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प्रस्त़वऩ 

     

प्ऱचान इऽतह़स़च़ ध़ांडोऴ घेतल़ तर आपल्य़ देश़च्य़ साम़ अनेक वेऴ बदललेल्य़ ऽदसत़त . हज़रो 

लोक़ांच्य़ बऽलद़ऩतीन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजा आपल्य़ देश़ल़ स्व़तांत्र्य ऽमऴले आऽण १ मे १९६१ 

रोजा मह़ऱष्ट्र  ऱज्य़चा ऽनऽमिता झ़ला . य़मध्ये म़णदेश आपले अऽस्तत्व ऽटकवीन आह.े म़णदेश़च़ ऽवच़र 

करत़ मह़ऱष्ट्र ़च्य़ अनेक ऽजल्य़मध्ये ह़ प्रदेश ऽवभ़ग़ल़ होत़ आऽण आह.े त्य़मिळे ह़ प्रदेश क़यम 

दिलिऽित ऱऽहलेल़ ऽदसतो. सद्यऽस्थतात  म़णदेश ह़ सोल़पीर, स़त़ऱ, स़ांगला ऽजल्य़ताल स़ांगोल़ , 

आटप़डा, म़ण, कवठेमह़ांक़ळ आऽण जत य़ त़लिक्य़त ऽवभ़गलेल़ आह.े  

    म़णदेश़ सांदभ़िताल क़हा प्रक़ऽशत पिस्तके उपलब्ध झ़ला. प्ऱ. डॉ. कुष्ण़ जोताऱम इांगोले- म़णदेश : 

स्वरूप आऽण समस्य़, ख़डे के. जा. म़णदेशा सांस्कुता आऽण अऽस्मत़, श्रा येवले शां. भ़. सोल़पीर 

ऽजल्य़च़ स्व़तांत्र्य लढ़, देशप़ांडे गोप़ळ- सोल़पीर ऽजल्य़च़ इऽतह़स,  सह्स्त्रबिध्दे ऽचांत़मणा- 

इऽतह़स़चा सिवणिप़ने इत्य़दा. 

 

    सांदभि स़धऩांचा गांभार समस्य़ होता. त्य़मिळे मोजक्य़च  नेतुत्व़च़ य़ ऽठक़णा अभ्य़स केल़ आहे. 

क़हा सांदभि स़धने उपलब्ध होता ताहा तिटक अश़ स्वरुप़चा होता. त्य़मिळे सांशोधक़ने प्रसांगा ऽवऽवध 

लोक़ांच्य़ मिल़खता घेतल्य़ आऽण मिल़खताच्य़ म़ध्यम़तीन म़ऽहता गोऴ करण्य़च़ प्रयत्न केल़.   

 

   प्रकल्प़चा ऽवभ़गणा ख़लाल प्रकरण़त केलेला आहे. 

१. ऐऽतह़ऽसक म़णदेश  
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२. स़म़ऽजक स़ऽहऽत्यक आऽण आऽथिक म़णदेश  

३. म़णदेश़ताल प्रऽसध्द मांऽदरे  

४. म़णदेश़ताल नेतुत्व  

५. उपसांह़र  

     पऽहल्य़ प्रकरण़मध्ये म़णदेश ऩव़चा उत्पता, म़णदेश़चा भौगोऽलक पराऽस्थता आऽण 

म़णदेश़च़ इऽतह़स य़ब़बतचा म़ऽहता ऽदला आह.े य़ प्रकरण़स़ठा (सांप़.) प़ठक अरुणचांद्र 

शां., मह़ऱष्ट्र  ऱज्य  गँझेटाअर, स़त़ऱ ऽजल्ह़, किां टे भ. ग., स्व़तांत्र्य सैऽनक चररत्र कोश खांड – 

३, कि लकणी रऽवांद्र- पांत अप्प़ मिलख़वेगऴ ऱज़,  kulkarni G. T., The Mugal - 

Maratha Relations Twenty Five Fteful Years, (1682-1702), (सांप़.) बेंदे्र व़. सा., 

बिस़तात-उस-सलतान (य़ फ़रशा ग्रांथ़चे नरऽसांहऱव ऽवठ्ठल प़रसनास कुत मऱठा भ़ष़ांतर) 

इत्य़दा सांदभि स़धऩांच़ आध़र घ्य़व़ ल़गल़ .  

    दिसऱ्य़ प्रकरण़मध्य ेम़णदेश़ताल स़ऽहऽत्यक आऽण आऽथिक ऽस्थताच़ आढ़व़ घेतल़ आह.े 

त्य़स़ठा  म़डगिळकर व्यांकटेश- बनगरव़डा ,  जोशा ऽच. ऩ; श्राधर चररत्र आऽण क़व्य ऽववेचन, 

बेलसरे केशव ऽवष्णी- ब्रम्हचैतन्य गोंदवलेकर मह़ऱज, आनांद़ टकले- श्रासद्गिरूां चा स़वला,  

Gaikwad Sanjaykumar Namdev, U.G.C. western Regional Office, Pune, 

Minor Research Project, entitled ‘Work of Shetkari kamgar Paksha in the 

Solapur District 1980-2005 ‘ Smt. C. B. Shah Mahila Mahavidyalaya,  Sangli, 

March 2011,  इत्य़दा स़धऩांच़ उपयोग झ़ल़.  

    ऽतसऱ्य़ प्रकरण़त म़णदेश़ताल प्रऽसध्द मांऽदऱांच़ आढ़व  ़ घेतल  ़ आह.े त्य़स़ठा पिज़रा 

भ़रत सख़ऱम व पिज़रा ज्ञ़नेश्वर ऱमचांद्र- ऩथनगरा,  ढेरे ऱमचांद्र ऽचांत़मण- ऽशखर ऽशांगण़पीरच़ 

श्राशांभिमह़देव, (सांप़.)  ऽदवेकर स. म. कऽवांद्र परम़नांद- श्रा ऽशवभ़रत, (Edt.)  

Panchamukhi R. S. , Karnatak Inscripations, Vol- 2,  Kannada Research 

institute, Dharwar,  भ़वे व़. कु., मिसलम़न पीवि मह़ऱष्ट्र  खांड २, सोनांदकर सिभ़ष ऱमचांद्र- 
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श्रा ऽसध्दऩथ देवस्थ़न आलेग़व, जोशा मह़देवश़त्रा , भ़रताय सांस्कुताकोश , खांड - ६, इत्य़दा 

स़धऩांच़ उपयोग झ़ल़.  

    चौथ्य  ़ प्रकरण़मध्य े म़णदेश़स़ठा ज्य़ नेतुव़ने योगद़न ऽदल े आह.े त्य़ांच्य  ़क़य़ांचा नोंद 

घेण्य़च़ प्रयत्न केल़ आह.े त्य़स़ठा ऽवऽवध नेत्य़ांच्य़ मिल़खता, दैऽनक लोकसत्त़, तरुण भ़रत, 

सांच़र, सक़ळ, पिढ़रा, सांडे ट़ईम्स इत्य़दा वतिम़नपत्रे , सरदेस़ई गो. स., मऱठा ररय़सत उत्तर 

ऽवभ़ग - ३, खरे य. व़., ऐऽतह़ऽसक लेखसांग्रह खांड - १५, सरदेस़ई गो. स., पेशवे दद्लऱतीन 

ऽनवडलेले क़गद, खांड - ३८,  जनरल कऽमटा प्रोऽसऽडांग स़ांगोल़ पांच़यत सऽमता, (Editor-

in-Chief ) Dr. T. N. Shinde, GOLDEN RESEARCH THOUGHT, ISN 2231-

5063, international Recognition Multidisciplinary Research Journal, Volume: 

4, issue: 10,  Impact Factor 3.4052 (UIF), इत्य़दा स़धऩांच़ उपयोग झ़ल़. 

    शेवटच्य़ प्रकरण़त जनम़नस़च़ क़नोस़ घेऊन एकां दरात म़णदेश़ताल सद्यऽस्थता 

रेख़टण्य़च़ प्रयत्न केल  ़आह.े  

    य़ प्रकल्प़स़ठा मल़ ऽवद्य़पाठ अनिद़न आयोग़ने भराव आऽथिक मदत ऽदल्य़बद्ङल ऽवद्य़पाठ 

अनिद़न आयोग़च  ़मा अांतकरणपीविक आभ़रा आह.े मिांबई मऱठा ग्रांथ सांग्रह़लय, बॅ. ब़ऴस़हेब 

खडेकर ग्रांथ़लय, ऽशव़जा ऽवद्य़पाठ , कोल्ह़पीर, श्रामता सा. बा. श़ह मऽहल़ मह़ऽवद्य़लय़चे 

पद्मश्रा ऽवठ्ठलद़स हकमचांद श़ह ग्रांथ़लय स़ांगलाचे ग्रांथप़ल श्रा. आर. डा. य़दव तसेच ऽहऱचांद 

नेमचांद व़चऩलय, सोल़पीर, जत व़चऩलय, स़ांगोल़ नगर व़चऩलय , इत्य़दा ग्रांथ़लय़ांचे 

ग्रांथप़ल आऽण इतर कमिच़रा य़ांचे सहक़य़िबद्ङल आभ़र म़नतो . ह़ प्रकल्प ऽलऽहणेस़ठा 

वेळोवेळा म़गिदशिन करण़रे व सतत प्रोत्स़हन देण़रे म़झे गिरुवयि डॉ. म़धव परसऱम प़टाल, 

प्ऱ. बा. के. लोंढे, प्ऱच़यि डॉ. कुष्ण़ जोताऱम इांगोले, म़झे ऽमत्र डॉ. एस. एन. ऽखल़रे, डॉ. एल. 

आर. प़टाल, डॉ. डा. बा. म़स़ळ, प्ऱ. एस. बा. लोखांडे, प्ऱ. के. एस. घोडके, प्ऱ. व्हा. आर. 

कोळांबकर  तसेच मह़ऽवद्य़ताल म़झे सवि सहक़रा आऽण आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख, 

आमद़र दापकआब़ स़ळि ांख े – प़टाल, शेतकरा सहक़रा सित ऽगरणा मय़िऽदत, स़ांगोल़ चे 
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चेअरमन प्ऱ. ऩऩसो ऽलग़डे, म़झे सवि ऩतेव़ईक य़ांच्य़ सहक़य़िबद्ङल मा य़ सव़ांचे आभ़र 

म़नतो.  

स्थळ – स़ांगला. 

ऽदऩांक -              

                  डॉ. एस. एन. ग़यकव़ड    

        सह़य्यक अऽधव्य़ख्य़त़ , 

          इऽतह़स ऽवभ़ग, 

              श्रामता सा. बा. श़ह मऽहल़ मह़ऽवद्य़लय , स़ांगला.  
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प्रकरण १ 

ऐऽतह़ऽसक म़णदेश 

 

म़णदेश ऩव़चा उत्पऽत्त : 

    ऽनसगि आपल्य़ मजीनिस़र आपल्य़ सौंदय़िचा मिक्त हस्ते उधळण करत असतो. परांति म़णदेश ह़ 

त्य़ल़ अपव़द आहे. सविच दृष्ट्ाने ऽनसग़िने अवकुप़ केलेल़ भीभ़ग म्हणीन म़णदेश ओळखल़ ज़तो. य़ 

पररसऱल़ म़णदेश हे ऩव कसे पडले य़सांबांधा फ़रसे पिऱवे उपलब्ध होत ऩहात . असे असले तरा 

म़णदेश हे ऩव प्ऱचान क़लखांड़प़सीन रूढ असल्य़चे ऽदसते. य़ प्रदेश़तीन म़ण ऩव़चा नदा व़हते. य़ 

नदाच्य़ ऩव़वरून य़ प्रदेश़ल़ म़णदेश हे ऩव पडले अस़वे. य़ नदाच्य़ पररसऱत म़न खडक़चा जमान 

असल्य़चे ऽदसीन येते. य़ खडक़च्य़ ऩव़वरून नदाल़ म़ण नदा व य़ नदाच्य़ ऩवरून य़ प्रदेश़ल़ 

म़णदेश हे ऩव पडले अस़वे. ऱष्ट्र कि ट घऱण्य़त अनेक ऱजे होऊन गेले पैकी मऩड:क ह़ एक य़ 

घऱण्य़ताल प्रऽसद्च ऱज़ होत़ . त्यने आपल्य़ देश़चा ऱजध़ना म्हणीन म़णपीर य़ ऽठक़ण़ल़ ऽनऽश्चत  

केले. य़ ऱजध़नाच्य़ ऩव़वरूनहा म़णदेश हे ऩव पडले अस़वे. 

म़णदेश भौगोऽलक :   

    म़णदेश ७४अांश, २२ मा. ३० सें. ते ७५ अांश ३० मा. पीवि रेख़ांश़वर येतो.  त्य़च़ अि़ांश 

१७अांश उत्तर अि़ांश ते १७अांश ५१ माटर ४१ से. उत्तर अि़ांश अस़ आह.े म़णदेश़च़ पीवि पऽश्चम 

ऽवस्त़र ११६.८ ऽक. मा. असीन दऽिणोत्तर ऽवस्त़र ९१.२ ऽक. मा. इतक़ आह.े आज ह़ प्रदेश 

सोल़पीर, स़त़ऱ व स़ांगला य़ ऽजल्य़ांच्य़ साम़रेषेवर येतो. म़णदेश़त आटप़डा व म़ण हे पीणि त़लिके 

येत़त. पांढरपीर त़लिक्य़ताल १३ ग़वे, मांगळवेढ़ त़लिक्य़ताल २२ ग़वे, जत त़लिक्य़ताल ३१ ग़वे, व 

स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ८१ ग़व़ांच़ सम़वेश आह.े  म़णदेश़चे िेत्रफळ सिम़रे ४८,७०० चौ. ऽक. मा. 

असीन  लोकसांख्य़ सिम़रे १०,००,००० आह.े               
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हव़म़न : 

    म़णदेश़ताल हव़म़न समशातोष्ण असीन सीयिप्रक़श स्वच्छ व कोरडे हव़म़न आह.े येथे उन्ह़ऴ 

अऽतउष्ण, ऽहव़ऴ उबद़र आऽण प़वस़ऴ अऽनऽश्चत स्वरूप़च़ असलेल़ ऽदसीन येतो . य़ प्रदेश़त मे 

मऽहन्य़त कम़ल त़पम़न ४४.५ सेंटा ग्रेड आऽण ज़नेव़रा–फेब्रिव़रा मऽहन्य़त ऽकम़न त़पम़न १३.६० 

सेंटा ग्रेड असते. अलाकडच्य़ क़ऴत सवित्रच जांगलतोड मोठय़ प्रम़ण़त होत आह,े त्य़ल़ म़णदेशहा 

अपव़द ऩहा. य़चबरोबर य़ भ़ग़त सीय़िचा प्रखर उष्णत़ असते. त्य़मिळे उपलब्द असलेल्य़ प़ण्य़चे 

ज़स्त ब़ष्पाभवन होते. य़ सव़ांच़ पररण़म म्हणीन येथाल हव़म़न ऽनमशिस्क स्वरूप़चे आहे. असे असले 

तरा य़ भ़ग़त हेमांत आऽण ऽशशार ऋतीताल हव़म़न च़ांगले असते.  

नदय़  व धरणे :  

    य़ प्रदेश़ताल महत्वपीणि नदा म्हणीन म़णनदाल़ ओळखले ज़ते क़रण ता येथाल सव़ित ज़स्त ल़ांब 

नदा आह.े सविस़ध़रणपणे य़ नदाचा य़ भ़ग़ताल ल़ांबा १६३ ऽक. मा. आह.े१ एवढय़ मोठय़ प्रव़ह़त 

म़त्र एकहा क़यमस्वरूप़च़ प़ण्य़च़ डोह आढळत ऩहा. हाच़ उगम शांभिमह़देव़च्य़ डोंगऱत 

कि ळकज़ई जवळ १०५० मा. उांचावर होतो. पिढे ता पांढरपीर त़लिक्य़ताल सरकोला जवळ भाम़ नदास 

ऽमळते. य़ नदाच्य़ खोऱ्य़त १२०० प़झर तल़व आहेत. बिऽध्दह़ळ, ऱणांद, आांधळा, ऱजेव़डा, 

धरणिेत्र मोठे आह.े 

     स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल कमल़पीर, व़सिद, व़ढेग़व य़ ऽठक़णा य़ नदावर कोल्ह़पीर पद्चताचे बांध़रे 

ब़ांधले आहेत. हा नदा ४५९ माटर उांचावर पांढरपीर त़लिक्य़ताल सरकोला जवळ पांढरपीरच्य़ आग्नेयेस 

१७ ऽक. मा. वर भाम़ नदास ऽमळते. कि ळकज़ई ते म्हसवड प्रव़स़त ऽतच़ उत़र प्रऽत एक ऽकलो ऽमटर 

८.१८ ऽमटर आह.े हे अांतर ५५ ऽकलो ऽमटर आह.े म्हसवड ते व़टांबरे य़ प्रव़स़त ऽतच़ उत़र प्रऽत एक 

ऽकलो ऽमटरल़ १.५८ ऽमटर उत़र आह.े सोल़पीर ऽजल्य़ताल य़ नदाचा ल़ांबा सिम़रे ८० ऽक. मा. आह.े 

नदाच़ क़ठ सप़ट व ऋऽषयोग्य आहे. नदाप़त्ऱत पीवी रेता होता. क़ऴच्य़ ओघ़त बदलत्य़ जावनशैलात 
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हा रेता कमा होत़ऩ ऽदसते. ऽदघांचा जवळ अनेक वेऴ उपस़ रोखण्य़ सांदभ़ित शेतकऱ्य़ांना तक्ऱरा 

केलेल्य़ ऽदसत़त. 

प़ण्य़चे म़गि :  

    आांधळा धरणिेत्ऱच़ पररसर १२५ ऽकलोमाटर आह.े म़ण त़लिक्य़ताल उत्तम प्रताचा जमान य़ 

धरण़मिळे प़ण्य़ख़ला गेला आहे. य़ प़णलोट पररसऱत १७२ प़झर तल़व ब़ांधले आहेत. म़ण नदास 

अनेक छोटे मोठे ओढे व नद्य़ येऊन ऽमळत़त. म्हसोब़ ओढ़, व़घज़ई नदा, ऽपांपळा ओढ़, धरकी ट़ 

ओढ़, ल़ल म्हसोब़ ओढ़, ज़ांभीळण ओढ़, बेलदेव ओढ़, डांब़ळ ओढ़, बलतोऱ नदा, बेलवण नदा, 

कोरड़ नदा इत्य़दा य़ वेगवेगळ्य़ ओढय़वर व नद्य़वर ऽवऽवध तल़व व धरणे ब़ांधलेला ऽदसत़त . उद़. 

ऽपांपळा ओढय़वर ऽपांपळा तल़व, व़सिद–अकोल़ व व़ढेग़व येथे म़णनदावर कोल्ह़पीर पद्चताचे बांध़रे 

ब़ांधले आहेत. कोरड़ नदाच्य़ दऽिण पीवि ऽदसेस अप्रीप़ नदा उगम प़ऊन ३५ ऽक. मा. अांतऱवर म़ण 

नदास ऽमळते. य़ नदाच्य़ वरच्य़ भ़ग़त प़रे ग़व़जवळ प़रे तल़व आह.े लोणऽवऱ्य़च़ ओढ़ कोरड़ 

नदास उगम़च्य़ ऽदशेस ऽमळतो.                                                                                                              

    व़घज़ई नदा उगम़प़सीन ३३.५ ऽक. मा. वह़त येवीन म़णनदास ऽमळते. १९७६ –७७ च्य़ 

दिष्क़ऴत ऽब्रटाश सरक़रने ऱजेव़डा तल़व ब़ांधल़ . ४४०० हेक्टर िेत्र य़ तल़व़ने हांग़मा ऽभजते. 

बिऽध्दह़ळ तल़व १९६५ मध्ये पीणि झ़ल़. य़ तल़व़चे  प़णलोटिेत्र ३६५.१९ स्वेअर ऽक. मा. आह.े 

अप्रीप़ नदा पररसऱत प़रे ग़व़त प़रे तल़व आहे. म़ण नदास येऊन ऽमळण़रे सवि प्रव़ह हांग़मा आहेत. 

म़णनदाचा   जलप्रण़ला हा   वुि़क़र आह.े य़ नदास एकां दर ६२ ओढ,े ओहोळ व नद्य़ ऽमळत़त 

त्य़ताल ३२ प्रव़ह ड़व्य़ ब़जीने व ३० प्रव़ह उजव्य़ ब़जीने ऽमळत़त.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    म़णदेश़चा आजचा वुि सांपद़ प़ऽहला म्हणजे म़णदेश पीवी दांडक़रण्य़च़ भ़ग होत़ य़वरता ऽवश्व़स 

बसत ऩहा. ऽब्रटाश क़लखांड़त य़ भ़ग़त ऽनवडी ांग मोठ्य़ प्रम़ण़त म़जलेल़ होत़. म़णदेश़त सऱसरा 
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५४० मा. मा. प़ऊस पडतो. ह़ प़ऊस सिध्द़ अवेळा व अऽनऽश्चत पडतो . त्य़मिळे य़ भ़ग़स व़रांव़र 

दिष्क़ऴशा स़मऩ कऱव़ ल़गतो .           

 दिष्क़ळ :     

    म़णदेश़ताल दिष्क़ऴच्य़ इऽतह़स़च़ ध़ांडोऴ घ्य़यच़ ठरवल़ तर तो प़र ऱम़यण मह़भ़रत 

क़ऴपयांत ज़तो. इऽतह़स़त नोंद झ़लेल़, य़ भ़ग़ताल पऽहल़ दिष्क़ळ म्हणीन इ. स. ९४१ च़ दिष्क़ळ 

ओळखल़ ज़तो. ह़ दिष्क़ळ सलग ८ वषे पडत होत़ . त्य़नांतरच़ दिग़िदेवाच़ दिष्क़ळ म्हणीन ओळखल़ 

ज़ण़ऱ दिष्क़ळ १३९६ ते १४०७ य़ क़लखांड़त पडल़ होत़. २ य़ दिष्क़ऴने सांपीणि भ़रत देश 

व्य़पलेल़ होत़. त्य़स म़णदेश अपव़द नव्हत़. य़ दिष्क़ऴचा प्रचांड झळ म़णस़ांप्रम़णे जऩवऱांऩहा 

बसला होता. म़णदेश़ताल शेकडो लोक व जऩवरे य़ दिष्क़ऴत मरण प़वला होता. ऽकत्येकजण ग़व 

सोडीन गेले.  

    त्य़नांतर १४५८ ते १४६० य़ क़ऴत परत दिष्क़ळ पडल़. य़ वेळा म़णदेश़ताल मांगळवेढ़ प्ऱांत़त 

झ़लेल्य़ एक़ घटनेचा नोंद इऽतह़स़त आह.े द़म़जापांत ऩव़चे ऽवठठल भक्त ऽबदरच्य़ ब़दश़च्य़ पदरा 

अांमलद़र म्हणीन नोकरास होते. मांगळवेढ़ त्य़वेळा ज्व़राचे कोठ़र म्हांणीन ओळखले ज़त होते. त्य़वेळा 

गोद़म़त प्रचांड ध़न्य होते. दिष्क़ऴत अद्ऱ-अद्ऱ करून मरण़ऱ्य़ गोरगररब़ांचा दश़ द़म़जापांत़ांऩ प़हवला 

ऩहा. त्य़ांना ब़दशह़च्य़ परस्पर ध़न्य़चा कोठ़रे गोरगररब़ांऩ खिला केला.३  

    १७९०-९२ य़ क़ऴत पडलेल़ दिष्क़ळ दोजाब़ऱ ऽकां व़ ‘कवटा दिष्क़ळ’ य़ ऩव़ने प्रऽसध्द आह.े 

क़रण य़ दिष्क़ऴत प्रचांड सांख्येने लोक मुत्यिमिखा पडले होते. त्य़ सव़िऩ पिरणेहा शक्य नव्हते. पररण़मा 

बहुत़ांश ऽठक़णा ह़ड़ांचे स़ांग़डे व कवट्य़च ऽदसत होत्य़. य़ दिष्क़ऴत प्रथमच मद्ऱस येथे दिष्क़ळ 

ऽनव़रण क़यि सिरु झ़ले. य़च दिष्क़ऴत बेरोजग़र लोक़ांऩ आऽण शेतमजिऱांऩ दिष्क़ळा क़मे देवीन त्य़ 

मोबदल्य़त ध़न्य अगर गरजेच्य़ वस्ती देण्य़चा प्रथ़ सिरु झ़ला. य़ दिष्क़ऴत बांग़लमधीन मिांबईत त़ांद ीळ 

आय़त केलेल़ होत़.४  
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      १८०२ च्य़ सिम़ऱस पडलेल्य़ दिष्क़ऴचा म़णदेश़स भाषण झळ बसला. य़च क़ऴत ऱज्य़त 

ऱजकीय ऽस्थता अऽस्थर होता. त्य़मिळे पेंढ़ऱ्य़ांना लिट़रू हले्ल मोठय़ प्रम़ण़त केल.े क़हा ऽठक़णा जे 

क़हा पाक आलेले होते ते हा लिटले गेले. त्य़मिळे नदाक़ठ़वराल ग़व़तहा लोक़ांचे अद्ऱ–प़ण्य़ऽवऩ ह़ल 

झ़ले. पररण़मा अांद़जे १०,००० जण़ांवर मुत्यिल़ स़मोरे ज़ण्य़चा वेळ आला.  

    १८७६ ते १८७८ य़ क़ऴताल दिष्क़ऴत मिांबई, मद्ऱस, व म्हैसीर प्ऱांत़त ५० लि मनिष्यह़ना 

झ़ला. य़ दिष्क़ऴत सह़य्यक़रा उप़य अपिरे पडले तरा म़णदेश़त पऽहल्य़ांद़च जऩवऱांच्य़ छ़वण्य़ सिरु 

करण्य़त आल्य़. ऽपांगळा, नेर, म्हसवड तसेच स़ांगोल़ भ़ग़त शेकडो जऩवरे मुत्यिमिखा पडल्य़चा नोंद 

इऽतह़स़त आढळते. य़ क़ऴत गोंदवले येथे गोंदवलेकर मह़ऱज़ांना म़णस़ांस़ठा अद्ऱिेत्र आऽण 

जऩवऱांस़ठा वैरण छ़वणा सिरु केला. य़ दिष्क़ऴत वषिभऱत ७०,००० लोक़ांऩ क़म ऽदल्य़चा नोंद 

इऽतह़स़त आढळते.  

    य़च क़ऴत ऱणा ऽव्हक्टोररय़ने ऽपांगळा नदावर तल़व आऽण म़णगांग़ नदाप़त्ऱत ऱजेव़डा तल़व 

(य़ल़च म्हसवड तल़व असे श़सन दरब़रा ऩव आहे.) दिष्क़ळा क़म़तीन ब़ांधल़. य़ तल़व़चे 

प़णलोट िेत्र ४८० चौ. मैल आह.े ५ ह़ तल़व ब़ांधत़ऩ कष्ट़्च्य़ क़म़स़ठा कैद्य़ांच़हा उपयोग केल़ 

होत़. म़ण त़लिक़ व पररसऱताल पडण़रे प़वस़चे प़णा य़ तल़व़त जम़ होते . य़ तल़व़च़ फ़यद़ 

म़ण त़लिक्य़स फ़रस़ न होत़ तो आटप़डा व स़ांगोल़ त़लिक्य़सच होत़ऩ ऽदसतो. य़ त़लिक्य़ताल 

४४०० हेक्टर िेत्र य़ तल़व़ने हांग़मा ऽभजते. तल़व़त ब़रम़हा प़णा नसल्य़ने येथाल ग़ऴच्य़ 

जऽमनाच़ फ़यद़ होतो.  

    १८९७ मध्ये पडलेल्य़ दिष्क़ऴत श़सऩने देश प़तळावर ऱबवलेले धोरण यशस्वा झ़ले. ‘मॅन्शन 

ह़ऊस ऽनधा’ ५.५ लि पौंड जमल़. म़णदेश़त य़ दिष्क़ऴत १८९९ मध्ये ऱमघ़ट ऩल्य़वर बिध्देह़ळ 

तल़व ब़ांधण्य़स प्ऱरांभ केल़. म़त्र ऽब्रऽटश़ांऩ य़ तल़व़चे क़म त्य़ांच्य़ क़लखांड़त पीणि करत़ आले 

ऩहा. त्य़स़ठा १९६५ हे वषि उज़ड़वे ल़गले. य़ प्रकल्प़त श़सऩने १६०० एकर जमान सांप़ऽदत 

केला होता. य़ जऽमनाच़ योग्य मोबदल़ श़सऩकडीन शेतकऱ्य़ांऩ देणे क्रमप्ऱद्ल होते. पण तसे होत नव्हते. 
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य़ तल़व़त ज्य़  शेतकऱ्य़ांच्य़ जऽमना गेल्य़ त्य़ शेतकऱ्य़ांऩ जऽमनाचा निकस़न भरप़ई सरक़रने 

व़ढवीन द्य़वा म्हणीन  गौंडव़डाच्य़ १२७ लोक़ांना द़वे ल़वले होते. परांति श़सन त्य़कडे फ़रसे ग़ांभाय़िने 

प़हत नव्हते. त्य़मिळे तेथाल जनत़ हतबल झ़लेला होता .  

    य़च क़लखांड़त स़ांगोल्य़चे शेक़पचे आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख क़यद्य़चा पदवा घेऊन 

ऱजक़रण़त उतरू पह़त होते. त्य़ांना य़ प्रश्ऩचे ग़ांभायि व महत्व ओळखीन य़ शेतकऱ्य़ांचा ब़जी त्य़ांना 

स्वतः घेण्य़चे ठरवले. गौंडव़डातीन गणपतऱव देशमिख य़ांचे चिलते यशवांतऱव देशमिख तसेच ज्ञ़नोब़ 

मिळे, गडदे-प़टाल, सजेऱव सगर व क़यिकत्य़ांना पिनविऽसत़ांचा भक्कम एकजीट उभा करून जऽमनाल़ व 

घऱल़ निकस़न भरप़ई ऽमळण्य़स़ठा चळवळ उभा करत होते. ६ त्य़त गणपतऱव देशमिख़ांना पिढ़क़र 

घेऊन जऽमनाल़ व घऱांऩ योग्य मोबदल़ ऽमळवीन ऽदल़. त्य़त वकील म्हणीनहा त्य़ांना महत्व़चा भीऽमक़ 

बज़वला. य़ सांदभ़ित केसच़ ऽनक़ल ३१ ऽडसेंबर १९६० रोजा ल़गल़ . त्य़निस़र सांबांऽधत शेतकऱ्य़ांऩ 

निकस़न भरप़ई व़ढवीन ऽमऴला.७  

    देश़ल़ स्व़तांत्र्य ऽमऴल्य़नांतर म़णदेश़त तो स्व़तांत्र्य़च़ आनांद सोहऴ मोठय़ ऽदम़ख़ने स़जऱ 

केल़ गेल़. आपणच ऽनवडीन ऽदलेले लोक सत्तेवरता असण़र आऽण ते लोक कल्य़णक़रा योजऩ 

ऱबवण़रे असण़र त्य़मिळे आपला दिष्क़ऴच्य़ त़वडातीन सिटक़ होईल असे येथाल जनतेल़ व़टत होते . 

परांति जसजस़ वेळ ज़ऊ ल़गल़ तसतसे त्य़त क़हा तथ्य ऩहा हे स्पस्ट झ़ले.  

    १९६२ मध्ये म़णदेश़त अवेळा व अपिऱ प़ऊस पडल़ होत़. त्य़मिळे म़णदेश़ताल लोक प़ण्य़स़ठा 

ट़हो फोडत होते. श़सऩच्य़ धोरण़च़ एक भ़ग म्हणीन महसील ख़त्य़च्य़ उपमांत्र्य़ना य़ भ़ग़च़ दौऱ 

केल़. दिष्क़ऴचा ताव्रत़ लि़त घेवीन दिष्क़ळा क़मे सिरु करण्य़स़ठा फॅऽमन फां ड़तीन भराव मदत केला.८ 

तराहा स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल दिष्क़ळा क़म़वराल मजीऱांऩ पग़र वेळेवर ऽमळत नव्हत़. श़सनहा दिष्क़ळ 

ज़हार करण्य़स ट़ऴट़ळ करत होते. त्य़मिळे कोळे  व जिनोना ग़वच्य़ लोकसांखचे्य़ ऽनम्मे लोक 

स़ांगला, स़त़ऱ, कऱड, मिांबई भ़ग़त स्थल़ांतरात झ़ले. सांबांधात ग़व़त म्ह़त़रे लोक तेवढे ऽशल्लक 
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ऱऽहले. त्य़मिळे य़ लोक़ांच्य़ अनेक समस्य़ ऽनम़िण झ़ल्य़. य़ ऽवरोध़त आमद़र गणपतऱव देशमिख 

य़ांना ऽवध़नसभेत आव़ज उठवल़ व श़सनदरब़रा म़णदेशा म़णस़ांच्य़ व्यथ़ म़ांडण्य़च़ प्रयत्न केल़ .  

    १९७२ च्य़ दिष्क़ऴत म़णदेश़त प्य़यल़ प़णा होते परांति शेताल़ प़णा नव्हते त्य़मिळे ख़यल़ अद्ऱ 

नव्हते. प्रसांगा टेंभ्य़च्य़ ऽदव्य़वर हळकि ां ड भ़जीन ख़यचे व एक एक ऽदवस क़ढ़यच़ . त्य़चबरोबर 

हुलग्य़चे म़डगे ख़ऊन इथल्य़ लोक़ांना बऱच क़ळ व्यऽथत केल्य़चे इथले लोक स़ांगत़त . ह़ दिष्क़ळ 

म़णदेशा लोक़ांऩ बऱ्य़च य़तऩ देऊन गेल़ असे येथाल वुध्द लोक आजहा स़ांगत़त . य़ दिष्क़ऴचा 

आठवण स़ांगत़ऩ स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल लोणऽवरे येथाल ऩमदेव प़टाल म्हणत़त ‘य़ दिष्क़ऴत आम्हा 

उांबऱच्य़ दोडय़ व सऱटय़चा भ़करा , भ़जा ख़वीन ऽदवस क़ढले . १९८३-८४ मध्येहा य़ भ़ग़त पिन्ह़ 

दिष्क़ळ पडल़. य़वेळा ब़ऴस़हेब देस़ई य़ांच्य़ अध्यितेख़ला प़णा पररषद झ़ला. ९ त्य़त 

दिष्क़ऴसांदभ़ित बराच चच़ि झ़ला.  

    १९९५ मध्ये मह़ऱष्ट्र ़ताल बहुत़ांश ऽठक़णा दिष्क़ळ पडलेल़ होत़. म़णदेश़तहा य़पेि़ वेगळा 

पराऽस्थता नव्हता. त्य़मिळे तेथाल पशिधन सांकट़त आलेले होते. य़ दिष्क़ऴत स़ांगोल़ सीत ऽगरणाच्य़ 

वताने जिनोना येथे जीन १९९५ मध्ये जऩवऱांचा छ़वणा सिरु केला होता. दररोज प्रत्येक जऩवऱांस़ठा 

सऱसरा ११ ते १२ रुपये खचि येत होत़. ऱज्य़ताल सव़ित मोठ़ कॅटल कॅम्प म्हणीन हा छ़वणा 

ओळखला ज़त होता. य़ छ़वणामिळे स़ांगोल़ व पररसऱताल पशिधन व़चण्य़स मदत झ़ला . २००१ 

मध्ये हा य़ भ़ग़त भाषण दिष्क़ळ पडलेल़ होत़. य़ वषीहा सीत ऽगरणाने स़ांगोल़ , प़रे, जिनोना-

अचकद़णा इत्य़दा ऽठक़णा जऩवऱांच्य़  छ़वण्य़ सिरु केल्य़ होत्य़ . य़ जऩवऱांऩ दररोज ७ ऽकलो 

ऊस, २ ऽकलो कडब़ आऽण १ ऽकलो सिग्ऱस असे एकी ण १० ऽकलो ख़द्य मोठ्य़ जऩवऱांऩ, तर लह़न 

जऩवऱांऩ त्य़च्य़ ऽनम्मे ख़द्य ऽदले ज़त होते.१०  

    २०१३ मध्ये उत्तऱखांड ऱज्य़त अऽतवुष्ट्ा झ़ला. त्य़त हज़रो य़त्रेकरू व़हून गेले. मह़ऱष्ट्र ़ताल 

ऽवदभि, ख़नदेश़तहा अऽतवुष्ट्ा झ़ला. म़त्र म़णदेश तह़नलेल़च ऱऽहल़. जत, आटप़डा, कवठेमह़ांक़ळ 

व स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल जनतेल़ ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़स़ठा द़हा ऽदश़ धिांड़ऴव्य़ ल़गल्य़ . ल़खो लोक़ांचा 
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तोंडे ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़स़ठा टँकरचा प्रऽति़ करत होते. जत, आटप़डा य़ दोन त़लिक्य़ताल ५० हज़रहून 

ज़स्त जऩवरे छ़वणाच्य़ आश्रय़ल़ होता . ऐन प़वस़ळ्य़तहा आटप़डात १५ ऽदवस़तीन एकद़ 

प़णापिरवठ़ होत होत़. जत त़लिक्य़त दररोज ८३ टँकरद्ऱरे १ ल़ख २६ हज़र लोक़ांऩ प़णापिरवठ़ केल़ 

ज़त होत़.११ 

     म्हैस़ळ क़लव्य़च्य़ प़ण्य़मिळे त़लिक्य़च्य़ पऽश्चम भ़ग़त ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़चा अवस्थ़ बरा असला 

तरा शेताचा अवस्थ़ ऽचांतनाय होता . य़ दिष्क़ऴत स़ांगोल़ त़लिक्य़त प्रथमच म्हैस़ळ क़लव्य़तीन प़णा 

सोडले गेले. त्य़मिळे दिष्क़ळा जनतेस थोड़स़ ऽदल़स़ ऽमऴल़ व स़ांगोल कऱांचा अनेक ऽदवस़ांचा 

म़गणा पीणि झ़ला. म़त्र सदर प़णा सोडण्य़स़ठा भरमस़ठ वाज बाल आले होते . ते कोणा भऱवय़चे 

य़वरून पेचप्रसांग ऽनम़िण झ़ल़ होत़. म़ण, दऽहवडा, आटप़डा य़ त़लिक्य़ताल बहुांत़शा तल़व कोरडेच 

होते. कवठेमह़ांक़ळ स़ांगोल़ व जत त़लिक्य़त म्हैस़ळ योजनेचे प़णा सोडीन क़हा तल़व सोडीन भरून 

घेतले असले तरा य़मिळे शेताचा अवस्थ़ म़त्र सिध़रलेला ऩहा. 

     कवठेमह़ांक़ळ येथे १६२ व आटप़डा येथे १८६ मा. मा. प़वस़चा नोंद झ़ला असला तरा ऑगस्ट 

२०१३ पयांत ओढ्य़ ऩल्य़ांऩ प़णा आलेले नव्हते. म़ळऱऩवर च़ऱ ऽदसत असल़ तरा जऩवऱांऩ तो 

पिरेस़ नव्हत़. तराहा आटप़डा त़लिक्य़ताल च़ऱ छ़वण्य़ बांद करण्य़च़ सप़ट़ श़सऩने ल़वल़ होत़ . 

जिलैच्य़ शेवटच्य़ आठवडय़त ऽहवतड , ज़ांभिळणा, ऽवभीतव़डा , घ़णांद, झर,े गोमेव़डा , आांबेव़डा, 

कोळेव़डा , लेंगरेव़डा, खरसिांडा, क़नक़त्राव़डा , ऽपांपरा खिदि, म़नेव़डा, इत्य़दा ठाक़ण्य़च्य़ च़ऱ 

छ़वण्य़ बांद केल्य़ होत्य़ . त्य़मिळे येथाल जऩवरे च़र–़प़ण्य़ऽवऩ शेतकऱ्य़ांच्य़ द़वणाल़ गेला.  

    दिष्क़ळा भ़ग़त पऽश्चमेकडीन येण़ऱ्य़ प़वस़चे प्रम़ण दरवषी कमाच असते. म़त्र म़न्सीनपीवि प़ऊस 

आऽण परताच़ म़न्सीन य़ भरवश़च्य़ प़वस़वर म़ण व अग्रणाच्य़ खोऱ्य़त शेता व्यवस़य केल़ ज़तो . 

म़गाल तान वष़िप़सीन प़वस़ने दग़ ऽदल्य़ने शेता तर उद्धध्वस्त झ़लाच पण त्य़चबरोबर म़णसेहा 

उद्धध्वस्त होण्य़चा वेळ आला. ज्य़वेळा अशा वेळ कोणत्य़हा म़णस़वर येते तेंव्ह़ तो देव़धम़िकडे 

खचेल़ ज़तो. 
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     ऽदघांचा येथे दिष्क़ऴने ऽपचलेल्य़ लोक़ांना जीनमध्ये प़ण्य़स़ठा देव़ल़ स़कडे घ़तले. य़ ग़वचे 

ग्ऱमदैवत असण़ऱ्य़ शांभी मह़देव़ल़ जल़ऽभषेक केल़. मांऽदऱच़ ग़भ़ऱ प़ण्य़ने भरून प़वस़स़ठा 

देव़ल़ स़कडे घ़तले. यज्ञय़ग, पीज़अच़ि करण्य़स़ठा ग़वचे सरपांच प़ांडि रांग ऽशांदे, उपसरपांच हणमांतऱव 

देशमिख, आटप़डा पांच़यत सऽमताच्य़ म़जा सभ़पता जयम़ल़ देशमिख इत्य़दींसह अख्ख़ ग़व 

मह़देव़ल़ जल़ऽभशेख करण्य़स़ठा लोटल़ होत़ .  

    य़ दिष्क़ऴत मह़ऱष्ट्र ़ताल ८२२ ग़वे आऽण ४,३२० व़ड़्ांऩ १,०४२ टॅकरने प़णापिरवठ़ केल़ 

ज़त होत़. जत, आटप़डा, कवठेमह़ांक़ळ, मधाल १४० ग़व़ताल सव्व़च़र ल़ख लोकसांख्येल़ 

टॅकरच्य़ तिटपिांज़ प़ण्य़वर तह़न भ़गव़वा ल़गला . आटप़डा त़लिक्य़ताल भीऽमपित्र सलग ऽतसऱ्य़ 

वषीच्य़ दिष्क़ऴमिळे पिरत़ कोलमडीन गेल़. जत त़लिक्य़ताल ३८,७२७ हेक्टर आऽण आटप़डा 

त़लिक्य़ताल ११,८४४ हेक्टरवर ब़जराचा पेरणा झ़ला. म़त्र ऐन पाक व़ढाच्य़ क़ऴत प़वस़ने दडा 

म़रल्य़ने ऽपके करपला. य़ दिष्क़ऴत कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़त १२ तर आटप़डा त़लिक्य़त ४४ च़ऱ 

छ़वण्य़ सिरु होत्य़.  

    थोडक्य़त म़णदेश़ल़ प्ऱचान क़ऴप़सीन दिष्क़ऴने ग्ऱसलेले आह.े य़ दिष्क़ऴत भीऽमहान, दऽलत व 

द़ररद्धरयरेषेख़लाल लोक़ांचे सव़िऽधक ह़ल होत़त. च़ऱ्य़अभ़वा अनेक शेतकऱ्य़ांऩ आपला जऩवरे 

म़तामोल भ़व़ल़ ऽवक़वा ल़गत़त . प्रसांगा ता जऩवरे ऽवकत घेण़रेहा कोणा नसते तेंव्ह़ ता देव़चे ऩव 

घेवीन सोडीन द्य़वा ल़गत़त . आटप़डा व स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल अनेक लोक दिष्क़ऴमिळे मिांबई, पिणे 

इत्य़दा ऽठक़णा स्थल़ांतररत झ़लेले आहेत. दिष्क़ळ ह़ म़णदेश़ल़ ल़गलेल़ श़प आह.े सांपीणि 

म़णदेशव़शाय़ांचा हाच व्यथ़ आह.े म़णदेशा म़नसे य़ दिष्क़ऴवर म़त करण्य़च़ प्रयत्न करत़त. म़त्र 

प्रयत्न व कष्ट् तोकडे पडत़त . म़णदेश़ताल प़ऊस लहरा आह.े तो पडल़ तर उत्तम ऩहा तर 

म़णदेशव़शाय़ांऩ ग़व सोडीन ज़ण्य़चा वेळ येते. अस़ प्रसांग अनेक वेऴ अलेल़ आहे. 

     १९४० च्य़ दिष्क़ऴत म़णदेश़ताल अनेक ग़वेच्य़ ग़वे स्थल़ांतरात झ़लेला होता. दरव़जे बांद 

केलेला म़ळव़दा घरे व खोपटा तेवढा ऽशल्लक होता. ह़च दिष्क़ळ म़डगिळकऱांच्य़ बनगरव़डा 
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क़दांबरात वणिन केल़ आह.े देशा ड़ऽळांब, पेरू, केळा  इत्य़दा फऴांच्य़ ब़ग़ म़णदेश़त मोठ्य़ 

प्रम़ण़वर होत्य़. म़त्र व़रांव़र पडण़ऱ्य़ दिष्क़ऴमिळे त्य़ जळीन गेलेल्य़ ऽदसत़त . श़सन य़ 

दिष्क़ळग्रस्त़ांऩ मदत करते, म़त्र ता मदत तोकडा पडते. त्य़मिळे दाघि ऽनयोजन करून त्य़चा प्ऱम़ऽणक 

अांमलबज़वणा करणे गरजेचे आहे.        

 इऽतह़स : 

    प्ऱचान क़ळा म़णदेश ह़ दांडक़रण्य़च़ भ़ग होत़ . एक़ आख्य़ऽयकेनिस़र ऱम व ऽसत़ वनव़स़त 

असत़ऩ सात़म़ईस तह़न ल़गला. त्य़मिळे ऱम़ने ब़ण म़रल़ आऽण प्रचांड प़णा क़ढले. त्य़च़ प्रव़ह 

एवढ़ मोठ़ होत़ की त्य़ प्रव़ह़प़सीन दोन नद्य़ ऽनम़िण झ़ल्य़. त्य़ म्हणजे म्हसवड–स़ांगोल़ य़ म़ग़िने 

ज़ण़रा म़णगांग़ व फलटणकडे ज़ण़रा ब़णगांग़ नदा होय .      

    ख़ऩपीर त़लिक्य़ताल शिक़च़यि पररसऱस प्ऱचान इऽतह़स आह.े य़ पररसऱत शिक़च़यि ऩव़चे मिना 

पीवी येथे व़स्तव्य़स होते. त्य़ांच्य़ ऩव़वरून य़ ग़व़ल़ शिक़च़यि हे ऩव पडले.     य़ मिनींना 

ध्य़नध़रणेस़ठा कठोर तपस़धऩ सिरु केला. हे वुत्त देव़ांच़ ऱज़ इांद्र य़ल़ कळत़च भयभात होऊन त्य़ने 

य़ मिनींच़ तपोभांग करण्य़स़ठा स्वग़ितीन अप्सऱ, रांभ़ य़ांऩ प़ठवले. त्य़ांना येथे येऊन म़दक नुत्य व 

अऽवभ़िव केले. परांति त्य़च़ य़ मिनींवर क़हाहा पररण़म झ़ल़ ऩहा . त्य़ांचे तप सिरूच ऱऽहले. अशा कथ़ 

य़ ऽठक़ण़बद्ङल स़ांऽगतला ज़ते. उत्खनऩत स़पडलेल्य़ रथ़ांच्य़ ध़व़ व अनेक मीती मांऽदऱच्य़ आव़ऱत 

आहेत. शिक़च़य़ि च्य़ डोंगऱत ल़खो वष़िपिवीचे जाव़श्म स़पडले आहेत. अऽतप्ऱचान जाव़श्म़वरून हे 

जाव़श्म सविस़ध़रणपणे ८०,००० ते १,००,००० वष़िपीवीचे अस़वेत अस़ अांद़ज केल़ ज़तो. १३  

नेलकरांजाच्य़ भाम़शांकर देवऴच्य़ आव़ऱत स़पडलेल्य़ ऽशल़लेख़त सिरव़ताच़ स्लोक सांस्कुत व 

त्य़पिढाल ऽलख़ण १२ व्य़ शतक़ताल कद्ऱड भ़षेत आह.े ऽभवघ़ट ऽशल़लेख़त करांजे व प़डेग़व य़ 

ग़व़ांच़ उले्लख ऽमळतो.  
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    म़णदेश़त प्ऱचान क़ळा इ. स. ३७५ मध्ये ऱष्ट्र कि ट घऱण्य़ताल म़ऩड:क ऱज़ने ऱज्य स्थ़पन केले. 

त्य़चा ऱजध़ना म़णपीर होता. हा ऱजध़ना आजच्य़ स़त़ऱ ऽजल्य़ताल  म़ण त़लिक्य़ताल देव़पीर 

जवळ असलेल्य़ ऱजेव़डा तल़व़त ग़ऴत बिड़ला आहे. ऱष्ट्र कि ट  घऱण्य़चे हे ऱज्य इ. स. ९७४ च्य़ 

आसप़स सांपिष्ट़्त आल.े म़णदेश़ताल जत येथे बांकेश्वऱचे प्ऱचान मांऽदर आह.े ऽसांगनहळा, डफऴपीर, 

लोण़र इत्य़दा ग़व़ांच़ प्ऱचान इऽतह़स़त उले्लख स़पडतो . देवऽगराचे ऱजे ऽसांघनदेव व सांकमदेव हे य़ 

ग़व़त येवीन गेल्य़चे ऽदसते. सविस़ध़रणपणे त्य़ांच़ क़लखांड सिम़रे स़डेस़तशे वष़िपीवीच़ होत़. त्य़ 

क़लखांड़त त्य़ांना कऩिटक व मह़ऱष्ट्र ़च्य़ इऽतह़स़त आपल्य़ पऱक्रम़च़ ठस़ उमठऽवल़ होत़. त्य़ांच्य़ 

ऩव़ने जत त़लिक्य़ताल ऽसांघनहळा व सांख ऩव़चा ग़वे आजहा अऽस्तत्व़त आहेत.  

    जतच्य़ डफळे घऱण्य़ल़हा जिऩ इऽतह़स आहे. ऱजस्थ़ऩताल पऱक्रमा म्हणीन ओळखले ज़ण़रे 

दिध़वत ह़ड़ चौह़न ऱजपीत वांश़बरोबर य़ घऱण्य़च़ इऽतह़स ऽनगडात ऽदसतो . ऱजस्थ़ऩताल हे ह़ड़ 

ऱजपीत चौह़न (चव्ह़ण) घऱणे बिऽध्दमत्त़, लढ़ऊ वुत्ता, देशभक्ता व पऱक्रम इत्य़दींस़ठा इऽतह़स 

प्रऽसध्द आह.े त्य़मिळे ऽदल्लाच्य़ मोगल तक्त़शा सशर सांघषि य़ घऱण्य़ने वेळोवेळा केल्य़चे ऽदसते . य़ 

लढ़य़ांच्य़ ध़मधिमातच ऱजस्थ़ऩताल हे लढवय्ये दऽिणेकडे आल.े त्य़मध्ये श़मलऽसांग, सजिनऽसांग, 

शदििलऽसांग, सटव़जा इत्य़दा ऱज़ांच़ सम़वेश होत़ . हे सवि ऱजे शीर वार व पऱक्रमा होते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

आटप़डा त्य़लिक्य़ताल खरसिांडा य़ ग़व़ल़हा प्ऱचान इऽतह़स ल़भलेल़ आह.े येथाल ऽसध्दऩथ़चे मांऽदर 

इऽतह़सप्रऽसध्द आह.े य़ मांऽदऱबद्ङल व देवस्थ़ऩब़द्ङल पिऱण़च्य़ द़खल्य़वरून पिढालप्रम़णे कथ़ 

स़ांऽगतला ज़ते. ‘ऩय़प्प़ गवळा ह़ शेतकरा म्हसवड येथाल श्रा ऽसध्दऩथ़च़ परमभक्त होत़ . त्य़मिळे तो 

प्रत्येक शऽनव़रा म्हसवडल़ देवदशिऩस़ठा ज़त असे. क़ल़ांतऱने वुद्च़पक़ऴमिळे त्य़ल़ ऽनयऽमतपणे 

देवदशिऩल़ ज़णे जमेऩ. त्य़मिळे त्य़ने देव़चा प्ऱथिऩ केला. पररण़मा श्रा ऽसध्दऩथ त्य़च्य़ स्वप्ऩत 

आले व म्हण़ले तिल़ म्हसवडल़ येण्य़चा गरज ऩहा . माच तिझ्य़ ग़व़त प्रकट होतो. पिढे खरसिांऽडत एक़ 

ऽठक़णा ऽशवऽलांग प्रकटले. त्य़ ऽठक़णा ऽसध्दऩथ़चे मांऽदर ब़ांधण्य़त आले.  
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    व़क़टक वांश़ताल द़नशीर ऱज़ ऽवष्णिकि ां ऽडन म़धववमिन य़ ऱज़ने  ऽदलेल्य़ द़ऩच़ उले्लख 

ख़ऩपीरमध्ये स़पडलेल्य़ त़म्रपट़त ऽमळतो.१४ सह़व्य़ शकताल ऱष्ट्र की ट वांश़च़ प्रथमच स्पस्ट उले्लख 

असलेल़ ऱज़ अऽवांधेयच्य़ प्रथम़ध़िताल  सांस्कुत व ब्ऱम्हा ऽलपाताल त़म्रपट वळई त़. म़ण येथे म़चि 

२००९ मध्ये स़पडल़ आह.े ऱष्ट्र की ट य़ांच़ मीळ पिरुष ऱज़ म़ऩड:क (म़ऩांक?) य़च़ त्य़त उले्लख 

आह.े  

    प्ऱचान इऽतह़स़ताल दिवे पके्क होण्य़स़ठा ह़ त़म्रपट महत्व़च़ म़नल़ ज़तो . वळई येथाल ऽवश्वस्त 

ऽपऱजा ऽलांग़प्प़ क़ळेल य़ांच्य़कडे ह़ त़म्रपट उपलब्ध आह.े  त्य़त इ. स. ५०० ते ६०० य़ 

क़लखांड़ताल ऱष्ट्र की ट वांश़ताल ऱज़ अऽवमेय य़ने म़त़ऽपत्य़च्य़ आऽण स्वतःच्य़ पिण्यव़ढास़ठा 

देल़ऽहक़ हे ग़व द़न ऽदले अस़ उले्लख आह.े य़ ऱज़ने वैश़ख़ताल चांद्रग्रहण़ऽदवशा कि म़रस्व़मा , 

चांद्रस्व़मा, धौलस्व़मा, चवऩरगस्व़मा , यज्ञस्व़मा , रुद्रस्व़मा , म़तुस्व़मा , गोपस्व़मा , बोल्ल्स्व़मा , 

श्रास्व़मा य़  दह़ ब्ऱह्मण़ांऩ देल़ऽहक़ ग़व द़न ऽदल.े य़त य़ ग़व़च्य़ चति:साम़हा स़ांऽगतल्य़ आहेत. 

य़ ग़व़च्य़ पीवेस प्रपलस्थ़न (पळसरवेल), पऽश्चमेस कि रकि टव़डा (कि कि टव़ड), दऽिणेस वेणिऽगरा 

(भोजऽलांग डोंगर), उत्तरेस उमरव़टा (ऽहांगणा), हा सवि ग़वे म़ण त़लिक्य़ताल वळईच्य़ आसप़स आऽण 

त़म्रपट़त उले्लऽखत आहेत.  

