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प्रस्तावना 

राहुल सोलापरूकर 

 

 

 

नमस्कार रससकहो, 

असं म्हणतात की जो देश आपला इततहास ववसरतो त्र्ािा वतयमान लडखडता असतो 

आणण भववष्र् अंधारात.  र्ात इततहास फार व्र्ापक शब्द आहे. बर र्ािदा तो र्धु, 

लढाई र्ा संकुचित अर्ायनी घेतला जातो. पण हहदंीमधला एक शब्द सवायर्ायन ेव्र्ापक 

आहे, "ववरासत"! म्हणजेि पवूयजाकंडून समळालेली देणगी, सशदोरी. मानवी संस्कृतीिा 

इततहास जर समजून घ्र्ार्िा असेल तर आपल्र्ाला त्र्ा काळाच्र्ा ऐततहाससक खुणा, 

वास्त,ु ताम्रपट, भजुयपत्र,े वस्त,ु अशा अनके साधनांिा अभ्र्ास करावा लगतो. इंडोलॉजी 

ककंवा भारतीर्ववद्र्ा र्ािा अभ्र्ास करणारा आमिा तरुण समत्र इंद्रनील बंकापरेु र्ानंी 

ववरासतिा व्र्ापक अर्य समजून घेऊन त्र्ातून आपली बहृद संस्कृती जनमानसात 

रुजवण्र्ािा प्रर्त्न सरुु केला आहे. "ववरासत" र्ा माध्र्मातून आपली प्रािीन मंहदर, 

लेणी, सभत्तीचित्र े अशा अनेक गोष्टींि े ज्ञान आपल्र्ासारख्र्ा सवयसामानर्ांना देणं 
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आणण पवुयजाकंडून समळालेली "ववरासत" आपल्र्ापर्तं पोहिवणं हा त्र्ािा प्रमखु 

उद्देश्र् आहे.   

   अगदी साधं उदाहरण घेऊ. आपण एखाद्र्ा मंहदरात जातो. बर र्ािदा आपल्र्ा 

लालसेपोटी एखादी इच्छा-आकांक्षा पणूय व्हावी म्हणून देवाला साकड ं घालतो ककंवा 

आपलं गार हाणं मांडतो. अगदी क्वचित ऋणाईत म्हणून त्र्ाि ेमनोमन आभार मानतो. 

पण मी कार्म पाहहलं आहे आपण दशयन घेतांना हात जोडतो आणण डोळे समटून घेतो. 

गाभार र्ातल्र्ा त्र्ा देवतेिं "दशयन" घेति नाही. दशयन हे उघड्र्ा डोळर्ांनी घेतात. डोळे 

समटल्र्ामळेु आपल्र्ाला ती मतुी त्र्ािी वेसशष््रे्, दगड वा धातुिा प्रकार, नक्षीकाम, 

आर्धंु र्ापकैी काहीि हदसत नाही. पर्ायर्ान ेती कुठल्र्ा शतकातील, कुणी घडवली, 

त्र्ामागिी कारणमींमासा, पररसरातील इतर गोष्टींि ेवसैशष््रे् र्ा तपसशलांिी आपण 

माहहती घेत नाही. ती जाणून घेतली तर तो काळ, ती संस्कृती, भाषा आणण इतर 

वसैशष््रे् र्ांिा अभ्र्ास होऊ शकतो आणण तो आपण डोळे बंद करुन सहजतेन े

टाळतो.  

     खरं म्हणजे दशयन हे ससु्पष्ट आणण सखोल असलं पाहहजे. वविारांना िालना 

देण्र्ासाठी आपल्र्ा संस्कृतीत दशयनशास्त्र आणण त्र्ांि े अनेक गं्रर् आहेत.  

तनरतनराळर्ा भाषतेील ववद्वानांनी, संत-महंतांनी त्र्ात वविार मांडलेले आहे. परंत ु

त्र्ािी सरुवात इंहद्रर्ज्ञानातून होत.े र्ा सवांि े एक सुंदर सबुक रुप "ववरासत"च्र्ा 

रुपात आपल्र्ापढेु रे्णार आहे. हे रे्णारं रुप नसुतं वािनू, ग्रहण करुन सोडून देऊ 

नका. कारण "ववरासत" जपणं हे प्रर्म कतयव्र् असते. ददैुवाने परकीर् आक्रमणानंी 
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आपले अनेक प्रािीन वास्त-ुवस्तु ध्वस्त केल्र्ा ककंवा बाटवल्र्ा आहेत. त्र्ातून 

वािलेल्र्ांि े"जतन", "जजणोधार", "पनुबाधंणी" करुन आपल्र्ा महान संस्कृतीि ेजतन 

करणे ही काळािी गरज आहे.  

     जगाच्र्ा नकाशावरील परुातन संस्कृतीमधील एक अत्रं्त महत्वािी आपली 

संस्कृती, ततिा उधार आणण असभमान तो ही डोळसपणे करणे आपले कतयव्र् आहे. 

एका अर्ी र्ा ववरासति ेआपणि उत्तराचधकारी आहोत. िला, ती जवाबदारी पेलार्ला 

सक्षम होऊ र्ा. इंद्रनील आणण त्र्ाि ेसहकारी आपल्र्ाला मागयदशयन करार्ला उत्सकु 

आहेत.      

इततहासािी पाने िाळता 

हाती रे्ते सत-असत 

वविारपवूयक मागय आखता 

हदसनू रे्त ेववरासत 
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संपादकीर्...... 

 

भारतीर् इततहास आणण संस्कृती र्ा ववषर्ांिी व्र्ाप्ती ववशाल आहे. एका सािबेध 

वविारधारेतून र्ा कड े बघणे म्हणजे र्ा ववषर्ाि े महत्व कमी करणे होर्. एका 

स्र्ापत्र्ातून तत्कालीन कार्ायजनवत असलेली सामाजजक रिना, राजकीर् इततहास, 

आचर्यक हहतसंबंध, ववववध पंर्ांिा धासमयक प्रभाव, सांस्कृततक देवाणघेवाण आणण अशा 

अनेक गोष्टी आपल्र्ासमोर उलगडत जातात. एकाि गोष्टीिा अनके अंगानी 

आपल्र्ाला पररिर् करून घेता रे्तो. र्ा अभ्र्ासासाठी  लागणारा वेळ आणण आवड 

प्रत्रे्काला असते असं नाही मात्र प्रत्रे्काने र्ा ववषर्ाि े महत्त्व जाणून घेणे आणण 

त्र्ािा आपापल्र्ा परीन े वविार करणे गरजेि ेआहे. ही संकल्पना कें द्रस्र्ानी ठेऊन 

आम्ही "Virasat - Indian Heritage Initiative" र्ा संस्रे्िी तनसमयती केली आहे. 

    र्ा माध्र्मातून प्रािीन भारतीर् इततहास, मतूतयशास्त्र आणण मंहदर स्र्ापत्र् हे 

ववषर् सवांपर्तं पोहिावेत हा आमिा प्रर्त्न असणार आहे. र्ािी पहहली पार्री 

म्हणजे ववरासतिा हा डडजजटल अंक. र्ा मागिी संकल्पना म्हणजे वगेवगेळे ववषर् 

त्र्ा त्र्ा ववषर्ािा अभ्र्ास करणारर्ा मानर्वराकंडून वािकांपर्तं पोहिावेत. र्ा 

पहहल्र्ा अंकातं प्रािीन भारतीर् व्र्ापार, संत वाङ्मर् आणण साहहत्र्, प्रािीन चिनहे, 

स्तंभ ही संकल्पना, मतूतयशास्त्र आणण ववज्ञान असे अनेक ववषर् समाववष्ट केले आहेत. 
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र्ा पढेु दर तीन महहनर्ांनी खालील ववषर् कें द्रस्र्ानी ठेऊन र्ात समाववष्ट सौंदर्य ते 

त्वत्वज्ञान र्ा ववषर्ावंर ववववध लेखांमधनू ििाय करण्र्ात रे्ईल.  

आगामी अंक  

· मंहदर  

· शंकर  

· ववष्ण ू 

· शक्ती  

· गणपती  

· सरू्य  

· काततयकेर् 

हे सवय करत असताना ज्र्ा लोकांमळेु हे शक्र् होत आहे त्र्ांिा उल्लेख अपररहार्य 

आहे. र्ा ववषर्ांिी आवड आणण गोडी ज्र्ांनी तनमायण केली ते श्री. उदर्न इंदरूकर. 

मागिी २०-२२ वषय मतूतयशास्त्र र्ा ववषर्ाला त्र्ांनी स्वतःला वाहून घेतले आहे, र्ांि े

जेवढे आभार मानावते तेवढे कमीि आहेत. डॉ. श्री. देगलरूकर सर हे त्र्ांच्र्ा 

पसु्तकांमधनू आधी भेटले आणण प्रत्र्क्ष भेटल्र्ावर हा माणूस ककती साधा आहे र्ािी 

जाणीव झाली, साधेपण आणण वर्ाच्र्ा ८०व्र्ा  वषी तरुण असलेलं कुतूहल कदाचित 

र्ाि गोष्टी त्र्ांच्र्ा मोठेपणासाठी कारणीभतू ठरल्र्ा आहेत.  
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माझ्र्ाबरोबर ज्र्ांनी इंडोलॉजजिा अभ्र्ासक्रम पणूय केला आणण माझ्र्ा एका फोनवर हा 

अंक आणण र्ापढुील अंकांसाठी सलहार्िं मानर् केलं त्र्ांि ेमनापासनू आभार. माझी 

मतै्रीण आणण ववरासतच्र्ा अंकांिी कार्यकारी संपादक सौ. ववनीता देशपांड े हहने ही 

संकल्पना उिलनू धरली आणण म्हणून मला हे काम वाढवार्िी ताकद समळाली. सौ. 

कववता बंकापरेु र्ांिी अप्रततम मखुपषृ्ठ संकल्पना आणण रेखाटन अंक वािण्र्ास 

प्रोत्साहहत करणारे आहे.      

 

तुम्हा सवय वािकांि ेआधीि आभार मानतोर्, तुमिा प्रततसाद आणण प्रततकक्रर्ा र्ावर 

र्ा कामाि ेस्वरूप वाढत जाणार आहे.  

 

लवकरि भेटू!  

आपला, 

इंद्रनील सदानंद बंकापरेु  

Founder and Director 

Virasat - Indian Heritage Initiative  
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प्रािीन ववज्ञान आणण मतूतयशास्त्र 

उदर्न इंदरुकर 
 

 

प्रािीन भारतात ववज्ञान होते असे म्हटले की लगेि वविारल ेजाते, ‘उडणारी ववमान े

होती का?’ ‘सरकणारे जजन े होत ेका?’ ‘अणुबॉम्ब होता ं का?’ ‘शंभर मजली इमारती 

होत्र्ा का?’ वगैरे वगरेै. र्ा सगळर्ा प्रश्नािंी उत्तरे अर्ायति र्ोडी नकारात्मक द्र्ावी 

लागतात. प्रश्न वविारणारर्ाला ववज्ञान म्हणजे एवढेि ज्ञात असते. ववज्ञान म्हटल्र्ावर 

तो तंत्रज्ञानािी प्रगती सांग ू लागतो. आजही तंत्रज्ञानाच्र्ा के्षत्रात अत्र्ंत प्रगत अशा 

देशांमध्रे्सधुा मलूभतू ववज्ञानावर तततकेि गंभीर संशोधन सरुु आहे. काळ, अवकाश, 

काळ-अवकाश संबंध, ब्रहमांडािी उत्पत्ती, अणुववज्ञान आणण ‘जीव’ ववज्ञान र्ातील 

कशािाही र्ांग लागत नाही. हेि संशोधन जर र्ा देशात काही हजार वषांपवूीि सरुु 

झाले होते असे म्हटले तर आमच्र्ा प्रगत असण्र्ािा आलेखि बदलनू जातो. प्रर्म त े

वेदांमध्रे् आले मग तेि तेि पाठ करत पढुच्र्ा वपढर्ांना हदले गेले असा कुणािा 

समज अस ूनरे्. प्रत्रे्क वपढीत त्र्ात भर पडत जावी अशीि अपेक्षा आणण प्रर्त्न 

होता. भर पडल्र्ावर मळू गं्रर् कोणता हे कळणार नाही म्हणून जुने गं्रर् तसेि ठेवनू 

सतत नवीन गं्रर्ांिी रिना केली जात असे. लेखनकक्रर्ा ससध होईपर्तं हे सगळे पाठ 

करून ठेवले गेले !  
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लेखन आल्र्ावरही त ेशाश्वत राहील र्ािी काहीि खात्री नव्हती कारण भजूयपत्र काही 

वषायति जीणय होतात र्ािा अनभुव आला तसेि त्र्ाच्र्ावरील शाईपण पसुट होत जात.े 

ज्ञान साठवनू ठेवण्र्ाच्र्ा ववववध प्रर्त्नात एका वेगळर्ा कलेिा जनम झाला. ती 

म्हणजे तक्षण कला, आज त्र्ाला आपण ‘सशल्पकला’ र्ा नावान े ओळखतो. खरे 

म्हणजे सशल्प म्हणजेि कला, सशल्पकला म्हणणे म्हणजे वपवळे वपतांबर, गार्ीि े

गोदगु्ध म्हटल्र्ासारखे आहे. परंतु आता त ेम्हणणे इतके रूढ झाले आहे की सशल्प 

म्हणजे कलाकृती ककंवा मतूी आणण त े घडवण्र्ाच्र्ा कौशल्र्ाला सशल्पकला म्हटले 

जाऊ लागले आहे. सध्र्ा भाषिेीि शधुता हटकते की नाही अशी जस्र्ती आहे त्र्ात 

शब्दववपर्ायस शधु करणे कल्पनेपलीकडि ेआहे! 

तर आजच्र्ा भाषतेील सशल्पकलेि े वसैशष््र् असे की त े दगडासारख्र्ा शाश्वत 

माध्र्मात केले जाते, शतकानशुतके हटकून राहत े आणण त े समजून घ्र्ार्ला 

कलाकाराच्र्ा भाषिे ेज्ञान असावे लागत नाही. शब्दासंशवार् त ेवािता रे्ऊ शकते, नव्हे 

तसेच्र्ा तसेि वािता रे्ते. काना, मात्रा, वेलांटीिाही फरक पडत नाही. ववज्ञानाच्र्ा 

ससधांतासाठी हे असे असणे तर अत्र्ावश्र्कि ठरते.  

ब्रहमा – अक्षर् काळ    

काळ म्हटला म्हणजे आपल्र्ाला आपली हदनदसशयका आणण घड्र्ाळ आठवते. परंत ुहे 

ब्रहमांड तनमायण झाले त्र्ावेळेसि त्र्ािा काळ सरुु झाला. आपली सरू्यमासलका आणण 

पथृ्वी तर खूपि नंतर आले, र्ाि ेआकलन वेद्काळाति झाले होते. त्र्ामळेु हे सगळे 
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तनमायण झाले तेव्हा एक महानाद झाला आणण तो मग बबदंतू परावतीत झाला. र्ा 

प्रिंड दाबामळेु त्र्ा बबदंतुून प्रिंड उजेिा ववस्फोट झाला आणण तो अग्नी रूपाने ककंवा 

अग्नी तत्त्वाने प्रकटला. त्र्ाि बरोबर तो अत्र्ंत वगेान ेववस्तारला आणण तो ववस्तार 

अववरत सरुूि राहहला. स्फोटाबरोबर जसा अवकाशािा ववस्तार सरुु झाला तसा 

काळािाही झाला. आधी काळ सरुु झाला मग अवकाश तनमायण झाले, काळातून 

अवकाश. ज्र्ा अर्ी ब्रहमांडािा उगम झाला त्र्ा अर्ी एक हदवस त्र्ाि अंतही होणार. 

र्ा उगमापासनू त े ववलार्ापर्तंच्र्ा काळाला त्र्ांनी नाव हदले ब्रहमा. (ब्रहम ककंवा 

ब्रहमन,् ब्रहमदेव हे र्ाि े पर्ायर्ी ककंवा समानार्ी शब्द नाहीत). हा काळ मोजार्िा 

आणण तोही पथृ्वीच्र्ा कालगणनेनसुार हे एक ववलक्षण कार्य त्र्ा काळातील शास्त्रज्ञ 

ऋषी मनुींनी केले. कालमापन करणारे जगातले पहहले मानव आपले पवूयज होत े हे 

आता जगानेही मानर् केले आहे. 

हदवस उगवतो, मावळतो आणण रात्र होत े हे कालिक्र आहदम समाजातील लोकांनाही 

कळले. परंतु र्ा हदवसाि े भाग करून त्र्ाि े मापन करणे मात्र शक्र् नव्हते. 

आपल्र्ाकड ेते तर केले गेलेि त्र्ाबरोबर अमावस्र्ा पौणणयमा र्ांिाही अभ्र्ास झाला. 

दर पंधरा हदवसांनी होणारे हे बदल अत्र्ंत तनजश्ित असे होते. त्र्ामळेु त्र्ाचं्र्ा 

आवतयनांना अभ्र्ासल्र्ावर असे लक्षात आल े की र्ाचं्र्ा बारा-बारा आवतयनानतंर 

ऋतुिक्र पनुहा सरुु होत.े बारा पौणणयमा अचधक बारा अमावस्र्ा गुणणले पंधरा हदवस 

असे ३६० हदवसांि ेवषय मानले गेले. कोणताही हदवस पहहला हदवस धरून हे कालमापन 

ससध होऊ शकत े  मग वषायिा पहहला हदवस कोणता असावा? र्ासाठी तनसगायि े
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अवलोकन केले आणण लक्षात आले कक ितै्रमासात नवी पालवी फुटत,े तनसगायि ेिक्र 

नव्र्ाने सरुु होत े म्हणून त्र्ा महहनर्ाच्र्ा पहहला हदवसाला नवीन वषायिी सरुुवात 

ठरवण्र्ात आले. त्र्ानंतर असे लक्षात आले की पथृ्वीच्र्ा सरू्ायभोवतीच्र्ा एका 

पररक्रमेला तीनश ेपासष्ट हदवस आणण र्ोड ेप्रहर अचधक इतका वेळ लागतो. त्र्ासाठी 

त्र्ांनी दर िार वषांनी एक  ‘अचधक’ महहना वषायत जोडून टाकला. र्ाही कालगणनते 

दर वीस वषांनी साडतेीन हदवसांिा फरक रे्ऊ लागला. तेव्हा मग अस ठरवण्र्ात आले 

की (दर वीस वषांनी) ज्र्ा हदवशी फाल्गुन मासात सरू्य आणण िंद्र एकाि हदवशी 

धतनष्ठा नक्षत्रात उगवतील तो हदवस ितै्र शधु प्रततपदेिा म्हणजेि नवीन वषायिा 

पहहला हदवस असेल. हे सगळे ऋग्वेदाच्र्ा काळात तनजश्ित करण्र्ात आल ेहोते.  

वषय हे माप पक्के झाल्र्ावर पढुील काळात त्र्ाच्र्ावरून ब्रहमांडाि े आर्मुायन 

मोजण्र्ािा प्रर्ोग सरुु झाला. अवकाशाि े तनरीक्षण तर काही हजार वष ेसरुु होतिे. 

