कला, वाणी य व व ान महा व ालय, आव
ज. वधा
इितहास वभागा तफ कर यात आलेला
े

अ यास
(स

क प (फ ड

2020-2021)

ोजे ट)

मनसर उ ख नाचे ऐतहािसक मह व

* इितहास वभाग *

कला, वाणी य व व ान महा व ालय, आव
ज. वधा

कला, वाणी य व व ान महा व ालय, आव
ज. वधा

े

अ यासाचे

क प (फ ड

ोजे ट) चे कायकार सद य

ा. डॉ. द पक मनीराम च हाण
(सहयोगी

ा यापक व इितहास ि◌वभाग

मुख)

कला, वाणी य व व ान महा व ालय इितहास
अ यास मंडळाचे सव सद य

फ ड

ोजे टमधील सहभागी व याथ ची नावे अ. .

ि◌व ा यांची नावे

वग

1.

हे मंत हवराळे

बी.ए. तृतीय वष

2.

कु. सिम ा िनखाडे

बी.ए. तृतीय वष

3.

कु. चेतना बहार

बी.ए. तृतीय वष

4.

कु. ि◌ वेणी ईखार

बी.ए. तृतीय वष

5.

राहल
ु शाल

बी.ए. तृतीय वष

6.

गौरव वसुले

बी.ए. तृतीय वष

7.

शक ब सोड

बी.ए. तृतीय वष

8.

भुषण मंडवे

बी.ए. तृतीय वष

9.

अ य सुरजुसे

बी.ए. तृतीय वष

10.

चेतन कडु

बी.ए. तृतीय वष

11.

रे हान शेख

बी.ए.तृ तीय वष

12.

कु. िशवानी हरणखेडे

बी.ए.ि◌ तीय वष

13.

कु. गाय ी लांडगे

बी.ए.ि◌ तीय वष

14.

कु. काजल खोडे

बी.ए.ि◌ तीय वष

15.

कु. हषता ि◌ वेद

बी.ए.ि◌ तीय वष

तावना जीवन जगतांना इि◌तहास उपयु

आहे . इितहासामुळे

होते. इितहास हा ि◌वषय नैतीक व सामाजीक मू याची

ानात वृ

त ापना करणारा,

ेरणादायी व त वबोध होणारा आहे . इि◌तहासामुळे दे शभ

, दे श ेम आि◌ण

रा न े सारखे मु य जोपासले जाते . इितहास त ण युवकांना मागदशक ठ
या वषयातुन ि◌व ा यांना पयटन

े ाचा अ यास होवून रोजगार सु ा ि◌नमाण

होवू शकतो. या उ े शानेच कला वाि◌ण य व
इितहास ि◌वभागा यावतीने स
इितहास

वषयाची

ए◌ैि◌तहाि◌सक

व ान महाि◌व ालय आव येथील

2020-21 या शै

अि◌भ ची

शकतो.

ि◌वकसीत

थळा वषयी माि◌हती

णक

हावी

े ात ि◌व ा याम ये

व

यांना

ि◌वदभातील

हावी, इि◌तहासाब ल आपली मत

करता यावी या उ े शाने इि◌तहास अ यास मंडळा या वतीने

य

े ीय

क प (फ ड

तेथील

वैि◌श ये पूण

ोजे ट) ह योजना रा बव यात आली होती.
मनसर

येथील

उ ख नाला

भेट

दे वून

वाकाटककालीन कला कृ तीचे दशन ि◌व ा यांना घ डव यात आले. मागील अनेक
वषापासून मनसर येथे इि◌तहासकार डॉ. शमा यां या नेत ृ वाखाली उ ख नन सु
आहे . या उ ख नाम ये वाकाटकांचा गौरवशाली इि◌तहास
भेट ह इि◌तहास ेमीसाठ एक

भौगोलीक

ा

झाला आहे . मनसर

वनीच आहे .

थान मनसर हे ि◌ठकाण भारताचे माईल- टोन असले या नागपूर या उ रे ला

असून नागपूर पासून 40 ि◌क.मी. अंतरावर आहे . जवळच रामटे क आ ण ि◌नसग
स दयाने नटलेला

खंडसी तलाव आहे . मनसरला गे यानंतर जवळच टे कड वर
-4-

वाकाटककालीन उ ख नन आढळू न आली. हे उ ख नन इि◌तहास ेमींना आ कषत
करणारे

होते. या उ ख ननाचे अ यास कर याचा मानस आम या इि◌तहास

अ यासमंडळाने केला.
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ए◌ैि◌तहाि◌सक पा वभूमी ि◌तस या ते सहा या शतकात द णेत
आदराचे

या वंशानी रा य केले

यात

थान अि◌तशय भरभराट ला आले या व उ च सं कृ ती लाभले या वाकाटक

वंशाला दयावा लागेल. वाकाटक वंश हे गु
अशा गु ां या काळातच

वंशाचे समकालीन होते. उ रे तील

द णेत नमदा ते गोदावर

बळ

दर यान वाकाटकांची स ा

पसरलेली होती. ईसवी सन 1836 म ये वाकाटकांचा ता पट िशवनी येथे ि◌मळाला.
यानंतर डॉ. ि◌मराशीनी यांनी संशोधन क न, "वाकाटक नृ ी व
पु तक ि◌लह ले.