    ऱष्ट्र कि ट य़ स्पस्ट उले्लख़मिळे आऽण तेथाल ग़व़ांचे उले्लख असल्य़मिळे ऱष्ट्र कि ट वांश़चे मीलस्थ़न 

म़ण त़लिक़ होते हे स्पस्ट होते. इऽतह़स़च्य़ अभ्य़स़च्य़ दृष्ट्ाने ह़ त़म्रपट अऽतशय महत्व़च़ आह.े 

इऽतह़स़च्य़ अभ्य़सक़ांना य़ त़म्रपट़चे  व़चन पिण्य़च्य़ डेक्कन कॉलेजच्य़ तज्ञ़कडीन करून घेतले 

आह.े त्य़मिळे ऱष्ट्र कि ट ऱज़च़ इऽतह़स समोर येण्य़स मदत झ़ला . आणखा एक़ त़म्रपट़चे व़चन पिणे 

येथे न झ़ल्य़ने तो ऽदल्लाल़ प़ठऽवल़ आह.े१५   

    ख़ऩपीर त़लिक्य़ताल भ़ळवणा येथाल श्रा गवरेश्वर मांऽदऱत स़पडलेल्य़ ऽशल़लेख़वरून भ़ळवणा  

हे ग़व कऱड ऽवभ़ग़ताल एक महत्व़चे ग़व होते हे स्पस्ट होते. म़णदेश़वराल प्ऱचान ऱजवांश़च्य़ 

ऱजवटा च़लीक्य, ऽशल़ह़र, य़दव य़ घऱण्य़ऽवषयाचे ऽशल़लेख मांगळवेढ़ , पांढरपीर, वेऴपीर, 
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म़डग्य़ळ, म्हसवड, ऱज़पीर, कवठेमह़ांक़ळ इत्य़दा ऽठक़णा स़पडलेले सवि ऽशल़लेख १३ व्य़ 

शतक़पयांत आहेत.१६  य़त च़लीक्य़चे ऱजे इ.स. ५३५ प़सीन ऽवजय़दत्त, ऽवक्रम़ऽदत्य प़चव़, 

जयऽसांह, जगदेव कमक दिसऱ; कलचिरा  ऱजघऱणे इ. स. ११४६ प़सीन ऽबज्जल देव कलचिरा, पमिऽड 

देव, शेराफ ऽमज्जल; देवऽगराचे य़दव घऱणे इ. स. ११८७ प़सीन ऱमचांद्रदेव, भ्रम्ह्स्त्देव ऱण़, ब़ईदेव 

ऱण़, सांकमदेव य़ ऱजघऱण्य़ांना ऱज्य केले आह.े य़ ऱजे लोक़ांना अनेक मांऽदऱांऩ देणग्य़ ऽदल्य़च़ व 

जऽमना द़न केल्य़च़ ऊले्लख वराल ऽवऽवध ऽठक़णच्य़ ऽशल़लेख़वरून ऽमळतो .१७ कलचिरा घऱण्य़चा 

ऱजवट च़लिक्य घऱण्य़ताल प्रध़न य़ने इ. स. ११६२ ल़ स्थ़पन केला. य़ घऱण्य़ने स़ांगोल़ 

त़लिक्य़ताल जवऴ येथाल ऩऱयण देवस्थ़नल़ जमान ऽदल्य़च़ ऊले्लख आढळतो.         

    अजऩळे हे ग़व सोल़पीर कोल्ह़पीर मह़म़ग़िप़सीन १२ ऽक.मा. पऽश्चम –उत्तर ऽदसेल़ आह.े येथे 

मह़देव़चे प्ऱचान मांऽदर आह.े त्य़ल़च हर-हर मांऽदर म्हणीन ओळखले ज़ते. हे मांऽदर पीव़िऽभमिख आह.े य़ 

मांऽदऱच़ पररसर तटबांदासह १३५ X ७५ फि ट आह.े य़ मांऽदऱचा तटबांदा पडलेला असीन. य़ मांऽदऱत 

एकी ण १० मीती आहेत. 

     मांऽदऱत प्रवेश करत़ऩ ड़व्य़ ब़जीने प्रथम मीती ऽदसते त्य़चा उांचा ६.५ फि ट असीन ऽतच्य़ उजव्य़ 

ह़त़त डमरू ऽदसते. दिसऱ्य़ मीतीचा उांचाहा ६.५ फी टच आह.े य़ मीतीच्य़ उजव्य़ ह़त़त ऽत्रशीळ आह.े 

ऽतसरा मीती मऽहष़सीर मऽदिनाचा आह.े ताचा उांचा २.५ फि ट असीन हा मीती अत्यांत सिांदर व रेखाव आह.े 

चौथा मीती सद्ल म़तुकेचा आह.े प़चवा मीती च़मिांड़देवाचा असीन ता दसभिज़यिक्त आहे. हा मीती अत्यांत 

सिांदर असीन य़ मीतीचा उांचा २.५ फि ट आह.े सह़वा मीती सीयि मीती असीन य़ मीतीचा उांचा २.५ फि ट आह.े 

स़तवा मीती ग़भ़ऱ्य़त ज़त़ऩ ऽदसते. आठवा मीती शांकर प़विताचा असीन य़ मीतील़ च़र ह़त आहेत. 

उजवाकडाल ख़लच़ ह़त तिटलेल़ आह.े वरच्य़ ह़त़त डमरू आह.े ड़व्य़ वरच्य़ ह़त़त सपि आहे व 

ख़लच़ ह़त प़विताच्य़ कां बरेभोवता आह.े प़विता ऽद्रभिज असीन उजव़ ह़त शांकऱच्य़ ख़ांद्य़वर व ड़व्य़ 

ह़त़त कमल कळा आह.े नववा मीती हा गणेश़चा असीन ता २.५ फि ट उांच आह.े शेवटचा मीती ऩग 

द़ांपत्य़चा असीन य़ मीतीचा उांचा २.५ फि ट आह.े 
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     य़ मांऽदऱत नांदा मांडप, मिख मांडप, अांतऱळ, सभ़ मांडप, गभि गुह, हे प़च मांडप आहेत. य़ 

मह़देव़च्य़ मांऽदऱताल सवि मीतींचे ऽनररिण केल्य़स ते ११ व्य़ ऽकां व़ १२ व्य़ शतक़ताल अस़वे. 

क़रण य़ मांऽदऱचा वैऽशष्ठये च़लिक्यक़लान मांऽदऱशा ऽमळता जिळता आहेत. य़ भ़ग़त स़पडलेल्य़ 

ऽशल़लेख़वरून च़लिक्यक़लान ऱज़ांना य़ मांऽदऱांऩ देणगाच्य़ स्वरुप़त जऽमना ऽदलेल्य़ ऽदसत़त. य़ 

मांऽदऱत शैव व वैष्णव पांथ़च़ ऽमल़फ झ़ल्य़मिळे त्य़ल़ हर-हर मांऽदर म्हटलेले आह.े य़ ग़व़प़सीन 

अांद़जे ५० ऽक.मा. अांतऱवर कऩिटक ऱज्य़चा सरहद्ङ ल़गते . तेथे शैव पांथ़च़ प्रभ़व मोठय़ प्रम़ण़त 

असलेल़ ऽदसतो. 

    स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल चाणके हे ग़व म़ण नदाच्य़ ऽतऱवर वसलेले आह.े य़ ऽठक़णचे मह़देव मांऽदर 

ग़वच्य़ मध्य वस्तात पीव़िऽभमिख असीन ते भग्न अवस्थेत आह.े हे मांऽदर जऽमनाप़सीन १०-१२ फि ट उांच 

चौथऱ्य़वर ब़ांधलेले आहे. च़लिक्यक़लान मांऽदरे तान गभि गुह असलेला असत. य़ मांऽदऱस हा तान गभि 

गुह आहेत. त्य़मिळे हे मांऽदरहा य़च क़लखांड़ताल अस़वे. य़ मांऽदऱत मऽहष़सीर मऽदिना व ऽशवप़विताचा 

मीती आह.े य़ मांऽदऱच़ आक़र १७ X१७ फि ट आह.े य़ मांऽदऱचे मिख मांडप, सभ़ मांडप, अांतऱळ व 

गभिगुह असे प़च सभ़ मांडप आहेत.  

    चांद्रगिद्ल मौय़िने आपल़ ऱजकवा क़ऽलद़स य़स ऱष्ट्र कि ट ऱज़च्य़ दरब़रा ऱजदीत म्हणीन प़ठऽवल़ . 

तेव्ह़ म़ऩड:कच़ पित्र देवऱज ऱज्य करात होत़. य़च्य़ ऩव़वरून देव़पीर ऩव पडले अस़वे. 

म़णदेश़वर देवऱज नांतर त्य़ांच्य़ घऱण्य़ताल अऽभमन्यी, ऱज़ गोऽवांद य़ांना ऱज्य केले. पिढे च़लिक्य 

ऽशल़ह़र व देवऽगराच्य़ य़दव़ांना ऱज्य केल्य़च्य़ नोंदा स़पडत़त . म्हसवडच्य़ ऽसद्चऩथ मांदाऱत व 

मांगळवेढ़, पांढरपीर, वेऴपीर, कोळेऽगरा, म़डग्य़ळ येथे प्ऱचान ऽशल़लेख ऽमऴले आहेत. य़वरून य़ 

भ़ग़च्य़ प्ऱचान इऽतह़स़वर प्रक़श पडण्य़स मदत होते.  

    पांढरपीरच्य़ ऽवठ्ठल मांऽदऱताल ऽशल़लेख़त कऽवठे, म़णदेश, स़ांगोल़ य़ ऩव़ांच़ सम़वेश आहे. य़ 

ऽशल़लेख़त देव़ल़ देणग्य़ देण़ऱ्य़ व्यक्क्तांचा ऩवे ऽमळत़त. मांगळवेढय़ताल ऽशल़लेख़त 

कवठेमह़ांक़ळच्य़ मह़ांक़लादेवा मांऽदऱच़ सांदभि ऽमळतो. ४०० ग़व़ांच़ क़रभ़र य़ ग़व़तीन च़लत 
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अस़व़ अस़ अांद़ज केल़ ज़तो. गवरेश्वऱच्य़ पीजेस़ठा व ऽजणोद्च़ऱस़ठा चवण ऩयक, सोवण ऩयक 

आऽण ऩगदेव ऩयक य़ांना दह़ कप्पडा कोली दांड़ने २०० कम्म जमान ऽदल्य़च़ उले्लख १५ 

नोव्हेंबर११५६ च्य़ ऽशल़लेख़त ऽमळतो.  

    गवरेश्वऱच्य़ मांऽदऱताल ऽदवे क़यम तेवत ठेवण्य़स़ठा फि ल़ांचे दह़ बगाचे व एक तेलघ़ण़ द़ण 

ऽदल्य़च्य़ उले्लखहा ऽमळतो. य़वरून ७५०-८०० वष़िपीवी भ़ळवणात फि ल़ांचे त़टवे फि ललेले अनेक 

बगाचे अस़वेत अस़ अांद़ज करत़ येतो. येथाल दिसऱ्य़ एक़ ऽशल़लेख़तहा अररहांत़ांऩ नमस्क़र असो, 

वधिम़न ऽजनेंद्र आम्ह़ल़ कल्य़ण आऽण ज्ञ़ऩचा अनांत सांपत्ता प्ऱद्ल करून देवो अस़ उले्लख ऽमळतो. 

य़चबरोबर प्रभी पट्टणशेट्टा व प़णिव य़ांना शके १०७८ म्हणजे २६ मे ११७३ रोजा जैन मांऽदऱत गांध, 

नैवद्य, पिष्प दाप व धीप इत्य़दास़ठा जमान  ऽदल्य़च़ उले्लख ऽमळतो . हे सवि म़णदेश व़साय़ांस़ठा 

भीषण़वहच आहे असे म्हण़वसे व़टते . क़रण श़ांताच़ सांदेश देण़ऱ्य़ वधिम़न य़ांच़ आदर य़तीन स्पस्ट 

होतो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

मध्ययिगान क़ऴत अल्ल़उद्ङान ऽखलजाने ऽवजयनगरच्य़ य़दव़ांच़ पऱभव इ. स. १२९८ ल़ केल़. 

त्य़मिळे य़दव़चे सम्ऱज्य लय़स गेले. पररण़मा य़दव़ांच्य़ सांपीणि स़म्ऱज्य़त व दऽिण ऽहांदिस्थ़ऩत 

मिऽस्लम़ांच्य़ ऱजवटास सिरव़त झ़ला. पिढे हसनगांगी बह़मनाने १३४६ ल़ बह़मना स़म्ऱज्य़चा स्थ़पऩ 

केला. त्य़वेळा म़णदेश बह़मना स़म्ऱज्य़त मोडत होत़. मध्ययिगान क़लखांड़त ऽनज़मश़हा व 

आऽदलश़हा य़ांच्य़त सतत सांघषि झ़ल्य़चे स्पस्ट होते. त्य़मिळे ह़ प्रदेश कधा आऽदलश़हाकडे तर कधा 

ऽनज़मश़हाकडे ऱऽहल़. य़मिळे म़णदेश़च़ सांपीणि भ़ग सतत सांघष़ित ऱऽहल़. 

     ऽदऩांक १३ जीन १६६५ रोजा पिरांदरच़ तह झ़ल़. य़ तह़निस़र मोगल सरद़र ऱजे जयऽसांह 

य़ांच्य़बरोबर ऱजे ऽशव़जा ऽवज़पीर मोऽहमेस़ठा मांगळवेढय़ल़ क़हा क़ळ एकत्र होते. येथेच ऽशव़जा 

ऱज़ांच्य़ आग्ऱ भेटाचा खलबते ऽशजला . मांगळवेढय़च्य़ लढ़ईत ऽशव़जा ऱज,े स़वत्र भ़ऊ व्येंकोजा 

य़ांच्य़शा समोऱसमोर लढले. हा य़ दोन्हा बांधिच्य़ आयिष्य़ताल  पऽहला ऽन अखरेचा भेठ ठरला. पिढे 

यिवऱज सांभ़जा ऱजे ऽशव़जाच्य़ पन्ह़ळ्य़च्य़ कैदेतीन सिटी न मोगल़ांऩ येऊन ऽमऴले . त्य़वेळा त्य़ांचे 
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व़स्त्यव्य अकलीजच्य़ ऽकल्ल्य़त होते.१८ सांभ़जा ऱजे य़ांऩ पकडल्य़चा व़त़ि औरांगजेब़ने य़च ऽठक़णा 

ऐकला आऽण जल्लोष करवल़.  

     ऱयगडचा मोहाम, ऽजांजाचा मोहाम, यिवऱज श़हूच़ म़चणीर मांऽदऱताल ऽवव़ह इत्य़दा घटऩ 

म़णदेश़तच ब़दशह़च्य़ व़स्त्यव्य़त घडीन आल्य़. मोगल़ांचे घोडे ज्य़ सांत़जा व धऩजींऩ प़ण्य़त 

प़हून घ़बरत होते त्य़ मऱठ्य़ांच्य़ सेऩपतात बेबऩव व सांत़जाच़ वध ऽन त्य़चे क़पलेले ऽशर 

शहेनशह़ल़ सोल़पीर ऽजल्य़ताल ब्रम्ह्स्त्पीराल़ हज़र करण्य़त आल.े सांत़जा घोरपडेच्य़ वध़चा ब़तमा 

ब़दशह़ल़ ख्व़ज़ य़कि त य़ने ऽदला. त्य़मीळे य़कि त़स ब़दशह़ने ‘खिशखबरख़न’ हा पदवा ऽदला.१९ 

१९ व्य़ शतक़च्य़ सिरव़तास इांग्ऱजा सत्तेचे सीरू झ़लेले ग्रहण, य़च वेळा देश़ल़ ह़दऱ देण़रा घटऩ 

म्हणजे गांग़धर श़रींच़ पांढरपीऱत झ़लेल़ क्री र वध म़णदेश़तच झ़ल़ .२० 

म़णदेश़ताल ऽकले्ल : 

    आडव़ट़ चढ़यच़ ऩद जडल़, की वेगवेगळ्य़ गडकोट़ांचा व़रा सिरु होते. म़णदेश़त असे अनेक 

अपररऽचत गडकोट दडले आहेत. त्य़मध्ये वधिनगड, मऽहम़नगड, व़रुगड , भीप़लगड , सांतोषगड आऽण 

स़ांगोल्य़च़ ऽकल्ल़ इत्य़दींच़ सम़वेश होतो. मऽहम़नगड़चा व़रा तर मऩल़ तजेल़ देण़रा ठरते. ह़ 

ऽकल्ल़ उपेऽित असल़ तरा आजहा आपल्य़ क़त़ळा सौंदय़िने ऽदम़ख़त उभ़ आह.े म़णदेश़च़ द्ऱरप़ल 

म्हणीन सांबोधल़ ज़ण़ऱ वधिनगड हा प़हण्य़स़रख़ आहे. 

वधिनगड : 

    स़त़ऱ ऽजल्य़ताल म़णदेश य़ शब्द़चा ओळख, स़ऽनध्य केवळ तसे दिष्क़ऴशा ! हे ऩव उच्च़रत़च 

डोळ्य़पिढे तो वैरण मिलिखच उभ़ ऱहतो. क़यम रखरखात-उज़ड, करपलेल़ अस़ ह़ भ़ग. पण प़ऊस 

सिरु झ़ल़, की म़त्र थोड़फ़र ऽहरव़, कोमल बनतो. वधिनगड, मऽहम़नगड, सांतोषगड आऽण व़रुगड हा य़ 

म़णदेश़चा दिगिचौकडा इऽतह़स़चा दौलत !  स़त़ऱ्य़तीन कोरेग़व म़गे य़ प्रदेश़त ऽशरले, की 

वधिनगड़च्य़ घ़ट़त य़तल़च पऽहल़ ऽशलेद़र आपला व़ट अडवतो तो म्हणजे वधिनगड.   
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    स़त़ऱ-पांढरपीर रस्त्य़वर स़त़ऱ्य़हून ३३ ऽक.मा. ह़ ऽकल्ल़ आह.े स़त़ऱ्य़हून पिसेग़वकडे ज़ण़रा 

कोणताहा एसटा बस य़ गड़कडे ज़ण्य़स़ठा सोयाचा आहे. य़ सवि बस गड़च्य़ प़यथ्य़शा असण़ऱ्य़ 

वधिनगड य़ ग़वा थ़ांबत़त . य़ व़टेताल त़लिक्य़चे कोरेग़व ओल़ांडले, की लगेचच ब़ग़यता ऽहरव़ भ़ग 

ज़ऊन उज़ड म़ळ सिरु होतो. वधिनगड़जवळ हे ऽचत्र पीणि होते आऽण म़णदेशा आपले प़ऊल पडते. 

सय़द्राच्य़ मिख्य ऱांगेचा एक उपश़ख़ म़णदेश़तीन ऽफरते. य़ ऱांगेवरच ह़ म़णदेश़च़ द्ऱरप़ल उभ़ आह.े 

वधिनगड ग़व़त वळत़च वेशावर म़ांडलेल्य़ दोन तोफ़ ऽदसत़त .  त्य़मिळे वधिनगड़चे रूप खिलीन ऽदसते.  

    य़ गड़चा समिद्रसप़टाप़सीन उांचा १५०० फि ट (४५७ माटर) आह.े ग़व़त ऽशरत़च गड़च्य़ तट़च़ 

दगड न दगड स्वच्छपणे ऽदसी ल़गतो . ग़व़च्य़ पीवि ऽदशेने एक व़ट गड़वर ज़ते. प़यऱ्य़ांच्य़ य़ म़ग़िवर 

भैरव, म़रुता व गणेश़चे दशिन घडते. मधोमध टेकडा आऽण भोवताने तट़लगतचा सप़टा अशा गड़चा 

रचऩ आह.े टेकडाच्य़ सवोच्च स्थ़ना वधीनाम़तेचे मांऽदर आह.े य़ गड़चा तटबांदा धडध़कट आहे, हेच 

य़ गड़चे वैऽशष्ठय आहे. ज़ड-रुां द ब़ांधक़म़च़ ह़ तट आजहा सिऽस्थता आह.े य़ गड़चा ऽनऽमिता कोणा 

केला हे इऽतह़स़ल़ फ़रसे म़ऽहत ऩहा. पण छत्रपता ऽशवऱय़ांना अफझलख़न वध़नांतर म़णदेश़ताल 

अन्य ऽकल्ल्य़बरोबर ह़ ऽकल्ल़हा ऽजांकी न घेतल़ .  

    १४ ऑक्टोबर १६६१ ते १९ ऑक्टोबर १६६१ य़ क़ल़वधात मह़ऱज स्वतः य़ गड़वर मिक्क़मा 

होते. त्य़ांनाच १६७३-७४ मध्ये य़ गड़चा पिनब़ांधणा केला. औरांगजेब़च्य़ दऽिणस्व़रावेळा ६ जीन 

१७०१ त्य़ने वधिनगड ऽजांकल़. म़त्र अल्प़वधात मऱठ्य़ांना तो पिन्ह़ मोगल़ांकडीन ऽजांकी न घेतल़. 

मऱठ्य़ांच़ वधिनगड़वराल इऽतह़स पिढे १८१८ च्य़ ऽब्रऽटश़ांबरोबरच्य़ शेवटच्य़ लढ़ई पयांत ज़गत़ 

होत़. 

सांतोषगड : 

    सय़द्राचा मिख्य डोंगरऱांग प्रत़पगड़प़सीन ३ भ़ग़ांमध्ये ऽवभ़गला आह.े शांभीमह़देव ऱांग, ब़मणोला 

ऱांग आऽण म्हसोब़ ऱांग. य़पैकी म्हसोब़ डोंगरऱांग़वर सांतोषगड, व़रुगड , मऽहम़नगड आऽण वधिनगड हे 
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ऽकले्ल आहेत. ह़ सवि पररसर तस़ कमा प़वस़वरच़ , म़त्र उस़च्य़ शेतामिळे सवि पररसर सधन झ़लेल़ 

आह.े सांतोषगडल़ त़थवडय़च़ ऽकल्ल़ असेहा म्हणत़त. य़ ऽकल्ल्य़चा समिद्रसप़टाप़सीन  उांचा 

२९०० फि ट आह.े य़ गड़वर फलटण आऽण स़त़ऱ य़ दोन्हा शहऱतीन ज़त़ येते. त़थवडे ऽकल्ल्य़च्य़ 

प़यथ्य़चे ग़व आह.े य़ल़ अनेक म़ग़िने पोहचत़ येते. फलटण ते त़थवडे हे स़ध़रण १९ ऽकमा. चे 

अांतर आह.े त़थवडे ग़व़त ‘ब़लऽसद्चाचे ’ जाणोद्च़र केलेले मांऽदर आह.े मांऽदऱच्य़ प़यरावरून इ.स. 

१७६२ मध्ये ऽकल्ल्य़च़ जाणोद्च़र केल्य़चे समजते. ऽकल्ल्य़वर मह़देव़चे मांऽदर असीन त्य़च्य़ 

ब़जील़ एक चौकोना ऽवहार आह.े त्य़त ब़रम़हा प़णा असते.   

भीप़ळगड : 

    म़णदेश़ताल ह़ ऽकल्ल़ जतच्य़ व़यव्येस २० मैल़वर आह.े स़ांगोल़ त़लिक़ व जत त़लिक्य़च्य़ 

हद्ङावर आह.े  ह़ ऽकल्ल़ ऽशवऱय़ांना ऱज़ भीप़लच्य़ ऩव़ने ब़ांधल़ आहे, असे म्हटले ज़ते. म़त्र तो 

सिऽस्थताताल नसल्य़ने व ऽवज़पीरच्य़ आऽदलशह़शा टक्कर देण्य़स़ठा छ. ऽशव़जा मह़ऱज़ांना य़चा 

ड़गडि जा करून तो भक्कम केल़.२१ य़ ऽकल्ल्य़त सांकट़च्य़ प्रसांगा खऽजऩ व ध़न्य ठेवण्य़चा व्यवस्थ़ 

त्य़ांना केला होता.२२  

    य़ ऽकल्ल्य़त ऽशवऱय़ांच्य़ जावऩताल एक अत्यांत दिदैवा घटऩ घडला. ऽशवऱय़ांचे पित्र सांभ़जा ऱजे 

मोगल़ांच़ सिभेद़र ऽदलेरख़न य़स १६७८ मध्ये स़माल झ़ले. त्य़मिळे ऽदलेरख़न ह़ सांभ़जासह 

भीप़ळगड ऽजांकण्य़स़ठा च़लीन आल़. य़ ऽकल्ल्य़वर स्वऱज्य़तफे ऽफरांगोजा नरस़ऴ ह़ ऽकले्लद़र 

य़वेळा तेथे होत़.२३ छत्रपता ऽशव़जा य़वेळा पन्ह़ळ्य़वर होते. ऽदलेरख़ऩने सांभ़जा ऱज़ांऩ आघ़डाल़ 

ठेवीन १७ एऽप्रल १६७९ रोजा भीप़लगड़वर हल्ल़ केल़. ऽदलेरख़ऩच्य़ भाताने सैऽनक़ांना ऽकल्ल्य़च़ 

आश्रय घेतल़. त्य़मिळे ऽकले्लद़ऱच़ ऩऽवल़ज झ़ल़. पऱक्रम़चा इष़ि व स़धऩचा मिबलकत़ असीनहा 

ऽकले्लद़ऱल़ ऽकल्ल़ लढऽवत़ येईऩ. हल्ल्य़त सांभ़जा ऱज़ांचे क़हा बरे-व़ईट झ़ले तर क़हातरा भलतेच 

घडेल य़ भाताने त्य़च़ ऩईल़ज झ़ल़ . त्य़मिळे ऽदलेरख़ऩने गड त़ब्य़त घेतल़. पररण़मा  ऽकल्ल्य़वर 
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कैदा बनलेल्य़ ७०० लोक़ांचे एक-एक ह़त कलम करून आपला अघोरा ऽशि़ त्य़ने अांमल़त 

आणला.२४  

    भीप़लगड ऽदलेरख़ऩने घेतल्य़चा खबर ऽशवऱय़ांऩ ऽमळत़च त्य़ांना ऽकल्ल्य़च्य़ बच़व़स़ठा 

१६,००० सैन्य प़ठऽवले . हे सैन्य य़ ऽकल्ल्य़वर पोहोच होण्य़पीवीच तो ऽकल्ल़ मोगल़ांच्य़ त़ब्य़त 

गेल़ होत़. य़ गड़ऽवषयाचा म़ऽहता ‚बसतानिस्सल़तान ‛ आऽण ‚त़राख ेऽदल्कि श़‛ व ‚मल्ह़र ऱमऱव 

ऽचटणास बखर‛ य़तीन ऽमळते. १७३८ मध्ये पेशव़ ऩऩस़हेब़ांच्य़ क़ऴत ह़ गड पिन्ह़ मऱठ्य़ांकडे 

आल़. त्य़वेळा बऽहजी ऩईकच़ वध य़ ऽठक़णा करण्य़त आल़.  

मऽहम़नगड : 

    ह़ ऽकल्ल़ म़णदेश़ताल मह़देव डोंगरऱांगेवर येरऴ आऽण म़णगांग़ य़ दोन नद्य़ांच्य़ दिष्क़ळा 

व़त़वरण़त उमलल़ आह.े म्हणजेच दिष्क़ळा व़त़वरण़त उमललेले एक सिांदर डोंगरपिष्प असे वणिन य़ 

गड़चे करत़ येते. अस़ ह़ ऽकल्ल़ दऽहवडा हून अांद़जे १०-१२ ऽक.मा. अांतऱवर आह.े य़ पररसऱताल 

ऽकले्ल हे मिख्य डोंगरऱांगेप़सीन अलग झ़लेल्य़ डोंगऱवर ऽवऱजम़न झ़लेले आहेत. २५ स़त़ऱ-पांढरपीर 

रस्त्य़वर मऽहम़नगड ऩव़चे ग़व आह.े य़ ग़व़च्य़ म़गे मिख्य डोंगऱप़सीन अलग झ़लेल्य़ डोंगऱवर 

असलेल़ मऽहम़नगड ऽकल्ल़, त्य़च्य़ त़शाव क़तळ कड़्ांमिळे आपले लि वेधीन घेतो. दिगिपे्रमींना 

आवजीिन भेट दय़वा अस़ ह़ गड आहे. म़णस़रख्य़ दिष्क़ळा प्रदेश़त असीनहा मऽहम़नगड़चा व़रा 

मऩल़ उत्तेजन देण़रा ठरते. प़ण्य़चे दिऽभिि असीनहा गड़चे सेवेकरा वांशपरांपरेने आजहा येथे ऱहत़त.२६   

    मऽहम़न श़हवला य़ सांत़ांच्य़ व़स्तव्य़ने ह़ गड प़वन झ़ल़ म्हणीन त्य़ल़ मऽहम़नगड हे ऩव प्ऱद्ल 

झ़ले. ऽशव़जा मह़ऱज़ांच्य़ आधाच़ ह़ ऽकल्ल़ आहे, असे येथाल लोक स़ांगत़त . १८१८ मध्ये लढ़ई न 

होत़च ह़ ऽकल्ल़ इांग्रज़ांच्य़  ह़ता आल़. य़ गड़ल़ सांपीणि तटबांदा असीन पीवी ७ फि ट उांचाच़ कम़ना 

दरव़ज़ होत़. सध्य़ म़त्र तो पीणिपणे भिईसप़ट झ़ल़ आह.े गड़चे बिरुजच थोडेफ़र श़बीत आहेत. 

दरव़ज़तीन गड़त प्रवेश करण्य़पीवी तट़च्य़ ड़व्य़ अांग़स प़ण्य़चा ट़की ल़गते, ता पीणिपणे बिजीन गेलेला 
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आह.े त्य़ल़ ल़गिनच तट़ख़ला खडक़त चोकोना गिह़ आहे. ता बराच खोल आहे असे बोलले ज़ते. 

दरव़ज़तीन क़हासे वर गेले ऽक ड़व्य़ ब़जीस म़रुताचे मांऽदर आहे परांति त्य़वर छत ऩहा. थोडे पिढे गेले ऽक 

मोठ़ खडड़ आह.े खड़्ल़ ल़गीन हौद आह.े त्य़त पीवी ध़न्य स़ठवत असत. हे हौद सध्य़ म़ताने पीणि 

भरलेले आहेत. हौद़च्य़ दऽिणेस एक पडझड झ़लेला इम़रत ऽदसते. त्य़ब़बत असे बोलले ज़ते ऽक, 

तेथे दगडा तळघर असीन त्य़त कैद्य़ांऩ ठेवत असत. य़ गड़चे वैऽशष्ट्य म्हणजे उत्तर टोक़वराल तटबांदात 

असण़ऱ गिद्ल दरव़ज़ प़हण्य़स़रख़ आहे. 

    गड़च्य़ पीवेकडाल म़चाच्य़ टोक़वर एक बिरुज आह.े त्य़स झिांज़र मह़ल म्हणत़त. त्य़च्य़ पोट़तच 

लह़न मह़देव़चा ऽपांड आह.े ह़ गड ऽत्रकोणा आक़ऱच़ असीन तो पीणिपणे रुि व़टतो. य़ गड़च्य़ 

पऽश्चमेस वधिनगड, दऽिणेस भीप़ळगड तर उत्तरेस व़रुगड आह.े  

    इ. स. १७१५-१७१६ मध्ये सिलत़नजा ऽनांब़ळकर व ज़नोजा ऽनांब़ळकर य़ उभयत़ांना 

भ़वबांदकीतीन य़ ग़व़त ज़ळपोळ करून गिरे-ढोरे १००० व मेंढरे २००० नेला. ब़यक़ांच़ बांदहा 

धररल़. ३ रोज ब़यक़ांस नेले. त्य़ांच्य़ अांग़वराल लिगडा फ़डीन घेतला. य़ कुत्य़मिळे त्य़ांचा शरम गेला, 

पररण़मा ३ ब़यक़ांना आगामध्ये उडय़ घेतल्य़. य़ गड़च्य़ बांदोबस्त़स़ठा खच़िस म़ळऽशरस व मेडद 

ग़वचे ऽनम्मे उत्पद्ऱ श़हूमह़ऱज़ांना तनख़ म्हणीन ऽदले होते. २७  गड़चे मिद्ऱऽधक़रा वणगोजा ऩईक 

ऽनांब़ळकर होते, तर ऽकल्ल्य़च़ हव़लद़र क़रकी न मह़दजा पतांगऱव होते. 

व़रुगड : 

    स़त़ऱ ऽजल्य़ताल फलटणच्य़ दऽिणेस दोन ऽकले्ल उभे आहेत. ते म्हणजे व़रुगड आऽण सांतोषगड 

होय. सांस्थ़न क़लखांड़त फलटण सांस्थ़नल़ य़ ऽकल्ल्य़ांच़ उपयोग सांरिक म्हणीन होत होत़ . म़ण 

त़लिक्य़त म़णगांग़ नदा ऽजथे उगम प़वते त्य़ ऽसत़ब़ईच्य़ डोंगऱत ड़व्य़ कि शावर ह़ ऽकल्ल़ आहे. 

म्हणजेच शांभी मह़देव़च्य़ डोंगर ऱांगेवर ह़ गड वसलेल़ आहे. य़ डोंगऱमिळे फलटण व म़ण हे दोन 

त़लिके ऽवभ़गले आहेत. ह़ ऽकल्ल़ छ. ऽशव़जा मह़ऱज़ांना ब़ांधल़ असे स़ांऽगतले ज़ते. म़त्र तस़ 
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भक्कम ऐऽतह़ऽसक पिऱव़ उपलब्ध ऩहा. दहावडाच्य़ ईश़न्येस असलेल्य़ य़ ऽकल्ल्य़च़ उपयोग 

टेह़ळणास़ठा केल़ ज़त अस़व़. ह़ ऽकल्ल़ ऽगररदिगि प्रक़ऱत मोडतो. य़ ऽकल्ल्य़चा समिद्रसप़टाप़सीन 

उांचा ३००० फि ट (९१४ माटर) आह.े२८ फलटण प़सीन ऽगरवा पयांत बसने ज़वीन तेथीन अध़ि त़स च़लत 

गेल्य़स गड़च़ प़यथ़ ग़टत़ येतो, ऽकां व़ म़ण भ़ग़तीन प़लवण य़ ग़वा येऊनहा य़ गड़वर ज़त़ येते.  

    स़त़रच्य़ ऱज़ांच्य़ वताने ऽवठ्ठलपांत फडणास य़ांना दिसऱ ब़जाऱव पेशवे य़ांच्य़कडीन ह़ ऽकल्ल़ 

१८१८ मध्ये घेतल़ व नांतर इांग्रज़ांकडे सिपीदि केल़. ह़ गड ल़ांबीन छोट़ व़टतो , परांति आताल पस़ऱ मोठ़ 

आह.े य़ ऽकल्ल्य़पेि़ येथाल डोंगरऱांग़ उांच आहेत. गड़च़ दऽिण दरव़ज़ व तटबांदा अजीन श़बीत 

आह.े गड़च्य़ पऽश्चमेकडे तिटलेल़ कड़ आह.े व़यव्येकडे फलटण दरव़ज़ आह.े य़ ऽकल्ल्य़ल़ 

ब़लेऽकल्ल़ असीन त्य़चे वरच़ व ख़लच़ असे दोन भ़ग आहेत. ब़लेऽकल्ल्य़च़ पऽश्चम भ़ग पसरलेल़ 

आह.े त्य़वर तट़स़रखा ऽभांत ब़ांधीन हे दोन ब़लेऽकले्ल तय़र झ़ले आहेत.  

    नैऋत्य व व़यव्य ऽदश़ांऩ दोन मोठे बिरुज आहेत. ब़लेऽकल्ल्य़च्य़ दरव़ज़तीन आत प्रवेश केल़ ऽक 

ड़वाकडे सदरेचा इम़रत, कैदा ठेवण्य़चा अांध़र कोठडा व प़ण्य़चा ऽवहार आहे. भैरवऩथ़चे मांऽदर 

ब़लेऽकल्ल्य़च्य़ ख़ला म़चेवर आह.े म़चेवर घोडेव़डा हे लह़नसे ग़व आह.े येथेच हे मांऽदर असल्य़ने 

त्य़च़ जाणोद्च़र झ़ल़ असल्य़ने ते सिऽस्थतात आह.े २९ येथे चैत्र मऽहन्य़त मोठा य़त्ऱ भरते. 

देवऴसमोरच़ प़र, त्य़वराल झ़डे य़मिळे हे ऽठक़ण रम्य व़टते . गड़वर आत़ वाजहा आला आह.े 

ब़लेऽकल्ल्य़वर ख़लच्य़ ब़जीस पऽश्चमेकडे एक ट़ांक आह.े  

स़ांगोल्य़च़ ऽकल्ल़ :  

    स़ांगोल़ हे सोल़पीर ऽजल्य़ताल त़लिक्य़चे ऽठक़ण असीन ते ऽमरज-पांढरपीर रस्त्य़वर सोल़पीर प़सीन 

१०० ऽक.मा. अांतऱवर आह.े य़ ऽठक़णा एक भिईकोट ऽकल्ल़ होत़. म़त्र सद्य ह़ ऽकल्ल़ सद्यऽस्थतात 

पीणिपणे ऩमशेष झ़लेल़ आह.े १६७९ मध्ये ह़ ऽकल्ल़ आऽदलशह़च्य़ त़ब्य़त होत़. त्य़च़ ऽकले्लद़र 

बह़द्ङिरख़न ह़ होत़. मोगल़ांना घेतलेल़ अकलीजच़ ऽकल्ल़ १६७९ मध्ये आऽदलशह़च्य़ त़ब्य़त आल़ 
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होत़. मोगल़ांतफे य़ ऽकल्ल्य़वर बज़जा ऽनांब़ळकर य़ांना हल्ल़ केल़. ऽह ब़तमा स़ांगोल्य़च्य़ 

ऽकले्लद़ऱस समजत़च तो अकलीजच्य़ ऽकले्लद़ऱच्य़ मदतास़ठा ध़वीन गेल़. त्य़मिळे बज़जा 

ऽनांब़ळकर य़ल़ म़घ़र घ्य़वा ल़गला. स़ांगोल्य़च़ ऽकले्लद़र बह़द्ङिरख़ऩने त्य़स ह़कलीन ल़वले . 

बज़जाच़ पित्र य़ लढ़ईत ठ़र झ़ल़. ३० ख़नजह़न बह़द्ङीर य़ने मांगळवेढय़च़ ऽकल्ल़ व सांगोल्य़च़ 

ऽकल्ल़ मे १६८४ मध्ये मोगल़ांच्य़ त़ब्य़त आणल़.३१  

    श़हुनांतर ऩऩस़हेब़ांच्य़ प्रयत्ऩने ४ ज़नेव़रा १७५० रोजा ऱज़ऱम ग़दावर आले. त्य़मिळे 

ऩऩस़हेब़ांना स़त़ऱ्य़त ऱहून त्य़च्य़वर आपल़ प्रभ़व प़डल़ , पररण़मा ऱज़ऱम पेशव्य़ांच्य़ तांत्ऱने व़गी 

ल़गल़. तेंव्ह़ त़ऱब़ई व पेशव्य़ांताल सांघषि अटळ झ़ल़. ऩऩस़हेब पेशव्य़ांना छत्रपतींचे महत्व कमा 

करून पेशव्य़ांकडे ऱज्य़चे सव़िऽधक़र घेण्य़च़ घ़ट घ़तल़. त्य़स़ठा ऱज्यक़रभ़ऱचा नवा व्यवस्थ़ 

ऽनम़िण करण,े त्य़ल़ छत्रपतींचा म़न्यत़ घेणे आवश्यक होते. य़चवेळा स़ांगोल्य़च़ सांघषि ऽनम़िण झ़ल़.  

    पेशव्य़ांना प्रऽतऽनधाकडाल स़ांगोले मांगळवेढे हा ठ़णा म़ऽगतला त्य़स़ठा स़ांगोल्य़हून यम़जास 

बोलवीनहा घेतले. प्रऽतऽनधींना दडपण़मिळे हा ठ़णा पेशव्य़ांकडे देण्य़चे म़न्यहा केल.े तशा यम़जास आज्ञ़ 

केला, परांति यम़जींना स़ांऽगतले ऽक प्रऽतऽनधा हे छत्रपतींचे सेवक असल्य़ने त्य़ांच्य़ आज्ञेनेच प्रदेश़चा 

देवघेव करत़ येईल. पेशव्य़ांच़ हुकि म आपण म़नण़र ऩहा. य़तीन पेचप्रसांग ऽनम़िण झ़ल़. लढ़ई 

केल्य़ऽशव़य पय़िय ऩहा, ताहा छत्रपतींच्य़ आज्ञेने हे ओळखीन पेशव्य़ांना ऱमऱज़ व सद़ऽशव भ़ऊ य़ांऩ 

प्रचांड फौजेसह स़ांगोल्य़च्य़ मोऽहमेवर प़ठऽवले . १० सप्टेंबर १७५० रोजा स़ांगोल्य़च्य़ ऽकल्ल्य़वर 

स्व़रा केला. यम़जाना कडवा झिांज ऽदला. शेवटा २५ सप्टेंबरल़ यम़जा शरण आल़.  

    य़ स्व़रात यम़जास  अपयश आल्य़ने मह़ऱष्ट्र ़च्य़ इऽतह़स़ल़ कल़टणा देण़ऱ तह स़ांगोल्य़च्य़ 

अांऽबक़देवाच्य़ मांऽदऱत झ़ल़. य़ तह़निस़र पेशव्य़ांना मऱठा स़म्ऱज्य़चा सवि सत्त़ आपल्य़ ह़ता घेतला 

व आपण़स एकऽनष्ठ असे अष्ट्प्रध़नमांडळ नेमले. य़ क़लखांड़त स़ांगोले ऱजकीय उल़ढ़लाचे कें द्र बनले. 

स्वतः ऱमऱजे पेशव्य़ांचे सेऩपता व मित्सदा स़ांगोल्य़च्य़ ऽकल्ल्य़त ऱहून क़हाक़ळ ऱज्यक़रभ़र पह़त 

होते. 
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म़णदेश़ताल क़हा ऐऽतह़ऽसक घऱणा : 

    सोऴव्य़ सतऱव्य़ शतक़त मह़ऱष्ट्र ़त क़हा घऱणा स्वकतिबग़रावर पिढे आला. त्य़त म़णदेश़ताल 

जतचे चव्ह़ण, डफळे, औांधचे प्रऽतऽनधा, मलवडाचे घ़डगे, म्हसवडचे म़ने य़ांच़ सम़वेश होतो . म़ने 

ऽबदरच्य़ ब़दशह़कडे नोकरास होते. य़ घऱण्य़ताल अनेक सरद़ऱांना पऱक्रम केल्य़चे इऽतह़स़त नमीद 

आह.े त्य़त कुष्ण़जा, रथ़जा, ऽपऱजा, ज़नोजा, भोजऱज य़ांच़ सम़वेश होतो . 

    जतचे डफळे घऱणे हे म़णदेश़ताल पऱक्रमा घऱणे म्हणीन इऽतह़स़त प्रऽसध्द आहे. य़ घऱण्य़ने 

म़णदेश़च्य़ आग्नेय भ़ग़वर सिम़रे ३०० वषे ऱज्य केले. य़ घऱण्य़च़ मीळ पिरुष म्हणीन दिद़ य़स 

ओळखले ज़ते. क़हा ऽठक़णा त्य़च़ उले्लख दिद़देव अस़ आहे. य़ घऱण्य़ताल यद्धलोजा य़चे लग्न 

डफऴपीरच्य़ प़टाल घऱण्य़ताल ल़ख़जा प़टल़च्य़ मिलाशा झ़ले. त्य़मीळे य़ घऱण्य़चा सांपत्ता 

यद्धलोजास ऽमऴला पररण़मा य़ घऱण्य़स य़ घटनेप़सीन डफळे घऱणे य़ ऩव़ने ओळखले ज़ऊ ल़गले . 

य़ घऱण्य़ताल पऱक्रमा मित्सद्चा व धोरणा पिरुष म्हणीन सटव़जाऱव य़ांऩ ओळखले ज़ते. त्य़ने 

स्वत:च्य़ बऴवर लौऽकक ऽमळवल़ . त्य़च्य़ पऱक्ऱमिळे आऽदलशह़ने त्य़ल़ वऽजऱच़ हुद्ङ़ व ६००० 

घोडेस्व़र आऽण ५००० प़यदळचा मनसबद़रा ऽदला. त्य़मिळे ऽवज़पीर दरब़रा त्य़स सन्म़न प्ऱद्ल झ़ल़ . 

औरांगजेब़ने १६८६ पयांत आऽदलशह़ल़ ऩमोहरण करत आणले होते. तेंव्ह़ सटव़जाऱव क़हा क़ळ 

मोगल़ांऩ ऽमऴले होते सटव़जाऱव य़ांनाच जत सांस्थ़ऩचा स्थ़पऩ केला.  

    एऽप्रल १६८७ मध्ये छ. सांभ़जा ऱज़ांना आऽदलशह़चा मदत घेऊन मोगल प्रदेश़वर स्व़रा केला आऽण 

स़ांगोल्य़च़ ऽकल्ल़ त्य़ब्य़त घेतल़. य़ ऽकल्ल्य़च़ ऽकले्लद़र म्हणीन म़णकोजा य़ सरद़ऱस नेमले. 

परांति अल्प़वधातच २९ मे १६८७ रोजा औरांगजेब़ने ह़ ऽकल्ल़ परत त्य़ब्य़त घेतल़.३२ छत्रपता सांभ़जा 

नांतर ऱज़ऱम़च्य़ अऽधपत्य़ख़ला मऱठ्य़ांना स्व़तांत्र्य़स़ठा मिघल़ांच्य़ सैन्य़शा ऽतव्र सांघषि केल्य़चे 

ऽदसते. १६९० ल़ खट़व येथे मऱठ्य़ांचे ऽदग्गज सरद़र सांत़जा व धऩजाने मिघल़वर केलेल्य़ हल्ल्य़त 

मऱठ्य़ांऩ अपयश आले असले तरा अल्प़वधातच सांत़जा , धऩजा, सटव़जाऱव डफळे हे सरद़र 

२०,००० फौजेऽनशा म्हसवडजवळ मोघल़ांवर च़लीन गेले . त्य़ वेळा झ़लेल्य़ लढ़ईत मोघल़ांऩ परत 
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ऽफऱवे ल़गले. य़वेळा सटव़जाऱव डफळे य़ांना मऱठ्य़ांऩ मोल़चा मदत केला. य़च़ पररण़म ब़दशह़ 

व सटव़जा सबांध ऽबघडण्य़त झ़ल़ .  

    म़णदेश़च्य़ इऽतह़स़त म्हसवडच्य़ म़ने घऱण्य़ल़ अनन्यस़ध़रण महत्व आहे. य़ घऱण्य़ताल 

रत़जा म़ने ह़ पऱक्रमा पिरुष होऊन गेल़. त्य़च प्रम़णे त्य़च़ सीपित्र ऩगोजाहा ऱजक़रण़ताल ड़वपेच 

खळेण्य़त तरबेज होत़. हे घऱणे सिरव़ताप़सीन आऽदलशह़शा एकऽनष्ठ होते. परांति आऽदलशह़च़ ऱ्ह़स 

होण्य़स सिरव़त झ़ल्य़वर क़ऴचा प़ऊले ओळखीन ऩगोजा म़ने य़ने १६८५ मध्ये मोगल़चा च़करा 

ऽस्वक़रला . मोगल ब़दशह़ने ऩगोजाच़ दऱऱ प़हून म्हसवडचा ठ़णेद़रा आऽण म़ण परगण्य़ताल 

१३,५०,००० द़म़चा जह़ऽगरा ऽदला. औरांगजेब ब़दश़हने छ. सांभ़जाच़ वध केल़ . 

    कि तिबश़हा सांपवला परांती ऱज़ऱम़च्य़ आधापत्त्य़ख़लाल मऱठेश़हा सांपवत़ आला ऩहा . ऽदवसेंऽदवस 

मऱठ़ सरद़र औरांगजेब़स सळो ऽक पळो करून सोडत होते. पररण़मा ब़दशह़ हव़लऽदल झ़ल़. 

मोगल़ांऩ ऽमऴलेले सरद़र स्वगुहा परती ल़गले. १६९० मध्ये म़णकोजा प़ांढरे, ऩगोजा म़ने, नेम़जा 

ऽशांदे स्वऱज्य़त रुजी झ़ले. ऱज़ऱम़नेहा उद़र अांतकरण़ने त्य़ांऩ िम़ केला व त्य़ांचा वतने, ज़हऽगरा 

परत ऽदल्य़. ऩगोजास म़ण परगण्य़ताल कलेढोण, अकलीज, ऩझरे, स़ांगोले, म्हसवड, क़सेग़व , 

ब्रम्हपिरा येथाल सरदेशमिखाच्य़ सनद़ १२ एऽप्रल १६९० रोजा ऽदल्य़. त्य़मिळे ऩगोजाने खीष होऊन 

मोगल़ांच्य़ दरब़ऱताल कुष्ण़जा घोरपडे व हणमांतऱव घोरपडे य़ सरद़ऱांऩ स्वगुहा आणले. ऩगोजाने छ. 

ऱज़ऱम़च्य़ आदेश़निस़र ऩांदेड, औरांग़ब़द, करडपयांतच़ प्रदेश ऽजांकल़ व सदर मिलख़ताल खांडण्य़ 

वसील केल्य़. ऩगोजाप्रम़णे त्य़च़ पित्र ऽसधोजाहा शीर होत़ . 

    इ. स. १६९६ च्य़ क़ांचापीरजवळ झ़लेल्य़ लढ़ईत सांत़जाकडीन ऱज़ऱम मह़ऱज पऱभीत झ़ले. 

पररण़मा त्य़ांऩ कैद केले. त्य़मीळे धऩजाने रण़ांगण़वरुन पल़यन केले. अमुतऱव ऽनांब़ळकऱांऩ सांत़जाने 

हत्ताच्य़ प़य़ख़ला देऊन ठ़र केल.े अमुतऱव ह़ ऩगोजा म़नेच़ मेव्हण़ होत़. त्य़मीळे ऩगोजाचा पत्ना 

ऱध़ब़ई व ऩगोजा य़ांचे सांत़जा ऽवषया च़ांगले मत नव्हते. १६९५ मध्ये स़त़ऱ पररसऱत सांत़जाचा 

छ़वणा होता तेथीन क़हा क़रण़वरून ऩगोजाच़ पीत्र सिभ़नजा म़ने य़स सांत़जाने ह़कलीन ऽदले होते. हा 
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घटऩ  खीद्ङ ऱज़ऱम मह़ऱज़ांऩहा खटकला होता . त्य़मीळे मह़ऱज़ांना पत्र प़ठी न सांत़जा घोरपडेचा 

क़नउघडणा केला होता . तराहा तो प्रसांगा उध्दट वतिन करात असे. ३३ त्य़मीळे छ. ऱज़ऱम मह़ऱज़ांना 

त्य़चे सेऩपतापद क़ढीन ते धऩजास ऽदले आऽण सांत़जाच्य़ फौजेताल अनेक म़तब्बऱांऩ आपल्य़कडे 

वळवीन घेतले. स़त़ऱ पररसऱत अनेक चकमकी झ़ल्य़ . त्य़मिळे सांत़जाचा फौज मोडात ऽनग़ला 

पररण़मा सांत़जा त्य़च्य़शा एकऽनष्ठ असलेल्य़ लोक़ांऩ आपल्य़बरोबर घेऊन शांभी मह़देव़च्य़ डोंगऱत 

आश्रय़ल़ गेल़. तेथेहा त्य़ल़ अनेक अडचणा आल्य़. त्य़मिळे स्वतःच्य़ व स़थाद़ऱांच्य़ सौरिण़स़ठा 

तो क़स़रखळ्य़च्य़ डोंगऱताल एक़ गिहेत ऱहू ल़गल़. हा घटऩ ऩगोजास समजत़स ऩगोजाने सांत़जाच़ 

ऽहशेब चीकत़ करण्य़स़ठा त्य़स सवि ब़जीांना वेढ़ ऽदल़.  

    य़चा कोणत्य़हा प्रक़रचा कल्पऩ सांत़जास नव्हता. त्य़मिळे तो पीणित़ बेस़वध होत़. जवळ 

असण़ऱ्य़ ओढ्य़वर सांत़जा स्ऩन करून सिय़िल़ नमस्क़र करत होत़ . य़ सांधाच़ फ़यद़ घेऊन ऩगोजा 

व त्य़च्य़ स़थाद़ऱांना सांत़जावर अच़नक हल्ल़ केल़ व िण़ध़ित त्य़चे ऽशर त्य़च्य़ धड़प़सीन वेगळे 

केले. ऩगोजाने सांत़जाचे ऽशर ब़दशह़कडे पोहचऽवण्य़स़ठा प़ठवीन ऽदले. सदरचे ऽशर घोड़्ांऩ तोबऱ 

देण्य़चे ऽपशवात घ़लीन स्व़र ज़त़ऩ ता ऽपशवा म़ण त़लिक्य़ताल क़रखले ग़व़च्य़ हद्ङात पडला. 

मोगल सरद़ऱांचे स्व़र य़ भ़ग़त टेह़ळणाचे क़म करत होते. टेह़ळणा पथक़ल़ सांत़जा घोरपडे य़ांचे 

मिांडक्य़चा ऽपसवा स़पडला.३४ सदरचे मिांडके सांत़जा घोरपडे य़ांचे आहे हे लक्ष्य़त आल्य़वर त्य़ांना ता 

ऽपशवा लिफ्तिल्ल़खन य़ांऩ ऽदला. त्य़ने ब्रम्हपिरा मिक्क़मा असलेल्य़ ब़दश़च्य़ छ़वणात ते ऽशर 

ब़दशह़कडे सिपीदि केले. ब़दशह़ने सांत़जाचे ऽशर भ़ल्य़स टोचीन स़ऱ्य़ छ़वणात ऽफरवण्य़च़ हुकि म 

ऽदल़. त्य़प्रम़णे ते ऽफरवण्य़त आले.  

    प्रचांड फौज, यिध्दस़मग्रा प़ठाशा असत़ऩहा औरांगजेब ब़दशह़ल़ मऱठ्य़ांऩ ऩमोहरण करत़ येईऩ. 

त्य़मिळे स्वत: औरांगजेब ऽदऩांक १४ सप्टेंबर १७०० रोजा स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल खव़सपीर येथे 

डेरेद़खल झ़ल़. ह़ क़ल़वधा सविस़ध़रणपणे प़वस़ळ्य़च़ असतो . १ ऑक्टोंबर १७०० रोजा 

ब़दशह़चा फौज झोपेत असत़ऩ मध्यऱत्रा म़ण नदाच्य़ वरच्य़ भ़ग़त अच़नक मिसळध़र प़ऊस झ़ल़. 
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त्य़मीळे प़वस़चे प़णा नदा प़त्ऱच्य़ ब़हेर पडीन औरांगजेब़च्य़ छ़वणात घिसले. बेस़वध असलेल्य़ 

सैऽनक़त य़मीळे ध़वपळ उड़ला अनेक जऩवरे, चाजवस्ती व म़णसे व़हून गेला. खिद्ङ औरांगजेब य़ सवि 

घटऩांमीळे दचकी न उठल़ व अांध़ऱत इतरत्र च़चपडत असत़ऩ ठेचकळल्य़मीळे त्य़च़ गिडघ़ ऽनखळल़ , 

पररण़मा शेवटपयांत तो अधीच ऱऽहल़ . १६ ऽडसेंबर १७०० पयित त्य़च़ मिक्क़म य़ ऽठक़णाच होत़. 

त्य़नांतर तो सोनांद, व़ळेऽखांडा , कवठेमह़ांक़ळ म़गे ऽमरजेकडे गेल़.                                                                                  

    ऩऩस़हेब पेशव्य़ांच्य़ प्रयत्ऩने ४ ज़नेव़रा १७५० रोजा ऱमऱज़ ग़दावर बसल्य़मीळे ऱमऱज़वर 

ऩऩस़हेब़ांच़ प्रभ़व पडल़. त्य़मिळे तो ऩऩस़हेब़ांच्य़ तांत्ऱने व़गी ल़गल़. पररण़मा पेशवे आऽण 

त़ऱब़ई य़ांच्य़ताल सांघष़िस उध़ण आल.े पेशव्य़ांना छत्रपताचे महत्व कमा करून सव़िऽधक़र आपण़कडे 

घेण्य़च़ घ़ट घ़तल़ होत़ . परांति  य़स़ठा ऱज्यक़रभ़ऱचा नवा व्यवस्थ़ ऽनम़िण करून छत्रपताचा 

म़न्यत़ घेणे गरजेचे होते. य़च क़ऴत इऽतह़स प्रऽसध्द स़ांगोल्य़च़ सांघषि ऽनम़िण झ़ल़.  

    त़ऱब़ईल़ कमकी वत करण्य़स़ठा पेशव्य़ांना ऽवऽवध प्रयत्न केल्य़चे ऽदसते. त्य़ताल एक प्रयत्न 

म्हणजे कऱ्ह़डचे द़दोब़ पांतप्रऽतऽनधा हे त़ऱब़ईच़ प्रमिख अध़रस्तांभ होते. त्य़ांच्य़कडाल तो प्ऱांत क़ढीन 

घेऊन तो रघीजा भोसले य़ांऩ ऽदल़ त्य़चबरोबर द़दोब़कडाल स़ांगोले , मांगळवेढे इत्य़दा ठ़णा म़ऽगतला . 

द़दोब़ प्रऽतऽनधींना प्रचांड दडपण़मिळे हा ठ़णा पेशव्य़ांऩ देण्य़चे म़न्य केल.े व तशा यम़जा ऽशवदेव य़स 

आज्ञ़ केला. परांती यम़जा कऱरा ब़ण्य़च़ होत़ . त्य़ने स़ांगोल्य़स येऊन कळऽवले की, ‘प्रऽतऽनधा हे 

छत्रपताचे सेवक आहेत. त्य़ांच्य़ आज्ञेनेच प्रदेश़चा देवघेव करत़ येईल’ पेशव्य़ांच़ हुकि म आपण म़नण़र 

ऩहा.३५    

    दिसऱ्य़ ब़जीस यिध्द़चा तय़रा सीरू केला . य़मीळे पेचप्रसांग ऽनम़िण झ़ल़. पररण़मा छत्रपतींच्य़ आज्ञेने 

लढ़ई करण्य़ऽशव़य पय़ियच नव्हत़. त्य़मीळे पेशव्य़ांना सद़ऽशवभ़ऊ व ऱमऱज़ य़ांऩ प्रचांड फौजेसह 

स़ांगोल्य़च्य़ मोऽहमेवर प़ठऽवले. त्य़ांच्य़बरोबर य़ क़लखांड़ताल एक मित्सद्ङा म्हणीन ओळखले ज़ण़रे 

ऱमचांद्रब़ब़ य़सहा प़ठऽवले. सद़ऽशवभ़ऊच़ पऱक्रम छ. ऱमऱज़चा उपऽस्थता आऽण ऱमचांद्रब़ब़चा 

मित्सद्ङाऽगरा  य़मिळे य़ मोऽहमेस मोठे महत्व प्ऱद्ल झ़ले. १० सप्टेंबर १७५० रोजा सिप्रऽसध्द स़ांगोल्य़च्य़ 
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भिईकोट ऽकल्ल्य़वर स्व़रा केला. तब्बल १५ ऽदवस यम़जा ऽशवदेवने प्रखर झिांज ऽदला. त्य़नांतर २५ 

सप्टेंबर १७५० रोजा तो शरण आल़.  