त्र्ातून असे लक्षात आले की सरू्यमासलकेतील जे घटक आपल्र्ाला उघड्र्ा डोळर्ानंी 

हदसतात ते पथृ्वीभोवती ववसशष्ट गतीने कफरताना भासतात. ते म्हणजे  सरू्य, िंद्र, 

मंगळ, बधु, गुरु, शकु्र आणण शतन त्र्ांना ग्रह असे म्हटले. पथृ्वी सरू्ायभोवती कफरत ेहे 

माहहत असले तरी र्ा ग्रहांच्र्ा परीक्रमांिा पथृ्वी सापेक्ष मागय आलेखण्र्ासाठी ही पधत 

सोर्ीिी होती. र्ातून काही वषांच्र्ा तनरीक्षणातून सवय ग्रहांिा परीक्रमाकाल मोजता 

आला एवढेि नाही तर त्र्ांिी एखाद्र्ा काळातील ववसशष्ट जस्र्तीही जाणता रे्ऊ 

शकली. हे सवय ग्रह एक बाजूला अजश्वनी नक्षत्रात रे्तात तेव्हा पथृ्वी एका बाजलूा 

अशी जस्र्ती पथृ्वीवरून पाहताना रे्ऊ शकते. र्ाि ेअत्र्ंत जक्लष्ट असे गणणत आहे. 
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ते सोडवल्र्ावर त्र्ांच्र्ा लक्षात आले की ही जस्र्ती दर ४,३२,ooo वषांनी रे्त.े र्ाला 

र्गु असे म्हटले. र्ाच्र्ा दोन आवतयनांना द्वापर र्गु म्हटले, ज्र्ािा काळ ८,६४,ooo 

वष.े तीन आवतयनांना त्रतेा म्हटले जे १२,९६,ooo वषांि.े आणण िार आवतयनांना जे 

१७,२८,ooo वषांि ेअसते त्र्ाला सत्र् ककंवा कृत र्गु म्हटले. र्ांिी बेरीज केल्र्ास 

४३,२o,ooo वष ेम्हणजे १o र्गेु त्र्ाला एक महार्गु म्हटले. 

र्ा महार्गुांिी ७१ आवतयने होतात त्र्ा कालखंडाला मनवंतर असे म्हटले. एक मनवतंर 

हे तीस कोटी सदसुष्ट लाख वीस हजार वषांि े असत.े प्रत्रे्क मनवनतरानंतर एक 

सांध्र् काळ रे्तो. तो एका कृत र्गुा एवढा म्हणजे १७,२८,ooo वषांिा असतो. 

त्र्ामळेु १५ मनवंतरे झाली की त्र्ात १४ कृत र्गेु अचधक त्र्ानंतरिा एक असे १५ 

सांध्र् काल ककंवा १५ कृत र्गेु रे्तात. १४ मनवंतरे अचधक १५ संध्र्ांश र्ांिी बरेीज 

होत े िार अब्ज बत्तीस कोटी वष.े र्ा कालखंडाला त्र्ांनी म्हटले कल्प. एक कल्प 

म्हणजे ब्रहमािा एक हदवस. संपणूय हदवस र्ात एक हदवस-रात्र रे्तात म्हणून दोन 

कल्पांिा एक संपणूय हदवस म्हणजे आठ अब्ज िौसष्ट कोटी वष.े वषायला ३६० हदवस 

(पंिांगाप्रमाणे) आणण शंभर वष ेहे ब्रहमाि ेआर्मुायन म्हणून ३६० कल्प गणुणले शंभर 

हे र्ा ब्रहमांडाि ेआर्मुायन ठरवण्र्ात आले. हा आकडा ३.११o४ x १o१६ एवढा होतो. 

र्ालाि परब्रहमा असे म्हटले. 

ब्रहमा ही कल्पना मतूीत उतरत े तवे्हा त्र्ाच्र्ा स्र्लू रुपाला देव म्हणतात. म्हणून 

ब्रहमाि े स्र्लू रूप ब्रहमदेव. सशल्पामध्रे् ब्रहमदेवाला िार तोंड े असतात. सामानर्तः 
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त्र्ांना िार वेदांि ेप्रततक मानले जाते कारण मतूीला िार हात असतात ज्र्ापकैी एका 

हातात पोर्ी असते. अनर् तीन हातांमध्रे् स्रवुा (पळी), कमंडल ूआणण अक्षमाला असत.े 

िार तोंड ेम्हणजे िार र्गेु. र्गु, मनवंतर आणण कल्पांिी पनुहा पनुहा आवतयने होत 

राहतात. हे दाखवण्र्ासाठी ‘अक्ष’ माला, जी सतत कफरत राहते - अक्षर् काळाि े

प्रततक. मनवंतरे आणण कल्पांच्र्ा पाकळर्ा असलेल्र्ा कमळावर तो बसला असतो. 

सशव – अवकाश  

 

महास्फोटाच्र्ा बबदंपुासनू ब्रहमांडािा 

ववस्तार सरुु झाला. आधी प्रिंड ज्वाळा 

प्रकटली आणण नंतर त्र्ाि े अब्जावधी 

तुकड ेझाले. हे सगळे एकमेकांपासनू दरू 

जात राहहले. कालांतराने र्ातील काही 

एका मोठ्र्ा ज्वालांशाभोवती कफरू 

लागले. 

नंतर गार झाल,े सघन झाल.े अश्र्ाि एका कणावर आपण राहतो, ज्र्ाला पथृ्वी 

म्हणतो. म्हणजे घतनभतू उजेतून कण होतो, आणण कण मकु्त झाला की तो पनुहा 

उजायमर् होतो. दोन घतनभतू ककंवा उजायमर् कणांच्र्ा मधल्र्ा अंतराला म्हणतात 

‘अवकाश’. प्रािीन शास्त्रज्ञांनी र्ा कणांना नाव हदले सशव. आपल्र्ाकड े पदार्यहीन 

पोकळी ही कल्पना मानर्ि नव्हती. मग र्ा दोन कणांमध्रे् कार् असते. त्र्ांनी 
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त्र्ाला नाव हदले भारलेले ितैनर्, अर्ायत पावयती. कण आणण ऊजाय हे एकमेकािं े

अववभाज्र् घटक असतात र्ाि संर्ोगाि े नाव सशव-पावयती. कण-ऊजाय अद्वतै र्ाला 

मानवी रुपात साकारण्र्ािी कल्पकता खोरोखरि जगावेगळी म्हणावी लागेल.  

सशल्पांमध्रे् सशवाला मानवी परुुष रूप तर पावयतीला स्त्री रुपात घडवले गेले. त्र्ांच्र्ा 

वववाहाि ेसशल्पांकन करण्र्ात आले. वववाह झाल्र्ामळेु त्र्ांना संतती होणे क्रमप्राप्ति 

होत.े हे सगळे ववषर् कलाकारांनी अत्र्ंत मनोहारी पधतीन ेसाकार केले. सशव-पवयती 

वववाहाच्र्ा सशल्पाला कल्र्ाणसुंदर म्हणतात. अनेक मंहदरात र्ाि े तनरतनराळे प्रकार 

हदसतात. सशवाि ेअवकाश रूप साकारणारे सशल्पाला सलचंगन सशव म्हणतात. र्ामध्रे् 

सशवान ेआपल्र्ा मागच्र्ा दोन हातांनी सशवसलगं उिलेले दाखवले जाते, शजेारी पावयती 

असत.े सलचंगन सशव म्हणजेि परसशव – सतत ववस्तारणारे ब्रहमांड. सशवाि ेअणरुूप 

दाखवण्र्ासाठी अधयनारीश्वर हे सशल्प कोरण्र्ात आले. अधे शरीर परुुषाि े(सशवाि)े तर 

अधे शरीर स्त्रीि े(पावयतीि)े असे र्ात हदसते. मतूीशास्त्रातील ववक्रमी म्हणावे असे हे 

सशल्प आहे. उभे ककंवा बसलेले हे सशल्प असते र्ात दोनही शरीरे एक होऊन 

दोघांमधील शरीरलक्षणे अत्र्ंत प्रभावीपणे कोरलेली असतात. सशवाि ेअणूपासनू ब्रहमाडं 

तनसमयतीि ेदशयन घडवणारे सशल्प म्हणजे श्रीनटराज. तांडव नतृ्र्ातून सषृ्टीिी तनसमयती 

ही कल्पकता जगाला अिंसभत करून टाकणारी ठरली आहे. 

सशवाि े अवकाश रूप अनेक मंहदर स्र्ापत्र्ामधनु साकारण्र्ात आल े आहे. वेरुळि े

कैलास मंहदर हा त्र्ािा सवोच्ि आववष्कार म्हणावा लागेल. तर सशवाि े “परम ्
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आकाश“ ही संकल्पना साकारणारे मंहदर म्हणजे तंजावर रे्र्ील बहृदीश्वर मंहदर. २२o 

फुटी उंि अशा र्ा मंहदराला दोन मजली गभयगहृ आहे. र्ाच्र्ा वरच्र्ा मजल्र्ाच्र्ा 

गभयगहृाबाहेर १८ देवकोष्ठ असनू त्र्ा सवांमध्रे् सशवाि े बत्रपरुारी हे सशल्प साकारून 

स्र्पतींनी एक वेगळाि आर्ाम तनमायण केला. तसेि वरच्र्ा मजल्र्ाच्र्ा आतील 

गभयगहृाभोवती १o८ तांडवांच्र्ा मदु्रा कोरून सशव बरोबर अवकाश र्ाला पषु्टी हदली 

आहे. 

ववष्ण ु– काळ आणण अवकाश  

काळ आणण अवकाश र्ांिा 

एकबत्रत भास आपल्र्ाला आपण 

पथृ्वीवर राहत असल्र्ामळेु होतो. 

सरू्ायच्र्ा उगवण्र्ा-मावळण्र्ान े

आपल्र्ाला कालके्षपािी जाणीव 

होत े तर वार्मंूडलामळेु 

अवकाशािी.  
काळ आणण अवकाश हे एकबत्रत साकारण्र्ासाठी कलाकारांनी आपली प्रततभा पणाला 

लावली आणण साकारले त ेशषेशार्ी ववष्णिु ेसशल्प. शषे र्ा शब्दावर श्लेष आहे. शेष 

म्हणजे तो महासपय आणण शषे म्हणजे सशल्लक. आपण जनमल्र्ावर उरलेला काळ हा 

आपल्र्ासाठी शषे आसतो. तो ककती असतो असे वविारल्र्ास, अंत कधी हे ठाऊक 
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नसल्र्ामळेु त्र्ाला अनंत म्हणतो. सापाच्र्ा रूपाने काळ दाखवला कारण सापाला पार् 

नसनूही तो अत्रं्त वेगाने जातो आणण दात असनुही भक्ष्र् िावनू खात नाही तर रे्ट 

चगळतो. र्ािबरोबर सपय अवकाश व्र्ापतो. काळाला सरकण्र्ासाठी अवकाश लागते हा 

ससधांत वशैवेषक तत्त्वज्ञानात स्पष्टपणे उल्लेखलेला आहे. सपायि ेमखु म्हणजे सषृ्टीिा 

उगम, आपला कार्मिा भतूकाळ. त्र्ाि ेशपेटू म्हणजे सषृ्टीिा अंत आपला कार्मिा 

भववष्र्काळ. हा सपय ववस्तारून पसरलेला असतो. काळ जस्र्र असतो. आपण त्र्ातून 

सरकत असतो. म्हणून ववष्ण ुम्हणजे नारार्ण त्र्ावर अनंताि ेरूप घेऊन पहुडलेला 

दाखवला असतो. सरू्ायमळेु हदनक्रम िालतो म्हणून आपल्र्ा दृष्टीने हा ववष्ण ुम्हणजे 

सरू्य. त्र्ाच्र्ाभोवती कफरणारी पथृ्वी ही त्र्ािी पत्नी. म्हणून र्ा सशल्पामध्रे् ही लक्ष्मी 

(पथृ्वी) त्र्ाि े पार् िरुताना हदसते. ववष्ण ु क्षीरसागरात राहतो, म्हणजे काळ-

अवकाशाच्र्ा संर्ोगात तो असतो. प्रत्र्क्ष सरू्य आकाशगंगेत असतो. क्षीरसागर हे 

आपल्र्ा दीतघयकेि ेनाव ज्र्ाला आजही इंग्रजीत समल्की व ेअसेि संबोधले जाते. नाभी 

र्ा शब्दािा मळू अर्य ब्रहमांडाि े उगमस्र्ान ककंवा त्र्ािा मध्र्बबदं ू असा आहे. 

शरीराच्र्ा मध्र् भागातील अवर्वलाही तेि नाव हदले गेले. त्र्ामळेु र्ा सशल्पात 

ववष्णुच्र्ा नाभीतून ब्रहमदेव प्रकट होताना हदसतो म्हणजेि सषृ्टीिी उत्पत्ती. 

काळाच्र्ा उदरातून सषृ्टीिा उदर्, ववज्ञानदृष््र्ा ही संकल्पना बरोबर आहे. परंत ु

कलाकारांपढेु वेगळाि प्रश्न उभा राहहला - परुुषाला प्रसतू होताना दाखवण्र्ािा. र्ा 

सशल्पामध्रे् ववष्णुला नाळ दाखवनू त्र्ांनी हा प्रश्न सोडवला. ससधांतही साध्र् झाला 

आणण सशल्पही.  
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शषेशार्ी ववष्णुिी फारि र्ोडी मंहदरे सशल्लक आहेत. त्र्ातील एक गजुरातमधील 

पाटण गावी रानी की वाव नावाने ओळखली जाते. २५o, फूट लांब, ८५ फूट रंुद आणण 

सात मजले खोल असे अद्भतु मंहदर आहे. हदसार्ला बावडी म्हणजे पार्रर्ा असणारी 

ववहीर जरी वाटली तरी ही ववहीर नाही. र्ात शकडो सशल्प ेआहेत. ११व्र्ा शतकात 

राणी उदर्मती हहने हे बांधकाम करून घेतले. ववहहरीच्र्ा गोलाकार भागात दशयकाला 

समोरून हदसेल असे शषेशार्ी ववष्णुि े सशल्प र्ाच्र्ा खालच्र्ा तीन मजल्र्ावंर 

बसवलेले आहे. कृष्ण वववरात सषृ्टी ववलीन होत ेतेव्हा काळही र्ांबतो हे ते सचूित 

करत.े  कंबोडडर्ा देशातील अंगकोर वाट हे मंहदर ववष्णुि ेकाळ-अवकाश रूप साकारणारी 

एकमेव ज्ञात वास्त ूआहे. ही जगातली सगळर्ात मोठी धासमयक वास्त ूअसनू जगातील 

सगळर्ात मोठे हहदं ूमंहदरही आहे. र्ा मंहदराच्र्ा आवारात २५o फुटबॉलिी मदैाने माव ू

शकतात. मंहदराच्र्ा मखु्र् कळसािी उंिी २२o फुट आहे. (र्ा उंिीि ेभारतात एकि 

मंहदर आहे).१२व्र्ा शतकात सरू्यवमयन दसुरा र्ाने हे बांधले. त्र्ािा स्र्पती होता 

हदवाकर पडंडत. र्ा ववराट मंहदरािी सवय मापे काळाच्र्ा प्रमाणात आहेत. बाहर् सभतं 

जवळ जवळ िार ककलोमीटर लांब असनूही समलीमीटरमध्रे् त्र्ािी मापे अिकू आहेत. 

ववज्ञानाच्र्ा मलूभतू ससधातंांना सशल्पातनू साकारणारे हे अज्ञात कलाकार, त्र्ांना 

मागयदशयन करणारे परुोहहत आणण हा शोध लावणारे प्रािीन शास्त्रज्ञ र्ांि ेस्मरण आपण 

कार्म ठेवले पाहहजे. जेवढे गं्रर् आणण कलाकृती सशल्लक आहेत तनदान त्र्ांि ेतरी  

जतन केलेि पाहहजे.  

 



 
 

 

20 

 

स्तंभ 

डॉ. नीसलमा र्त्ते 

 

 

स्तंभ म्हटल्र्ावर कार् रे्ते डोळर्ासमोर? लहानपणी ऐकलेली हहरण्र्कश्र्पिूी गोष्ट आठवत े

आणण स्तंभातून बाहेर आलेला नसृसहं डोळर्ासमोर रे्तो की नाही? पण स्तंभ म्हणजे  त्र्ाहून 

अचधक खूप काही आहे. सदैुवाने आपल्र्ाला भला मोठा सांस्कृततक वारसा लाभलेला आहे. 

त्र्ात भारतीर् सशल्पकलेिा वाटा महत्वािा आहे आणण त्र्ात स्तंभ अततशर् महत्वािी 

भसूमका तनभावतात. अगदी संस्कृतीि ेआधारस्तंभि वाटतात.  

अगदी पवूीच्र्ा काळात जेंव्हा लाकडी घरे, मंहदरे होती तेंव्हा स्तंभ ककंवा खांब होतेि. नाशवंत 

असल्र्ान ेकाळाच्र्ा ओघात ते नष्ट झाले. पण त्र्ांच्र्ा अजस्तत्वाच्र्ा खणुा नंतर 

केलेल्र्ा दगडी बांधकामातून हदसतात. सरुुवातीला डोंगर कोरून त्र्ाच्र्ा पोटात गुंफा  तर्ार 

केल्र्ा तेंव्हा खांब नव्हते. हळूहळू छताला आधार देण्र्ासाठी म्हणून अगदी ठोकळेबाज असे 

िौकोनी खांब केले गेले. मग त्र्ात सधुारणा होत होत अष्टकोनी, पणूय गोल गुळगळुीत असे 

प्रकार आल.े खांबाच्र्ा टोकावर अर्वा मध्र्ावर कोरीव भाग ककंवा वरपासनू खालपर्तं सरेुख 

कोरीवकाम अशी प्रगती होत गेली. अशोकस्तंभावरि े ससहंाि े स्तंभशीषय तर सगळर्ांच्र्ाि 

पररिर्ाि ेआहे. कोणत्र्ाही जुनर्ा मंहदरात, राजवाड्र्ात, ककल्ल्र्ात हे स्तंभ हदसतात आणण 

त्र्ा त्र्ा काळािी कहाणी सांगतात. कार् कार् असत ेर्ा स्तंभांवर? देवता, अप्सरा, गंधवय, 
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र्क्ष, ककननर र्ांच्र्ा मूती असतात.  रामार्ण, महाभारत, परुाणे, अगदी पंितंत्राच्र्ा सधुा कर्ा 

कोरलेल्र्ा असतात. कधी  तत्कालीन राजे-राण्र्ा, दानशरू व्र्क्ती,  साध,ू परदेशी पाहुणे हे 

सधुा हदसतात. कुठे पान-ेफुले-मोती र्ांिी नक्षी, प्राणी-पक्षी  तर कुठे िक्क एखादा लेख 

असतो! मंहदराला,मंडपाला आधार म्हणून तर कुठे पणूयपणे वेगळे सटेु हदसतात. मंहदराच्र्ा 

बाहर् सभतंीवर छो्र्ा अधयस्तंभाच्र्ा रूपातही हदसतात. हे अवशषे कोणत्र्ा काळातले 

असतील, तेंव्हा राज्र्ािी आचर्यक जस्र्ती कशी होती, लोकांिी केशभषूा वेशभषूा कशी होती, 

कोणत्र्ा धमायि ेप्राबल्र् होत ेअशा अनेक बाबी केवळ र्ा स्तंभांिा अभ्र्ास करून समजतात. 

