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महारा ाची ाचीनता व महारा  नाम यु प ती मत  

मतांतरे ऐ तहा सक ट कोन 
 
 

ा.डॉ.संजय िजभाऊ पाट ल  

  के.एन.बी.कला महा व यालय, नवलनगर ता. िज. धुळे  
 

तावना :  
 वतमान काळात भारतील अनेक रा यांपैक  एका रा याला 
महारा  या नावाने ओळखले जात.ेभारतातील महारा  रा याची 
पुरोगामी रा य हणुन ओळख आहे.या रा याचा ाचीन 
म ययुगीन व आधु नक काळातील एक वैभवशाल  इ तहास आहे. 
महारा ाने वतमान काळात अनेक े ांम ये आपला ठसा 
उमट वला आहे. या रा याने शै णक सामािजक, सां कृ तक, 
औ यो गक, व ान व तं ान अशा नाना वध े ात उ तु ंग भरार  
घेतल  आहे.त हा या सव ट ने गत रा याचे ाचीन व काय 
आहे.तसेच या रा याला महारा   हे नाव कसे पडले याचा ऐ तहा सक ट कोनातुन अ पसा शोध घे याचा 
य न तुत शोध नबंधातून  केला आहे. 

 
मानवी इ तहासाचे कालखंड  
 मानवी इ तहासाचे साधारणपणे तीन कालखंड मानले जातात. याम ये ागै तहा सक दुसरा इ तहासाचा 
उष:्काल आ ण तसरा इ तहास काळ. ागै तहा सक काळातील ,कोण याह  कारचा ल खत पुरावा उपल ध 
नाह .दुस-या कालखंडात कुठ या ना कुठ या व पात ल खत पुरावा मळत असला तर  याची उकल मा  
होत नाह .मा  इ तहासकाळात मानवी लखाणाचे भरपूर पुरावे उपल ध होतात.भारताम ये लखाणाचा प हला 
पुरावा स ाट अशोक मौया या तरलेखा या व पात उपल ध आहे. पाषाण युगाचे मुख तीन खंड पाडले 
जातात. याम ये पुरा मयुग Polacolithic, म या मयुग, Maseolithic नवा मयुग Neolithic  यातील 
पुरा मयुगाची वभागणी तीन उपखंडाम ये कर यात येते.ते हणजे पूव पुरा मयुग, म यपुरा मयुग, 
उ तरपुरा मयुग होय. यातील पूवपुरा मयुगाची ाचीनता काबन 14 याच माणे युरो नयम ॲसोटोप पदधतीचा 
वापर क न सुमारे एक ल  20 हजार वषाहु नह  अ धक ाचीन असावी असे सदध करता आले आहे.1 
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महारा ातील माणसाचे जीवन दोनल  वष जुने असावे अशी समजूत वसा या शतका या 
उ तराधापयत होती.परंतु सन 1987 म ये कुकडी नद त वालामुखीय राखेखाल ल काळया मातीतील मानवी 
अवशेष सापड यानंतर या समजुतीला तडा गेला.महारा ातील मानवी व तीला सवात ाचीन पुरावाआदय 
पुरा मयुगकाल न (Early Polacolithic) हणजे सुमारे 20 ल  वषापूव चा आहे.2  

महारा ातील एकूण ा णज आ ण मानवीय पुरा यांव न असे ल ात येते क  महारा ातील ाणीज 
अवशेष 20 हजार वषापूव चे आ ण यानंतर 5 हजार वषापूव चे मळतात. अ मयुगीन अवशेष मा  15 ल  
वषापासून सलगपणे मळतात. महारा ा या पठार  भागात थीर जीवन जगणा-या मानवाचे अवशेष 3.5 
हजार वषानंतरचे आढळतात.दायमाबाद आ ण इनामगाव ह  अशा व यांची उदाहरणे आहेत.तर 
आदयपुरा मयुगापासून मराठयां या काळापयत या व तींचे सलगपणे मळणारे नेवासे हे महारा ातील एकमेव 
उदाहरण आहे.3 

 
महारा ाचे ाचीन व : 