    ह़ प्रसांग मह़ऱष्ट्र ़च्य़ इऽतह़स़ल़ कल़टणा देण़ऱ होत़ . यम़जाच्य़ शरण़गतानांतर स़ांगोल्य़च्य़ 

अांऽबक़ मांऽदऱत एक तह झ़ल़. त्य़निस़र पेशव्य़ांना मऱठा स़म्ऱज्य़चा सवि सत्त़ आपल्य़ त़ब्य़त 

घेतला. पेशव्य़ांना आपण़स एकऽनष्ठ असण़रे अष्ट्प्रध़न मांडळ नेमले  व ऽनम्य़ गिजऱतचे अऽधक़र त्य़ांना 

आपल्य़कडे घेतले. कऩिटकच़ सिभ़ सद़ऽशवभ़ऊ य़ांना आपल्य़कडे घेतल़. छत्रपतींच्य़ खच़िस़ठा 

कऱड, स़त़ऱ पररसर ऽदल़. भ़ऊ ब़पी खांडेऱव य़ांऩ फौजेसह छत्रपता ऱमऱज़च्य़ बांदोबस्त़स़ठा ठेवले . 

फत्तेऽसांह भोसले य़ांचे क़रभ़रा म्हणीन ऽत्रांबक हरा पटवधिन य़ांचा ऽनयिक्ता केला तर सरलिरपदा ऽनांब़जा 

ऩईक  ऽनांब़ळकर य़ांचा ऽनयिक्ता केला व त्य़ांऩ पिढाल मह़ल व ग़वे सरांज़म द़खल ऽदला.३६ ४ सरक़र 

पऱांडे पैकी, १ परगणे –ब़शी, ४ प्ऱांत ब़लघ़ट पैकी, १ परगणे ध़ऱशाव, १ परगणे-बेंबळा, म़मले 

आवस,े १ कसबे खळवारे, १ कसबे घ़ट- ऩांद ीर.   

    परांती सदरच़  सरांज़म फ़र क़ळ य़ घऱण्य़कडे पेशव्य़ांना ऽटकी  ऽदल़ ऩहा. तो क़हा क़ल़वधात 

सव़ई म़धवऱव पेशव्य़ांने म़धवऱव कुष्ण़ प़नसे व भामऱव यशवांत प़नसे य़ांच्य़ ऩवे इऩम करून 

ऽदल्य़चे स्पस्ट होते. मऱठा ऱज्य़च्य़ इतर प्रदेश़चा व्यवस्थ़ ल़ऊन ऽदला. य़ सवि तह्ऩम्य़वर 

छत्रपतींकडीन ऽशक्क़मोतिब  करून घेतले.३७ य़ तह़मीळे १७५० मध्ये स़ांगोले हे ऱजकीय उल़ढ़लाचे 

कें द्र बनले. स्वतः ऱमऱजे स़ांगोल्य़त ऱहून क़हा क़ळ ऱज्यक़रभ़र पह़त  होते. य़ तह़मीळे मऱठ्य़ांचा 

सत्त़ सांपीष्ठ़त येऊन ता पेशव्य़ांकडे गेला, पररण़मा छत्रपता ऩमध़रा झ़ले आऽण पेशवे सत्त़धाश बनले. 

पेशव्य़ांना मांगळवेढ़ व स़ांगोल़ य़ ऽठक़णा आपल्य़ मजीताल अनिक्रमे मेघश्य़म कुष्ण पटवधिन व 

व़सिदेव अनांत य़ांचा नेमणीक केला.                                                                                                         

    य़ कऱऱचे पररण़म मऱठ्य़ांऩ पिढे अनेक वषे भोग़वे ल़गले . य़ कऱऱमीळे पेशव्य़ांऩ अऽनयांत्रात सत्त़ 

ऽमऴला. पिढे पेशव्य़ांऩ प़ऽनपतस़रख्य़ यिध्द़ल़ स़मोरे ज़वे ल़गले. य़ यिध्द़त पेशव्य़ांच़ प्रचांड पऱभव 

झ़ल़. पररण़मा मऱठा सत्तेल़ उतरता कऴ ल़गला . स़ांगोल़ कऱऱने पेशवे मऱठा स़म्ऱज्य़चे सवेसव़ि 
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झ़ले. स़ांगोल्य़चा हा स्व़रा म़त्र छत्रपता ऱमऱज़ल़ फ़रशा ल़भद़यक झ़ला ऩहा . प़नग़व येथे ४-५ 

वषे अज्ञ़तव़स़त ऱहून पिनः स़त़रचे छत्रपता झ़लेल्य़ य़ छत्रपताल़ येथीन पिढे ११ वषे त़ऱब़ईच्य़ 

नजरकैदेत स़त़ऱ ऽकल्ल्य़वर क़ढ़वा ल़गला . छत्रपता य़ ऩत्य़ने ऱमऱज़चा हा पऽहला आऽण शेवटचा 

सैऽनकी मोहाम ठरला.३८   

    स़ांगोल़ कऱऱमिळे ऩमध़रा झ़लेल्य़ छत्रपतींना ऱघोब़ पेशव्य़ल़ २७ फेब्रिव़रा १७७४ रोजा पेशवे 

पद़वरून पदच्यीत केले आऽण ऩऱयणऱव़ांचा पत्ना गांग़ब़ईच्य़ ऩव़ने पेशवे पद़चा वरे ऽदला . स़ांगोल़ 

कऱऱने सविस्व गम़वलेल्य़ छत्रपताने पेशव्य़ांऩ पदच्यीत केल.े हा घटऩ इऽतह़स़ताल एक महत्व़चा 

घटऩ म़नला ज़ते.  

    पेशव़ईच्य़ शेवट़पयांत म़णदेश़वर पेशव्य़ांचे ऱज्य होते. ऽनज़मश़हा व आऽदलश़हा ऩमशेष 

झ़ल्य़मीळे म़णदेश़त क़हा क़ळ ऱजकीय स्थैयि होते. पेशवे व औांधच्य़ प्रऽतऽनधा य़ांच्य़त फ़रशे सख्य 

नव्हते, असे असले तराहा स़ांगोल्य़च्य़ स्थैय़िवर फ़रस़ पररण़म झ़लेल़ ऽदसत ऩहा . जतचा जह़ऽगरा 

सीरव़ताप़सीन चव्ह़ण–डफळे घऱण्य़कडे होता . म़त्र दिसऱ्य़ ब़जाऱव़ने क़हा क़ळ जतचे देशमिखा 

वतन जद्ल करून ऽत्रांबकऱव डेंगळे य़ांच़कडे ऽदले. ३९ मलवडा घ़टगे घऱण्य़कडे, आटप़डा देशमिख 

घऱण्य़कडे होता. स़ांगलाच्य़ श्रामांत ऽचांत़मणऱव अप्प़स़हेब पटवधिन य़ांऩ १७७२ मध्ये सरद़रकी 

ऽमऴला. त्य़त मांगळवेढ़ व पररसऱच़हा सम़वेश होत़ . पिढे स्व़तांत्र्य ऽमळेपयांत ह़ भ़ग पटवधिन 

घऱण्य़कडेच होत़ . इतर परगण्य़वर पेशव्य़ांना अनेक प्रमीख़ांचा ऽनयिक्ता केला. हे लोक थोडेफ़र सांरिण, 

महसील, न्य़यद़न करत असत.                                                                                   

    स़ांगोल्य़च़ ऽकल्ल़ त़ब्य़त घेतल्य़नांतर  पेशव्य़ांना पीढाल सरद़ऱांचा नेमणीक केला. व़सिदेव च़वरे – 

१७५० ते १७५३, बिऱ्ह़णजा मोऽहते – १७५४ ते १७६०, केशव बऽहररव – १७६१ ते १७६७, 

गोम़जा ब़ब़ – १७६८ ते १७७८, खांडेऱव बल्ल़ळ – १७७८ ते १७७९, ऽवस़जापांत ऽबनाव़ले – 

१७७९ ते १७९२, य़नांतर हरा बल्ल़ळ फडके व ब़पीजा गणेश गोखले य़ांच्य़ ऩव़च़ उले्लख ऽमळतो .  
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    पेशव़ईत म़णदेश ह़ प्ऱांत होत़. त्य़ख़ला क़सेग़व , मलवडा, म्हसवड, स़ांगोले, जत, ऩझरे, 

आटप़डा, घेरडा हे मह़ल होते. तर परगण्य़मध्ये डफऴपीर, वेऴपीर, अकलीज य़ांच़ सम़वेश होत़. पेशवे 

क़लखांड़त ब़ऴजा ब़जाऱव, म़धवऱव पेशवे, दिसरे ब़जाऱव, ब़जाऱव पेशवे इत्य़दा पेशव्य़ांना 

देवदशिऩच्य़ , प्रश़सऩच्य़ व स्व़ऱ्य़ांच्य़ ऽनऽमत्त़ने य़ प्रदेश़ताल ऽकत्येक ग़व़त आपल्य़ सैऽनक़ांसह 

वेळप्रसांगा मिक्क़म केलेले ऽदसत़त. उद़. पेशवे ब़ऴजा ऽवश्वऩथ य़ांना म़णदेश़त पऽहल्य़ांद़ मिक्क़म 

करण्य़च़ म़न ऽमळवल़. तो ऽदवस होत़ सोमव़र ऽद. ५ नोव्हेंबर १७१६ अकलीज जवळाल च़ांदपीरा य़ 

ऽठक़णा. य़ मिक्क़म़चे ऽनऽमत्त होते ते छ. श़हू मह़ऱज़ांच्य़ ऱज्य़चा घडा बसऽवणे . च़ांद़पीराहून ते 

ऽदघांचा, ऩझरे, कोळे, कवठेमह़ांक़ळम़गे ऽकले्ल लोहगडकडे रव़ऩ झ़ले. दिसऱ्य़ ब़जाऱव़ने कऩिटक़त 

ज़त़ऩ २६ ऑक्टोबर १८०७ रोजा ढ़लग़व व ऽहांगणग़व य़ ऽठक़णा मिक्क़म केलेल़ ऽदसतो.४० 

    म़णदेश़ताल पऽहले अमुतऱव डफळे व ख़ऩजाऱव य़ांना मऱठ़ सैन्य़बरोबर लढ़ईत अनेक वेऴ भ़ग 

घेतल़. ख़ऩजाऱव़ांणा तर १८१६ पयांत ऱज्य केले. त्य़ांना १७९५ मध्ये झ़लेल्य़ खड़्िच्य़ लढ़ईत 

मऱठ्य़ांच्य़ फौजेबरोबर ऱहून मोठ़ पऱक्रम केल़ होत़. दिसऱ्य़ ब़जाऱव पेशव्य़ने १८०२ मध्ये 

इांग्रज़ांशा तह करून म़ांडऽलकत्व स्वाक़रले आऽण अल्प़वधातच म्हणजे जेमतेम १६ वष़ांना १८१८ 

मध्ये मऱठ्य़ांचे ऱज्य इांग्रज़ांच्य़ स्व़धान केले. तेथीन पीढे १५० वषे इांग्रज़ांना भ़रताय़ांवर अऽधसत्त़ 

ग़जवला. म़त्र पेशव़ई गेल्य़नांतर भ़रताय़ांना सिटकेच़ स्व़स सोडल़ य़वरून पेशव़ईच्य़ क़रभ़ऱचा 

आपण़स कल्पऩ येते.  

    पेशव़ई गेला असला तरा म़णदेश़ताल क़हा सांस्थ़ने आपले अस्तात्व ऽटकवीन होता . पररण़मा 

म़णदेश़च़ क़हा भ़ग सांस्थ़ऩत ऽवभ़गल़ होत़, तर क़हा भ़ग इांग्रज़ांच्य़ अऽधपत्य़ख़ला होत़ . 

आटप़डा मह़ल औांध सांस्थ़ऩक़डे ऱऽहल़. आजच़ मांगळवेढ़ त़लिक़ व जत त़लिक्य़ताल २१ ग़वे 

जत सांस्थ़ऩत होता. मांगळवेढ़ व त्य़ख़लाल ३२ ग़वे स़ांगला सांस्थ़ऩकडे होता तर मलवडा, म्हसवड, 

घेरडा, ऩझरे, क़सेग़व व स़ांगोल़ हे भ़ग इांग्रज़ांकडे आले. य़ ऽठक़णा इांग्रज़ांच़ आधिऽनक क़रभ़र सिरु 
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झ़ल़ म्हणजेच एक़च वेळा सरांज़मा पध्दता व आधिऽनक पध्दताच़ क़रभ़र म़णदेश़त सीरू होत़ . पिढे 

जवळ जवळ स्व़तांत्र्य ऽमळेपयांत हा व्यवस्थ़ क़यम ऽदसते. 

    जत सांस्थ़ऩत १८३५ पयांत पऽहले ऱजे ऱमऱव ऱज्य करात होते. १८५५ मध्ये दिसरे ऱजे अमुतऱव 

य़ांच्य़ ह़ता जत सांस्थ़न आऽण सलग्न वतना ग़व़ांचा सत्त़सीत्रे आला. हे ऱजे ब़णेद़र देशभक्त व 

कतिित्वसांपद्ऱ ऱजे म्हणीन ओळखले ज़त़त . इांग्रज़ांच्य़ स़म्ऱज्यश़हा धोरण़बद्ङल अमुतऱव़ांऩ ऽचड होता . 

१८५७ च़ उठ़व त्य़ांच्य़च क़रऽकदीत झ़ल़. त्य़ल़च पऽहले स्व़तांत्र्ययिध्द म्हणीन ओळखले ज़ते. य़ 

बांड़त दऽिणेकडाल प्रमिख व्यक्तींशा त्य़च़ सांबांध असल्य़च़ ऽब्रटाश सरक़रल़ सांशय होत़ . त्य़मिळे 

व़ईट क़रभ़र य़ क़रण़स्तव त्य़ांऩ दोन वेऴ पदच्यीत केले.४१ १८५७ च्य़ बांड़नांतरहा ऱजे अमुतऱव व 

ऽब्रटाश सरक़र य़ांच्य़त सांघषि व़रांव़र झ़ल्य़चे ऽदसते. त्य़मिळे १८७४ ते १८८५ य़ क़ल़वधात 

इांग्रज़ांना त्य़ांच्य़ ऽवश्व़स़ताल क़रभ़रा नेमीन जत सांस्थ़ऩवर ऽनयांत्रण ठेवण्य़च़ प्रयत्न केल़ . त्य़मीळे 

अज्ञ़तव़स़त ऱहूनहा अमुतऱव य़ांना सांस्थ़ऩत लोकप्रभोधन केले, त्य़चबरोबर म़ध्य़ऽमक ऽशिण़चाहा 

व्यवस्थ़ केला.  

    पिढे त्य़ांना इांग्रज़ांच्य़ बदलत्य़ धोरण़च़ फ़यद़ घेण्य़चे ठरऽवले . त्य़मिळे १८८९ मध्ये त्य़ांऩ त्य़ांचे 

सवि अऽधक़र ऽमऴले. अमुतऱव़नांतर १८९७ मध्ये ऱमऱव दिसरे ग़दावर आल.े त्य़ांना आपले ऽशिण 

ऽप्रन्सेस स्की ल कोल्ह़पीर व ऱजकि म़र कॉलेज ऱजकोट येथे पीणि केलेले होते. त्य़ांऩ ऽक्रकेट, फि टबॉल अश़ 

ऽवऽवध खळे़ांचा आवड होता . अश्वरोहण मध्ये तर त्य़ांऩ कि शल म्हणीन ओळखले ज़ते.  

    ऽप्रन्स ऑफ वेल्स य़ांना मिांबईल़ भेट ऽदला तेव्ह़ ऱजे ऱमऱव य़ांऩ ऽनमांत्रण होते . अश़ य़ उत्तम 

ऽशिण़चा ज़ण असलेल्य़ व्यक्ताल़ ११ ज़नेव़रा १९०७ रोजा सांस्थ़ऩऽधपता म्हणीन पीणि अऽधक़र 

ऽमऴले. त्य़ांना आपला क़रऽकदि एक प्रज़ऽहतदि ऱज़ म्हणीन ग़जवला . ते अऽतशय हुश़र,  कतिव्यदि, 

सिसांस्कुत व च़ररत्र्यसांपद्ऱ ऱजे म्हणीन ओळखले ज़त़त . त्य़ांना आपल्य़ सांस्थ़ऩत मोफत वैद्यकीय सेव़ 

ऽदला. मोफत प्ऱथऽमक व म़ध्यऽमक ऽशिण़चा व्यवस्थ़ केला.  
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    शेतास़ठा अथिपीरवठ़ करण्य़स़ठा त्य़ांना बँकेचा सोय केला. अनेक ऽठक़णा ऩल़बांऽडांग , तल़व, 

बांध़रे ब़ांधीन शेतकऱ्य़ांऩ ऽदल़स़ देण्य़च़ प्रयत्न केल़. जतल़ नगरपररषद स्थ़पन करण्य़त, प्रत़पऽसांह 

क्लबचा स्थ़पऩ करण्य़त व ब़शी ल़ईट रेल्वे, सीरू करण्य़त  अमुतऱव़ांच़ ऽसांह़च़ व़ट़ होत़ . त्य़ांना 

स़म़ऽजक न्य़य़ने क़रभ़र करण्य़वर भर ऽदल़ . अस्पुश्यत़ ऽनव़रण्य़स़ठाहा त्य़ांना प्रयत्न केल.े जनतेस 

ऱज्यक़रभ़ऱत सम़ऽवष्ट् करून स्वयांसरक़र सीरू केले. त्य़मिळे त्य़ांच्य़ क़रकीदीत अनेक ग्ऱमपांच़यता 

व सोस़यट्य़ स्थ़पन झ़ल्य़ .  

    पऽहल्य़ मह़यिध्द़त ऱजे ऱमऱव दिसरे य़ांच्य़ प्रयत्ऩमिळेच भ़रताय सैन्य़त जत कां पना सीरू झ़ला . ता 

मऱठ़ इन्फां टर ाचा सिरव़त होता. त्य़ांना पिण्य़त सेव़ सदन हा सांस्थ़ प्ऱ. जा. के. देवधर य़ांच्य़ मदताने सीरू 

केला. य़चबरोबर डेक्कन एज्यीकेशन सोस़यटा स्थ़पऩ व स़ांगलात ऽवऽलांग्डन मह़ऽवद्य़लय सीरू करणे 

य़तहा त्य़ांच़ सहभ़ग होत़. य़ क़म़ताल त्य़ांच्य़ भराव योगद़ऩमीळेच ते ऩगपीर येथे झ़लेल्य़ अऽखल 

भ़रताय मऱठ़ ऽशिण पररषदेचे अध्यिपदा १९२८ मध्ये ऽवऱजम़न झ़ले.  

    ऱजे ऽवजयऽसांह १९२८ मध्ये जत सांस्थ़नचे अऽधपता झ़ले. ऱजे पिण्य़ताल डेक्कन कॉलेजचे ऽवद्य़थी 

होते. त्य़ांऩ ऽब्रऽटश सरक़रने लांडन येथे झ़लेल्य़ ऽतसऱ्य़ गोलमेज पररषदेस हजर ऱहण्य़स ऽनमांत्रण ऽदले 

होते. त्य़च़ त्य़ांना ऽस्वक़र करून ते य़ पररषदेस उपऽस्थत ऱऽहले होते. त्य़ांना दिसऱ्य़ मह़यिद्च़त भ़रताय 

ऩऽवक दल़त सेव़हा बज़वला होता . य़ मह़यिद्च़त इांग्रजा सैन्य़त अनेक देश़त नेतुत्व करून त्य़ांना 

गौरव, पदके ऽमळवला.  

    मह़यिध्दक़लान क़लखांड ह़ सव़िथ़िने भय़नक अश़ स्वरूप़च़ होत़. त्य़त भर म्हणीन दिष्क़ऴने 

ध़न्य व च़ऱ टांच़ई ऽनम़िण झ़लेले होता . अश़ वेळा ऱज़ांना ब़हेरून ध़न्य म़गवीन ते रेशनींग करून 

जनतेल़ पिरवण्य़त मोल़चा भीऽमक़ बज़वला . य़चबरोबर त्य़ांना ऽप्रन्सेस चेंबसिचे सदस्यत्वहा ऽस्वक़रले 

होते. १९४६ मध्ये ऱजे ऽवजयऽसांह य़ांच्य़ पिढ़क़ऱने लोकऽनयिक्त मांऽत्रमांडळ स्थ़पन केले. त्य़ांना जत 

सांस्थ़ऩच़ क़रभ़र य़ मांऽत्रमांडऴच्य़ ह़ता ऽदल़. ऽशिण िेत्ऱतहा त्य़ांना केलेल्य़ भराव क़मऽगरामीळे 
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मह़ड येथे झ़लेल्य़ अऽखल भ़रताय मऱठ़ ऽशिण पररषदेचे हे अध्यि झ़ले.४२ ते उच्चऽशऽित धोरणा व 

कतिव्यदि होते.  

    औांधचे सांस्थ़न हे म़णदेश़ताल एक महत्वपीणि सांस्थ़न म्हणीन ओळखले ज़ते. य़ सांस्थ़ऩत १९०९ 

मध्ये भगव़नऱव पांतप्रऽतऽनधा ह़ ऱज़ ग़दावर ऽवऱजम़न झ़ल़. तो प्रज़ऽहतदि होत़. ह़ ऱज़ पिरोग़मा 

ऽवच़रसरणाच़  होत़ . त्य़ने सीयिनमस्क़ऱच़ मनपीविक प्रस़र केल़. सीयिनमस्क़ऱच्य़ स्पध़ि तो स़तत्य़ने 

घेत असे. त्य़ांच्य़ क़लखांड़त आटप़डा हे सीयिनमस्क़र प्रऽशिण़चे कें द्र होते. भगव़नऱव य़ांना व्य़य़म 

व सांस्क़र य़ांऩ महत्व ऽदले होते. पे्रजेल़ तो पित्रवत म़नत होत़.  

    ऱष्ट्र ाय कीतिऩच्य़ म़ध्यम़तीन ते जनतेल़ उपदेश करत असत. ग़ांधींच्य़ ग्ऱमस्वऱज्य़च्य़ कल्पनेने ते 

भऱवीन गेलेले होते. त्य़मीळे त्य़ांना आपल्य़ सांस्थ़ऩत हा कल्पऩ ऱबऽवला होता. य़ सांस्थ़ऩत त्य़ांच्य़ 

क़लखांड़त म़णदेश़ताल ४० ग़वे होता. १९१७ मध्ये त्य़ांना आपल्य़ सांस्थ़ऩत रयत सभ़ स्थ़पन 

केला.४३ ऱजे भगव़नऱव प्रत्येक वषी ऽदव़ळानांतर एक मऽहऩ आटप़डा भ़ग़त मिक्क़म करत. य़ 

क़ल़वधात ते जनतेच्य़ मऩवराल सरांज़मा दडपण कमा करून त्य़ांऩ लोकश़हाच्य़ कल्य़णक़रा 

ऱज्य़त नेण्य़च़ प्रयत्न करत.  

    मोंटेग्यि चेम्स्फडि सिध़रणेनांतर स्व़तांत्र्य ऽमळण्य़चा आश़ ऽनम़िण झ़ला. परांति बहुत़ांश सांस्थ़ऽनक 

आपल्य़ प्रजेकडे गिल़म म्हणीन प़हत. त्य़तीन ऽवऽवध ऽठक़णा प्रजपररषदेच्य़ चळवळा उभ्य़ ऱऽहल्य़ . 

त्य़चे लोण म़णदेश़तहा पोहचले. ऩझरे, बलवडा य़ इांग्रजा स़म्ऱज्य़त जो शेतस़ऱ होत़ त्य़च्य़पेि़ 

दिप्पट–ऽतप्पट शेतस़ऱ आटप़डा भ़ग़त होत़. ह़ भ़ग औांध सांस्थ़ऩत होत़. य़ भ़ग़ताल शेतकऱ्य़ांचा 

अवस्थ़ हा दयनाय होता. आऽण त्य़त भर म्हणीन हा स़ऱव़ढ , य़मीळे १९३० मध्ये य़ भ़ग़त 

शेतकऱ्य़ांच्य़ सांघटऩहा ऽनम़िण होत होत्य़. य़च़ फ़यद़ घेऊन शेतकऱ्य़ांचे प्रश्न धस़स ल़वण्य़स़ठा 

ऽवश्वऩथपांथ दशिने, रुस्तीमऱव देशमिख अमानोद्ङान कि रेशा, ऽमटि ल़ल कल़ल प्रज़पराशदेचे ऽशखरे व गणेश 

बांडो देशप़ांडे इत्य़दींना ग़वोग़व सभ़ व मेऴवे घेऊन स़ऱम़फीबद्ङल लोकमत ज़गुत केले.  
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    य़ लोक़ांना जनतेच्य़ अन्य़य़ल़ व़च़ फोडण्य़स़ठा औांधवर प्रचांड मोच़ि क़ढण्य़च़ ऽनणिय घेतल़ . 

जवळ जवळ ४००० शेतकऱ्य़ांच्य़ मोच़िने च़र–प़च ऽदवस प़या च़लीन आटप़डा-औांध हे ६० मैल़चे 

अांतर प़र केले. ह़ मोच़ि अडवीन ऱजव़ड़्पयांत पोहची द्य़यच़ ऩहा, अस़ अऽधक़रामांडळाच़ ऽवच़र 

होत़. परांति सांस्थ़ऩकडे ह़ मोच़ि अडऽवण्य़पीरते पोऽलसबळ नव्हते, तसेच म़झा लेकरे मल़ भेट़यल़ येत 

आहेत, त्य़ांचे स्व़गत असे कसे कऱयचे असे ऱज़ल़ व़टले . त्य़मिळे अप्प़स़हेब पांत, ब़पट ऽपत़ पित्र, 

प़ठक म़स्तर इत्य़दा मांडळा मोच़िल़ स़मोरे गेले. य़वेळा ह़ जनसमिद़य ग़ांधा-नेहरूां च्य़ ऽवजय़च्य़ 

घोषण़ देत होत़. पररऽस्थता ह़त़ब़हेर ज़ते क़य व़टत होते, म़त्र हे प्रकरण अप्प़स़हेब़ांना च़ांगल्य़ 

प्रक़रे ह़त़ळले. अप्प़स़हेब़ांना मोचेव़ल्य़ांऩ ऽवनांता वज़ स़ांऽगतले की ‘तिम्हा दमीन भ़गीन आल़ आह़त 

जेवण तय़र आहे प्रथम जेवण कऱ, थोडा ऽवश्ऱांता घ्य़. मग दिप़रा च़र व़जत़ ऱजव़ड़्समोर 

म़गण्य़ांच्य़ सांदभ़ित ऽवच़र करू.’                                   

    ऱजे हे सवि दृष्य गॅलरातीन  पह़त होते. ऱज़चे दशिन व जेवण य़मीळे दिष्क़ळा भ़ग़ताल मोचेव़ल्य़ 

जनतेचा हव़ बराच कमा झ़ला. ठरल्य़निस़र दिप़रा च़र व़जत़ ऱज़ व मोचेव़ले य़ांचा चच़ि झ़ला. 

त्य़नीस़र स़ऱ ज़स्त व़टत असल्य़ने त्य़स़मांधा कऽमटा नेमण्य़चे आश्व़सन ऱज़ने ऽदले . य़ मोच़िच़ 

पिढाल क़लखांड़वर ऽवलिण पररण़म झ़ल़. १९३७ मध्ये ऱज़ांच़ ७३ व़ व़ढऽदवस होत़. त्य़ऽदवशा 

त्य़ांना पिढाल घोषण़ केला.  ‘सांस्थ़ऩच़ क़रभ़र आत़ सविस्वा लोक़ांना च़लव़व़ ऱज़ जनतेच़ फक्त 

ऽवश्वस्त ऱहाल.’ खडेा स्वयांपीणि झ़ला प़ऽहजेत. लोक़ांना स्वतःचे कल्य़ण स्वतःच्य़ जब़बद़रावर केले 

प़ऽहजे. अशा ऱज़चा इच्छ़ होता . त्य़नीस़र १९३८ मध्ये मॉरास ऽिडम व अप्प़स़हेब पांत य़ांना 

ग़ांधाजींच्य़ ऽवच़ऱने नवा घटऩ ऽनम़िण केला व सवि सत्त़ जनतेच्य़ ह़ता सोपऽवला . औांध सांस्थ़ऩने देश 

स्व़तांत्र्य होण्य़च्य़ आगोदर १० वषे ग्ऱमाण स्वऱज्य़च्य़ क़रभ़ऱचा अांमलबज़वणा केला .४४ 
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स़म़ऽजक चळवळा आऽण म़णदेश : 

    स़म़ऽजक समत़ ऽनम़िण करण्य़स़ठा म्हणजेच शिद्र, शेतकरा, ऽरय़ क़मग़र इत्य़दींचा 

उच्चवणीय़ांच्य़ ध़ऽमिक गिल़मऽगरातीन मिक्तत़ करण्य़स़ठा मह़त्म़ ज्योऽतब़ फि ले य़ांना १८७३ मध्ये 

सत्यशोधक सम़ज़चा स्थ़पऩ केला. य़ सम़ज़च्य़ म़ध्यम़तीन मह़त्म़ फि ले य़ांना स़म़ऽजक समत़ 

ऽनम़िण केला. हेच क़यि त्य़ांच्य़ नांतर ऱजषी श़हू मह़ऱज़ांना केल.े त्य़ांना पऽश्चम मह़ऱष्ट्र ़च्य़ ग्ऱमाण 

भ़ग़त अनेक क़यिकते ऽनम़िण केले. त्य़मीळे य़ चळवळाल़ लोकम़नस़च़ प़ठींब़ ऽमऴल़ . पररण़मा य़ 

चळवळाचे लोण म़णदेश़तहा पसरले. स़ांगोल्य़चे सोप़न आब़जा पतांगे, मांगळवेढ्य़चे श्रा ऩगणे, 

स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल अकोल्य़चे सरद़र श़मऱव ऽलग़डे , पांढरपीरचे, ब़ऴस़हेब मोरे, म़णमधाल 

मिरलाधर आब़जा िारस़गर, आटप़डाचे श्रा देशमिख य़ांचे क़यि य़ चळवळात उले्लखनाय होते.  

    सरद़र श़मऱव ऽलग़डे हे हरहुद्ऱरा व प्रभ़वा व्यक्क्तमत्व होते . त्य़ांऩ ऽशक़राच़हा छांद होत़. त्य़मिळे 

त्य़ांच़ छ. श़हू मह़ऱज आऽण सत्यशोधक चवळ य़ांच्य़शा सबांध आल़. श़हूांच्य़ क़य़िमिळे सरद़र 

ऽलग़डे प्रभ़वात झ़लेले होते. त्य़मिळे त्य़ांना छ. श़हू मह़ऱज़ांकडीन पे्ररण़ घेऊन म़णदेश़त उले्लखनाय 

क़यि करून सोल़पीर ऽजल्य़ताल उच्चवणीय व धऽनक नेतुत्व़ल़ पऽहल़ ह़दऱ ऽदल़. ऽमळण़ऱ्य़ 

स्व़तांत्र्य़च़ फ़यद़ दऽलत, शेतकरा, क़मग़र य़ांऩ ऽमऴव़ म्हणीन त्य़ांना प्रयत्न केले.  

    त्य़स़ठा त्य़ांना पांढरपीरचे पट्टाचे वक्त ेब़ऴस़हेब मोरे व स़ांगोल्य़चे श्रा ऱवस़हेब पतांगे य़ांचा मदत 

घेतला. पररण़मा ग्ऱमाण भ़ग़ताल लोक़ांच़ स्व़ऽभम़न ज़गुत होऊन ते लोक अन्य़य़ऽवरुध्द उभे ऱऽहले. 

य़ घटनेचा नोंद द.ैकेसराच्य़ ऽद.२२ म़चि १९२७ च्य़ अांक़त झ़लेला आह.े त्य़त म्हटले आहे की 

‘एकवेळ कोल्ह़पीर परवडले पण सोल़पीर नको’ ४५ हे ऽवध़न थोडेसे अऽतशयोक्तापीणि व एक़ांगा व़टत 

असले तरा उच्चवणीय़ांचे वचिस्व, स़म़ऽजक, ध़ऽमिक गिल़मऽगरा व स़वक़ऱांच्य़ शोषण़त भरडण़ऱ्य़ 

बहुजन सम़ज़ल़ मिक्त करण्य़च़ य़ चळवळाने व नेत्य़ांना प्रयत्न केल़ असे म्हणत़ येते.  
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    य़ चळवळातीन अनेक क़यिकते पीढे आल.े उद़. ह़तादचे अप्प़स़हेब घ़डगे, सोनांदचे भ़ऊस़हेब 

ब़बर, जवळे येथाल देशमिख, प़ऱ्य़चे सद़ऽशव प़टाल व घेरडाचे पोळ इत्य़दींना हा चळवळ 

व़ढवण्य़स़ठा प्रयत्न केले. मह़ऱष्ट्र ़ताल अनेक ऽदग्गज मांडळींऩ त्य़ांना म़णदेश़त आणीन य़ जनतेस 

म़गिदशिन केले होते. य़ म़न्यवऱांच्य़ प्रयत्ऩमीळे केशवऱव जेध,े भ़स्करऱव ज़धव, ब़गडे वकील, 

ऽदनकरऱव जवळकर, कमिवार भ़ऊऱव प़टाल, इत्य़दा नेते म़णदेश़त येऊन चळवळाल़ म़गिदशिन करत 

असत. त्य़च़च एक भ़ग म्हणजे १९२७ मध्ये स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल व़टांबरे येथे सरद़र श़मऱव ऽलग़डे 

य़ांच्य़ अध्यितेख़ला भ़ऊऱव प़टाल व ऽदनकरऱव जवळकर य़ांच्य़ उपऽस्थतात भव्य  ब्ऱह्मणेतर 

पररषद भरवला. अश़ ऽवऽवध क़यिक्रम़मीळे ग्ऱमाण भ़ग ज़गुत होत होत़. ऽभलवडाचे प़टोळे व कोळ्य़चे 

ऱमचांद्र घ़डगे हा मांडळा तर सत्यशोधक जलश़चे कयिक्रमहा य़ भ़ग़त कररत असत. पररण़मा लोक़ांचे 

मनोरांजन व मनोरांजऩच्य़ म़ध्यम़तीन जनज़गुता होण्य़स मदत होई.  

    श़हू मह़ऱज़ांच्य़ मुत्यीनांतर य़ चळवळाताल लोक़ांना ऱजकीय सत्त़ ऽमळवीन लोकोद्च़र करण्य़वर भर 

ऽदल़. रुस्तिमऱव औांधच्य़ लोकऽनयिक्त कौऽन्सलवर गेले तर सरद़र श़मऱव ऽलग़डे य़ांना स़ांगोल़ 

नगरपररषद सदस्य, सोल़पीर ऽजल्ह़ लोकल बोड़िचे अध्यि, १९२६ च्य़ मिांबई कौऽन्सलचे सदस्य 

इत्य़दा पदे भीषऽवला. सोल़पीर ऽजल्य़ताल ग्ऱमाण भ़ग़चे पऽहले नेतुव सरद़र श़मऱव ऽलग़डे य़ांनाच 

केले. १९३० मध्ये य़ चळवळाताल अनेक ऽदग्गज नेते कॉांग्रेसमध्ये गेल्य़नांतर ब्ऱह्मणेतर चळवळाचे 

चैतन्य कमा झ़ले. पिढे १९३२ मध्ये सरद़र श़मऱव ऽलग़डे य़ांचेहा ऽनधन झ़ले. त्य़नांतर ऱवस़हेब पतांगे 

व ब़ऴस़हेब मोरे य़ांना हा चळवळ नेट़ने च़लवला.४६ वराल सवि घटऩांवरून य़ चळवळाने जनम़नस़त 

ज़गुता करून बहूजन सम़ज़ल़ गिल़मऽगरातीन मिक्त करण्य़स मदत केला असे म्हणत़ येते.  

स्व़तांत्र्य चळवळ आऽण म़णदेश : 

    १८८५ मध्ये कॉांग्रेसचा स्थ़पऩ झ़ला. म़त्र म़णदेश़त कॉांग्रेस कऽमटय़ांचा स्थ़पऩ होण्य़स़ठा 

तब्बल १९२० ते १९३० हे दशक उजड़वे ल़गले. आऽण हळी  हळी  देश़ल़ स्व़तांत्र्य ऽमळवीन देण्य़स़ठा 

कॉांग्रेस चळवळाच्य़ म़ध्यम़तीन व़त़वरण ऽनम़िण होऊ ल़गले. १९२१ मध्ये स़ांगोल़ येथे ऱवस़हेब 
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पतांगे, भामऱव चव्ह़ण, गोपाल़ल प़ांडे व ऩगेश परशीऱम ऽचतळे इत्य़दींच्य़ पिढ़क़ऱने कॉांग्रेसचा स्थ़पऩ 

झ़ला. तर म़ण त़लिक्य़त ब़बिऱव केसकर, ऱमभ़ऊ सिकटे, ऱज़ऱम प़टाल , गोऽवांद पोतद़र ऽवश्वऩथ 

ब़ईटके, धऩजाभ़ई गिजर य़ांच्य़ पिढ़क़ऱने कॉांग्रेसचा स्थ़पऩ झ़ला. परांति सांस्थ़ना भ़ग़त कॉांग्रेसचा 

स्थ़पऩ अऽधकुत झ़लेला नव्हता.४७ त्य़स़ठा मोठ़ क़ल़वधा ज़व़ ल़गल़ .  

    मह़ऱष्ट्र ़त स़ांगलाप़सीन सोल़पीर , स़त़ऱ, कोल्ह़पीरपयांत जह़लमतव़दा गट़ांना मोचेब़ांधणा केलेला 

होता. ज़गऽतक प़तळावराल जमिना आऽण जप़नस़रख्य़ ऽब्रटाश़ांच्य़ ऽवरोधक़ांशा ह़तऽमळवणा करण्य़च़ 

अऽधकुत सांघऽटत व व्य़पक प्रयत्न नेत़जा सिभ़षचांद्र बोस य़ांना दिसऱ्य़ मह़यिध्द़च्य़ वेळा केल़ ; म़त्र 

त्य़पीवीहा अफग़ऽनस्थ़न , ब्रम्हदेश, नेप़ळ, अश़ देश़तीन स्व़तांत्र्य आांदोलऩस मदत ऽमळवण्य़च़ प्रयत्न 

म़णदेश़ताल क़हा तरुण करत होते. ऽमसरूडसिद्च़ न फि टलेल्य़ अश़ अनेक तरुण़ांच्य़ क़मऽगराचा नोंद 

इऽतह़स़त फ़रशा आढळत ऩहा. अनेक़ांच्य़ ब़बतात तर ऩहा ऽचऱ ऩहा पणता, अशा ऽस्थता आह.े४८  

पांढरपीर त़लिक़ : 

   लोकम़न्य ऽटळक़ांना होमरूल चळवळाच्य़ प्रच़ऱस़ठा सोल़पीर ऽजल्य़त दौऱ केलेल़ होत़. त्य़वेळा 

त्य़ांना म़णदेश़ताल पांढरपीरल़ भेट देऊन प़ांडी रांग़चे दशिन घेऊन देशसेवेस़ठा स़मथ्य़िचा म़गणा केला 

असणे स़हऽजकच आहे. य़वेळा त्य़ांच्य़ पांढरपीर भेटाने येथाल तरुण देशभक्ताच्य़ वेढ़ने पे्ररात झ़लेले 

ऽदसत़त. त्य़त सविप्रथम उले्लख करणे अपररह़यि अस़ तरुण म्हणजे अल्ल़बि होय . य़ क़लखांड़त 

ताथिय़त्रेच्य़ ऽनऽमत्त़ने येण़ऱ्य़ य़त्रेकरूां ऩ ऽिश्चन धम़िचा महता पटवण्य़स़ठा य़ ऽमशनऱ्य़ांना पांढरपीर 

एक महत्वपीणि कें द्र बनऽवले होते. त्य़ऽनऽमत्त़ने अनेख प्रमिख यिरोऽपयन अऽधक़ऱ्य़ांच़ पांढरपीऱत व़वर 

असे.४९ त्य़मिळे य़ ऽमशनऱ्य़ांच्य़ व अऽधक़ऱ्य़ांच्य़ व़ढत्य़ वचिस्व़ल़ वचक बस़व़ म्हणीन 

अल्ल़बि, म़रुता भोसले इत्य़दींना बॉम्ब तय़र करण्य़च़ क़रख़ऩ सीरू करून ते बॉम्ब य़ लोक़ांवर 

ट़कण्य़च़ कट रचल़. परांति य़ क़रख़न्य़च़ उद्योग सिरु असलेल्य़ श्रा जगोब़ पिज़रा य़ांच्य़ व़ड़्त 

दिदैव़ने स्फोट झ़ल़. त्य़मीळे ह़ कट उघडकीस आल़. पररण़मा पांढरपीऱत एक भलताच खळबळ उड़ला 

त्य़मीळे सवि क्ऱांऽतक़रा मांडळा फऱरा झ़ला. 
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    १९२७ मध्ये सोल़पीर ऽजल्य़त म. ग़ांधाना दौऱ केल़. त्य़मीळे घ़तप़ता कुत्य़ऐवजा सत्य़ग्रह व 

असहक़ऱच्य़ म़ग़िने स्व़तांत्र्यलढ़ च़लवण्य़चा पे्ररण़ त्य़वेळच्य़ तरुण देशभक्त़ांऩ ऽमऴला. झेंड़ 

सत्य़ग्रह, स़यमन कऽमशनवर बऽहष्क़र इत्य़दा घटऩांना पांढरपीऱताल व़त़वरण च़ांगलेच त़पी ल़गले. 

त्य़वेळा हररभ़ऊ प़ठक व लांगडे ब़पट य़ांना स्वदेश़च्य़ प्रच़ऱस़ठा शहऱतीन प्रभ़तफेरा क़ढण्य़स़ठा 

पिढ़क़र घेतल्य़चे ऽदसते. य़ प्रसांगा ऱष्ट्र भक्तापर पदे ऽनत्यऽनयम़ने म्हणण्य़त येत असत.  

    ग़ांधाजींच्य़ नेतुत्व़ख़लाल सीरू झ़ल्येल्य़ ऽमठ़च्य़ व जांगलतोड सत्य़ग्रह़त स़माल होण्य़स़ठा व 

सत्य़ग्रहा तय़र करण्य़स़ठा ब़पट, देवऱव मोर,े हररभ़ऊ प़टाल, आब़स़हेब मांजीळ, ऩऩस़हेब 

स़ांगोलकर इत्य़दींना पिढ़क़र घेतल़. य़स़ठा ल़गण़ऱ आऽथिक मदताच़ बोज़ दत्तोपांत स़त़रकर य़ांना 

घेतल़. ऽशरोड़ येथाल ऽमठ़च्य़ सत्य़ग्रह़स़ठा पांढरपीऱताल बरेच सत्य़ग्रहा तरुण़ांऩ य़ लोक़ांना प़ठऽवले 

होते. य़वेळा चांद्रभ़गेच्य़ पलाकडच्य़ ताऱवर असलेल्य़ खडक़जवळाल असलेले ख़रट प़णा भरून 

आणीन त्य़प़सीन माठ तय़र करण्य़च़ उद्योग अनेक तरुण़ांना केल़. ते माठ ‘सत्य़ग्रह़ताल माठ’ म्हणीन 

व़टले गेले. य़च क़लखांड़त य़ भ़ग़ताल पिणे येथे ऽशिण घेण्य़स गेलेले अनेक तरुण स्व़तांत्र्य 

चळवळाच्य़ सततच्य़ सांपक़िमिळे चळवळाकडे ओढले गेले. त्य़त ब़बिऱव तथ़ गां. व़. जोशा, 

भ़ऊस़हेब क़णे, अण्ण़स़हेब फणसकर इत्य़दींच़ सम़वेश होत़.  

    १९३० मध्ये सोल़पीर म़शिल लॉां प्रकरण च़ांगलेच ग़जले. तेव्ह़ पांढरपीर नगरप़ऽलकेवर ऽतरांग़ झेंड़ 

ल़वण्य़स़ठा भ़ऊस़हेब क़णे वकील , ब़बिऱव जोशा व कुष्ण़ हरा फणसकर उफि  अण्ण़स़हेब इत्य़दा 

मांडळाना पिढ़क़र घेतल़. त्य़ांना ज़हार सभ़ घेऊन तो झेंड़ सम़रांभपीविक नगरप़ऽलकेवर फडक़ऽवल़. 

त्य़वेळा भ़ऊस़हेब कणसे व ब़बिऱव जोशा य़ांना अऽवस्मरणाय भ़षणे केला . हे पांढरपीर झेंड़ प्रकरण 

म़शिल लॉां ताल यिरोऽपयन अऽधक़ऱ्य़ांच्य़ क़ऩवर ज़त़च त्य़ांना स्वतः पांढरपीरल़ येऊन सैऽनक़ांच्य़ 

सह़य्य़ने झेंड़्च़ ब़ांबी क़पीन क़ढीन तो उतरवल़ व य़ प्रकरणा पिढ़क़र घेतलेल्य़ मांडळावर खटले 

भरले.  
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    य़ क़लखांड़त ग़ांधाजींच्य़ आदेश़निस़र खडेय़त ज़ऊन ख़दा ग्ऱमोद्योग व सीतकत़ईच़ प्रच़र 

करण्य़चे व्रत घेऊन ऩगोऱव उफि  ऽचतळे म़म़ य़ांना स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल एखतपीर येथे सोल़पीर ऽजल्य़त 

पऽहले ग़ांधा सेव़ कें द्र सिरु केल.े ऽचतळे म़म़ांना य़नांतरहा पांढरपीऱताल स्व़तांत्र्य चळवळाताल तरुण़ांऩ 

व़रांव़र भेटी न म़गिदशिन केल.े  

    सोल़पीऱताल म़श़िल लॉ प्रकरण़ताल अत्यच़र व नांतर मलप्प़ धनशेट्टा, कि ब़िन हुसेन, ऽकस़न स़रड़ 

व जगद्ऱ़थ ऽशांदे य़ देशभक्त़ांऩ फ़शा देण्य़च्य़ कुत्य़चे पांढरपीऱत ताव्र पडस़द उमटल.े य़ प्रकरण़च्य़ 

ऽनषेध़थि पांढरपीऱत ज़हार सभ़ांऩ असलेल़ बांदाहुकी म मोडीन, ज़नेव़रा १९३२ मध्ये प्रचांड ऽमरवणीक 

क़ढला. य़नांतर चांद्रभ़गेच्य़ व़ळवांट़त ऽनषेध सभ़ घेतला व परदेशा क़पड़चा प्रचांड होळा केला . 

य़वेळा भ़ई अनांत केरू भोसले भ़षण करण्य़स़ठा उभे ऱहत़च पोऽलस़ांना सभ़ उधळीन ल़ठा हल्ल़ 

केल़. त्य़मीळे सभेल़ जमलेले लोक प्रििब्ध झ़ले व त्य़ांना दगडफेक सीरू केला. त्य़त भ़ई भोसले 

जखमा झ़ले. तराहा भोसले व इतर क़यिकत्य़ांऩ अटक करून त्य़ांच्य़वर खटले भरले. भ़ई भोसले य़ांऩ 

१८ मऽहने सक्त मजीरा व १०० रुपये दांड व दांड न ऽदल्य़स तान मऽहने ज़द़ सक्तमजीरा अशा ऽशि़ 

ठोठ़वण्य़त आला. देवऱव मोरे व इतर क़यिकत्य़ांऩ वेगवेगळ्य़ ऽशि़ ठोठ़वीन त्य़ सव़िऩ प्रथम ऽवज़पीर 

जेलमध्ये व तेथे गदी झ़ल्य़ने येरवड़ जेलमध्ये प़ठऽवण्य़त आल.े  

    य़ क़ल़वधात सरक़रऽवरोधा ऽलख़ण अनेकजण कररत होते. त्य़बद्ङल ऽशि़हा ऽदला ज़त असे. ह़ 

ऽशि़ ऽमळण्य़च़ म़न सोल़पीर ऽजल्य़त ऱमभ़ऊ ऱजव़डे य़ांऩ प्रथम ऽमऴल़. त्य़नांतर पांढरपीरचे 

पत्रक़र प़ांडि रांग ति. उत्प़त य़ांना ह़ म़न ऽमळऽवल़. त्य़ांना ऽलऽहलेल्य़ ‘कलेक्टऱांचा सकि स’ य़ लेख़बद्ङल 

त्य़ांच्य़वर खटल़ भरल़ व च़र वषे क़ऱव़स़चा ऽशि़ ठोठ़वला .  

    १९४०-१९४१ मध्ये यिध्दऽवरोधा वैयक्क्तक सत्य़गुह केलेले ऽदसत़त . त्य़मध्ये अण्ण़स़हेब 

फणसकर वकील, भगव़नऱव भ़दिले, ब़बिऱव जोशा, बबनऱव बडवे, र. ऽव. उफि  त़त्य़स़हेब गिजिर, 

देवऱव मोरे, ब़बिऱव पांढरपीरकर, ऩऩस़हेब स़ांगोलकर, करकां ब येथाल ऩऩस़हेब क़नडे, आप्प़ 
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ब़बिऱव लोखांडे, ऱमभ़ऊ ऽशांगटे, ऱमभ़ऊ पिरवत, मह़देव आमल,े इत्य़दींच़ सम़वेश होतो. त्य़मिळे 

त्य़ांऩ तिरुां गव़स़च्य़ ऽशि़ झ़ल्य़.  

    पांढरपीर पररसऱत स्व़तांत्र्य आांदोलन क़ऴत ऽवऽवध चळवळा झ़ल्य़ . त्य़त भ़ग घेऊन क़ऱव़स व 

ऽशि़ भोगलेल्य़ स्व़तांत्र्य सैऽनक़ांमध्ये ऱमभ़ऊ भोसेकर, अनांत अण्ण़जा ढवळसकर वकील, बलभाम 

उम़टे, अण्ण़स़हेब खप़ले, ऱमचांद्र सोमऩथ भ़दिले, सख़ऱम ब़पिजा कवठेकर, वसांतऱव गणपत 

भोसले, ऩऱयण घ़य़ळ, श्रामता पद्म़ब़ई हरोलाकर, मक्ल्लक़जििन ऽलग़डे, व़सिदेव आऱध,े ग़देग़वचे 

ब़बिऱव ऽवठ्ठल ब़गल , हररभ़ऊ ब़गल , म़रुता मह़दी क़ांबळे, ऽशवऱम ब़गल , भ़गवत एकऩथ ब़गल , 

ऱांजणाचे गणेश प़ांडि रांग ऩगणे, सांभय्य़ स्व़मा, ओझेव़डाचे सिद़म म़रुता पव़र, पिळीज येथाल ऽलांगऱज 

तिक़ऱम कोरे, भगव़नऱव देवकते, गणपतऱव म्हम़णे, तिक़ऱम म़रुता व़घ, ऽसत़ऱम म्हम़ण,े त़वशाचे 

भ़ई रांगऩथ ऱऊळ, गणेश ऱमचांद्र कवडे, बांडाशेग़वचे मोरे व इतर अनेक लह़न मोठय़ भीऽमगत स्व़तांत्र्य 

सैऽनक व मऽहल़ स्व़तांत्र्य सैऽनक़ांच़ सम़वेश होत़.  

    ९ ऑगस्ट १९४२ रोजा म. ग़ांधाच्य़ चेले ज़व चळवळाच्य़ सांदभ़ित मिांबईताल कॉांग्रेस 

अऽधवेशऩस़ठा पांढरपीर व पररसऱताल अनेक कॉांग्रेस नेत्य़ांऩ पकडले होते. सवि नेतेमांडळा गज़आड 

झ़ल्य़ने, ऽठकऽठक़णच्य़ चळवळाच्य़, आांदोलऩांच्य़ व़त़ि ऐकी न व वतिम़नपत्ऱत व़चीन पांढरपीऱताल 

अनेक क़यिकते बेचैन होत होते.  

    १९४२ मध्ये ऽदव़ळाच्य़ दरम्य़न पांढरपीऱताल कॉांग्रेस क़यिकते आऽण ऱष्ट्र ाय चळवळाऽवषया 

आत्मायत़ ब़ळगण़रे प़ांडि रांग ऽडांगरे, मधिकर पोंिे, ल़ल़स़हेब कौलगा , हररकुष्ण देस़ई उफि  भोसले 

इत्य़दा क़यिकत्य़ांच्य़ पिढ़क़ऱने गिजिर व़डय़त बैठक घेऊन पांढरपीऱताल लोकम़न्य ह़यस्की ल 

ज़ळण्य़च़ कट रचल़ व अनांतऽसांग रजपीत, ऱज़ हरद़स, देवबेण़रे, पिरुषोत्तम अडवळकर य़ांच्य़ मदताने 

नोव्हेंबर मऽहन्य़ताल एके ऽदवशा ऱत्रा य़ ह़यस्की लचा इम़रत भस्मस़त केला. परांति क़हा क़लखांड़तच 

य़ कट़चे ध़गेदोरे शोधीन पोलास़ांना य़ सव़िवर ह़यस्की ल इम़रत ज़ळल्य़बद्ङल खटल़ भरल़ व दाघि 

मिदताच्य़ ऽशि़ ठोठ़वल्य़. पांढरपीऱत हे आांदोलन धगधगत ठेवण्य़त त्य़ क़लखांड़त भीऽमगत असलेले 
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भ़ई छद्ऱिऽसांग चांदेले व स़ने गिरुजा य़ांच़ व़ट़ मोठ़ आहे. म्हणजेच स्व़तांत्र्य आांदोलऩच्य़ क़लखांड़त 

पांढरपीऱत चांद्रभ़गेच्य़ व़ळवांट़त व़रकऱ्य़ांच्य़ ऩमघोष़बरोबर ऱष्ट्र ाय आांदोलऩचेहा झांक़र उटले. 

त्य़मीळे क़हा क़ळ प़ांडि रांग़च्य़ प़य़ख़लचा अठ्ठ़वास यिगे ऽस्थर असलेला वाट थऱरला. 

स़ांगोल़ त़लिक़ : 

    सोल़पीर ऽजल्य़ताल स़ांगोल़ त़लिक़ ह़ ऱजकीय, स़म़ऽजक पररवतिऩच्य़ दृष्ट्ाने ज़गुत त़लिक़ 

समजल़ ज़तो. १८६९ मध्ये सोल़पीर ऽजल्ह़ पिनरिचनेत स़ांगोल़ व पांढरपीर ह़ स़त़ऱ ऽजल्य़च़ भ़ग 

सोल़पीर ऽजल्य़ल़ जोडल़. १९०३ मध्ये स़ांगोल़ ह़ स्वतांत्र त़लिक़ ऽनम़िण केल़.  

    १९२७ मध्ये सोल़पीर ऽजल्य़ताल म. ग़ांधाच्य़ दौऱ्य़मिळे त्य़ांच्य़ असहक़र चळवळ व अऽहांस़त्मक 

सत्य़ग्रह चळवळाकडे तरुण क़यिकत्य़ांचे लि वेधले. त्य़वेळा सोल़पीर ऽजल्ह़ कॉांग्रेस अध्यि व 

स़ांगोल्य़चे क़यिकते कुष्ण़जा भैरव धडफळे य़ांना कॉांग्रेस सांघटऩ मजबीतपणे ब़ांधला . ऩगोऱव उफि  

ऽचतळे म़म़, च़ांदणे य़ांना एखतपीर येथे ग़ांधाजींच्य़ आदेश़निस़र ख़दा ग्ऱमोद्योग प्रस़ऱस़ठा व सवोदया 

उपक्रम ऱबवण्य़स़ठा आश्रम़चा स्थ़पऩ करून य़ क़य़िस़ठा सवि कि टि ांऽबय़ांसह व़हून घेतले. ऩगोजाऱव 

उफि  ऽचतळेम़म़, य़ांना ग़ांधाजींच्य़ समवेत १९२७, १९३१, १९३३ व १९४१ च़ वैयक्क्तक सत्य़ग्रह 

व १९४२ च्य़ आांदोलऩत भ़ग घेऊन य़ भ़ग़ताल स्व़तांत्र्य चळवळात मोल़चे क़म केले. १९३० च्य़ 

क़यदेभांग चळवळात त्य़ांऩ अडाच वषे सक्त मजिरा व च़रशे रुपये दांड़चा ऽशि़ झ़ला.  

