूरात अनेक फांद्या, झाडे वाहत आहेत पर्ण एक 

फांदी कदम्बाची आहे ती लक्षात येण्याचे कारर्ण म्हर्णजे 

त्याच्यावरील फुलांचे पराग तुटून गेले आहेत. त्या फुलांवर बसलेला 
भूंगा त्या फांदीबरोबर पाण्यात थोडा बुडतो व परत वरती येतो. 



(गटांगळ्या खातोय). याच्यातून इतर काय माहहती काढता येते ते 

बघूया – एक म्हर्णजे या प्रदेशातील नद्या डोंगरात वाहतात. त्यांना 
जया काळात कदम्बाच्या फुलांना पराग येतात त्या काळात पूर येतो. 
म्हर्णजे त्याच्या अगोदर काही हदवस पावसाळा चालू होतो. अजून 

एका वकृ्षाचा, आंब्याचा उल्लेख बघू – 

 

हदट्ठा चुआ, अग्घाइआ सुरा, दजर्कखर्णाणर्णलो सहहओ । 

कजजाइं जव्वअ गरूआई मामम ! को वल्लहो कस्स ? ॥ 

 

घरातील जेष्ट्ठ स्त्रीला एक गहृस्वामीनी म्हर्णते “ मामी ! ते लवकर 

परत यावेत म्हरू्णन मी आम्रांकूराचे दशसनही घेतले (पूजा असर्णार) व 

थोडेसे मद्यही घेतले. दक्षक्षरे्णकडून येर्णार्या वार्याची झळूुक अंगावर 

घेत मी येथ ेउभी आहे (दरवाजयात वाट बघत) माझ्यापेक्षा त्यांना 
कामाचे महत्व जास्त वाटते.....कोर्ण कोर्णाचा नाही....वप्रयकर तर 

नाहीच नाही..... 

 



गाथासप्तशतीतील पशंूपक्षांचा उल्लेखही या पशंूचा महाराष्ट्रातील 

वावर मसद्ध करतो. काही तज्ञांचे म्हर्णर्ण ेअसे आहे की 
गाथासप्तशती ही उत्तरेकडे रचण्यात आली पर्ण त्याकडे ववशेर्ष 

गांमभयासने लक्ष द्यायची गरज नाही कारर्ण एकतर ही हालाने 
संपाहदत केली व यातील नव्वद उल्लखे टर्कके महाराष्ट्रातील आहेत. 

जे काही उल्लेख उत्तरेकडचे आहेत ते सांकेतीक आहेत म्हर्णजे 

उदाहरर्णाथस “हहमालयाएवढा उंच”. 

अच्छभल्लाची म्हर्णजे अस्वलाची त्याकाळात त्याच्या चरबीसाठी 
मशकार करत असावेत अशा प्रकारचा एक उल्लेख सापडतो. कमठ 

म्हर्णजे कासव, कण्हसार म्हर्णजे काळवीट, गवा, गाढव, गाय, बैल, 

गचतळ, गचत्ता, पाठीर्ण नावाचा मोठा तळ्यातील मासा, माकड, 

मांजर, मुंगूस, हररर्ण, मेस-मेंढा (मेर्ष), रण्रंु्णदर म्हर्णजे घूस, 

रानडुर्ककर, रेडा, म्हैस, वाघ, शरभ या काल्पघनक प्राण्याचाही 
गाथेमधे उल्लेख आहे. याचे शररर मसहंाचे तर तोंड हत्तीसारखे असते. 

याच्या प्रघतमा आपल्याला अनेक मंहदरावर सापडतील. या 
प्राण्यांबरोबर मसहं, हत्ती ( हे अथासत कनासटक भागात असावेत). 

गायीच्या उल्लेखाचे एक उदाहरर्ण घेऊ- 

 



कहॅं सा णर्णव्वजण्र्णजजइ जीअ जहा लोइअजम्म अंङ्गगजम्म । 

हदट्ठी दवु्वलगाई व्व पङ्गकपडडआ र्ण उत्तरइ ? ॥ 

अथस : गचखलात रुतलेल्या दबुसल गाईला जया प्रमार्णे गचखलात 

रुतलेल्या गाईला आपला पाय काढता येत नाही त्या प्रमार्ण ेमाझी 
अवस्था झाली आहे. तुझ्या एकेक अवयवांकडे माझी दृष्ट्टी तेथेच 

अडकून पडते. मी त्यातच घायाळ होतो. मी तुझ्या संपूर्णस सौंदयासचा 
आनंद कसा घेर्णार या काळजीने मला ग्रासले आहे. 