वतमान काळात आपण या देशाला महारा   असे संबोधतो हे नाव कधी मळाले ? हया देशाची 
ओळख काय ? या नांचा शोध घेता महारा ासंबं धचा प हला ल खत पुरावा आढळतो तो संह ल  भाषेत 
ल हले या बौदध धमातील द पवंस आ ण महावंस या थांम ये स ाट अशोक या काळात ता का लन 
महारा ात अथात आज या या महारा ात बौदध ध माचा वेश झाला.या संदभात म.म. व.वा. मराशी 
ल हतात," याम ये थ वद म जर ठक यांना का मीर आ ण गांधार या देशात पाठ व यात आले.महारा  
ि थत यांना यवन देशात माि झमा यांना हमालय देशात ध मर त यांना महारा ात यवीर महादेव यांना 
म हषमंडळ देशात (आं देशाचा पि चम भाग)र त यांना वनवासी (उ तर कानडा िज हा)सोना आ ण उ तरा  
यांना सुवणभूमी ( हमदेश) तर मह  आ ण या या सहकायाना ीलंकेत पाठ व यात आले.4 

 

महारा  रा याची उ प ती मते मतांतरे :-  
महारा  हे महारा ाचेच ाकृत प आहे असे ाकृत याकरणकारांचे मत आहे.ती पुढ ल माणे न द वलेल  

आहेत. 
 

1. डॉ. जॉन व सन:  
मो स वथ यांनी सव थम असा तक काढला क  महारां या नावाव नच या देशाला महारा  असे 

नाव पडले आहे.डॉ.जॉन व सन यांनी या तकाला पु ट  देऊन गुजरांचे रा  ते गुजरा  ,शूरांचे रा  ते 
सौरा  तदवतच महारांचे रा  ते महारा  असा तौल नक वचार डॉ. व सन यांनी मांडला.जे.ट .मोलसवथ 
यांनी आप या श दकोशात महारा  या श दाचा अथ सां गतला "Now Maharashtra may mean the 
country of Mahars tribe skill known as the provience thought in degraded position and 
still nuberous thought the Maratha country that there runs5  

 

2. डॉ. ीधर यंकटेश केतकर :  
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' ाचीन महारा  ' या संशोधन ंथात ानकोशकार डॉ.केतकर महारा ा या उ प तीसंबंधी सांगतात 
क  "महारा  यात महार आ ण र  या दोन रा  जाती या नामाचा संयोग होऊन महार  असे तयार झाले व 
याचे पुढे महारा ट क व कालांतराने महारा  असे सं कृतीकरण झाले असे माझे या वषयी अं तम वधान 
आहे.र  या नावाचे लोक चोह कडे हंडत होते आ ण यां या मणाची मारके चो हकडे आहेत. सौरा  ऊफ 
सोरठ आर ठ वैगरे उदाहरणे र टां या मणांची मारके आहेत.र   या श दाचा अथ  रा  कवा लोक 
असाच असावा महारा  हे नाव सव थम कधी उदयास आले  या संदभात डॉ.केतकर हणतात, 
दंडकार याम ये हणजे पि चम भागात र ांची व ती वाढु लागल  असेल हणजे तेथील लोक महार आ ण देश 
या भागालाच महार व र  ह  दो ह  नावे संयु त होऊन महारा  हे नाव लागले असाव.े6 

रा  या श दा या अथा वषयी डॉ.शरद पाट ल हणतात कौट या या अथशा ात 'रा ' या श दाचा 
अथ होतो जनतेची जेची जमीन तर 'सीमा' चा अथ होतो रा याची खाजगी जमीन.तर कोसंबी हे रा ाचा 
अथ अचुकपणे गणांची जमीन असा लावतात दुस-या श दात सांगायचे तर याचा अथ होतो  'गणांची 
सामुह क जमीन७  

याव न असे प ट होते क , महारा  भूमी ह  महार गणांची भूमी होती.नाग हे या भूमीचे मुळ 
मालक होते नागांचे मु य व ती थान महारा  होय नाग हे आजचे महार आहेत. हणुन महारांचे रा  हे 
महारा  ह  उ प ती यो य वाटते. शवाय राजाराम शा ी भागवत यांनीह  थम अशा पदधतीने महारांचे रा  
हणजे महार रा  असा स ांत मांडला  