    १९३५ च्य़ क़यदय़निस़र मतद़ऩच़ अऽधक़र ऽवस्तुत केलेल़ होत़. य़ क़यदय़निस़र १९३७ 

मध्ये ऽनवडणिक़ झ़ल्य़. य़ ऽनवडणीक़ांच्य़ प्रच़ऱस़ठा अनेक ऽदग्गज येत. य़च क़ल़वधात देशभक्त 

ऽवठठलऱव ग़यकव़ड कडल़स येथे रह़यल़ आले व ते त़लिक़ कॉांग्रेसचे अध्यिहा झ़ले . त्य़वेळा 

प़ांडी रांग डबार ऽचटणास होते. य़ मांडळींना शेतकऱ्य़ांच्य़ प्रश्ऩल़ ह़त घ़तल़ व शेतकऱ्य़ांच्य़ ऽवरोधा 

असलेल्य़ सहक़रा धोरण़ऽवषया त़लिक़भर प्रच़र केल़. त्य़च़च एक भ़ग म्हणीन १९३८ मध्ये 

कडल़स येथे स़ने गिरुजींच्य़ अध्यितेख़ला शेतकरा पररषद घेतला. त्य़वेळा तिळशाद़स ज़धव, भ़ई र. 



47 

 

ऩ. ऱऊळ, छद्ऱिऽसांह चांदेले, माऩिा स़ने, भ़ई ऽवभीते, कॉ. देस़ई इत्य़दा नेते उपऽस्थत होते. य़ पररषदेत 

दिष्क़ळा शेतकऱ्य़ांच्य़ दि:ख़ल़ व़च़ फोडला गेला . ५० त्य़मिळे म़णदेश़च्य इऽतह़स़त य़ पररषदेल़ 

अनन्यस़ध़रण महत्व आहे. 

    स़ांगोल़ ह़ क़यम दिष्क़ळा भ़ग असल्य़ने तेथाल शेतकऱ्य़ांऩ उपजाऽवकेचे स़धन  उपलब्ध करून 

देण्य़स़ठा ऽचतळे म़म़  व च़ांदणे य़ांना अनेक ऽवध़यक सांस्थ़ सिरु केल्य़. त्य़ांच्य़ बरोबर जैनिऽद्ङन 

इऩमद़र, सांभ़जाऱव शेंडे, केशवऱव ऱऊत, जवळय़चे कवडे बांधी, घेरडाचे मऽणय़र य़ांना बरेच क़म 

केले आह.े त्य़मिळे १९४२ च्य़ चलेज़व आांदोलऩस य़ त़लिक्य़त ऽठकऽठक़णा च़ांगल़ प्रऽतस़द 

ऽमऴल़. एखतपीर, जवळे, ऩझरे, घेरडा, व़णा- ऽचांच़ळे, जिनोना इत्य़दा ऽठक़णा ऽनघ़लेल्य़ ऽनषेध 

ऽमरवणिक़ांत व सभेत भ़ग घेऊन अनेक क़यिकत्य़ांना तिरुां गव़स पत्करल़.  

    सांपीणि कि टि ांब़ने स्व़तांत्र्य चळवळात भ़ग घेऊन तिरुां गव़स पत्करण़रे कि टि ांब म्हणीन एखतपीर मधाल 

ऩगोजाऱव ऽचतळे म़म़ य़ांच्य़ कि टि ांब़कडे पऽहले ज़ते. सोल़पीर ऽजल्य़ताल हे एकमेव उद़हरण आह.े 

ऽचतळे म़म़, त्य़ांच्य़ पत्ना श्रामता रखम़ब़ई, मिलग़ ऱज़ऱम व व़सिदेव य़ सव़ांनाच बेच़ळासच्य़ 

आांदोलऩत भ़ग घेतल़ होत़. त्य़मिळे त्य़ांऩ तिरुां गव़स पत्कऱव़ ल़गल़ व दांड़चा ऽशि़हा भोग़वा 

ल़गला.  

    ऽचतळे म़म़ांना जम़बांदा आदेश असत़ऩहा २० मे १९३० रोजा स़ांगोल़ येथे ऱष्ट्र ाय ध्वज ल़वीन 

सभ़ घेतल्य़मिळे त्य़ांऩ, गोपाल़ल प़ांडे इत्य़दा आठ क़यिकत्य़ांऩ अटक झ़ला. ५१ त्य़ांच्य़बरोबर 

चळवळात भ़ग घेवीन सद़ऽशव ऽनवुत्ता च़ांदणे य़ांनाहा तिरुां गव़स़चा ऽशि़ भोगला . जवळय़च्य़ कवडे 

बांधिांच़हा य़त पिढ़क़र होत़. तिळशाऱम ऩऱयण कवडे, य़ांच्य़ दोन्हा पत्ना भ़गारथा व इांदिब़ई य़ांना 

आांदोलऩच्य़ सभ़-ऽमरवणिकीत भ़ग घेतल़. त्य़मिळे त्य़ऩहा तिरुां गव़स व दांड़चा ऽशि़ ऽमऴला. 

     तिळशाऱम कवडे य़ांना चळवळ क़ल़वधात भीऽमगत ऱहून क़यिकत्य़ांऩ मदत व आश्रय ऽदल़. य़च 

ग़व़ताल कोंडाब़ ऽशवऱम दऽहवडकर, यशवांत प़ांडि रांग खऱडे, सय्यद्छिर स़हेबल़ल मिल़णा, शांकर 
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क़ऽशऩथ भ़गवत , कुष्ण़त मिकि ां द़ हुांगे इत्य़दींना आांदोलऩत सऽक्रय भ़ग घेतल़. त्य़मिळे त्य़ांनाहा 

तिरुां गव़स व दांड़च्य़ ऽशि़ भोगल्य़ . य़चबरोबर मनोहर शांकर धोत्रे व मक्ल्लक़जििन ऱमचांद्र वरे, व़णा-

ऽचांच़ळे येथाल सद़ऽशव गोंडप्प़ प़टाल , ऽसध्द गोंडप्प़ घिणे व घेरडाचे गिल़बऱव अनांत कि लकणी , 

स़ांगोल्य़चे प़ांडि रांग केशव डबार य़ांना य़ क़लखांड़त भीऽमगत ऱहून महत्व़चा क़मऽगरा केला.  

    १९४२ च्य़ चले ज़व चळवळात जिनोनाच्य़ ब़ळी  कोंडाब़ चौगिले, स़ांगोल्य़च्य़ चांद्रशेखर ऽवश्वऩथ 

झपके व ऱमचांद्र त्य़त्य़ कटप य़ांना पिणे येथे भ़ग घेऊन तिरुां गव़स व दांड़चा ऽशि़ भोगला . य़चबरोबर 

स़ांगोल्य़चे व्येंकटप्रस़द प़ांडे परदेशा, मह़देव गणपता भांड़रे, कडल़सचे ऽवठ्ठल ऱमचांद्र ग़यकव़ड य़ांना 

तर १९३० च्य़ क़यदेभांग आऽण पिढे असहक़र चळवळात धिळे ऽजल्य़त भ़ग घेतल्य़बद्ङल ९ मऽहने 

सक्त मजिरा आऽण ३०० रुपये दांड़चा ऽशि़ भोगला. य़ त़लिक्य़ताल जनतेने देश़च्य़ स्व़तांत्र्य 

चळवळात सक्रीय सहभ़ग घेऊन, स़म़ऽजक ऱजकीय दृष्ट्य़ ज़गुत असलेल्य़ य़ त़लिक्य़ने स्व़तांत्र्य 

लढय़तहा आपले स्थ़न आघ़डावर ठेवले. त्य़ऽशव़य हैद्ऱब़द मिक्ता सांग्ऱम़तहा ऩझऱ्य़च्य़ ऽवश्वऩथ 

सद़ऽशव देशप़ांडे य़ांना भ़ग घेतल्य़चे स्पष्ट् होते, त्य़बद्ङल त्य़ांऩ दोन वष़िचा क़ऱव़स़चा ऽशि़ 

ठोठ़वला. म़त्र त्य़ांचा स़त मऽहन्य़तच मिदतपीवि सिटक़ झ़ला.५२                             

    स्व़तांत्र्य चळवळात अनेक ज्ञ़त व अज्ञ़त मऽहल़ांच़ ह़तभ़र ल़गलेल़ ऽदसतो. अकलीजच्य़ चांप़त़ई 

ढवळे, पांढरपीरच्य़ इांदित़ई शेंडे व कुष्ण़त़ई मिळे, स़ांगोल्य़च्य़ इांदिमता कवडे य़ ग्ऱमाण भ़ग़ताल 

मऽहल़ांना य़ चळवळाल़ सहक़यि केले. म़णदेश़ताल स्व़तांत्र्य सैऽनक़ांच़ ऽवच़र करत़ ४,स़ांगोल़ 

२,आटप़डा १,मांगळवेढ़ अश़ फक्त स़त ऽरय़च प्रति व अप्रत्यि सहभ़गा होत्य़. ५३ स्व़तांत्र्य 

चळवळाच्य़ ब़बतात रा वग़ित फ़र मोठा ज़गुता झ़लेला नव्हता परांति पता ऽकां व़ जवळच्य़ 

ऩतेव़ईक़ांच्य़ सहक़य़िने, त्य़ांच्य़ सहव़स़ने व ऽवच़ऱने पे्रररत होऊन त्य़ांना स्व़तांत्र्य लढय़त भ़ग 

घेतल्य़चे ज़णवते. 

     एलम़र मांगेव़डाने आपल़ वेगऴ ठस़ य़ चळवळात उमटऽवल़ आहे. स्वदेशाचे एक कें द्र य़ ग़व़त 

होते.५४ ज़ऽलयनव़ल़ हत्य़क़ांड़च्य़ स्मरण़थि तेथे ऱष्ट्र ाय सद्ल़ह़च़ क़यिक्रम घेतल़ होत़ . कॉांग्रेसचा 
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मऽहल़ श़ख़हा त्य़ ऽठक़णा क़यिरत होता. स़ांगोल़ य़ ऽठक़णा कॉांग्रेसच्य़ वेळोवेळा सभ़ झ़लेल्य़ 

ऽदसत़त. १९३२ मध्ये प़ांडे य़ांच्य़ व़डय़त एक सभ़ झ़ला तर १९३६ ल़ कि . पे्रम कां टक य़ांचा एक 

सभ़ स़ांगोल्य़त झ़ला. २१ म़चि १९३५ रोजा डॉ. अांत्रोळाकऱांच्य़ अध्यितेख़ला स़ांगोल़ कॉांग्रेसचा 

सभ़ झ़ला. त्य़स प्रमिख प़हुणे म्हणीन शांकरऱव देव य़ांना महत्व़चे म़गिदशिन केले. कॉांग्रसचा तत्वे 

तऴगऴपयांत पोहच़ऽवत म्हणीन फेब्रिव़रा १९३६ मध्ये ७ ऽदवस़ांच्य़ क़यिक्रम़ांच़ कॅम्प घेण्य़त आल़ 

होत़. य़वेळा खडेोप़डा  कॉांग्रेसचा स्थ़पऩ झ़ला. कॉांग्रेसने १९४२ च्य़ चळवळात सांघष़िचे रूप ध़रण 

केलेले होते. त्य़तीन ऽब्रऽटश़ांवर दहशत ऽनम़िण करण्य़च़ प्रयत्न केल़. त्य़च़च एक भ़ग म्हणीन ८ 

नोव्हेंबर १९४२ रोजा बिध्देह़ळ तल़व़ताल बांगल़ ज़ळल़.५५  तर ऽडसेंबरच्य़ १८ त़रकेल़ टेऽलफोन 

त़ऱ तोडल्य़ , एक पोस्ट ऑऽफस लिटले तानशे एम. बा. एस. व़यर पळऽवला . ५ म़चि १९४३ रोजा नाऱ 

उजव़ क़लव़ कॅनॉल फोडल़, पोस्ट ऑऽफसल़ आग ल़वला व टेलाग्ऱमचा त़र तोडला . य़ चळवळात 

ऱष्ट्र ाय ध्वज फडकऽवणे , सभ़ घेणे, प्रभ़त फेऱ्य़ क़ढणे, ऽनदशिने करणे व मोचे क़ढणे इत्य़दा 

सरक़रऽवरोधा ह़लच़ला होत होत्य़. नांतर य़ चळवळाल़ ऽहांसक वळण ल़गले. त्य़मिळे ग़ांधाजींना 

चळवळ म़गे घेतला. १९४६ मध्ये य़ चळवळाताल एक सक्रीय क़यिकते गोपाल़ल प़ांडे स़ांगोल़ 

कॉांग्रेसचे अध्यि झ़ले. त्य़ांना आपल्य़ क़रऽकदीत प़णापिरवठय़चे प्रश्न, शेतकऱ्य़ांत ज़गुता घडऽवणे व 

अस्पुत़ ऽनव़रण इत्य़दा क़यिक्रम़च्य़ म़ध्यम़तीन चळवळ भक्कम करण्य़च़ प्रयत्न केल़.  

    १९४२ मध्ये नेत़जा सिभ़षचांद्र बोस य़ांना भ़रताय स्व़तांत्र्य़स़ठा आझ़द ऽहांद सेऩ स्थ़पन केला. 

म़णदेश़तहा सिभ़षब़बीांच्य़ क़य़िमिळे अनेक लोक भ़ऱऊन गेले होते. त्य़मिळे म़ण त़लिक्य़ताल 

ऽपांगळाचे जगद्ऱ़थ म़रुता गोडसे य़ांना आझ़द ऽहांद सेनेच्य़ म़ध्यम़तीन स्व़तांत्र्य लढय़त भ़ग घेतल़. 

त्य़मिळे त्य़ांऩ एक वष़िचा ऽशि़ भोग़वा ल़गला. य़च त़लिक्य़ताल ऽबद़लचे गोप़ल हरा बोऱटे हेहा 

आझ़द ऽहांद सेनेत सहभ़गा झ़लेले होते. त्य़मिळे त्य़ांऩ यिध्दकैदा म्हणीन पकडले होते. ५६ म्हणजेच 

म़णदेश़बहेरहा येथाल लोक़ांना स्व़तांत्र्य चळवळात भ़ग घेतल्य़चे ऽदसते.  
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    म़ण त़लिक्य़ताल ऽबद़ल येथाल ब़बिऱव ब़पीजा कवऽतके य़ांना लॉडि ऽवऽलांग्डन य़ांऩ म़रण्य़च्य़ 

कट़त भ़ग घेतल़. य़च त़लिक्य़ताल ऩरवण्य़चे अल्ल़बि दांगे व दऽहवडाचे धोंडाऱम क़ऽशद य़ांना 

बेल़पीर येथे तर स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल कडल़सचे ऽवठठल ऱमचांद्र ग़यकव़ड व जतचे केशव कि लकणी 

य़ांना धिळे ऽजल्य़ताल क़यदेभांग़च्य़ चळवळात सभ़ व ऽमरवणिकीत भ़ग घेतल़ होत़ . ऽबळी रच्य़ 

ऱमचांद्र ऩांदणाकर य़ांना अथणा येथे भ़ग घेतल़ . आटप़डाच्य़ जगद्ऱ़थ देशप़ांडे य़ांना रत्ऩऽगराच्य़ 

ऽमठ़च्य़ सत्य़ग्रह़त, सात़ऱम बेल़पीरकर य़ांना सोल़पीरच्य़ सभ़ व ऽमरवणिकीत , मांगळवेढ्य़च्य़ सोप़न 

व ऱम अवत़डे य़ांना बांदा हुकि म मोडीन पांढरपीरच्य़ ऽमरवणिकीत भ़ग घेतल़. य़ सवि घटऩांवरून ज़गुत 

स्व़तांत्र्य  सैऽनक़ांना वैयक्क्तकररत्य़ क़यदेभांग चळवळात भ़ग घेतल़ होत़ हे स्पस्ट होते.                                  

    आपल्य़ देश़च्य़ स्व़तांत्र्य चळवळाच्य़ इऽतह़स़च़ ऽवच़र केल्य़स देश प़तळावर अनेक 

चळवळींच़ उदय झ़लेल़ ऽदसतो . म़त्र सविच चळवळा य़ म़णदेश़त पोहचलेल्य़ नव्हत्य़. असे असले 

तरा खऱ्य़ अथ़िने म़णदेश़त पोहचलेला चळवळ म्हणीन १९४२ च्य़ चळवळाच़ उले्लख केल़ ज़तो . 

य़ पररसऱताल अनेक स्व़तांत्र्य सैऽनक़ांना सविस्व झोकी न देऊन  य़ लढय़त भ़ग घेतल्य़चे स्पस्ट होते.  

    देश़ल़ स्व़तांत्र्य ऽमऴल्य़नांतर देशभर ऽवखिरलेल्य़ सांस्थ़ऩांचे क़य कऱयचे अस़ प्रश्न ऽनम़िण 

झ़लेल़ होत़. म़णदेश़तहा सांस्थ़ना प्रदेश मोठय़ प्रम़ण़त होत़. येथे  औांध  सांस्थ़ऩने आटप़डाच़ 

पररसर व्य़पलेल़ होत़ . स़ांगला सांस्थ़ऩने मांगळवेढय़च़ क़हा भ़ग व्य़पलेल़ होत़ . तर डफळे 

सांस्थ़ऩने जतच़ पररसर व्य़पलेल़ होत़ . य़ चळवळाच़ उदे्ङश पिढालप्रम़णे होत़. इांग्रजा अमल़ख़लाल 

प्रदेश़त लोकश़हा प्रऽक्रय़ सिरु झ़लेला असल्य़मिळे त्य़ांऩ हक्क व सत्त़ ऽमळत होता. तशा सांस्थ़ांना 

प्रदेश़ताल लोक़ांऩहा हक्क व सत्त़ ऽमऴवा. हे ध्येय स़ध्य़ करण्य़स़ठा प्रज़प़ररषदेच्य़ म़ध्यम़तीन 

शेतस़ऱ व इतर प्रश्न उचलीन लोकमत ज़गुत केले ज़त होते. य़ पररषदेने केलेल्य़ ज़गुतामिळे जनमत़चे 

दडपण ऽनम़िण होऊन क़हा प्रश्न सिटण्य़स मदत होत असे.  

    स़ांगला सांस्थ़ऩख़लाल मांगळवेढे भ़ग़त ऱमचांद्र गणेश करांदाकर व त्य़ांच्य़ सहक़य़ांना लोकज़गुता 

करून सांघषि उभ़ केलेल़ होत़. तर जतल़ झ़लेल्य़ प्रज़पररषदेच्य़ व ऽवलानाकरण़च्य़ चळवळात 
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यशवांतऱव ऽशांदे, आनांदऱव ख़नऽवलकर, डॉ. बोगीकर, ऱमचांद्र नणांदाकर, बसप्प़ चद्ऱ़प्प़ मोदा 

इत्य़दींना भ़ग घेतल़ होत़. य़ सव़ांना केलेल्य़ क़य़िमिळे तत्क़लान सम़ज़त लोकज़गुता ऽनम़िण झ़ला. 

त्य़मिळे लोकमत़चे दडपण ऽनम़िण होऊन स्व़तांत्र्यपीवि क़ऴत बहुतेक सांस्थ़ऽनक़ांना लोकऽनयिक्त 

असेम्ब्ल्य़ स्थ़पन केल्य़.५७   

    य़ सांस्थ़ऩांना भ़रत़च़ जवळजवळ ३० % भ़ग व्य़पलेल़ होत़ . स्व़तांत्र्य़नांतर सांबऽधत सांस्थ़ऩांना 

भ़रताय सांघऱज्य़त स़माल व्ह़यचे क़ ऩहा , य़ब़बत इांग्रज़ांना कोणतेहा बांधन घ़तलेले नव्हते. त्य़मिळे 

उत्तर भ़रत़त सांस्थ़ऩांचे स्वतांत्र सांघऱज्य स्थ़पन्य़च्य़ ह़लच़ला सिरु झ़ल्य़. य़ क़लखांड़त शांकरऱव 

देव हे कॉांग्रेस क़यिक़ररणाचे सदस्य होते. त्य़ांचा भीऽमक़ हा स़ांगला सांस्थ़ऩच्य़ नेतुत्व़ख़ला स्वतांत्र 

सांघऱज्य ऽनम़िण करण्य़चा होता. परांति जत सांस्थ़नचे ऱजे ऽवजयऽसांह मह़ऱज य़ांऩ हे म़न्य नव्हते.  

    य़ मह़ऱज़ांना शांकरऱव देव व स़ांगला सांस्थ़ऩच्य़ नेतुत्व़ल़ शह देण्य़स़ठा दऽिणा सांस्थ़ऩांचे 

सांघऱज्य हे कोल्ह़पीर सांस्थ़ऩचे नेतुत्व़ख़ला व्ह़वे अशा भीऽमक़ म़ांडला. असे होण़र असेल तर जतचे 

सांस्थ़न ऽवलान करण्य़स ऽवजयऽसांह मह़ऱज तय़र होते . परांति ऽवजयऽसांह मह़ऱज़ांचे सहक़रा भ़ई ढोले 

य़ांना सांस्थ़ऩांच्य़ स्वतांत्र सांघऱज्य़स ऽवरोध करून सांस्थ़न ऽवलान करण्य़च़ ऽवच़र म़ांडल़ व तो सव़ांऩ 

म़न्य झ़ल़. त्य़स़ठा  मह़ऱज़ांच्य़ छि प्य़ प़ठींब्य़ने लोक-चळवळ उभा केला व जत सांस्थ़न पररसऱत 

सभ़ व व्य़ख्य़ऩांच्य़ म़ध्यम़तीन अनिकी ल लोकमत तय़र केल.े अल्प़वधातच जमखांडा सांस्थ़ऩने 

ऽदल्लाशा सांध़न स़धीन सांस्थ़न ऽवलान केले. औांधच्य़ सांस्थ़ऩच्य़ ऽवलानाकरण़च़ ऽनणिय हा अगोदरच 

झ़लेल़ होत़. म्हणजेच दऽिण मह़ऱष्ट्र ़ताल सवि सांस्थ़ने ऽबनशति भ़रताय सांघऱज्य़त स़माल झ़ला . 

आऽण देश एकसांघ करण्य़स ह़तभ़र ल़वल़ . देश़ताल इतर सांस्थ़ऩांना स्वतांत्र ऱहण्य़च़ ऽनणिय घेतल़. 

त्य़ऩहा पांऽडत जव़हरल़ल नेहरू व सरद़र वल्लभभ़ई पटेल य़ांना भ़रताय सांघऱज्य़त स़माल होण्य़स 

भ़ग प़डले.  

    मह़त्म़ ग़ांधींच़ वध हा घटऩ आपल्य़ देशच्य़ इऽतह़स़ल़ ग़लबोट ल़वण़रा घटऩ म्हणीन 

ओळखला ज़ते. ज्य़ मह़त्म़जींना आपल़ देश स्वतांत्र व्ह़व़ म्हणीन अनेक सत्य़ग्रह, आांदोलने, अऽहांसक 
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म़ग़िने केला, त्य़ांच़ शेवट ह़ ऽहांसक म़ग़िने व्ह़व़ हा घटऩ ऽनऽश्चतच खदेजनक व़टते. हा घटऩ 

घडवण़रा व्यक्ता ब्ऱह्मण असल्य़ने सांपीणि देश़ताल ब्ऱह्मण  मांडळींऩ त्य़च़ त्ऱस सहन कऱव़ ल़गल़ . 

     म़णदेश़च्य़ ब़बतात ऽवच़र कऱयच़ झ़ल़ तर आटप़डा व पररसऱत य़ब़बत मोठय़ घड़मोडा 

घडल्य़. येथाल बन्य़ब़पिच़ व़ड़ ज़ळल़ गेल़ . प्रऽसद्च लेखक म़डगिळकर य़ांचे घरहा य़ ज़ळपोळातीन 

सिटले ऩहा. आटप़डा भ़ग़तल बहुतेक सवि ब्ऱह्मण़ांचा म़लमत्त़ लिटला गेला व घरेहा ज़ळला. असे 

असले तरा एक गोष्ट् लि़त ठेवण्य़जोगा आहे ता म्हणजे य़ भ़ग़ताल ज्य़ ह़त़ांना हा घरे ज़ळला त्य़च 

ह़त़ांना ता ब़ांधीनहा ऽदला. ह़ इऽतह़स फ़र बोलक़ ठरतो. क़रण एक़ म़थेऽफरू ब्ऱह्मण़ने मह़त्म़ ग़ांधींच़ 

खीन केल़ म्हणीन सांपीणि ब्ऱह्मण ज़ताल़च वेठास धरण,े येथाल जनतेल़ योग्य व़टले ऩहा म्हणीन त्य़ांना 

हज़रो वषे केलेल़ अन्य़य ऽवसरूनहा येथाल जनतेने क़हा क़ऴतच घरे ब़ांधीन ऽदल्य़च़ घटऩ घडल्य़ . 

    आपल्य़ देशताल अनेक लोक़ांच्य़ आत्मबलाद़ऩतीन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजा भ़रत स्वतांत्र झ़ल़. 

अल्प़वधातच सांस्थ़नेहा ऽवलान झ़ला. त्य़मिळे सांस्थ़ऩच्य़ सोयास़ठा नवान ऽजल्हे तय़र करण्य़त 

आल.े १८३८ मध्ये अहमदनगर व पिणे ऽजल्य़चे ऽवभ़जन करून सोल़पीर ऽजल्ह़ ऽनम़िण केल़. १८६९ 

ल़ य़ ऽजल्य़त स़त़ऱ ऽजल्य़ताल पांढरपीर व स़ांगोल़ जोडले गेले. तर १८७५ ल़ म़ळऽशरसहा जोडले 

गेले. १९४९ मध्ये जत सांस्थ़ऩताल २१ ग़वे मांगळवेढय़ल़ जोडला व ऱऽहलेल्य़ ग़व़ांच़ जत त़लिक़ 

ऽनम़िण केल़. तर औांध सांस्थ़ऩताल आटप़डा भ़ग ख़ऩपीर त़लिक्य़ल़ जोडल़. १९६० मध्ये उत्तर 

स़त़ऱ ऽजल्य़चे ऩव स़त़ऱ आऽण दऽिण स़त़ऱ ऽजल्य़चे ऩव स़ांगला असे ठेवण्य़त आले. ५८ 

१९६५ मध्ये ख़ऩपीर त़लिक्य़तीन आटप़डा आऽण ऽमरज त़लिक्य़तीन कवठेमह़ांक़ळ त़लिके ऽनम़िण 

केले. 
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प्रकरण २ 

स़म़ऽजक स़ऽहऽत्यक आऽण आऽथिक म़णदेश 

 

प्रस्त़वऩ : 

     म़णदेशा सम़ज ह़ वैऽशष्ट्यपीणि सम़ज असल्य़चे ज़णवते, त्य़चा वैऽशष्ट्ये आपण़स वेग-वेगळा 

ऽदसत़त. य़ पररसऱताल लोक़ांच्य़ च़लाररता , श्रध्द़, ऽनष्ठ़, ऱहणाम़न, सणसम़रांभ व ध़ऽमिक जावऩवर 

य़ लोक़ांना वेगऴ ठस़ उमटवलेल़ ऽदसतो . ऽहांद ी, इस्ल़म, जैन, बौध्द, ऽिश्चन इत्य़दा धम़िचे लोक 

म़णदेश़त व़स्तव्य़स आहेत. ऽहांद ी व इस्ल़म हे दोन धमि तर म़णदेश़त आऽदलशह़च्य़ क़ऴप़सीन 

अऽस्तत्व़त असल्य़चे ऽदसते. हे सवि सम़ज़ताल लोक म़णदेश़त गिण्य़ गोऽवांद़ने ऱहत़त. एकमेक़ांच्य़ 

सण-सम़रांभ़त सहभ़गा होऊन आनांद ऽद्रगिऽणत करत़त. त्य़मिळे ऱष्ट्र ाय एक़त्मकत़ ऽनम़िण होण्य़स मदत 

होते, पररण़मा म़णदेश़त ध़ऽमिक क़रण़वरून दांगला व ह़ण़म़रा इत्य़दा प्रसांग फ़रसे घडलेले ऽदसत 

ऩहात.  

आज देश़च्य़ ऽवऽवध भ़ग़त ध़ऽमिक, आऽथिक व स़म़ऽजक क़रण़वरून हज़रो लोक़ांचे बळा ज़त 

असत़ऩ म़णदेश़त म़त्र असे प्रसांग ऽनम़िण झ़लेले ज़णवत ऩहात. हे म़णदेशा म़णस़ांस़ठा अऽभम़ऩचा 

व देश़स़ठा ऱष्ट्र ाय एक़त्मकत़ ऽनम़िण करण़रा महत्व़चा घटऩ आहे. आऽथिक ऽवक़स़च्य़ सांदभ़ित म़त्र 

क़हा प्रम़ण़त  म़णदेश प़ठाम़गे असलेल़ ऽदसतो. य़ भ़ग़च्य़ म़ग़सलेपण़चे प्रमिख क़रण हे येथाल 

ऽवऽशष्ट् भौगोऽलक व नैसऽगिक पराऽस्थता आह,े हे कोण़ल़हा ऩकबील करत़ येण़र ऩहा. य़ सवि ऽस्थताचे 

वणिन म़णदेशा स़ऽहऽत्यक़ांना तत्क़लान कथ़-क़दांबऱ्य़ांमध्ये रेख़टलेले आपण़स ऽदसते. ख़सकरून 

‘बनगरव़डा ’ क़दांबराताल वणिन व़चत़ऩ अांतकरण हेल़वीन ज़ते.    
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भ़ष़ :  

     आपल़ देश ह़ ऽववेधतेने नटलेल़ आह.े त्य़मिळे आपल्य़ देश़त ऽवऽवध भ़ष़ बोलल्य़ ज़त़त . 

त्य़मध्ये इांऽग्लश, ऽहांदा, बांग़ला , पांज़बा, म़रव़डा, भोजपिरा, तऽमळा, अस़मा, ऽबह़रा, मऽणपिरा, कोकणा, 

मऱठा, उदीि, गिजऱथा, ऱजस्थ़ना इत्य़दा भ़ष़ांच़ सम़वेश होतो.    म़णदेश़ताल बहुांत़श लोक हे मऱठा 

म़तुभ़ऽषक आहेत. असे असले तरा ‘जत’ य़ कऩिटक सरहद्ङावराल पररसऱत क़हा प्रम़ण़त कद्ऱड 

म़तुभ़ऽषक लोक आढळत़त. स़ांगोल्य़स़रख्य़ त़लिक्य़च्य़ ऽठक़णा उदीि प्ऱथऽमक श़ऴहा आह.े म़त्र 

येथाल मिसलम़न ब़ांधव उदीि मऱठा – ऽहांदा अशा सांऽमश्र भ़ष़ बोलत़त . मोडा ऽलपा हा सविस़ध़रणपणे 

१९४८-१९४९ पयांत असल्य़चे ऽदसते. य़ क़लखांड़पयांत स़ांगोल़ नगरप़ऽलकेचे क़म हे मोडातिनच 

च़लत होते.  आज म़त्र सविच ऽठक़णा देवऩगराच़ व़पर होत असल्य़चे ऽदसते. असे असले तराहा 

इांऽग्लश म़ध्यम़ांच्य़ श़ऴांचे प्रम़णहा उले्लखनाय आह.े   

कि टि ांबव्यवस्थ़ : 

    आपल़ देश ह़ कुऽषप्रध़न देश आह.े कुऽषप्रध़न देश़ताल कि टि ांबपद्चता हा एकत्र कि टि ांबपद्चता असते. 

त्य़स म़णदेश अपव़द ऩहा. एकत्र कि टि ांबपद्चतामध्ये ५-६ भ़व़ांच़ सांस़र एकत्र आढळतो. एकत्र 

कि टि ांब़मिळे एकमेक़ांस़ठा त्य़ग करण्य़चा प्रवुत्ता व़ढते. एकमेक़ांचे सिख: दि:ख व़टीन घेतले ज़ते. एकत्र 

कि टि ांब़ताल कि टि ांबप्रमिख ह़ घऱच़ क़रभ़रा असतो . घऱताल जेष्ठ व्यक्तींच्य़ सल्ल्य़ने ऽनणिय घेतले 

ज़त़त. म़णदेश़त पीवी ब़लऽवव़ह , बहुपत्नात्व, इत्य़दा प्रथ़ अऽस्तत्व़त होत्य़ . क़ऴनिस़र स़िरत़ 

व़ढल्य़ने सद्यऽस्थतात य़ प्रथ़ कमा झ़ल्य़चे ऽदसत़त. लग्न सम़रांभ़स़ठा क़हा हौसा लोक मोठय़ 

प्रम़ण़वर खचि करत़त. खचि करण्य़चा कि वत नसेल तर प्रसांगा कजि क़ढीन खचि केल़ ज़तो. आपण़स 

ऽकता अपत्ये   अस़वात य़ब़बत पीवी वडालध़रा मांडळाच ऽनणिय घेत असत. मिलग़ ह़ वांश़ल़ ऽदव़ 

अस़व़ म्हणीन १०-१२ अपत्ये होईपयांत मिलग़ होण्य़चा व़ट प़हत असत. प्रसांगा दिसऱ ऽवव़हहा केल़ 

ज़ई. सद्यपररऽस्थतात य़त बदल झ़लेल़ ऽदसतो. त्य़मिळे छोटे कि टि ांब सिखा कि टि ांब हा सांकल्पऩ म़णदेश़त 
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रुजत असलेला ऽदसीन येते. त्य़मिळे एकत्र कि टि ांब पध्दता सांपिष्ट़्त येऊन ऽवभक्त कि टि ांबपद्चता अऽस्तत्व़त 

आला आह.े  

सण-उत्सव :   

    म़णदेश़त ऽवऽवध सण व उत्सव  स़जरे केले ज़त़त. त्य़मध्ये दसऱ, ऽदव़ळा, होळा, गिढाप़डव़ , 

ऩगपांचमा, वटपौऽणिम़, रि़बांधन, बकरा-ईद, रमज़न, इत्य़दा सण़ांच़ सम़वेश होतो . म़णदेश़त मिस्लाम 

सम़ज तिलनेने कमा असल्य़ने ३-४ ग़व़ताल मिस्लाम लोक, पै-प़हुणे एकत्र येवीन सण स़जरे करत़त.  

    शेतकऱ्य़ांच़ आवडत़ सण ह़ ‘बेंद ीर’ आह.े ह़ सण म़णदेश़त तान वेऴ स़जऱ केल़ ज़तो. ह़ सण 

शेतकऱ्य़ांच़ सण म्हणीन ओळखल़ ज़तो. य़ सण़ल़ बैल, ग़य, म्हैस, रेड़, शेळा, बोकड, मेंढा, बकऱ 

इत्य़दा प्ऱण्य़ांऩ धितले (अांघोळ घ़लणे) ज़ते. पऽहल्य़ ऽदवशा य़ताल कष्ट् करण़ऱ्य़ प्ऱण्य़ांऩ पीणि 

ऽवश्ऱांता ऽदला ज़ते. सांध्य़क़ळा सवि प्ऱण्य़ांच्य़ ख़ांद्य़ल़ हळद, तेल ल़ऊन चोळले ज़ते त्य़ल़च ‘ख़ांदे 

मळणा’ असे म्हणत़त. त्य़नांतर दिसऱ्य़ ऽदवशा त्य़ांच्य़ ऽशांग़ल़ इांगीळ (रांग) ल़वल़ ज़तो व त्य़वर 

वेगवेगळ्य़ रांग़चे बेगिड ल़वत़त आऽण ऽशांग़ल़ गोंडे ब़ांधत़त . नांतर  त्य़ांच्य़ अांग़ल़ सबांऽधत 

म़लक़च्य़ आवडाच़ रांग ल़वल़ ज़तो . क़हा हौसा शेतकरा बैल़ांऩ झील (रांगा-बेरांगा कपडे) घ़लीन 

ग़व़तीन व़जत ग़जत ऽमरवणीक क़ढत़त. प्रसांगा बैल़ांचे नांबरहा क़ढले ज़त़त. ह़ सोहऴ प़हण्य़स़ठा 

सवि ग़व लोटल़ ज़तो. अस़ ह़ सण जत, सोनांद, कडल़स, लोणऽवरे, येथाल लोक क़रवना  

सविस़ध़रणपणे जीन मऽहन्य़त स़जरा करत़त , त्य़ल़च कऩिटकी बेंद ीर असे म्हटले ज़ते. व़सीद, अकोले, 

हणमांतग़व, इत्य़दा ग़व़त आष़ढा बेंद ीर स़जऱ केल़ ज़तो. त्य़ल़ मह़ऱष्ट्र ाय बेंद ीर असे म्हटले ज़ते. ह़ 

सण जिलै मऽहन्य़त स़जऱ केल़ ज़तो . तर मेडऽशांगा,  व़ढेग़व इत्य़दा ग़व़त श्ऱवण मऽहन्य़च्य़ 

शेवटच्य़ ऽदवशा श्ऱवण पोऴ स़जऱ केल़ ज़तो . य़ताल मेडऽशांगा य़ ग़व़त म़त्र ऽलांग़यत सम़ज 

श्ऱवण पोऴ स़जऱ करत ऩहा. य़ सम़ज़ताल लोक कऩिटकी बेंद ीर जीन मऽहन्य़त स़जऱ करत़त. 

म़णदेश़ताल अपव़द़त्मक उद़हरण म्हणीन य़कडे प़ऽहले ज़ते. क़रण इतर कोणत्य़हा ग़व़त ऽवऽशष्ट् 
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सम़ज़ताल लोक वेग-वेगळ्य़ वेळेल़ ह़ सण स़जऱ करत ऩहात. ग़व़ताल सवि  सम़ज़ताल लोक हे 

एक़च वेळा ह़ सण स़जऱ करत़त .  

घरे: 

    म़णदेश़त ऱजे रजव़डेप़सीन श्रामांत, गराब, अऽतगराब लोक ऱहत असल्य़ने म़णदेश़ताल घऱांमध्ये 

ऽवऽवधत़ आढळीन येते. अकोल्य़चे ऽलग़डे , जतचे डफळे, म्हसवडचे म़ने, इत्य़दींचे ऱजव़डे आज 

अऽस्तत्व़त आहेत. असे असले तरा ह़ भ़ग दिष्क़ळा असल्य़ने येथे म़ळव़दा , तनस़चा व प़ल्य़चा घरे 

मोठ्य़ प्रम़ण़त आढळीन येत़त. म़ळव़दा घरे हा उन्ह़ळ्य़त थांड व थांडात उबद़र ऱहत़त. हा घरे 

ऽटक़यल़ दाघ़ियिषा असत़त. १९९०-९१ नांतर स़ांगोल़ भ़ग़त ड़ऽळांब़चे उत्प़दन व़ढले, त्य़मिळे 

सांबांऽधत लोक़ांच्य़ उत्पद्ऱ़त भरमस़ठ व़ढ झ़ला. पररण़मा शहऱताल लोक़ांच्य़ घऱांऩ ल़जवेल अशा घरे 

ग्ऱमाण भ़ग़तहा प़ह़यल़ ऽमळत़त. म़त्र अशा घरे हा तिलनेने फ़रच कमा आहेत. 

वेशभीष़ व आह़र : 

    प्ऱचान क़ऴप़सीन वेशभीषेमध्ये क़ल़निरूप बदल झ़लेले आपण़स ऽदसत़त . म़णदेश़तहा तसेच 

झ़ल्य़चे ज़णवते. पीवी म़णदेशा म़णीस ब़ऱबांदा ऽकां व़ सदऱ, पटक़, धोतर व़परात होत़. त्य़नांतर 

ऽवज़र, टोपा, पँट, शटि व़परू ल़गल़. ऽरय़ लिगडा, चोळ्य़, छ़पाल प़तळ-ब्ल़ऊज, परकर व़परत. 

श्रामांत ऽरय़ पैठणा, श़ली व़परात असत. वेशभीषेच्य़ ब़बतात म़णदेशा म़णीस फ़रस़ ज़गुत ऽदसत 

ऩहा. म़त्र अलाकडच्य़ क़ऴत ब़य जग़शा सबांध जोडले गेल्य़ने त्य़त बदल झ़ल्य़चे ऽदसीन येते . 

सविस़ध़रणपणे सिऽशऽित यिव़ वगि प्रसांगा ऽजन पँट, शटि, टा शटि, इत्य़दा पररध़न केल्य़चे ऽदसते. तर 

कॉलेज कि म़ररक़ांच्य़ अांग़वर पांज़बा डर ेस, ट़ँप्स, वऽचत प्रसांगा जान्स व टा शटिहा ऽदसतो. आह़ऱत 

प्ऱमिख्य़ने ज्व़रा व ब़जराचा भ़करा, ठेच़, (ऽहरव्य़ ऽमरचाच़) चप़ता, सण़सिदाल़ श्राखांड ब़सिांदावरहा 

त़व म़रल़ ज़तो. दाप़वलाच्य़ वेळा ऽवऽवध पव़द्ऱ घरोघरा तय़र केले ज़त़त . ऽशमग़ य़ सण़नांतर 

‘धिलवड’ स़जरा केला ज़ते. त्य़ जेवण़त म़ांस़ह़ऱच़ मोठ्य़ प्रम़ण़वर व़पर केल़ ज़तो . हे म़णदेश़चे 
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ख़स वैऽशष्ट्ये आह.े क़रण बऱ्य़च ऽठक़णा धिलवडाच्य़ वेळा गोड पद़थि केले ज़त़त म़त्र म़णदेश़त य़ 

सण़ल़ गोड पद़थि केले ज़त ऩहात.      

ज़ता जम़ता : 

     म़णदेश़त ऽहांद ी सम़ज प्ऱमिख्य़ने मोठ्य़ प्रम़ण़वर असलेल़ ऽदसतो. म़त्र तो वणि, ज़ता व उपज़तात 

ऽवभ़गल़ आह.े ब्ऱह्मण सम़ज ह़ वणिव्यवस्थेमिळे श्रेष्ठ ठरल़. आऽथिकदृष्ट्य़ तो सिऽस्थतात आह.े मह़त्म़ 

ग़ांधींच्य़ खिऩनांतर य़ सम़ज़चा घरे क़हा सम़जकां टक़ांना ज़ळला. त्य़चे प्रऽतऽबांब म़डगिळकर य़ांच्य़ 

‘व़वटळ’ य़ क़दांबरात उमटले आह.े ह़ सम़ज सहनशाल, सिसांस्कुत, ऽवद्य़व्य़सांगा , श़ांतत़ऽप्रय आह.े 

असे असले तरा इतर सम़ज़च्य़ अज्ञ़न व अांधश्रद्च़ य़ांच़ फ़यद़ घेणे, इतर सम़ज़ऽवषया तिच्छत़, 

ज़त्य़ऽभम़न इत्य़दा दोषहा य़ सम़ज़त आढळत़त.  

    मऱठ़ सम़ज म़णदेश़त बहुसांख्येने आह.े य़ सम़ज़च़ प्रमिख व्यवस़य शेता आहे. य़ भ़ग़ल़ 

वेळोवेळा भाषण दिष्क़ऴल़ स़मोरे ज़वे ल़गते . असे असले तरा क़हा शेतकरा प़ण्य़चे ऽनयोजन करून 

ड़ऽळांब, बोर व ऽवऽवध भ़जाप़ल्य़ांचा ऽपके घेत़ऩ ऽदसत़त . हे लोक सरळम़गी, अल्पसांतिष्ट्, देवभोळे, 

प्रसांगा आडद़ांड वुत्ता, भ़ऊबांदकी इत्य़दा दोष़ांना पोखरले  आहेत. म़णदेश़त धनगर सम़ज़चा सांख्य़ 

मोठ्य़ प्रम़ण़वर आह.े ह़ सम़ज शेता व शेळा- मेंढाप़लन करतो. घोंगडा तय़र करण्य़चे क़महा ह़ 

सम़ज करतो. म्हसवड, जवऴ, बलवडा, म़डग्य़ळ इत्य़दा ग़व़त ह़ व्यवस़य च़लतो. म़णदेश़त 

लोकर उत्प़दन मोठय़ प्रम़ण़वर होत असीनहा आधिऽनक प्रऽक्रयेच्य़ अभ़व़मिळे य़ व्यवस़य़त फ़रशा 

प्रगता झ़ला ऩहा.  

    म़णदेश़त १९६० पयांत ग़वग़ड़्चा व्यवस्थ़ च़लत होता . त्य़ताल ब़ऱबलितेद़र म्हणजे च़ांभ़र, 

किां भ़र, न्ह़वा, पराट, सित़र, लोह़र, सोऩर, कैक़डा, म़ांग, मह़र, इत्य़दा सम़ज़चा घरे ग़वोग़वा 

आजहा आहेत. य़ताल ज्य़ांना क़ल़निरूप व्यवस़य़त बदल केले ते आऽथिकदृष्ट्य़ सिम झ़ले आहेत. 

इतर कि टि ांब़चा म़त्र व़त़हत झ़लेला ऽदसते. म़णदेश़ताल एकी ण लोकसांखचे्य़ १०-१२ टके्क सम़ज ह़ 
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दऽलत आह.े त्य़ताल बरेचसे लोक मजिरा करत़त. म़त्र येथाल हल़खाच्य़ पररऽस्थताल़ कां ट़ळीन जे लोक 

जगण्य़स़ठा मह़नगऱत गेले त्य़ांच्य़त क्ऱांऽतक़रक बदल झ़ल़ आह.े ऽशिण व पररश्रम़च्य़ जोऱवर तो 

आधिऽनकतेकडे व़टच़ल करात आह.े  

    ऽब्रऽटश़ांना गिन्हेग़र म्हणीन ऽशक्क़ म़रलेल्य़ ऱमोशा, लम़ण, ग़रुडा , वैदी, फ़सेप़रधा इत्य़दा अनेक 

ज़ताचे लोक म़णदेश़त आहेत. य़ सम़ज़चा जनगणऩहा व्यवऽस्थत झ़लेला ऽदसत ऩहा. क़हा जण़ांऩ 

रेशनक़डिहा ऽमऴलेले ऩहा. त्य़मिळे त्य़ांऩ श़सकीय योजऩांच़ ल़भहा ऽमळत ऩहा. पररण़मा ह़ सम़ज 

द़ररद्रय़त ऽखतपत पडलेल़ ऽदसतो.  

ध़ऽमिक सऽहष्णित़ :         

    म़णदेश़त ऽवऽवध ज़ताचे व धम़िचे लोक गिण्य़ गोऽवांद़ने ऱहत़त. ऽहांद ी व इस्ल़म य़ धम़िचे लोक तर 

म़णदेश़त आऽदलशह़च्य़ क़ऴप़सीन ऱहत आहेत. त्य़ांचा सांख्य़ मोठा आह.े जैन, प़रशा, ऽिश्चन 

इत्य़दा धम़िचे लोक अल्प आहेत. बौध्द धम़िचे लोक बऱ्य़पैकी आहेत. मिस्लाम सम़ज़त सिद्ऱा पांथ़चे 

लोक ज़स्त आढळत़त. त्य़त मिज़वर, पठ़ण, शेख, क़झा, हा प्रऽतऽष्ठत घऱणा म्हणीन ओळखला 

ज़त़त. म़णदेश़त ध़ऽमिक त़ण-तण़व फ़रस़ ऩहा. त्य़मिळे ऽवऽवध लोक एकमेक़ांचे सण-उत्सव ऽमळीन 

स़जरे करत़त. 

     म़णदेशा म़णीस ह़ देवभोऴ असल्य़मिळे प्रत्येक ग़व़त म़रुता, म्हसोब़, खांडोब़, मराआई, 

अांब़ब़ई, यल्लम्म़देवा, ऽसध्दऩथ, म़य़क्क़, इत्य़दा ग्ऱमदैवते आहेत. य़ देवदेवत़ांवरता लोक़ांचा श्रद्च़ 

असल्य़मिळे ग़वोग़वा य़ देव़ांच्य़ य़त्ऱ भरत़त. पांढरपीरच्य़ ऽवठ्ठल भक्ताच़ पगड़ हा येथाल ऽवऽवध 

सम़ज़वर आढळतो. त्य़मिळे ग़वोग़वा भजना मांडळा ऽदसत़त .  

जत व़चऩलय जत : 

    जत हे स़ांगला ऽजल्य़ताल त़लिक्य़चे ऽठक़ण म्हणीन ओळखले ज़ते. जतच़ स़ांस्कुऽतक व़रस़ समुद्च 

आह.े येथाल यल्लम़ मांऽदर, ऱजे ऱमऱव ह़यस्की ल , जत व़चऩलय य़ांऩ मोठा परांपऱ आह.े य़ ऽठक़णा 
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१७ म़चि १८८५ रोजा नेऽटव्ह जनरल ल़यब्ररा स्थ़पन झ़ला . य़ ल़यब्रराचे प्रथम अध्यि होण्य़च़ म़न 

जत सांस्थ़नचे अॅडऽमऽऺनस्टर ेटर ऱवबह़दिर मिळे य़ांऩ ऽमऴल़. य़ व़चऩलय़चा पऽहला स़त वषे अत्यांत 

हल़खाचा गेला. त्य़मिळे सांस्थेच्य़ ऽवक़स़स़ठा पिढाल क़लखांड़त सभ़सद व ऩगररक़ांचा ग्ऱमसभ़ 

घेऊन त्य़मध्ये व़चऩलय़चा क़यिक़ररणा ऽनम़िण करण्य़त आला. क़ल़ांतऱने य़ व़चऩलय़चे ‘जत 

व़चऩलय’ असे ऩमकरण करण्य़त आल.े १९५० मध्ये य़ व़चऩलय़स श़सकीय अनिद़न प्ऱद्ल झ़ले. 

सिरव़ताच्य़ क़लखांड़त सभ़सद वगिणा दरमह़ आठ आणे होता . परांति हा वगिणा अल्प असल्य़ने 

सभ़सद़ांऩ योग्य सोई सिऽवध़ देत़ येत नव्हत्य़. पररण़मा हा सभ़सद वगिणा वेळोवेळा व़ढवीन ता ऑगस्ट 

२०१३ अखरे दह़ रुपय़ांपयांत नेला आह.े क़ल़ांतऱने य़ व़चऩलय़चा इम़रत अपिरा पडी  ल़गला . 

त्य़मिळे स. न. १९७२ मध्ये सदरचा इम़रत प़डीन नवान दिमजला इम़रत ब़ांधण्य़त आला. १९८० मध्ये 

तत्क़लान मिख्यमांत्रा वसांतद़द़ प़टाल य़ांच्य़ हस्ते य़ इम़रताचे उद्घ़टन झ़ले. त्य़ वेळा नवान इम़रतात 

‘ब’ वगि त़लिक़ ग्रांथ़लय म्हणीन ते सिरु झ़ले.  

    मे २००६ मध्ये य़ व़चऩलय़स ग्रांथ़लय योजनेतीन प़च ल़ख ऽनधा ऽमऴल़. त्य़ ऽनधातीन 

व़चऩलय़च्य़ इम़रताच़ ऽतसऱ मजल़ ब़ांधीन सवि सोयींनायिक्त सभ़ग्रह सिरु करण्य़त आले. य़ 

व़चऩलय़स ऱज़ऱम मोहन रॉय फ़ऊां डेशन कोलकत्त़ य़ांच्य़कडीन ग्ऱमाण भ़ग़ताल व़चऩलय म्हणीन 

सांगणक, ऽप्रांटर य़ांच़ सांपीणि सांच देण्य़त आल़ आहे. व़चऩलय़च़ ऽदवसेंऽदवस च़ांगल़ ऽवक़स झ़ल्यने 

२०११ मध्ये ‘अ’ वगि त़लिक़ व़चऩलय म्हणीन श़सऩकडीन म़न्यत़ ऽमऴला. व़चऩलय़त वुतपत्र 

ऽवभ़ग , ग्रांथ देव-घेव ऽवभ़ग , ब़ल ऽवभ़ग , मऽहल़ ऽवभ़ग , क़य़िलय असे ऽवऽवध ऽवभ़ग आहेत. स. न. 

२००५ प़सीन अद्यय़वत अभ्य़ऽसक़ ऽवभ़ग व व्यवस़य म़गिदशिन कें द्र च़ली असीन ऑगस्ट २०१३ 

पयांत ८० तरुण पोलास भरता, ५ तरुण पा. एस. आय., बँकेमध्ये लेखऽनक, ग्ऱमसेवक व इतर पद़वर 

अनेक तरुण क़यिरत आहेत.  

    २९ ऑगस्ट २०१३ पयांत य़ व़चऩलय़त २७,५९१ ग्रांथसांख्य़ असीन दिऽमिळ ग्रांथसांख्य़ ४२ आह.े 

दिऽमिळ ग्रांथ़मध्ये स. न. १८९० मध्ये प्रक़ऽशत  झ़लेले सांस्क़र (सांस्कुत), स. न. १८५६ चे 
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‘ऱजनाताचा मिलतत्वे’ य़ हजेरा ऽसज़वास लेखक़चे पिस्तक तसेच १८४० ल़ प्रऽसध्द झ़लेले बिलर लॅटन 

य़ांच़ ‘रानाज’ ह़ ग्रांथ य़ांच़ सम़वेश आहे. सांस्क़र य़ ग्रांथ़चा ऽकां मत एक आणे आहे. ऑगस्ट २०१३ 

पयांत य़ व़चऩलय़चा सभ़सद सांख्य़ ३८० एवढा होता.  

    य़ऽशव़य स़ांगोल्य़चे नगरव़चऩलय १९०४ मध्ये स्थ़पन झ़ले आह.े आटप़डा, म़ण 

कवठेमह़ांक़ळ य़ ऽठक़णाहा व़चऩलये आहेत. अलाकडे म़णदेश़ताल मोठ्य़ ग़व़तीन व़चऩलये 

ऽनग़ला आहेत. वुतपत्रे व स़द्ल़ऽहके हा म़णदेश़तीन ऽनगत़त . त्य़मध्ये मोहन मस्के य़ांचे ‘म़णदेश’, 

म़रुता सोनवणे य़ांचे ‘म़णदेश व़त़ि ’, म़. स़. म़ळा य़ांचे ‘स़ांगोल़ ट़ईम्स’, सिभ़षचांद्र म़ल़णा य़ांचे ‘जत 

सम़च़र’ इत्य़दींच़ सम़वेश होतो. असे असले तरा सांपीणि म़णदेश़चे मिखपत्र ठरेल असे ब़णेद़र व 

ऽनभीड वुत्तपत्र म़णदेश़तीन ऽनगत ऩहा हा खदे़चा ब़ब आह.े  

गजा ढोल : 

    गजा ढोल ह़ एक वैऽशष्ठपीणि लोकनुत्य़च़ प्रक़र म़णदेश़त आढळतो. धनगर सम़ज़चे परांपरेने च़लत 

आलेले हे लोकनुत्य आह.े ह़ स़मिऽहक नुत्य़च़ प्रक़र असीन त्य़त फक्त पिरुष सहभ़गा होत़त . त्य़ांचा 

सांख्य़ २० ते ४० पयांत असते. य़ नुत्य़स़ठा पिढाल पोश़ख असतो. चोळण़, अांग़त बांडा, डोक्य़ल़ 

फेट़, फेटय़वर ऽभांग़च़ रुम़ल, कमरेल़ शेल़, प़य़त लह़न घिांगर,े ह़त़त त़ांबडय़ रांग़चे मोठे रुम़ल 

असत़त. म्हसवड, करगणा, ग़वडेव़डा , आटप़डा, ऽदघांचा इत्य़दा ऽठक़णा गजा ढोल़च्य़ स्पध़ि होत़त . 

ऽदघांचाचे ढोलगजा नुत्य : 

    ऽदघांचा हे ग़व आटप़डा त़लिक्य़ताल एक प्रमिख ग़व म्हणीन ओळखले ज़ते. हे ग़व आपला भ़रताय 

सांस्कुता जतन करण्य़च़ प्रयत्न करण्य़त अग्रेसर आहे. गजाढोल हे म़णदेश़चे प्रमिख वैऽशष्ट्य आह.े म़त्र 

म़णदेश़ताल अनेक ग़व़तीन हे नुत्य लय़ल़ च़ललेले ऽदसते परांति ऽदघांचा य़ ग़व़ने य़ नुत्य़च़ व़रस़ 

ऽटकवीन ठेवल़ आह.े य़ ग़व़त श्ऱवण मऽहन्य़च्य़ शेवटच्य़ सोमव़रा प़रांप़ररक ढोलगजा नुत्य़च़ 

क़यिक्रम मोठ्य़ उत्स़ह़त प़र पडतो. येथाल ग्ऱमस्थ़ांच्य़ वताने य़ क़यिक्रम़चे आयोजन केले ज़ते. 
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येथाल मह़देव मांऽदऱच्य़ पट़ांगण़वर श्ऱवण सोमव़रा ऽवऽवध भ़ग़ताल ढोलगजा पथके सहभ़गा होऊन 

गजानुत्य सदर करत़त.  