यांचा काळ' हे

यानंतर मनसर येथील उ ख नातून वाकाटका वषयी बर च माह ती

ि◌मळ याची श यता आहे .
हे उ ख नन जवळपास चार एकर एवढया प रसराम ये असून याम ये
वाकाटककालीन अवशेष आढळू न आलेले आहे . याव न वाकाटकांचा काळ हा वैभवाचा
कालखंड होता असे दसून येते.

वाकाटक वंशाचा सं थापक वंधश

-

अंि◌जठा ि◌शलालेखाम ये
आहे . ईसवी सन 280 पूव ि◌वंध श
"वाकाटक वंश केतू' असे
सावभौम व ि◌स

वंध श

ि◌वषयी भरपूर

तुती केलेली

ने वाकाटक सा ा याचा पाया घातला

हटले आहे . वाकाटक वैद क

कर यासाठ अ मेघ य

आहे .
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धम य होते.

केले. हे य

याला,

यांनी आपले

सावभौम स ेचे

तीक

ईसवी सन 1928 म ये रे वेचे काम सु
ि◌ठकाणी काह

असतांना मनसर या

ता पट आढळू न आले. या ता पटाचा सखोल अ यास क न

इि◌तहास संशोधक
डॉ. शमा यांनी दे वटे क येथील स ाट अशोकांचा ि◌शलालेखाचा अ यास
क न

यांनी मनसर येथे उ ख नाला सु वात केली आि◌ण आ य

हणजे माती या

ि◌ढगा यात गढलेले ए◌ैि◌तहाि◌सक बुड उकलले गेल.े 1997-98 या कालखंडापासून
आजपयत तेथे उ खनन सु च आहे . या उ खननाम ये अ मयुगीन अवजारे , तर
वाकाटककालीन वा तुि◌श प आढळू न आले. शुंगकालीन ि◌श के, भांडे तेथे आढळू न
आले आहे . या उ खननाव न वाकाटकांनी सात वाहनांचा पराभव क न द ीणेत
वतःची

बळ स ा ि◌नमाण केली.

वरसेन पहला (ई.स. 280 ते 340) वाकाटक वंशातील परा मी राजा
शकावर

वजय ि◌मळवून उ र महारा

वरसेन

पहला होवून गेला.

जंकून घेतला.

याने

याने नाग घरा याशी

वैवाि◌हक संबंध जोडले. ि◌वदभ, मराठवाडा, उ र महारा , आं

दे श, छ ीसगढ,

माळवा व द ण कौसल असे वशाल सा ा य ि◌नमाण केले होते.

सेन दसरा
(ई.स. 390 ते 395) ु
वरसेन
होवून गेला. तो चं गु
आपली मुलगी

पह यानंतर या घरा यात

सेन दसरा
हा परा मी राजा
ु

ि◌व माि◌द याचा समकालीन होता. ि◌व माि◌द याने

भावती गु ाचा ि◌ववाह

सेना या मृ यूनंतर दसरा
ु

सेन दस
ु याशी लावून

दला होता.

वरसेन (ईसवी सन 410 ते 445) गाद वर बसला.

याची राजधानी नंद वधन होती.

याने

वरपुर नावाचे शहर बिसवले. वाकाटकांची
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दसर
शाखा व सगु म (वाि◌शम) येथे सवसेनने
ु

थापन केली. ईसवी सन 563

ू
म ये ब तर या नलराजाने वाकाटकावर आ मण क न राजधानी गाढन
टाकली
होती.

उ खननातून

गट झालेला वाकाटकांचा इि◌तहास इि◌तहास संशोधक डॉ. शमा यां या मते दस
ु या

वरपुर

हणजे आजचे मनसर होय.

याने आप या ि◌प या या

विसवले. मनसर येथील उ खननाम ये बारा
राजे ि◌शवभ
आले नाह .

यांनी मानसरोवराची

तीकृ ती

योि◌तिलंग मनसरला आणता
यांनी येथच
े तयार केली.

या शहराचे नाव मनसर असे पडले. हे ि◌शविलंग
ि◌ कोणश

व ि◌शवाचे

याम ये बारा

 कुटंू बनयोजनाचे
दरु

हणून

 या आकाराचे आहे . हा

तीक होय असे ि◌शविलंग

योि◌तिलंगाची

मरणाथ हे शहर

योि◌तिलंग आढळू न आले. वाकाटक

अस याने मानसरोवर येथील बारा
यामुळे

वरसेनाची राजधानी



यांनी तयार क न

थापना केली. आधुि◌नक युगाम ये हे ि◌शविलंग

तीक आहे .

