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पूर्व मध्यकालीन1 कालखंड हा िारतीय इभतहासातील सर्ावत महत्र्पूर्व कालखंड आह.े या 

कालखंडामध्ये राजकीय, सामाभजक, आर्थवक आभर् सांस्कृभतक जीर्नामध्ये संभमश्र स्र्रुपाची पररर्तवन घडून 

येत होते. या काळात घडून येर्ाऱ्या पररर्तवनासंदिावत इभतहासकारांमध्ये मतभिन्नता आहे. हा कालखंड 

नेहमीच इभतहासकारांना आपल्याकड े आकर्षवत करत आलेला आह.े डी. डी. कोसंबी2, आर. एस. शमाव3 

यासारख्या संशोधकानंी या कालखंडाला सामंत युग संबोधून त्यांना नागरी जीर्न ऱ्हासाकड ेझुकलेले ददसले तर  

बी. डी. चटोपाध्याय4 रर्बीर चक्रबती5 यासारख्या संशोधकांना याकाळात  ‘भतसरे नागरीकरर्’ घडून आलेल े

ददसले.  पूर्व मध्यकालीन िारतामध्ये सामाभजक, आर्थवक, राजकीय जीर्नाबारोबच सांस्कृभतक जीर्नामध्येही 

मुलिूत स्र्रूपाचे बदल होत असल्याच े ददसून येते. या कालखंडाला “प्रादभेशक संस्कृतीचा कालखंड” असेही 

म्हर्ता येईल. कारर् या काळात काश्मीर पासनू ते कन्याकुमारी पयंत अनके प्रादभेशक सत्ांचा उदय होऊन 

त्यांनी आपल्या संस्कृतीच्या जंतन आभर् संर्धवन करण्यास प्राधान्य ददलेले ददसून येते.  

प्रस्तुत शोधभनबंधामध्ये स्थापत्य कला आभर् नागरी जीर्न यांचा सहसंबंध याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 

करण्यात येर्ार आह.े  

स्थापत्य आभर् नागरीकरर् : 

मानर्ी िार्-िार्नेच्या आभर्ष्काराचे मूतव रूप म्हर्जे कला. सर्वसाधाररे्  कलेचे ६४ प्रकार सांभगतल े

जातात. कामसूत्र आभर् शुक्रनीती या गं्रथामध्ये त्याचंा उल्लेख करण्यात आला आहे.6  कलेमध्य े र्ास्तुकला, 

भशल्पकला, भचत्रकला, संगीतकला र् काव्यकला इत्यादी कला महत्र्पूर्व मानल्या जातात. या कलेच े त्याच्या 

भनर्मवतीच्या हतेुर्रून सर्वसाधारर्परे् धार्मवक आभर् लौदकक(धमवभनरपेक्ष) असे दोन प्रकार पाडले जातात.7 ते 

पुढील प्रमारे्- 

लौदकक (धमवभनरपके्ष) स्थापत्य : 

 धमवभनरपेक्ष हतेून े भनमावर् करण्यात आलेल्या कला आभर् स्थापत्याला लौदकक (धमवभनरपेक्ष) ककंर्ा 

संकीर्व र्ास्तुभशल्प असे म्हर्तात. यामध्ये पुढील घटकांचा समार्ेश करण्यात यतेो. 

                                                           
1 पूर्व मध्यकालीन कालखडंाची सरुर्ात केव्हा पासून होते यासंदर्ावत इततहासकारांमध्ये मततर्न्नता 
आहे. अध्ययनाच्या  दृष्टीकोनातून प्रस्तुत शोधतनबंधासाठी इ.स. ५५० ते इ.स.१३०० हा पूर्व मध्यकालीन 

कालखडं मानण्यात आला आहे.  
2
 D.D. Kosambi, Introduction to the study of Indian History, Bombay, 1956. 