या अथासतून काय अनुमान काढता येत ेते बघा – तेथे गावात गाई 

फसण्याएवढा गचखल होता. जनावरे सहसा गचखलात फसत नाहीत 

मग गाय फसली याचा अथस घतच्या मळलेल्या वाटेवर हा गचखल 

नव्याने आलेला हदसतोय. म्हर्णजेच त्या काळात तेथे रस्त्यांची बोंब 

हदसते. पर्ण इतर गाथेत शहरातील रस्ते चांगले आहेत असा उल्लेख 

आढळतो याचा अथस हे खेडेगाव असावे. जस्त्रच्या सौंदयासबद्दल काय 

अनुमान काढावे मला वाटते हे सांगायची आवलयकता नाही. 

 



आता त्या काळात कुठकुठल ेपक्षी होते ते बघूया. बरेचसे आत्ताही 
आहेतच. कावळ्याला बबचार्याला त्याही काळात आजच्यासारखाच 

मार्णसांचा दसु्वास सहन करावा लागत होता. एका गाथेत बाहेर 

अंगर्णात ठेवलेल्या अन्नावर झडप घालताना शेजारीच पडलेली 
फुटकी बांगडी बघून कावळा दचकतो असा उल्लेख आहे. तर ही 
खालची गाथा बघा - 

 

पररहूएर्ण बब हदअहं घरघरभममरेर्ण अण्र्णकजजजम्म । 

गचरजीववएर्ण इममर्णा खववअह्मो दङ्गढकाएर्ण ॥ 

याच्यावरून संस्कृत ओळी कशा तयार करता येतात त्यासाठी हे 

संस्कृतमधेही खाली देत आहे - 

पररभूतनावप हदवसं गहृगहृभ्रमर्णशीलेनान्यकाये । 

गचरजीववतेनानेन क्षवपता: स्मो दग्धकायेन ॥ 

 



अथस: लोकांनी घतरस्कार केला व पुन्हां: पुन्हां: हाकलून लावले तरीही 
कावळा अन्नासाठी लोंचटासारखा पुन्हां: पुन्हां: घरोघर जातो व 

जळके जीवन गचरकाल जगतो. याच प्रमार्ण े(म्हातारी झालेली वेलया 
म्हर्णते) वारंवार अपमान झाला तरी तो सोसून मला पोटासाठी 
दारोदार कफरावे लागते 

 

पोपटाच्या रंगामुळे त्यांना पाचुची उपमा देताना हा अजून एक 

ग्रामकवी म्हर्णतो - 

 

उअ पोम्मराअम्रगअसंवमलआ र्णहअलाओ ओअरइ । 

र्णहमसररकण्ठब्भट्ठ व्व कजण्ठआ कीरररञ्छोली ॥ 

पहा पोपटांचा थवा आकाशातून झाडावर उतरत आहे. जरू्ण 

आकाशाचा कंठा तुटून त्यातील पाचू व मार्णके ओघळत आहेत.... 

सुंदर... 

 



इतर पक्षात पारवा, कोंबडा, जलरड्कुर्ण-पार्णकोंबडी, बलाआ म्हर्णजे 

बगळा, भ्रमराचा उल्लखे असललेी गाथाही अशीच शंु्रगाररक आहे - 

 

भररमो स ेगहहआहरधुअसीसपहोमलरालआउमलअम । 

वअरं्ण पररमलतरमलअभमरामलपइण्र्णकमलं व। 

अथस: मी घतचा ओठ माझ्या दातात धरल्यावर तो सोडववण्याच्या 
धडपडीत घतचे केस सैल झाले व ते घतच्या मुखावर 

ओघळले/पसरले. ते केस बघून वासाने धंुद झालेले भुंगे 
कमळाभोवती जमतात त्या दृष्ट्याची मला आठवर्ण आली. अजून 

मोर, साररका-मैना यांचेही उल्लेख सापडतात. 

 

पक्षांबरोबर ककडे, व सरपटर्णारे प्राण्यांबद्दलही उल्लेख सापडतात. 