त्र्ा त्र्ा काळािी अशी खास वसैशष््रे्ही हदसतात आणण त्र्ावरून हे काम कोणत्र्ा राजवटीत 

झाल ेअसाव ेहे सांगता रे्ते.  

      र्ा तनसमत्तान ेदोन  स्तंभांिी कहाणी सांगावीशी वाटत.े दोनही स्तंभ मळुात हदल्लीला 

नव्हत ेपण आता ततर्िे आहेत. एकािा  संबंध अप्रत्र्क्षपणे िंद्रगुप्त मौर्ायशी तर दसुरर्ािा 

प्रत्र्क्षपणे गुप्त घराण्र्ाच्र्ा द्ववतीर् िंद्रगुप्ताशी! पण लाल ककल्ला, कुतुबसमनार,बहाई  

मंहदर ककंवा अक्षरधाम र्ांच्र्ा झगमगाटात दोनही जरा झाकोळलेलेि राहहले आहेत.  

पहहला आहे टोपडा स्तंभ (Topra pillar). हदल्लीच्र्ा कफरोजशहा कोटला भागात आहे.  

मळुात हा अंबाल्र्ाजवळ णखजराबाद  जजल्हर्ातल्र्ा टोपडा र्ा गावी होता. सम्राट िंद्रगपु्त 

मौर्ायिा नात ूसम्राट अशोक र्ान े उभारला होता. कफकट वपवळट गुलाबी रंगाच्र्ा दगडािा, 

अततशर् गळुगळुीत असा हा स्तंभ कफरोजशाह तुघलकला खूप आवडला. 
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त्र्ान े तो आपल्र्ा राजवाड्र्ात हलवार्ि े ठरवले. इ.स. १३५१ ते १३८८ र्ा काळात तो 

हदल्लीिा सलुतान होता.स्वतः इततहासकार, सशकारी आणण उत्तम स्र्पतीसधुा होता. स्तंभ 

हलवण्र्ािा त्र्ािा हा खटाटोप तत्कालीन शम्स ससराज अकफकन े'इ-कफरुज-शाही' र्ा गं्रर्ात 

सलहहला आहे.  

तब्बल तेरा मीटर उंिीिा हा स्तंभ कसा हलवला असेल? 

टोपडा गावातल्र्ा आणण आजूबाजूच्र्ा सवय लोकांना र्ाववषर्ी सांगून स्तंभाभोवती जसमनीवर 

शवेरीच्र्ा कापसाि े ढीग रिले. मग पार्ाजवळ खणून माती मोकळी करून तो अलगद 

कापसाच्र्ा गादीवर आडवा पाडला.. त्र्ाच्र्ा भोवती वेली, गवत, प्राण्र्ांिी कातडी गुंडाळून 

एका प्रिंड गाड्र्ावर तो ठेवला. र्ा गाड्र्ाला बेिाळीस िाके होती आणण त्र्ांना बांधलेले 

मजबतू दोर तततकीि मजबतू माणस े ओढत होती. असे म्हणतात की प्रत्रे्क िाकासाठी 

दोनश ेअशी एकूण आठ हजार िारश ेमाणस ेहोती! ओढत ओढत गाडा र्मनेुकाठी आणला 

आणण एकमेकांना बांधलेल्र्ा दोन नावांवर हा स्तंभ िढवला. र्मनेुतून रे्ट राजवाड्र्ापर्तं 

आणला. ततर् ेएक वपरॅसमड सारखे बांधकाम केले. एकेक मजला तर्ार झाला की त्र्ावर स्तंभ 
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ठेवत शवेटी सगळर्ात वर उभा केला. आजतागार्त तो ततर्ेि उभा आहे. त्र्ाला 'कफरोजशहा 

स्तंभ' ककंवा 'भीम की लट' असेही म्हणतात. कधीकाळी रत्नजडडत सवुणय शीषय होत ेम्हणनू 

'समनार-ए-झरीन' असेही एक नाव आहे. सरुुवातीला त्र्ावर ससहंांि े स्तंभ शीषय होत ेआणण 

कफरोजशहान ेतांब्र्ािा कळसही िढवला होता. ददैुवाने आता दोनहीही नाहीत.  

पण असे कार् मोठे महत्व आहे र्ाि?े सम्राट अशोकान ेववववध सिूना,माहहती,तनर्म प्रजेला 

सांगण्र्ासाठी अनेक स्तंभ राज्र्ात, ववशषेतः सीमाभागात उभारले होत.े त्र्ा भागातल्र्ा 

लोकांना समजतील अशा प्राकृत भाषते ब्राहमी सलपीत छोटे छोटे सहा लेख त्र्ांवर कोरल ेहोते. 

म्हणजे सहा लेखांिा एक संि प्रत्रे्क स्तंभावर होता. पण फक्त टोपडा स्तंभावर सातवा लेख 

सधुा आहे. सशवार् हाि तो स्तंभ ज्र्ावरच्र्ा लेखाि ेवािन बब्रहटश अचधकारी जेम्स वप्रसेंपने 

प्रर्म केले. त्र्ान े ब्राहमी सलपीिी उकल केली आणण इततहासाि े एक फार मोठे दालन 

भारतीर्ांसाठी खुले झाले.  

र्ा सातव्र्ा लेखात सम्राट अशोकान े प्राण्र्ािंी एक मोठी र्ादी हदली आहे. त े 'अवध्र्' असनू 

त्र्ांिी हहसंा करू नरे् असे बजावले आहे. बघा हं कार् सलहहले आहे - 

"पोपट, मनैा, िक्रवाक, हंस, राजहंस, बदक, कबतूर हे पक्षी तर मासे, खारी,कासवे, 

साळींदर,गेंड,ेबलै हे प्राणी र्ांिी हत्र्ा करू नरे्. शळेर्ांना, ववशषेतः ज्र्ांिी करड े सहा 

महहनर्ांहून लहान आहेत त्र्ांना त्रास देऊ नरे्. वाळलेल्र्ा गवतात सधुा जीव असल्र्ान ेत े

जाळू नरे्. जंगले जाळू नरे्त." हा आदेश राज्र्ासभषकेाच्र्ा सव्वीसाव्र्ा वषी हदला आणण र्ा 

सव्वीस वषांत पंिवीस वेळा कैद्र्ांिी मकु्तता केली असा महत्वािा उल्लेख र्ात आहे. हे 

सगळे दोन हजारहून अचधक वषांपवूी कोरल ेआहे आणण आजही त ेवािता रे्ते हे ववलक्षण 
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आहे! र्ाि स्तंभावर तेराव्र्ा त ेसोळाव्र्ा शतकातले काही संस्कृत आणण पसशयर्न लेख आहेत. 

खालच्र्ा बाजूला िाहमान राजा ववशालदेविा िक्क नागरी सलपीतला लेख आहे. सशवार् भेट 

देणारर्ा प्रवाश्र्ांनी, र्ात्रकेरंुनी सधुा आपली नाव ेकोरून ठेवली आहेत.  

    असा हा ऐततहाससक महत्वािा स्तंभ ज्र्ा टोपडा गावातून इरे् हलवला होता, त्र्ा 

गावातल्र्ा लोकांनी तो परत समळावा म्हणून प्रर्त्न सरुू केले आहेत. हा मळू स्तंभ आणण त्र्ा 

बरोबर देशातल्र्ा इतर हठकाणच्र्ा स्तंभांच्र्ा प्रततकृती उभारण्र्ासाठी दोन एकर जमीनही 

गावकरर्ांनी देऊ केली आहे. अर्ायत आता स्तंभ हलवणे शक्र् नाही. पण कदाचित 

प्रततकृतींसाठी मानर्ता समळू शकेल.  

    

 

 

दसुरा स्तंभ आहे कुतुबसमनार पररसरातला 

'िंद्र स्तंभ' (Chandra Pillar)!! गुप्त 

घराण्र्ातला द्ववतीर् िंद्रगुप्त र्ाच्र्ा 

कारककदीत हा उभारला गेला. 

९९.७% इतके कमालीि ेशधु लोखंड वापरून बनवलेल्र्ा र्ा स्तंभात एकही जोड नाही. अखंड 

सात मीटरहून अचधक उंि आणण एक-दीड फूट व्र्ासािा आहे हा. सहा हजार ककलो वजनािा हा 

स्तंभ गेली सोळाश ेवष ेन गंजता उभा आहे. त्र्ावर कोरलेल्र्ा लेखानसुार तो प्रर्म 'ववष्णुपद' 

टेकडीवर ववष्णूिी ध्वजा म्हणून उभारला गेला असावा. त्र्ात दक्षक्षण जलतनधी {हहदंी 

महासागर) आणण वंग (बंगाल) असे उल्लेख आहेत.  
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बाराव्र्ा शतकात अनंगपाल राजाच्र्ा 

राजवटीत तो टेकडीवरून हलवनू आताच्र्ा 

मेहरोलीच्र्ा भागात रोवला गेला. काहींच्र्ा 

मते कुतुबदु्दीन ऐबक ककंवा नंतर अल्तमश 

र्ांपकैी कुणी हलवला असावा.  

 

 

र्ाि ेन गंजणारे लोखंड हेि र्ाि ेवसैशष््र्! अनके प्रकारे र्ा लोखंडािा अभ्र्ास करण्र्ाि े

प्रर्त्न झाल.े र्ात फॉस्फरसि ेप्रमाण नेहमीपके्षा जास्त आणण सल्फरि ेप्रमाण कमी आहे.पण 

अजूनही र्ाि े रहस्र् पणूयपणे उलगडलेले नाही आणण इतके शधु, न गंजणारे लोखंड तर्ार 

करता आलेले नाही! १८व्र्ा शतकात नाहदरशाहने र्ाच्र्ावर तोफ डागली, तेंव्हा तोफगोळर्ान े

र्ोड े नकुसान झाल.े स्तंभाच्र्ा मध्र्ाजवळ र्ोडा खोलगट टवका गेल्र्ासारखा भाग आहे. 

"र्ाला पाठ टेकवनू उभे राहून मागे हात जळुव ू शकलो तर भाग्र्वान" र्ा समजुतीमळेु 

पर्यटकाकंडून र्ोडी हानी झाली. म्हणून आता र्ाच्र्ाभोवती कंुपण आहे. र्ाि ेवरि ेटोक फार 

सरेुख आहे. उलटे कोरलेले अततशर् रेखीव कमळ आहे. भारतीर् लोखंडाच्र्ा सवोत्कृष्ट दजायिी 

साक्ष देणारा हा स्तंभ आपल्र्ाला िककत करतो.  

जाताजाता त्र्ाि पररसरातल्र्ा कुतुबसमनार आणण अल्ताई समनार ववषर्ीही र्ोड ेसांगावसेे 

वाटत.े कुतुबदु्दीन ऐबकन ेइ. स. ११९२ मध्रे् कुतुबसमनारिी सरुुवात केली आणण पहहला मजला 

बांधला.  



 
 

 

26 

 

 

 

अल्ताई ममनार 

 

चंद्रस्तंभ आणि कुतुब ममनार 

मग अल्तमशन ेआणखी तीन मजले िढवले. पढेु कफरोजशहाच्र्ा काळात र्ोडी दरुुस्ती करून 

शवेटिा मजला िढवला गेला. हे सगळे कशासाठी? तर पथृ्वीराज िौहान (ततसरा) र्ाला हरवनू 

महंमद घरुी सत्तेवर आला म्हणून! सगळर्ात वाईट गोष्ट अशी  की  सत्तावीस देवळे नष्ट 

करून त े सामान र्ा समनारसाठी वापरल े गेले. ही ऐकीव माहहती नसनू तसा स्पष्ट लेख 

पवेूकडच्र्ा दरवाज्र्ावर कोरलेला आहे. अल्ताई समनारिी सरुुवात अल्लाउहद्दन णखलजीने 

केली होती. कुतुबसमनारच्र्ा उंिीच्र्ा दपु्पट उंिीिा समनार त्र्ाला बनवार्िा होता.  

पण जेमतेम पहहला मजला झाल्र्ावर तो मेला आणण आज उध्वस्त जस्र्तीत त्र्ा समनारि े

अवशषे पडून आहेत.  

र्ा उलट टोपडा स्तंभ आणण िंद्र स्तंभ मात्र भारतीर् धमय आणण भारतीर् तंत्रज्ञान र्ांिी प्रतीके 

म्हणून  शकेडो हजारो वष े ताठ उभे आहेत. ऊन, वारा, रं्डी,पाऊस, वादळ कशानेही न 

डगमगता!  आपल्र्ाला  खरोखर स्तंसभत  करतात आणण दसपट उंिीिा  असला  तरी  

कुतुबसमनार त्र्ाच्र्ा पढेु खजुाि वाटतो. 



 
 

 

27 

 

मनाचिरे् गुंती.... 

डॉ.राहुल देशपांड े

 
 

आळंदी..मला मनापासनू आवडणारे एक ऐततहाससक गाव. भल्र्ा सकाळी र्ा इरे् 

ससधेश्वराच्र्ा राउळात र्ाव.ं. सवुणय वपपंळाकड ेअतनसमष बघत राहाव…ं डोळे भरून आल ेकी 

ओल्र्ा पापण्र्ांनी डोळर्ाच्र्ा पाण्र्ामळेु अस्पष्ट होत जाणा-र्ा अजान वकृ्षाकड े बघाव.ं.. 

डोळे बंद होतात... डोळर्ासमोरिा गाभारा हळू हळू धसूर होऊन मनात णझरपत राहतो.... 

अजान वकृ्षाच्र्ा खोलवर पसरलेल्र्ा मळूाला जाणणवांि संजीवन देणारं एक भाबड रूपड 

अिानक प्रकट होतं आणण शोध सरुु होतो आपला स्वत:िाि...सा-र्ा प्रश्नांि ेभोवरे आपसकू 

इरे् रं्डावतात.... वादळवेग मंदावतो आणण तप्त ववखार सांजावतो.. आपल्र्ाला आपल्र्ा सवय 

प्रश्नांिी उत्तरे समळतात.  माझा र्ा जागेिा अनभुव हा असा आहे...  
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प्रश्नांच्र्ा गतते उत्तरे शोधत अडकलो असताना काही आकार हदसार्ाला लागतात. खूप काही 

अलगदपणे हातात रे्त आहे असे भासार्ला लागत.े..ततर् ेजार्िी ओढ लागत ेआणण कानावर 

सरू ओघळतात भव तारुका हा कानहा , वेगी भेटावा का.... ही ववरहहणी आपल्र्ा प्रत्रे्काच्र्ा 

जगण्र्ािा श्वास आहे. कुठल्र्ाही शोधािी सुरुवात आहे ही. सखुािा शोध. आसक्तीिी ओढ.. 

जगािी रीत आहे ही... आणण अशा एका अदृष्र्ािा पाठलाग करताना जीवािी होणारी 

घालमेल.. िंदानाि ेवस्त्र असेल ककंवा नाजकू फुलांि ेअंर्रूण.. सगळंि बोित असत.े. नकोसे 

वाटत असत.े.. र्ा अशक्र् हो नाहीच्र्ा खेळात आपण आपल ेराहात नाही... ओळखी पसुनू 

जातात... दपयणी पाहता रुप, न हदसे वो आपुले....  

ही भावना मनात ठेवनू पनुहा त्र्ा सवुणय वपपंळाकड े बघार्िं... अदृश्र्ाला आकार र्ार्ला 

लागतो... तो आकार जाणवनू घेण्र्ािा प्रर्त्न करार्िा.. कधी ओळखीिा असतो तर कधी 

संपणूय अनोळखी...मात्र डोळे भरल ेअसले तरीही तो कळतो. नकळत श्वासांिी लर् वाढत.े.. 

हृदर्ािी धडधड ऐकू र्ार्ला लागत ेआणण ववश्वािा अनाहत नाद आपल्र्ा रक्तातून तननाद ू

लागतो... एकदम त्र्ा रुपाला समोर पाहून आपली सारी व्र्ावहाररक बंधने गळून पडतात..  

समाजाच्र्ा तनर्मांच्र्ा दावणीला बांधलेले वविरांि ेवारू बेफाम उधळत ेआणण परा वखैारीि े

बंध तोडून खळखळत प्रवाही होत.े... र्ा टाहो फोडून हाक मारण्र्ाला काहीही उंबरठे नसतात...  

ववठाई ककठाई, माझ ेकृष्णाई, कानहाई रे्ई वो ... माझ्र्ा मानातील  भाव त्र्ाला समजावेत 

म्हणून हातात रे्ऊ लागलेल्र्ा आकाराला मारलेली ही हाक आहे... आणण त ूमला हवा आहेस 

ही भावना मनात खोलवर रुजत जात.े.. रुतत जात.े... असशील तसा रे्, असशील ततर्नू रे्... 
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ककती दरू आहेस, कामात ककती व्र्ग्र आहेस ककंवा आत्ता जमेल का नाही अशा कुठल्र्ाही 

प्रश्नात मला अडकार्ि ेनसते आणण तशी वेळ मी त्र्ालाही देत नाही वविार करार्ािी.. त्र्ाने 

तो ककती आत्ता व्र्ग्र आहे हे , मला सांगार्ाच्र्ा आधीि त्र्ाला मी आमंत्रण  हदले असते 

एकदम आग्रही हट्टाि े .. कटी कर ववराजजत, मुकुट रत्न जडडत, वपतांबरू काससला, तैसा रे्ई  

का धावत...  त्र्ाला पण क्षणभर छान वाटणारि ना..  इतके मारे्न े आणण एकरूपतेने 

बोलाववणारा दसुरा तरी कोण समळणार त्र्ाला.. तुझा वेधू माझ ेमनी .. रंगा रे्ई वो....  

ससधेश्वराच्र्ा राउळात मनािी ही अवस्र्ा होईपर्तं सरू्य डोईवर आला असतो. पजश्िम 

क्षक्षततजाशी वपगंा खेळणारी सावली चिमटुभर होऊन पार्ाशी लोटागंण घेत असते. वपपंळ 

पानात सळसळ होत,े आळसावटला वारा गरम उनहाच्र्ा झळा िकुवीत पानांच्र्ा आडोशाला 

रे्तो.. सहस्ररश्मी आपला ककरणांिा पसारा सांभाळत वपपंळाच्र्ा पारंब्र्ातून देऊळवाड्र्ात  

उतरतो.... अजान त्र्ाच्र्ाकड ेटक लावनू बघत असताना णझरपणारी ती सोनेरी ककरणे मतूय 

रूप घेतात आणण आपल्र्ा डोळर्ासमोर लख्ख रूप आकार घेऊ लागत.े.. रत्नकीळ फाकती 

प्रभा, पांडुरंग कातंी हदव्र् तेज झळकती..  लावण्र्ािी खाण अवतरते आणण तजेाि ेमनोहर 

ववश्वरूप दशयन होत.े.. डबडबलेल्र्ा डोळर्ासमोर भर माध्र्ानही तो लावण्र्ािा पतुळा सवुणय 

वपपंळामधनू झरझरतो.... अकस्मात झालेला हा साक्षात्कार आणण आपण ध्र्ास घेतलेला 

सखुािा ठेवा अिानक सामोरा रे्तो... आजयव, कणव आणण आतय मार्ा आकार घेतात... वाणी 

खुंटत,े वखैरी अिानक अव्र्क्तािी सावली बनते आणण शब्देववण संवाद धकु्र्ाच्र्ा आकारात 

साकार होत अमतूायच्र्ा अवकाशावर गोंदले जातात. पार्ा पडू गेले तव पाउलािी न हदसे, 
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उभािी स्वरं्भू असे, समोर की पाहठमोरा न कळे  ... अशी अवस्र्ा होते.... त्र्ाि ेवणयन करता 

करता त्र्ा तजेा मध्रे्, त्र्ा रुपामध्रे् आपण ववरघळून जातो आणण द्वतै भाव उराति नाही... 