3
 R.S. Sharma, Indian Feudalism c.300-1200, University of Calcutta, 1965. 

4
 B.D. Chattopadhyaya, The making of early medieval India, New Delhi, 1994. 

5
 Ranabir Chakravarti, Trade and traders in Indian society, Manohar Publication, New Delhi, 2007. 

6 अतनल कठारे, वर्जया साखरे, र्ारतीय कलेचा इततहास, कल्पना प्रकाशन, नांदेड, २००८. प.ृ क्र. १४. 

7 पहा एम. के. माटे, प्राचीन र्ारतीय कला, कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे१९७४.  
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नगररचना: 

 नगररचना ह ेर्ास्तुशास्त्राचे प्राथभमक अंग आहे. पूर्व मध्यकालीन महाराष्ट्रातील नगररचनेचे अध्ययन 

कररत असताना आपल्या भनदशवनास येते दक तत्कालीन र्ास्तुभर्शारदानीं काही तत्र्ाचंे-भनयमांचे अनुसरर् केल े

होते. नगराची रचना करत असताना नगराच्या मध्यिागी राजर्ाड ेर् मंददरे, त्याच्या सिोर्ताली प्रशासकीय 

अभधकाऱ्यांची र् पुरोभहत र्गावची र्साहत, बाजारपेठ, जलाशये, तटबंदी अशी भनयोजनबद्ध नगररचनचेा 

अर्लंब केल्याचे ददसून येत.े राष्ट्रकुटांच्या काळात लातूर,धारूर,र्रेूळ,धाराभशर्, कंधार, नांदडे आभर् धमवपुरी 

ही भर्कभसत झालेली महत्र्ाची नगरे होती. यारठकार्ी अशाच स्र्रुपाची नगररचनेची अमंलबजार्र्ी 

करण्यात आली होती. 

राजर्ाड:े 

 पैठर्, कंधार इत्यादी रठकार्ी राजर्ाड्ांचे अर्शेष सापडले आहते. मानसपुरीजर्ळ भमळालेल्या 

राष्ट्रकुटांच्या भशलालेखात राष्ट्रकुटांच्या कंधार यथेील राजर्ाड्ांचे भर्भर्रर् करण्यात आले आहे. आज या 

राजर्ाड्ांचे अर्शेष फक्त भशल्लक आहते.  

दगुव स्थापत्य:  

 भशर्कालीन दगुव स्थापत्याची पार्श्विूमी पूर्व मध्यकाळात उदयास आलेली ददसून येते. पुढे कालानरुूप 

दकल्ले बांधर्ीमध्ये आभर् व्यर्हारी उपयोगीतेमध्ये पररर्तवन झाल्याचे ददसून यतेे. महाराष्ट्रात चालुकयांच्या र् 

राष्ट्रकुटांच्या  काळापासनू दकल्ले भनर्मवतीस प्रारंि झाला असे म्हटले तर जाते. पूर्व मध्यकालीन नरेशांनी 

आपल्या राज्याची राजधानी म्हरू्न एखाद्या प्रदशेाची भनर्ड करताना दकल्लेयुक्त नगरानंा प्राधान्य ददलले े

ददसून येते.8 राष्ट्रकुट नरेश कृष्र् प्रथमने धमवपुरी, दरे्भगरी आभर् कंधार येथे दकल्ले बांधल्याचे उल्लेख 

भमळतात.9 तर कल्यार्ीच्या चालुकय नृपती तलै दसुरा याच्या मानगोळी येथील कोरीर् लेखानसुार10 ८८ 

दकल्ले जजंकल्याची माभहती उजेडात येते. तसेच भशलाहार नरेशानीही आपल्या राज्यात दकल्ले बांधण्याचा 

सपाटा लार्ल्याचे ददसून येते.  यादर् नृपती िोज दसुऱ्याने सामानगड, र्ैरारगड, र्संतगड, िुदरगड, 

पांडर्गड, बार्डा, चंदन-र्ंदन, रांगर्ा, नांदभगरी, पन्हाळा इत्यादी दकल्ले बांधल्याची माभहती भमळते.11 