कोळी, णझल्ली म्हर्णजे रातककडा, णर्णम्बईड म्हर्णजे कडू मलबंावरचा 
एक ककडा, ववच्छुअ, साप, सालूरी –बेडूक व हररआल म्हनजे आत्ता 
हदसतो पक्षी नसून एक मुंग्या खार्णारा छोटा प्रार्णी आहे. आपर्ण 

णझल्लीच्या उल्लेखाची एक गाथा बघूया. त्या अगोदर माझा एक 



अनुभव सांगतो. एकदा दांडेलीहून कारवारला जात असताना मे मधे 

(मुलांना सुटी असल्यामुळे) दपूारी दोन वाजता त्या आरण्यात उंचच 

उंच सरळसोट झाडांमधे अत्यंत ककस लय असा रातककड्यासारखा 
आवाज येत होता. एखादा क्षर्ण मधेच थांबायचा व परत चालू 
व्हायचा. ककस शस म्हर्णजे अती ककस शस. आम्ही चहा प्यायला एका 
टपरीवर थांबलो तेव्हा तेथे बसलेल्या अहदवासी म्हातार्याला, “हा 
कुठल्या ककड्यांचा आवाज आहे असे ववचारल्यावर त्याने उत्तर 

हदललेे माझ्या अजून लक्षात आहे “णझली”. (त्याने हेही सांगगतले 
की हे ककडे पहहला पाऊस झाला कक मरून खाली पडतात). दोन हजार 

वर्षासत या नावातील फर्कत एक “ल” कमी झाला..कमाल आहे. या 
गाथेत उल्लेख झाललेा आवाज असल्याच ककड्यांचा असर्णार 

याबद्दल माझ्या मनात अजजबात शंका नाही...यात म्हटल्याप्रमार्णे 
मोसमही तोच होता. 

 

रोवजन्त व्व अरण्र्णे दसूहरइककरर्णफंससंतत्ता । 

अइतारणझजल्लववरूएहह ंपाअवा गगम्हमजझन्हे ॥ 

 



अथस: उन्हाळा आहे. उन मी म्हर्णते आहे. त्या उन्हात तापलेले वकृ्ष 

त्यांच्या वरील ककटकांच्या ककस लय आवाजाच्या रुपाने जरू्ण आिोश 

करत आहेत. 

माझ्या अनुभवाने सांगतो मला त्या दपुारी शपथ असेच वाटले होते. 

मलाच काय कोर्णलाही असेच वाटेल असा तो आवाज आहे. 

रातककड्यांच्या आवाजाला एक प्रकारचा ताल व ककर्णकीर्ण असते. 

हा आवाज म्हर्णजे नुसता कोरडा आिोश बस्स ! हाच शब्द त्याला 
योग्य आहे. 

 

गाथासप्तशतीतील लोकजीवन आजच्या मावळातील कुठल्याही 
खेड्यातील लोकजीवनाप्रमार्णे होते. मसप्पर म्हर्णजे छप्पर ही त्या 
काळी गवताने शाकारलेली असत. बांबूची बेटे ववपूल होती. छोटी 
गावे होती तशी शहरेही होती असा उल्लेख आहे. कदम्बाची झाडे 

फुललेली असून ती ववपूल आहेत. गावातून ओढे वाहत आहेत व 

देवळांचा सुकाळ आहे. घराची बांधर्णी आपर्ण आत्ता बघतो तशीच 

आहे. खोल्या आहेत व त्याच्या मभतंी कुडाच्या आहेत. घराच्या मभतंी 
गचत्रांनी सजवलेल्या आहेत. एका गाथेत तर गहृस्वाममनीने पघत 

गावाला गेल्यावर हदवस मोजण्यासाठी खूर्णा केलेल्या आहेत. 



 

ओहहहदअहागमासंककररहह ंसहहआहह कुडुमलहहआओ । 

दोघतजण्र्ण तहह ंववअ चोररआए रेहा पुमसजजजन्त ॥ 

 

पघतने ककती हदवसाने परत येर्णार याचे वचन हदलेले आहे. त्या 
वचनाप्रमार्णे तेवढ्या रेघा मभतंीवर मारलेल्या आहेत. तेवढे हदवस 

उलटून जार्णार हे लक्षात येताच घतच्या मैबत्रर्णींनी त्या रेर्षा घतच्या 
नकळत वाढववल्या. पर्ण इकडे रेर्षा कमी केल्यामुळे आपला पघत 

लवकर परत येईल या आशेने घतनेही त्यातील काही पुसून टाकल्या. 

 

घरांना उंबरे आहेत. बर्याच घरांना ओसरी आहे जयाला त्यावेळी 
अमलन्दक म्हर्णत. गोठ्याचे अनेक उल्लेख गाथामधे आलेले आहेत 

त्यावरून गोधनाचे महत्व लक्षात यावे. शेतातील घराला ओवालअ 

म्हर्णत. शयनगहृ जे आतील भागात असे, त्याला अन्तेउर असे 
संबोधले आहे. पावसाळ्यात घरे गळत होती व ती दरुूस्त करायची 
कामे पुरुर्ष करायचे. त्या काळी सामान साठवायचा लोभ नसावा 



कारर्ण घरातील वस्तंूचा फारसा उल्लेख कुठल्याही कववनंी केलेला 
नाही. बसण्यासाठी गवतावर हरर्णाचे ककंवा वाघाचे कातडे वापरत. 