    १९६४ प़सीन कै. द़जाऱम पिस़वळे, त़य़प्प़ पिस़वळे, क़ऽशऩथ य़दव, गिांड़ मोर,े पै. प़ांडि रांग मोरे 

य़ांना ढोलगजा क़यिक्रम़चा सिरव़त केला. ऽदघांचा ग्ऱमस्थ मोठय़ उत्स़ह़ने ढोलगजा य़ क़यिक्रम़चे 

आयोजन करत असत़त. शेवटच्य़ सोमव़रा सवि ढोलगजा मांडऴांऩ म़ऩच़ फेट़, श्राफळ व म़नधन 

ग्ऱमस्थ़ांच्य़ वताने देण्य़त येतो. १९१३ य़ वषी ऽदघांचा पररसऱताल पिज़रव़डा , अचकद़णा, नरळेव़डा, 

बांडगरव़डा , ऽलांगावरे, कटफळ, शेणवडा, म़स़ळव़डा , प़रेकरव़डा, पिज़रव़डा(आटप़डा) येथाल 

ढोलगजा मांडळे सहभ़गा झ़ला होता . ऽदघांचाचे सिपित्र व सहआयिक्त आनांदऱव पिस़वळे य़ांच्य़ वताने 

प्रत्येक वषी य़ क़यिक्रम़स़ठा दह़ हज़र रुपये रोख ऽदले ज़त़त.     

    म़णदेश़च्य़ स़ांस्कुताक इऽतह़स़च़ ऽवच़र केल़ तर तो प्ऱचान क़लखांड़पयांत ज़तो. ऱष्ट्र की ट 

घऱण्य़ताल प्रऽसध्द ऱज़ म़ऩड्क ह़ म़णपीर नगरात रह़त होत़ . त्य़च़ पित्र देवऱज ऱज्य कररत असत़ऩ 

चांद्रगिद्ल मौय़िने त्य़च़ ऱजकवा क़लाद़स ह़ ऱजदीत म्हणीन म़णदेश़त प़ठऽवल़ . पिढे क़हा ऽदवस 

क़लाद़स़चे व़स्तव्य म़णदेश़त होते. य़वरून म़णदेश़च़ स़ांस्कुताक व़रस़ वैभवसांपद्ऱ होत़ हे स्पस्ट 

होते. पीढे म़णदेश़त अनेक ऽदग्गज सांत, कवा, स़ऽहऽत्यक य़ांच़ उदय झ़लेल़ ऽदसतो . त्य़ांच़ आपण़स 

थोडक्य़त पररचय पीढाल प्रम़णे करून घेत़ येईल.  

म़णदेशा स़ऽहऽत्यक : 

    म़णदेश ह़ स़ऽहत्य व स़ऽहऽत्यक़ांच्य़ सांदभ़ित ऩव़जलेल़ भ़ग आहे. एक़पेि़ एक ऽदग्गज 

स़ऽहऽत्यक य़ भीम़तेने देश़ल़ ऽदलेले आहेत. त्य़ताल अनेक ऩमवांत स़ऽहऽत्यक व त्य़ांचे स़ऽहत्य य़ांना 

आपल्य़ क़म़च़ ठस़ लोक़ांच्य़ मऩवर उमटऽवलेल़ ऽदसतो . 
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गज़नन ऽदगांबर म़डगिळकर : (१ ऑक्टोंबर १९१९ ते १४ ऽडसेंबर १९७७ ) 

     ग. ऽद. म़डगीळकर आऽण त्य़ांच्य़ स़ऽहत्य़ने म़णदेश़चे ऩव सांपीणि ऽहांदिस्थ़नभर पोहचवले. त्य़ांना 

म़णदेशा जावऩचे व़स्तवव़दा रूप आपल्य़ लेखणातीन स़क़रले. त्य़मिळे म़णदेशा म़णस़बद्ङल 

ऽजव्ह़ऴ, आपीलकी पे्रम ऽनम़िण होण्य़स मदत झ़ला. त्य़ांना ब़लगाते, ऽचत्रपटगाते , कथ़-पटकथ़, 

अभांग, ल़वणा, पोव़डे, इत्य़दा ऽवषय़ांवर लेखन केले. अश़ य़ ऽवख्य़त मऱठा कवा, लेखक व 

स़ऽहऽत्यक़च़ जन्म आटप़डा त़लिक्य़ताल शेटफळे य़ ग़वा १ ऑक्टोंबर १९१९ रोजा झ़ल़.१  त्य़ांचे 

ऽशिण म़णदेश पररसऱताल आटप़डा, किां डल,  औांध इत्य़दा ऽठक़णा झ़ले. त्य़ांचे आऽण गऽणत़चे फ़रसे 

सख्य नसल्य़ने ते मॅऽटक प़स होऊ शकले ऩहात. परांति त्य़ांऩ लह़नपण़प़सीन ऽलहण्य़चा व नकल़ 

करण्य़चा आवड होता . पिढे घरच्य़ गराबामिळे उदरऽनव़िह भ़गऽवण्य़स़ठा त्य़ांना ऽचत्रपट व्यवस़य़त क़म 

केले.   

    हांस ऽपक्चसि य़ ऽचत्रसांस्थेने म़. ऽवऩयक ऽदग्दऽशित ब्रम्हच़रा ह़ ऽचत्रपट १९३८ मध्ये ऽनम़िण केल़. 

ह़ ऽचत्रपट त्य़ क़लखांड़त च़ांगल़च ग़जलेल़ होत़ . य़ ऽचत्रपट़त छोटाशा भीऽमक़ करून ग. ऽद. 

म़डगिळकर य़ांना ऽचत्रपट िेत्ऱत आगमन केले. पीढे त्य़ांना प्रऽसध्द स़ऽहऽत्यक ऽव. स. ख़ांडेकर य़ांचे 

वैयक्क्तक लेखऽनक म्हणीनहा क़हा क़ळ क़म पऽहले. त्य़मिळे त्य़ांच्य़ कऽवत़ लेखऩल़ वेग येण्य़स 

मदत झ़ला. कै. ऩऱयण क़ळे य़ांच्य़ ह़त़ख़ला नवयिग ऽचत्रपट ऽल. य़ ऽचत्रसांस्थेत सह़य्यक ऽदग्दशकि  

म्हणीन क़म करण्य़चा त्य़ांऩ सांधा ऽमऴला. १९४२ मध्ये नवहांस ऽपक्चसिच्य़ भक्त द़म़जा व पऽहल़ 

प़ळण़ य़ ऽचत्रपट़ांचा गाते ऽलहला. १९४७ मध्ये फ़र मोठा लोकऽप्रयत़ ल़भलेल़ ऽचत्रपट म्हणीन 

लोकश़हार ऱमजोशा य़ ऽचत्रपट़स ओळखले ज़त होते. य़ ऽचत्रपट़चा कथ़, सांव़द व ऽगते म़डगिळकर 

य़ांनाच ऽलहला होता. त्य़चबरोबर य़ ऽचत्रपट़त त्य़ांना एक भीऽमक़हा केला होता. त्य़मिळे कवा आऽण 

लेखक म्हणीन म़डगिळकर मऱठा ऽचत्रपटसुष्ठाच़ भक्कम आध़रस्थांब बनले. त्य़ांना अऽभनेते, 

कथ़सांव़दक़र आऽण गातक़र म्हणीन दाडशे मऱठा ऽचत्रपट़ांस़ठा क़म केले. पांधऱ ऽहांदा ऽचत्रपट़ांस़ठा 

त्य़ांना कथ़सांव़दक़र म्हणीन क़म केले. त्य़ांना मऱठा ऽचत्रपट़ांस़ठा ऽलहलेला गाते ऱ्हदय़शा स्पशि 
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करण़रा व गोड मांजिळ होता. हा गाते चैत्रबन (१९६२) ऩव़ने सांग्रहात आहेत. त्य़ांना क़हा मऱठा 

चात्रकथ़हा ऽलहलेल्य़ आहेत. त्य़ पिढे पिस्तक रूप़नेहा प्रऽसध्द झ़ल्य़. यिध्द़च्य़ स़वल्य़ य़ ऩव़ने 

एक ऩटकहा त्य़ांना ऽलहले आह.े त्य़ांना ऽलऽहलेल्य़ पिस्तक़ांपैकी क़हा उले्लखनाय पिस्तके म्हणीन पिढाल 

पिस्तक़ांच़ उले्लख केल़ ज़तो. आक़श़चा फळे (१९६०) य़ क़दांबरावर पिढे ‘प्रपांच’ ह़ ऽचत्रपट 

क़ढल़ गेल़. कऽवत़ जोऽगय़ (१९५६), गात ऱम़यण (१९५७), य़नांतर कीतीच़ कळस ग़ठल़ गेल़.  

त्य़मिळे त्य़ांऩ ‘मह़ऱष्ट्र  व़ल्माकी ’ हा पदवा लोक़ांना ऽदला. कथ़सांग्रह कुष्ण़चा करांगळा (१९६२), 

क़व्यकथ़ (१९६२), मांतरलेले ऽदवस (१९६२), तिप़च़ नांद़दाप (१९६६),  गात गोप़ळ (१९६७), 

च़ांदना उदबत्ता (१९६७), गात सौभद्र (१९६८), व़टेवरच्य़ स़वल्य़ (१९८१), उभे ध़गे  आडवे 

ध़गे य़ क़दांबरात म़णदेशा प़ण्य़चे व़स्तवव़दा वणिन ‘दगड’ ऽभजव्य़ प़ऊस असे केलेले आहे. 

य़वरून म़णदेश़त प़ऊस ऽकता जोऱने कोसळतो ते स्पस्ट होते. त्य़ांच्य़ ग्ऱमाण स़ऽहत्य़त म़णदेश़ताल 

अस्सल व व़स्तवव़द़चे दशिन घडते. य़बद्ङल पि. ल. देशप़ांडे म्हणत़त ‘एकतर त्य़ च़वडावरच्य़ 

कि लकण्य़िचा प़यदळा ऽचकटलेला म़डगिळय़चा म़ता शहरा प़ण्य़ने धित़ धितला गेला ऩहा की, ब़लपणा 

म़था फ़सलेल़ अबार बिक्क़ पिसल़ गेल़ ऩहा.’ २ म्हणजेच म़डगिळकऱांच्य़ स़ऽहत्य़तीन म़णदेशा 

जावऩचे ऽचत्रण प्रकष़िने ज़णवते.  

    त्य़ांना अनेक ऽचत्रपट कथ़, पटकथ़, गाते ऽलहला. म़त्र ऽवशेष ग़जलेले ऽचत्रपट म्हणीन पिढाल 

ऽचत्रपट़ांच़ उले्लख केल़ ज़तो. पिढच प़ऊल (१९५०), ब़ऴ जोजोरे (१९५१), पेडग़वचे शह़णे 

(१९५२), ल़ख़चा गोष्ट् (१९५२), ऊन प़ऊस (१९५४), तिझ्य़ अांगणा (१९५५), जग़च्य़ 

प़ठावर ९१९६०),  सांत व़हते कुष्ण़ म़ई (१९६७), तिफ़न और ऽदय़ (१९५६), दो ऑख ेब़रह 

ह़थ (१९५७), गिांज उठा शहऩई (१९५९) इत्य़दा. त्य़ांना ऽचत्रपट़त केलेल्य़ ऽवऽवध भीऽमक़ य़ 

सांस्मरणाय ठरलेल्य़ आहेत. त्य़चबरोबर त्य़ांना ऽलहलेल्य़ अनेक पिस्तक़ांऩ मह़ऱष्ट्र  श़सऩचा 

प़ररतोऽषके ऽमऴलेला आहेत. उद–़ जोऽगय़ , मांतरलेले ऽदवस, चैत्रबन.  
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    म़डगिळकर य़ांच्य़ स़ऽहत्य कुतावर प्रक़श ट़कल्य़नांतर एक गोष्ट् ज़णवते ता म्हणजे त्य़ांचे स़ऽहत्य 

हे सिबक आच़र ऽवच़र व व़स्तवव़दा ऱहणाम़ऩवर आध़ररत होते . य़मिळेच भ़रत सरक़रल़हा त्य़ांच्य़ 

क़य़िचा द़खल घेणे भ़ग पडले. पररण़मा भ़रत सरक़रने त्य़ांऩ १९६९ मध्ये पद्मश्रा ऽकत़ब देवीन 

सन्म़न केल़. १९७३ मध्ये यवतम़ळ येथे अऽखल भ़रताय मऱठा स़ऽहत्य सांमेलन भरले होते. त्य़चे 

अध्यिपद गऽदम़ांऩ ऽदले होते. क़हा क़ळ ते मह़ऱष्ट्र  ऱज्य स़ऽहत्य सांस्कुता मांडऴचे सदस्य होते . 

अलाकडेच गऽदम़ प्रऽतष्ठ़न हा क़ढलेले आह.े य़ प्रऽतष्ठ़नच्य़ मध्य़तीन ऽवऽवध उपक्रम ऱबवले ज़त़त.  

व्यांकटेश ऽदगांबर म़डगिळकर : 

     श्रेष्ठ मऱठा कथ़क़र आऽण क़दांबराक़र व्यांकटेश ऽदगांबर म़ड गिळकर य़ांच़ जन्म म़णदेश़ताल 

म़डगिळे य़ ग़वा ६ जिलै १९२७ रोजा  झ़ल़ . य़ांचे ऽशिण तसे बेत़चेच होते . पण त्य़ांचे कथ़त्मक 

स़ऽहत्य त्य़ांच्य़ बांधिपेि़ अऽधक मोल़चे आहे . त्य़ांना मह़ऱष्ट्र ़ल़ खऱ्य़ अथ़िने म़णदेश़चा ओळख 

करून ऽदला. त्य़ांना स्वप्रयत्ऩने व़ांड्मय़च़ व्य़सांग करून इांग्रजा ऽशकी न प़श्च़त्य स़ऽहत्य़च़ अभ्य़स 

केल़. स़ऽहत्य़त आपल्य़ प्रऽतभेच़ एक स्वतांत्र ठस़ त्य़ांना उमटऽवल़. आपल्य़ उपऽजवाकेस़ठा त्य़ांऩ 

सिरव़तास क़हा क़ळ पत्रक़रात़ कऱवा ल़गला. १९४९ मध्ये त्य़ांच़ म़णदेशा म़णसे ह़ क़व्यसांग्रह 

प्रऽसध्द झ़ल़. त्य़त त्य़ांना ग्ऱमाण म़णस़ांचे अस्सल दशिन घडऽवले. १९५० मध्ये ते मिांबईस गेले. ऽतथे 

त्य़ांच्य़ जावऩस वेगळे वळण ऽमऴले . तेथे त्य़ांना मऱठा ऽचत्रपटसुष्ट्ाताल पटकथ़ लेखन केले . असे 

असले तरा म़णदेश ह़च, त्य़ांच्य़  ऽनऽमिताचे पे्ररण़स्थ़न होते. ‘क़ळ्य़ तोंड़चा’ हा त्य़ांचा पऽहला कथ़ 

आह.े त्य़नांतर त्य़ांचे अनेक कथ़सांग्रह प्रऽसध्द झ़ले . उद़- ग़व़कडच्य़ गोष्ट्ा (१९५१), ऽसत़ऱम 

एकऩथ (१९५१), ज़ांभऴचे ऽदवस(१९५७), क़ळा आई (१९५४), इत्य़दा . त्य़ांच्य़ कथ़ांच़ 

अनिव़द रऽशयन, जप़ना, डेऽनश, जमिन य़ ज़गऽतक भ़ष़ांत झ़लेल़ आहे. क़दांबराच्य़ ब़बतातहा त्य़ांच़ 

ह़तखांड़ होत .़ त्य़मिळे एक़पेि़ एक सरस क़दांबऱ्य़ त्य़ांना ऽनम़िण केल्य.़ ‘बनगरव़डा’ हा त्य़ांचा एक 

ग़जलेला क़दांबरा १९५५ मध्ये प्रऽसध्द झ़ला . य़ क़दांबरावर पिढे ऽचत्रपटहा ऽनघ़ल़ . व्यांकटेश 

म़डगीळकऱांचे एक बांधी म़स्तर होते . त्य़ांना स़ांऽगतलेल्य़ क़हा प्रसांग़तीन पे्ररण़ घेऊन हा क़दांबरा 
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स़क़रलेला आहे. बनगरव़डा ऩव़च्य़ एक़ लह़न ग़व़ताल स़मीऽहक ऽजवऩचे त्य़त ऽचत्रण आहे . 

बनगरव़डाताल लोक़ांचे जावन दिष्क़ऴमिळे उध्वस्त होते. य़चे ऽचत्रण य़ क़दांबरात आहे. ‘नित्ऱमधीन 

नित्रे गेला प़ण्य़च़ ऽटपीस पडल़ ऩहा. झ़डे झिडपे व़ळीन कोळ झ़ला. भिकेल्य़ मेंढऱांना चगळ न् चगळ 

वेचले. ऽवऽहराचे प़णा आटले. ऽचमणाल़ प्य़यल़सिद्च़ प़णा उरेऩसे झ़ले. ऽचमण्य़, क़वळे, होले 

ऽदसेऩसे झ़ले. लोक़ांच्य़ तोंड़वरचा कऴ ऩहाशा झ़ला. त्य़ांच्य़ डोळ्य़त भीक ऽदसी ल़गला. लोक 

हव़लऽदल झ़ले.’३  य़ क़दांबराच़ इांग्रजा व डॅऽनश भ़षेत अनिव़द झ़लेल़ आह.े य़चबरोबर इतर अनेक 

क़दांबऱ्य़ त्य़ांना ऽनम़िण केलेल्य़ ऽदसत़त. व़वटळ, पिढच प़ऊल, सत्त़ांतर, कोवळे ऽदवस, करुऩष्ट्क, 

य़ क़दांबऱ्य़ चररत्रपर आहेत. म़णदेशा म़णस़च्य़ ऽनऽमिता पे्ररणेऽवषया ते म्हणत़त की, आठवीन आठवीन 

हा म़णसे ऽलऽहला. त्य़तले सगळे मिखवटे खरे आहेत. क़हा ऽठक़णा दोन तान व्यक्तींचे रस़यन एकत्र 

झ़ले आह.े हा सगळा ऽचत्रे सहजस्फि ति ऩहात . म़णदेश़त वणवण ऽहांडी न, द़द़-ब़ब़ करून, एकेक़ल़ 

मल़ बोलव़वे ल़गले आह.े ह़त़प़य़ पडीन बळेबळे मल़ ओढीन आण़वे ल़गले आहे. ४  म. ग़ांधाच्य़ 

वध़नांतर झ़लेल्य़ भाषण दांगला, ज़ळपोळ आऽण लिट य़मीळे ब्ऱह्मण सम़ज़वर झ़लेल्य़ आघ़त़चा हा 

कह़णा आहे. पिढच प़ऊल हा क़दांबरा दऽलत कल़वांत़च्य़ जावऩवर आध़ररत आहे . सत्त़ांतऱमध्ये 

व़नऱांच्य़ टोळ्य़ांचे म़ऽमिक ऽचत्रण आह.े   

    व्यांकटेश म़डगीळकऱांना ज्य़प्रम़णे कथ़ क़दांबऱ्य़ ऽलऽहल्य़ त्य़प्रम़णे अनेक अस्सल ऩटकेहा 

ऽलऽहला. त्य़ताल क़हा उले्लखनाय ऩटके म्हणीन ‘सता’, ‘ती वेढ़ कि ां भ़र’, ‘पता गेले ग क़ठेव़डा’ य़ांच़ 

उले्लख करत़ येईल . त्य़ांना ऽलऽहलेला ‘ऽबऩऽबय़ांचे झ़ड’ आऽण ‘कि ऩांच़ कि ण़ल़ मेळ न्ह़ई ’ हा 

लोकऩटे्य ऽवशेष ग़जला. त्य़ांना अनेक ऽचत्रपट़ांच्य़ कथ़ ऽलऽहल्य़ उद़. ‘वांश़च़ ऽदव़’, ‘पिढच प़ऊल’, 

‘जश़स तसे’ इत्य़दा. त्य़ांना क़हा लऽलत गद्य प्रक़रचाहा पिस्तके ऽलऽहला त्य़त पिढाल पिस्तक़ांच़ 

सम़वेश होतो. ‘ऩगऽझऱ’, ‘प़ांढऱ्य़वर क़ळे’, ‘ऽहरवा कि रण’े, ‘ऽचत्रे आऽण चररत्रे’, ‘ऱनमेव़’. 

आक़शव़णावर त्य़ांना १९५५ प़सीन १९८५ पयांत नोकरा केला. एवढय़ दाघि सेवेत त्य़ांना आपला 

ऽचत्रकल़हा च़ांगल्य़ प्रक़रे जोप़सला . त्य़ांच्य़ अनेक पिस्तक़ांऩ मह़ऱष्ट्र  श़सऩच़ पिरस्क़र ऽमऴल़ 
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आह.े ‘ग़व़कडच्य़ गोष्ट्ा’, ‘क़ळा आई’, ‘बनगरव़डा ’, ‘सता’ य़ांच़ त्य़त सम़वेश होतो . 

म़डगिळकऱांच्य़ स़ऽहत्य़तीन म़णदेश़चे प्रऽतांऽबांब पडलेले आढळते. य़सांदभ़ित गांग़धर ग़डगाळ म्हणत़त 

की’ ‘म़णदेश़च्य़ आऽण त्य़ांच्य़ स़ऽहऽत्यक नांदनवऩच्य़ ऽशम़रेष़ एकच आहेत. ५ १९८३ मध्ये 

‘सत्त़ांतर’ ल़ स़ऽहत्य अक़दमाचे प़ररतोऽषक ऽमऴले. य़ सवि त्य़ांच्य़ स़ऽहत्यकुताचा दखल घेऊन त्य़ांऩ 

१९८३ मध्ये आांबेजोग़ई येथे भरलेल्य़ मऱठा स़ऽहत्य सांमेलऩचे अध्यिपद देऊन त्य़ांच़ गौरव केल़. 

शांकरऱव खऱत : 

    शांकरऱव खऱत हे मीळचे म़णदेश़ताल आटप़डाचे. त्य़ांच़ जन्म १४ जिलै १९२० च्य़ सिम़ऱस 

म़णदेश़ताल आटप़डा येथाल म़ग़सवगीय दऽलत घऱत झ़ल़. त्य़ांचे आई-वडाल रोजांद़रावर क़म 

करून कि टि ांब़च़ उदरऽनव़िह करात असत. त्य़ांचे श़लेय ऽशिण तेथेच झ़ले. श़ळेच्य़ चौक़त प़यराच्य़ 

ख़ला फि फ़टय़त बसीन ऽजद्ङाने त्य़ांना ऽशिण घेतले. आपल्य़ ऽवद्य़थी दसेत श़ऴ ऽशक़वा म्हणीन त्य़ांना 

प्रसांगा ६० मैल प़यपाट हा केला. मह़ऽवद्य़लयान ऽशिण त्य़ांना पिण्य़ताल फग्यि िसन मह़ऽवद्य़लय़त तर 

क़यद्य़चा पदवा त्य़ांना मिांबई ऽवद्य़पाठ़तीन घेतला. 

    कि टि ांब़ताल व आटप़डाताल पऽहले पदवाधर असलेल्य़ ख़ऱत़ांना डॉ. आांबेडकऱांच्य़ दऽलत मिक्ता 

आांदोलऩत आरांभ़प़सीन स्वयांस्फी तीने भ़ग घेतल़ आऽण स़म़ऽजक व स़ांस्कुऽतक िेत्ऱत सांघटऩत्म 

क़म़स सिरुव़त केला. आांबेडकर चळवळाच्य़ जनत़ य़ ऩव़च्य़ वुत्तपत्ऱतीन त्य़ांना य़ क़य़िचा पे्ररण़ 

घेतला. आयिष्यभर डॉ. आांबेडकर हेच त्य़ांचे स्फी तीस्थ़न होते. मिांबईत वऽकलाचा सनद ऽमऴल्य़वर 

त्य़ांना उच्च न्य़य़लय़त वऽकला करत़ऩ ऩवलौऽककहा ऽमळऽवल़ होत़. ते स्वतः उच्च ऽवद्य़ऽवभीऽषत 

असीन त्य़ांचे सांपीणि कि टि ांब केवळ ऽशऽित नव्हे तर पत्ना, मिलग़, सीन व ऩता वैद्यकीय पदवाधर आहेत.  

    अत्यांत ऽवनयशाल व सौज्यन्यशाल वुत्ताचे कै. खऱत आयिष्य़ताल बऱच क़ळ स़यकलवर ऽफरत 

असत व तेच आपल्य़ देश़ताल प्ऱांजळ म़णस़स परवडेल असे व़हन आहे असे स़ांगत असत . लेखऩचा 

पे्ररण़ त्य़ांऩ आच़यि अत्रे य़ांच्य़ आग्रह़मिळे ऽमऴला. वय़च्य़ ३५ व्य़ वषी त्य़ांना आच़यि अत्रे 
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य़ांच्य़कडे सतिचा पडाक जमान य़ ऩव़च़ लेख ऽलऽहल़ होत़ . त्य़ांऩ म़णदेश़ताल एक महत्व़चे 

स़ऽहऽत्यक म्हणीन ओळखले ज़ते. एक़ तरऴच़ मिलग़ वकील होतो. मऱठव़ड़ ऽवद्य़पाठ़च़ कि लगिरू 

होतो आऽण स्वतःच्य़ स़ऽहऽत्यक कतिित्व़वर स़ऽहत्य सांमेलऩच़ अध्यि होतो . हे  म़णदेशा म़णस़च्य़ 

कतुित्व़चा स़ि आहे. अश़ य़ स़ऽहऽत्यक़ने १० कथ़सांग्रह, ७ क़दांबऱ्य़ आऽण ८ वैच़ररक ग्रांथ ऽलऽहले 

आहेत. त्य़ांच्य़ व़टय़ल़ दऽलत आऽण गराबामिळे अऽतशय हल़कीचे जावन आले. त्य़मिळे ते त्य़ांच्य़ 

आत्मचररत्ऱत ‘तऱळ-अांतऱळ’ मध्ये ऽलहत़त की, म़झे प्रऽसध्द झ़लेले लऽलत व़ड्मय, कथ़, क़दांबऱ्य़ 

व लेख हे म़झ्य़च जावन अनिभीतातीन स़क़रलेले आहे. ब़ऱ बलितेद़र, स़ांग़व़ , दौंडा इत्य़दा म़झ्य़ 

कथ़सांग्रह़त मा प्रत्यि जावऩत भोगलेल्य़ , प्रत्यि प़ऽहलेल्य़ घटऩांनाच कथेच-ेक़दांबराचे रूप घेतले. 

थोडक्य़त आपल्य़ल़ दऽलत म्हणीन आलेल्य़ जावन अनिभव़च़ अऽवष्क़र कऱव़ हाच त्य़ांच्य़ 

व़ड्मयऽनऽमिताचा पे्ररण़ होता. 

    ‘तऱळ अांतऱळ’ हे त्य़ांचे आत्मचररत्र  त्य़ांच्य़ जावऩचे सत्य दशिन घडऽवण़रे आह.े आटप़डा हे 

त्य़ांचे ग़व, ऽतथल़ हररजन व़ड़, तऱळ आऽण दऽलत म्हणीन वऽडल़ांऩ कऱवा ल़गलेला जावघेणा क़मां , 

दऽलत म्हणीन श़ळेत आऽण सम़ज़त ऽमऴलेला व़गणीक , ग़व़च़ पररसर, शेतमळे, जत्ऱ-तम़श़ आऽण 

ग़व़त झ़लेल़ बदल य़ सवि गोष्ट्ींचे वस्तिऽनष्ठ ऽचत्रण त्य़ांना केले आह.े औांध व पिणे येथाल ऽशिण, डॉ. 

ब़ब़स़हेब आांबेडकऱांच़ सहव़स आऽण चळवळाशा आलेल़ सबांध, वकील, ऱजकीय व स़म़ऽजक 

क़यिकत़ि म्हणीन जे अनिभव त्य़ांऩ आले तेच त्य़ांना आपल्य़ स़ऽहत्य़तीन म़ांडले.  

    शांकरऱव ख़ऱत़ांच़ ‘ब़ऱ बलितेद़र’ ग़जलेल़ कथ़सांग्रह आह.े म़णदेश़ताल बलितेद़ऱांचे जावन 

त्य़ांना जवळीन पऽहले व अनिभवले होते. स़हऽजकच ग़वच्य़ ब़लितेद़ऱांना म़झ्य़ ‘ब़ऱ बलितेद़र’ कथ़ 

सांग्रह़त आक़र घेतल़ असे त्य़ांनाच म्हटले आह.े त्य़ांचे वडाल तऱळकीचे क़म करात असत़त. घऱत 

स्वतःच़ मिलग़ आज़रा असत़ऩ ग़वकीच्य़ जावघेण्य़ क़म़त तऱळ कस़ बिड़लेल़ असतो . हे त्य़ांना 

य़ कथेत रेख़टले आह.े बलितेद़ऱांच्य़ जावऩताल घटऩ प्रसांग़वर व्यक्क्तऽचत्रण़त्मक पध्दताने त्य़ांना 

कथ़ ऽलऽहल्य़ आहेत. बलित्य़चे क़म करूनहा बलित ऽमळत ऩहा, अद्ऱ अद्ऱ दश़ झ़लेल्य़ पोऱचे ह़ल 
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प़हवत ऩहात म्हणीन न्ह़व्य़चा ब़यको आत्महत्य़ करते. सित़ऱस़रख़ एख़द़ बलितेद़र आपल्य़ सरळ 

आऽण कष्ट़्ळी  स्वभ़व़ने ग़व़त म़न ऽमळवी ल़गल़ तर धीति प़टाल नोकरश़हाच्य़ कच़टय़तीन त्य़ल़ 

कसे जावऩतीन उठऽवतो य़चे च़ांगले ऽचत्रण ‘त्य़त्य़ सित़र’ य़ कथेत केले आह.े ख़ऱत़ांना आपल्य़ 

कथेतीन बलितेद़ऱांच्य़ द़ररद्रय़मिळे त्य़ांच्य़ ह़त़तीन घडण़रे गिन्हे, त्य़ांचे  बेरकीपण, मस्तव़ल़ांऩ धड़ 

ऽशकऽवण्य़चे त्य़ांचे कसब य़चेहा त्य़ांना ऽचत्रण केले आह.े  

    जगण्य़स़ठा ग़वोग़व भटकण़ऱ्य़ व ग़वच्य़ व्यवस्थेत कोणतेहा स्थ़न नसलेल्य़ भटक्य़ ऽवमिक्त 

जम़ताचे ऽचत्रण त्य़ांना ‘तडाप़र’ य़ कथ़सांग्रह़त केले आह.े फ़सेप़रधा, कैक़डा, बेलद़र, डोंब़रा, 

म़कडव़ले, वड़र, वैदी, नांदाव़ले, भ़मटे, म़ांगग़रुडा इत्य़दा उपेऽित लोक़ांच्य़ जावऩताल महत्व़च्य़ 

घटऩ व प्रसांग़वर त्य़ांना लेखन केले आह.े कल़त्मक दृष्ट्ाने श्रेष्ठ ठरलेल़ कथ़सांग्रह म्हणीन ‘स़ांग़व़ ’ य़ 

कथ़सांग्रह़स ओळखले ज़ते. वऽडल़ांच्य़ तऱळकीच्य़ अनिभव़वरच त्य़ांना दौंडा आऽण स़ांग़व़ य़ कथ़ 

ऽलऽहल्य़ आहेत. बेरड़चे गिन्हेग़रा जावन सोडीन प्ऱम़ऽणक जावन जगत़ऩ धोंडय़ बेरड़ल़ स्वतःच्य़ 

ज़तभ़ईबरोबर लढीन मुत्यील़ स़मोरे ज़वे ल़गते . तसेच कोंबडय़ चोरून फेडण्य़त येण़ऱ नवस , ऽरय़ांच़ 

अध:प़त आऽण भ़नगडा , भ़ऊबांदकी अश़ अनिभव़वर त्य़ांना कथ़ लेखन केले आह.े दौंडा ह़ तर 

दऽलत़ांच्य़ दि:ख़ल़ व़च़ फोडण़ऱ कथ़सांग्रह आहे. जगण्य़स़ठा म़णदेश़ताल म़णीस शहऱत ज़तो व 

तेथे गेल्य़नांतर तो झोपडपट्टात ऱहतो. झोपडपट्टा हा ग्ऱमाण जावऩच्य़ व़त़हतेतीन ऽनम़िण झ़ला आह.े य़ 

झोपडपट्टावर झोपडपट्टा , ह़तभट्टा, फि टप़थ नां. १ य़ क़दांबऱ्य़ ऽलऽहल्य़ आहेत.  

    ख़ऱत़ांच्य़ स़ऽहत्य़च़ व्य़प बऱच मोठ़ आहे. दऽलत स़ऽहत्य़त आज अस्पुश्य, नवबौध्द, भटक्य़ 

ऽवमिक्त जम़ता, आऽदव़शा य़ांच़ सम़वेश केल़ ज़तो. आदाव़सींच़ अपव़द वगळत़ ख़ऱत़ांना य़ 

सव़ांच्य़ जावनऽचत्रण़वर पोटऽतडकीने ऽलऽहले आहे. अस्पुश्य़ांच्य़ य़तऩांचे रृदय ऽपळवटीन ट़कण़रे 

ऽचत्रण त्य़ांना केले आह.े त्य़ांच्य़ लेखऩल़ व़स्तव़च़ व प्रत्यि अनिभीताच़ आध़र आह.े म्हणीन त्य़ांऩ 

दऽलत जावऩच़ भ़ष्यक़र म्हटले आहे.  
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    य़ऽशव़य डॉ. ब़ब़स़हेब आांबेडकर य़ांचे शैिऽणक , स़म़ऽजक व आऽथिक ऽवच़र य़वरहा त्य़ांचे 

स्वतांत्रपणे क़म च़ली होते. तसेच घटऩ आढ़व़, म़क्सिव़द़चे भ़रत़ताल अपयश, सांत चोखोब़ांवर नव़ 

प्रक़श ट़कण़रे सांशोधनपर ऽलख़ण आऽण सांत़ांच़ स़म़ऽजक ऽवच़र य़ च़र स्वतांत्र सांशोधनपर ग्रांथ़ांचे 

ऽलख़ण त्य़ांना मुत्यिपीवी आज़रपण़वर म़त करून केल.े तत्पीवी ऽवऽवध स़म़ऽजक चळवळींच़ इऽतह़स, 

दऽलत ब़ांधव़ांचे शैिऽणक प्रश्न, झोपडपट्टाव़ऽसय़ांच्य़ समस्य़ व त्य़ांचे प्रश्न य़वर पद्ऱ़सहून अऽधक वषे 

पररश्रम घेऊन ऐऽतह़ऽसक दृष्ट्ाकोण़तीन महत्व़चा स़मग्रा सव़ांस़ठा उपलब्ध करून ऽदला.  

    जळग़व येथे १९८४ मध्ये भरलेल्य़ अऽखल भ़रताय स़ऽहत्य सांमेलऩचे अध्यिपद व  ज़गऽतक 

मऱठा पररषद इऱईल येथे १९९६ मध्ये चौथ्य़ ऽद्रभ़ऽषक अऽधवेशऩचे अध्यिपद त्य़ांना भीषऽवले होते. 

त्य़ांच्य़ ‘तऱळ अांतऱळ’ य़ आत्मचररत्ऱस ज्ञ़पाठ पिरस्क़र ऽमऴल़ आह.े त्य़ांच्य़ क़य़िचा दखल घेऊन 

त्य़ांऩ पिणे ऽवद्य़पाठ़ने डाऽलट पदवा ऽदला, तर मह़ऱष्ट्र  स़ऽहत्य आऽण सांस्कुता मांडऴतफे त्य़ांऩ म़नपत्र 

ऽदले होते.         

श्रा म. गो . प़ठक : 

    म़णदेश़ताल ऽचत्रपट ऽदग्दशिक, पटकथ़ व सांव़द लेखक म्हणीन श्रा म. गो. प़ठक प्रऽसध्द आहेत. ते 

मिळचे आटप़डाचे आहेत. ग. ऽद. म़डगिळकर य़ांचे ते १० वषे सह़य्यक होते. त्य़ांना ‘ल़गार’, ‘झिांज’, 

‘अवऽलय़’, इत्य़दा कथ़सांग्रह ऽलऽहले. त्य़चबरोबर ‘गऽदम़ांच्य़ सहव़स़त’, ‘ऱजपित्र’, ‘म़णस़च्य़ 

म़ग़वर’ य़ क़दांबऱ्य़ ऽलऽहल्य़ . ‘प्रपांच’, ‘सांत व़हते कुष्ण़म़ई’, ‘सांत ऽनवुत्ता ज्ञ़नदेव’, व ‘मिक्क़म पोष्ट् 

ढेबेव़डा ’ य़ ऽचत्रपट़ांचे ऽदग्दशिन त्य़ांना केल.े ‘पवऩक़ठच़ धोंडा’, ‘अशा हा स़त़ऱ्य़चा तऱ्ह़’ इत्य़दा 

स़त चात्रपठ़च्य़ पठकथ़ व सांव़द त्य़ांना ऽलऽहले आहेत.     

डॉ . द. त़ . भोसले : 

    पांढरपीर त़लिक्य़ताल सरकोला हे डॉ. द. त़. भोसले य़ांचे मीळ ग़व असीन त्य़ांचे  म़णदेश़ताल 

स़ांगोल़ य़ ऽठक़णा म़ध्यऽमक ऽशिण झ़ले. आजच्य़ ग्ऱमाण स़ऽहत्य़त स़तत्य़ने लेखन करून 
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आपल्य़ कतुित्व़च़ ठस़ उमटऽवण़रे लेखक म्हणीन त्य़ांऩ ओळखले ज़ते. त्य़ांना ‘मा आऽण म़झ़ ब़प’, 

‘इथे फि ल़ांऩ मरण जन्मत़’ य़ क़दांबऱ्य़ ऽलऽहल्य़ , त्य़चबरोबर ‘अद्ऱ’, ‘अगां अगां म्हशा’, ‘प़र आऽण 

ऽशव़र’ इत्य़दा कथ़सांग्रह ऽलऽहले आहेत. ग्ऱमाण स़ऽहत्य़च्य़ चळवळाताल ते आघ़डाचे क़यिकते 

आहेत. त्य़ांना क़हा सांप़दने व वैच़ररक स्वरूप़चे लेखनहा केले आह.े   

डॉ . भामऱव कि लकणी :        

    मह़ऱष्ट्र ़च्य़ स़ऽहऽत्यक आऽण स़ांस्कुऽतक िेत्ऱताल ऩव़जलेले व्यक्क्तमत्व म्हणीन जतच्य़ डॉ . 

भामऱव कि लकणी य़ांऩ ओळखले ज़ते. अत्यांत हल़कीच्य़ पररऽस्थतीन स्वकतुित्व़वर त्य़ांना यश खचेीन 

आणल.े सिरव़ताच्य़ क़ऴत त्य़ांना ग्रांथ़लय बॉय म्हणीन क़म केले. त्य़नांतर ते ऽवद्य़पाठ़त मऱठा 

ऽवभ़गप्रमिखपदा ऽवऱजम़न झ़ले. क़हा क़ळ ते स़ऽहत्य मांडऴचे अध्यिहा होते. प्ऱध्य़पक, समािक, 

वक्त़, लेखक व क़यिकत़ि अश़ अनेक ऩत्य़ांना ते मह़ऱष्ट्र ़ल़ पररऽचत होते. ‘ओांक़र’, ‘मस्त़नाच़ 

मिलग़’, ‘हररऩऱयण’ य़ त्य़ांच्य़ क़दांबऱ्य़, ‘दह़वास पोरे’, ‘मिदांड’  हे कथ़सांग्रह, ‘देव़चा म़णसां’, 

‘स़ऽहऽत्यकी ’, ‘मऱठा स़ऽहत्य’ हे लऽलत गद्य, ‘स्व़मा ऽववेक़नांद’, ‘डॉ. आांबेडकऱांचे चररत्र’ व क़हा 

ब़लस़ऽहत्य इत्य़दा स्वरूप़चे लेखन त्य़ांना केले आह.े त्य़ांना ६० पिस्तके आऽण १०० शोधऽनबांध 

ऽलऽहले आहेत. अनेक बखरा, ऐऽतह़ऽसक पत्रे, गौरवग्रांथ, स़ऽहत्य सांमेलन अध्यिाय भ़षणे इत्य़दा त्य़ांना 

सांप़दन केले आह.े  

    स़ऽहत्य सांमेलऩचे अध्यिपद हे मऱठा स़ऽहत्य़ताल सवोच्च म़ऩचे स्थ़न म़नले ज़ते. म़णदेश़ताल 

आटप़डा त़लिक्य़तीन हे अध्यिपद भीषऽवण़रे गऽदम़, व्यांकटेश म़डगिळकर व शांकरऱव खऱत हे तान 

स़ऽहऽत्यक होऊन गेले. हा ब़ब म़णदेश़स ऽनऽश्चतच भीषण़वह आहे. य़ऽशव़य डॉ. अांब़द़स 

म़डगिळकर, करगणाच्य़ श़ांत़ब़ई क़ांबळे, प्ऱ. अरुण क़ांबळे, स़ांगोल्य़चे द. स. झोडगे, जत 

त़लिक्य़ताल व़ळेऽखांडाचे मह़देव ऩमदेव म़ने गिरुजा, शेटफळय़चे प्ऱ. सय़जा मोक़शा , स़ांगोल्य़चे 

डॉ.कुष्ण़ इांगोले य़ांनाहा स़ऽहत्य िेत्ऱत मोल़चे योगद़न ऽदले आह.े तसेच डॉ. भ़लब़ ऽवभीते, डॉ. श्राप़द 
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जोशा, डॉ. अ. गो. पिज़रा, श्रा. शह़जा चांदनऽशवे, भ़ई म. शां. ढोले, अँड. पु. भा. चव्ह़ण इत्य़दा 

मांडळाहा स़ऽहऽत्यक िेत्ऱत क़यिरत आहेत.  

म़णदेशा लोकस़ऽहत्य : 

    म़णदेश़त लोकस़ऽहत्य़चे धन मोठ्य़ प्रम़ण़त आहे. म़त्र ते मौऽखक परांपरेने च़लत आलेले आह.े 

धनगरा ओव्य़, गोंधळ गाते, लोककथ़, ऽरय़ांचा ग़णा, श़हार, इत्य़दा प्रक़रचे हे लोकस़ऽहत्य आह.े 

म़णदेश़त श़हाऱांचा  परांपऱ फ़र मोठा होता. य़त्ऱ, उरूस, दसऱ, होळाच्य़ वेळा श़हाऱांचे सव़ल-जब़ब 

होत असत. त्य़त पिढाल श़हाऱांच़ सम़वेश होत़. पिसेस़वळाचे हैबताब़ब़ , पिळीजचे धोंडाब़ पररट, 

ऽदघांचाचे कि श़ब़ ढोर, करगणाचे ब़ब़ख़न दरवेशा, नऱळय़चे कुष्ण़ मोरे, केऱप्प़ मोर,े प़ऱ्य़चे ऩथ 

म़ने, उम़जा ऩईक, ऱांज़णाचे मलकी  व़णा, इत्य़दा. अश़ ऽकतातरा ग़जलेल्य़ श़हाऱांचे फड होते. गजा 

ढोल ह़ एक वैऽशष्ट्यपीणि लोकनुत्य़च़ प्रक़र म़णदेश़त आढळतो. धनगर सम़ज़चे परांपरेने च़लत 

आलेले हे लोकनुत्य आह.े ह़ स़मिऽहक नुत्य़च़ प्रक़र असीन त्य़त फक्त पिरुष सहभ़गा होत असत़त . 

म़णदेश़ताल स़धिसांत : 

    म़णदेश़च्य़ स़ऽहऽत्यक आऽण स़ांस्कुऽतक जडणघडणात स़धिसांत़ांच़ व़ट मोठ़ आहे. मध्ययिगान 

क़ऴत सांत़ना भक्ता म़ग़िचा ऽशकवण देऊन सम़ज़चा नैऽतक उांचा व धैयि व़ढऽवण्य़च़ प्रयत्न केल़. 

त्य़त म़णदेशा स़धिसांत य़ांचे योगद़न महत्वपीणि आह.े हे कोण़ल़हा ऩक़रत़ येण़र ऩहा. त्य़च़ ध़ांडोऴ 

पिढालप्रम़णे घेत़ येईल.  

रांगऩथ स्व़मा ऽनगडाकर :  

    आऽदलश़हाच्य़ क़ऴत स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ऩझरे य़ ग़वा देशप़ांडे घऱणे स्थ़ऽयक झ़ले. आपले 

पीविज योगेश्वर होते असे श्राधर स्व़माना म्हटले आह.े य़ कि टि ांब़मध्ये स़तत्य़ने २०० वषे स़धित्व़चा व 

ग्रांथऽनऽमिताचा परांपऱ च़ली होता . देशप़ांडे घऱण्य़त म़णदेश़ल़च नव्हे तर मह़ऱष्ट्र ़ल़ भीषण़वह ठरलेले 

दोन मह़पिरुष जन्म़ल़ आल.े ते दोन मह़पिरुष म्हणजे रांगऩथ स्व़मा ऽनगडाकर व श्राधर स्व़मा ऩझरेकर. 
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आयिष्य़च्य़ उत्तऱध़ित दोघेहा म़णदेश़ब़हेर ज़ऊन ऱऽहले. पण त्य़ांच़ म़णदेश़शा अतीट सबांध होत़. 

रांगऩथ स्व़मा ऽनगडाकर य़ांचे ऱमद़स स्व़मींशा जवळचे सबांध होते.  

    रांगऩथ स्व़मींच़ जन्म ऩझऱ येथे बोप़जापांत व ऱणीब़ई य़ांच्य़ पोटा म़गिशाषि वद्य दशमा इ. स. 

१६१२ मध्ये झ़ल़.६ ते चवस़ळे मह़ल़ताल खडकी ग़वच्य़ वतनद़र देशमिख घऱण्य़ताल आहेत. परांति 

भ़ऊबांदकीमिळे त्य़ांचे घऱणे ऽवज़पीरच्य़ दरब़रा आले. त्य़ांच्य़ घऱण्य़च़ मीळ पिरुष ऱघोपांत ह़ पऱक्रमा 

व अश्वपरािक होत़. त्य़ांऩ म़णदेश़ताल ऩझरे मह़ल़चे देशप़ांडे वतन ऽमऴल.े रांगऩथ स्व़ऽमऩ 

लह़नपण़प़सीनच अध्य़त्म़चा आवड होता . आठव्य़ वषी व्रतबांध झ़ल्य़प़सीन ते उद़सान वुताने 

पिण़िनांद़च्य़ भिय़ऱत एक़ांतव़स़त रह़त. घऱत लग्ऩच़ ऽवच़र ऽवऽनमय होऊ ल़गत़च ते कोण़सहा न 

स़ांगत़ नरऽसांहपीरल़ गेले. तेथीन बद्राकेद़रल़ ज़ण्य़चा पे्ररण़ त्य़ांऩ ऽमऴला . ऽहम़लय़त १२ वषे 

तपश्चय़ि केल्य़वर त्य़ांऩ प्रत्यि व्य़सोऩऱयण़ांना दृष्ट़्ांत ऽदल़. दृष्ट़्ांत ऽमऴल्य़नांतर त्य़ांना कमिभीमात 

येण्य़च़ ऽनणयि घेतल़. त्य़निस़र ते नरऽसांहपीर व तेथीन पांढरपीर येथे आले. तेथे कीतिऩच्य़ वेळा 

म़त़ऽपत्य़ांचा भेट झ़ला. नांतर त्य़ांना ऩझरे येथे आध्य़ऽत्मक क़यि सिरु केल.े त्य़ांना ऱमजन्म, सिद़म 

चररत्र, भ़निद़स चररत्र गजेंद्रमोि इत्य़दा १६ ग्रांथ, पांचअष्ट्के अभांग व श्लोक ऽलऽहले. ७ लोक़ग्रह़स्तव 

कीतिन केले व कीतिऩच्य़ म़ध्यम़तीन अध्य़ऽमक ज्ञ़ऩच़ प्रस़र केल़. वय़च्य़ ७२ व्य़ वषी रांगऩथ 

स्व़ऽमना इ. स.१६८४ मध्ये ऽनगििणपिरा येथे सम़धा घेतला.  

ब्रह्म़जापांत ऩझरेकर :  

    ब्रह्म़जापांत हे रांगऩथ स्व़मींचे चिलत भ़ऊ व श्राधर स्व़मींचे वडाल आहेत. त्य़ांना योग़चे, वेद़ांत़चे 

त़ऽत्वक व अनिभऽवक ज्ञ़न सांप़दन केले होते. त्य़ांचा पत्ना स़ऽवत्राब़ई मोठा पऽतव्रत़ होता. ते इ. स. 

१६८१ मध्ये पांढरपीर येथे ऱह़यल़ गेले व तेथेच त्य़ांना सांन्य़स घेतल़. म़णनदाच्य़ पररसऱत त्य़ांना 

बऱच क़ळ व़स केल़ असल्य़मिळे म़तुभीमाऽवषया त्य़ांऩ अऽभम़न व पे्रम होते. ब्रह्म़जापांत य़ांना आपल़ 

पित्र व ऽशष्य श्राधर स्व़मास़ठा १४ प्रकरण़ांच़ १०१३ ओव्य़ांच़ ‚आत्मप्रक़श‛ ह़ ग्रांथ इ. स. १६८२ 

मध्ये ऽलऽहल़.८ य़ ग्रांथ़त त्य़ांना ऽनरुपण अदै्रतव़दा असीन त्य़त स्थील, ऽलांग, क़रण, मह़क़रण य़ ऽपांड 
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च़तिष्ठ़ांचे ऽववेचन केले आहे. उविररत आयिष्य त्य़ांना पांढरपीर येथे घ़लवले. अध्य़त्म आऽण कऽवत्व 

त्य़ांच्य़कडे वांशपरांपरेने आले होते. इ. स. १६९३ मध्ये त्य़ांना सम़धा घेतला. 

 श्राधर स्व़मा ऩझरेकर : 

    श्राधर स्व़मींच़ जन्म ऩझरे य़ ग़वा देशप़ांडे घऱण्य़त इ. स. १६५८ मध्ये ब्रम्ह़जापांत व स़ऽवत्रा 

य़ांच्य़ पोटा झ़ल़. त्य़ांचे ऽशिण ऩझरे येथे घरच्य़ घराच झ़ले. त्य़ांचे लग्न लह़नपणाच झ़ले. त्य़ांच्य़ 

पत्नाचे ऩव प़विताब़ई होते. त्य़ांऩ दत्त़त्रय, मनोहर व रांगऩथ हा तान मिले होता. श्राधऱांच्य़ घऱण्य़चे 

कि लदैवत म़णदेश़ताल व़टांबरे य़ ग़वच़ खांडोब़ होत़. म़त्र त्य़ांचे उप़स्य दैवत पांढरपीरच़ प़ांडि रांग उफि  

ऽवठ्ठल होत़. वऽडल़ांच्य़ बरोबर पांढरपीरल़ गेल्य़वर त्य़ांच्य़ व्य़सांग़त व़ढ झ़ला. ऱम़यण, मह़भ़रत 

इत्य़दा ग्रांथ़ांचे त्य़ांना अध्ययन केले. त्य़ांच्य़ सिबोध आऽण रस़ळ आख्य़न कऽवतेने मऱठा म़णस़च्य़ 

अांतक़रण़च़ ठ़व घेतल़. श्राधर स्व़माचा गिरुपरांपऱ दत्त परांपरेताल क़शाच्य़ ऱम़नांद़च्य़ आनांद 

सांप्रद़य़चा होता. सगिणोप़सऩ , अदै्रतऽनष्ठ़ हा य़ सांप्रद़य़चा प्रमिख वैऽशष्ट्ये आहेत.  

    इ. स. १६९३ ते १६९८ य़ क़ऴत त्य़ांना भ़रतभर ताथिय़त्ऱ केला होता. स्व़ऽमऩ छत्रपता श़हू 

मह़ऱज़ांना म़ण परगण्य़ताल मौजे ट़कळा हे ग़व इऩम म्हणीन ऽदले होते.  वडाल सम़ऽधस्त झ़ल्य़वर 

त्य़ांना पांढरपीर येथे अप्प़जा ऽवठ्ठल कोरे य़ांचे घर २२५ रुपय़त इ. स. १७१८ मध्ये ऽवकत घेतले आऽण 

ते तेथे स्थ़ऽयक झ़ले. त्य़ांच़ सवि क़ळ कीतिन, व़चन, मनन, स़धिसांत य़ांच्य़शा चच़ि करण्य़त ज़त 

असे. उत्तम कीतिनक़र म्हणीन त्य़ांचा ख्य़ता होता. श्राधर स्व़मा जसे भक्त होते तसे, ते स़ऽहऽत्यकहा 

होते. त्य़ांच्य़ ऽचरांजाव़च्य़ मत़निस़र त्य़ांना सव्व़ ल़ख कऽवत़ ऽलऽहल्य आहेत. ऽच. ना. जोशा य़ांना 

त्य़ांच्य़ उपलब्ध व़ड्मय़चा मोजद़द करून ता स़ठ हज़र असल्य़चे ऽसध्द केले आह.े सांख्य़ ऽकताहा 

असला तरा ता गिण़त्मक दृष्ट्ाने मोल़चा आह.े त्य़ांच्य़ स़ऽहत्य़त म़णदेशा सम़जजावऩचे प्रऽतऽबांब 

फ़रसे पडलेले आढळत ऩहा. श्राधर स्व़मींना प़च आख्य़न ग्रांथ, ब़ऱ ऩम़वला, दोन परांपऱगत वणिनपर 

पदे, नऊ सांस्कुत ग्रांथ, ऽवनोदा प्रकरणे ऽलऽहला आहेत. ९ त्य़ांचा प्रमिख ग्रांथ रचऩ पिढाल प्रम़णे स़ांगत़ 

येईल. हररऽवजय, ऱमऽवजय, वेद़ांतसीयि, प़ांडवप्रत़प , ऽशवलाल़मुत , इत्य़दा. ऽवनोद़ताल रस़ळपण़, 
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घरगिता व़त़वरण , उत्कट प्रसांग ऽनम़िता, सविपररऽचत दृष्ट़्ांत, सहजसिलभ भ़ष़ आऽण भक्तामय दृष्ट्ाकोन 

य़मिळे त्य़ांचे ग्रांथ सविस़म़न्य रऽसक़ांमध्ये लोकऽप्रय ठरत़त. 

    श्रा ऽव. ल. भ़वे त्य़ांच़ क़व्यऽनऽमिताच़ गौरव करत़न म्हणत़त ‚श्राधऱांना जे ऽलऽहले ते स्वच्छ भ़षेत 

ऽलऽहले. त्य़ांच्य़ कथ़, प्रमेय,े उपम़, दृष्ट़्ांत राशिद्ऱल़हा समजण़रे असत़त. देव़ऽदक़ांच्य़ यिध्द़च्य़ रम्य 

कथ़ ऐकत श्रोते डोल़यल़ ल़गत़त .‛१० श्राधर प्रथम भक्त असल्य़ने त्य़ांचा भीऽमक़ पिऱऽणक़ांचा व 

कीतिनक़ऱांचा होता. सविस़म़न्य़ लोक़ांऩ कथेच्य़ म़ध्यम़तीन परम़थ़िचे ज्ञ़न करून देणे ह़ त्य़ांच़ उदे्ङश 

सव़िथ़िने सफल झ़ल़.  

ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर मह़ऱज : 

    म़णदेश़ताल अलाकडच्य़ क़ऴताल सविश्रेष्ठ स़धिपिरुष म्हणजे ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर मह़ऱज होय. 

ऩम़मुत़त अखांड बिड़लेले, ऩमस्मरण़च़ मऽहम़ स़ांगीन स़म़न्य म़णस़ल़ ऩम़कडीन ऱम़कडे ज़ण्य़च़ 

म़गि द़खवीन देण़रे सांत म्हणीन त्य़ांऩ ओळखले ज़ते. म़णनदाच्य़ ताऱवर म़ण त़लिक्य़ताल गोंदवले 

येथे त्य़ांना स्थ़पन केलेले ऱममांदार व त्य़ांचा सम़धा आह.े मह़ऱज़ांचे मीळ ग़व व़वरऽहरे व मीळ पिरुष 

ऱघोपांत असीन त्य़ांचे घऱणे प़ांडि रांग़चे ऽनऽस्सम उप़सक होते. अश़ घऱण्य़त श्रा सांभ़जा मह़ऱज़ांच्य़ 

कुप़ऽशव़िद़ने ऱवजा आऽण गात़ब़ई य़ांच्य़ पोटा इ. स. १८४५ मध्ये त्य़ांच़ जन्म झ़ल़.११ त्य़ांचे ऩव 

गणपता होते. गणपता ह़ लह़नपण़प़सीनच ताव्र बिऽद्चमत्तेच़, परमेश्वर भक्ताचा आवड असण़ऱ व 

प्रभ़वा व्यक्क्तमत्व़च़ चिणचिणात मिलग़ होत़ . अश़ य़ मिल़च़ ऽवव़ह सरस्वताशा झ़ल़, म़त्र 

ऽवव़ह़नांतर त्य़ांचे सांस़ऱत मन रमले ऩहा.  

    सद्गिरूच्य़ शोध़स़ठा त्य़ांना क़शा, अक्कलकोट, हुमऩब़द, ऽमरज, सट़ऩ, हैद्ऱब़द, अयोध्य़, 

इत्य़दा ऽठक़णा भ्रमांता करून तेथाल स़धीपिरुष़ांऩ भेटल.े म़त्र त्य़ांऩ गिरुपदेश ऽमळेऩ. त्य़नांतर शेवटा 

मऱठव़डय़ताल ऐहळे ग़वा तिक़ऱम चैतन्य़चा भेट झ़ला. तेथे त्य़ांना तनमऩने खडतर गिरुसेव़ केला. 