जलाशय: 

 िारत आजही पाण्यासाठी भनसगव चक्रार्र आधाररत आह.े पाऊस हाच पार्ी पुरर्ठ्याचा प्रमुख स्रोत 

आह.े परंतु तो भनयभमत-बारमाही नसनू तो हगंामी आभर् सर्ावत महत्र्ाचे म्हर्जे तो बेिरर्शी आहे. पररर्ामी 

शेतीला पार्ी पुरर्ठा करता यार्ा याकररता अनेक जलस्थापत्य र्ास्तूंची भनर्मवती करण्यात आली. यामध्ये कंुड, 

बारर्, पुष्करर्ी, भर्हीर, तलार् इत्यादी र्ास्तूंचा प्रामुख्याने समार्ेश होतो. 

जलाशय आभर् नगरे: 

 प्रामुख्याने जलाशयांची भनर्मवती करत असताना ज्यारठकार्ी मुबलक प्रमार्ात सहज आभर् बारमाही 

पार्ी उपलब्धता होईल अशाच रठकार्ी नागरी र्साहत केल्याचे ददसनू येते. अन्यथा ज्यारठकार्ी नैसर्गवक 

                                                           
8 बदामीचे चालुक्य, कोल्हापूरचे तशलाहार, यादर् यांच्या राज्याची राजधानी ककल्ल्यार्र होती. 
9 ककत्ता. प.ृ क्र. ४५. 

10 अ. प्र. जामखेडकर, अ.श. पाठक (संपा.), महाराष्ट्र राज्य गॅझेटीअर, महाराष्ट्र: इततहास प्राचीन काळ 

(खडं-१, र्ाग-२), स्थापत्य र् कला (प्रारंतर्क ऐततहातसक काळ ते यादर् काळ), दाशवतनक वर्र्ाग 

सांस्कृततक  कायव वर्र्ाग, महाराष्ट्र शासन,मुंबई २००२. प.ृक्र. २६५. 

11
 ककत्ता, प.ृ क्र. २६५. 
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पार्ीपुरर्ठा उपलब्धता नाही त्यारठकार्ी कृभत्रम जलाशयांची भनर्मवती करार्ी लागत होती. म्हरू्न मानर्ान े

प्रारंिी नदीकाठी आपली र्साहत केली. पुढे याच नद्याचं्या दकनारी अनेक मोठ्या नागरी र्साहत उदयास 

आल्या. तर काही रठकार्ी मानर्भनर्मवत पार्ीपुरर्ठा करून नागरी संस्कृतीची भनर्मवती करण्यात आली.  

 मयमतसार12 या गं्रथात मठ, बाजार, अन्नछते्र ह े भर्भहरी, र्ापी दकर्ा आयताकृती जलाशयाजर्ळ 

आभर् बागाजर्ळ असार्ीत असे सांगण्यात आले आह.े यार्रून आपर्ास तत्कालीन नगररचनेचा आराखडा 

समजून येतो. अपराभजतपृच्छा13 या ग्रंथात, ‘कोर्त्याही नगरात अंतगवत आभर् बाह्य िागात भर्भर्ध र्ापी, कूप, 

तडाग, कंुड े यासारखी जलाशये भनमावर् केलेली असार्ीत’ असे सांगण्यात आले आह.े संबंभधत कालखंडात 

जगतुंग समुद्र, गंडाददत्य समुद्र, िीम समुद्र यासारख्या अनेक कृभत्रम जलाशयांची भनर्मवती करण्यात आली. 

यापैकी काही जलाशये आजही शेतकऱ्यांची तहान िागर्त आपला हजारो र्षावचा इभतहास ताठ माननेे सांगत 

उभ्या आहते. 