शहरात मात्र पल्लंक (पलंग) वापरत. एका गाथेत पलंगाभोवती 
डासापासून संरक्षर्णासाठी गब्भहरर्ण लावलेली आहे. मुसळे व सुपे 
प्रत्येक घरात आहेतच. पार्णी साठववण्यासाठी मातीचे कंुभ वापरत 

असावेत तर शकूनासाठी धातूचे मंगलकलश अजस्तत्वात होते. 

मसदंरू भरायची व कंुकू लावायची रीत त्याही काळी होती असे हदसते 

कारर्ण हे ठेवण्याच्या डब्यांची वर्णसने गाथेत आली आहेत. मद्य 

ठेवण्यासाठी स्फहटकपात्र व वपण्यासाठी चर्षक वापरत. घरात पुरूर्ष 

जस्त्रयांना मद्याचा आग्रह करत व चटूक नावाच्या लाकडी 
भांड्याचाही उल्लेख आहे. ते मभक्षा देण्यासाठी वापरत. रात्री 
प्रकाशासाठी तेलांच्या हदव्याचा वापर होई. यांना काचा नसत असे 
म्हर्णायचे कारर्ण म्हर्णजे एका गाथेत हदव्याची जयोत ववरहहर्णीच्या 
अशंू्रनी ववझते असा उल्लेख आहे. हदव्याची जयोत हाताने 
ववझवायची प्रथा होती र्कवगचतच फंुकरेने ती ववझवत असत. काही 
काही हदवे तर तेल संपले तरीही पेटते रहात उदा... 

 

द्ठ्ठूर्ण तरूर्णसुरअं ववववहववलासेहह करर्णसोहहल्लम । 



दीओ वव तग्गामर्णो गअं वप तेल्लं र्ण लर्कखेइ ॥ 

 

तरूर्ण युगुलांच्या ववलासी रघतकिडा बघताना हदवा इतका तल्लीन 

झाला आहे की तेल संपले तरीही त्याला ववझण्याचेही भान राहहले 
नाही. 

 

गाथासप्तशतीतील नातीगोती काय होती त्यावर एक नजर 

टाकूयात कारर्ण मार्णसांमधील नाती ही बर्याच वेळा मार्णसांपेक्षाही 
महत्वाची होतात.... घराचा कुटंुब प्रमूख गहृपती... गाथांमधे गहृपती 
शर्कयतो बावळट हदसतो म्हर्णजे त्याची गहृस्वाममनीतरी त्याला 
बावळट समजते असे हदसते पर्ण तो घरादाराचे संरक्षर्णाचे काम 

चोख बजावताना हदसतो. शेतीवाडीची कामेही मोठ्या तडफेने करतो 
पर्ण बहुदा आजच्याप्रमार्णे त्याचेही आपल्या बायकोपुढे काही चालत 

नाही असे हदसते. त्याच्याकडे तलवार असते व तो त्याचा वापर 

करायला मागेपुढे पहात नाही. एका गाथेत अशाच एका श्रीमंत 

गहृपतीच्या उनाड मुलाच्या वागरू्णकीबद्दल मलहहले आहे...हेही 
आजच्या सारखेच. ससूर-सासरा, देवर-दीर, सासू यांचा उल्लेख बरेच 



आहेत. गाथांमधील सासू प्रेमळ आहे. सुनेच्या द:ुखाने ती अशू्र 

ढाळताना हदसते. सुनेच्या छळाचा कुठेही उल्लेख नाही. अत्ता-
आत्या, वपउच्छा, माऊच्छा व मामम ही नाती म्हर्णजे घरातील जेष्ट्ठ 

जस्त्रया असाव्यात. माआ, माइआ, माउआ म्हर्णजे आई. गाथांमधे 

सवतींचा उल्लेख अनेक वेळा आढळतो. दोन तीन लग्ने करायची 
पद्धत सरासस असावी असे वाटते. सधन घरात तर होतीच होती. 