प्रवासािा , शोधािा शवेट असा अिानक होऊन जातो... आकाराि ेभान गळून पडत.े.. उरतो 

कधी कधी एक पणूयववराम ककंवा श्वासांच्र्ा लर्ीमधील एखादे स्पंदन.... 

शोध पणूय होत असतो...मला हरवलेले गवसते... त े सखुाि े कवडसे हृदर्ात णझरपत 

प्रकाशमान होतात... आर्षु्र्ाला सोनेरी अर्य प्राप्त होतो.... प्रकट गुहर् बोल.े.ववश्व ब्रहमािी 

केले असे कार्य असणा-र्ा ज्ञाना माउलीप्रमाणे सारे सारे आसपासि ेघटक आत आत णझरपत 

राहतात.... ववश्वाि ेआतय माझ्र्ा मनी प्रकाशले... हो नाहीच्र्ा सीमेवरिी माझी ओढाताण 

कमी होत.े पणूयववराम हदसार्ाला लागतो.... क्षणासाठीिी ववश्रातंी खूप महत्वािी आणण 

हवीहवीशी... डोक्र्ावरिा सरू्य हळूि पजश्िमेकड े कलार्ला लागतो... पार्ाखालिी सावली 

पनुहा एकदा शरीरािा आकार घेत पवूय हदशलेा धाव ूलागत.े.. कृतार्य आणण संपणूय... आकारात 

न अडकलेली क्षक्षततजािी धाव.. तुझा तुिी देव, तूिी भाव, कफटला संदेह अनर्तत्वी .... मीि 

मला नव्र्ान े सापडतो... द:ुखािी पारदशयक कवि े गल्लनू पडतात. सवयत्र प्रकाश आणण 

स्वत:च्र्ा रूपाि े आरस.े... अजून काही कारावेसे वाटत नाही... शनूर्त्व रे्त.े.. 

ईशावास्र्ामधील पूणयमदं, पूणयमद:  हा  अनाहत नाद घमुात राहतो.... मन,  चित्त,  बधुी 

आणण अहंकार एक होऊन जातात... आणण शोधाच्र्ा अंततम सत्र्ा पर्तं आपण रे्ऊन 

र्ांबतो... वतृ्तीिी तनवतृ्ती आपणा सकट, अवघेिी वकंुैठ ितुभुयज....... र्ालाि साक्षात्कार 

म्हणतात.... आणण हा आजिा क्षण , आजिा हदवस सवायर्ी सोनेरी बननू जातो.... सवयत्र 
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त्र्ािाि साक्षात्कार होतो........आणण आपणहून आतून हंुकार उमटतो... हरी पाहहला वो, हरी 

पाहहला वो... कारणि आहे असे की आज मला सारे सारे गवसले आहे... आजज सोतनर्ािा 

हदनु....!!  

ही अनभुतूी रे्ई पर्तं सरू्य पजश्िम क्षक्षतीजावर टेकलेला असतो. हदवसािा र्कलेला रवी 

अलगद क्षक्षतीजाच्र्ा उंबरठ्र्ावर ववसावतो. सावल्र्ांिा आकार हळू हळू धसूर होत असतो. 

आकारांि े गाव सावळे धरुकट होऊन हवेमध्रे् समसळून जात.े रात्रीि े अवतरणे असे मोठे 

देखणे.. िांदण्र्ािा सडा सशपंडत ती काजळ काळी साडी नेसनू पथृ्वीवर ओघळत.े एक शांत 

आणण तनतळ अनभुव. सगळे आकार त्र्ांच्र्ा ववकारांच्र्ासह अंधाराच्र्ा गुहेत नाहीसे 

झाल्र्ान े उरल े असत े एक कृतार्य पणूयत्व.. एक अलौककक शांतता.. !! ही शांतता खपू 

जजव्हाळर्ािी असत,े जवळिी असत ेआणण जगण्र्ासाठी खूप महत्वािी असत.े... त्र्ाच्र्ा 

शोधाच्र्ा ध्र्ासापासनू सरुु असणारी तळमळ, धडपड, त्र्ामळेु होणारी चिडचिड अशी र्ा 

राउळात इंद्रार्णीच्र्ा काठी शांत होत.े. कृतार्य होत.े.. अजानाच्र्ा मळूातून ओंकार 

उमटतो...वपपंळ सळसळतो, नार्ांिा पार गलबलतो, नंदी खालिा ओटा वेदनांच्र्ा 

आवतयनांना एकत्र करत असतो, समाधीिी सशळा पारदसशयक बनत  अजूनि जस्र्तप्रज्ञ होते 

आणण सशळेच्र्ा आतनू कृतार्य स्वर उमटतात.... मनाचिरे् गंुती,  गंुकफरे्ला शलेा, बाप 

रखुमादेवी वरे ववठ्ठले अवपयला.... अववरत, अमतूय , अमतृ आणण चिरंतन फुलणारा मोगरा.... 

त्र्ािा पररमल सवत्रय .. सीमांि ेआणण आकारािं ेगाव सोडून अतनकेत..हदगंबर...  
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सावल्र्ांिा शोध घेणा-र्ा प्रत्रे्कान ेर्ा स्र्ानी जाव.े... काही क्षण स्वत: स्वत:िे न राहता इरे् 

ववसावाव.े.. आपल ेप्रश्न, आपल्र्ा शंका, आपल शोध.... इरे् पणूयववराम समळतोि...  

माझ्र्ासाठी माउलींच्र्ा र्ा रिना, माझ्र्ा 

ववववध अवस्र्ांमध्रे्, प्रवासामध्रे् प्रत्रे्क 

वळणावर देवासारख्र्ा माझ्र्ा सोबत 

असतात.... अततशर् जागतृ आणण सोवळर्ा 

प्रवाशाच्र्ा हदशा दशयक !!!!!!! चिरंतन 

चिरंजीव असणारे संजीवन !!!!!  

मोगरा फुलला... मोगरा फुलला... फुले 

वेचिता बहरू कसळर्ासी आला 

 

हा प्रवास आळंदीपरुता मर्ायहदत नाही. मात्र आळंदीमधनू र्ा संजीवनािी स्पंदने जास्त 

आवेगान ेजाणवतात हे नक्की. माउलींपाशी आल्र्ावर डोळर्ाच्र्ा कडा पाणावतात म्हणून र्ा 

मोग-र्ाच्र्ा मोहात आणण प्रेमात माझ्र्ासारखे असंख्र्.   

र्ोगी पावन मनािा, साही अपराध जनांिा  ही मकु्ताईिी मारे्न े मारलेली हाकसधुा र्ा 

इंद्रार्णीन े ऐकलेली आहे. ववश्वपट ब्रहम दोरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा  असे म्हणल्र्ावर 

जगावरिा राग आणण उद्वेग ववसरून लहानग्र्ा आहदमारे्साठी ज्ञाना ताटी उघडून बाहेर 
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आला हे आळंदीन ेपहहल ेआहे. ज्ञान, वरैाग्र्, मार्ा, जजव्हाळा सारे सारे शब्द र्ा अशा हठकाणी 

फेर धरून नाित असतात.  

इंद्रार्णीच्र्ा काठा काठाने पजश्िमेकड े जात राहाव.े भंडारा डोंगरािा घेरा लागेल. देहूच्र्ा 

मातीतून टाळ चिपळर्ा ऐकू र्ार्ला लागतील. त्र्ा मनापासनू ऐकाव्र्ात.  अवघािी संसार 

सखुािा करेन हे तेराव्र्ा शतकात माउलींनी पाहहलेले स्वप्न देहूच्र्ा मातीतून ववठ्ठलाच्र्ा 

अंगणात खेळ मांडताना हदसेल. वणय असभमान, ववसरली जाती, एक का लोटांगण जाती रे..  

मोगरा फुलत राहतो.. आनंदाि ेडोही आनंद तरंग .. ज्र्ाला त्र्ाला साक्षात्कार होत राहतो. 

परमेशाच्र्ा अजस्तत्वािी खात्री पटल्र्ावर अगा करुणाकरा म्हणनू ववठ्ठलाला हाक मारली 

जात.े त्र्ाला भेटण्र्ासाठी जीव कासावीस होतो. भेटीलागे जीवा लागलीसे आस म्हणत एक 

आतय ववनवणी अनके प्रकाशवष ेपार करत वतैरणा नदी ओलांडून भगवंताच्र्ा िरणांिा शोध 

घेत आकाशगंगा उल्लंघनू जात.े   

इंद्रार्णीच्र्ा काठी फुललेल्र्ा र्ा अध्र्ात्माच्र्ा कल्पवकृ्षाला पठैणच्र्ा गोदावरीच्र्ा स्त्रोतािा  

असभषके सरुु असतो. कार्ा  ही पंढरी , आत्म हा ववठ्ठलिा नामघोष सरुु होतो. परमात्म्र्ाच्र्ा 

रूपाशी एकरूप होण्र्ािा प्रत्रे्कािा प्रर्त्न आणण िंद्रभागेच्र्ा तीरावर ववटेवर उभे असणारा 

पांडूरंग ! 

ववववध तीर्य आणण संस्कृतीच्र्ा प्रवाहाला जजवतं ठेवणारे हे  संत साहहत्र्. कल्पना आहे, नाही 

सलहीला गेला माझ्र्ा भारताच्र्ा संस्कृती आणण परंपरेिा इततहास इतर पाजश्िमात्र् 

देशांप्रमाणे. अनके घटना, रूढी, उपिार आज सशल्लक आहेत त ेकेवळ मातीत रुजल्र्ामळेु 
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आणण कळत नकळत आपल्र्ा श्वासािा भागि झाल्र्ामळेु. मात्र हे संत साहहत्र्, गोंधळ, 

आरत्र्ा, श्लोक आणण असंख्र्  परुाण कर्ा स्वत:च्र्ा गभयरेशमी सशपंल्र्ात सारा इततहास 

गोंदनू ठेवनू जजवंत आहेत. गरज आहे ती प्रत्रे्कान ेस्वत:िे श्रधास्र्ान ओळखून, पारखून 

त्र्ावर डोळसपणे प्रेम करण्र्ािी. चिककत्सक वतृ्ती तर पाहहजेि. र्ा नव्र्ा जगािा, 

आधतुनकतेिा प्राण आहे ती. मात्र केवळ कोरडी चिककत्सक वतृ्ती परुातत्वाच्र्ा एका बलंुद 

तटबंदीपाशी  आपल्र्ाला घेऊन रे्त.े ती तटबंदी असत े मोठी अजस्त्र, अवाढव्र् आणण 

मजबतू. मात्र हातामध्रे्  जर श्रधेिी पणती तेवती नसेल तर त े केवळ इततहासाि े तनजीव 

सौंदर्य स्र्ळ बननू जाते. त्र्ा तनजीव वास्तलूा जजवंत करून संवाद साधार्िा असेल तर 

महत्वाि ेआहे ते म्हणजे ही श्रधेिी पणती तेवत ठेवणे.  

समणसमणती असत े ही. पावलापरुता प्रकाश देणारा हा जीव. मात्र त्र्ा तनजीव वास्तलूा 

प्रकाशािी महहरप समळते आणण एकदम जुनर्ा खुणा खुणाव ूलागतात. त्र्ा अशाि जुनर्ा  

आरत्र्ांमध्रे् असतात, अभंगात असतात, जात्र्ावरच्र्ा ओव्र्ांमध्रे् असतात ककंवा 

परुाणकर्ांच्र्ा समदु्रात कुठेतरी तळाशी.. आणण आपलाि शोध सरुु राहतो.. र्ा वेगवेगळर्ा 

प्रवाहांना एकत्र करून माझ्र्ा संस्कृतीिा भरजरी शलेा गुंफण्र्ािा.... आणण अदृश्र् 

भतूकाळाला ववणत असतानाि दरुून इंद्रार्णी काठि े शब्द कानावरून ओघळून मनात 

णझरपत राहतात.... मनाचिरे् गुंती , गुंकफरे्ला शलेा....       
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संस्कृतीच्र्ा पाऊलखणुा : प्रािीन भारतातील मंगलचिनहे 

आरती बब. कुलकणी 
 

 

प्रािीन संस्कृतींिा अभ्र्ास करत असताना अनके ववषर्ांिा व प्रवाहांिा एकबत्रत 

वविार करणे क्रमप्राप्त ठरते. ववववध धमय कल्पना, त्र्ांिा ववस्तार, जनमानस, 

सामाजजक तसेि राजकीर् जस्र्त्र्ंतरे बघत असताना तत्कालीन साहहत्र्, कला 

र्ांमधनू ते कसे व्र्क्त होत असत,े हे चिककत्सक दृष्टीन ेपाहणे हा एक भारावनू 

टाकणारा अनभुव आहे. 

एकमेकांबरोबर समांतर िालणारे वविारप्रवाह, ववसशष्ट धारणाशक्तीन े प्ररेरत 

होऊन ववकससत होणार र्ा धमयभावना, कधी त्र्ांिा एकबत्रत, बरोबरीन ेहोणारा प्रवास, 

तर कधी एकमेकांना छेद देणार र्ा कल्पना, काळानरुूप त्र्ांि े होणारे संक्रमण, हे 

सवय तत्कालीन साहहत्र् तसेि कलेच्र्ा माध्र्मातून अभ्र्ासता रे्ते. 

सवय प्रािीन संस्कृतीमंध्रे्, प्रत्रे्क काळात मानवान े ववववध प्रतीके वापरलेली 

हदसतात. ही प्रतीके म्हणजे धासमयक तसेि सामाजजक जाणीवांि ेप्रकटीकरण असत,े 

असे म्हणता रे्ईल. प्रािीन काळात मतूी पजेूच्र्ा आधीदेखील ववववध प्रतीके 
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पजूनीर् होती. त्र्ािप्रमाणे मंगल चिनहे म्हणून देखील अनेक प्रतीके तनरतनराळर्ा 

संकृतींमध्रे् हदसत होती. त्र्ांिी प्रािीनता मानवी इततहासाइतकीि जुनी असावी. 

तनरतनराळर्ा प्रािीन उत्खनीत अवशषेांिा अभ्र्ास करताना असे हदसत,े की 

काही ववसशष्ट चिनहे ववसशष्ट कारणांसाठी वापरललेी आहेत. ससधं ू संस्कृती अर्वा 

जगातील इतर प्रािीन संस्कृतींच्र्ा अवशषेामंध्रे् आढळणार र्ा परुाव्र्ांवरून हे सहज 

लक्षात रे्ते. र्ात सापडणारी मदृ्-भांडी, चित्रकलेि ेअवशषे, मदु्रा इत्र्ादी गोष्टींवरून 

असे हदसत,े की काही आकार, चिनहे र्ांिा ववसशष्ट गोष्टींिी प्रतीके म्हणून वापर 

होत होता. काही चिनहांबरोबर शभु – अशभु असे वविार / भावना जोडण्र्ात 

आलेल्र्ा हदसतात. काही काळानंतर मंगलमर् प्रतीकांिा वापर, र्ा प्रतीकांना प्राप्त 

झालेले धासमयक व सांस्कृततक महत्त्व, र्ांवर अनेक ववद्वानांनी संशोधन केले आहे.  

भारतात प्रतीकांिा वापर इततहासपवूय काळापासनू हदसनू रे्तो. कलेिी 

असभव्र्क्ती तसेि पजूनीर् गोष्टी म्हणनू, शोभा व सौंदर्य प्रतीत करण्र्ासाठी 

म्हणून अनकेववध चिनहे वापरलेली हदसतात. र्ा पकैी काही चिनहे काळाच्र्ा 

ओघात धासमयक अर्वा मंगल प्रतीके म्हणून पढेु आलेली हदसतात. 

तनरतनराळर्ा सम्राटािं े राज्र्ववस्तार, धमांिा होणारा प्रसार, र्ांमधनू ववववध 

कल्पनांिी देवाणघेवाण होत असे. कला, संस्कृती र्ांतून अनेक चिनहे व प्रतीके 

सवयदरू वापरली गेल्र्ाि े हदसनू रे्ते. भारतीर् संस्कृतीिा, रे्र्ील धमांिा ववस्तार 

राष््ांच्र्ा सीमा ओलांडून अनेक हठकाणी झालेला हदसतो. अनेक संकल्पना व 
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प्रतीकेसधुा भारताबरोबरि भारताबाहेरील अनेक देशांमध्रे् आढळून रे्तात. र्ािी 

ठळक उदाहरणे म्हणनू स्वजस्तक व श्रीवत्स र्ा चिनहाकंड ेबघता रे्ईल. 

र्ामध्रे् कालानरुूप अनेक बदल झालेले हदसनू रे्तात. प्रतीकांि ेअर्य, व्र्क्त 

करण्र्ािी पधत, महत्त्व आदी सवय गोष्टीमंध्रे् फरक पडलेला हदसतो. काही प्रतीके 

काळाच्र्ा ओघात नष्ट झालेली हदसतात, नवीन चिनहे उदर्ाला आलेली हदसतात 

तसेि काही प्रतीके हटकून राहहली, तरी त्र्ांि ेसंदभय बदलत जाताना हदसतात. 

प्रािीन भारतीर् प्रतीकांच्र्ा बाबतीत वविार करत असताना वेगवेगळर्ा र्ाद्र्ा 

अर्वा उल्लेख सापडतात. अष्ट-मंगल ही कल्पना खूप पवूीपासनू समाजात 

लोकवप्रर् असलेली हदसते. अष्ट-मंगल म्हणजे मंगलकारक आठ वस्तूंिा समदुार्. 

ही कल्पना वहैदक नसनू र्ोडी नंतरच्र्ा काळातील आहे. 

पौराणणक अष्ट मंगलामंध्रे् गार्, ब्राहमण, अग्नी, सोन,े तूप, सरू्य, जल व राजा 

र्ांिा समावेश होत असे. प्रािीन साहहत्र्ामध्रे् र्ांि े तनरतनराळे संदभय सापडतात. 

ससहं, वषृभ, हत्ती, पणूय कंुभ, पंखा, माला, भेरी व दीप अशीही अष्ट मंगले 

सापडतात.साधारणत: सवांना मानर् असलेली व भारतभर आढळणारी अष्ट मंगल 

प्रतीके म्हणजे, मीन-समर्नु, देव-ववमानगहृ, श्रीवत्स, वधयमान, बत्ररत्न, पषु्पदाम, 

इंद्रर्ष्टी ककंवा वजैर्ंती आणण पणूय कलश. 