 
3. डॉ.भांडारकर :- 

डॉ.भांडारकर यां या मते महारा ाचे नामकरण रा य कंवा र  नावा या लोकांव न झाले असून या 
मतास थोडेफार पुरावे मळतात.ह  बाब नाणे घाट, काल-भाजे व का हेर  येथील ले यांतील श पालेखांव न 
दसुन येते.या शलालेखात 'महारठ नी' व महारठ  अशी ी-पु ष वाचक वशेषणे आढळतात नाने घाट 
शलालेख .6 यात "महार ी गण हरो " असा प ट उ लेख आढळतो.भाजे व भेडसे ले यातह  महारठ  
केसक  पुतस व हु दतस व महाभोज ब लकाय महादेनीय महारठ नीय असे उ लेख आहेत जातीनामाचा संयोग 
होऊन महारा  असे प तयार झाले.8 

डॉ.भांडारकरां या मते रा क अथवा र  या नावाचे स ध असे लोक होते.र  या जातीचे लोक 
पुरातन काळापासुन द णपथा या (द णे या) राजकारणात सवापे ा अ धक गोचर होतात. चालु या या 
उदयापूव  यां या जातीतील एक पोटजात रा कुट नावाचे राजे बेळगाव िज हयातील सुगंधवती व सौदंती येथे 
रा य कर त होते.भोजराजे वदभ व द णेचा  इतर भाग यावर अ धकार चाल वत होते.भोज हे आप याला 
महाभोज असे हण वत असत. यां या देशाला 'महार ' असे नाव पडले.यालाच सं तम ये महारा  असे 
संबोधले आहे.9 

 

4. इरावती कव :  
इरावती कव यांनी जेथपयत महार पोहोचले तेथपयत महारा  अशा श दात महारा ाची या ती 

सां गतल  आहे.कारण महारांची व ती मुळीच नाह  अशी गावे यांना यां या मंतीत आढळल  नाह त. महार 
व महारा  यां यातील संबंध सूचीत करणारे एक वा य लळा च र ा या एका पोथीत सापडते ते असे तुझी 
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या महारांचा महारा  होऊनी नी चजातु असे हे वा य महारा ाचा याग करतांना मा चता हर  यां या त डी 
आलेले आहे.10  

 

5. पु.ग.सह बुदधे   
महारांचे रा  ते महारा  या उ प तीस आ ेप घेत पु.ग.सह बुदधे हणतात क  महार हा श द 

ाचीन काळी एखादया जमातीचे नाव हणुन ढ अस याचा कोणताह  पुरावा उपल ध नाह  ऐतरेतर ा मण 
उप नषदात व व म ाने वत: या पु ाना यांनी अव ा केल  हणुन शाप दला व तेच पुढे आं , भु तव,पु ंउु 
शबर झाले असा उ लेख आहे.याखेर ज शक, यवन, बरवन,शबर, मेलेचछ, अ भर, हु न,कुशान इ.अनेक आयतर 
व रानट  जमातीचा उ लेख पुराणाम ये येतो.पण महार हा श द आय व अनाय कोणालाच लावलेला नाह .मनु 
ने कैवत, चांडाळ करात दरद खस इ.जातींचा उ लेख केला आहे.पण महार हे नाव कोठेह  नाह .11 

महारा  हे नाव वंशाव न कंवा जातीव न पडले नसून देशा या व ताराव न पडले असावे सातवाहन 
सा ा यात महारा ातले अनेक घटक वभाग एक  झाले व या मोठया देशाला महारा  हे नाव मळाले. 

 
6. इ तहासाचाय व.का. राजवाडे –  
 इ तहासाचाय व वनाथ का शनाथ राजवाडे यांनी 'राधामाधव वलासचंपु' या थांतील तावनेत असे 
मत मांडले आहे क , इ.स.पूव 500-600 या सुमारास मगध येथील महाराजांचे भ त जे महारािजक हणजेच 
महारा क लोक ते तेथील बौदध व जैन धम य रा यरा या जुलुमाला कंटाळुन द णेस वसाहत कर यासाठ  
आले. यां या बरोबरच कु  पांचाळातुन रा क नावाची व उ तरकु  आ ण उ तरमु  येथुन वैरा क येथून हे 
लोक आलेत यातील महारा क हेच सं येने खुप अस याने सवानाच पुढे महारा क हणु लागले याव न 
या भूमीला महारा  हे नाव पडले.12 