सवतीमत्सराच्या हकीकती गाथांमधे आहेत. उदा. – 

 

जो तीए अहरराओ रवत्त ंउव्वामसओ वपअअमेर्ण । 

सो जव्वअ दीसइ गोसे सववत्तर्णारे्णसु संकन्तो ॥ 

 

घतच्या ओठांचा लाल रंग घतच्या पघतने रात्री स्वत:च्या ओठांनी 
पुसून घेतला. पर्ण सकाळ झाल्यावर घतच्या सवतीच्या नजरेस हे 

पडल्यावर तो रंग घतच्या डोळ्यात प्रकट झाला. (घतचे डोळे रागाने 
आरर्कत झाले.) 



 

गाथासप्तशतीतील स्त्री कशी आहे घतची हदनचयास कशी होती 
याबद्दल श्री जोगळेकरांनी गाथा धंुडाळून संशोधन केले आहे ते 

तसेच्या तसे येथ ेदेण्याचा मोह मला आवरत नाही. गाथा वाचून 

त्यातून काय काय माहहती काढता येत ेत्याचा हा उत्तम नमुनाच 

आहे. – 

“लग्नाच्यावेळी घतचे वय जार्णते असे. तो काळ उलटल्यावर त्या 
वववाहासाठी अतूर होत. त्या सुमशक्षक्षत आहेत व पतीला पत्रही 
मलहहतात व त्याची वाचतात. लग्नानंतर घतच्या वागरू्णकीत गांभीयस 
येत.े रात्री जागरर्ण झालेले असले तरीही कुलवधू पहाटे उठून 

कामाला लागते. उजाडण्यापूवी न उठर्णारी स्त्री नवर्याची पट्टरार्णी 
असली तरी सगळ्यांच्या घनदेंस पात्र ठरते. झाडलोट झाल्यावर ती 
स्नान करते व स्वयंपाकाला लागते. पर्ण माहेरी गेल्यावर मात्र ती 
उशीरा आंघोळ करते. ती स्वयंपाककलेत घनपूर्ण आहे व 

आल्यागेल्याला मभक्षा वाढते. स्वयंपाक झाल्यावर काकबली देते. 

शेतावर घरधन्याला व त्याच्या कामगारांना न्याहारी घेऊन जाते. ती 
सर्णाला नांगराची पूजा करते व जरूरी पडल्यास शेतात कामेही 
करते. दळर्ण, कांडर्णही घतलाच बघावे लागते. हदवसभर कामे करून 

दपुारी जरा आडवे झाले की घतला हटकेला सामोरे जावे लागतेच. पघत 



गावाला गेला असला की ती वेळ ममळाला की पतीची वाट बघत 

दारात उभी रहाते व तो आल्यावर त्याचे स्वागत करते. ती पतीच्या 
यशाने आनंदीत होते व त्याचा संसार आनंदाने करते. पतीचे गचत्त 

बाहेर कुठे गुंतले असले तरीही ती िोध मनात ठेवताना हदसते. 

स्वत:च्या मशलाचे संरक्षर्ण करण्यासाठी ती काहीही करू शकते. ती 
शेजारर्णीलाही सवस प्रकारची मदत करताना हदसते. आपल्या 
कुटंूबाची ववपन्नावस्था ती प्रकट होऊ देत नाही. गरीबीत आपले 
डोहाळेही मनातल्या मनात पूरवते. कुटंुबापुढे आपल्या सवस हौसांवर 

ती पार्णी सोडते. कुटंूब एकत्र ठेवण्यात घतचा मोठा सहभाग असतो. 
माहेरची ओढ असली तरी ती सासरचा अमभमान धरते. पती गावाला 
गेला असेल तर ती वेर्णी फेर्णी करत नाही, डोळ्यात काजळ घालत 

नाही ककंवा घतला ते सुचत नाही. जस्त्रयांना पुरेसे स्वातंत्र्य असे. एका 
गाथेत असे म्हटले आहे की जया घरात जस्त्रया मोकळ्या मनाने 
बोलतात, अकृबत्रमपरे्ण वागतात, मोकळेपर्णाने हसू शकतात, 

घनष्ट्पापपरे्ण वावरतात ती कुटंुबे धन्य होत !” 

 

ही आहे दोन हजार वर्षासपूवीची महाराष्ट्रातील ग्रामीर्ण भागातील 

स्त्री. घतच्याकडून केल्या जार्णार्या व आत्ताच्या जस्त्रकडून केल्या 
जार्णार्या अपेक्षांमधे फारसा फरक हदसत नाही. फर्कत एकच फरक 



ददैुवाने पडलेला हदसतो तो म्हर्णजे त्या काळात बायकोला दारू 

वपऊन मारहार्ण केल्याचा उल्लेख सापडत नाही आणर्ण समया ते 

आपल्याला सरासस हदसते. 