बारर् स्थापत्याच ेनागरीकरर्ातील योगदान : 

  बारार्ांचा (पुष्करर्ी) उदय ताम्रापाषार् संस्कृतीपयंत जातो.14 अ. श. पाठक15 यांच्या मते, 

बारार्ांचा प्रारंि ८ व्या, ९ व्या  शतकापासून झाला असनू त्याचा भर्कास ११ व्या, १२ व्या शतकांत झालेला 

ददसून येतो.  अ. श. पाठक16 यांच्या मते, ‘महाराष्ट्रातील बारर् स्थापत्याचा भर्चार करताना अशा बारर्ा, 

मंददराचा एक िाग म्हरू्न भनमावर् झाल्या असल्या तरी नर्व्या ते तेराव्या शतकात महाराष्ट्रात भर्कभसत 

झालेल्या मानर्ी र्साहतीची गरज म्हरू्न सुद्धा अशा र्ास्तूंची भनर्मवती झाली.’ बारर्, पोखरर्ीच्या 

भनर्मवतीच्या पाठीमागे सामाभजक आभर् धार्मवक उपयुके्तसोबत आर्थवक उपयुक्तता हा ही उद्दशे होता. अ. श. 

पाठकांच्या17 मते, ‘आज सात-आठशे र्षे बारर्ा रटकून असून पाहर्ी करण्यात आलेल्या बारर्ांपैकी ९५% 

बारर्ा आजही र्ापरत आहते.’ यार्रून आपर्ास ददसनू येईल दक, सातव्या आठव्या शतकापासून ते आजपयंत 

या बारर्ा तत्कालीन समाजाची तहान िागर्त आलेल्या आहते. त्याची साक्ष दस्तुरखुद्द  त्यापैकी काही  स्र्त: 

आजही दते आहते.  

धार्मवक स्थापत्य : 

 धार्मवक स्थापत्यामध्ये मंददरे, मठ, भर्हीर, स्तूप, चैत्य इत्यादी र्ास्तूंचा समार्ेश होतो. पुरार्ामध्य े

पतुवधमव ज्यामध्ये मंददर, तलार् आभर् सार्वजभनक इमारतीच्या भनर्मवतीर्र “उच्चत्म धमव” म्हरू्न जोर दणे्यात 

आल.18 ज्यामधून याकाळात मंददर भनर्मवतीच्या चळर्ळीमध्ये अभधक प्रमार्ात गभतशीलता येऊन आपर्ास 

अनेक नर्ीन मंददरांच्या आगमनाचे दशवन होताना ददसनू यतेे. ज्यांनी तत्कालीन आर्थवक जीर्नार्र आपली 

                                                           
12

 अरुणचंद्र पाठक, महाराष्ट्रातील बारर् स्थापत्य आणण पारंपाररक जलव्यर्स्थापन, अपरांत प्रकाशन 

पुणे, प.ृ क्र.३५. 

13
 ककत्ता, प.ृ क्र.३५. 

14 ककत्ता, प.ृ क्र. १०-११  
15 ककत्ता,प.ृ क्र.१२८. 

16 ककत्ता,प.ृ क्र.१८. 

17 ककत्ता,प.ृ क्र.३३. 

18 आकदत्यनारायण तसंह (अनु.), डी. एन. झा, र्ारतीय सामन्तर्ाद राज्य, समाज और वर्चारधारा, 
मनोहर पणललशसव एड कडस्रीलयूटर, नई कदल्ली, २०१६. प.ृ क्र. ४९६. 
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प्रिार्ी छाप सोडलेली ददसनू येत.े पौराभर्क साभहत्यानुसार मंददर भनर्मवतीपासून अर्जवत पुण्य र्ैददक यज्ञ 

संपाददत पुण्यापेक्षा जास्त शे्रष्ठ होत ेअशा आशयाची मांडर्ी करण्यात आल्याने मंददरांच्या भनर्मवभतला आभर् 

दानधमावला अजूनही र्ार् भनमावर् झाला.  