पररण़मा त्य़वर प्रसद्ऱ होऊन तिक़ईने डोक्य़वर ह़थ ठेवल़ व पे्रमभऱने आऽलांगन देऊन ‚ब्रह्मचैतन्य‛ 
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असे ऩव ऽदले. ‚श्रा ऱम जयऱम जयजयऱम‛ ह़ मांत्र देऊन इतऱांऩ अनिग्रह देण्य़च़ अऽधक़र ऽदल़. 

सविस़म़न्य लोक़ांमध्ये परमेश्वर भक्ताचा गोडा ऽनम़िण करून ऱम ऩम़च़ प्रस़र करण्य़चा आज्ञ़ केला. 

मह़ऱज़ांना ध्येयप्ऱद्लानांतर उत्तरेताल ताथििेत्ऱांच्य़ य़त्ऱ करून आत्मऽचांतन केल.े त्य़ांना अनेक़ांऩ अनिग्रह 

देऊन ऱमभक्ताच्य़ व़टेवर आणल.े गोंदवलेकर मह़ऱज़ांचा गिरु परांपऱ समथि ऱमद़स, कल्य़णस्व़मा , 

ब़ळकुष्ण, ऽचांत़मणा, श्रा. ऱमकुष्ण, श्रा. तिक़ऱम चैतन्य (तिक़ई), अशा होता.   

    गोंदवलेकर मह़ऱज़ांऩ ध्येयप्ऱद्ला झ़ल्य़नांतर ८ वष़ांना ते गोंदवल्य़स आले, म़त्र घरा न ज़त़ 

म़रुताच्य़ मांऽदऱतच थ़ांबले. ग़व़त कोणातरा थोर म़णीस आल़ म्हणीन ग़व़ताल अनेक़ांना त्य़ांचे दशिन 

घेतले, त्य़मध्ये त्य़ांच्य़ आई-वऽडल़ांच़हा सम़वेश होत़. म़त्र बदललेल्य़ प्रकुतामिळे ते कोण़सहा 

ओळखी आले ऩहात. क़हाऩ त्य़ांच़ सांशय आल़. त्य़मिळे ते ऱत्राच ग़व सोडीन गेले. मह़ऱज़ांना पिढाल 

वषी स्वतःच्य़ घरा ‚जय जय रघिवार समथि‛ असे म्हणीन ऽभि़ म़ऽगतला . म़त़ऽपत्य़ांच्य़ ते लि़त 

आल्य़नांतर ९ वष़ांना आपल़ पित्र भेटल्य़च़ त्य़ांऩ आनांद झ़ल़. त्य़नांतर क़हा क़ळ गोंदवलेकर 

मह़ऱज़ांना प्रपांच़त लि घ़तले. त्य़मिळे त्य़ांना आपला पत्ना सरस्वतासमवेत तिक़ई म़ऊलाचा भेट 

घेतला. पत्नानेहा योग़चे ऽशिण घेऊन अध्य़ऽत्मक प्रगता केला. पिढे त्य़ांऩ पित्रप्ऱद्ला झ़ला. म़त्र 

अल्प़वधातच पत्ना व मिलग़ क़लवश झ़ले. त्य़मिळे त्य़ांऩ सांस़रसिख फ़रक़ळ ल़भले ऩहा. पिन्ह़ 

ऽवव़ह व प्रपांच़ करण्य़चा त्य़ांचा इच्छ़ नव्हता. पण आईच्य़ आग्रह़ने आटप़डाच्य़ एक़ जन्म़ांध 

मिलाशा ऽवव़ह केल़. ऽवव़ह़नांतर ऩम़च्य़ व भक्क्तम़ग़िच्य़ प्रस़ऱस़ठा परत एकद़ उत्तर भ़रत़त भ्रमांता 

केला. य़वेळाहा त्य़ांना शेकडो लोक़ांऩ ऩम़चे महत्व पटवीन ऽदले. उत्तरेत अनेकवेऴ त्य़ांना ताथिय़त्ऱ 

करून भक्ताच़ प्रस़र केल्य़मीळे तेथाल लोक त्य़ांऩ दख्खनच़ स़धी म्हणत.   

    इ. स. १८९० मध्ये ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर मह़ऱज  गोंदवले य़ ग़वा ऽस्थर झ़ले. तेथे त्य़ांना 

ऱममांऽदर ब़ांधण्य़चे ठरऽवले. त्य़स़ठा लोक़ांना हज़रो रुपये जम़ केले. तडवळय़च्य़  कि लकणी य़ांना तर 

ऱम, सात़, लक्ष्मण य़ांच्य़ रेखाव मीती उस्फी तिपणे ऽदल्य़. य़ सव़ांच्य़ सहक़य़िमिळे गोंदवल्य़स 

ऱमभक्ताचे एक उप़सऩ कें द्र ऽनम़िण झ़ले. म़तोश्रींच्य़ इच्छेस़ठा  ऽतल़ ते क़शाल़ घेऊन गेले. दोघ़ांना 



80 

 

क़शा ऱमेश्वऱचा ताथिय़त्ऱ केला. त्य़नांतर त्य़ांच्य़ म़तोश्रींना शऱवता नदाक़ठा आपल़ देह ठेवल़. 

उत्तऱयिष्य़त ते गोंदवल्य़स बऱच  क़ळ ऽस्थर होते. लि़वधा लोक़ांऩ त्य़ांना ऩम़चा उप़सऩ देऊन 

ऱम़कडे ज़ण्य़च़ म़गि द़खऽवल़ . ‚जेथे ऩम तेथे म़झ़ प्ऱण‛ असे  स़ांगीन, सोमव़र ऽदऩांक २२ ऽडसेंबर 

१९१३ रोजा पह़टेच्य़ ५.५० ऽमऽनट़ांना गोंदवलेकर मह़ऱज़ांच़ अध्य़त्मसीयि म़वळल़.१२ 

सांजाव़स्व़मा मह़ऱज :  

     सांजाव़स्व़मा हे मिळचे कऩिटक़ताल बेंडव़रे येथाल ऽलांग़यत व़णा सम़ज़च्य़ श्रामांत घऱण्य़ताल 

होते. त्य़ांचे मीळ ऩव पद्मऩभ शेट्टा होते. ते उच्चऽशऽित (एम.ए. इांग्रजा) होते.१३ त्य़मिळे त्य़ांऩ मिांबईल़ 

च़ांगला मोठय़ पग़ऱचा व अऽधक़ऱचा नोकरा होता . लह़नपण़प़सीनच त्य़ांच़ ओढ़ अध्य़त्म़कडे होत़. 

पररण़मा ते गणेशपिराच्य़ ऽनत्य़नांद स्व़माचे ऽशष्य झ़ले. त्य़मिळे लौऽकक़चा आसक्ता कमा होत गेला व 

प़रलौऽकक़चा ओढ व़ढत गेला. य़ क़लखांड़त ऽनत्य़नांद स्व़मींऩ पिढाल प्रम़णे आज्ञ़ झ़ला. ‘ती ज़, 

तिझा सवि व्यवस्थ़ केलेला आहे. ती तेथेच रह़. परत ऽफरू नकोस, ती हा मह़न सांत होशाल.’ गिरूने आज्ञ़ 

केला असल्य़मिळे सांजाव़स्वमाना ज़ण्य़च़ ऽनणिय घेतल़.  

    गिरूल़ ज़स्त प्रश्न ऽवच़ऱयचा सोय नव्हता . त्य़मिळे त्य़ांना कि डी िव़डाम़गे पांढरपीरल़  ज़ऊन चांद्रभ़गेत 

स्ऩन केले व ऽवठठल़चे दशिन घेतले. त्य़ांना स्वतःजवळ फक्त एक घडय़ळ व पेन ठेऊन थोडय़ पैश़तीन 

भगवा वरे, लह़नशा ब़दला खरेदा केला आऽण  आपल्य़जवळच्य़ सवि  मौल्यव़न वस्ती , द़ऽगने, कपडे 

व पैसे गोरगराब़ांऩ व़टी न ट़कले. गिरूां च्य़ वचऩवर श्रध्द़ ठेवीन च़लत मह़ऱज कोल्ह़पीर रस्त्य़ने 

ह़तादपयांत आल,े तेथे त्य़ांच्य़जवळाल घडय़ळ व पेन प़हून लोक़ांऩ सांशय आल़. त्य़मिळे ऩझऱ्य़च्य़ 

पोऽलस क़ँस्टेबलने त्य़ांऩ पकडीन स़ांगोल्य़च्य़ पोलास ठ़ण्य़त हज़र केले. त्य़ांच्य़ च़ररत्र्य़च्य़ 

चौकशाच़ ररपोटि येईपयांत त्य़ांऩ पोलास कस्टडात ठेवले. क़हा क़म़ ऽनऽमत्त ऩझऱ्य़चे  ऩऱयणऱव 

आद़टे कचेरात आल्य़वर हा फि कटचा ऽपड़ पोस़यल़ नको म्हणीन पोऽलस़ांना त्य़ांऩ आद़टे य़ांच्य़ 

बरोबर ऩझऱ्य़ल़ प़ठऽवले .   



81 

 

    सांजाव़ स्व़मा ऩझऱ्य़ल़ आल्य़नांतर त्य़ांना दत्त़नांद़ांच्य़ सम़धाजवळ ऱहण्य़च़ ऽनणिय घेतल़ व 

त्य़ांना सम़धाच्य़ जाणोद्च़ऱचे क़म ह़ता घेतल.े सम़धा पररसर स्वच्छ करून सम़धाचा पीज़अच़ि सिरु 

केला. ईश्वऱचे ऽचांतन करून ऱऽहलेल्य़ वेळेत गिऱख्य़ांच्य़ मदताने तट़च्य़ ऽभांता ब़ांधण्य़चे क़म सिरु 

केले. य़ क़लखांड़त ऩऩस़हेब ऽलग़डे, ब़पी वड़र, डॉ. भामऱव ढमके, ऩऱयणऱव आद़टे इत्य़दाच्य़ 

कि टि ांब़ांना त्य़ांच्य़ अद्ऱ-प़ण्य़चा व्यवस्थ़ केला. सम़धा पररसऱत मह़ऱज़ांना ऽवऽवध प्रक़रचा झ़डे 

ल़वला, त्य़ झ़ड़ांऩ ऽलांगप्प़ कोष्ट्ा य़ांना बराच वषे प़णा घ़तले . गणपता, शनादेव, पांचमिखा म़रुता 

य़ांच्य़ मीतीचा स्थ़पऩ मह़ऱज़ांना केला. दत्त़नांद़च्य़ सम़धावर दत्त़चा मीती बसऽवला. मह़ऱज़ांऩ 

ऱहण्य़स़ठा च़ांगला व्यवस्थ़ नसल्य़ने ऩऩस़हेब ऽलग़डे य़ांना पत्र्य़चा खोला ब़ांधीन ऽदला , तर 

ऽवऩयकऱव ऽमस़ळ गिरुजींना सोप़ ब़ांधीन ऽदल़. सांजाव़ स्व़ऽमना य़ ऽठक़णा गोकि ऴष्ट्मा , तिक़ऱम 

बाज, एकऩथषष्ट्ा इत्य़दा उत्सव सिरु केले. दत्त जयांता मोठ्य़ प्रम़ण़त स़जरा होऊ ल़गला , त्य़ऽमत्त 

भांड़ऱ  होऊ ल़गल़ . त्य़मिळे ऩझऱ हे म़णदेश़ताल एक पऽवत्र िेत्र म्हणीन उदय़स आल.े य़चे सवि श्रेय 

सांजाव़ स्व़मा य़ांऩ ज़ते.  

    सांजाव़ मह़ऱज़ांना अध्य़ऽत्मक अनिभव़वर शेकडो अभांग व पदे ऽलऽहला आहेत. मांऽदर त्य़ांना 

सव़ांस़ठा खिले ठेवले. सवि ज़ता-जम़ताचा म़णसे य़ मांऽदऱत येत़त. गराब श्रामांत अस़ भेद त्य़ांना केल़ 

ऩहा. अनेक मिल़ांऩ त्य़ांना सन्म़ग़िल़ ल़वले. अस़ थोर सांत १९८२ मध्ये क़ऴच्य़ पडदय़आड  

गेल़. 

ऽबसीरचे ऽवष्णिमह़ऱज : 

    ऽमरज त़लिक्य़ताल ऽबसीर ग़वचे ऽवष्णी मह़ऱज य़ांचे मीळ ग़व म़णदेश़ताल स़ांगोल़. य़ांचे पीणि ऩव 

ऽवष्णी यम़जा कदम तर आईचे ऩव नमिद़ब़ई होते. त्य़ांच़ जन्म १८९१ मध्ये झ़ल़. त्य़ांऩ ५ भ़वांडे 

होता. गय़ब़ई, दत्त, ऽदगांबर, सद्गिरू आऽण त़ऱ. स़ांगोल्य़च्य़ श़ळेत त्य़ांना ऽशिण घेतले आऽण त़लमात 

शरार कमऽवले. यम़जा कदम आपल्य़ घऱच़ उदरऽनव़िह करण्य़स़ठा भजन म्हणत ऽफऱयचे. 

लह़नपण़प़सीनच ऽवष्णील़ देव़धम़िच़ व भजऩच़ ऩद होत़. भजन म्हणत ऽफरत असत़ऩ ऽवष्णीच़ गोड 
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आव़ज आऽण स़ऽत्वक तेज प़हून त्य़ल़ अवधीत सांप्रद़य़च्य़ प्रस़ऱस़ठा गज़नन मह़ऱज य़ांना आपल़ 

ऽशष्य म्हणीन ठेवीन घेतले.   

    १८९७ च़ दिष्क़ळ स़ऱ्य़ मह़ऱष्ट्र ़त थैम़न घ़लत होत़ . ग़वांच्य़ ग़वां होरपळीन ऽनगत होता. स़रे 

उज़ड, ओस़ड, झ़ले होते. प्य़यल़ प़णा ऽमळत नव्हते. जऩवरे होरपळीन ऽनगत होता. म़णीस म़णस़त 

ऱऽहल़ नव्हत़. यम़जाचे कि टि ांबसिध्द़ य़त होरपळीन गेलेले होते. कोणा द़ऱत थ़ांबवीन घेत नव्हते. त्य़मिळे 

यम़जाने दऽिणेकडे ज़ण्य़च़ ऽवच़र केल़ आऽण आपल्य़ मिल़ब़ऴसह कऩिटक़ताल ऽनप़णा हे ग़व 

ग़टले.१५ घऱत लग्ऩच़ ऽवच़र च़लल़ असत़ऩ ऽवष्णीने १९१२ मध्ये घर सोडले. ऽफरत-ऽफरत शेवटा 

ते ऽबसीर य़ ग़वा ऽस्थऱवले. कोल्ह़पीरच्य़ गज़नन मह़ऱज़ांच़ त्य़ांऩ अनिग्रह होऊन अवधीत सांप्रद़य़च्य़ 

प्रस़ऱचा जब़बद़रा त्य़ांना स्वाक़रला . अऽधक़र असत़ऩहा कोणत़हा चत्मक़र न करत़ त्य़ांना आपल्य़ 

स्वच्छ ऽवच़र व मधिर व़णाने ऽबसीर व पररसऱताल लोक़ांऩ दत्त भक्ताकडे वळऽवले . मह़ऱष्ट्र ़च्य़ अनेक 

भ़ग़त त्य़ांचा ऽशष्य परांपऱ आह.े क़ऽतिकी व़राल़ पांढरपीरल़ ज़त़ऩ ते नेहमा स़ांगोल़ य़ ऽठक़णा थ़ांबत 

असत. ऽवष्णी मह़ऱज़ांना १९५० मध्ये ऽबसीर येथे दत्त मांऽदर उभ़रले. त्य़ांना १९५६ मध्ये सम़धा 

घेतला. आज  तेथे मोठा य़त्ऱहा भरते.                           

स़ांगोल्य़चे ऱणोजा बिव़ :  

    स़ांगोल्य़ताल प्रऽसध्द अश़ अांऽबक़ मांऽदऱच्य़ समोर एक मांऽदर आहे. ते मांऽदर  देव़ांग कोष्ट्ा  

सम़ज़ताल  ऱणोजा बिव़ य़ांचे आहे. ऱणोजा बिव़ हे सिम़रे ३३ वष़िपीवी होऊन गेलेले एक स़धिपिरुष 

आहेत. हे बिव़ व़रकरा स़ांप्रद़य़ताल आहेत. १६ त्य़ांना सवि ऽहांदिस्थ़नभर ताथिय़त्ऱ केल्य़मिळे त्य़ांच़ 

भक्तगण मोठ़ आह.े व़रकरा स़ांप्रद़य़च्य़ आच़र आऽण भक्ता स़धनेने त्य़ांना आपल़ उध्द़र करून 

घेतल़. त्य़ांचा पिण्यऽतथा ज्येष्ठ शिध्द पांचमा य़ ऽदवशा स़जरा केला ज़ते. पिण्यऽतथाच्य़ वेळा भांड़ऱ 

घ़लीन अद्ऱद़न केले ज़ते. अलाकडच्य़ क़ऴत नगरप़ऽलकेने तेथे ब़ग-बऽगच्य़ केल़ आह.े  

खडीचे सात़ऱम मह़ऱज : 
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    खडी हे म़णदेश़ताल एक महत्व़चे ध़ऽमिक िेत्र म्हणीन ओळखले ज़ते. येथेच सात़ऱम मह़ऱज य़ांच़ 

जन्म चैत्र शिध्द नवमा इ. स. १८५४ मध्ये झ़ल़. त्य़ांचे ऽशिण चवथा-प़चवापयांत झ़ले होते. त्य़ांच्य़ 

वऽडल़ांना दोन ऽवव़ह केले होते. स़वत्र आई त्य़ांऩ फ़र ज़च कऱयचा, त्य़मिळे ते वय़च्य़ १२ व्य़ 

वष़िप़सीन घरद़र सोडीन ऽवरक्तपणे ऽफरू ल़गले . क़हा क़ऴनांतर अक्कलकोटच्य़ स्व़मा समथ़ांचा व 

त्य़ांचा भेट झ़ला तेव्ह़, त्य़ांना त्य़ांचा ६ वषे सेव़ केला. सेवेनांतर त्य़ांऩ अनिग्रह प्ऱद्ल झ़ल़. ‚जेथीन 

आल़ तेथे ज़.‛ अशा गिरु आज्ञ़ झ़ला. त्य़मिळे सात़ऱम मह़ऱज खडी येथे आले. क़हा ऽदवस त्य़ांना 

मांगळवेढय़त व़स्तव्य केले. त्य़ांच़ स्वभ़व श़ांत व ऽनगवी होत़. ते गोरगररब़ांऩ मदत करत. प्रसांगा प्रपांच 

व परम़थ़िच्य़ आऽण ऽहत़च्य़ च़र गोष्ट्ा स़ांगीन उपदेश करात. ‚सात़ऱम, सात़ऱम‛ असे म्हणत 

असल्य़ने लोक त्य़ांऩ ऽसत़ऱमबिव़ म्हणी ल़गले. त्य़ांना क़ऽतिक व़द्य त्रयोदशाल़ इ. स. १९०३ मध्ये 

खडीस ‚मह़प्रय़ण‛ केले. त्य़ ऽठक़णा पांढरपीरच्य़ हररभ़ऊ बऽहरट य़ांना सम़धा मांऽदर ब़ांधले. त्य़ांच्य़ 

सम़धाचे दशिन घेतल्य़वर भीतऽपश़च्य ब़ध़ ऩहाशा होते अस़ गैरसमज आह.े दर वषी मह़ऱज़ांचा 

पिण्यऽतथा स़जरा केला ज़ते. मह़ऱजांच्य़ सम़धा दशिऩस़ठा गिरुव़र, अम़वस्य़ व पौऽणिमेल़ मोठा गदी 

असते.  

जतच्य़ ऽशवऽलांगव्व़ अक्क़ : 

    इांचऽगरा स़ांप्रद़य़चा स्थ़पऩ ऽवज़पीर ऽजल्य़ताल देवऽनांबगीच्य़ ऽनलव़णा घऱण्य़ताल ऩऱयण 

ऩव़च्य़ व्यक्ताने केला. त्य़ांऩच ऽनांबगीकर मह़ऱज म्हणीन ओळखले ज़ते. म़णदेश़ताल जतच्य़ 

पररसऱत इांचऽगरा स़ांप्रद़य़च्य़ ऽशवभक्त़चा २०० वष़िचा एक परांपऱ ऽवकऽसत झ़ला आहे. ऽववेकयिक्त 

वैऱग्य, अन्योन्य भक्ता, अध्य़ऽत्मक आध़र आऽण ऩमस्मरण़च़ ध्य़स इत्य़दा गिण़मिळे  ऽनांबगीकर 

मह़ऱज य़ांना उमदाचे भ़ऊस़हेब मह़ऱज (१८४३-१९१४) य़ांऩ आपल़ उत्तऱऽधक़रा नेमले. त्य़ांऩ 

१४ व्य़ वषीच ऩममांत्र ऽमऴल़ होत़. स़ांप्रद़ऽयक भक्ताच़ प्रस़र करण्य़चा व लोक़ांऩ 

आत्मकल्य़ण़च़ म़गि द़खऽवण्य़चा आज्ञ़ त्य़ांना मोठय़ समथिपणे प़र प़डला. भ़ऊस़हेब मह़ऱज़ांचे 

पट्टऽशष्य अांबिरव (१८५७-१९३३) य़ांना इांचऽगरास परोपक़ऱच़ म़गि चोख़ळल़ . य़च परांपरेत ऱ.द. 
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ऱनडे व स़ध्वा ऽशवऽलांगव्व़ अक्क़ य़ांऩ म़ऩचे व महत्व़चे स्थ़न आहे. परमेश्वऱवराल अढळ श्रध्द़ व 

तत्त्वज्ञ़ऩच्य़ अभ्य़स़चा बैठक य़ांच्य़ जोऱवर गिरुदेव ऱनडे य़ांना मह़ऱष्ट्र ़च्य़ अध्य़ऽत्मक िेत्ऱत 

म़ऩचे स्थ़न ऽमळवीन इांचऽगरा स़ांप्रद़य़च़ ऩवलौऽकक व़ढऽवल़ .  

    मह़स़ध्वा सांत ऽशवऽलांगव्व़ अक्क़ य़ गिरुदेव ऱनडे य़ांच्य़ गिरु भऽगना आहेत. य़ांचे स्थ़नहा य़ 

स़ांप्रद़य़त महत्व़चे आह.े जत येथाल जांगम मठ़चे स्व़मा ऱचय्य़ व बसव्व़ य़ांच्य़ पोटा इ. स. १८६७ 

मध्ये ऽशवऽलांगव्व़ य़ कन्य़रत्ऩच़ जन्म झ़ल़ . भ़ऊस़हेब मह़ऱज क़म़ऽनऽमत्त जतल़ आले ऽक जांगम 

मठ़त उतरत असत. ७-८ वष़िचा ऽशवऽलांगव्व़ आपल्य़ मैऽत्रणासह य़ मठ़त खळेत असत, एकद़ त्य़ 

सवि मैऽत्रणासह मठ़त खळेत असत़ऩ भ़ऊस़हेब मह़ऱज मठ़त आले असत़, त्य़ांचे लि ऽशवऽलांगव्व़ 

य़ांच्य़कडे गेले, तेंव्ह़ हा मिलगा पिढे स़ध्वा होईल असे त्य़ांच्य़ लि़त आल.े म्हणीन त्य़ांना ऽतल़ पे्रम़ने 

जवळ घेतले आऽण क़ऩत ऽशवमांत्र ऽदल़. ऽशवऽलांगव्व़ल़ प्रपांच़चे आकषिण नव्हतेच, परांति तत्क़लान 

सम़ज आऽण प्रथ़ य़मिळे त्य़ांऩ ऽवव़ह करणे भ़ग पडले.  

    ऽशवऽलांगव्व़ य़ांच़ ऽवव़ह सम़ज आऽण मह़ऱज़ांचा आज्ञ़ य़मिळे उमऽदच्य़ करबऱम़शा झ़ल़ . 

ऽवव़ह़नांतर सिरव़ताचे ऽदवस च़ांगले गेले. त्य़ांऩ दोन मिलेहा झ़ला. म़त्र अल्प़वधातच त्य़ांच्य़ सांस़ऱल़ 

उतरता कऴ ल़गला. तरुण वय़तच त्य़ांचा दोन्हा मिले आऽण पता य़ांचे ऽनधन झ़ले. त्य़मिळे त्य़ांऩ तरुण 

वय़तच पित्र शोक व पता शोक य़ांच़ ऽवरह सहन कऱव़ ल़गल़ . जवळचे ऩतेव़ईकहा क़लवश झ़ले. 

पररण़मा घऱत कमवता व्यक्ता नसल्य़ने आऽथिक पराऽस्थताहा ख़ल़वला . अश़ उऽद्रग्न पराऽस्थतात 

प्रपांच़ताल सिख़कडे प़ठ ऽफरवीन परम़थ़िकडे लि वेधले गेले. त्य़ांना अत्यांत ऽनष्ठेने आऽण ऽनध़िऱने 

एक़ांतव़स़त ऩममांत्ऱच्य़ स़य़ने स़धनेल़ सिरुव़त केला. अनेक अनिभव़तीन ज़ऊन त्य़ांना ऽसध्दा प्ऱद्ल 

केला. खडतर स़धऩ, प्रखर वैऱग्य आऽण सद्गिरुवराल अचल ऽनष्ठ़ य़ांच्य़ जोऱवर त्य़ांना परमेश्वर प्ऱद्ल 

करून घेतल़. भक्ताच्य़ व़टेवर त्य़ांऩ अनेक अनिभव आल,े ते त्य़ांना आपल्य़ मऱठा व कद्ऱड पद़तीन 

म़ांडले आहेत.१७ देव़चा आरता ओव़ळत़ऩ अनेक मधिर ऩद त्य़ांना ऐकल.े ऱजयोग करून त्य़ सिख़त 

रमम़ण होऊन भ़वबांदऩतीन त्य़ मिक्त झ़ल्य़ . ज़ईजिईच़ सिव़स अस्व़दल़ , असे त्य़ांना आपल्य़ 
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आत्मऽस्थताचे वणिन केले आह.े थोडक्य़त भक्ता आऽण ऱजयोग़च़ सिांदर सांगम त्य़ांना आपल्य़ स़धनेत 

स़धल़. अश़ य़  सांत ऽशवऽलांगव्व़ अक्क़ य़ांचा सम़धा जतच्य़ जांगम मठ़त आहे.  

 क़न्होप़त्ऱ : 

     म़णदेश़ताल मांगळवेढ़ हा सांत़ांचा भीमा म्हणीन ओळखला ज़ते. हे शहर म़णदेश़च्य़ साम़रेषेवर 

आह.े तेथे अनेक सांत होऊन गेले. त्य़मध्ये सांत चोख़मेऴ, द़म़जापांत, सांत क़न्होप़त्ऱ , धोंडोपांत रघिऩथ 

देशप़ांडे इत्य़दा सांत़ांच़ सम़वेश होतो. क़न्होप़त्ऱ हा मांगळवेढय़च्य़ श़म़ ऩयऽकणाचा मिलगा. 

इऽतह़स़च़यि ऽव. क़. ऱजव़डे य़ांना ऽतच़ क़लखांड इ. स. १४६८ (शके १३९०) अस़ ऽदल़ आह.े१८ 

बसवऽलांग य़ांना शके १६९९ म्हणजेच १७७७ मध्ये क़न्होप़त्रेचे ओवाबध्द चररत्र ऽलऽहले आहे. जिन्य़ 

हस्तऽलऽखत़चे अभ्य़सक आऽण सांग्ऱहक व़. ल. मांजीळ य़ांऩ ते मांगळवेढ़ येथे  स़पडले आहे. त्य़त 

ऽतच्य़ सौंदय़िचे वणिन सिरव़ताच्य़ ओवामध्ये आह.े त्य़निस़र त्य़ांना सेवन केलेल्य़ ऽवडय़च़ रस 

गळ्य़तीन ज़त़ऩ ऽदसे, असे म्हटले आह.े ऽतचे वडाल कोण हे म़ऽहत नव्हते, म़त्र श़म़च्य़ अांद़ज़निस़र 

ऽतचे वडाल ग़वच़ नगऱध्यि सद़ऽशव म़लगिज़र अस़व़. ता ऽदस़यल़ अऽतशय सिांदर, सिस्वरूप आऽण 

बिऽद्चम़न होता. ता मेनक़-अपसरेच़ अवत़र असल्य़चे तत्क़लान लोककथ़ांमधीन पह़वय़स ऽमळते. 

ग़यन आऽण नुत्य़त ऽतने अगदा लह़न वय़त प्ऱऽवण्य ऽमळऽवले होते. ऽतचा आई अऽतशय धनव़न गऽणक़ 

होता. अनेक द़सा ऽतच्य़ सेवेल़ हज़र होत्य़. श़म़ने क़न्होप़त्रेच्य़ ऽशिण़चा चोख व्यवस्थ़ केला 

होता. मिलाच्य़ रुपगिण़ऩ स़जेस़ अस़ वर क़न्होप़त्ऱल़ ऽमऴव़ असे श़म़ल़ व़टे . पण क़न्होप़त्रेने 

आईल़ स्पष्ट् स़ांऽगतले ऽक, म़झ्य़पेि़ रूपव़न पिरुष असेल तर मा त्य़च्य़जवळ ऱहान. हा अट कठाण 

होता.  

    देह आऽण सीर य़ांच़ ऽवक्रय करण़रे जावन ऽतल़ मांजीर नव्हते. त्य़मिळे ऽतने त़रुण्य़त ऩयऽकणाच़ धांद़ 

ऩक़रून ता ऽवठ्ठलभक्तात रमीन गेला. व्रतस्थ ऱहून ऽतने परमेश्वऱचा भक्ता केला. ऽतच्य़ रुप-सौंदय़िचा 

कीती ऽबदरच्य़ ब़दशह़ पयांत पोहचल्य़मिळे ब़दशह़चे सैऽनक ऽतल़ घ्य़वय़स आले. तेव्ह़ ऽतने 

ऽवठ्ठल़च्य़ चरणा स्वतःल़ अपिण केले आऽण त्य़ांचे द़स्यत्व पत्करते. क़न्होप़त्ऱ स्वरऽचत अभांग सिांदर 
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ग़त होता. ऽतच़ स्वगीय आव़ज ऐकी न हज़रो व़रकरा तल्लान होत असत. ऽतचे २३ अभांग उपलब्ध 

आहेत. त्य़त ऽतच्य़ करुणरम्य जावऩचे प्रऽतऽबांब उमटले आह.े अश़ य़ क़न्होप़त्रेचा मांगळवेढ्य़त 

फ़रशा ऩमोऽनश़णा ऩहा, म़त्र पांढरपीरच्य़ ऽवठ्ठल मांऽदऱत दऽिणद्ऱरा तरटाच्य़ वुि़ख़ला ऽतचा सम़धा 

आह.े 

चोख़मेऴ : 

    मह़र ज़तात जन्मलेले चोखोब़ हे मांगळवेढ्य़चे ऱहण़रे. त्य़ांच़ जन्म माऱब़ई आऽण ऽनवुत्ता य़ांच्य़ 

पोटा झ़ल़. त्य़ांच्य़ घऱत आजाआजोब़ प़सीन ऽवठ्ठलभक्ता होता . त्य़ांच़ ऽवव़ह सोयऱब़ईशा झ़ल़. 

ऽवठ्ठलभक्ताने त्य़ांऩ मिलग़ झ़ल़ असे त्य़ांचे मत होते. त्य़ांच्य़ मिल़चे ऩव कमिमेऴ होते. सांस़रत़प़ने 

पोळलेल्य़ चोखोब़ांना बऱ्य़च ताथिय़त्ऱ केल्य़. ऩमदेव हे त्य़ांचे गिरु आहेत. ज्ञ़नेश्वर – ऽवसोब़ खचेर 

– ऩमदेव – चोखोब़ – बांख़ अशा त्य़ांचा गिरुपरांपऱ आह.े सम़ज़त होण़रा उपेि़ व अवहेलऩ ऽवसरून 

चोखोब़ परम़थ़िस़ठा ऩमदेव़ांकडे गेले. ‘धन्य धन्य ऩमदेव़  केल़ उपक़र जाव़  म़झ़ ऽनरऽसल़ भेवो  

द़खऽवल़ पांढराऱवा’ अश़ शब्द़ांत त्य़ांना ऩमदेव़ ऽवषया कुतज्ञत़ व्यक्त केला आह.े  

    अस्पुश्य़ांऩ , पऽतत़ांऩ व ग़वग़डय़त मह़ऱांच्य़ व़टय़ल़ येण़रा क़मे चोखोब़ करात असत. त्य़ांऩ 

ऽमळण़रा व़गणीक जेंव्ह़ अस़य होत असे तेंव्ह़ चोखोब़ आपले ग़ऱ्ह़णे वेशावर ट़ांगत ते अभांग़च्य़ 

म़ध्यम़तीन  म्हणत़त ऽक, 

              उस डोंग़ परा रस नव्हे डोंग़         क़य भिलल़सा वरलाय़ रांग़  

              कम़न डोंगा परा तार नव्हे डोंग़        क़य भीलल़सा  वरऽलय़ रांग़  

              नदा डोंगा परा जळ नव्हे डोंग़        क़य भिलल़सा वरऽलय़ रांग़ 

              चोख़ डोंग़ परा भ़व नव्हे डोंग़          क़य भिलल़सा वरऽलय़ रांग़ १९ 

    मांगळवेढय़ल़ ग़वकि स़च्य़ क़म़वर इतर मह़ऱांसोबत चोखोब़ांऩहा जिांपण्य़त आले. आपण़स ऽवठ्ठल 

दशिऩस ज़त़ येण़र ऩहा म्हणीन ते ऽवव्हळत असत. चोख़मेऴ स्वतःस ऩमदेव़च़ ऽशष्य म्हणऽवतो. 



87 

 

पांढराचा व़रा चोखोब़ने कधाहा चिकऽवला ऩहा. अस़ ह़ चोखोब़  मांगळवेढय़च़ ग़वकी स ब़ांधत़ऩ तो 

कोसळीन इ. स. १३३८ मध्ये तो मरण प़वल़. ऩमदेव़ने त्य़ांच्य़ अस्था पांढरपिऱत ऽवठ्ठल़च्य़ 

देवऴसमोर ऽमरवत नेऊन पिरल्य़ आऽण त्य़वर शके १२६०, वैश़ख १३ रोजा सम़धा ब़ांधला. हा 

सम़धा ऩमदेव़च्य़ प़यरावर आह.े चोख़मेळ्य़च्य़ सम़धाचे दशिन आधा घेऊन, नांतर ऽवठ्ठल़चे दशिन 

घेण्य़च़ सांकेत व़रकरा सांप्रद़य़त आजहा प़ळल़ ज़तो. चोख़मेळ्य़ने कष्ट्ा मऩने ग़यलेला ग़णा 

क़रुण्य़ने भरलेला आहेत. आपले नेत्र ओले करताल असे शब्द स़मथ्यि त्य़ांच्य़ व़णात आह.े   

सोयऱब़ई : 

    सांत चोख़मेळ्य़च्य़ पत्ना म्हणजे सोयऱब़ई होय . त्य़ांऩ बरेच ऽदवस अपत्य नव्हते म्हणीन त्य़ दिखा 

असत. त्य़ांचाहा चोख्य़प्रम़णे ऽवठ्ठलऱव भक्ता होता. त्य़मिळे एके ऽदवशा ऽवठ्ठल़ने ब्ऱह्मण़च्य़ रुप़त 

येऊन ऽतल़ अद्ऱ म़ऽगतले. पण सोयऱब़ई हान ज़ताच्य़ असल्य़मिळे तत्क़लान पररऽस्थनिस़र त्य़ांऩ अद्ऱ 

देत़ येण़र नव्हते. त्य़मिळे त्य़ ऽखद्ऱ होत्य़, परांति ब्ऱह्मण़नेच आग्रह केल्य़मिळे सोयऱब़ईने त्य़स 

दहाभ़त ऽदल़. सदरच़ दहाभ़त उत्कुष्ट् व़टल्य़ने दहाभ़त ख़ऊन सांतिष्ट् झ़लेल्य़ ब्ऱह्मण़ने म्हणजेच 

ऽवठ्ठल़ने ऽतल़ पित्रप्ऱद्लाच़ आशाव़िद ऽदल़. त्य़मिळे सोयऱब़ईल़ मिलग़ झ़ल़, त्य़चे ऩव कमिमेऴ 

ठेवले. ह़ पित्र ऽवठ्ठल़च्य़ कुपेने झ़ल़ असे मत चोखोब़ व सोयऱब़ई य़ांचे होते. स़ांस़राक अडचणा व 

द़ररद्धरय़च्य़ वेळाहा सोयऱब़ई य़ांना चोखोब़ल़ स़थ ऽदला . त्य़ चोखोब़ांच्य़ स़ांस़ररकच नव्हे तर 

प़रम़ऽथिक जावऩतहा एकरूप झ़लेल्य़ होत्य़. ऽतने आपले अध्य़ऽत्मक अनिभव अभांगरुपा म़ांडलेले 

आहेत. त्य़पैकी ऽतचे ६२ अभांग उपलब्ध आहेत. त्य़ांच्य़ अभांग़ांचा भ़ष़ सोपा आऽण सरळ आह.े  

    सोयऱब़ई आपल्य़ बहुतेक अभांग़तीन ‘चोख्य़चा मह़रा’ अस़ उले्लख करते. २० पांढरावर ऽतचे 

ऽवलिण पे्रम होते. पांढरातल्य़ कीतिऩत स्वतः श्राहरा ऩचतो असे त्य़ांचे मत होते. ऩममह़त्म्य य़ 

ऽवषय़वर त्य़ांना अभांगलेखन केले आह,े त्य़ांचा व़णा पे्रमळ रस़ळ आऽण ओघवता होता . अस्पुश्यतेचा 

दिःख़चा झळ सोयऱब़ईल़ हा ल़गला होता . त्य़मिळे देह़च़ ऽवट़ळ म़नण़ऱ्य़ कमिठ़ांचा ता क़नउघडणा 

करते.   
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ऽनमिऴ : 

    ऽनमिऴ हा चोखोब़ांचा लह़न बऽहण ‘चोख तैसा बऽहण बऽहण तैस़ चोख  सद़ ऩम मिख ऽवठोब़चे ’ 

असे ऽतच़ पता बांक़ य़ने वणिन केले आह.े य़वरून ऽनमिऴचा ऽवठ्ठल़वर ऽकता भक्ता होता हे लि़त येते. 

‘सकलसांतग़थ्य़ ’ त ऽनमिऴचे २४ अभांग आहेत. चोखोब़ांचे जावनचररत्र ऽनमिऴच्य़हा अभांग़तीन आले 

आह.े सोयऱब़ईच्य़ प्रसीताच्य़ वेळा घऱत क़हाच स़ऽहत्य नसल्य़मिळे चोखोब़ ऽनमिऴकडे पळीन येत़त , 

तेंव्ह़ त्य़ांचा चीक द़खवीन त्य़ांऩ स़वरण़रा वय़ने लह़न पण वुताने प्रगल्भ ऽनमिऴ अशा त्य़ांच्य़ 

व्यक्क्तमत्व़चा रूपे आपण़स पह़वय़स ऽमळत़त .  

 

 

कमिमेऴ : 

    कमिमेऴ ह़ चोखोब़ व सोयऱब़ई य़ांच़ मिलग़ आहे. त्य़च़ जन्म कें व्ह़ झ़ल़ हे म़त्र स़ांगत़ येत 

ऩहा. घऱत ऽवठ्ठलभक्तामय व़त़वरण असल्य़मिळे कमिमेळ्य़च्य़ मऩचा घडणहा तशाच झ़ला . त्य़च्य़ 

अभांग़चा सांख्य़ २७ इतकी आह.े त्य़ने आपले मन ऽवठोब़च्य़ गोड गोऽजऱ्य़ चरण़प़शा ठेवले. 

ऽवठ्ठल़पिढे तो शरण ज़त असल़ तरा, आपल्य़स़रख्य़ लोक़ांऩ ऽवठ्ठल कसल़ प्रसद्ऱ होण़र, अशा त्य़चा 

एकी ण ध़रण़ झ़ला अस़वा असे व़टते . अध्य़ऽत्मक स़धनेताल अांधक़ऱचे, अस्वस्थतेचे क़हा िण 

त्य़च्य़हा जावऩत येऊन गेले अस़वेत , असे क़हा अभांग़च्य़ आध़रे म्हणत़ येते. ‘मज कोण आहे 

गणगोत’ असे एक़कीपण प्रकट करत़ करत़ ‘न ऽदसे तिझा बरा नाता ’ असे उद्ग़र त्य़च्य़ तोंडीन ब़हेर 

पडत़त. त्य़चेह उग्र रूप आपण़स पिढाल अभांग़त पह़वय़स ऽमळते. 

             आमचा केला हान य़ता      तिज क़ न कळे श्रापता  

   जन्म गेल़ उषे्ट् ख़त़         ल़ज न ये तिमचे ऽचत्त़  

    आमचे घरा भ़त दहा         ख़वोना कैसे म्हणसा ऩहा  
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    म्हणे चोखाय़च़ कमिमेऴ      क़सय़ जन्म ऽदल़ मल़ २१ 

आपण नेणते आहोत म्हणीन ऽवठ्ठल आपल्य़ल़ उगाच च़ळवतो आहे. अस़ कमिमेळ्य़च़ ऽवठ्ठल़वर 

आिेप आह.े आम्ह़ल़ हानत्व ऽमऴले आह.े त्य़मिळे ‘तिमच्य़ सांगताचे क़य सिख आम्ह़’ असेहा तो 

ऽवठ्ठल़ल़ स़ांगतो . आपल्य़ अभांग़तीन कमिमेळ्य़ने उपेऽित़ांच्य़ कैऽफयताच देव़पिडे म़ांडल्य़ आहेत.  

सांत द़म़जा : 

    द़म़जापांत हे एक थोर सांत होते. मांगळवेढे तर द़म़जापांत़ांच्य़ ऩव़ांनाच ओळखले ज़ते. इ. स. 

१४५८ ते १४६० च्य़ सिम़ऱस दिग़िदेवाच़ दिष्क़ळ पडलेल़ होत़. य़ दिष्क़ऴचा प्रचांड झळ 

म़णस़ांप्रम़णे जऩवऱांऩहा बसत होता. य़ क़लखांड़त द़म़जापांत ऽबदरच्य़ ब़दशह़च्य़ पदरा मांगळवेढे 

येथे कम़ऽवसद़स (ठ़णेद़र) म्हणीन नोकरास होते. दिग़िदेवाच्य़ दिष्क़ऴत सरक़रा कोठ़ऱताल ध़न्य 

त्य़ने गोरगररब़ांकडीन लिटऽवले, त्य़मिळे त्य़ गररब़ांचे प्ऱण व़चले. २२ म़त्र हा ब़तमा जेंव्ह़ ब़दशह़ल़ 

समजला तेंव्ह़ त्य़ने द़म़जापांत़ल़ पकडीन आणण्य़च़ आदेश ऽदल़. य़वेळा मांगळवेढ्य़च्य़ ऽवठ्य़ 

मह़ऱहने स्वतःजवळच्य़ द्रव्य़तीन द़म़जापांत़ने लिटऽवलेल्य़ ध़न्य़चा ऽकां मत सरक़ऱत भरला, आऽण 

द़म़जा पांत़च्य़ ऩवे प़वता फ़डला. पांढरपीरच्य़ ऽवठ्ठल़नेच ऽवठ्य़ मह़ऱचे रूप घेऊन द़म़जापांत़चे प्ऱण 

आऽण अब्री व़चऽवला अश़ भ़वनेने य़ प्रसांग़वर क़व्ये रचलेला ऽदसत़त . पिढे क़हा ऽदवस़नांतर 

द़म़जापांत ब़दशह़कडाल नोकरा सोडीन आपल्य़ कि टि ांऽबय़ांसह पांढरपिऱत स्थल़ांतररत झ़ले, आऽण आपले 

उविररत आयिष्य त्य़ांना तेथेत ऽवठ्ठल भक्तात व्यऽथत केले. अश़ य़ थोर सांत़ऽवषया म़णदेश़स आदर 

व़टणे स़हऽजकच आहे.      

म़णदेश़ताल ऽशिण : 

    सव़ांगाण व्यक्क्तमत्व ऽवक़स होण्य़स़ठा ऽशिण हा अत्य़वश्यक ब़ब आहे. असे हे ऽशिण सव़ांच्य़ 

ऽकम़न गरज़ पीणि करण़रे असणे अपेऽित आह.े म़त्र तसे होत़ऩ ऽदसत  ऩहा. हे आपल्य़ 

लोकश़हाप्रध़न देश़चे अपयश आह.े त्य़ल़ म़णदेश, हा अपव़द ऩहा. म़त्र स्व़तांत्र्यपीवि क़ऴप़सीन 
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म़णदेश़ताल क़हा ऽठक़णा ऽशिण़चा व्यवस्थ़ असलेला ऽदसते. तेथे उच्चवणीय़ांचा मिले ऽशिण घेत 

असत. म़णदेश़त खऱ ऽशिण़च़ प्रस़र ह़ गेल्य़ ६०-७० वष़िताल आह.े आज श़सऩच्य़ धोरण़मिळे  

म़णदेश़ताल बहुत़ांश भ़ग़त पीविप्ऱथऽमक श़ऴ (ब़लव़डा-अांगणव़डा) आहेत. म़ध्यऽमक ऽशिण़च़ 

प्रस़र हा झप़ट्य़ने होत असत़ऩ ऽदसतो. जवळ-जवळ प्रत्येक ग़व़त म़ध्यऽमक ऽशिण़चा सोय आह.े 

जतल़ श्रामांत अमुतऱव डफळे य़ांच्य़ प्रयत्ऩमिळे १८८४ मध्येच म़ध्यऽमक श़ऴ स्थ़पन झ़लेला आह.े 

त्य़नांतर जतल़  उच्च म़ध्यऽमक व मह़ऽवद्य़लयान ऽशिण़चाहा सोय झ़लेला आहे. सविस़ध़रणपणे 

म़णदेश़ताल सविच त़लिक्य़त स्थ़ऽनक सांस्थ़ांना ऽशिण़चा व्यवस्थ़ केला आह.े उद़. आटप़डाल़ 

आटप़डा एज्यिकेशन सोस़यटा, भव़ना  एज्यिकेशन सोस़यटा, स़ांगोल्य़ल़ शेतकरा ऽशिण प्रस़रक 

मांडळ, जतल़ स्व़मा ऽववेक़नांद ऽशिण सांस्थेनेने आऽण म़ण-दहावडाल़ रयत ऽशिण सांस्थेने  

मह़ऽवद्य़लये सिरु केला आहेत. आटप़डा, स़ांगोल़ , एखतपीर, जत इत्य़दा ऽठक़णा डा.एड. कॉलेज आह.े 

क़हा ऽठक़णा कुषा मह़ऽवद्य़लये , इांऽजऽनअरींग, व्य़वस़ऽयक अभ्य़सक्रम़चे ऽडद्ळोम़ इत्य़दा व्यवस्थ़ 

आह.े 

    म्हणजेच ऽशिण़च्य़ ब़बतात म़णदेश़चा बऱ्य़पैकी प्रगता झ़लेला आहे. येथाल ऽशिण घेऊन सोनांद, 

लोणऽवरे, जिनोना, जवऴ इत्य़दा ग़व़ताल तरुण स्पध़ि पराि़ प़स होऊन च़ांगल्य़ हुद्य़वर उत्तम नोकरा 

करात आहेत. मेडऽशांगाच्य़ रुपनर बांधी स़रख ेक़हा लोक उद्योगपताहा झ़ले आहेत. एखतपिरच्य़ एम. एन. 

नवले य़ांना तर ऽशिण िेत्ऱत क्ऱांताच केला आह.े कुषा िेत्ऱतहा म़नेग़वचे डॉ. म़नऽसांगऱव ब़बर, 

स़ांगोल्य़चे ऽबले य़ांना आपल़ ठस़ उमटऽवल़ आहे. थोडक्य़त जे प्रऽतभ़व़न आहेत ते कोठेहा असले 

तरा त्य़ांना आपले ऩव उज्वल केले आहे असे म्हणत़ येते.  

    कैद्य़ांऩ म़णस़त आणण्य़च्य़ मॉरासेस़हेब़ांच्य़ कल्पनेतीन १९४० मध्ये आटप़डाताल ‘स्वतांत्रपीर ’ य़ 

वस़हताच़ जन्म झ़ल़ . खीन दरोडे अश़ गिन्य़ांस़ठा दाघिक़ळ ऽशि़ झ़लेल्य़ कैद्य़ांना क़हा क़ळ ऽशि़ 

भोगल्य़नांतर त्य़ांचा वतिणीक च़ांगला असला तर त्य़ल़ मिक्त, स्व़वलांबा व सांस़रा जावन जगण्य़चा सांधा 

देऊन एक जब़बद़र व च़ांगल़ ऩगररक बनऽवले ज़ते. त्य़मिळे सम़ज़च़ अश़ कैद्य़ांकडे प़हण्य़च़ 
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दृष्ट्ाकोन बदलण्य़स मदत होते. अब्दिल क़झा गिरुजींना य़ वस़हताचे प्रमिख म्हणीन दाघिक़ळ ऽनष्ठेने क़म 

करून ह़ प्रयोग यशस्वा होण्य़स़ठा मोल़चा मदत केला. मॉरासेस़हेब़ांच्य़ आग्रह़वरून औांध सरक़ऱांना 

येथे प्रथम कैदा प़ठऽवले . य़ वस़हताताल  कैद्य़ांच्य़ अनिभव़वर ग. ऽद. म़डगिळकर य़ांना ‚दो आँख े

ब़रह ह़थ‛ य़ ऽचत्रपट़चा पटकथ़ ऽलऽहला.  

आऽथिक म़णदेश : 

    आऽथिक सांदभ़ित म़णदेश़चा म्हण़वा तशा प्रगता झ़लेला ऽदसत ऩहा. प्ऱचान क़ऴप़सीन समुध्दा येथे 

कें व्ह़ ऩांदलाच ऩहा असे म्हटले ज़ते. म़णदेश़चा ऽवऽशष्ट् भौगोऽलक व नैसिऽगक पररऽस्थता हेच त्य़चे 

प्रमिख क़रण आह.े येथाल जमान म़ळऱऩचा, प़ऊस कमा व अऽनऽश्चत, वष़िनिवषे जऽमनाचा होण़रा धीप 

आऽण मिऴत कमा असलेल़ कसद़रपण़ इत्य़दामिळे म़णदेशा शेतकरा कष्ट़्ळी  असीनहा त्य़ल़ शेतातीन 

म्हण़वेतसे उत्पद्ऱ ऽमळत ऩहा. वष़िनिवषे येथाल बहुतेक ग़व़ांचा आणेव़रा ५० टके्कपेि़ कमा असते. 

त्य़मिळे दिष्क़ळ य़ भ़ग़च्य़ प़चवाल़ पिजलेल़ असतो, असे म्हटले तर व़वगे ठरत ऩहा.  

    म़नव़ल़ उदरऽनव़िह़स़ठा क़हातरा करणे गरजेचे असते, त्य़मिळे येथाल शेतकरा शेतास पीरक 

व्यवस़य करत़त. त्य़मध्ये शेळ्य़-मेंढ्य़ प़ळणे, कोंबड़् प़ळणे, (कि कि टप़लन), दिभता जऩवरे 

स़ांभ़ळणे, य़ांच़ सम़वेश होतो. हे पीरक व्यवस़य येथाल लोक़ांऩ जगण्य़स़ठा मदत करत़त. म़त्र 

त्य़मिळे त्य़ांच़ आऽथिक स्थर मोठ्य़ प्रम़ण़त उांच़वण्य़स मदत होत ऩहा. जे लोक ऽनव्यिसना आहेत व 

ऽचक़टाने व्यवस़य करत़त त्य़ांचे जावन सिऽस्थतात असते, त्य़ांऩ  बऱ्य़पैकी आऽथिक ऽस्थरत़ ल़भलेला 

असते.  

शेतकरा सहक़रा सीत ऽगरणा मय़ि , स़ांगोल़ : 

    शेक़पच़ ब़लेऽकल्ल़ म्हणीन स़ांगोल़ त़लिक्य़ल़ ओळखले ज़ते. अश़ य़ त़लिक्य़त आमद़र भ़ई 

गणपतऱव देशमिख य़ांना श्रा. वसांतऱव प़टाल , श्रा. म़ऽणकऱव ब़बर, श्रा. चांद्रक़ांत कि मठेकर, भ़ई 

जगद्ऱ़थ ऽलग़डे इत्य़दींच्य़ मदताने ऽदऩांक २४ नोव्हेंबर १९७८ रोजा य़ सीत ऽगरणाचा स्थ़पऩ केला. 
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म़णदेश़ताल पऽहला व्यवऽस्थत च़लेला सीत ऽगरणा म्हणीन य़ सीत ऽगरणाच़ उले्लख केल़ ज़तो . य़च्य़ 

अगोदर म़णदेश़त १९३० च्य़ सिम़ऱस  ऽदघांचा येथे औांधच्य़ पांतप्रऽतऽनधींना श्रा आब़स़हेब शेटे य़ांच्य़ 

मदताने ऽजऽनांग फॅक्टरा सिरु केला होता. ता कशाबशा १९४० पयांत च़ली होता. त्य़नांतर ट़ट़ टर स्टच्य़ 

स़य़ने म़ण त़लीक्य़ताल देव़पीर य़ ऽठक़णा १९७० च्य़ सिम़ऱस अस़ एक प्रयत्न झ़ल़ होत़ . परांति हे 

प्रयत्न यशस्वा झ़ले नव्हते. 

    य़ सीत ऽगरणाचा सिरव़ताचा १७ वषे चेअरमन म्हणीन श्रा. वसांतऱव प़टाल य़ांना क़म प़ऽहले. 

१९९८ प़सीन २० ऽडसेंबर २००५ पयांत भ़ई जगद्ऱ़थऱव ऽलग़डे य़ांना य़ सीत ऽगरणाचे चेअरमन म्हणीन 

क़म प़ऽहले. तर ऽडसेंबर २००८ प़सीन श्रा. ऩऩस़हेब ऽलग़डे हे चेअरमन म्हणीन क़म प़हत़त . इ. स. 

१९७८ मध्ये य़ सीत ऽगरणाचा स्थ़पऩ झ़ला असला तरा प्रत्यि व्य़प़रा उत्प़दऩस सिरव़त हा 

ऽवजय़दसऽमल़ २४ सप्टेंबर १९८४ रोजा झ़ला.  

    सिरुव़ताल़ य़ सीत ऽगरणाने २५,०५६ च़त्य़वर सीत उत्प़दऩस सिरव़त केला. १९९४  मध्ये 

१६,५६० च़त्य़ांचे ऽवस्त़राकरण केले. २०११ मध्ये य़ सीत ऽगरणाकडे ४३,५३६ च़त्य़वर उत्प़दन 

सिरु होते. मीळ प्रकल्प़चा ऽकां मत ८.६३ कोटा होता. आज त्य़त व़ढ होऊन त्य़चा ऽकां मत  ८५.६२ 

ल़ख झ़ला आहे. ऽदऩांक ३१ म़चि २००९ अखरे ११,५८४ सभ़सद़ांचे २०५.३१ ल़ख भ़ग 

भ़ांडवल सांस्थेकडे जम़ आह.े सभ़सद़ांऩ क़पीस ल़गवडास़ठा आत़पयांत प्रता भ़ग रुपये ५०० पोटा 

रुपये ४,२५० एवढे अनिद़न (एकी ण ३४२.५० ल़ख) ऽदले आह.े दररोज सीत उत्प़दन २४,००० ऽकलो 

होते, त्य़पैकी सिम़रे ३४ टके्क म्हणजे दररोज ८,१०० ऽकलो सीत जमिना, इट़ला, पेरू, ब्ऱझाल, 

ह़ँगक़ँग, ऽसांग़पीर, मलेऽशय़, इांडोनेऽशय़ अमेररक़, तिकि स्थ़न, इत्य़दा देश़ांऩ ऽनय़ित केले ज़ते. २३ 

२००८-२००९ य़ आऽथिक वष़ित २९.४५ कोटा रुपय़चे सीत ऽनय़ित केले. ऽगरणास सन २००६-

२००७ मध्ये ११५२ ल़ख व सन २००७-२००८ मध्ये रुपये ६५६.११ ल़ख़च़ रोखड नफ़ झ़ल़ 

आह.े १९८४ स़ला बसऽवलेल्य़ मऽशनराचे आधिऽनकीकरण करण्य़स़ठा आत़पयांत ४१ कोटा खचि केले 
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आहेत. १९८५-१९८६ य़ आऽथिक वष़ित सीत ऽगरणाने वरोद्योग उत्प़दऩच्य़ ब़बतात मह़ऱष्ट्र ़त प्रथम 

क्रम़ांक़चे प़ररतोऽषक ऽमळऽवले. 