 

त्या काळात देवळांना अजजाघर म्हर्णत व अजजघराचा उल्लेख 

अनेक हठकार्णी आला आहे. ही देवळे छोटी असून त्याची पटांगर्णे 
मात्र मोठी असत. उतारंूची रहायची सोय या देवळात हमखास अस.े 

आजही आपर्ण रेकला गेलो की हमखास देवळात झोपतो... मूती 
गर्णपातीच्या, अजजाच्या आहेत. काही गाथांमधे सतीच्या प्रथेचे 

उल्लेख आहेत. सती जारे्ण ही फार चांगली प्रथा आहे असे मानले 
जात नसावे. कारर्ण गचता ववझावी अशी इच्छा मनात धरर्णारी एक 

गाथा आहे – 

 

ववजजाववजजइ जलर्णो गहवइधूआइ ववत्थअमसहो वव । 

अरु्णमरर्णघर्णामलङ्गगर्णवपअअमसुहमसइजजजरङ्गगीए ॥ 

 



घरधन्याची मुलगी सती जाण्यासाठी गचतेवर चढली. मरायच्या 
अगोदर घतने पतीच्या प्रेताला अमलगंन हदल.े त्यातही झालेल्या 
सुखाने घतला घाम आला व ती गचता त्यात ववझून गेली..... आता 
काय म्हर्णाव ेया गाथेला ? कोर्णी मलहहली असावी ही गाथा ? 

 

गाथेतून त्याकाळी काय काय समजूती होत्या तेही कळून येत.े 

बयासरचशा समजूती आजही तशाच आहेत. शकून अपशकूनावर गाढ 

ववलवास आहे, देवाची प्राथसना काहीतरी ममळववण्यासाठी केली जाते. 

स्वगस व नरक या कल्पना अजस्तत्वात होत्या. चांगले वाईट व धमस 
याबद्दलही काही गाथात मलहहलेले आहे. सगळ्यात महत्वाचे 

म्हर्णजे दैव या कल्पनेवर (?) एका गाथेत दैवावर थोडाफार पर्ण सुंदर 

प्रकाश टाकलेला हदसतो - 

 

ज जं आमलहइ मर्णो आसावट्टीहह हहआफलअजम्म । 

तं तं बालो व्व ववही णर्णहुअं हमसऊर्ण पम्हुसइ ॥ 



अथस : माझ्या ह्र्दयाच्या पाटीवर मी आशेच्या कंुचल्यांनी मी स्वप्ने 
ववववध रंगांनी रंगवली पर्ण हाय ! दैवाने एका खट्याळ मुलाप्रमारे्ण 

खदाखदा हसत ती गचत्रे घनष्ट्ठूरपरे्ण एका क्षर्णात पुसून टाकली. 

काय सुंदर कल्पना आहे बघा ! 

 

घरातील कोर्णी प्रवासाला घनघाल्यास दरवाजात प्रस्थानकलश 

ठेवण्यात येई. त्यात पार्णी, आंब्याची पाने व कमळ खोचण्यात येई. 

मोरांच्या वपसांनी एखद्याला समंोहहत करता येते अशी श्रद्धा होती. 
नागाच्या फण्यावर रत्न असते अशी आज असर्णारी समजूत त्याही 
काळी होतीच... भूत संमंधावर व पूनजसन्मावर ववलवास ठेवला जाई. 

 

सातवाहनांच्या काळात ककंवा गाथासप्तशतीच्या काळात वैहदक 

धमासचे आचरर्ण होत असे. नार्णे घाटात असलेल्या मशलालेखात 

अनेक यज्ञांचा उल्लेख हदसतो तो त्यामुळेच. सातवाहन वैहदक धमस 
पाळत पर्ण ते भागवत धमासचे अनुयायी होते. त्या काळात अजग्न, 

इंद्र, प्रजापघत, रुद्र, वामन सूयस व कृष्ट्र्ण या देवांची पूजा होत असे. हे 

सवस वैहदक संस्कृतीने घनमासर्ण केलेले आहेत. 