दरे्ांगना दसेाई19 यांच्या मत,े ‘याकाळात आपर्ास भर्स्तृत संख्यात्मक दषृ्टीकोनातनू मंददर भनर्मवतीच्या 

पाठीमागे बहुतांशी पुतवधमावची  भर्चारसरर्ी होती.’ यारठकार्ी या गोष्टीकड े लक्ष्य कें दद्रत केले पाभहजे दक 

याकाळात फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्व िारतात अनेक मंददराचंी भनर्मवती करण्यात आली होती. तसचे 

प्रत्येक प्रदशेाची स्र्तंत्र अशी स्थापत्य शैली होती. यातूनच प्रादभेशक स्थापत्य शैल्यांचे आगमन झाले. यामधील 

काही र्ास्तू आजही आपल्या र्ैिर्शाली इभतहासाची साक्ष दते आहते.  

मदंदर अथवव्यर्स्था :  

 या काळात मंददराचंी संख्यात्मक दषृ्टीकोनातून भर्पुल प्रामार्ार्र भनर्मवती करण्यात आली होती.20 

मंददर ह ेएक संपत्ीच े प्रिार्शाली कें द्र होते. यथेे संपत्ीचा मोठ्या प्रमार्ार्र संचय करून ठेर्ला जात होता. 

तत्कालीन आर्थवक हालचालींना गभतशीलता प्राप्त करून दणे्यात मंददरांनी हातिार लार्ला. आर. एन. नंदी21 

यांच्या मते, “दभक्षर् िारतात मंददर ग्रामीर् आभर् कृषी जीर्नाचे अस ेएक कें द्र होते भजथे कृषी उत्पादन आभर् 

कलात्मक र्स्तू यांचा संग्रह होता होता.”  

मदंदरे आभर् दानधमव  :  

 याकाळात मंददरानंा मोठ्याप्रमार्ार्र जभमनी अनुदान दणे्यात आल्या. या जभमनी लागर्डीखालील 

आभर् पडीक अशा स्र्रूपाच्या होत्या. राजा हा पडीक जमीन अनुदान म्हरू्न दते असे. त्याचा पररर्ाम असा 

झाला दक पडीक जभमनीचे लागर्डीखालील क्षेत्राचे प्रमार् र्ाढले. पररर्ामी अभतररक्त अन्नधान्य भनमावर् झाले. 

या अन्न्धान्यातून शहरी समाजाची िूक िागभर्ण्याचे काम पार पाडण्यात आले. तसचे जमीन दानामुळे कृषी 

भर्स्तारास हातिार लार्ण्यात आला. अ.श. पाठक यांच्या मते, ‘ मंददर र् मठ ह ेआर्थवकदषृ्या संपन्न असून 

त्यांना अग्रहार र् जभमनी कायमस्र्रूपी दणे्याची प्रथा होती. याभशर्ाय अग्रहार क्षते्रातील व्यापार उदमातून 

भमळर्ारे भर्भशष्ट स्र्रूपाचे कर आभर् दाने यातनू उत्पन्न प्राप्त होई. या कालखंडात मंददर ही प्रधान संस्था 

बनली असून समाजातील एका र्गावचा चररताथव या उत्पन्नार्र चालत होता.22 

मदंदर एक आर्थवक ससं्था :  

 या काळात मंददर ही एक फक्त सामाभजक-धार्मवक संस्था नव्हती तर ती एक आर्थवक संस्था म्हरू्नही 

आपले योगदान दते होते. त ेअनेक बेरोजगारांना रोजगार दरे्ारे कें द्र होते. याची कल्पना आपर्ास मंददरार्रून 

येते. 

मदंदर एक बाजारपठे :  

 प्रत्येक मंददराच्या आसपास भनयभमतपर् ेदकर्ा आठर्डे बाजार िरत होता. देर्ाला भनयभमतपर् ेपूजा-अचेसाठी 

आर्श्यक असर्ारे साभहत्य यासाठी बाजार िारत होता. या बाजारात गार्ातील आभर् आसपासच्या िागातील लोक येत 

                                                           
19

 ककत्त्ता, प.ृ क्र. ४९६.  