काही सलणखत संदभांवरून असे समजते, की पथृ्वी जजंकार्ला तनघालेले राजे, तसेि 

सेनापती, मंगल होण्र्ाच्र्ा इच्छेन ेअष्ट मंगल माला धारण करीत असत.  
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अष्टमंगल माला, सांिी तोरण 

इ. प.ू २ / ३र या  शतकापासनू र्ा प्रततकांि े अंकन सांिी, भारुर्, अमरावती रे्र्ील 

स्तूपांवर, उदर्चगरीसारख्र्ा हठकाणी असलेल्र्ा लेखातं, तसेि इतरही अनके 

कलाप्रकारातं हदस ूलागते. र्ािाि अर्य र्ा काळापर्तं मंगल चिनहे समाजात खूप खोलवर 

रुजलेली होती. त्र्ांिा वापर सधुा समाजाच्र्ा सवय वगातं धासमयक व सांस्कृतीक कारे् व 

कला र्ांतून होत होता. 

र्ा सवय मंगल चिनहांबद्दल इतके बोलल्र्ावर आता त्र्ापकैी प्रमखु मंगल चिनहांिा अर्य 

व त्र्ामागिी कल्पना बघ.ू 
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स्वजस्तक : हे सवयदरू प्रससध असलेले मागंल्र्ाि े प्रतीक आहे. हे चिनह प्रािीन 

काळापासनू वभैव, संपननता, प्रगती आणण ववजर्ाि ेप्रतीक समजले जात.े 

श्रीवत्स : संपत्ती, सबुत्ता, ऐश्वर्य र्ांिी स्वासमनी असलेल्र्ा लक्ष्मीि ेवप्रर् (बाळ) अशी 

श्रीवत्स र्ा शब्दािी फोड करता रे्ते.  

श्रीवत्स हे प्रामखु्र्ाने लक्ष्मीि ेप्रतीक मानले गेले आहे. सखु व समुधीसाठी त ेप्रािीन 

काळापासनू पजूनीर् मानले गेले आहे. र्ािमळेु हे मांगल्र्ाि े प्रतीक प्रािीन भारतीर् 

कलेिा महत्वािा भाग असल्र्ाि े हदसत.े ऐहहक जगात अर्ायति सवयसामानर् लोकांना 

धन, संपत्ती व त्र्ातून रे्णारी सबुत्ता हवी असते. र्ामळेुि त्र्ाि ेप्रतीक असणारे श्रीवत्स 

जनमानसात खूप लोकवप्रर्, तसेि पजूनीर् राहहलेले हदसते. 

श्रीवत्स चिनहाला खूप मोठा इततहास आहे. तीन हजारांपेक्षा जास्त वषांिी परंपरा 

लाभलेले हे चिनह सवय प्रािीन भारतीर् धमांत म्हणजेि वहैदक, जैन व बौध धमांत 

वापरलेले हदसत.े हेि स्वजस्तक चिनहाबाबतही म्हणता रे्ते. 

शंख : शंखातून शधु, सात्वीक असा धमयनाद ऐकू रे्तो व त्र्ामळेु अजाणतेपणातून 

जाग रे्ते अशी कल्पना केलेली आहे. शंख हे हहनद ुधमायत ववष्णूच्र्ा हातातील महत्वाि े

आर्धु म्हणून सवयत्र हदसते. 

मीनद्वर् : मीन र्गुुल हे तनसमयतीि,े सखुाि ेप्रतीक म्हणून सवयत्र वापरलेले हदसत.े  
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पद्म : कमळ हे शधुता, सचुिता र्ांि ेप्रतीक समजले जात.े अज्ञान, दगुुयण र्ांना मागे 

सारून, खाली ठेवनू त्र्ांच्र्ा चिखलातून पववत्र असे कमळ वर रे्ते. र्ा कल्पनेमळेूि 

अनेक देवता र्ा पववत्र कमलासनावर बसलेल्र्ा हदसतात. 

छ्त्त्र : हे राजसत्ता व त्र्ामळेू रे्णारे अचधकार र्ांि े प्रतीक म्हणून बतघतले जात.े 

एखादा सम्राट अर्वा धमय सवांना आपल्र्ा छ्त्त्रछारे्खाली घेतो व सवय दःुखांपासनू संरक्षीत 

करतो ही अतीशर् महत्वािी कल्पना छ्त्त्र दाखवनू प्रतीकत्मक पधतीने दशयववली जात.े 

र्ािप्रमाणे भेरी, ध्वज, पताका इ. चिनहे र्धु, त्र्ातील ववजर्, त्र्ानंतरिा आनंद व 

उत्सव र्ासंबधातील आहेत. 

घट, कंुभ हे मंगल चिनह अनेक अर्ायन ेमहत्वाि ेमानले जात.े जलान ेभरलेला कंुभ हा 

जण ूअमतृघटाििे प्रतततनधीत्व करतो. सवय पववत्र व वभैवशाली गोष्टींिा संग्रह कंुभात 

होतो आणण त्र्ामळेुि तो मंगल व पजूनीर् ठरतो. घट हे स्त्रीच्र्ा गभायशर्ाि े प्रतीक 

मानले जात े त्र्ामळेु ते सजयनाि े व सफुलतेि े सधुा महत्वाि े प्रतीक आहे. नवरात्रात 

र्ामळेुि घटस्र्ापनेला व त्र्ाच्र्ा पजेूला खूप महत्व असत.े 

ही प्रािीन चिनहे व प्रततके कुठे कुठे हदसतात व अभ्र्ासता रे्तात ? र्ाि े उत्तर 

अगदीि सोप ेआहे. प्रािीन साहहत्र्ात र्ांि ेभरपरू संदभय समळतात. त्र्ािप्रमाणे, अनेक 

प्रकारच्र्ा प्रािीन भौततक साधनांमध्रे्, कला अवशषेांमध्रे् ही चिनहे सापडतात.   
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 मदृ्-भांडी  

 प्रस्तर सशल्प े 

 मतूी 

 चित्र े

 लेख 

 नाणी 

 मदु्रा 

 स्र्ापत्र् 

हार्ीगुंफा रे्र्ील प्रससध असलेल्र्ा खारवेल राजाच्र्ा लेखात सरुुवातीलाि श्रीवत्स व 

स्वजस्तक ही शभु चिनहे कोरलेली हदसतात. सवय लेखांिी, महत्वाच्र्ा लेखनािी सरुुवात 

’स्वजस्तश्री’ र्ा मंगलाने करण्र्ािी प्रर्ा अगदी असलकडील काळापर्यनत िाल ूअसलेली 

हदसत.े 
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खारवेल लेख, हार्ीगुंफा, इ.प.ू २रे शतक 

 

प्रािीन काळातील नाण्र्ांवरसधुा अनेक शभु-चिनहे उमटववलेली असत. कुणणनद 

राजा अमोघभतुी र्ाच्र्ा िांदीच्र्ा र्ा नाण्र्ावर स्वजस्तक, श्रीवत्स, वेहदका-वकृ्ष, 

नंदीपाद, इ. चिनहांि ेसुंदर अंकन हदसत.े 

 

कुणणनद, अमोघभतुी 
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जैन कलेत, मर्रुा कलाशलैीत, मतूींच्र्ा आधीपासनू आर्ागपट्ट खूप प्रमाणात तर्ार 

होत होत.े कंकाली-हटला व मर्रेुच्र्ा आसपासच्र्ा हठकाणांहून अनेक आर्ागपट्ट 

समळालेले आहेत. 

साधारणतः जैन तीर्कंर मध्र्भागी, बाजनेू मंगलचिनहे तसेि खालील बाजूस 

दानलेख असे र्ाि े स्वरूप असत.े र्ांमधे अष्टमंगल चिनहे अततशर् सुंदरररत्र्ा 

दाखववलेली असतात. 

 

आर्ागपट्ट, मर्रुा, कुषाण काळ 

 

जैन, बौध व हहदं ूर्ा तीनही धमांनी काही मंगलचिन्ह े आपलीशी केल्या च े दिसत.े त्या  

चचन्हा ांना  चिचशष्ट प्रतीका ांसा ठी योजलले े दिसत.े सा िवभौम असण,े सांपत्ती, समदृ्धी, आरोग्य, 
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चिजय या  गोष्टी सिवच धमा ांतील लोका ांना  हव्या शा  िा टणा र या  आहते. म्हणनूच श्रीित्स, 

स्िचस्तक अशी चचन्ह ेधमा वच्या  चौकटी मोडून सिा ांना च पर्रर् व पजूनीर् होत्र्ा. 

नंतरिा काळ पाहता प्रतीकाकंडून मतूी पजेूकड ेवळणे क्रमप्राप्त व नसैचगयक होत,े असे 

हदसत.े प्रतीकांमध्रे् उपास्र् देवतेला बघणे र्ािीि पढुिी पार्री म्हणजे मानवी रूपात 

इच्छीत देवाला आणणे व त्र्ाि ेसवय गणु, आर्धेु, शक्ती इ. मतूय स्वरूपात मांडणे. अर्ायत, 

काही मंगल व पजू्र् चिनहांवरून, प्रतीकांवरून पढुील काळातील काही देवतांच्र्ा मतूी 

तर्ार झाल्र्ा असाव्र्ात, उदा. असभषकेलक्ष्मी. 

असे असले तररही र्ा चिनहांमागे असलेल्र्ा भावना अजूनही समाजमानसात 

रुजलेल्र्ा आहेत, ताज्र्ा आहेत. तनरतनराळी तोरणे, पजूा साधन,े ितै्रांगणासारख्र्ा 

पारंपाररक रागंोळर्ा इ. च्र्ा रूपान ेही मंगल चिनहे भारतीर् समाजािा आजही अववभाज्र् 

भाग बननू राहहलेली हदसतात.. 

 

* छार्ाचित्र ेवरै्जक्तक संग्रह व इंटरनेटवरून साभार.  

 

 

 

 



 
 

 

45 

 

 

मागे वळून पाहताना ... 

नरेंद्र वेलणकर 

 

आर्षु्र्ाच्र्ा एखाद्र्ा टप्प्र्ावर प्रत्रे्कालाि कधीना कधी असे वाटत असत े की 

आता आपण काहीतरी समळवले, र्ा साठी आपण खूप कष्ट घेतले, कधी कधी त्र्ा साठी 

आवडत्र्ा गोष्टींिा त्र्ागपण केला आणण त्र्ा वेळेला असे वाटून जाते की  'मागे 

वळून पहाताना' हे खरंि आपण केले का असा प्रश्न पडतो. असा क्षण प्रत्रे्काच्र्ा 

आर्षु्र्ात एकदातरी नकीि रे्तो. र्ोरामोठ्र्ांच्र्ा मलुाखतीतील तर हा अगदी आवडता 

प्रश्नि आहे म्हणा ना. पण हे झालं  माणसांि  हो, पण जर एखाद्र्ा गावाला बोलता 

र्ार्ला लागलं  तर त्र्ालाही असा प्रश्न वविारला गेला तर नक्की कार् कार् त्र्ा 

गावाच्र्ा मनात रे्ईल ना ? एखाद्र्ा गावाने त्र्ाच्र्ा स्र्ापनेपासनू ते अगदी कालच्र्ा 

हदवसापर्तं कार् कार् पाहहले असेल, अनभुवले असेल, असा वविार करताना सधुा  

मती गुंग होत.े   

गाव म्हणजे तरी नक्की कार् हो? गाव म्हणजे एक संस्र्ा आहे. अनेक 

लोकांच्र्ा समहूाने एकत्र बांधलेली, काही सलणखत, असलणखत तनर्मांि ेकोंदण असलेली  

लोकांनी लोकांसाठी िाल ूठेवलेली संस्र्ा. गावाि ेस्वतःि ेअसे एक समाजकारण असते, 

अर्यकारण असत.े गावावर त्र्ाच्र्ा प्रगतीवर त्र्ाच्र्ा जस्र्त्र्ंतरावर नेहमीि सामाजजक 
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आणण राजकीर् प्रततबबबं पडलेले हदसत.े गावाि ेभौगोसलक स्र्ान हे सधुा फार महत्वाि े

राहहलेले आहे. एखादे मंहदर, अध्र्ाजत्मक स्र्ान र्ा अनषंुगानेि गावािा ववकास झालेला 

हदसनू रे्तो. मंहदर हे  सधुा एक संस्र्ा म्हणून कार्यरत होताना हदसत.े त्र्ात अनके 

व्र्ावसातर्क, ववववध सामाजजक घटक सामावनू घेतलेले हदसतात. हे सवय होताना त्र्ा 

गावाि ेनाव सधुा अनेक गोष्टी आपल्र्ाला सांगताना हदसनू रे्त.े 

गावाि ेनाव हे बरेि काही सागंून जात.े गावाच्र्ा नावात असणारे काही शब्द 

म्हणजे परू, ठाण हह प्रामखु्र्ाने नागरी, स्र्ान र्ा अर्ी आलेले शब्द आहेत. उदाहरणार्य 

'प्रततष्ठाण' र्ा नावान े प्रससध असलेले सातवाहनकालीन गाव हे इसवीसनाच्र्ा  

सरुुवातीपासनू आपल्र्ाला हदसत े जे आपण सध्र्ा 'पठैण' नावाने ओळखतो. सातारा हे 

तर सवांना माहहत असलेले गाव,  ज्र्ाि ेपवूीि ेनाव 'सप्ततारा' होत.े सात तारर्ांच्र्ा 

मध्रे् वसलेले, म्हणजे सात डोंगरांच्र्ा मध्रे् असलेले असे हे गाव. अततशर् िपखलपणे 

भौगोसलक स्र्ानाशी बांधलेले असे हे त्र्ाि े नाव आहे. 'सासवड ' हे पणु्र्ाजवळच्र्ा 

माहहती असलेले गाव  जे ऐततहाससकदृष््र्ा सधुा प्रससध आहे, र्ा हठकाणी असलेली 

मंहदरे, गढी ववशषे प्रससध आहे. र्ा गावात मोठी सात वडािी झाड ेहोती त्र्ावरून पवूी 

र्ास 'सातवड' असे म्हणत जे पढेु 'सासवड' झाल.े  तसेि त्र्ा मानान ेकमी माहहती 

असलेली गाव ेपण ज्र्ा गावांिा अर्य पांढरे, पांढर, दधू,  धवल र्ा र्ा शब्दांशी तनगडडत 

असत ेती गावे बहुदा पांढरीवर वसलेली असतात ककंवा त्र्ा गावात काही शतके पवूीिी 

माहहती समळू शकत.े पांढर म्हणजे पवूीच्र्ा लोकांि ेवसती असलेले परुावेि असतात. 

ज्र्ात प्रामखु्र्ाने मडक्र्ाि े खापरे, बांगड्र्ा, काही पणूय असलेली मातीिी भांडी, काही 
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दाचगने समळू शकतात. र्ा समळणारर्ा वस्तूंमधनू त्र्ा काळातील माणसाच्र्ा वस्तीि े

परुावे तसेि त्र्ांि ेसामाजजक स्र्ान, त्र्ांच्र्ा त्र्ा काळातील हदनिरे्िी माहहती समळत.े 

सवयसामानर् माणसासंाठी र्ा सवय गोष्टी समळणे,  हदसणे हे जरा कठीणि. कारण 

र्ातील सहज वरवर समळणारर्ा गोष्टी फारि कमी. त्र्ातून त्र्ा हदसल्र्ा तरी 

ओळखता रे्णे त्र्ांिी ओळख पटणे हे त्र्ातील अभ्र्ासकालाि जम ू शकेल. सवय 

सामानर् माणूस म्हणनू गाव पाहताना काही गोष्टी अगदी आपल्र्ाला समजू शकतील, 

त्र्ाच्र्ा अर्यबोध घेता रे्ईल अश्र्ा पढेु आपण पाहू. कोणतेही गाव म्हणाले की त्र्ा 

गावातील मखु्र् पार, मधोमध असलेले मोठे वडाि,े वपपंळाि ेझाड, त्र्ाच्र्ा आजूबाजलूा 

असलेले भरैवनार्ाि े मंहदर, एखादे मारुतीि े मंहदर तर कधी गणपतीि े मंहदर हदसनू 

रे्ते. जरा गावाच्र्ा बाहेरील बाजूस असलेले शक्र्तो नदीच्र्ा जवळ, स्मशानाच्र्ा जवळ 

असलेले असे महादेवाि े सुंदर मंहदर असते. गाव ककती मोठे आहे त्र्ाप्रमाणे त्र्ा 

गावातील रस्त,े गल्ल्र्ा म्हणजे आळी हदसते. म्हणजे गाव खपू लहान (पननास एक 

घरांि)े असेल तर एकाि आळी (रस्ता) असतो, अनर्र्ा कंुभार आळी, िांभार आळी, 

ब्राहमण आळी, तेली आळी, मारवाड आळी असे ववववध त्र्ा त्र्ा लोकांच्र्ा घराकंड े

जाणारे रस्ते पण हदसनू रे्तात. र्ावरून प्रामखु्र्ाने त्र्ा गावात ककती ववववध प्रकारि े

व्र्वसार् करणारे लोक आहेत हे हदसनू रे्त.े अठरापगड जातींना सामावनू घेत 

सामाजजक गरजांिा तोल सांभाळला जाताना हदसनू रे्तो. र्ातूनि गावािा ववकास 

होताना हदसनू रे्तो.  
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गावाच्र्ा मखु्र् पाराजवळ काही मोठे 

दगड हदसनू रे्तात त्र्ावर काही माणसे 

लढत आहेत, शंकरािी वपडं आहे असे 

हदसनू रे्त,े हे दगड साधारणपणे तीन 

िार फूट उंि असतात र्ांना 'वीरगळ' 

असे म्हणतात. 

हे प्रामखु्र्ाने तीन खणी (र्ात तीन भाग) असतात. वीर म्हणजे वीराच्र्ा 

स्मरणार्य आणण 'गळ' हा शब्द 'कूल्ल'ू र्ा कननड शब्दाि ेरूपांतर आहे.  'कल्ल'ू म्हणजे 

दगड. वीराच्र्ा स्मरणासाठी उभारलेला दगड म्हणजे 'वीरगळ'. र्ामध्रे् प्रामखु्र्ाने दोन 

प्रकार आढळतात एक म्हणजे गाई गुरांि ेरक्षण करताना वीरमरण आलेल्र्ा वीरासाठी 

आणण दसुरा म्हणजे आप्त स्वकीर्ांि े रक्षण करताना लढाईत मरण आलेल्र्ा 

वीरासाठी. वीरगळ पाहताना तीन ककंवा िार आडवे कप्पे एकावर एक कोरलेले 

हदसतात. त्र्ात सवायत खाली मारलेले वीर अर्वा गाई गुरं हदसतात, त्र्ाच्र्ावर लढाई 

करणारा वीर हदसतो. वीराच्र्ा हातात कधी तलवार-ढाल, कधी भाला हदसतो. कधी कधी 

हा वीर घोड्र्ावर पण हदसतो. त्र्ाच्र्ा  वरील कप्प्र्ात वीरमरण आलेला वीराला 

स्वगायत घेऊन जाणारर्ा अप्सरा हदसतात आणण सवायत वरच्र्ा कप्प्र्ात मध्रे् 

सशवसलगं व बाजूला त्र्ाि ेपजून करणारा वीर हदसतो. एका अर्ी कैलासवासी झाललेा 

वीर हदसनू रे्तो. त्र्ाच्र्ावर कळस कोरलेला हदसनू रे्तो. काही वीरगळांच्र्ावर िंद्र 

सरू्य कोरलेले हदसतात, र्ावरून जो पर्तं िंद्र सरू्य र्ा आभाळात आहेत तोपर्तं 
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तुमिी कीती र्ा हदगंतरी राहील हीि 

भावना हदसनू रे्त.े आपल्र्ा पवूयजांना 

स्मरणात ठेवनू त्र्ानंा र्ोग्र् तो मान 

देण्र्ािी भावना तेव्हापासनू हदसत.े 

तेव्हापासनू म्हणजे अंदाजे ८व्र्ा 

शतकापासनू. वीरगळ हे साधारणपणे ८ 

व्र्ा त े१२ व्र्ा शतकात हदसनू रे्तात. 
 