महारा ाचा वसाहत काल या लेखात आ ण राधामाधव वलासचंपू या ंथा या तावनेत महारा  
नावाची यु प ती व महारा यां या पूवजांची प र मणे दे याचा आ ण वंश न चय कर याचा य न 
व.का.रजवाडे यांनी केला आहे. यां या मते मगध देशा धपती महाराजांचे ते महारा क बौ ध ांतीला 
कंटाळुन द णार यात शरले यां या द ण वेशाचा काल शकपूव सहाशे असा आहे.अशोका या शलालेखात 
उ ले खलेले रा क ( रि टक)आ ण महारा क अगद  नर नराळे होते. या महारा कांनी नमदेपासून 
भमेपयतचा कनारा आ ण देव गर पासून पैठणचा ांत यापला कालांतराने महारा का या खाल या भागातले 
वैरा क आ ण रा क यांचाह  समावेश महारा कात होऊन या तघांचे देश मळुन महारा क बनले13 
यापुढे राजवाडे हणतात हे महार  उफ महारा क लोक कोण ? याबाबतचा पंच महारा ाचा वसाहत काल 
या लेखात केला आहे.महाराजालुज या सु ात पा णनी हणतो क  महाराज हा यां या भि तचा वषय याना 
महारािजक हणतात.महाराज हणजे कोण महाराज या श दाचे पा णनी काल न दोन अथ होते.महाराज 
हणजे इं  व महाराज हणजे सामा य राजा हु न मोठा राजा पैक  प हला अथ घेतला तर महारािजक हे लोक 

इं ाचे भ त ठरतात.आ ण दुसरा अथ घेतला तर महाराज सं क कंवा महाराज पदवीधर भूपतीचे जे भ त  ते 
महारािजक ठरतात.महारािजक श दाचे दो ह  अथ घेतले तर ह  महारािजक श दाचा महारा क श दाशी काय 
संबंध येतो. राजा या भूमीवर  रा य करतो या भूमीला रा  हणत आ ण रा  हे यां या भि तचा वषय 
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यांना रा क हणत. या माणे महाराजा या भूमीवर महारा य कर  या भूमीला महारा  हणत.आ ण 
महारा  यां या भि तचा वषय यांना महारा क हणत.14  

 
 

7. पं डत महादेव शा ी जोशी :  
पं डत महादेव शा ी जोशी यां यामते आज आपण याला 'महारा ' हणतो या सव भू देशाला एक 

अ भधान ा त हो यापूव  पासूनच या या भ न भ न घटक वभागात महारा  सं कृती वषयी जोपासना 
होत होती. वदभट,अ मक ,कंुतल,अपरा तक गोपरा  म लरा  पांडूरा  ह  या वभागाची नावे ाचीन 
सं कृत वा :मयात आलेल  आहेत. वदभाचा थम उ लेख बृहदार यकोप न  दात सापडतो आय लोक द णेत 
आले ते थम वदभ व अपरा तक ांतात आले वं यपवता या पि चमेकडुन भृगुऋषी अपरा तात व 
अग तऋषी पूवकडून वदभात उतरले.रामायण,महाभारत या ंथात वदभाचा उ लेख अनेकदा आला आहे. या 
नंतर अ मक या गोदावर वर ल देशात वसाहत झाल . त ठान (पैठण) ह  यांची राजधानी होय15 

 

8. डॉ.पा.वा.काणे :-  
डॉ.पा.वा.काणे हे डॉ.भांडारकरांचे मत चुक ठरवून आपले मत मांडतांना ते दश नक अथाचेच समथन 

करतात. महारा  हणजे मोठे अथवा व तृत रा  हा दशनी अथ इ तहाससूचक आहे हे ल ात घेऊन ते 
हणतात क  इ तहासाला ात असले या अगद  ाचीन काळा पासून द णेत महाकांतार दंडकार य अथवा 

महारट  नावाचे एक सु स ध अर य होते.हळुहळु या अर याचा नाश होऊन तेथे वासाहत झाल  शहरे गावे 
वाढल  याला महारा  हे नाव मळाले.16 

 
9. कुलगु  चंतामण वै य: 