    य़ सीत ऽगरणामध्ये १,४५१ क़मग़र व ७७ स्ट़फ क़म करात आह.े त्य़ांच्य़स़ठा १९९५ प़सीन 

पेन्शन योजऩ च़ली केला असीन, य़ अांतगित क़मग़ऱांऩ कमात कमा रुपये २५० व ज़स्तात ज़स्त रुपये 

२,६८७ इतकी पेन्शन ऽदला ज़ते. क़मग़ऱांऩ २००७-२००८ य़ आऽथिक वष़ित १४ टके्क प्रम़णे रुपये 

९१.४८ ल़ख इतक़ बोनस ऽदल़ होत़. स़म़ऽजक ब़ांऽधलकीच्य़ भ़वनेतीन सीत ऽगरणाच्य़ म़ध्यम़तीन 

स़मिद़ईक ऽवव़ह सोहळ्य़चे आयोजनहा केले ज़ते. २०११ पयांत ५९९ ऽवव़ह सांपद्ऱ झ़ले. ऽदऩांक ३१ 

म़चि २००९ पयांत ‘कन्य़द़न योजने’ च़ ल़भ ८१ जोडप्य़ांऩ ऽमळवीन ऽदल़ आह.े अांधत्व ऽनव़रण 

अऽभय़ऩच्य़ म़ध्यम़तीन सन  १९९५ प़सीन म़चि २००९ पयांत २४८ ऽशऽबरे झ़ला. त्य़मध्ये 

१५,६४७ इतक्य़ रुग्ण़ांचा तप़सणा केला, त्य़पैकी ४,१३४ रुग्ण़ांचा शरऽक्रय़ करण्य़त आला. २४ 

त़लिक्य़ताल ४ था प़सीन पदवा पयांत ऽवऽवध प्रक़रच्य़ स्कॉलरऽशपमध्ये प्ऱऽवण्य ऽमळऽवलेल्य़ 

ऽवद्य़थ्य़ांच़ प्रशस्तापत्र व बिास देऊन गौरव केल़ ज़तो. सीत ऽगरणाच्य़ पररसऱत ५५ एकर जऽमनावर 

ऽवऽवध प्रक़रचे वुि ल़गवड केला आहे. क़मग़ऱांस़ठा  मोठे घरकि ल उभे केले आह.े 

म़णगांग़ सहक़रा स़खर क़रख़ऩ ऽल . सोऩरऽसध्दनगर : 

    म़णदेश़ स़रख्य़ दिष्क़ळा भ़ग़ताल पऽहल़ सहक़रा स़खर क़रख़ऩ म्हणीन य़ क़रख़न्य़कडे 

प़ऽहले ज़ते. वष़िनिवषे य़ भ़ग़ताल म़णसे इतर क़रख़न्य़वर आपल्य़ घऱ-द़ऱप़सीन दीर उस 

तोडण्य़स़ठा ज़त असत. त्य़ांच्य़ श्रम़वर तेथाल क़रख़नद़र श्रामांत व गडगांज होत असत, आऽण 

म़णदेश़ताल उसतोडणा क़मग़र म़त्र आहे तस़च कां ग़ल रह़त अस.े य़ भ़ग़त अपर कष्ट़्तीन 

ऽपकऽवलेल़ ऊस इतर क़रख़न्य़ांना न्य़व़ म्हणीन दानव़णा य़चऩ कऱवा ल़गे. य़ प़श्विभीमावर म़णगांग़ 

सहक़रा स़खर क़रख़ण्य़स अनन्यस़ध़रण महत्व आहे.  
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    य़ जनतेच्य़ व्यथ़ य़ भ़ग़ताल लोकनेते स़ांगोल्य़चे आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख व  आटप़डाचे 

श्रा ब़ब़स़हेब देशमिख य़ांना प़ऽहलेल्य़ होत्य़ व प़हत होते हे सवि प़हून  त्य़ांचे मन हळहळत अस.े 

त्य़मिळे त्य़ांना आप-आपल्य़ क़यिकत्य़ांऩ ऽवश्व़स़त घेऊन त्य़ांच्य़शा ऽवच़रऽवऽनमय करून ग़वोग़वा 

बैठक़ घेतल्य़, त्य़तीन क़रख़ऩ सिरु करण्य़ब़बतच़ मनोदय स़ांऽगतल़ . लोक़ांऩहा तो आवडल़ य़मिळे 

सवि ब़बींचा पीतित़ करून तस़ प्रस्त़व प़ठऽवल़ . अथक पररश्रम़नांतर  १९८१ मध्ये क़रख़ऩ सिरु 

करण्य़स परव़नगा ऽमऴला. त्य़चा पऽहला सविस़ध़रण सभ़ २७ नोव्हेंबर १९८३ रोजा झ़ला.  

    क़रख़ऩ कोणत्य़ ऽठक़णा सिरु कऱवय़च़ य़ब़बत म़त्र एकमत होत नव्हते. त्य़स़ठा म़डगिळे, 

ऽवठल़पीर, सोऩरऽसध्दनगर इत्य़दा ज़गेसांदब़ित उह़पोह झ़ल़. शेवटा सांच़लक मांडऴत बरेच व़द-

ऽवव़द होऊन ‘सोऩरऽसध्दनगर’ हा ज़ग़ ऽनऽश्चत झ़ला. अनेक अडचणींवर म़त करात २२ जीन १९८६ 

रोजा मह़ऱष्ट्र ़चे तत्क़लान ऱज्यप़ल ऩ. शांकरदय़ळ शम़ि य़ांच्य़ शिभहस्ते पऽहल़ गळात हांग़म सिरु 

झ़ल़. य़ क़यिक्रम़स़ठा तत्क़लान सहक़र मांत्रा ऽवल़सऱव देशमिख, ऽवरोधा पिनेते म़. शरद पव़र, 

आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख उपऽस्थत होते. म़त्र क़रख़न्य़च्य़ उभ़रणात ऽसांह़च़ व़ट असण़रे 

सांस्थ़पक चेअरमन श्रा ब़ब़स़हेब देशमिख य़ सिखद प्रसांगा हय़त नव्हते. क़रख़न्य़च्य़ पऽहल्य़ गळात 

हांग़म़त १,००,००० पोता स़खर ऽनम़िण झ़ला होता. स़खर क़रख़न्य़च़ ह़ प्रकल्प ९५० ल़ख 

रुपय़ांच़ असीन त्य़ताल ९५ ल़ख रुपये शेतकऱ्य़ांना सभ़सद भ़गभ़ांडवल़तीन जम़ केले होते. य़ 

क़रख़न्य़च्य़ क़यििेत्ऱत सिरव़तास आटप़डा त़लिक्य़ताल ३२ ग़वे, स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ५० ग़वे व 

म़ण त़लिक्य़ताल १९ ग़वे य़ांच़ सम़वेश होत़. त्य़नांतर वषिभऱतच य़ क़रख़न्य़च्य़ ल़भिेत्ऱत 

आटप़डा व स़ांगोल़ य़ पीणि त़लिक्य़ांच़ सम़वेश केल़. 

म़णदेश़ताल इतर व्यवस़य : 

    य़ऽशव़य सध्य़ व़की-ऽशवणे (स़ांगोल़), मांगळवेढ़, ऽतप्पेहळा (जत), कवठेमह़ांक़ळ, लवांगा 

(मांगळवेढ़) इत्य़दा ऽठक़णा स़खर क़रख़ने सिरु आहेत. व़की-ऽशवण्य़च़ स़खर क़रख़ऩ म़त्र अधीन-

मधीन बांद ऽदसतो. लवांगाच़ स़खर क़रख़ऩ तर स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल मेडऽशांगाच्य़ रुपनर बांधीना ख़जगा 
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स्वरुप़त सिरु केलेल़ आह.े स़ांगोल्य़त मऽहल़ सहक़रा सीत ऽगरणा सिरु आह.े तर म्हसवडल़ कच्चा 

क़तडा पक्की करण्य़च़ उद्योग समीह सिरु आह.े य़ भ़ग़त मेंढ्य़ांचा सांख्य़ ज़स्त असल्य़ने घोंगडा तय़र 

करण्य़च़ उद्योग हा जवळे, म्हसवड, घेरडा इत्य़दा ऽठक़णा जोऱत च़लतो . स़ांगोल्य़त तर डॉक्टर 

सांजावना केळकर य़ांच्य़ प्रोत्स़हनपर क़यिक्रम़मिळे अनेक मऽहल़ांना ऽवऽवध उद्योग-धांदे सिरु केले 

आहेत.२५ हा घटऩ म़णदेशा मऽहल़ांस़ठा ऽनऽश्चतच भीषण़वह ठरण़रा आहे. एक़ मऽहलेने पिढे येऊन असे  

यशस्वा उद्योग करण़ऱ्य़ मऽहल़ तय़र करणे, हा घटऩ म़णदेश़च्य़ इऽतह़स़त नोंद होण़रा आह.े असेच 

उद़हरण चेतऩ ग़ल़ ऽसांन्ह़ य़ांचेहा आह.े म़णदेशा मऽहल़ बँकेच्य़ म़ध्यम़तीन त्य़ांनाहा अनेक मऽहल़ांऩ 

स्वतःच्य़ प़य़वर उभे केले आह.े तसेच ऽवऽवध फलोत्प़दन सांघ, दिध सांघ, औद्योऽगक वस़हतात 

वेगवेगळे छोठे-मोठे उद्योगहा आपण़स म़णदेश़त सिरु असलेले ऽदसत़त. य़तीन लोक़ांऩ बऱ्य़पैकी उत्पद्ऱ 

ऽमळते. 

    म़णदेश़ताल म्हसवड, ढ़लग़व , स़ांगोल़ , दऽहवडा, आटप़डा, जत, गोंदवले (बिद्रिक), इत्य़दा 

ऽठक़णा भरण़रे आठवड़्चे जऩवऱांचे ब़ज़रहा महत्व़चे आहेत. ल़खो रुपय़ांचे व्यवह़र य़ ब़ज़ऱत 

होत़ऩ ऽदसत़त. य़ भ़ग़ताल ऽखल़र जऩवऱांऩ तर मोठा म़गणा असते. ऱज्य़च्य़ ब़हेराल व्य़प़राहा 

य़ ब़ज़ऱत प्रसांगा जऩवरे खरेदास़ठा येत़त . त्य़चबरोबर व़ऽषिक य़त्ऱहा म़णदेश़त मोठ्य़ प्रम़ण़त 

भरत़त. जत-यल्लम़देवा, जवऴ-म्हसोब़, स़ांगोल़-अांऽबक़ (अांब़ब़ई), करगणा-ऽसध्दऩथ, आरेव़डा-

ऽबरोब़ इत्य़दा. य़ य़त्रेत करोडो रुपय़ांचा उल़ढ़ल होते. ख़सकरून य़ य़त्ऱ जऩवऱांच्य़ ब़बतात 

प्रऽसध्द आहेत. 

     म़णदेश़मध्ये अनेक बँक़, ऽवक़स सेव़ सोस़यटय़ , पतसांस्थ़ व बचतगट क़यिरत आहेत. त्य़ांच्य़ 

म़फि त येथाल शेता, उद्योगधांदे व व्यवस़य य़ांऩ कजिपिरवठ़ होतो. असे असले तराहा म़णदेश़मध्ये 

ख़जगा स़वक़रा मोठय़  प्रम़ण़त च़लते. आज गोल्ड लोन हा सांकल्पऩहा य़ भ़ग़त रुजत च़ललेला 

आह.े य़चबरोबर ‘ऽभशा’ च्य़ म़ध्यम़तीन हा अनेक यिवक आऽथिक उल़ढ़ल करत़ऩ ऽदसत़त.  
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देव़पीर प्रकल्प : 

    स्व़तांत्र्योत्तर क़ऴत स्वयांसेवा सांस्थ़ांना देश़त जे मोजके ऽवक़स प्रकल्प ह़ता घेतले, त्य़त 

म़णदेश़ताल देव़पीर प्रकल्प़च़ सम़वेश होतो. ग्ऱमाण ऽवक़स़चे प्रयोग ख़जगा सांस्थ़ांना कऱवेत असे 

जॉन मथ़ई य़ांऩ व़टत होते. अऽवकऽसत अश़ अांतगित ग्ऱमाण भ़ग़त ह़ प्रयोग केल़ तर त्य़चे ऽनष्कषि 

सांपीणि दिष्क़ळा भ़ग़ल़ उपयिक्त ठरू शकताल अस़ ऽवच़र त्य़ क़ऴत च़लल़ होत़ . त्य़मिळे त्य़ांना  हा 

कल्पऩ डॉ. धनांजय ग़डगाळ य़ांऩ स़ांऽगतला . त्य़ांना ता कमिवार भ़ऊऱव प़टाल य़ांऩ सांगातला. त्य़ांना 

ता उचलीन धरला आऽण ऱजेव़डा तल़व पररसऱताल ९ ग़व़ांचा त्य़स़ठा ऽनवड केला.  

    य़ क़लखांड़त कमिवार भ़ऊऱव प़टाल य़ांचे शैिऽणक क़यि मह़ऱष्ट्र ़च्य़ खडे़्प़ड़्त सिरु होते, 

त्य़मध्ये देव़पीरच़हा सम़वेश होत़. य़च वेळा अऽभनव प्रयोग़स़ठा ट़ट़ टर स्टने प्रकल्प़ऽधक़रा म्हणीन 

‘ग्ऱमाण सांघटन’ य़ ऽवषया आवड असण़ऱ्य़ श्रा सिरेश सिरतव़ल़ य़ तरुण़चा ऽनवड केला होता . य़ 

दोघ़ांनाहा य़ प्रकल्प़स़ठा व़हून घेऊन क़यि केले आऽण  देव़पिरचे भ़ग्य फळफळले. ऱजेव़डा तल़व़मिळे 

देव़पीर, ऽहांगणा, पळसखडे हा ग़वे पिनविऽसत झ़ला होता. ह़ तल़व ग़ळणे भरल्य़मिळे त्य़त प़णा 

फ़रक़ळ ऽटकत नव्हते. त्य़मिळे तल़व़ताल ग़ळपेर जऽमना सरक़र कसण्य़स़ठा देत असत. त्य़च़ 

फ़यद़  ब़हेराल मांडळाच घेत. कमिवार भ़ऊऱव प़टाल य़ांना य़ऽवरोध़त आव़ज उठवीन प्रयत्नपीविक 

शेतकऱ्य़ांच्य़ सांयिक्त शेता सहक़रा सांस्थ़ स्थ़पन केल्य़. य़ सोस़यटय़म़फि त शेतकऱ्य़ांऩ जऽमना 

कसण्य़स़ठा ऽमऴल्य़ . य़ तल़व िेत्ऱत ऽवऽहरा व्ह़व्य़त म्हणीन हा प्रयत्न केले गेले. त्य़ल़ यश येवीन 

९ ग़व़त ३०० ऽवऽहरा खोदल्य़ गेल्य़. सरक़रने जऽमनावर त़ला घ़तल्य़. त्य़ भक्कम व्ह़व्य़त म्हणीन 

ब़ांध़वर झ़डा ल़वला गेला . ऽवऽवध योजऩतीन प़झर तल़व, ऩल़बांऽडांगचा क़मे केला. त्य़मिळे 

जऽमनाताल प़ण्य़चा प़तळा व़ढला. १९५८-५९ मध्ये ५.६ टके्क असलेले ब़ग़ईत िेत्र १९७१-७२ 

मध्ये १३.४ टके्क झ़ले. य़चे बहुांत़शा श्रेय हे वेळोवेळा आऽथिक सह़य्य व म़गिदशिन करण़ऱ्य़ ट़ट़ 

टर स्टल़ आऽण त्य़चे प्रकल्प़ऽधक़रा श्रा सिरेश सिरतव़ल़ य़ांऩ ज़ते.  
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    य़ सव़ांच्य़ प्रयत्ऩमिळे ह़ पररसर ऽवकऽसत झ़ल़ . त्य़मिळे रयतच़ शैिऽणक पस़ऱ व़ढल़ . त्य़ताल 

५० हुश़र ऽवद्य़थ्य़ांऩ उच्च ऽशिऩस़ठा टर स्टने मदत केला. य़चबरोबर येथे टर स्टने दव़ख़ऩहा सिरु केल़. 

य़मिळे येथाल लोक़ांचे ऱहणाम़न व आरोग्य सिध़रले. पररण़मा य़ प्रकल्प़ताल अनेक गोष्ट्ा श़सने इतरत्र 

ऱबवल्य़ .    
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७. जोशा ऽच. ऩ; श्राधर चररत्र आऽण क़व्य ऽववेचन, हैद्ऱब़द, १९५१, पुष्ठ क्र. १११. 
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प्रकरण ३ 

म़णदेश़ताल प्रऽसध्द  मांऽदरे 

 

प्रस्त़वऩ : 

    म़णदेश़त ऽवऽवध ज़ताचे व धम़िचे लोक गिण्य़ गोऽवांद़ने ऱहत़त. ऽहांद ी व इस्ल़म य़ धम़िचे लोक तर 

म़णदेश़त आऽदलशह़च्य़ क़ऴप़सीन ऱहत आहेत. त्य़ांचा सांख्य़ मोठा आह.े जैन, प़रशा, ऽिश्चन 

इत्य़दा धम़िचे लोक अल्प आहेत.१  बौध्द धम़िचे लोक बऱ्य़पैकी आहेत. मिस्लाम सम़ज़त सिद्ऱा पांथ़चे 

लोक ज़स्त आढळत़त. त्य़त मिज़वर, पठ़ण, शेख, क़झा, हा प्रऽतऽष्ठत घऱणा म्हणीन ओळखला 

ज़त़त. म़णदेश़त ध़ऽमिक त़ण-तण़व फ़रस़ ऩहा. त्य़मिळे ऽवऽवध लोक एकमेक़ांचे सण-उत्सव ऽमळीन 

स़जरे करत़त. 

    म़णदेशा म़णीस ह़ देवभोऴ असल्य़मिळे प्रत्येक ग़व़त म़रुता, म्हसोब़, खांडोब़, मराआई, 

अांब़ब़ई, यल्लम्म़देवा, ऽसध्दऩथ, म़य़क्क़, इत्य़दा ग्ऱमदैवते व क़हा ठक़णा त्य़ांचा मांऽदरे आहेत. य़ 

देवदेवत़ांवरता लोक़ांचा श्रद्च़ असल्य़मिळे ग़वोग़वा य़ देव़ांच्य़ य़त्ऱ भरत़त. पांढरपीरच्य़ ऽवठ्ठल 

भक्ताच़ पगड़ हा येथाल ऽवऽवध सम़ज़वर आढळतो. त्य़मिळे ग़वोग़वा भजना मांडळां हा ऽदसत़त. य़ 

भ़ग़ताल मांऽदरे वैऽशष्ट्यपीणि आहेत. त्य़ांऩ प्ऱचान अस़ समुध्द व़रस़ ल़भल़ आहे. प्रत्येक मांऽदऱचे 

वेगळेपण आपण़स ज़णवते. 

म्ह्स्त्सवडच़ ऽसध्दऩथ :  

    म़ण त़लिक्य़ताल एक प्रमिख व प्ऱचान व़रस़ असलेले ग़व म्हणीन म्हसवडल़ ओळखले ज़ते . य़ 

ग़व़ताल ऽसध्दऩथ़चे प्रऽसध्द मांऽदर ब़ऴजाऱव़ांना १७ व्य़ शतक़त ब़ांधले असे म्हटले ज़ते. ह़ 

ऽसध्दऩथ म़न्य़ांचे कि लदैवत म्हणीन प्रऽसध्द आह.े ग़व़च्य़ दऽिण ब़जीस हे मांऽदर आह.े य़ मांऽदऱच्य़ 
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मिख्य देव़लय़त ऽसध्दऩथ आऽण जोगेश्वरा य़ देवत़ांच्य़ दगडा मीती आहेत. देव़लय़च्य़ समोर दह़ 

ख़ांब़वर ग़भ़ऱ आह.े य़ ग़भ़ऱ्य़त दऽिणेस मांऽदऱच़ ऽनम़ित़ ब़ऴजाऱव़ांचा मीती आह.े उत्तरेकडाल 

ऽभांतात मह़देव़चा ऽपांड आह.े देव़लय़च़ मांडप १२.४० माटर X ११.७० माटर आह.े देव़लय़च्य़ च़रा 

ब़जीांना ओवऱ्य़ म्हणजे व्हऱांड़ आहे. य़चा गँलरा २.२ माटर X ३.१० माटर आह.े २ गॅलराच्य़ पिढे 

मोकऴ भ़ग आह.े त्य़च्य़ पिढच्य़ चौक़त च़र ख़ांब़चे वुांद़वन आहे. य़ वुांद़वऩत ऽसध्दऩथ़च्य़ 

प़दिक़ ठेवल्य़ आहेत. दऽिण ब़जीच्य़ स्लँबमध्ये इ. स.११४६ मध्ये  बसऽवलेल  ़ कल्य़ण च़लिक्य 

क़लान ऽशल़लेख आहे.  

    ऽसध्दऩथ़च्य़ पीजेच़ म़न व व्यवस्थ़ तेथाल गिरव कि टि ांब़कडे आहे. हे गिरव देव़च़ ऽवऽवध ऽवधा 

करत़त. त्य़मध्ये धिप़ती, स्ऩन, पोश़ख, नैवद्य, शेज़रता व क़कडआरता इत्य़दाच़ सम़वेश आहे. हे 

सवि ऽवधा पीणि झ़ल्य़नांतर ऱत्रा ९.०० व़जत़ मांऽदऱचे दरव़जे बांद केले ज़त़त. हे देवस्थ़न नवस़ल़ 

प़वण़रे आहे असे बोलले ज़ते. ऽसध्दऩथ व जोगेश्वरा हा शांकर-प़विताचा रूपे आहेत अस़ समज 

ऽसध्दऩथ भक्त़ांच़ आह.े त्य़ांच़ लग्न सम़रांभ फ़ल्गिन शिक्ल १ ते म़गिशाषि शिक्ल १ पयांत स़जऱ केल़ 

ज़तो. य़ल़च य़त्ऱ असे म्हटले ज़ते. य़ य़त्रेत रथोत्सव क़ढल़ ज़तो. य़ य़त्रेचे सांपीणि ऽनयोजन 

म्हसवड नगरपररषद करते. त्य़स़ठा स्वतांत्र अश़ ऽवऽवध कऽमट्य़ केल्य़ ज़त़त . त्य़ांच्य़ म़ध्यम़तीन 

य़त्रेस़ठा आवश्यक असण़ऱ्य़ सोया सिऽवध़ पिरऽवल्य़ ज़त़त .  

आरेव़डाच़ ऽबरोब़ : 

    धनगर सम़ज़चे प्रमिख देवस्थ़न म्हणीन आरेव़डाच्य़ ऽबरोब़ल़ ओळखले ज़ते . म़त्र धनगर 

सम़ज़च्य़ लोक़ांऽशव़य इतर सम़ज़ताल लोकहा य़ देव़चे भक्त आहेत. अशा हा आरेव़डा 

कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़त ढ़लग़वप़सीन ४-५ ऽक. मा. अांतऱवर आह.े य़ ग़व़त ऽबरोब़चे मांऽदर आह.े 

आरेव़डाच़ ऽबरोब़ हे देवस्थ़न प्ऱमिख्य़ने धनगर सम़ज़चे कि लदैवत आह.े य़ देव़चा भक्त मांडळा 

देव़स नवस करत़त. कोंबडा, बकरा य़ांच़ बळा देत़त . धनगर सम़ज़ताल लोक ऱत्रभर सिांबऱणच्य़ 

ओव्य़ ढोल़च्य़ त़ल़वर ग़त़त . 
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    ऽबरोब़च्य़ जन्म़सांबांधा पिढाल आख्य़ऽयक़ स़ांऽगतला ज़ते. ‘एक़ कि णब्य़ल़ गांग़ सिरवांता ऩमक एक 

मिलगा स़पडला. हा गांग़ त्य़ने ऱज़ल़ ऽदला. ऱज़ने गांग़ त़रुण्य़त आल्य़वर ऽतच्य़ लग्ऩच़ ऽवच़र सिरु 

केल़. पण य़ गांगेल़ पिरुष़च़ ऽतरस्क़र होत़. अकलांऽकत कौम़यि हेच श्रेष्ठ आहे असे ऽतल़ व़टे. त्य़मिळे 

ता लग्ऩस तय़र होईऩ पररण़मा ऱज़ने गांगेस ऱऩत व़ड़ ब़ांधीन ऽदल़. त्य़ ऽठक़णा ऽतने एक वनग़य 

आपल्य़ व़सऱल़ प़जत़ऩ पऽहला, त्य़मिळे ऽतच़ म़तुभ़व ज़गुत झ़ल़. पण गांगेल़ पिरुष सांभोग़ऽशव़य 

म़तुत्व हवे होते. त्य़स़ठा ऽतने ऽबगरमेघ़चे ध़न्य, ऽबगर फि ल़चे फळ व ऽबनभोग़च़ पित्र ऽमऴव़ म्हणीन 

व्रत सिरु केले. त्य़मिळे शांकर-प़विता प्रसद्ऱ झ़ला. त्य़ांना ऽतल़ ऽबगर मेघ़चे धन्य ऽदले. य़ ध़न्य़त 

मह़देव़ने प्रवेश केल़. य़ ध़न्य़प़सीन बनऽवलेला भ़करा गांगेने ख़ल्य़नांतर गभि ऱहून ऽतल़ ऽतच़ पित्र 

झ़ल़. तोच पिढे ऽबरोब़ म्हणीन प्रऽसध्दास आल़. म्हणजेच ऽबरोब़ ह़ लोकदेव शांकर आऽण गांग़ सिरवांताच़ 

पित्र होय.३  

    धनगर लोक़ांच़ प्रमिख व्यवस़य ह़ मेंढाप़लऩच़ असल्य़ने हे लोक आपल्य़ मेंढय़ांच्य़ कळप़त उभे 

ऱहून घोंगडे झटकत़ऩ देव़च्य़ ऽदशेने ज़ण़ऱ बकऱ देव़च्य़ ऩव़ने सोडत़त. तो बकऱ य़त्रेच्य़ वेळा 

देव़स़ठा बळा देत़त.  

जतचा यल्लम्म़देवा :  

    स़ांगला ऽजल्य़ताल जत हे त़लिक्य़चे ऽठक़ण आह.े य़ ऽठक़णा यल्लम्म़देवाचे प्रऽसध्द मांऽदर आहे. 

यल्लम्म़देवा हा जतचे ग्ऱमदैवत आह.े य़ देवाचे मीळ कोकटनीर असीन अांद़जे १५० वष़िपीवी 

कोकटनीरल़ रोगऱई आल्य़मिळे जतच्य़ ओढ्य़क़ठा ठ़णके करून य़त्ऱ भरवला. पिढे य़ ऽठक़णचे 

महत्व व़ढत ज़ऊन त्य़ल़ मोठय़ दैवत़चे रूप प्ऱद्ल झ़ले. त्य़मिळे दरवषी म़घ वैद्य एक़दशाल़ य़त्ऱ 

भरू ल़गला. हा य़त्ऱ म़णदेश़ताल एक प्रमिख य़त्ऱ म्हणीन ओळखला ज़ते. य़ य़त्रेत शेळ्य़ , मेंढ्य़ व 

ऽखल़र जऩवऱांचा ऽवक्री मोठय़ प्रम़ण़त होते. यल्लम्म़देवा हा रेणिकेच़ अवत़र आह.े ऽतच्य़ ऩव़च्य़ 

उत्पत्ताऽवषया असे बोलले ज़ते की रेणिक़देवा एकद़ सौंदताल़ गेला असत़ भक्त़ांना प्रश्न केल़ की ‘यल्ल 

अम्म़’ म्हणजे कोणाकडे आई य़वरून ऽतल़ यल्लम्म़ असे ऩव पडले .  
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    देव व देवत़ांऽवषया अनेक दांतकथ़ प्रऽसध्द असत़त. म़णदेश़ताल यल्लम्म़देवा हा य़ल़ अपव़द 

ऩहा. य़ देवाऽवषया तर अनेक दांतकथ़ प्रऽसध्द आहेत. त्य़ पिढालप्रम़णे आहेत. रेणिक़ हा परशिऱम़चा 

म़त़ व जमदग्ना ऋषींचा पत्ना आह.े वऽडल़ांच्य़ आज्ञेवरून परशिऱम़ने आई रेणिकेच़ ऽशरच्छेद केल़. 

त्य़चवेळा ऽतच्य़बरोबर एक़ म़ांगानाच़ हा ऽशरच्छेद झ़ल़ . क़हा क़ऴनांतर परशिऱम़ने दोघींऩहा ऽजवांत 

केले. म़त्र शार व धड जिळवत़ऩ अदल़बदल झ़ला आऽण म़ांगानाच्य़ धड़ल़ रेणिकेचे शार व रेणिकेच्य़ 

धड़ल़ म़ांगानाचे शार बसवले. म़त्र असे असीनहा दोघाहा ऽजवांत झ़ल्य़. त्य़ांऩ यल्लम्म़ व मराआई 

अशा ऩवे ऽमऴला. 

    यल्लम्म़देवाचा मीती बैठय़ ऽस्थतात असीन चेहऱ उग्र व चतिभििज आहे. हा देवा नवस़ल़ प़वते असे 

म़नले ज़ते. देवाल़ मिला सोडण्य़चा व़ईट प्रथ़ रूढ आहे. त्य़ांऩ नांतर जोगताणा म्हणत़त. मध्यांतराच्य़ 

क़लखांड़त पत्रक़र व क़हा बिध्दाव़दा लोक़ांना आव़ज उठवल्य़मिळे य़ प्रथेस थोड़स़ प़यबांद बसलेल़ 

ऽदसतो. य़ देवाचा अनेक लोकनुत्ये व लोकगाते प्रऽसध्द आहेत. श़सऩच्य़ वताने जोगताणाल़ ऽशल़ई 

मऽशन व रोजग़र उपलब्ध करून देऊन ऽस्थर करण्य़च़ प्रयत्न होत आहे.४  

खरसिांडाच़ ऽसध्दऩथ :  

    खरसिांडा हे आटप़डा त़लिक्य़ताल एक प्रऽसध्द ग़व म्हणीन ओळखले ज़ते. हे ग़व ऽवज़पीर-गिह़गर 

ऱज्य म़ग़िवर ऽभवघ़ट प़सीन उत्तरेस १३ ऽकलोमाटर अांतऱवर वसलेले आह.े श्रा िेत्र खरसिांडा हे 

मह़ऱष्ट्र ़सह कऩिटक व आांध्र प्रदेश़ताल असांख्य भ़ऽवक़ांचे कि लदैवत व श्रध्द़स्थ़न आहे. य़ ग़व़तच 

ऽसध्दऩथ़चे प्रऽसध्द मांऽदर आहे. य़ मांऽदऱस अांद़जे १००० वष़िपिवीच़ इऽतह़स आह.े ५  ऽसध्दऩथ़ल़ 

क़ळभैरव म्हणीनहा ओळखले ज़ते. य़ देव़चे प्रमिख स्थ़न सोऩरा हे उस्म़ऩब़द ऽजल्य़ताल पऱांड़ 

त़लिक्य़त आह.े पौऱऽणक ग्रांथ़त य़ब़बत पिढाल प्रम़णे आख्य़ऽयक़ आह.े  

    सोऩरा य़ ऽठक़णा प्रजेल़ छळण़ऱ मह़भयांकर सिवण़िसीर ऩव़च़ ऱिस होत़ . त्य़मिळे तेथाल प्रज़ 

त्य़ ऱिस़ल़ कां ट़ळीन गेला होता. त्य़मिळे क़ळभैरवने त्य़ ऱिस़च़ वध केल़ . त्य़नांतर योगाऽनसोबत 
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तो तेथेच ऱहू ल़गल़. त्य़मिळे आसप़सच्य़ प्रदेश़ताल व म़णदेश़ताल क़ळभैरवऩथ़चे भक्तगण 

सोऩराल़ येत असत. त्य़मध्ये भोज़ ऩव़च़ एक धनगर भक्त होत़ . त्य़चा भक्ता अप़र  होता , त्य़च्य़ 

भक्तावर प्रसद्ऱ होऊन ह़ ऽसध्दऩथ भक्त़ांच्य़ इच्छेनिस़र दह़व्य़ शतक़त म्हसवडल़ आल़.   

    ऽसध्दऩथ़चे अनेक भक्त होते. त्य़पैकी ऩय़प्प़ उफि  ऩयब़ गवळा एक होत़. त्य़च्य़ भक्तास़ठा 

ऽसध्दऩथ खरसिांडाल़ प्रकटले असे म्हटले ज़ते. य़ब़बत पिढाल कथ़ स़ांऽगतला ज़ते. ऩय़प्प़ गवळा ह़ 

मह़न भक्त खरसिांडा प़सीन जवळच असलेल्य़ ऽचांचोला ग़वा ऱहण़ऱ होत़ . तो ऽनत्यऽनयम़ने दर 

शऽनव़रा म्हसवडच्य़ ऽसध्दऩथ़ल़ य़यच़ व दय़ दिध़चा पीज़ कऱयच़ . त्य़चा एक कि वर ऩव़चा ग़य 

होता. त्य़ ग़ईचे एक वैऽशष्ट्य होते. ऩय़प्प़ ऽसध्दऩथ़ल़ च़लल़ की हांबरड़ फोडे. ऩय़प्प़ देव़ने परत 

येईपयांत व़टेकडे डोळे ल़वीन बसे. ऋति कोणत़हा असो अनेक वषे ऩय़प्प़चा हा सेव़ सिरूच होता व 

ग़याचा सवयहा तशाच होता.  

    सुष्ट्ा ऽनयम़निस़र क़हा वष़ांना ऩय़प्प़ वुध्द झ़ल़. त्य़मिळे त्य़ल़ दर शऽनव़रा ऽसध्दऩथ़ल़ ज़णे 

जमेऩ म़त्र भक्ताचा ओढ क़यम होता. त्य़चा भक्ता इतकी प्रखर होता की त्य़ भक्ताने भ़ऱवीन ज़ऊन 

ऽसध्दऩथ़ने ऩय़प्प़च्य़ स्वप्ऩत ज़वीन स़ांऽगतले की ‘ऩय़प्प़ मा तिझ्य़ भक्ताने प्रसद्ऱ झ़लो आह.े 

त्य़मिळे तिल़ दशिऩल़ येत़ येत ऩहा म्हणीन ती व़ईट व़टी न घेऊ नको. आत़ तिल़ म्हसवडल़ य़यचां 

क़रण ऩहा. मा स्वतःच तिझ्य़कडे येईन. ऽजथे ती जऩवरे च़रतोस त्य़ कि रण़मध्ये तिझ्य़ ल़डक्य़ ग़ईच्य़ 

क़सेतीन दिध़च्य़ ध़ऱ पडताल ऽतथे मा प्रकट होईन.’ ह़ दृष्ट़्ांत खऱ ठरल़. य़ दृष्ट़्ांत़निस़र एके ऽदवशा 

भक्त ऩय़प्प़च्य़ ग़ईच्य़ कळप़ताल कऽपल़ ग़य एक़ ज़गेवर येऊन उभा ऱऽहला, ता त्य़ ज़गेवरून 

हलेऩ. तो ऽदवस क़ऽतिक वद्य अष्ट्माच़ होत़. ऱत्रा चांद्रोदय़च्य़ सिम़ऱस त्य़ कि व़र ग़ईच्य़ आचऴतीन 

दिध़च्य़ ख़रवस़च्य़ ध़ऱ व़हू ल़गल्य़ . त्य़ ख़रवस़चे थऱवर थर स़चीन त्य़स दोन ऽपांडाच़ आक़र 

प्ऱद्ल झ़ल़. तेथेच ऩय़प्प़स ऩथ जन्म झ़ल्य़च़ स़ि़त्क़र झ़ल़ . य़ िेत्ऱस खरवस ऽपांडा म्हणीन 

ओळखले ज़ऊ ल़गले. त्य़च़ अपभ्रांश होऊन य़ िेत्ऱस ‘खरसिांडा’ हे ऩव पडले. ऩय़प्प़च़ दृष्ट़्ांत खऱ 
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ठरल्य़मिळे त्य़च़  आनांद ऽव्दगिणात झ़ल़. हा घटऩ ग़वकरा व पांचक्रोशात पसरल्य़मिळे लोक़ांना त्य़ 

ऽठक़णा देव़लय ब़ांधले. ऩय़प्प़च्य़ मुत्यिनांतर त्य़च्य़ इच्छेनिस़र ऩय़प्प़चा सम़धा ब़ांधला. 

    ऽसध्दऩथ़चे मिख्य मांऽदर हे स़धे हेम़डपांथा दऽिण़ऽभमिख आह.े ते ऽवट़ व म़तात ब़ांधले आह.े म़त्र 

मांऽदऱच्य़ भोवता प्रशस्त तटबांदा असीन मिख्य प्रवेशव्द़ऱवर भव्य आव़र, दशिनमांडप, भोजनगुह, 

सभ़मांडप, नग़रख़ऩ, ग़भ़ऱ व ऩथ योगेश्वराचा मीती असलेले गभिगुह व त्य़वरता आकषिक ब़ांधक़म 

शैलाताल ऽशखर आऽण भोवत़ला प्रदऽिण़ म़गि अशा मांऽदऱचा एकी ण रचऩ आहे. देव़समोर ११ 

दापम़ऴ आहेत. त्य़ांचा उांचा २०-३० फि ट आह.े य़ मांऽदऱचे तान भ़ग आहेत.  

   पिढच्य़ भ़ग़त मांडप, ग़याच्य़ दिध़च्य़ ध़ऱ पडीन ऽशवऽलांग अवताणि झ़ले तो मधल़ भ़ग , 

प़ठाम़गच़ भ़ग लह़न असीन त्य़चे छत सांपीणि दगड़चे आह.े य़ छत़वर चढीन एख़दा इच्छ़ प्रकट केला 

तर ता पीणि होते अशा समजीत आह.े त्य़मिळे अनेक भक्तजण य़ छत़वर चढीन आपला इच्छ़ प्रकट 

करत़त व देव नवस़ल़ प़वल्य़नांतर ते नवसहा फेडत़त. मांऽदऱत ऽसध्दऩथ़चा, ब़ऴब़ईचा मीती व दोन 

ऽशवऽलांगे आहेत. ऽपतळा पत्र्य़ने मढवलेले दोन ख़ांब असीन मांऽदऱचे ऽशखर उांच आह.े तटबांदात धमिश़ऴ 

ब़ांधलेला आह.े ग़भ़ऱ्य़च्य़  ब़हेर येत़च  प्रऽसध्द क़रख़नद़र ऽकलोस्कर ब्रदसि य़ांना तय़र केलेल़ 

पत्र्य़च़ भव्य सभ़ मांडप आहे.  

    मिख्य ग़भ़ऱ्य़भोवता १५० फि ट उांचाचे भव्य ऽशखर आहे. पीवीच्य़ क़ळा सांपीणि दगडा ब़ांधक़म 

असण़ऱ्य़ य़ ऽशखऱचे सन १९७९ मध्ये तत्क़लान ऽशखर जाणोध्द़र सऽमताने जाणोध्द़र करून रांगरूप 

बदलले. सांपीणिपणे सांगमरवऱच़ व़पर असल्य़ने ऽशखऱस वेगळेच सै़ांदयि प्ऱद्ल झ़ले आह.े ऽशखऱच्य़ 

म़थ्य़वर सोन्य़च़ कळस करवार पाठ़चे शांकऱच़यि य़ांच्य़ हस्ते बसऽवण्य़त आल़ आहे. ह़ कळस 

नेलकरांजा येथाल भक्त़ांना अपिण केल़ आह.े अगदा दीरवरूनहा य़ कळस़चे दशिन होते. कळस़चे दशिन 

होत़च श्रध्द़ळी  भ़ऽवक़ांचे ह़त आपोआप जोडले ज़त़त . मांऽदऱत दऽिणेकडे असलेल्य़ प्रमिख 

प्रवेशद्ऱऱसह पीवि व  पऽश्चमेकडीन इतर दोन प्रवेशद्ऱरे ब़ांधला आहेत. समोराल नग़रख़ऩ व प्रवेशद्ऱर ह़ 

कल़त्मक ब़ांधक़म़च़ उत्कुष्ट् नमिऩ असीन प्रवेशद्ऱऱवर दोन गद़ध़रा द्ऱरप़ल आहेत व त्य़वर 
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नग़रख़ऩ इम़रत असीन ऽतथे नग़ऱ ठेवण्य़चा ज़ग़ आह.े सध्य़ येथे इलेक्टर ॉऽनक नग़रख़ऩ असीन 

त्य़च़ ऽनत्य व़पर होत असतो.       

    मांऽदऱमध्ये प़हटे च़र व़जत़ सनई-चौघड़ व़दऩने ऽनत्यक्रम़स सिरुव़त होते. त्य़नांतर मांऽदऱताल 

पिज़ऱ्य़ांकडीन भैरव योगेश्वरा मीतीस मांगल स्ऩन घ़लीन पत्रा पीज़ ब़ांधण्य़त येते. त्य़स़ठा ऽवऽशष्ठ 

प्रक़रचा प़ने व़परण्य़त येत़त . त्य़नांतर देव़स कौल ल़वल़ ज़तो. भक्तगण आपल्य़ ऽवऽवध अडचणा, 

कौटि ांऽबक समस्य़, आरोग्य, व्यवस़य, इत्य़दा ब़बत पिज़ऱ्य़ांकरवा देव़स कौल ल़वीन प्रश्न ऽवच़रत़त . 

देव़स ल़वलेल्य़ पत्राच्य़ प़ऩांपैकी जे प़न ख़ला पडेल त्य़निस़र ड़व़-उजव़ कौल अस़ ऽनणिय ऽदल़ 

ज़तो. सोमव़र ते शिक्रव़र प़हटे  प़च ते सह़ पयांत कौल ल़वत़त . शऽनव़र, रऽवव़र व पौऽणिमेस कौल 

ल़वत ऩहात. तसेच घटस्थ़पनेप़सीन ऽवजय़दशमापयांत , ऱमनवमा ते अियतुतायेपयांत (प़क़ळणा) 

कौल ल़गत ऩहा. ज्य़ भक्त़ांऩ पिज़रा ऩहात, ते मांऽदऱताल पिज़ऱ्य़ांकडीन कौल ल़वत़त. कौल ल़वत़ऩ 

श्राफळ व क़हा पैसे आपल्य़ ऐपतानिस़र भ़ऽवक देत़त. त्य़नांतर ७.०० व़जत़ श्राचा व योगेश्वराचा 

स़लांकुत पीज़ ब़ांधण्य़त येते. केवळ सिक्य़ क़पड़च़ व़पर करून ऽवऽवध रुप़त होण़रा पीज़, हे य़ पीजेचे 

येथाल ख़स वैशाष्ट्य आहे. परांपरेनिस़र य़ पीजेत कोठेहा ग़ठ ब़ांधला ज़त ऩहा. त्य़नांतर मांऽदर दशिऩस़ठा 

खिले होते. 

    सक़ळा ८.३० ल़ शेड़ म्हणजे स़वध़नतेच़ इश़ऱ होतो . ९.०० व़जत़ पिज़रा व सेवेकऱ्य़ांसह 

व़द्य़ांच्य़ गजऱत धीप़रता ऽनघते. मिख्य पेठेताल ऽवऽवध मांऽदर,े श्रा जोगेश्वरा व श्रा वेत़ळ मांऽदऱपयांत 

ज़ऊन धिप़रता मिख्य मांऽदऱत परत येते. मांऽदऱत सक़ळ, दिप़र व ऱत्रा नैवेद्य तय़र केल़ ज़तो. ऱत्रा 

९.०० च्य़ धिप़रता नांतर श्रास दहादिध़च़ मह़मस्तक़ऽभषेक होतो व शेजआरता नांतर ताथि व़टप होऊन 

मांऽदर बांद होते. य़चबरोबर मांऽदऱत इतर अनेक उत्सवहा स़जरे होत़त . तसेच आठवड़्ताल प्रत्येक 

रऽवव़र व पौऽणिमेऽदवशा असांख्य भक्त़ांच्य़ उपऽस्थताने मांऽदर फि लीन ज़ते. आलेले भ़ऽवक ‘ऩथब़ब़च्य़ 

ऩव़चां च़ांगभलां’, ‘जोगेश्वराच्य़ ऩवचां  च़ांगभलां ’ अस़ मोठय़ने जयघोष करून देव़च दशिन घेऊन परत 

आप़पल्य़ घरा परतत़त .  
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    य़ ऽठक़णा वषिभर अनेक उत्सव स़जरे केले ज़त़त . त्य़मध्ये चैत्र प़डव़, ऱम नवमा, अष्ट्मा, दशमा, 

चैत्र य़त्ऱ, रथोत्सव, अियतुताय़ , दसऱ व नवऱत्रोत्सव इत्य़दाच़ सम़वेश होतो . चैत्र प़डव्य़ल़ ऽहांद ी 

क़लगणनेनिस़र वष़िरांभ़च्य़ पऽहल्य़ ऽदवशा प़हटे ५.०० व़जत़ श्रींच्य़ मीतीस मह़मस्तक़ऽभषेक 

घ़लत़ ज़तो. दिप़रा १२.०० व़जत़ सवि ग्ऱमस्थ मांऽदऱमध्ये एकत्र येऊन मांऽदऱताल पिज़ऱ्य़च्य़ स़िाने 

ब्ऱह्मण नववष़िचे पांच़ांग व़चन करत़त. त्य़च्य़ आध़रे नववष़िताल हव़म़न, प़ऊस, पाकप़णा , व इतर 

घड़मोडींचे भ़कीत केले ज़ते. त्य़नांतर ग्ऱमस्थ पांच़ांग पीजन करत़त व गिळ, ऽचांच आऽण ऽलांब़चे सेवन 

करून एकमेक़ांऩ नववष़िच्य़ शिभेच्य़ देत़त. 

    ऱम नवमा प़सीन श्रा ऽसध्दऩथ जोगेश्वरा ऽवव़ह सोहळ्य़स प्ऱरांभ होतो . य़ऽनऽमत्त़ने मांऽदऱमध्ये देव़स 

हळद ल़वण्य़च़ क़यिक्रम होतो. य़ ऽदवशा ऽचांच़ळय़च्य़ ग़यकव़ड ग्ऱमस्थ़ांच़ म़न असतो. ऱत्रा 

उऽशऱ ग़यकव़ड म़नकरा सव़द्य ऽमरवणीकीने मांऽदऱमध्ये येत़त. त्य़नांतर पराट म़नकरा व ग्ऱमस्थ य़ांच्य़ 

उपऽस्थतात देव़स तेल व हळद ल़वण्य़च़ क़यिक्रम होतो. ऱमनवमा प़सीन चैत्र वैद्य द्ऱदशास प़लखा 

मांऽदऱमध्ये परत येईपयांत मांऽदऱत श्राफळ व़ढवले ज़त ऩहा. देव़स हळद ल़गल्य़नांतर श्राफळ ओटात 

घ़लण्य़चा प्रथ़ आहे. य़ ऽदवस़प़सीन ऽसध्दऩथ व जोगेश्वरास ब़ऽशांग ब़ांधले ज़ते .  

    चैत्र वैद्य अष्ट्मा य़ ऽदवशा म़नकरा मेटकरा, सित़र-प़टाल व ग्ऱमस्थ़ांच्य़ उपऽस्थत जोगेश्वरा 

मांऽदऱच्य़ पररसऱत गोरज मिहूत़िवर ऽवव़ह सांपद्ऱ होतो. स़यांक़ळा धिप़रतासह म़नकरा मेटकरा य़ांच्य़ 

वताने बग़ड व़जवत आणत़त. त्य़नांतर ऩथ जोगेश्वराच़ ऽवव़ह सोहऴ ऽवधापीविक सांपद्ऱ होतो . य़नांतर 

चैत्र य़त्ऱ सोहळ्य़स गता येते व खरसिांडात य़त्रेकरूां चा सांख्य़ व़ढी  ल़गते. चैत्र वैद्य दशमा य़ ऽदवशा 

मांऽदऱमधाल लोखांडा स़सणक़ठ्य़ ध़वडव़डाचे मिस्लाम ब़ांधव व ऽवठ्ठठ्ठल़पिरचे ब़ड ब़ांधव मांऽदऱतीन 

घोडेखीर येथे नेत़त. व घोडेखीर येथाल जलकि ां ड़ताल स्वच्छ प़ण्य़ने स्ऩन घ़लीन जोगेश्वरा मांऽदऱजवळ 

पिन्ह़ आणीन ठेवत़त. येथे य़ ब़ांधव़ांऩ ऽवडे ऽदले ज़त़त . ऽहांद ी मिस्लाम ऐक्य़चा व ध़ऽमिक सलोख्य़चा 

हा परांपऱ य़ ऽठक़णा गेला अनेक शतके सिरु आह.े सविधमीय लोक य़ सोहळ्य़च़ ल़भ घेत़त.  
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    श्रा िेत्र खरसिांडात वषिभऱत होण़ऱ्य़ उत्सव़मध्ये भक्त़ांच्य़ दृष्ट्ाने चैत्र य़त्रेताल स़सनक़ठ्य़ 

ऽमरवणीक व प़लखा सोहऴ ह़ सव़ित महत्व़च़ व आकषिण़च़ ऽदवस असतो . गिल़ल खोबऱ्य़च़ व 

स़सनक़ठ्य़ ऩचवण्य़च़ आकषिक सोहऴ य़ ऽदवशा सांपद्ऱ होतो . ऩथ जोगेश्वरा ऽवव़ह़च़ वऱत 

सोहऴ म्हणीन य़ उत्सव़कडे पऽहले ज़ते. ल़खो भक्त आपल्य़ कि लदैवत़स वांदन करण्य़स़ठा य़ 

ऽदवशा खरसिांडात येत असत़त. प़हटे देव़चा आकषिक व स़लांकुत आश्वरूढ पीज़ ब़ांधीन नैवेद्य अपिण 

केल़ ज़तो. सक़ळा नऊ व़जत़ धिप़रता ऽनघते. मांऽदऱतीन ऽनघण़ऱ्य़ य़ आरताबरोबर हज़रो भ़ऽवक 

असत़त. दिप़रा दोन व़जत़ प़लखा सोहऴ सिरु होतो. त्य़अगोदर देवस्थ़नचे प्रमिख म़नकरा आटप़डाचे 

देशमिख सरक़र य़ांऩ दिप़रा दोनच्य़ सिम़ऱस मांऽदऱमध्ये ढोल व धीपआरताने व़जवत आणले ज़ते. 

त्य़ांच्य़ हस्ते प़लखाचे पीजन केल्य़नांतर प़लखा उचलला ज़ते.  

    असांख्य भक्त य़वेळा देव़च्य़ ऩव़च़ एकच जल्लोष करत़त . य़वेळा मांऽदऱसमोराल आव़ऱत 

वेगवेगळ्य़ ग़वच्य़ म़ऩच्य़ स़सनक़ठ्य़ प़रांप़ररक व़द्य़ांच्य़ त़ल़वर ऩचत असत़त. अग्रभ़गा 

धीपआरता, सोबत भ़लद़र, चोपद़र, सेवेकरा, म़नकरा अस़ प़रांप़ररक थ़ट़च़ श़हा लव़जम़ मांऽदऱतीन 

ब़हेर येत़च सभोवता असण़ऱ्य़ भ़ऽवक़ांकडीन गिल़ल , खोबऱ्य़चा प्रचांड उधळण होते. य़वेळा 

ऩथब़ब़च्य़ ऩव़नां च़ांगभलांऻऻऻ च्य़ जयघोषणेने स़रा नगरा दिमदिमीन ज़ते. गिल़ल खोबऱ्य़चा उधळण 

झेलत मिख्य पेठेतीन प़लखा जोगेश्वराच्य़ मांऽदऱकडे ज़ते. त्य़नांतर सवि स़सणक़ठ्य़ प़लखास भेटवीन 

म़नवांदऩ ऽदला ज़ते.  

    तत्पीवी मांऽदऱमध्ये ऽवऽवध ग़व़ांच्य़ म़ऩच्य़ आरत्य़ व नैवेद्य द़खऽवले ज़त़त. ध़वडव़डाचे 

मिस्लाम ब़ांधव व ऽवठल़पीरचे ब़ड ब़ांधव ह़त़त ऽशांधा व ऽचांचेच्य़ छक़ट्य़ (छोट्य़ क़ठ्य़) घेऊन 

एकऽत्रत नैवेद्य द़खवत़त. जोगेश्वरा मांऽदऱमध्ये प़नसिप़रा क़यिक्रम झ़ल्य़नांतर प़लखाच़ परताच़ प्रव़स 

सिरु होतो. य़वेळा घोडेखीर येथीन स्ऩन घ़लीन आणीन ठेवलेला म़ऩचा लोखांडा स़सणे अग्रभ़गा असत़त . 

भक्त परताच्य़ प्रव़स़तहा प़लखावर गिल़ल, खोबऱ्य़चा उधळण मोठ्य़ प्रम़ण़त करत़त.  
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    य़वेळा नवस़च्य़ व्यक्ताचा गिल़लखोबऱ्य़त तिल़ (वजन) केला ज़ते. त्य़ व्यक्ताच्य़ वजऩएवढे 

गिल़ल-खोबरे प़लखावर उधळले ज़ते. प़लखा व स़सणे म़घ़रा ऽफरल्य़नांतर श्राफळ व़ढऽवले ज़ते. 

य़त्रेऽनऽमत्त भरलेल्य़ ब़ज़ऱत प्रस़द, स़ऽहत्य, गिल़ल, खोबरे, ऩरळ, मेव़-ऽमठ़ई, खळेणा, भ़ांडा 

इत्य़दा वस्तीांचा मोठा खरेदा ऽवक्री होते. ऽखल़र जऩवऱांच्य़ ब़ज़ऱत कोट्य़वधा रुपय़ांचा उल़ढ़ल होते. 

शेतकऱ्य़ांना खरेदा केलेल्य़ ऽखल़र जऩवऱांचा व़जत ग़जत ऽमरवणीक क़ढला ज़ते. चैत्र य़त्रेच्य़ 

दिसऱ्य़ ऽदवशा चैत्र वैद्य त्रयोदशाल़ मांऽदऱताल च़ांदाच़ रथ ऽमरवणीकीस़ठा ब़हेर क़ढल़ ज़तो . ऩथ 

मांऽदर ते जोगेश्वरा मांऽदर म़ग़िवर रथ नेत़त. रथ़त श्राचा प्रऽतम़ ठेवला ज़ते. भ़ऽवक रथ़चे दशिन घेत़त. 

अत्यांत कल़त्मक अश़ रथ़मिळे खरसिांडाच्य़ वैभव़त भरच पडला आहे. अियतुतायेस मांऽदर स्वच्छत़ 

म्हणजेच प़क़ळणा केला ज़ते. 

    दसऱ व नवऱत्रोत्सव य़ ऽठक़णा च़ांगल्य़ प्रक़रे स़जऱ केल़ ज़तो . अऽश्वन शिध्द प्रऽतपदेल़ दिप़रा 

१२.०० व़जत़ ऩथमांऽदऱसह सवि मांऽदऱत घटस्थ़पऩ करून नवऱत्र उत्सव़ल़ प्ऱरांभ होतो . ऩथ 

मांऽदऱप़सीन श्रा वेत़ळ मांऽदऱपयांत धिप़रताच्य़ म़ग़िवर हौशा भक्त मांडप घ़लीन आकषिक ऽवद्यित रोषण़ई 

करत़त. सक़ळा ९.०० व़जत़ व ऱत्रा ९.०० व़जत़, दिप़रा १२.०० व़जत़ व ऱत्रा १२.०० व़जत़ 

अशा ऽदवस़तीन च़र वेऴ श्रींचा धीप़रता ऽनघते. त्य़सोबत येथाल प्रऽसध्द सेवेकऱ्य़ांच़ लव़जम़हा 

ऽदमताल़ असतो. धिप़रता, पांच़रतासह पिज़रा, पिढे ढोल, डोक्य़वर छत्र, ऽशांग, कण़ि, डवर, ब्ऱस बँड य़ 

लव़जम्य़सह धिप़रता श्रा वेत़ळ मांऽदऱत ज़ते. तेव्ह़ मिख्य पेठेताल सवि व्य़प़रा व भक्त पिज़ऱ्य़ांचे दशिन 

घेत़त. य़ क़ल़वधात श्रा जोगेश्वरा मांऽदऱत ऽवद्यित रोषण़ई केला ज़ते. 