 

गाथासप्तशतीच्या काळात लोक काय खात असावेत ? ते त्यावेळी 
त्याबाबत आलेल्या उल्लेखावरून उमगते. ही यादी बघा- 

अण्र्ण-अन्न, इच्छू-उंस, कञ्जी-कांजज, कलम-साळी, गुड-गुळ, घघअ-

तूप, चर्णस म्हर्णजे चर्ण,े जव-जवस, तण्डूल-तांदळू, घतल-तीळ, 

तुवरी-तूर, ददु्ध-दधू, पाऊ म्हर्णजे न्याहारी, वपट्ठ-पीठ, ममट्ठ 

म्हर्णजे ममष्ट्टान्न, राइआ-मोहरी, लड्डूअ, लोर्ण म्हर्णजे लवर्ण, 

मसन्धव म्हर्णजे सैन्धव या एवढ्या खाद्यपदाथाांचा उल्लेख 

गाथामधे आला आहे. 

 

गाथेमधे मद्याचाही उल्लेख अकरा गाथांमधे आलेला आहे. त्यात 

महदरा, मधुरस, सरक, सुरा व सीधू या प्रकारच्या मद्यांचा उल्लेख 

आला आहे. या काळात महाराष्ट्रात चौल बंदरातून ग्रीक व्यापारी 
द्राक्षाची मद्ये व अरब व्यापारी खजुराची मद्ये आर्णत. या मद्यांचे 

कंुभ बर्याच हठकार्णी सापडले आहेत. मधुरस ही मोहाच्या फुलांची 
दारू तर याच्याही अगोदरपासून प्रगचलीत होतीच. कदम्बाच्या 



फुलापासूनही मद्य तयार होत असे. तांदळू व उसाच्या रसा पासूनही 
मद्य तयार होत असे. 

एका गाथेत तर सुरा जूनी झाली की त्याची प्रत वाढते असा उल्लखे 

आहे - 

 

पउरजुवार्णो गामो महुमासो जोअरं्ण पई ठेरो । 

जुण्र्णसुरा साहीर्णा असई मा होउ, ककं मरउ ? 

 

ती तरूर्ण आहे, स्वतंत्र आहे. घतचा पती वदृ्ध आहे. गावात बरेच 

तरूर्ण आहेत. या वसंत ऋतूत घतच्याकडे बरेच जूने मद्य मशल्लक 

आहे...तर घतने तरी काय करावे ? (का मराव?े) 

 

मद्य ममळण्याच्या हठकार्णाला पानकुटी म्हर्णत. 

 



त्या काळात सामान्य ग्रामजन वेळ कसा घालववत असतील हा प्रलन 

बर्याच जर्णांना पडला असेल ककंवा पडेल. त्या काळात करमरू्णकीची 
साधने अत्यंत कमी असल्यामुळे आपल्या कुटंुबबयांशी गप्पा मारत 

वेळ व्यतीत करर्णे हे एक महत्वाचे साधन होते. पती पत्नी अथासतच 

कामकिडेमधे चांगला वेळ घालवत. एका गाथेत पुरूर्ष ढोल 

वाजवतोय व पत्नी नतृ्य करते असाही उल्लेख आहे. पती जर 

गावाला गेला असेल तर जस्त्रयांचा त्याची वाट बघण्यात वेळ चांगला 
जात असे. मशवाय गावभर भटकण्यातही त्यांचा चांगला वेळ जाई. 

नटून थटून बाजारात फेरफटका मारर्णे हेही त्याकाळात जस्त्रयांचे 

वेळ घालववण्याचे चांगले साधन होते. मभतंीवर गचत्रे काढर्णे, ककंवा 
प्रेयसीच्या अंगावरही गचत्रे काढली जात. 

याबाबतीत एक गंमतशीर गाथा एका मार्णसाने मलहहली आहे – 

 

मह पइसर्णा थर्णजुअले पतं्त मलहहअं घत गजव्वआ कीस ? । 

आमलहइस महं वप वपओ जइत से कंपो जच्चअ र्ण होइ ॥ 

 



तुझ्या उरोजांवर तुझ्या पतीने मलहहले आहे म्हरू्णन भाव खाऊ 

नकोस. माझ्यावरील प्रेमाने त्यावेळी माझ्या पतीचा हात थथरत 

होता म्हरू्णन नाहीतर त्याने माझ्या स्तनांवर गचत्रेच काढली 
असती...... 