ज्र्ा ज्र्ा गावात हे हदसनू रे्तात ती गावे साधारण १२ व्र्ा शतकापासनू आहेत 

हे नक्की र्ावरून म्हणता रे्ते. स्मारक शीलांमध्रे् अजून एक प्रकार म्हणजे 'र्ड', हे 

पण अनेक गावात हदसनू रे्तात. र्ांिा काळ हा साधारणपणे मध्र्र्गुीन काळ असतो. 
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गावाच्र्ा पररसरात हदसणारर्ा ववववध मतूी :  

 

गावाच्र्ा पररसरात तर कधी मंहदराबाहेर 

आपल्र्ाला काही भग्न तर काही पणूायवस्रे्तील 

मतूी हदसनू रे्तात. बर र्ाि गावातून हदसणारे 

सशल्प आहे ते म्हणजे 'गजलक्ष्मी', र्ास 

'असभषकेलक्ष्मी' म्हणनू संबोधले जात.े 

सवयसाधारणपणे लक्ष्मी र्ा नावानेि हे सशल्प अनकेांना माहहत आहे. गजलक्ष्मी हे तसे 

प्रािीन सशल्प आहे. आपल्र्ाला अगदी वेरूळ पासनू त ेअनेक लहान मोठ्र्ा गावात 

हदसणारी ही देवता. पवूीपासनूि समधृीसाठी सवांच्र्ा मनात घर करून असलेली ही 

'गजलक्ष्मी', अनादी काळापासनू माणसास समधृी, भरभराट, प्रगती खणुावत आहे असे 

हदसत.े 

अश्र्ाि प्रकारे काहीहठकाणी एक मोठा 

दगड, साधारण अडीि फूट उंिीिा व दोन 

एक फूट रंुदीिा र्ावर एक स्त्रीिा हात, 

ज्र्ा हातात सौभाग्र्ाि े प्रतीक म्हणून 

बांगड्र्ा, वरती एका मधोमध िंद्र व सरू्य 

अश्र्ा र्ा सशल्पास 'सतीसशळा' असे 

म्हणतात.  
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एखाद्र्ा वीराच्र्ा मरणोत्तर त्र्ािी पत्नी सती गेलेली असेल तर ततच्र्ा वप्रत्र्र्य 

उभारलेली हह स्मारकसशळा. 

गावातील जुनी मंहदरे :  

  

बरर्ाि गावात जुनी मंहदरे हदसनू रे्तात,  जी सवयसाधारणपणे पांडवकालीन मंहदरे 

म्हणून सवांना माहहत असतात. दगडी बांधकाम असलेली मंहदरे, मंडपात असलेले दगडी 

खांब, त्र्ावरील रेखीव कोरीवकाम व त्र्ावर असलेले उल्र्ा नागाि े कोरीवकाम 

प्रामखु्र्ाने हदसनू रे्त.े हह उल्र्ा नागािी नक्षी हे र्ादवकालीन मंहदरांि ेव्र्वच्छेदक 

लक्षण आहे. म्हणजेि अश्र्ा मंहदरांिा बांधकामािा काळ हा ९ व े शतक त े ११ 

वेष्टकाच्र्ा मधील रे्ऊ शकते. म्हणजेि एका अर्ी वविार केला तर अशी मंहदरे 

असलेली गावे ही कमीत कमी एक हजार वषय जुनी आहेत र्ात शंका नाही. 

 वरील ववववध गोष्टीिंा एकबत्रतपणे वविार केल्र्ास प्रत्रे्क गाव आपल्र्ाला नव्र्ाने 

हदस ू लागेल. गावातील वीरगळ, त्र्ा गावातील पराक्रमािी, वीरािी  गार्ाि सागंत 

आहेत. काही गावातील वीरांनी गाई गुरानंा वािवताना केलेले बसलदान तर काही 
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हठकाणी शत्रशूी लढताना आलेले वीरमरण, हे सवयि अततशर् प्रेरणादार्ी आहे. तसेि 

गावातील सतीसशळा त्र्ा गावातील वीर जस्त्रर्ांिी माहहती आजही देत आहेत. 

 

 

 

गावात असलेली र्ादवकालीन मंहदरे त्र्ािंी उत्तम बांधणी आजही आपल्र्ाला 

र्क्क करून ठेवत.े मंहदराि ेरेखीव बांधकाम, त्र्ातील उत्तम कोरीवकाम असलेले खाबं, 

रामार्ण महाभारतातील सशल्पे असलेली खांबावरील नक्षी हे सवय एक वेगळा माहहतीपट 

आपल्र्ासमोर मांडत आहेत. पवूीच्र्ा काळात मंहदर एक संस्र्ा म्हणून राबताना हदसते. 

एखाद्र्ा गावाि े अध्र्ाजत्मक, आचर्यक, सामाजजक प्रततबबबं आपल्र्ाला मंहदरामध्रे् 

हदसत असे. आज ही पररजस्र्ती फार बदललेली आहे असे नाही. एखाद्र्ा  गावातील 
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पजूनीर् देव मग शवै असो वा वषै्णव, र्ा गावातील आचर्यक सबुत्तेनसुार मंहदराच्र्ा 

बांधकामातील बारकावे, नक्षीकाम, त्र्ावर झालेला खिय, त्र्ातील राजकीर् सहर्ोग, 

लोकांना एकबत्रत रे्ण्र्ािी गरज, त्र्ांिा गरजेप्रमाणे मोठा असलेला मंडप अर्वा 

महामंडप हदसनू रे्तात. म्हणजे अगदी जर एखाद्र्ा नवीन गावात आपण गेलो तर 

ततर्ले मंहदर पाहून त्र्ा गावािा संपणूय  अंदाज रे्त असतो.  र्ा सवांिा वविार आपण 

आजसधुा परत करू लागलो तर त्र्ा गावालासधुा ककती छान वाटेल. आपल्र्ाला 

समजून घेणारा एखादा आपल्र्ा पररवारातील एखादा सदस्र् आल्र्ािा आनंद त्र्ा 

गावास नक्की होईल. केवळ प्रत्रे्काने आपापले गाव तरी र्ा ववववध अंगांनी पाहून 

आपला अजूनएक समत्र, कुटंुबीर् वाढवावा र्ासाठीिा हा लेखन प्रपंि. 
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प्रािीन भारतीर् संस्कृती  

ववनीता देशपांड े

  
 

आपली संस्कृती फार प्रािीन आहे आपण असं नेहमी बोलतो, वाितो आणण ऐकत 

असतो. "संस्कृती’ हा अत्र्ंत व्र्ापक शब्द आहे. प्रािीन संस्कृती हे शब्द प्रािीन धमय, 

शास्त्र, साहहत्र्, कला, तत्वज्ञान, नीती आणण र्ांच्र्ा अनशंुगाने ववकससत झालेली 

सामाजजक, राजकीर् आणण कुटंुब व्र्वस्र्ा असभव्र्क्त करतात. आपल्र्ा संस्कृतीिी 

बीजे वेदकाळापासनू रुजलेली आढळतात. वपढी दर वपढी हस्तातंररत होत जाणार र्ा 

संस्कृतीबद्दल जाणून घेतांना श्रतुीवाङ्मर् अर्ायत वेद, ब्राहमणे, आरण्र्के आणण 

उपतनषदे र्ा वहैदकसाहहत्र्ािा पररिर् आवश्र्क ठरतो.    

     वेद, संस्कृत भाषतेील र्ा ज्ञानाि ेमौणखक परंपरेतून जतन होत गेले आणण आज 

ही संशोधक वेदांमध्रे् दडलेल्र्ा माहहतीिा शोध घेत आहेत. ऋग्वेद ही सवायत प्रािीन 

संहहता मानण्र्ात रे्ते. र्ातील ऋिा म्हणजे इष्ट देवतेिी केलेली स्ततुी आहे. 

ऋग्वेदकाळापासनू धमय र्ज्ञप्रधान होता. र्ज्ञाच्र्ा वेळी म्हणण्र्ात रे्णार र्ा मंत्रांना 

र्जुस ् म्हणतात. र्ा मंत्रांि े संकलन र्जवेुदात आहे. सामवेद म्हणजे र्ज्ञाच्र्ा वळेी 

करण्र्ात रे्णारे ऋिांि े गार्न आणण अर्वयवेद ऐहहक संस्कृतीि ेज्ञान करुन देणारा 

गं्रर् आहे. र्ज्ञधमायि े वाढत े स्वरुप बघता र्ज्ञातील ववधी आणण आिारतत्व स्पष्ट 
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करण्र्ाच्र्ा आवश्र्कतेतून ब्राहमणगं्रर्ािी र्ोजना करण्र्ात आली. ब्राहमणगं्रर्ात 

र्ज्ञधमायिा दैववक, भौततक, अध्र्ाजत्मक दृष्टीने वविार मांडला आहे. र्ातून र्ज्ञीर् 

धमायला अध्र्ात्मववद्रे्िी बठैक समळाली. ब्राहमणगं्रर्ाि े पररसशष्ट स्वरुप असलेले 

आरण्र्के कुठे संपतात आणण उपतनषदे कुठे सरुु होतात र्ांिी सीमारेषा काढणे कठीण 

आहे.  

   
 

अध्र्ाजत्मक वविारांिी पररणती उपतनषदामंध्रे् होते. उपतनषदे ब्राहमणग्रंर्ाि े शवेटि े

अंग, र्ामळेु र्ांना वेदानत ही म्हणण्र्ात रे्त.े वहैदक ज्ञानािा तनष्कषय आणण ध्रे्र् 
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र्ात मांडले आहे. वेदांच्र्ा अध्र्र्नास मदत व्हावी र्ा हेतूने वेदांगांिी तनसमयती झाली. 

श्रवणपरंपरेतून आलेले ज्ञान, त्र्ातील उच्िारणशास्त्र जपण्र्ासाठी सशक्षा, कल्प, 

तनरुक्त, व्र्ाकरण, छनदस ् आणण ज्र्ोततष हे सहा वेदागें तर्ार झालेत. वहैदक 

वाङ्मर्ानंतर गहृर्सतु्र,े कल्पसतु्र े आणण धमयसतू्र े र्ांिी तनसमयती झाली. र्ा 

सतु्रवाङ्मर्ातून प्रत्र्क्ष-अप्रत्र्क्षपणे तत्कालीन संस्कृतीिी माहहती समळत.े  

      र्ोडक्र्ात ऋग्वेद त ेउत्तरऋग्वेद र्ा कळात धमय र्ज्ञसंस्रे्भवती गुंफला होता. 

धमय-साहहत्र्-कला र्ा अनषंुगाने ववकससत होत गेली. समाजात धमय-अर्य-काम-मोक्ष हे 

िार परुुषार्य, आश्रमव्र्वस्रे्सोबत ऋणत्रर्ी(ऋवषऋण-देवऋण-वपतऋृण) आणण 

ितुवयण्र्व्र्वस्र्ा, रुजली होती. कालप्रवाहात समाजात धमयवविारांि ेसतत मंर्न झाले. 

कालांतरान े जक्लष्ट झालेल्र्ा र्ज्ञीर् धमायला उपतनषदांनी तत्वज्ञानािी बठैक हदली. 

अनेक शतके ज्र्ांिी तनसमयती प्रकक्रर्ा िालली ते आषयमहाकाव्र्- रामार्ण(समुारे 

इ.स.प.ू२००) आणण महाभारत(समुारे इ.स.प४ू००), अत्र्ंत महत्वाच्र्ा गं्रर्ािी रिना 

आणण त्र्ावर आधाररत वाङमर्ािी तनसमयती म्हणजे प्रािीन भारतीर् संस्कृतीिा अमलु्र् 

ठेवा आहे.      

     वहैदक वाङ्मर् मौणखक परंपरेतून एका वपढीकडून दसुर र्ा वपढीकड ेजात असतानंा 

र्ाच्र्ा स्वरुपात अनेक बदल झाले असलेत तरी  र्ामळेु संस्कृतीिा वारसा मात्र 

अबाचधत राहहला. आज ज्र्ाला आपण असभमानाने प्रािीनत्व म्हणतो ते र्ा परंपरेमळेु 

जोपासले गेले. परुावे उपलब्ध नसले तरी मौणखक परंपरेमळेु तत्कालीन भारताच्र्ा 

संस्कृतीबद्दल जी माहहती समळते आणण संशोधकांच्र्ा मते इ.स.प.ू१०००ते इ.स.प.ू८०० 
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च्र्ा समुारास लेखनकला अवगत असावी. प्रससध व्र्ाकरणकार पाणणनी(साधारण 

इ.स.प.ू६०० त ेइ.स.प.ू३००) रचित अष्टाध्र्ार्ी र्ा गं्रर्ात सलपी सलपीकर, गं्रर् हे शब्द 

रे्तात. साधारण इ.स.पवूीच्र्ा दसुर र्ा शतकात स्मतृीवाङमर्ािी तनसमयती झाली. र्ात 

मनसु्मतृी भारतीर् राजनीतीशास्त्रािा प्रमाणगं्रर् ठरला. 

परुातत्वशास्त्रज्ञांच्र्ा मते साधारण इ.स.प.ू३००च्र्ा आसपास पौराणणक धमायिी सरुवात 

झाली. परुाणे अर्ायत परुाकर्ा, अठरा परुाणांमध्रे् महत्वािी आणण व्र्ापक माहहती 

उपलब्ध होते जी भारतीर् संस्कृती जाणनू घेण्र्ाच्र्ा दृष्टीने अत्र्ंत महत्वािी ठरते. 

परुाणांि े ववषर् धमयशास्त्रापरुते मर्ायहदत न रहाता ते ववश्वकोषात्मक आणण सवयस्पशी 

आहेत. ऐततहाससक आणण धासमयक र्ा दोनही दृष्टीने परुाणे महत्वािी ठरतात. अमतूय 

वहैदक देवतांना मतूय स्वरुप देण्र्ाि ेकार्य परुाणांनी केले. शब्दामंध्रे् बंहदस्त देवतांना 

आकार हदला, स्वरुप हदले. मौणखक परंपरेतून जतन झालेला धमय आणण त्र्ातील 

ववववध देवता र्ांना मतूय स्वरुप प्राप्त झाले. हे प्रािीन वाङ्मर् आपल्र्ाला नंतरच्र्ा 

काळात धमायच्र्ा अनशंुगाने ववकससत झालेल्र्ा मतूतयपजेूि ेसंकेत देतात. हे असभव्र्क्त 

मतूयस्वरुप आपल्र्ाला आज शताकानशुतके काळाच्र्ा प्रवाहात तग धरलेल्र्ा देवालर् 

आणण त्र्ावर अंककत सशल्पकलेतून प्रचितीस रे्तात.    

     मतूीपजुा केव्हा सरुु झाली तनजश्ितपणे सागंणे कठीण असले तरी ससधंनुदीच्र्ा 

खोर र्ांमध्रे् जी उत्खनने झालीत त्र्ात मोठ्र्ाप्रमाणात सलगंाकार दगड प्राप्त झालते. 

तसेि एका िौकोनी तुकड्र्ावर तीनडोकी असलेला सशगंािा मगुुट घालनु र्ोगमदेु्रतील 

एक परुुष तत्कालीन आराध्र् देवता असल्र्ाि ेमानले जात.े परुुषाच्र्ा मागे नागाकृती 
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आकृती समोर बसलेले उपासकाि ेअंकन, तसेि ववसशष्ट केशभषूा केलेल्र्ा स्त्रीप्रततमा 

असे अनेक परुावे उपलब्ध झालेत.  

    व्र्ाकरणकार पाणणनी (समुारे इ.स.प५ू००) र्ाने देवमतुीकरता "प्रततकृती" आणण 

"अिाय" शब्दांिा प्रर्ोग केला आहे. कौहटल्र्ाच्र्ा अर्यशास्त्रात(समुारे इ.स.प३ू००) देवगहृ, 

देवप्रततमा र्ांिा उल्लेख रे्तो. मतूीपजेूला प्रारंभ झाल्र्ावर मतूीच्र्ा प्रततष्ठापनािी 

आवश्र्कता भास ू लागली. मौर्य काळात(समुारे इ.स.प ू ३२२ त े इ.स.प.ू१८७०) 

उभारलेल्र्ा काही मंहदरांि े अवशषे अजनूही उपलब्ध आहेत. हे प्रािीन काळातील 

मंहदरांि ेप्रार्समक स्वरुप होते. नंतर शुगंकाळापासनू(समुारे इ.स.प.ू१८७ ते इ.स.प१ू४८) 

दगड व मातीन े तर्ार केलेल्र्ा लक्ष्मी, बलराम, कामदेव, र्क्ष, नाग, लोकपाल, 

सशवसलगें, जैन आणण बौधप्रतीके समळतात. नंतर कुषाणकाळात(समुारे इ.स.पहहले 

शतक) मतूी घडववण्र्ाि े प्रर्ोग सरुु झाले. कला आणण वाङ्मर् दोनही स्वरुपात 

मतूीशास्त्र आकार घेऊ लागले. लोकासभरुिीप्रमाणे प्रततमा घडत गेल्र्ा. 

मतूीशास्त्राववषर्ी माहहती साहहजत्र्क आणण धासमयक गं्रर्ांसोबत जैन, बौध, अंगववज्जा, 

िरकसंहहता, अशा अनेक गं्रर्ात समळते. कुषाणकाळापर्यनत मतूीशास्त्रािा प्रार्समक 

ववकास झाला होता.  

       मतूीशास्त्रात प्रततमेिी तनसमयती, र्ा तनसमयतीि े ववववध माध्र्मे(सशला, धात,ू 

रत्ने, लाकूड, माती) प्रततमेिीिी प्रततष्ठा, तालमान अशा ववववध अंगान े ववकास 

झालेला आढळतो. महाभारत, रामर्ण, मत्स्र्परुाण, वार्पुरुाण तसेि ववववध स्मतृतगं्रर् 

(भाद्यवाजस्मतृत, वससष्ठस्मतृत, माकय ण्डरे्स्मतृत, लौगाक्षीस्मतृी, वधृहाररतस्मतृी) 
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"अपराजजतप्रचु्छ" "रुपमंडन", "असभलावषतार्य" "नारदीर् संहहता" अशा अनेक गं्रर्ातनू 

मतूीशास्त्रासंबचधत माहहती उपलब्ध होत.े   

        आज मंहदर आणण मतूींसंदभायत आपल्र्ाला जो पररिर् झाला आहे, जे 

सवयमानर् संकेत आणण मंहदर व मतूीकड े बघण्र्ािा शास्त्रीर् दृष्टीकोन तर्ार झाला 

आहे, ते तर्ार करतानंा आणण र्ा संदभायतील नेमकी माहहती सवयसामांनर्ाना कळावी 

र्ा साठी परुातत्वशात्रज्ञांनी र्ा ववववध वाङमर्ािा सखोल अभ्र्ास केला असतो. 