याव न

या युगाम ये वाकाटक राजे ि◌कती

ीचे होते हे दसुन येते.
1928 ला डॉ. ि◌मरािशंना यांना िशवनी येथे ि◌मळालेला ता पट आ ण

मनसर येथे ि◌मळालेला ता पट हा ि◌मळताजुळता आहे .

यावर जी पे ट ग
ं आहे ती

अ जंठयाचा पे ट ग
ं शी ि◌मळतीजुळती आहे . याव न असा ि◌न कष ि◌नघतो क ,
अ जंठा पे ट ग
ं म ये वाकाटकांचे मोठे योगदान होते.
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वाकाटककालीन यव था ई.स. 563 म ये ब तर या नलराजाने वाकाटकावर आ मण क न
राजधानी जाळू न टाकली. ते हा नर

सेनाने भंडारा ि◌ज हयातील आमगांव येथे

दस
ु र राजधानी ि◌नमाण क न आपला कारभार सु
पु हा

जंकुन

केला.

याने राजधानी

घेतले व जवळच नगरधन नावाची न वन

वरपुर या महालाचे

वरपुर

राजधानी विसवली.

पांतर पुढे ि◌वहारात कर यात आले. हे ि◌वहार उ खननात

जसे या तसे आढळू न आलेले आहे . या ि◌क याची रचना सरं णा मक होती. चारह
बाजुला तटबंधी असून ि◌क याला उ र आि◌ण पश ्ि◌चम असे भ य दरवाजे होते.
ि◌क या या उ रे ला
वसलेला आहे .

चंड मोठा तलाव होता. तलावा या ि◌कना यावरच हा ि◌क ला

याचा पर घ सुमारे 4 क.मी. एवढा आहे .
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ि◌कयाम ये

पूव-पश ्ि◌चम

ि◌क या या पश ्ि◌चमेला

यानसाधनाची

अ या

गु

यव था

र
दसून

याची
येत.े

यव था

आहे .

मानसरोवरातून

ि◌क याला पाणी पुरवठा होत असावा असे दसून येते. ि◌क यातून सांडपाणी वाहुन
ने यासाठ पश ्ि◌चमेला उ म

यव था दसुन येत.े ि◌क या या उ रे ला दहा छोटया

खो या आढळतात. तेथे बौ

ि◌भ ू राहत असावे. उ खननाम ये जे अवशेष

ा

झाले ते सव, "बोधीस व मंजु ी महाि◌वहार मनसर' येथे ठे व यात आले आहे .

रामटे क मनसर जवळ द ड ि◌क.मी. अंतरावर रामटे क हे गांव आहे . रामटे क हे
शहर

भावती गु ांनी विसवले आहे असे उ ख नातील ता पटाव न ि◌स

भावती गु ा रामभ

होते.

अस याने तीने रामटे क येथील मेघिगर वर राम ि◌सतेचे मंद र

बांधले. बाजुला ि◌वशाल असे वराह मंद र आढळू न येत.े पुढे या मंद राची डागडु जी
नागपुरकर भोस यांनी के याचा उ लेख िमळतो.
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कालीदास

मारक रामटे क या बाजुला सुद
ं र असे कालीदास

आहे .

मारक तयार कर यात आले

भावती गु ाने रा यकारभार हातात घेत यानंतर चं गु

मदतीसाठ

ि◌व ान,

लेखक

कालीदासाला

कालीदासाने वाकाटक रा याची उ म
मेिघगर पवतावर बसून जग स

द

ण

भारतात

ि◌व माि◌द या या
पा ठवले.

कारण

यव था लावली होती. याच कालीदासाने

"मेघदत
ु ' हे महाका य िलह ले ते जगात अजरामर

आहे .
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िन कष
मनसरचा पयटन

होते.

याच

थळ

हणुन ि◌वकास होणे आव यक आहे

ाचीन काळात संपुण भारतात गु

स ाटांनी सुवणयुग ि◌नमाण केले

काळात

परा माने

वाकाटकांनी

वतः या

द णेत

सुवणयुगाची

पा वभूमी ि◌नमाण केली होती. आज हा कालखंड इि◌तहासाला पु हा

ात झाला.

मनसर येथील

थळाला पुरेपरू मदत दे वन
ू महारा

े

घोषीत करावे.

याचा ि◌वकास क न येथे गद होईल व ि◌वदे शी चलन वाढ यास

मदत होईल. मा
उ खननाम ये

सरकारने ते पयटन

हणून

पयटनाबाबत भारत सरकार उदासीन अस याचे ि◌दसून येते.

ि◌मळाले या

कलाकृ तीची

ि◌नगा

राख यास हा अमू य ठे वा अनेक दवस टकेल.
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ि◌वभागाने