 

पुरूर्षांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर बहुतेकांना एका पेक्षा जास्त 

बायका असल्यामुळे त्यांना वेळ घालवायचा काही प्रलन नसावा असे 
वाटते. याच बरोबर सर्णवार, नाचर्णे, गार्णे, कथाकथन हे प्रकार 

होतेच. सवतींच्या भांडर्णांमुळेही बराच वेळ जात असावा. पुरूर्षांना 
गहृस्वाममनी सोडून दसुर्या जस्त्रयांकडे जायची सोय असल्यामुळे ते 

त्यातही काळ व्यतीत करत. अशाच एका सवतीचे हे उदगार 

आपल्याला व्यगथत करून जातील – 

 

गोत्तर्कखलर्णं सोऊर्ण वपअअमेा अजज तीअ खर्णहदअहे । 

वजझमहहसस्स माल व्व मण्डर्णं उअह ! पहहहाइ ॥ 

 



स्वैराथस : सर्णाच्या हदवशी ती नटून थटून त्याच्या बरोबर बसली 
असताना त्याने चुकून दसुरीचेच नाव घेतले. ते ऐकताच घतच्यावर 

आभाळच कोसळले. बळी देण्यासाठी रेड्याला जसे सजवतात तसे 
घतला वाटले........ 

 

खालील गाथेत या बबचार्या पुरूर्षाला वेगळ्या कारर्णासाठी वेळ 

घालवायचा आहे.... 

णर्णर्कर्कम्माहह ंवव छेत्ताहह पामरो रे्णअ वच्चए वसइसम । 

मुअवपअजाआसुण्र्णजइअगेहद:ुर्कखं पररहरन्तो॥ 

 

या पामराला पत्नीचे घनधन झाल्यामुळे, शुन्यवत झालले्या घरात 

जावेसे वाटत नाही म्हरू्ण तो काम नसले तरीही शेतात वेळ काढत 

आहे.......... 

 



त्या काळी मनोरंजनासाठी खेळही खेळले जात. बायका फुगडी व 

सगळेच सोंगट्या खेळत. त्याला त्या काळात पाशक-शारी म्हर्णत.( 

माझ्या वयाचे जे असतील त्यांना सोंगट्या हा खेळ माहीत असेल. 

पटावर हत्ती, घोडे, शेळी, उंट अशा नावाच्या चार सोंगट्या घेऊन 

खेळायचा हा खेळ. दान पाडायला कवड्या ककंवा फासे असत. एका 
वेळी चार, सहा, आठ जर्ण खेळू शकत.) कुस्तीही खेळली जाई. 

नदीवर पोहायला जारे्ण हाही स्त्री पुरूर्षांचा आवडता खेळ असे. 

 

सर्णही साजरे होत त्यांचे उल्लेख छर्ण म्हर्णजे सर्ण, फग्गुच्छर्ण 

म्हर्णजे फाल्गुनोत्सव (होळी), मअ र्ण म्हण्जे मदनोत्सव ( हा अथासत 

वैयजर्कतक पातळीवर साजरा व्हायचा पर्ण त्यालाही उत्सव म्हटले 
आहे), वसंतोत्सव इत्याहद नावाने आले आहेत. 

 

दइ्अकरग्घलुमलओ धजम्मल्लो सीहगजन्धअं वअवर्णम । 

मअ्र्णजम्म एवत्तअ ंगचअ पसाहर्ण ंहरइअ तरूर्णीर्णम् ॥ 



वप्रयकरामुळे ववस्कटललेे केस आणर्ण मद्यामुळे धंुद झालेले मुख, या 
उत्सवात (मदोनत्सव) एवढाही शंु्रगार तरूर्णींना बास होतो.... 

 

आता या हठकार्णी थांबतो. अजून बरेच मलहायचे आहे पर्ण हे मलखार्ण 

व माहहती आपल्याला आवडली तर पुढच्या काही भागात 

गाथासप्तशती जया काळात रचली गेली त्या काळातील अजून 

बर्याच गोष्ट्टींचा उहापोह करण्यात येईल.... ववशेर्षत: जस्त्रसौंदयस, 
शंु्रगार इत्यादी जयांच्यामुळे गाथासप्ताशती बदनाम झाली त्या 
गाथांबद्दल अजून मलहायचे आहे. तो पयांत आपला घनरोप 

घेतो....पर्ण जाता जाता एक नमूना - 

 

जइथ वव हु हदजल्लहंदमलआ तह वव हु मा पुवत्त ! र्णजग्गआ भमसु । 

छेआ र्णअदजुसआर्णो माअं धुआइ लर्कखंघत ॥ 

 



ए पोरी तू लहान आहेस, मान्य आहे पर्ण अशी उघडी बागडी कफरू 

नकोस. 

गावातील चावट तरूर्ण, मुलीवरून घतची आई कशी असेल याची 
कल्पना करतात... 

 

जयंत कुलकर्णी. 

आभार : श्री. जोगळेकर व श्री. वेबर यांनी या ववर्षयावर केलेले लेखन 

आणर्ण अथासतच संपादक सम्राट हाल सातवाहन ! 

 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