त्र्ांच्र्ा अर्क प्रर्त्नांनी आणण  संशोधनाने ससध माहहतीच्र्ा आधारे आपण मंहदर 

आणण मतूीसंदभायत व्र्ापक वविार करु शकतो.      

      कला आणण संस्कृती र्ा दोनही ववसभनन ज्ञानशाखा असल्र्ा तरी र्ा दोनही 

संकल्पनांिा समनवर् परस्परांच्र्ा जडणघडणीत महत्वािी भसुमका साकार करत 

असतात. संस्कृतीला अनसुरुन केलेली कलातनसमयती संस्कृतीच्र्ा संवधयनेि े तनसमत्त 

ठरत.े  

संदभय:(धमयशास्त्रािा इततहास- र्शवंत आबाजी भट, संस्कृत साहहत्र्ािा सोपपजत्तक 

इततहास- डॉ.वव.वा.करंबळेकर, प्रािीन भारत, इततहास आणण संस्कृती-

डॉ.गो.बा.देगलरुकर, प्रािीन भारतािा सांस्कृततक इततहास, मतुतयशास्त्र-डॉ.नी.प.ुजोशी,) 

 

 

 



 
 

 

60 

 

 

भारत-रोमन व्र्ापार 

िंद्रशखेर जोगदेव 

 

 

ई.स. पवूय २ / १ शतकपासनू भारताि ेव्र्ापारी संबंध आकिका, अरब व रोमन साम्राज्र्ा 

बरोबर होत.े रोमन साम्राज्र्ात शांतता व सबुत्ता नांद ूलागली होती आणण  वेगवगेळर्ा 

संशोधनाि ेव ववकासाि ेनवे र्गू ततर् ेसरुू झाल ेहोत.े हे व्र्ापार वाढीि ेकारण होते. 

असे असनू सधुा सरुूवातीला भारतीर् व रोमन व्र्ापारी एकमेकांना क्वचिति भेटत 

असत. हा व्र्ापार रे्ट नव्हता. त्र्ांच्र्ा व्र्ापारत अलेक्झाडंिर्ाि े ग्रीक, ससररर्ाि े

र्हुदी, आमीनो अरब, अक्समुी, सोमली व पवेूकड ेजाणार र्ा खशु्की मागायि ेअचधपती 

पल्लव हे मध्र्स्र् होते. 

भमूध्र्सागर व हहदंीमहासागर हे इराणिी खाडी व तांबडा समदु्र र्ांच्र्ामळेु एकमेकानंा 

जवळ रे्त होता. त्र्ामळेु भारताशी होणार र्ा व्र्ापारािा तांबडा समदु्र हा एक खास 

मागय होता. 

सरुुवातीिा व्र्ापार िीनच्र्ा ससकीरं्ग ते रोम हर्ा ससल्क रूट वरून काजश्मरच्र्ा 

उत्तरेकडून कॅजस्पर्न समदु्रमागे  होत असे. ससल्क िीनमधनू आर्ात व्हार्ि.े हर्ा 

मागायिा एक फाटा काजश्मरहून भारतात रे्त होता. कालांतराने रोमिा िीनबरोबरिा 
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व्र्ापार कमी झाला, परवडनेासा झाला. त्र्ा मागायवर िािचेगरी िाले. त्र्ामळेु व्र्ापारि े

कें द्र दक्षक्षणेकड ेम्हणजे भारताकड ेसरकले व व्र्ापार खुश्कीच्र्ा मागे पसशयर्ाकडून होत 

होता. 

सगंुधी वस्त,ु नीळ, कॉटन अश्र्ा गोष्टी रोमकड े जात होत्र्ा. काही काळानतंर 

व्र्ापारािा कें द्रबबदं ूभारताच्र्ा अजून दक्षक्षणेकड ेसरकला. त्र्ात मोरपीस, मोर, ववववध 

प्राणी जसे वाघ, माकड, चित्ते हे पण तनर्ायत होत होते. पढेु पढेु शकांनी 

िािचेगरीकरून तो पण व्र्ापार मागय तो्र्ािा केला. अफगाणणस्र्ान, बलचुिस्र्ान हा 

शकांिा भाग होता. हर्ामळेु तेंव्हा इराण आचर्यकदृष््र्ा धळुीस समळाले. कुषाण अजून 

प्रस्र्ावपत होत होते. त्र्ामळेु वेगळा मागय शोधार्िी गरज पडली. 

                        

           समदु्रामागे रोमहून भमूध्र् समदु्रामागे इजजप्तच्र्ा उत्तर ककनार र्ावरील 

अलेक्झाडंिर्ाच्र्ा नाईल नदीच्र्ा पात्रातनू नंतर जसमनीवरून मग परत सवेुझच्र्ा 
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आखातात बेरेतनकेच्र्ा बंदरात पोित असत. मोसमी वार र्िा रोख माहहत नसल्र्ान े

जहाजातून समदु्राच्र्ा ककनार र्ा ककनार र्ाने ससधंचु्र्ा मखुापर्तं, पजश्िम भारताच्र्ा 

ककनार र्ावर कच्छ, भरूकच्छ (भडोि) वर जहाजे रे्व ू लागली. हा मागय काढल्र्ावर 

व्र्ापारािा कें द्रबबदं ू 

उत्तर- भारतातून पजश्िम भारतात सरकला. त्र्ामळेु वस्तूंच्र्ा तनर्ायतीत ववैवध्र् आले. 

मसाल्र्ाि ेपदार्य, तादंळू, नारळ इत्र्ाहद वस्तूंिी भर पडली. 

 

जेंव्हा व्र्ापार अजून दक्षक्षणेकड ेसरकला तेंव्हा दालचिनी, वेलदोडा, दगडफूल र्ांिीपण 

तनर्ायत सरुू झाली. व्र्ापारािी व्र्ाप्ती भारताच्र्ा पजश्िम, दक्षक्षण ककनार र्ापासनू पवूय 

ककनार र्ावरील ताम्रसलप्ती पर्यनत वाढलीत त्र्ामळेु तनळीिा व्र्ापार वाढला. मलमल, 

दक्षक्षणेि े िनदन, पवेूि े आगरु (सगंुधी लाकूड), खंबार्ति े मोती अश्र्ा वस्तूंिी 

तनर्ायतीत वाढ होत गेली. िांगली बंदरे पवूय पजश्िम ककनार र्ावर झाली. खंबार्त, दमण, 

डहाण,ू कल्र्ाण, िौल, कासलकत, ताम्रसलप्ती, अररकामेळू (तसमळनाडू). हा सगळा 

व्र्ापार जहाजाने इजजप्त पासनू ककनार र्ाला धरून िालार्िा.  

      मोसमी वार र्ािी माहहती झाल्र्ावर इटलीहून भारतािा प्रवास समुारे िार त े

सहा महहनर्ात होऊ लागला. हहपॅलस नावाच्र्ा खलाशाने अनभुवातनू भारतात रे्णार र्ा 

मोसमी वार र्ािा शोध लावला. वार्व्र् वारे आकिका व दक्षक्षण अरबस्र्ानाहून मकर 

संक्रांतीच्र्ा समुारास वाहू लागतात. 
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त्र्ा वार र्ाच्र्ा सहायार्ाने ककनार र्ा-ककनार र्ाला लागून रे्ण्र्ापेक्षा जर रोमहून फेब्रवुारी 

अखेरीस तनघनू इजजप्तच्र्ा नाईल नदीच्र्ा मखुातून सवेुजच्र्ा आखातातून 

लालसमदु्रातनू एवप्रलच्र्ा शवेटी एडनच्र्ा आखातात पोहोिलात तर पवेूकड ेवाहणार र्ा 

अरबीसमदु्रावरील मोसमीवार र्ाच्र्ा सहायार्ाने खूप कमी कष्टात भारतात जून मध्रे् 

पोहोिता रे्ईल असे दाखवले व परतीच्र्ा मागायत भारतातून ऑक्टोबर मध्रे् तनघनू 

अरब / आकिकेमागे डडसेंबर/जानेवारीत परत रोमला पोहोिशुकू असेपण दाखवले. एक 

महहनर्ाच्र्ा मकु्कामानंतर फेब्रवुरीच्र्ा शवेटास परत तनघता र्ार्िे. हर्ा काळात 

खलाश्र्ांच्र्ा मागयदशयनासाठी एक गं्रर् रिला गेला “Periplus of Aretheriyansea”. 

र्ात सधुा मोसमी वार र्ाि े मागयक्रमण व इटलीच्र्ा दक्षक्षण ककनार र्ापासनू व 

इजजप्तच्र्ा ककनार र्ापासनूिा मागय हदला आहे. हर्ामळेु व्र्ापारास अजून िालना 

समळाली.  
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भारतातून तनर्ायत होणार र्ा वस्तूंमध्रे् उच्ि जातीिा तांदळू, मसाल्र्ाि ेपदार्य – समरी, 

जटामासी, दालचिनी, कुष्ठ व वेलदोड.े औषधामध्रे् सुंठ, गुग्गुळ, वावडडगं, खडीसाखर 

व आगरु हर्ा गोष्टी होत्र्ा. रोमन लोक ततळाि े तेल खाण्र्ासाठी वापरत. तनळेिा 

उपर्ोग रंगासाठी होत असे. सतुीकापड अंगावर घेण्र्ास. नाना प्रकारि ेमौल्र्वान हहरे, 

शषे, अकीक, स्फहटक, जांभळी, कोपल, वडूैर्य, तनलमणी, माणणक, वपरोजा, कोरंड 

(गनेट) वगैरे रत्नांना रोममध्रे् फार मागणी होती. भारतीर् हजस्तदंत व कासवािी 

कातडी दाचगने बनवण्र्ासाठी वापरली जाई. कधी कधी भारतातील ससहं, वाघ, गेंड,े 

हत्ती, साप तमाशा दाखवण्र्ासाठी रोमला नणे्र्ात रे्त असे. रोमन लोक भारतीर् 

पोपटही पाळत असत. हर्ा सवांिी ककम्मत रोम सोनर्ाच्र्ा रूपात देत असे. 
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भारतीर् व्र्ापारी नंतर नंतर कच्च्र्ा मालाऐवजी पक्का माल पाठव ूलागले त्र्ामळेु 

समळणार र्ा नफ्र्ात वाढ झाली. मोत्र्ांि वेड रोम मध्रे् वाढार्ला लागले. अंगावर 

बटुांपासनू डोक्र्ापर्तं मोती वापरार्ला लागले. वाढलेल्र्ा केसात मोती ओवार्िे, 

दारुमधे मोत्र्ांिा िरुा घालनू प्र्ार्िा असे प्रकार वाढत गेले. 

हर्ा बदल्र्ात ककरकोळ वस्त ुभारतात र्ार्च्र्ा. त्र्ामध्रे् िांदी, द्राक्षािी दारू (म्हणनू 

दारूला नाव ‘वारुणी’ पडलं, समदु्रावरून रे्ते म्हणून), रोमन दासी – एखाद्र्ा रोमन 

जस्त्रला पाहर र्ावर ठेवणे ही भारतातील fashion होती. एकंदरीत रोमसाठी हा तुटीिा 

व्र्ापार होता. 

हर्ा प्रकारच्र्ा भरमसाठ खिायला आणण रोमन संपत्तीिा अपव्र्र् टाळण्र्ासाठी रोमन 

सम्राट टार्बेरीस र्ाने प्रर्त्न केला पण तो सफल झाला नाही. भारतातसधुा नंतर 

रोमच्र्ा सोनर्ाच्र्ा नाण्र्ांवर कुषाण व सातवाहन राजांनी बंदी आणली कारण भारतात 

िलन फुगवटा झाला. ती नाणी ववतवळून त्र्ाि े दाचगने करणे असे करून िलन 

फुगवटा कमी केला.  

रोममध्रे् Balance of Payment crises होऊन त्र्ांिी आपापसात भांडणे सरुू 

झाली. रोमिी आचर्यक जस्र्तत खालावली. रोम साम्राज्र्ाच्र्ा र हासासठी तीन/िार 

कारणांपकैी हे एक कारण ठरले आणण इ.स. ३ र र्ा शतकात रोमन साम्राज्र् संपले. 

अररकमेडु, अंकोटा (बडोदा), ब्रम्हचगरी (कोल्हापरू), कवपशी व तक्षसशला रे्र्ील प्रािीन 

वस्तु संशोधांनामळेु भारत व रोमच्र्ाव्र्ापारी संबंधांवर प्रकाश पडतो. रोमि े व 

कुषाणांि े साम्राज्र् (30 CE – 350 CE) नष्ट झाल्र्ावर पर् पधतीमध्रे् अडिणी 
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तनमायण झाल्र्ा व व्र्ापार मंद झाला. रोमशी ककफार्तशीर व्र्ापार हे शक व 

सातवाहन र्ांच्र्ातील र्धुाि े एक प्रमखु कारण होत.े दोघेही भडोि बंदर स्वत:च्र्ा  

ताब्र्ात ठेव ू पाहत होत.े सातवाहनांनी उज्जतर्नी व मर्रेुच्र्ा राजमागायवर ताबा 

समळवण्र्ािा प्रर्त्न केला तो उत्तर भारतातील व्र्ापार आपल्र्ा अचधकारात 

आणण्र्ासाठीि. भडोिमध्रे् लढाई झगड ेिालल्र्ामळेु मलबारच्र्ा ककनार र्ावर मचुिरी 

बंदर उदर्ाला आले व मोसमी वार र्ाच्र्ा शोधािा फार्दा घेवनू रोमन जहाजे रे्ट र्ा 

नवीन बंदरात रे्व ूलागली.  

बाहेरगावच्र्ा बाजारपठेेत व्र्ापार करण्र्ासाठी एकत्र एक तांडा करून जे व्र्ापारी जात 

असत त्र्ांना ‘सार्य’ म्हणत असत व त्र्ािंा जो पढुारी असे त्र्ाला ‘सार्यवाह’ म्हणत 

असत. सार्यवाह बवुधवान, सत्र्तनष्ठ, साहसी, व्र्वहारकुशल, उदार, दानशरू, धमय 

आणण संस्कृती र्ांच्र्ा बद्दल आस्र्ा बाळगणारे, नव्र्ा जस्र्त्र्तंराि ेस्वागत करणारे. 

देश ववदेशाि े जाणकार असत. परदेशीर्ाचं्र्ा ररतीभाततिं े जाणकार असत. असे हे 

सार्यवाह भारताच्र्ा पवूय ककनार र्ावरील ताम्रसलप्ती बंदरापासनू ससररर्ातील अंततओखस 

नगरापर्तं जल स्र्ल के्षत्रावर पसरल ेहोते. मागांवर अनेक नसैचगयक आपजत्त होत्र्ा, 

डाकंूि े व हहसं्र पशनूि े भर् होत.े सागरी प्रवासात अनेक अडिणी होत्र्ा. वादळ, 

पाण्र्ात लपलेले खडक, जलिर प्राणी व िाि ेर्ांि ेभर् होत.े परदेशात मालािी खरेदी- 

ववक्री करताना ठगण्र्ािा संभव कार्म असे. जहाजािा तनर्ायमक व सार्यवाहा र्ािं े

कौशल्र् हा र्ा सवय आपत्तीतून पार पडण्र्ािा एकमेव उपार् होता.  

(संदभय: ‘सार्यवाह’ लेखक – मोतीिंद्र) 
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फोटो स्टोरी 

इंद्रनील बंकापरेु 

 

 

फोटो स्टोरी म्हणजे जास्तीत जास्त फोटोंिा वापर करून आणण कमीत कमी शब्द 

वापरून एखादी संकल्पना ककंवा गोष्ट लोकांसमोर मांडणे. ही पधत अनके मोठमोठ्र्ा 

मॅगणझनस मध्रे् वापरली जात.े चित्र समोर असेल तर लोकांना खूप पटकन ते भावतं 

ककंवा समजून घेता रे्त. असाि एक प्रर्त्न ववरासत साठी आपण करत आहोत. हा 

अंक आणण र्ा नंतर रे्णारे सगळे अंक र्ात एक फोटो स्टोरी असणार आहे. तुम्ही 

र्ािा आनंद घ्र्ाल र्ात शकंाि नाही. र्ा माध्र्मातून सशल्प कशी बघार्िी, त्र्ातल े

बारकाव ेकसे ओळखार्ि ेहे सांगार्िा आमिा प्रर्त्न असेल. 
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भजंुगत्राससता 

 

मंहदराच्र्ा बाहर्ागंावर अनके सुंदर सशल्प 

आपल्र्ाला हदसतात, णखद्रापरूच्र्ा कोप्पेश्वर 

मंहदराच्र्ा उत्तर हदशचे्र्ा सभतंीवर एका 

कोपरर्ात असंि एक सुंदर सशल्प कोरलेलं 

आपल्र्ाला हदसतं - नतृ्र् करत असताना 

पार्ात भजंुग आला आहे अशी कल्पना करून 

झटकन पार् वर उिलनू धरलेली नातर्का - 

भजंुग त्राससता.  हे फोटो बघत असताना त्र्ा 

मतूीच्र्ा डोळर्ांमधले भाव, अंगािी ठेवण, 

हाताच्र्ा हालिाली आणण जस्र्रतेमध्रे् बहंदस्त 

केलेला वगे असं सगळं बघणं अपेक्षक्षत आहे. 

र्ाला आपण चित्रािं रसग्रहण म्हणू र्ा. 
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वप्रर् वािकहो, 
 
आतापर्यनत अनेक वगेवेगळे ववषर् आपण र्ा अंकात वािले असतील, त्र्ािा 
आपापल्र्ा परीन ेवविार देखील केला असेल. आपण वािलेले ववषर् हे खूप आकषयक 
ककंवा लक्ष वेधनू घेणारे आहेत. पढुिा लेख हा र्ोडासा रुक्ष पण अत्रं्त महत्वािा 
ववषर् कें द्रस्र्ानी ठेऊन लेणखकेने मांडार्िा प्रर्त्न केला आहे - वारसा स्थ्ळांि े
व्र्वस्र्ापन. आपण जो वारसा अनभुवतो तो सांभाळून ठेवणे आणण नवीन नवीन 
लोकांना प्रािीन भारतीर् इततहासाच्र्ा अभ्र्ासासाठी प्रवतृ्त करणे हा देखील खूप 
महत्वािा भाग आहे. हे वरील ववषर् मनात ठेऊन पढुील लेख वािावा आणण समजून 
घ्र्ावा त्र्ासाठी हा प्रर्त्न. 
 
आपला  
 
इंद्रनील बंकापरेु 
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वारसा - ओळखा आणण अनभुवा ! 

