
“यवतमाळ” या नावाचा अथ 
( .रा.देशमुख, यवतमाळ यांचा हा लेख िद.२० ऑग ट १९७८ रोजी “त ण भारत” या दैिनकात का शत झाला होता.) 

यवतमाळचा सवात ाचीन वाङमयीन उ ेख “ऐनीअकबरीत” आढळतो. यात याचा उ ेख यौतलोहारा असा 
जोडनावाने आढळतो. यौतलोहारा हे अकबरा या रा यातील एक महाल. यवतमाळ जवळ अमरावती र यावर 
एक मैल दर लोहारा नावाचे खेडेगाव आहे ते आता यवतमाळचे उप ाम झाले आह.े तेथे हेमाडपंथी शवाचे 
देवालय व यासमोर तलाव आहे. काही वषापूव  हा तलाव उपसला असता तेथे काही सुंदर मुत चे अवशेष 
उपल ध झाले. याव न हे ही गाव यवतमाळ इतकच ाचीन असावे असे िदसते. यौत आ ण लोहारा या दोन 
गावांची नावे मळन यौतलोहारा हे जोडनाव झाले आहे.  

 यवतमाळ या नावाची उपप ी आ ण अथ “ स हैम” नावा या हेमचं ा या (इ.स. १०८८ ते ११७२) 
ाकत याकरणाव न कळतात ते अनुष ङक असून एका सु ा या संदभात येतात. ते सु  (८-१-३०) असे आहे. 

“िन ती ओतपरी मा य- थोवा” याचा अथ असा िनर आणखी ती यां यापुढे अनु मे मा य श द आ ण था 
धातु आला असता याची अनु मे ओत आ ण प र अशी वैक पक पे होतात. ाकतात अ य ं‘त’ चा अ होऊन 
ओमाल (िन मलं), ओमालय इ याद  तसेच प र ा, पइ ा, प र ीअं अशी पे होतात. ही पे ाकत आहेत. 
यांचे ओत+माळ= ओतमाळ असे मराठ  प होत.े ओत चा उ ार यौत होऊन यौतमाळ हे चलीत नाव आले 

आह.े याचा अथ वरील सु ाने माळा या बाहेर असा होतो. परंतू हेमचं ाने आप या देशी नाममालेत ओत यांचा 
वैक पक अथ “त मनं तह ते वा” हणजे यात (माळात) लपलेले असा िदला आहे. ओत+माळ ओतमाळ, 
यौतमाळ. यवतमाळ हणजे माळात लपलेले गाव असे यवतमाळचे अ वथक नाव आहे. यवतमाळ हे सव बाजूंनी 
माळांनी वेढलेले गाव आहे. कोण याही िदशेला जा क  घाट आहेच अशी यवतमाळची नैस गक रचना आहे. येथे 
हे ल णीय आहे क , जसा सं कत चा पा णनी तसा ाकत आ ण अप ंश भाषेचा हेमचं  हा े  वै याकरण 
होता. तो गुजराती जैन पडं त असुनही याला वदभ महारा ाचे आकषण फार आह.े याने महारा ,पैठण, 
अचलपूर, चांदर, यवतमाळ, तळेगाव दशासर इ याद  गावां या नावां या पणू अथवा अंशीक यु प ी िद या 
आहेत. 

 दोन वषापूव  पावेतो यौतमाळ इं जीत Yeotmal (यौतमाळ) असेच लहीले जात होते. परतंू मूळ 
नावाची अथवा अथाची जाण नस यामुळे अथवा यवतमाळ हे नांव मराठ तून ढ झा यामुळे इं जी नांव 
Yeotmal (यौतमाळ) बदलून Yavatmal (यवतमाळ) असे कर यात आले आहे. यौतमाळ हे नांव मूळ 
नावाशी व अथाशी जा त जवळचे होत.ेजसे मळू ओत् बदलून यौत अथवा यवतमाळ झाले तसे ते दा णा य 
भाषात उत् होऊन माडाने झाकलेले या अथ  उद्गीर आ ण उ कमंड अशी गावे आहेत. यवतमाळ हणजे माळात 
लपलेले गाव हा अथ आ ण यु प ी ओत आ ण माळ या सं कत अथवा ाकत श दाव न कली असली तरी ती 
याच अथ   ा वड अन भाषेतील श दाव नही होते. ओत् आ ण माळ हे दो ही श द जसे सं कत आहेत तसेच त े
ा वड अन भाषेतीलही आहेत. व तुतः ते आयपुव भाषतेील दे य श द आहेत. 