20
 प्रर्ाकर देर् यांनी मराठर्ाड्यातील प्राचीन मंकदर स्थापत्य तशल्पावर्ष्कार या ग्रंथात स्र्त: सर्के्षण केलेल्या ११५ मंकदरांची 

यादी तसेच याकाळातील ३९ कोरीर् लेखात उल्लेख करण्यात आलेल्या मंकदरांची माकहती कदली आहे.  

21
  नरेंद्र व्यास (अन.ु), रमेंद्रनाथ  नंदी, प्राचीन र्ारत मे धमव के सामाणजक आधार, ग्रंथ तशल्पी, नई कदल्ली,२००८. प.ृ क्र. 

प्रस्तार्ना, xiv 

22
  अ. शं. पाठक, स्थानपोथी : एक पुरातत्त्र्ीय अभ्यास (यादर्कालीन महराष्ट्र), महाराष्ट्र राज्य साकहत्य संस्कृती मंडळ, मुंबई-

२०१३. प.ृ क्र. १३३. 
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असत. तर यादर्काळात अशा बाजारामध्ये दफरत ेव्यापारी व्यापारासाठी येत असल्याची माभहती आपर्ास महानुिार् 

साभहत्यातून भमळते.  

मदंदर लष्करी आक्रमर्ाच ेआकषवर् कें द्र:  

 याकाळात मंददरांकडे मोठ्या प्रमार्ार्र संपत्ी संचय झाल्याचे ददसून येतो. त्यामुळे राजांची नेहमीच 

मंददरांच्या संपत्ीर्र लक्ष असल्याचे ददसून येत.े महमद गझनीने इ.स.१०२६ मध्ये सोमनाथ मंददरार्र आक्रमर् करून 

सहा टन (दोन कोटी ददनार) आपल्या सोबत  घऊेन गलेा.23 यार्रून आपर्ास मंददराकडे जमा झालेल्या संपत्ीची-

समृद्धीची कल्पना यतेे. मंददराकडे असलले्या या संपत्ीमुळे मंददर ह ेलष्करी आकषवर्ाचे कें द्रजबंद ूझाल्याचे ददसून येते. 

परंतु महाराष्ट्रातील मंददरासंदिावत आपर्ास कोर्त्याही प्रकारचा असा उल्लेख सापडत नाही. मात्र उत्रेकडील 

मंददरांर्र परकीय आभर् स्र्देशी आक्रमर् ेझाल्याची ददसून यतेात.24  

तीथवयात्रा आभर् नागरीकरर् : 

 तीथवयात्रांचा सर्ावत प्राचीन उल्लेख भर्ष्र्ुस्मृभतमध्य े करण्यात आला आहे.25 परुार्ात तीथावस्थानाच्या  

संख्यामध्ये ददर्सेंददर्स र्ाढ झालेली ददसून येते. आर. एन. नदंीच्या26 अनुसार, ‘तीथवक्षेत्रांच्या रठकार्ी संस्कार आधाररत 

उपहार-भर्भनमय व्यर्स्था प्रचभलत होती.’ या तीथवस्थळाच्या रठकार्ी व्रत, होम, अनषु्ठान, श्राद्ध कमव, जपडंदान, जप आर्ी 

तपस्या इत्यादी संस्कार केल े जात होते. या भर्धीसाठी अनेक बाजारू र्स्तूंची आर्श्यकता होती. भतची पतूवता 

बाजारपेठेतून केली जात होती. पररर्ामी बाजारव्यर्स्थेचा भर्कास झालेला ददसून येतो. संस्कार आधाररत उपहार-

भर्भनमय व्यर्स्थेन ेमंददर अथवव्यर्स्थेला मुलिूत स्र्रूपाचा हातिार लार्ललेा ददसून येतो.  