 

सातनर्ा मान े

 

 

वारसा, अनेकांना माहहत असणारा आणण दैनहंदन आर्शु्र्ात कार्म वापरला जाणारा 
शब्द. मात्र अनके वेळा हर्ा शब्दािा अर्य ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा बधुीप्रमाणे आणण ज्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा 
गरजेच्र्ा व्र्ाप्तीप्रमाणे बदलत असतो. वारसा म्हणजे भतूकाळाकडून वतयमानकाळाला 
समळालेला आशीवायद. वारसा म्हणजे एका अर्ी मागच्र्ा वपढीकडून परंपरेप्रमाणे णझरपत 

रे्णारा प्रवाह. इततहासाच्र्ा पाना-पानात हा वारसा आढळतो. आपल्र्ा घरात, अंगणात, 

गावाच्र्ा वेशीवर, गावाच्र्ा आसपास, नदीच्र्ा काठी, हहरव्र्ा सशवारात, उंि उंि सहर्ाद्रीच्र्ा 
कड्र्ावर, भक्कम ककल्ल्र्ावर सवयत्रि हा वारसा मकु्तहस्ते ववखुरलेला हदसनू रे्तो.  

साधारणपणे, मतूय आणण अमतूय अशा दोन प्रकारात वारशािी ववभागणी करता रे्त.े 

उदाहरणार्य ककल्ला, गड, देऊळ, वाडी, मतूी, नाणी, शहरािा नकाशा, नदीि ेप्रवाह अशा दृश्र् 

स्वरूपातील वारसा म्हणज ेमतूय होर्. तर ववववध लोक परंपरा, श्रधा आणण गावातील असंख्र् 

रूढी, परंपरा अशा न हदसणा-र्ा प्रकाराला अमतूय वारसा असे म्हणतात. दोनही एकामेकानंा 
परूक असणारे हे प्रवाह आहेत. अनेक प्रकारिा अमतूय वारसा सतत खळखळत प्रवाही आहे 

त्र्ामळेु आज आपली संस्कृती हटकून आहे. तर जी मतूय स्वरूपातील वारसास्र्ळे आहेत ती सवय 
आपल्र्ा असभमानािी तीर्यस्र्ाने आहेत. मात्र ददैुवाने अमतूय वारसा कधी कधी कळत न कळत 

काळाप्रमाणे प्रवाही बननू बदलत राहतात आणण मतूय वारसा केवळ इततहाि ेमकू साक्षीदार 

म्हणूनि स्तब्ध उभे असतात. काही हठकाणी हे स्र्ापत्र् प्रािीन काळातले असते तर काही 
हठकाणी अगदी अलीकडि े म्हणजे १६-१७ व्र्ा शतकातले पण असत.े हर्ा वारश्र्ाबद्दल 

आपल्र्ाला प्रेम व आत्मीर्ता तनमायण होण्र्ासाठी त्र्ाबद्दलिी माहहती असणे गरजेि ेआहे. 
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जोपर्तं आपल्र्ाला त्र्ाि ेमहत्व काळात नाही तोपर्तं ते जपण्र्ािी जाणीव होत नाही. आणण 

आज जर का हा वारसा आपण जपला नाही, तर साहजजकि पढुच्र्ा वपढीला हे सवय पसु्तकात 

ककंवा ती.व्ही. वरि बघार्ला समळेल. आज गरज आहे ती गावा-गावात जाऊन तेर्ील गावक-

र्ांना  र्ा मतूय आणण अमतूय वारसा प्रवाहांिी ओळख करून देण्र्ािी. गावातील काही व्र्क्तींना 
जरी र्ा वारासास्र्ळािी ओळख पटली आणण महत्त्व कळले तर त्र्ा गावामध्रे् वारसा 
स्र्ळाच्र्ा सहली आर्ोजजत करता रे्तील. त्र्ा सहलीतून गावातील लोकांनाि फार्दा होईल. 

गावाति एक वगेळे उदरतनवायहाि ेसाधन तर्ार होऊ शकेल. आपल्र्ा भागात प्रत्रे्क गावात 

अशी वारसा स्र्ळे आहेत. र्ा स्र्ळांमध्रे् गावािा इततहास लपलेला आहे. त्र्ा इततहासािी 
माहहती सवांना करून देणे महत्वाि ेआहे. हा वारसा जपण्र्ासाठी सगळर्ात जास्त गरज आहे 

ती म्हणजे ततर्ल्र्ा स्र्ातनक लोकांना त्र्ाि े महत्त्व पटवनू देणे. अनेक हठकाणी आपण 

बघतो कक प्रािीन मंहदरांच्र्ा बाहेर वीरगळी असतात पण स्र्ातनकानंा त्र्ाि ेमहत्त्व माहहती 
नसल्र्ान े हे स्र्ापत्र् अततशर् पडीक अवस्रे्त आढळत.े काही हठकाणी तर अगदी बसार्ला 
कट्टा, कपड ेधणु्र्ािा पाटा म्हणून पण हर्ािा वापर होतो! परंतु फार कमी लोकांना माहहत 

असते कक वीरगळ म्हणजे त्र्ाि गावातील एका धीरदत्र्ािी वीर गार्ा त्र्ा सशळेवर कोरललेी 
असत.े काही वळेेस हर्ा सशळांवर लेख ही कोरलेले असतात ज्र्ान ेआपल्र्ाला त्र्ा गावािी 
अर्वा मंहदरािा इततहास जाणण्र्ास मदत होत.े हर्ाि सारखे अनेक असे इततहासाि े

साक्षीदार आपल्र्ाला ठीक हठकाणी बघार्ला समळतात. मी केलेल्र्ा एका गावाच्र्ा संशोधनात 

सापडलेल्र्ा सशलालेखातंून असे समजले कक त्र्ा गावािा इततहास अगदी ११व्र्ा शतकापर्तं 

मागे जातो.  ग्रामस्र्ाशंी बोलल्र्ावर असे जाणवते की काही वेळेस त्र्ांना त्र्ांच्र्ा गावातील 

मंहदराि ेककंवा ककल्ल्र्ाि ेमहत्त्व माहहती असते, परंतु "त्र्ािा आम्हाला उपर्ोग कार्" असे 

प्रश्न वविारून ते हर्ा स्र्ापत्र्ाकड ेदलुयक्ष करतात.  

आज खेड्र्ातून मलेु शहरात रे्तात आणण पडले ते काम करून, समळेल ती जागा घेऊन, काही 
वेळेस अततशर् दर्नीर् अवस्रे्त राहू लागतात. बरर्ाि वळेेस त्र्ांना रोजगार ही परेुसा समळत 

नाही. हीि मलंु जर का आपापल्र्ा गावात राहून, ततर्ला इततहास समजून घेऊन "स्र्ातनक 
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गाईड" म्हणून काम करू लागले तर? मानर् आहे की शहरात समळणार रोजगारा पेक्षा 
सरुवातीला "गाईड" म्हणून समळणार रोजगार कमी असेल, पण तनदान ती मलंु सखुाने 

स्वतःच्र्ा घरी, कुटंुबबर्ांना बरोबर तरी राहू शकतील!  

एखादे उदाहरण घ्र्ार्ि े झाल े तर महाराष््ात एकूणि ककल्ल्र्ांवर भटकंती करणारर्ांिी 
संख्र्ा पषु्कळ आहे. हर्ा पर्यटकांसाठी एखादे कुटंुब ककती प्रकारे काम करू शकते ते आपण 

बघ.ू घरातला करता परुुष हा गाईड म्हणनू काम करू शकेल ककंवा ककल्लेदार म्हणनू 

ककल्ल्र्ािी देख रेखा करू शकेल. रे्णारर्ा पर्यटकांसाठी पाककंग िी सोर्ा करून प्रवेश शलु्क 

देखील आकारू शकतील. हर्ाि बरोबर घरातील जस्त्रर्ा सधुा हातभार लाव ूशकतात. रे्णारर्ा 
पर्यटकांच्र्ा नर्ाहारीिी उत्तम सोर् इरे् होऊ शकत.े मखु्र् म्हणजे ्ेक ला रे्णारर्ा लोकांच्र्ा 
अपेक्षा फार नसल्र्ामळेु, अगदी पोहे, समसळ, वपठलं भाकरी, भजी आणण िहा - इतक्र्ा गोष्टी 
जरी देता आल्र्ा तरी पर्यटक खुश होतो. त्र्ावर िलुीवरि ेजेवण समळाले तर सोनर्ाहून वपवळे. 

काही वषांपवूी असा उपक्रम आम्ही एका संस्रे्तफे ककल्ले ततकोना रे्रे् राबवला. गावातील एक 

सजुजत मोहोळ नावािा तरुण तनवडला आणण त्र्ाला ककल्लेदार म्हणून नेमले. त्र्ाला 
ककल्लेदारािा पारंपररक पोशाख देखील हदला. तो रोज ककल्ल्र्ावर जाऊन ततर्ली देखरेख 

करतो. ककल्ल्र्ावर आलेल्र्ा पर्यटकांना ककल्ल्र्ािी माहहती, इततहास सांगतो. इतकेि नव्हे 

तर कधी उपद्व्र्ापी पर्यटक आल ेतर त्र्ांना सशस्त देखील लावतो. त्र्ाि ेवडील खाली गावात 

पाककंग िी जबाबदारी घेऊन पर्यटकांच्र्ा सेवसेाठी उभे असतात. त्र्ािी आई ककल्ल्र्ावर ताक, 

सलबं ू सरबत आणण भाजी तर्ार करून ववकते. खाली गावात त्र्ाि े घर आहे, ततर् े त्र्ािी 
बार्को स्वर्ंपाक करून आलेल्र्ा पर्यटकांच्र्ा जेवणािी सोर् करत.े हर्ाि बरोबर गावात जर 

का बित गट असतील तर त्र्ांि ेपदार्य सधुा हर्ा पर्यटकांना ववकण्र्ािी संधी उपलब्ध होते. 
काही हठकाणी तर ग्रामस्र् त्र्ांच्र्ा शतेातली ताजी भजी सधुा ववकताना आढळून आल.े शवेटी 
लोकांना पण जाणीव होते की हे स्र्ातनक लोक रोजगारासाठी वगेवगेळर्ा परीने प्रर्त्न करत 

आहेत आणण काही वळेेस स्वखुशीने त्र्ांना मदत करतात.  



 
 

 

75 

हे तर अगदी सहज करण्र्ासारखे आहे! परंतु हर्ा पलीकड ेएक पाऊल जाऊन, जर गावातील 

लोकांनी तेर्ील लोक कलेला प्रोत्साहन हदले, तर नसुतं त्र्ािा उपभोग घेण्र्ासाठी सधुा लोक 

त्र्ा गावांना भेट देतील. उदाहरणार्य, एखाद्र्ा गावात गोंधळी राहत असतील, तर त्र्ाि े

कार्यक्रम  रोज  संध्र्ाकाळी गावात ठेवले तर? एखाद्र्ा गावात कंुभार वाडी असेल, तर मातीि े

मडके व भांडी बनवण्र्ाि ेप्रादेसशक नक्कीि मोठ्र्ा प्रमाणात लोकानंा आकवषयत करू शकते.  
गावात कुठली र्ात्रा- जत्रा मोठ्र्ा प्रमाणात भरत असेल, व त्र्ा वळेेस शहरात राहणारे लोक 

देव दशयनासाठी गावी परत रे्त असल्र्ास, त्र्ा वेळेस देखील हे सवय उपक्रम राबवनू ग्रामस्र् 

िांगला रोजगार कमव ूशकतात.   

पसु्तकात वािलेला इततहास प्रत्र्क्षपणे अनभुवणे महत्वाि ेआहे. हे इततहासाि ेमकू 

साक्षीदार असणारे मतूय वारसा प्रवाह जर बोलत ेझाल ेतर इततहास नव्र्ान ेजाणून घेता रे्ईल. 
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"ववरासत" बद्दल: 

 ववरासत, भारतीर् वारसा आणण संस्कृती जतन आणण प्रसार करण्र्ाच्र्ा 
उदे्दश्र्ाने सरुु केलेला  एक उपक्रम आहे. ववरासतच्र्ा माध्र्मातून भारतीर् 
इततहास आणण कलेववषर्ी आस्र्ा असणार र्ा लोकांसाठी आम्ही माहहती शोधन, 
जतन आणण प्रसार करण्र्ािा प्रर्त्न करत आहोत.  भारतीर्कलाकार आपल्र्ा 
अद्भतु सशल्पांतून सौंदर्ायच्र्ा आववष्कारासोबत तत्वज्ञान, वविार, कला, 
साहहत्र्ाि े दशयन घडवतात. त्र्ांनी उत्तमोत्तम नगरांिी तनसमयती केली, हजारो 
लेण्र्ांमध्रे् नक्षीकाम केले, जक्लष्ट आणण पररपणूय मंहदर बांधली. ववववध मानवी 
भावनांिी असभव्र्क्ती मंहदरांवर कोरलेल्र्ा सशल्पांतून प्रत्र्र्ास रे्त.े "ववरासत" 
च्र्ा ववववध उपक्रमातनू उत्साही, इततहासप्रमेी, संशोधक, ववद्र्ार्ी भारतीर् कला 
आणण इततहासािी अनभुतुी घेऊ शकतात. 

आमि ेउपक्रम- 

     *सहल वारसास्र्ळांिी 

आम्ही इततहास आणण कलाप्रेमी ववद्र्ार्ी, ववववध संस्र्ा, समत्र/आप्तेष्ट, 
संशोधक,  व्र्वसातर्क, कॉपोरे् स र्ांच्र्ासाठी सहली आर्ोजजत करतो. र्ा 
सहलींिा उद्देश्र् वारसास्र्ळांच्र्ा  सौंदर्ायआववष्कारासोबत न उलगडलेला इततहास 
सांगणे आहे.  

वारसास्र्ळ:  
- ऐततहाससक शहर कोल्हापरू - महाराष््  

- एलोरा, औरंगाबाद - महाराष््  

- बदामी, ऐहोळे, पट्टडकल - कनायटक  
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- महाबलीपरुम - तासमलनाडू  

- भवुनेश्वर, परुी, कोणाकय , उदर्चगरी - ओरीसा  

- खजरुाहो, भीमबेटका, सांिी, उदर्चगरी - मध्र्प्रदेश  

- कंबोडडर्ाि ेमंहदर  

- उनाकोटी, बत्रपरुा  

 

*दृक श्राव्र् उपक्रम: 

   भारतीर् इततहास, कला आणण तत्वज्ञान ववषर्ी  दृष्टीकोन व्र्ापक होण्र्ासाठी 
हा आमिा संवादात्मक उपक्रम. र्ा उपक्रमात भारतीर् मंहदरांिा ववकास, 
वास्तकुलेिी संकल्पना, मतूीववषर्ी तपसशलवार माहहती देण्र्ात रे्ते.  
"मंहदरांिी गोष्ट" र्ा एक तासाच्र्ा प्रास्ताववक कार्यक्रामात भारतीर् मंहदराच्र्ा 
अनषंुगाने भारतीर् कलेिा ववकास, मंहदर स्र्ापत्र्, ववववध सशल्प आणण त्र्ा 
मागच्र्ा परुाकर्ांिा आढावा घेतला जातो. माहहतीच्र्ा दृष्टीन ेहा कार्यक्रम शाळा 
तसेि ववववध संस्र्ासंाठी उपर्कु्त आहे.(रोटरी, लार्नस क्लब, आककय टेक्् स 
असोससएशन, मेडडकल असोससएशन, प्रमोटर आणण बबल्डर ्स इ.) 

  

* ववशषे कार्यक्रम: 

प्रास्ताववक दृकश्राव्र् कार्यक्रमाव्र्ततररक्त आम्ही तनर्ोजजत वारसास्र्ळाबद्दल 
सखोल आणण व्र्ापक माहहती देतो. र्ा दृकश्राव्र् कार्यक्रमात प्रश्नोत्तराच्र्ा 
माध्र्मातून इततहासाि ेअनेक पलै ुउलगडून दाखववण्र्ात रे्तात.   
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दृकश्राव्र् कार्यक्रम : 

- अद्भतू एलोरा (९० समनटे) 

- खजरुाहो मंहदर (६० समनटे) 

- बत्रवेणी- बदामी,ऐहोळे, पट्टडकल (९० समतनटे) 

- ओररसािा शोध (६० समतनटे) 

* इंडोलॉजी कार्यशाळा: 

वारसास्र्ळाचं्र्ा सहलीच्र्ा माध्र्मातून आपण आपल्र्ा परंपरा आणण संस्कृतीिा 
वेध घेत असतो. जर आपल्र्ाला इंडोलॉजी अर्ायत भारतीर्ववद्र्ा र्ा बद्दल 
माहहती असेल तर आपण हा वेध सहजपणे घेऊ शकतो. आम्ही र्ा 
कार्यशाळेमाफय त भारतीर् वारसा, इततहासाि े ववववध पलै ुजसे- मंहदर स्र्ापत्र्, 
सशल्पकला, नाणकशास्त्र, असभलेख र्ाबद्दल माहहती देतो. र्ा कार्यशाळेिा लाभ 
आककय टेक्् स, कलाकार, डडझार्न रस ्, सशक्षक, मॅनेजमेनट  प्रोफ़ेशनलस ्, 
इततहासात रुिी असणारे घेऊ शकतात.  

 

     संपकय - 

    इंद्रनील बंकापरेु 
 

    इंडोलॉजजस्ट आणण हेरीटेज एक्स्पटय 

    संस्र्ापक- "ववरासत" Indian Heritage Initiative 

    Email – heritagevirasat@gmail.com 
    9960936474 

mailto:heritagevirasat@gmail.com


 
 

 

79 

 

How does it look? 
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 ई-प्रकाशन-"ववरासत" 
 ई-प्रकाशक- VIRASAT, Indian Heritage Initiative 
 ई प्रकाशन- २५नोव्हेंबर२०१९ 
 ११, छत्रपती कॉलनी, शास्त्रीनगर कोल्हापरू. ४१६००८ 
 संपकष - ९९६०९३६४७४ 
 इ मेल- heritagevirasat@gmail.com 

 या ई पसु्तकातील लेखनाच ेसवष हतक "ववरासत"कड ेसरुक्षित आहे. 
 

 
* "ववरासत" ई-अंक ववनामलु्य ववतरिासाठी उपलब्ध आहे. 
* हा ई-अंक संकेतस्थळावर ठेवण्यापवुी ववरासत संस्थेची संमती आवश्यक आहे. 
* या ई-अंकाचा वाचनाव्यततररतत अ्यत्र उपयोग करण्यापवुी ववरासत संस्थेची संमती 
आवश्यक आहे.  
* ई-अंक वाचनू झाल्यावर आपि तो आपल्या आप्तषे्ट/ममत्रांना पाठव ूशकता.  
* या ई-अंकातील लेखनाच े सवष हतक लेखकाकड े सरुक्षित असनू अंकाच/ेत्यातील 
अंशाच ेभार्ातंर, पनु:मदु्रि वा नाट्य, चचत्रपट, माहहतीपट, इतर रुपांतर करण्यासाठी 
लेखकाची लेखी संमती घेिे आवश्यक आहे. असे न केल्यास कायदेशीर कायषवाही  
करण्यात येईल. 
 

 