 कुलगु  चंतामण वै य यां यामते पा णनी या नंतर या काळात हणजे इ.स.पूव ्    600 या 
सुमारास आयलोक द णेत आले व गोपरा  व म तल रा  पांडु रा  अशा वसाहती क न रा हले.स ाट 
अशोका या शलालेखात रा क लोकांचा उ लेख येतो हे रा क लोक हणजे हेच लोक आहेत आं भृ यां या 
वेळी ते एका स तेखाल  आले त हा भोजाचे जसे पूव  महाभोज झाले तसेच रा कांचे महारा क 
झाले. यां या नावाव नच पुढे महारा हे नाव पडले17 

 
10. च. व.वै य  

यां या मते कंुतल हा कृ णे या उगमाजवळचा  देश होय.अपरांतक हणजे कोकण.कोकण देश हा 
ाचीन काळापासुन वदभाइतकाच सदध आहे.महाभारत, धमसू े व अशोकाचे शलालेख यात अपरांतकचे 

उ लेख आढळतात.शृ ंगेर  ह  याची राजधानी होती.गोपरा  हणजे ना शक या भोवतालचा देश होय. 
महारा  हे याचया द णेला होते. या सव देशाची भाषा ाकृत होती.या सवाचा मळुन एक देश नमाण 
झाला यालाच कालांतराने महारा  हे नाव ा त झाले.18 

 
11. डॉ.गु ताब ओपाट : 
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 डॉ.गु ताब ओपाट हे महार व म ल यांचा संबंध जोउतात व महारा ाला म लरा  हणत असे 
सांगतात. यां या मते म ल आ ण महार एकच यापासून मार, हार,महार असे लोकवाचक नाव होते याव न 
म लांचे रा  हारांचे  रा  महारांचे रा  ते महारा  हे देशनाम तयार झाले.म ल रा  व महारा  हे 
दो ह  श द उपयोगात होते प हला श द उपयोगात येईनासा झाला व पु ढे महारांचा पाडाव झा याने 
महारा ाचा व याचा संबंध व तृत होऊन महारा ाचा मोठे रा य असा अथ नघाला.म लां या व महारांचा 
देश हे नाव ना हसे झाले.19 

 
12. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर :- 

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी The Maharas; who are they and how they become 
Untouchable ? या नबंधात डॉ. व सन यांची महाराचे रा  हणजे महारा  ह  यु प ती नाकारल  यावर 
यांनी दोन आ ेप घेतले एक हणजे महारांचे रा  हणजे महारा  नसून महान रा  हणजे महारा ,दुसरे 
असे क  उ प ती महार लोक आज या दयनीय सामािजक ि थतीत आहेत क  जे एके काळी इ तहासात या 
देशाची शासनकत  जमात होती हा उ च दजा दे यास ह  उपप ती असमथ ठरते यामुळे यांनी डॉ. व सन 
यांचे मत नाकारले आहे.तसेच डॉ..बाबासाहेब आंबेडकर हणतात क  ाने वर  या एकमेव ंथा शवाय 
कोण याह  वेद पुराण मृती थाम ये महारांचा एकह  साधा उललेख यापूव  का नसावा .या शवाय मनु 
मृती आ ण बौदध वाड:मयातह  उ लेख का नसावा.जर ाचीन वाड:मयात महार हे नाव नसेल तर 

महारा ाचे नाव महारांव न ठेवले हे कसे श य आहे? महार हे सु ा महारा ाचे मुळ र हवासी नसून यांचे 
संबंध राजपूत य यां याशी जुळतात20  

नंतर या काळात मा  डॉ.आंबेडकरांनी आप या मतात बदल क न महार हे पुरातन नागवंशीय आहेत 
व यांची व ती नागपूर या नागां या गावा या आसपास होती असे व त य इ.स.1954 या बौदध म  
द े या संगी केले आहे. 21 

 

समारोप : 
 महारा ा या ाचीन वाचा वचार केला असता ते इ तहासपूव काल न अस याचे ल ात येत.े 
महारा ाची ाचीन ओळख सुमारे 20 ल  वषापूव ची आहे महारा ात पठार  देशात ि थर जीवन जगणा-या 
माणसाचे अवशेष 3.5 हजार वषानंतरचे आढळतात.तसेच या रा याला महारा  या नावाचा ल खत पुरावा 
बौ  ंथांम ये सापडतो त हा या महारा  नावा या यु प ती  संदभात अनेक मत मतांतरे आढळुन येतात. 
आहेत. यात डॉ.बाबासाहेब यां या मतानुसार महारांचे रा य महारा  नसून महान रा  हणजे महारा  होय. 
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