उपसहंार :  

 इ.स.५५० ते १३०० याकाळात अनेक लहान-मोठे राजे, सामंत, सरदार, व्यापारी इत्यादी कलेचे मुख्य सरंक्षक 

होते. त ेफक्त संरक्षकच नव्हते तर काही रे्ळेस ते अन्नदात्याचीही िूभमका बजार्ताना ददसून येतात. त ेया मठ-मंददरांना 

मोठ्या प्रमार्ार्र उदार अंत:करर्ाने दानधमव करत होते. मदंदरांना मोठ्या प्रमार्ार्र दान धमव केल्याचा एक पररर्ाम 

म्हर्जे स्थाभनक कला कें द्रांचा उदय झाल्याचा ददसून येतो. ज्यामध्ये स्थाभनय भर्षय आभर् दषृ्टीकोन हा कलाभनर्मवतीचा 

भर्षय बनला. या कला कें द्रांचे नागरी कें द्रांमध्ये रुपांतर होण्यास फार रे्ळ लागला नाही.  

याकाळात मंददर ही एक फक्त सामाभजक-धार्मवक संस्था म्हर्ूनच कायवरत नव्हती तर ती एक आर्थवक संस्था 

होती. तसेच कलाकारांना आपली कला सादर करण्यासाठी व्यासपीठ भनमावर् करून दरे्ारे ते एक व्यासपीठ आभर् 

कलाकारांचे आश्रयस्थान होते. 

याकाळात अनेक मंददरे-स्मारके बांधण्यात आली. त्यांच्यामध्ये िव्य-ददव्यपर्ा होता. त्यांचा हा िव्यपर्ा 

पाभहल्यास या स्थापत्य भनर्मवतीच्या पाठीमाग े गगनाला गर्सर्ी घालर् े अशी योजना होती दक काय? असा भर्चार 

स्थापत्याकडे पाहताच क्षर्ी होतो. थोडकयात या कला स्थापत्याद्वारे मानर्ी समूहाचा भर्कास, तंत्रज्ञान, ररती-ररर्ाज, 

आचार-भर्चार, सौंदयवभर्षयक दषृ्टीकोन, इतर समूहांशी असललेे सहसंबंध, समाजार्थवक-धार्मवक कल्पना-समजुती, 

उद्योगधंदे, नागरी जीर्न यासारख्या अनेक घटकांचे ज्ञान करून घणे्यास हा आपला मलुिूत स्र्रूपाचा प्राथभमक कच्चा 

माल आह.े गरज आह ेती या मंददरांच्या-स्मारकांच्या जतन आभर् संर्धवनाची! 

                                                           
23 प्रदीपकांत चौधरी(अन.ु), डी. एन. झा, आरंतर्क र्ारत का संणक्षप्त इततहास(प्राचीन और आकद मध्यकाल), मनोहर 
पणललशसव, नई कदल्ली-२०१४. प.ृ क्र. २२३. 

24
  काश्मीर मधील अनेक राजांनी मंकदरांची संपत्ती लुटली होती. शंकरर्मवनने ६४ मंकदरे लुटल्याचे सांगण्यात येत.े तर राजा 

हर्वदेर्ने (१०८९-११०१) मंकदर लुटीसाठी आणण मूती तोडण्यासाठी एक वर्शेर् प्रशासकीय अतधकारी तनयुक्त केला होता. ज्याला 
देर्ोत्पतननायक म्हणत. पहा-प्रदीपकांत चौधरी(अनु.), डी. एन. झा, आरंतर्क र्ारत का संणक्षप्त इततहास(प्राचीन और आकद 

मध्यकाल), मनोहर पणललशसव, नई कदल्ली-२०१४.  

25
 नरेंद्र व्यास (अन.ु), रमेंद्रनाथ  नंदी, प्राचीन र्ारत म ेधमव के सामाणजक आधार, ग्रंथ तशल्पी, नई कदल्ली,२००८. प.ृ क्र. ४४. 

26
 ककत्ता, प.ृ क्र. ४५.  

 