     नवऱत्र क़ऴत मांऽदऱताल ऽनत्य पिजेव्यऽतररक्त दररोज ऱत्रा १२.०० व़जत़ उत्सव मीतीचा वेगळा 

पीज़ ब़ांधला ज़ते. ऱत्रा १२.०० ते पह़टे ५.०० व़जेपयांत हा पीज़ दशिऩस़ठा खिला असते. व़घ, हत्ता, 

गेंड़, मोर, स़ांबर, शेष अश़ ऽवऽवध व़हऩांसह केवळ कपड़्च्य़ म़ध्यम़तीन पीज़ ब़ांधला ज़ते. नवऱत्र 

क़ऴत अनेक मनोरांजऩत्मक क़यिक्रम़चे आयोजन केले ज़ते. व़द्यवुांद, ध़ऽमिक ऽचत्रपट य़चबरोबर 

प्रसांगा स़म़ऽजक ऩटक़चे प्रयोगहा स़दर केले ज़त़त. खांडेनवमास श्रींचा प़लखा जोगेश्वरा मांऽदऱत 
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व़स्तव्य़स़ठा येते. दिसरे ऽदवशा ऽवजय़दशमाल़ सक़ळप़सीन भ़ऽवक व स्थ़ऽनक ऩगररक स़खर, पेढे 

व़टत़त . लेझाम, गजा, मद़िना खळे य़वेळा खळेले ज़त़त. दिप़रा १.३० व़जत़ प़लखा जोगेश्वरा 

मांऽदऱतीन परत ऽनघीन ३.०० व़जत़ व़द्य़च्य़ गजऱत ऩथ मांऽदऱत पोहचते. स़यांक़ळा  ऩगररक 

एकमेक़ांस आपट्य़चा प़ने सोन्य़चे प्रऽतक म्हणीन देऊन सोणे लिटण्य़च़ प़रांप़ररक प्रघ़त प़ळत़त . 

    य़च वेळा ऽचांचोळा हद्ङातहा सामोल्लांघन सोहऴ वेगळ्य़ परांपरेच़ व श़हा थ़ट़च़ असतो . 

सामोल्लांघन सोहळ्य़स़ठा  ऽशलांगण़च्य़ म़ऴवर पररस़राताल हज़रो भ़ऽवांक़चा उपऽस्थता असते . 

अऽश्वन शि.११ पश़कि श़ एक़दशाच्य़ मिहूत़िवर येथाल देव सामोल्लांघन प़र पडत असते. त्य़ ऽदवशा 

ऩथ़ांचा प़लखा आपल्य़ प़रांप़ररक व श़हा थ़ट़त ऽचांच़ळे हद्ङाताल सामोल्लांघन म़ऴवर प्रस्थ़न करते. 

य़वेळा प़लखाच्य़ अग्रभ़गा धिप़रता, पिज़रा, भ़लद़र, चोपद़र, ऽशांग़डे , कणेकरा, डवरा, अस़ 

लव़जम़ असतो. प़ठाम़गे प़लखात श्रींचा स़लांकुत उत्सव मीती असते. मिख्य मांऽदऱमध्ये ऽशांग व 

ढोल़च्य़ ऽनऩद़नांतर प़लखा उचलला ज़ते. य़वेळा आटप़डाचे देशमिख य़ांच्य़ घऱण्य़च़ म़न असतो . 

त्य़ांच्य़ हस्ते प़लखाचे पीजन झ़ल्य़नांतर प़लखा पिढे ज़ते. मिख्य पेठेतीन जोगेश्वरा मांऽदर, श्रा वेत़ळ मांऽदर 

म़गे प़लखा ऽचांच़ळे येथाल म़ऴवर पळवत नेला ज़ते. य़वेळा प़लखा म़ग़िवर ग्ऱमस्थ़ांच्य़ व 

मऽहल़ांच्य़ वताने ऽवद्ङित रोषण़ई, सड़, ऱांगोळा, फट़क्य़ांच्य़ आतषब़जात श्रींचे स्व़गत केले ज़ते. 

ऽचांच़ळे  हद्ङात प़लखा प्रवेश करत़च तेथाल ऩगररक़ांच्य़ वताने प़लखाचे भव्य स्व़गत केले ज़ते. 

य़वेळा ग्ऱमस्थ़ांच़ आनांद अवणिनाय असतो. सामोल्लांघन म़ऴवर भक्त़ांकडीन ब़ांधण्य़त आलेल्य़ 

थ़ांब्य़वर प़लखा ऽवस़वते , य़वेळा भक्त़ांकडीन स़खर, पेढे, दिध, भ़ांग ऽमठ़ई, इत्य़दींचे मोफत व़टप 

केले ज़ते. त्य़नांतर प़लखाच्य़ पिढाल टोक़स दोर ब़ांधीन सामोल्लांघन केले ज़ते. य़वेळा आडव्य़ 

येण़ऱ्य़ भक्त़ांऩ दोऱमध्ये पकडण्य़च़ मैत्रापीणि खळे खळेल़ ज़तो. सीय़िस्त़पीवी प़लखाच़ परताच़ 

प्रव़स सिरु होतो.  

    खरसिांडा येथाल चवथऱ्य़नजाक प़लखा आल्य़नांतर परांपरेप्रम़णे शमापीजन होते. य़वेळा ब्ऱह्मण, 

पिज़रा व भक्त उपऽस्थत असत़त . त्य़नांतर प़लखाचा ग्ऱमप्रदऽिण़ सिरु होते. ऽठकऽठक़णा सिव़ऽसना 
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ऱांगोळा क़ढीन आरता ओव़ळत़त. फट़क्य़च्य़ आतषब़जात प़लखाचे उत्स़ह़त लोक स्व़गत करत़त 

व दशिन घेत़त. सांपीणि नगर प्रदऽिण़ घ़लत उत्तरऱत्रा प़लखा मिख्य मांऽदऱत परतल्य़नांतर शेज़रता होऊन 

मांऽदर बांद होते. 

    क़ऽतिक वैद्य प्रऽतपद़ ते नवमा य़ क़लखांड़त श्राऩथ जन्मक़ळ स़जऱ केल़ ज़तो. य़ 

सोहळ्य़ऽनऽमत्त मांऽदऱमध्ये वैद्य प्रऽतपदेप़सीन हराऩम सद्ल़ह़चे आयोजन केले ज़ते. मांऽदऱमध्ये श्रा 

भैरवऩथ मह़त्म्य ग्रांथ़चे प़ऱयण होते. त्य़नांतर दैऽनक अद्ऱद़न केले ज़ते. सक़ळ, सांध्य़क़ळ, हररप़ठ, 

प्रवचन, ऽकतिन असे ध़ऽमिक क़यिक्रम होत़त. अष्ट्माच्य़ ऽदवशा ऱत्रा १२.३० व़जत़ चांद्रोदय़नांतर 

पिष्पवुष्ट्ासह जन्मक़ळ सोहऴ होतो. य़ सोहळ्य़स़ठा ऽवऽवध ऽठक़ण़हून हज़रो भ़ऽवक उपऽस्थत 

असत़त. चांद्रोदय़नांतर तित़राच़ ऩद होतो. व फि ले ट़कण्य़च़ क़यिक्रम प़र पडतो. य़ प्रसांगा मऽहल़ ऩथ 

जन्म़च़ प़ळण़ म्हणत़त. य़वेळा फट़क्य़ांचा प्रचांड आतषब़जा करण्य़त येते . भ़ऽवक़ांऩ स़खर 

सिांठवडय़च़ प्रस़द व़टल़ ज़तो . दिसऱ्य़ ऽदवशा नवमास ग्रांथ ऽमरवणीक व ऽदांडाच़ क़यिक्रम होतो व 

कि स्ताचेहा आयोजन केले ज़ते. य़ सोहळ्य़च्य़ दरम्य़न मांऽदर अहोऱत्र खिले असते. क़ऽतिकी पौऽणिमेस 

मांऽदऱताल दापम़ऴ प्रज्वऽलत करत़त.     

    पौष पौऽणिमेस श्रींचा प़लखा जोगेश्वरा मांऽदऱपयांत ज़ते. य़ ऽदवशा श्राऩथ क़शास  ऽशक़रास ज़त़त 

अशा श्रध्द़ आह.े य़ ऽदवस़ांप़सीन आठवड़भर प्रऽसध्द म़णदेशा ऽखल़र जऩवऱांचा मोठा य़त्ऱ भरते. 

तत्पिवी दोन ऽदवस शेळ्य़-मेंढ्य़ांच़ ब़ज़र भरतो. मह़ऱष्ट्र ़सह कऩिटक व आांध्रप्रदेश़तीन अनेक व्य़प़रा, 

शेतकरा य़स मोठ्य़ प्रम़ण़त येत़त. प़ांढऱ शिभ्र वणि, टोकद़र ऽशांगे, अत्यांत चपळ व देखणा ज़ऽतवांत 

ऽखल़र जऩवरे हे य़ य़त्रेचे प्रमिख वैऽशष्ट्ये आहेत. औांध सांस्थ़ांनचे ऱजे पांतप्रऽतऽनधा य़ांच्य़ प्रोत्स़हऩतीन 

सिरु झ़लेल्य़ य़ य़त्रेस २०० वष़िहून ज़स्त परांपऱ आह.े  

    क़शास पौष पौऽणिमेस ऽशक़रास गेलेले ऽसध्दऩथ म़घ पौऽणिमेस परत येत़त . त्य़ऽनऽमत्त प़रधा पौऽणिम़ 

सांपद्ऱ होते. य़ सांदभ़िताल आख्य़ऽयक़ पिढाल प्रम़णे आह.े पिऱतन क़ऴमध्ये परशिऱम प़रधा ऩव़च़ 

एक ऽसध्दऩथ भक्त होत़. तो ऽशक़रास गेल्य़नांतर एकद़ परशिऱम़स कसलाहा ऽशक़र ऽमऴला ऩहा. 
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त्य़वेळा परशिऱम प़रध्य़ने आपल्य़ लह़न मिल़स पऱध करण्य़च़ प्रयत्न केल़ . त्य़वेळा ऽसध्दऩथ़ांना 

प्रकट होऊन मिल़च्य़ ज़गेवर सश़ल़ प़च़रण केले व भक्त परशिऱम़च़ ऽनत्यक्रम पीणि केल़. 

     आजहा परशिऱम प़रध्य़चे वांशज म़घ पौऽणिमेस ऽदवसभर उपव़स करत़त . देव़स ऱत्रा पिरण पोळाच़ 

नैवेद्य द़खवत़त . त्य़नांतर श्राचा प़लखा ऩथ म़ांऽदर ते जोगेश्वरा मांऽदऱपयांत ऽमरवणीकीसह ज़ते. य़वेळा 

सवि म़नकरा व सेवेकऱ्य़ांऩ म़ऩचा दऽिण़ व ऽवड़ ऽदल़ ज़तो. म़घ कु. प्रऽतपदेल़ प़रध व़टप होते. तर 

म़घ पौऽणिमेच्य़ दिसऱ्य़ ऽदवशा सवि म़नकऱ्य़ांऩ प़रध, ऽवड़ व दऽिण़ देवीन पिन्ह़ म़नप़न केल़ ज़तो. 

म़घ कुष्ण अम़वशेल़ ऩथ भक्त ऩयब़  गवळा  पिण्यऽतथा स़जरा करत़त .  

 ऽसध्दऩथ मांऽदऱताल ऽवऽवध सेवेकरा : 

    य़ मांऽदऱत पिवीप़सीन रोजच्य़ ऽनत्यकम़िस़ठा ऽवऽवध सेवेकरा सेवेस़ठा नेमलेले आहेत. एकी ण १२ 

सेवेकरा येथाल ऽवऽवध क़मे करत़त. ते देव़चा सेव़ ऽपढय़नांऽपढय़ करत आले आहेत. सेवेकऱ्य़ांचा ऩवे 

व त्य़ांच्य़ क़म़ांच्य़ जब़बद़ऱ्य़ पिढालप्रम़णे आहेत. 

ऽसध्दऩथ मांऽदर पिज़रा : 

    प्रत्येक सोमव़रा सक़ळा ९.०० व़जत़ धिपआरता नांतर येथाल पिज़रा बदलत असत़त.  प्रत्येकी एक 

आठवडय़स़ठा हे पिज़रा मांऽदऱच्य़ मिख्य ग़भ़ऱ्य़च़ त़ब़ घेत़त . देव़चा रोजचा पीज़, धिप़रता, 

शेज़रता, नैवेद्य इत्य़दा क़मे ते करत़त, त्य़चबरोबर देव़चा पिजेचा कपडे, भ़ांडा, द़गद़ऽगने इत्य़दा 

वस्तीांच़ त़ब़ घेणे व पिढाल आठवडय़ताल पिज़ऱ्य़स त्य़ वस्ती य़दानिस़र सिपिदि करणे, मांऽदऱताल 

ऽनत्यक्रम क़टेकोर ऱबवणे, मांऽदऱताल स्वच्छत़ ठेवणे अश़ प्रमिख जब़बद़ऱ्य़ त्य़ांच्य़वर असत़त. 

 भांड़रगुह मह़ऱज : बन पांथ़ताल ब़लब्रह्मच़रा सेवेकऱ्य़ांचे हे स्थ़न असीन, हे मह़ऱज मांऽदऱत 

क़यमस्वरूपा व़स्तव्य़स असत़त. श्रींच्य़ पिजेस़ठा दोन वेऴ ह़र, तिरे देणे, तान वेऴ नैवेद्य स्वतः 

करून द़खऽवणे, भक्त़ांना ऽदलेल्य़ देणगावर उदरऽनव़िह करणे य़ जब़बद़ऱ्य़ त्य़ांच्य़वर असत़त.  
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स़लकरा ढोल्य़ : धीप आरताच्य़ वेळा ढोल व़जवणे, पह़टे ग़व़तीन व स़यांक़ळा मांऽदऱत ग़यन आऽण 

व़दन स़दर करणे, भांड़रगुह मह़ऱज, आठवडेकरा पिज़रा य़ांऩ ऽवऽवध क़म़त मदत करणे. भक्त़ांच्य़ 

नैवेद्य़च्य़ वेळा व ऽवऽवध उत्सव़ांच्य़ वेळा प़लखासमोर ढोल व़जऽवणे इत्य़दा क़मे स़लकरा ढोल्य़ल़ 

कऱवा ल़गत़त .   

बसवा : देव़च्य़ मिख्य ग़भ़ऱ्य़समोराल स्वच्छत़ करण,े देव़च्य़ पिजेच्य़ वस्ती व द़गद़ऽगण्य़ांचा 

स्वच्छत़ करण,े नांद़ऽदप़स़ठा व़ता पिरऽवणे, धिप़रताच्य़ वेळा घांट़ऩद करणे, पह़टेच्य़ वेळा देव़स 

प्रस़द ल़वणेस़ठा पत्रा म्हणजेच ऽवऽशष्ट् प्रक़रचा प़ने पिरऽवणे इत्य़दा क़मे य़ांऩ कऱवा ल़गत़त . 

ऽशतोळा : देव़च्य़ व पिज़ऱ्य़ांच्य़ स्ऩऩस़ठा प़णा पिरऽवणे, स्ऩनगुह़ताल स्वच्छत़ प़हणे, देव़च्य़ 

उत्सव़च्य़ वेळा छऽबन्य़चा ने-आण करणे, गांध पिरऽवणे, मांऽदर आव़राताल मीतींऩ स्ऩन घ़लणे इत्य़दा 

सेव़ ऽशतोळा करत़त.  

थेरकरान ऩयकीन :  देव़च्य़ आरताच्य़ वेळा व उत्सव़च्य़ वेळा हजर ऱहून सेव़ करणे.  

सोंग़डय़ : नवऱत्र उत्सव़त ऽवऽवध सोंग़ांचे स़दराकरण करणे, ज़गरण करणे, नुत्य - ग़यन करण,े 

देव़च्य़ समोर करमणिकीचे क़यिक्रम स़दर करण,े इत्य़दा क़मे सोंग़डय़स कऱवा ल़गत़त . हा सेव़ 

गडशा सम़ज करतो. य़ सम़ज़स मांऽदऱताल स्वच्छत़ व झ़डलोट हा कऱवा ल़गते .   

डवरा : ह़ देव़च्य़ आरतावेळा डमरू व़दन करतो. नवऱत्र उत्सव़त ज़गर करणे, धिप़रता व शेज़रतास 

धिप म्हणजे ऽवस्तव पिरऽवणे, धीप आरता व प़लखासोबत डमरू व़दन करणे. पिज़रा मांडळींच्य़ घरा 

भक्त़ांच्य़ ऽभि़ आह़ऱच्य़ वेळा डवर पीजणे व गजर करणे हा क़मे डवऱ्य़स कऱवा ल़गत़त .  

मोळक्य़ : पिज़ऱ्य़ांच्य़ स्ऩऩस़ठा सरपण पिरऽवण्य़चे क़म य़ल़ कऱवे ल़गते. 

    ऽसध्दऩथ़च्य़ मांऽदऱत वरालप्रम़णे सेवेकरा ऽवऽवध क़म़स़ठा परांपरेनिस़र नेमलेले असीन त्य़ांऩ 

सेवेच्य़ मोबदल्य़त आठवडेक़ठा पिज़ऱ्य़ांकडीन नैवेद्य व प्रस़द़च्य़ स्वरुप़त भक्त़ांकडीन दऽिण़ ऽदल़ 

ज़तो. हा परांपऱ ऽपढय़नांऽपढय़ अखांऽडत च़ली आह.े  
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ऽसध्दऩथ़चे प़रांप़ररक म़नकरा : 

    य़ मांऽदऱत ऽवऽवध सेवेकरा जसे आहेत तसेच प़रांप़ररक म़नकराहा आहेत. त्य़ांचा म़ऽहता पिढालप्रम़णे 

आह.े  

देशमिख : ऽसध्दऩथ़च्य़ ऽवऽवध उत्सव़ांच्य़ दरम्य़न प़लखास उपऽस्थत ऱहून म़ऩच़ ऽवड़ स्वाक़रणे , 

प़लखास स्पशि करून प़लखा म़गिस्थ करण्य़स परव़नगा देणे ह़ म़न देशमिख य़ांच़ आह.े 

ग़यकव़ड : मांऽदऱत दररोज ऽसध्दऩथ़च्य़ धीप-आरताच्य़ वेळा व प़लखाच्य़ वेळा उपऽस्थत ऱहून  

देव़च्य़ ऽमरवणीकीच्य़ सोबत हज़र ऱहून दित़ घेणे ह़ म़न ग़यकव़ड य़ांच़ आहे. 

चोपद़र व भ़लद़र : च़ांदाच्य़ क़ठय़ ह़ता घेऊन धीप आरता व प़लखा ऽमरवणीकीच्य़ वेळा उपऽस्थत 

ऱहणे आऽण पह़रेकऱ्य़ांचा भीऽमक़ ऽनभ़वणे ह़ म़न चोपद़र व भ़लद़र य़ांच़ आहे. 

ऽदवटय़ : ऱत्राच्य़ वेळा धीप आरता व प़लखा म़ग़िवर ऽदवटा घेऊन उजेड़चा व्यवस्थ़ करणे ह़ म़न 

य़ांच़ आह.े ऽदवटा म्हणजे गोडे तेल़च़ ऽदव़ होय.  

ऽशांग़डय़ : धिप़रता, शेज़रता, व प़लखाच्य़ वेळा हज़र ऱहून ऽशांग व़दन करण्य़च़ म़न ह़ ऽशांग़डय़च़ 

आह.े  

पट्टेव़ल़ : ऽवऽवध उत्सव़ांच्य़ वेळा तलव़र घेऊन उपऽस्थत ऱहणे व पिज़रा आऽण धिप़रता च्य़ सांरिण़चा 

जब़बद़रा घेणे ह़ म़न पट्टेव़ल्य़च़ आहे.  

मेटकरा :  चैत्र वैद्य अष्ट्मास देव़च्य़ ऽवव़ह़च्य़ ऽदवशा उपव़स करून स्वतःल़ ड़ांबीन घेऊन (बग़ड) 

ऽवव़ह़स हजेरा ल़वणे व बग़ड़च्य़ म्हसोब़पयांत ऽमरवणीकीसोबत म़ऩने ज़णे. ह़ म़न मेटकरा य़ांच़ 

आह.े  

ब़ड व ध़वड :  चैत्र वैद्य दशमाल़ देव़ल़ ऽमरवणिकीने नैवेद्य आणणे व ऽवऽशष्ट् प्रक़रच्य़ ऽनरगिडाच्य़ 

फोक़ ऩचवत देव़ल़ म़नवांदऩ देणे. दशमाल़ ऩथ मांऽदऱत येऊन लोखांडा स़सणक़ठय़ घोडेखिर येथे 



114 

 

स्ऩऩस़ठा नेणे व एक़दशाल़ स्ऩन घ़लीन स़सणक़ठय़ जोगेश्वरा मांऽदऱत आणीन स्थ़ऩपद्ऱ करणे. 

सोबत टकऱ्य़ गडशा घेऊन ज़णे. हा क़मे ब़ड  व ध़वड य़ांऩ कऱवा ल़गत़त .  

टकऱ्य़ गडशा : चैत्र वैद्य एक़दशास पीणि व्रतस्थ ऱहून द्ऱदशाल़ धिप आरतासोबत ज़ऊन लोखांडा 

स़सण़स टक्कर देणे.  

    अश़ ऽवऽवध म़नकऱ्य़ांच्य़ सेवेच्य़ म़ध्यम़तीन ऽसध्दऩथ़चे रोजचे ऽनत्यक्रम व इतर व़ऽषिक उत्सव व 

सोहळे प़र पडत़त. प्रत्येक म़नप़ऩच़ अऽधक़र वेगवेगळ्य़ ज़ताधम़िताल लोक़ांऩ परांपरेने देण्य़त आल़ 

आह.े त्य़मिळे हे देवस्थ़न ज़ता सलोख़ व सविधमिसमभ़व़चे प्रऽतक समजले ज़ते. य़ ऽवऽवध परांपऱ 

शेकडो वष़िप़सीन आजत़ग़यत ऽततक्य़च उत्स़ह़ने जपल्य़ आहेत.  

    ऽसध्दऩथ़स स़त पत्ना होत्य़ अस़ उले्लख ऽमळतो . त्य़ांचा म़ऽहता पिढालप्रम़णे स़ांऽगतला आह.े  

 १.योगेश्वरा (ब़ऴब़ई ): ऽसध्दऩथ मांऽदऱताल ऽसध्दऩथ़सोबत स्वयांभी ऽलांग़समोर खडा प़ष़ण मीतीच्य़ 

रुप़त असलेल्य़ ब़ऴब़ई म्हणजेच योगेश्वरा होय. ऩथ़ांच्य़ ऽनत्य पिजेसोबत त्य़ांचाहा दररोज स़लांकुत 

पीज़ केला ज़ते. 

 २.ऽवघ्नेश्वरा : सभ़मांडप़तीन मिख्य ग़भ़ऱ्य़त प्रवेश करत़ऩ दरव़ज़जवळ ऽदसण़ऱ्य़ प़यराख़ला श्रा 

ऽवघ्नेश्वरा देवा आह.े हा गिद्ल ऽठक़णा असल्य़मिळे ऽतल़ गिदे्लश्वरा असेहा म्हटले ज़ते. य़ प़यराल़च 

ऽवघ्ऩचा प़यरा म्हणीनहा ओळखले ज़ते. पीवीप़सीन खरे खोटे प्रम़ण करण्य़चे व शपथ व़हण्य़चा 

श्रध्देचा ज़ग़ अशाहा य़ प़यराचा ओळख आह.े  

 ३.मऴब़ई (म़ल़वता ): मांऽदऱत ज़त़ऩ सभ़मांडप़ताल ड़व्य़ ब़जीस म़ल़वता देवाचा मीती आह.े 

त्य़सोबत मिलग़ अज्ञ़नब़ळ य़चाहा मीती आह.े जिन्य़ मांऽदऱच़ भक्त़ांना निकत़च जाणोध्द़र करून मऴई 

देवाचे सिांदर मांऽदर उभ़रले आह.े 

 ४.जऩई : ऽसध्दऩथ मांऽदऱच्य़ मिख्य प्रवेशद्ऱऱतीन ब़हेर पडल्य़वर पेठेत उजव्य़ ब़जीस श्रा जऩई देवाचे 

मांऽदर आह.े  



115 

 

५.जोगेश्वरा : प्रमिख पेठेताल दऽिणेकडे मह़द्ऱर असलेल्य़ भव्य मांऽदऱत श्रा जोगेश्वराचा मीती असीन 

ऽवजय़दशमास , म़घ वैद्य पौऽणिमेस, पौष पौऽणिमेस तसेच चैत्र स़सण़च्य़ वेळा येथे ऽसध्दऩथ़चा प़लखा 

ऽमरवणीकीसह भेटास येते. 

 ६.छोटा जक़ई : खरसिांडा ग़व़च्य़ पऽश्चमेस ३ ऽक.मा. अांतऱवर दरामध्ये छोटय़ जक़ई देवाचे मांऽदर 

आह.े क़स़ऱचा जक़ई म्हणीन ऽतल़ भ़ऽवक ओळखत़त . अऽधक म़स़ताल पौष मऽहन्य़त नेलकरांजाच्य़ 

जक़ई य़त्रेच्य़ अगोदर म़गिऽशषि मऽहन्य़ताल अम़वस्येल़ येथे छोटय़ जक़ईचा एक ऽदवस़चा य़त्ऱ 

भरते.  

  ७.मोठा जक़ई : नेलकरांजाच्य़ भोसल्य़ांचा जक़ई म्हणीन प्रऽसध्द असलेल्य़ म़नेव़डा जवळाल 

डोंगरकप़रात ऽनसगिरम्य ऽठक़णा श्रा जक़ई देवाचे मांऽदर आह.े अऽधक म़स़ताल पौष मऽहन्य़त शिध्द 

त्रयोदशाल़ ऩथ जक़ई भेटाच़ अभितपीवि सोहऴ असतो. य़ ऽनऽमत्त़ने येथे भव्य य़त्ऱ भरते. खरसिांडा 

नेलकरांजासह पररसऱताल अनेक ग़व़ताल भक्त मोठ्य़ उत्स़ह़त य़त्रेस उपऽस्थत ऱहत़त.  

श्रा ऽसध्दऩथ – योगेश्वराच्य़ स़द्लऽहक पीज़ : 

    ऽसध्दऩथ व योगेश्वराच्य़ (ब़ऴब़ई) स्वयांभी प़ष़ण मितीवर आठवडय़च्य़ प्रत्येक ऽदवशा वेगळा 

पीज़ केला ज़ते. कोठेहा ग़ठ न म़रत़ केवळ कपडय़ांच्य़ आध़रे केलेला श्राचा ऽवऽवध रूप़ताल पीज़ हे 

येथाल ख़स वैऽशष्ट्य आहे. तेथाल पिज़रा (गिरव) हा पीज़ करण्य़त प़रांगत आहेत. प़हटे ५.०० व़जत़ 

श्राच्य़ मीतीस स्ऩन घ़तल्य़नांतर प़ष़ण मितीस कौल  ल़वल़ ज़तो. त्य़नांतर हा पीज़ ब़ांधला ज़ते. 

आठवडय़च्य़ प्रत्येक ऽदवशा वेगळ्य़ रूप़ताल व ऽवऽवध व़हऩांवर (प्ऱणा) आरूढ श्राऩथ योगेश्वराचा 

आकषिक स़लांकुत पीज़ ब़ांधला ज़ते. आठवडय़च्य़ प्रत्येक ऽदवशा वेगवेगळ्य़ पीज़ असत़त. त्य़ 

पिढाल प्रम़ण.े  

सोमव़र : सोमव़रा यता वेष़ताल (गोस़वा) पीज़ असते. अांग़वर भगवा श़ल, कमांडली, ऽचमट़, गळ्य़त 

रुद्ऱि म़ऴ, शेज़रा ढ़ल तलव़र अशा योगा वेश़ताल पीज़ केला ज़ते.  
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मांगळव़र : मांगळव़रा खडा पीज़ (उभा) ब़ांधण्य़त येते. प़य़त खड़व, धोतर, तिम़न, तोडे, व़ळे, कमरेल़ 

पट्ट़, ढ़ल, तलव़र, ऽत्रशिल, ऽशांगा, शैला, दांड़त व़क्य़, मनगटय़, मकऱवर कणि कि ां डले, मिकि ट, अथव़ 

पगडा व त्य़वर फि ल़ांच़ तिऱ अस़ पीजेच़ थ़ट असतो .  

बिधव़र : बिधव़रा श्राचा हत्तावर (गज़रूढ) पीज़ ब़ांधला ज़ते.  

गिरुव़र : य़ ऽदवशा ऽसांह़वर आरूढ पीज़ ब़ांधला ज़ते.   

शिक्रव़र : य़ ऽदवशा शेष़रूढ (ऩग) पीज़ केला ज़ते. य़ ऽदवशा ‚भैरा भिजांग़चां च़ांगभलांऻऻऻ‛ अस़ 

जयघोष भक्त करत़त.  

शऽनव़र : शऽनव़रा घोडय़वरचा (अश्वरूढ) पीज़ ब़ांधत़त. घोड़ हे ऽसध्दऩथ़चे सव़िऽधक आवडते व़हन 

आह.े नवस़च्य़ स्वरुप़त भक्त ऽपतळ, च़ांदा व सोन्य़च्य़ घोड़्च्य़ मीती देव़स अपिण करत़त .  

रऽवव़र : रऽवव़र ह़ ऽसध्दऩथ़च़ ऽवशेष व़र असीन य़ ऽदवशा ग़दावर बैठक म़रलेला पीज़ ब़ांधला ज़ते . 

देव़च्य़ अांग़वर बहुमोल़चा वरे, द़ऽगने, व़घनख्य़ , इत्य़दा अलांक़र असत़त. न्य़य़ऽधश ज्य़प्रम़णे 

लोक़ांचे न्य़य ऽनव़डे करत़त . त्य़प्रम़णे ऽसध्दऩथ रऽवव़रा ग़दावर बैठक म़रून भक्त़ांचे ग़ऱ्ह़णे ऐकी न 

त्य़ांऩ न्य़य देत़त. अशा भक्त़ांचा ग़ढ शध्द़ आह.े   

    वरालप्रम़णे म़त़ योगेश्वराचा देखाल दररोज आकषिक क़पडा पीज़ केला ज़ते. नऊव़रा स़डा, 

भरगच्च द़ऽगन्य़ांना भरलेल़ गऴ, ऩक़त नथ व ऽबांदा, कमरपट्ट़ अश़ वेष़त योगेश्वरा भव्य ऽदव्य ऽदसते. 

य़ सवि पीज़ अत्यांत मनोहरा व आकषिक असत़त. पीज़ झ़ल्य़नांतर सक़ळा ८.३० व़जत़ शेड़ 

(स़वध़नतेच़ इश़ऱ) होतो. व नऊ व़जत़ धीप आरता ऽनघते.  

उत्सव मितीचा पीज़ : 

    मिख्य मांऽदऱताल प़ष़ण मीतीच्य रोजच्य़ पिजेऽशव़य ऽसध्दऩथ़चा ऽवऽवध उत्सव़ांस़ठा वेगळा अशा 

पांचध़तीना घडवलेला आकषिक मीती असीन त्य़स उत्सव मीती म्हणत़त. दसऱ व नवऱत्र, पौष पौऽणिम़, 

प़रधा पौऽणिम़, त्रैव़ऽषिक जक़ई य़त्ऱ व चैत्र स़सणे य़ उत्सव़ांच्य़ वेळा य़ उत्सव मितीचा ऽचत्तवेधक 
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पीज़ ब़ांधला ज़ते. येथाल ठऱऽवक पिज़रा मांडळा हा पीज़ ब़ांधण्य़त प़रांगत आहेत. इतर वेळा हा उत्सव 

मीती मिख्य ग़भ़ऱ्य़त ज़त़ऩ ड़व्य़ ब़जीस शेजघऱत ऽनद्ऱवस्थेत ठेवलेला असते.  

ऽसध्दऩथ पीज़ , नवस , इत्य़दा ब़बत म़ऽहता : 

    पिवीच्य़ क़ळा लोक सहकि टि ांब देव़च्य़ दशिऩस़ठा येत. पह़टे घोडेखिर येथे पऽवत्र कि ां ड़त स्ऩन करून 

पिज़ऱ्य़ांच्य़ घरा स्वतः नैवेद्य करून पिज़ऱ्य़ांऩ ड़ळ, गिळ, तेल, त़ांद ीळ, पाठ अस़ कोरड़ साध़ देत. 

तसेच भ़ांग बनऽवण्य़स़ठा दऽिण़ देऊन पिज़ऱ्य़ांकरवा नैवेद्य द़खवीन भोजन करून म़घ़रा ज़त. देव़च़ 

नैवेद्य ह़ पिरणपोळाच़ अथव़ भ़जा-भ़करा, ऽशऱ भ़त आमटा भ़ांगेसह असतो. मह़नैवेद्य असेल तर य़त 

भ़त आमटा व एक गोड पद़थि भ़ांगेसह असतो. भ़ांग बनवण्य़स़ठा सिांठ, बडाशेप, लवांग, वेलदोडे, 

खसख, बद़म, ज़यफळ, ऽमरे, ऱमपत्रा हे पद़थि योग्य प्रम़ण़त प़णा ऽमसळीन प़टय़वर ब़राक व़टी न 

घेऊन त्य़च़ रस ग़ळीन घेऊन त्य़त स़खर व दिध ऽमसळले ज़ते. देव़च्य़ ऩवे क़लवड, खोंड, इत्य़दा 

पशिधन सोडण्य़चा प्रथ़ आहे. सोने, च़ांदा, ऽपतळ, त़ांबे, स्टाल, इत्य़दा ध़तीच्य़ ऽवऽवध वस्ती नवस 

म्हणीन देत़त. उद़. घोड़, घांटा, इत्य़दा. अऽधक म़स़त त़ांबे ध़तीच्य़ वस्ती देव़स अपिण करत़त. व़ऽषिक 

नैवेद्य अथव़ मह़नैवेद्य़सोबत तसेच मिल़चे ज़वळ क़ढल्य़वर , लग्नक़यि झ़ल्य़वर देव़स पोश़ख 

(आहेर) देण्य़चा प्रथ़ आह.े पोष़ख़मध्ये धोतर + ५ माटर सिता क़पड, धोतर नसल्य़स अडाच माटरचे 

च़र पास असे १० माटर क़पड, फेट़, उपरणे इत्य़दाच़ सम़वेश असतो. 

    आपल्य़ प्ऱपांऽचक, व्यवह़ररक अडचणा, श़ररराक स्व़स्थ , तसेच वैयक्क्तक अडचडणा 

ऽनव़रण्य़स़ठा भक्तगण ५ पौऽणिम़ करत़त. नवसपीती म्हणीन अनेक भक्त घोडेखीर ते ऽसध्दऩथ मांऽदर 

तसेच जोगेश्वरा ते ऽसध्दऩथ मांऽदर असे लोट़ांगण अथव़ दांड स्ऩन घ़लत . एख़दय़ व्यक्क्तस़ठा क़हा 

नवस बोलल्य़स त्य़च्य़ वजऩएवढे खोबरे व गिल़ल घेऊन त्य़ांचे तान ऽहस्से करून एक पिज़ऱ्य़ल़ , 

दिसऱ मांऽदऱत देव़स, व ऽतसऱ ऽहस्स़ स़सनक़ठावर व इतरत्र उधळत़त. ऽवऽवध नवस फेडण्य़स़ठा 

देव़स ५, ११, २५, ५१, १०१ अश़ सांख्येने ऩरऴचे तोरण मिख्य मांऽदऱताल मितीजवळ अपिण 

करणय़चा प्रथ़ आह.े६   
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 नेलकरांजाचा जक़ई :  

    अऽधक म़स़ताल म़गिशाषि अम़वशेल़ श्रींचा छोटा प़लखा खरसिांडा नजाक ऩईक दऱ्य़ताल छोट्य़ 

जक़ईच्य़ भेटास ज़ते. य़ ऽदवशा ग़वकरा तेथे दशिन घेत़त. अद्ऱद़नहा केले ज़ते. य़ जक़ईस 

क़स़ऱचा जक़ई म्हणीनहा ओळखत़त . पौष शिक्ल त्रयोदशाल़ नेलकरांजा येथे जक़ईचा य़त्ऱ असते. य़ 

य़त्रेस़ठा श्रींचा रथ प़लखा नेलकरांजाकडे ज़ते. तेथाल म़न-प़न ऽस्वक़रून म़नेव़डा दऱ्य़त व़स्तव्य़स 

ज़ते. पौष शिक्ल चतिदिशास तेथे मोठय़ जक़ईचा भव्य य़त्ऱ भरते. स़यांक़ळा ४.०० व़जत़ प़लखाच़ 

परताच़ प्रव़स सिरु होतो. उत्तरऱत्रानांतर प़लखा श्राऩथ मांऽदरत पोहचते.  

    य़ देवाच्य़ सांदभ़ित पिढाल आख्य़ऽयक़ स़ांऽगतला ज़ते. नेलकरांजाच्य़ भोसले सरद़ऱांऩ एके ऽदवशा 

श्रा ऩथ मांऽदऱत दशिऩच्य़ वेळा एक रा ज़ताचे लह़न मिल स़पडले. ते ऩथ प्रस़द म्हणीन ऽस्वक़रून 

भोसलेंना ऽतच़ स़ांभ़ळ केल़. ब़लाक़च्य़ रूप़ने भोसलेंच्य़ घरा स़ि़त लक्ष्माच आला. त्य़ांचा 

सव़िथ़ांना भरभऱट झ़ला. ता हळीहळी  व़ढी  ल़गला व ता ऽवव़हयोग्य झ़ला. परांति ऽतचे वतिन व ऽवच़र 

स़ध़रण मिलास़रख ेनव्हतेच. ता सतत भक्क्तरस़त डि ांबलेला, स्व ऽचांतऩत रमलेला व भैरवभक्तात 

तल्लान असलेला अशा ऽतचा अवस्थ़ असे. भोसले सरद़ऱांना ऽतच्य़स़ठा ऽवव़हयोग्य मिलग़ प़ऽहल़ व 

तशा तय़रा सिरु केला. म़त्र लक्ष्माच्य़ तोंडीन भैरवभक्ता ऽशव़य व अध्य़त्म़ऽशव़य दिसरे ऽवच़र येईऩत . 

ऽतने ऱजे भोसलेंऩ स़ांऽगतले की, म़झ्य़ ऽवव़ह़चा व सांपीणि कल्य़ण़चा जब़बद़रा श्रा भैरव़वर आह.े 

त्य़च ऱत्रा भोसले द़ांपत्य़ांऩ श्रा भैरव़ांना स्वप्ऩत येऊन दृष्ट़्ांत ऽदल़ की जक़ईचा ऽचांत़ तिम्हा करू नक़. 

म़झ्य़ भक्तातच ऽतचे कल्य़ण आह.े मा ऽतच़ रिणकत़ि आह.े त्य़च वेळा जक़ईनेहा त्य़ांऩ स्वप्ऩत भेट 

देऊन मा भैरव अज्ञ़प्रम़णे तिमच्य़ ऽशव़ऱताल डोंगऱत व़स्तव्य करण़र असल्य़चे स़ांऽगतले . त्य़नांतर 

जक़ई त्य़ांच्य़ घऱतीन अदृष्य झ़ला.  

       य़ दोन्हा दृष्ट़्ांत़निस़र भोसले कि टि ांबाय़ांना त्य़ांच्य़ ऽशव़ऱताल डोंगर कप़रात शोध घेतल़ असत़ 

जक़ई एक़ उांच अश़ दिगिम ऽठक़णा श्रा भैरव ऽचांतऩत मग्न अवस्थेत बसलेला त्य़ांऩ आढळला. 

भोसलेऩ दोन्हा दृष्ट़्ांत पटले. आपण़स स़ि़त देवाच़ स़ांभ़ळ करण्य़चे भ़ग्य ल़भले . एवढेच नव्हे तर 
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ऽसध्दऩथ आपले ज़वई झ़ल्य़चे समजत़च त्य़ांऩ अत्य़नांद झ़ल़. तेव्ह़प़सीन ऩथ जक़ईचा भेट म्हणीन 

दर तान वष़ितीन अऽधक म़स़ताल पौष त्रयोदशाल़ नेलकरांजा जवळाल म़नेव़डा हद्ङात जक़ई य़त्ऱ भरते. 

    य़त्रेस़ठा खरसिांडातीन श्राचा प़लखा अभीतपीवि उत्स़ह़त ऽनघते. व़टेत घोडेखीर, ध़वडव़डा , 

आवटेव़डा, ऽवस़व़ येथे प़लखाचे म़नप़न स्व़गत केले ज़ते. तर नेलकरांजात श्राचे ज़वई म्हणीन 

पररसऱताल भक्त फट़क्य़ांच्य़ आतषब़जात उत्स़ह़त दशिन घेत़त. तेथीन प़लखा स़यांक़ळा 

मेटकरव़डा, म़नेव़डा, ऽहवतड, सज़, गिल़लकी येथाल भक्त़ांच़ म़नप़न ऽस्वक़रत रथ प़लखा जक़ई 

दऱ्य़त व़स्तव्य़स ज़ते. खरसिांडा येथाल मांऽदऱत रोजच्य़ ऽदनक्रम़निस़र तेथेहा धिपआरता, शेज आरता 

प़र पडते. तर चतिदिशास पह़टेप़सीन पररसऱताल ल़खो भक्त य़ ऽनसगिरम्य जक़ई दरात येऊन ऩथ 

जक़ईचे दशिन घेत़त. स़यांक़ळा ४.०० व़जत़ प़लखाच़ परताच़ प्रव़स सिरु होऊन प़लखा ऩथ 

मांऽदऱत मध्यऱत्रा परत येते. खरसिांडाताल ऩगररक, भक्त, सिव़ऽसना, सड़-ऱांगोळ्य़ क़ढीन फट़क्य़च्य़ 

आतषब़जात श्राच्य़ प़लखाचे स्व़गत करत़त.७   

 श्रािेत्र घोडेखिर :  

    घोडेखिर हे ऽठक़ण ऽनसगिरम्य ज़ांभळाच्य़ बऩत वसलेले आह.े ते खरसिांडा प़सीन दऽिणेस ऽभवघ़ट 

रस्त्यवर अांद़जे दोन ऽक. मा. अांतऱवर आह.े य़ ऽठक़ण़ब़बत जय़सा न घडे क़शा त्य़ने ज़वे 

घोडेखिऱशा असे म्हटले ज़ते. य़वरून य़ ऽठक़ण़चे महत्व आपल्य़ लि़त येते. य़सांदभ़ित पिढाल 

अख्य़ऽयक़ स़ांऽगतला ज़ते. श्रा भैरवऩथ म्हणजेच ऽसध्दऩथ जक़ई भेटास़ठा घोडय़वर स्व़र होऊन 

वरचेवर ज़त असत. त्य़ांचे ऽनत्य़चे ज़णे पत्ना मऴईच्य़ लि़त आल्य़ने ऽतने एक ऽदवस ऽसध्दऩथ़च़ 

गिपचीप प़ठल़ग केल़. 

     त्य़वेळा ऱत्राचा वेळ होता . पिढे भैरव़च़ अश्व व प़ठाम़गे मऴईदेवा अज्ञ़न ब़लक़सह ऽनघ़ला. 

एक़ ऽठक़णा ज़ांभळाच्य़ बऩत घोडय़च़ वेग मांद़वल़ असत़ऩ मऴईने अच़नक पिढे येऊन घोडय़च़ 

लग़म खचेल़. म़त्र भैरव़ने ऽतल़ न ओळखल्य़ने कोण आहे असे म्हणत च़बक़च़ आसीड ओढल़. तो 



120 

 

मऴई देवाच्य़ कडेवर असण़ऱ्य़ अज्ञ़न ब़ऴस ल़गल़ . त्य़मिळे ब़ळ रडी  ल़गले. कोण रडतय असे 

म्हणत ऽसध्दऩथ़ने म़गे पऽहले तर म़गे मऴई होता. ऽतने देव़स ऽवच़रले असे दररोज ऱत्रा एकटे कि ठे 

ज़त़. तेव्ह़ ऩथ़ांना जक़ईच्य़ भक्ताच़ मऽहम़ स़ांऽगतल़ . त्य़वेळा मऴईदेवाने ऩथ़ांऩ स़ांऽगतले की 

आज अऽधक म़स़ताल पौष शिध्द चतिदिशा आह.े आपण असे गिपचीप ज़ण्य़पेि़ दर तान वष़ांना येण़ऱ्य़ 

अऽधक म़स़ताल य़ ऽतथाल़ व़जत ग़जत जक़ई भेटास ज़वी. तेव्ह़प़सीनच य़ ऽतथाल़ ऽसध्दऩथ 

प़लखासह जक़ई भेटास ज़त़त.  

    ज्य़ ऽठक़णा मऴई देवाने घोडय़च़ लग़म खचेल़ त्य़ ऽठक़णा घोडय़चे दोन्हा खिर रुतले व तेथे दोन 

खडे्ड पडीन त्य़त प़ण्य़चे दोन झरे ऽनम़िण झ़ले. य़वरून य़ िेत्ऱस घोडेखिर हे ऩव प्रचलात झ़ले. य़ 

खड्ड़्च्य़ ऽठक़णा दोन जलकि ां ड ब़ांधले असिन तेथे ब़रम़हा स्वच्छ प़णा उपलब्ध आहे. जलकि ां ड़समोर 

अकऱ रुद्ऱांचे मांऽदर आह.े तर पऽश्चमेस रस्त्य़लगत मह़देव मांऽदर आह.े खरसिांडा घोडेखिर रस्त्य़वरच 

भ़ऽवक़ांस़ठा ऽवस़व़ हे स्थ़नक आह.े येथाल कि ां ड़चे स्ऩन पऽवत्र समजले ज़ते. त्य़मिळे दररोज अनेक 

भ़ऽवक येथे स्ऩन करून ऽसध्दऩथ दशिऩस ज़त़त . अनेक भ़ऽवक नवसपीती म्हणीन घोडेखिर प़सीन 

खरसिांडा पयांत लोट़ांगण घ़लत़त. श्ऱवण मऽहन्य़त मऽहल़ भ़ऽवक प़या च़लत य़ पऽवत्र कि ां ड़ताल प़णा 

कळशात घेऊन ऩथ मांऽदऱत प़चवेऴ आणीन व़हत़त . अनेक भक्त खरसिांडा येथाल दशिऩनांतर 

घोडेखिरच्य़ ऽनसगिरम्य स्थ़ना ऽवश्ऱांतास़ठा येत़त.  

खरसिांडाताल इतर मांऽदरे : 

    खरसिांडा येथे ऽसध्दऩथ़च्य़ मांऽदऱऽशव़य इतर अनेक मांऽदरे आहेत. म्हणीन मांऽदऱचे ग़व म्हणीनहा य़ 

ग़व़स ओळखले ज़ते. य़ ग़व़त गणेश मांऽदर, दिग़िम़त़ मांऽदर व दत्त मांऽदर आह.े गणेश मांऽदऱजवळ 

मठ़ऽदश़ांच्य़ सम़धा आहेत. य़ आव़ऱतच मोठ़ हनिम़न मांऽदर, मह़देव मांऽदर व ऩयब़च़ सवांगडा 

सरनोबत य़ांचा मांऽदरे आहेत. नग़रख़न्य़तीन आत प्रवेश केल्य़नांतर सभ़मांडप़त समोरच कऽपल़ ग़य 

नजरेस पडते. य़ ग़ईच्य़ खरव़स़तीन ऽपांड ऽनम़िण होऊन ऽसध्दऩथ़च़ जन्म झ़ल्य़चा आख्य़ऽयक़ 

आह.े प्रदऽिण़ म़ग़िवर ऱध़कुष्ण मांऽदर, यम़ई मांऽदर व नवगुह मांऽदर आह.े नवगुह मांऽदऱख़ला पिऱतन 
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क़ऴताल ब़ांधाव तळघर आह.े पिढे क़ळभैरव, तिळशावुांद़वन , ग़यमिख, लोखांडा स़सणे, औांध 

सांस्थ़नचे ऱज़ने ब़ांधलेले दऽिणमिखा सांकटऽवमोचक म़रुता मांऽदर (छोट़ म़रुता) आह.े तेथेच ऽचांचेच्य़ 

झ़ड़जवळ सभ़मांडप़त मऴईदेवा मांऽदर, लक्ष्माऩऱयण मांऽदर, इत्य़दा मांऽदरे आहेत. 

ऽशखर ऽशांगण़पीरच़ श्राशांभिमह़देव :  

    ऽशखर ऽशांगण़पीरच़ श्राशांभिमह़देव ह़ मह़ऱष्ट्र ़च़ एक जगत़-ग़जत़ लोकदेव आह.े म़ण त़लिक्य़त 

‘शांभिमह़देव़च़ डोंगर’ य़ ऩव़ने ओळखल्य़ ज़ण़ऱ्य़ डोंगऱवर तो गेला अनेक वषे मऱठा लोकमऩवर 

ऱज्य करात आह.े य़ देव़चा य़त्ऱ मह़ऽशवऱत्रा आऽण चैत्र मऽहन्य़त अशा दोन वेऴ भरते. पिणे, स़त़ऱ 

आऽण सोल़पीर य़ तान ऽजल्य़ांच्य़ साम़ांच़ सांगम य़ डोंगर पररसऱत घडलेल़ आहे. भाम़, कुष्ण़, नाऱ 

आऽण म़णगांग़ य़ नद्य़ांचे स़ऽनध्य य़च्य़ च़रा ऽदश़ांऩ ल़भले आहे. अनेक म़तब्बर मऱठा कि ऴांच़ 

कि लदेव म्हणीन शांभिमह़देव़चा भक्ता ऽवदभि-मऱठव़डय़सकट मह़ऱष्ट्र ़च्य़ व्य़पक भीभ़ग़त पसरला 

आह.े ह़ देव मऱठा अऽस्मतेच़ मह़न ऽशल्पक़र म्हणीन मह़ऱष्ट्र ़च्य़ इऽतह़स़त अजऱमर झ़लेल्य़ 

ऽशवछत्रपतींच़ कि लस्व़मा आह.े त्य़ांच्य़ भोसले घऱण्य़च़ तो कि लदेव आह.े    

    आजवर सांकऽलत झ़लेल्य़ रागात़ांत शांभिमह़देव़च्य़ य़ स्थ़ऩच़ उले्लख प्ऱध़न्य़ने ‘ऽशखर’ ऽकां व़ 

‘शांभिचे ऽशखर’ य़ ऩव़ने केलेल़ आह.े वऽचत ‘कोथळ्य़’ असेहा य़ पवित़चे ऩव आलेले आह.े 

कोथ़ळ पवित़च्य़ ऽशखऱवर शांभिमह़देव बळा अथव़ बऽळयेप़ (बऽळयप्प़) य़ भक्त़ल़ भेटण्य़स़ठा 

प्रकट झ़ल़ अस़ उले्लख जयऱमस्व़मा करत़त . बळाप ह़ गवळा ऱज़ आहे. ऽशांगण़पीरल़ ऽशखर 

ऽशगण़पीर अथव़ निसतेच ऽशांगण़पीर असेहा अनेकवेऴ सांबोधले ज़ते. रागात़ांत ‘आठ ऽदवस़ांच्य़ 

सोमव़ऱ’ च़ मऽहम़ व़रांव़र आळवलेल़ आह.े त्य़ ‘सोन्य़च्य़ ऽदवशा ’ बेल़ने ‘गदि’ झ़लेल़ शांभी डोळे 

भरून पह़त़ऩ ल़भलेला धन्यत़हा व्यक्त झ़लेला आहे. बेल़च्य़ ऽहरव्य़ रांग़ने आऽण दवण्य़च्य़ 

सिगांध़ने तर हा रागाते रांगीन गेलेला आहेत. पिढाल रागात़त य़च़ प्रत्यय आपण़स ऽदसतो.८   

   सांभी ग म्हणीां शांभि                  शांभि ऽशखऱवरुना येतो         
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                 य़त्ऱ स़ांभ़ळीन नेतो    

   सांभी ग म्हणीां सांभी               सांभी ऽशखऱवरा उभ़  

  य़त्रेचा पह़तो शोभ़  

     सांभी ग म्हणीां सांभी   सांभि तळाय़च्य़ क़ठा   

     य़त्ऱ डोंगऱच्य़ पोटा  

     हे रागात़तले य़त्ऱऽचत्र य़ऽत्रक़ांच्य़ उत्कटतेहूनहा देव़चाच भक्तभेटाचा उत्कटत़ प्रकष़िने प्रकट 

करण़रे आह.े अवघड व़ट़ांना येण़ऱ्य़ य़ऽत्रक़ांऩ स़ांभ़ळण्य़स़ठा शांभिमह़देव स्वतः ऽशखऱख़ला 

उतरतो; कधा तो तळ्य़च्य़ क़ठा थ़ांबीन डोंगरपोट़तीन येण़ऱ्य़ य़त्राक़ांचा आतिरतेने व़ट प़हतो; तर कधा 

ऽशखऱवर उभ़ ऱहून कौतिक़ने भक्त़ांचा गदी लोटत़ऩ प़हतो . हा दृश्ये शांभिमह़देव़च्य़ लोकऽप्रयतेचा 

आऽण लोक़ऽभमिखतेचा प्रऽतक आहे. चैत्ऱतला  य़त्ऱ हा मह़ऽशवऱत्राच्य़ य़त्रेहूनहा मोठा असते. ऐन 

उन्ह़ळ्य़त भरण़ऱ्य़ य़ य़त्रेत भक्त कोथळ पवित़च्य़ अवघड घ़ट़तीन प़ण्य़च्य़ क़वडा ख़ांद्य़वर 

व़हून आणीन शांभिमह़देव़ल़ गांग़जलने अऽभषेक घ़लत़त. क़वडा वह़णे हे मोठय़ पिण्यसांप़दऩचे स़धन 

म़नले ज़ते. शांभिमह़देव आपल्य़ भक्त़ांऩ अवधीत जोग्य़च्य़ रुप़त दशिन देतो अशा श्रध्द़ आह.े 

चैत्रम़स़तल्य़ पविक़ऴत येथे प़च ऱत्रा मिक्क़म करणे महत्व़चे म़नले ज़ते. हा य़त्ऱ शांभिमह़देव आऽण 

ऽगरज़ ऩर य़ांच्य़ लग्ऩस़ठा भरलेला य़त्ऱ असते. हे पिढाल रागात़तीन ज़णवते.  

                       सांबीदेव नवऱ झ़ल़ ऽचठ्ठठ्य़ गेल्य़त देश़वरा   

                                 नवऱ झ़ल़य ऽशखऱवरा   

      य़ य़त्रेच्य़ क़ऴत शांभिमह़देव आऽण बळा मह़देव (अमुतेश्वर) य़ांच्य़ मांऽदऱांच्य़ कळस़ांऩ प़गोटे 

ब़ांधले ज़ते. हे ल़ांबलचक अखांड प़गोटे व्रतस्थ कोष्ट्ा वषिभर प्रत्येक सोमव़रा ऽवणत असत़त.  

     पांढरपीरच़ ऽवठ्ठल आऽण ऽशखर ऽशांगण़पीरच़ मह़देव हे दोघेहा म़णदेश़ताल देव आहेत. दोघेहा 

सोरट़तीन आल्य़चा नोंद ऽमळते. दोघेहा य़दव कि ऴांशा जवळाक स़धण़रे देव आहेत. ऽशखर 
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ऽशांगण़पीरच़ शांभिमह़देव ह़ स्वतःल़ ऽवठ्ठल़च़ सख़ समजण़ऱ लोकदेव आहे. शांभिमह़देव़चे 

वसतास्थ़न असलेले श्रािेत्र ऽशांगण़पीर हे आपल्य़ ऩव़त ऽसांघण य़दव़चा स्मुता स़ांभ़ळीन आह.े इथल़ 

गवळा सम़ज ऽगराजेल़ आपला कन्य़ म़नतो. त्य़मिळे  शांभिमह़देव ह़ गवळय़ांच़ ज़वई आहे असे 

म्हटले ज़ते. 

     बऽळप़स़ठा मह़देव ज्य़ ऽठक़णा प्रकट झ़ल़ त्य़ ऽठक़णचे ऩव धवऴऽगरा आहे. बऽळप ह़ ऱज़ 

तेऱव्य़ शतक़पीवी होऊन गेल़. ह़ ऽशव़जाऱज़ांच्य़ कि ऴच़ मीळपिरुष आहे असे म्हटले ज़ते. त्य़मिळे 

म़लोजाऱजे, शह़जाऱजे, ऽशव़जाऱजे य़ांचा य़ देव़वर श्रध्द़ होता . त्य़मिळे अनेक वेऴ ऱजकीय 

सांघष़िचा झळ य़ मांऽदऱस बसलेला ऽदसते. उद़. औरांगजेब़चा छ़वणा ऽशव़जाच्य़ मुत्यीनांतर पेडग़व 

(बह़दिरगड, ऽज. अहमदनगर) येथे असत़ऩ ऽशखर ऽशांगण़पीरचे शांभिमह़देव मांऽदर उखडण्य़च़ प्रयत्न 

केल़. औरांजेब़च्य़ दरब़रचे जे सांभ़जाक़लान फ़रसा अखब़र प्रक़ऽशत झ़ले आहे, त्य़त ऽदऩांक १ 

फेब्रिव़रा १६८३ च्य़ नोंदात य़सांबांधा म़ऽहता ऽमळते.९  

     एकां दरात ऽवच़र करत़ शांभिमह़देव ह़ भोसले घऱण्य़च़ प्ऱरांभ़प़सीन  कि लस्व़ऽमना आहे. तो य़ 

घऱण्य़ताल ऱज्यकत्य़ांच्य़ कतुित्व़च़ पे्ररण़रोत्र आहे. ऱज्य शांभिमह़देव़चे आह;े आपण त्य़चे केवळ 

प्रऽतऽनधा म्हणीन ऱज्य च़लवात आहोत. अशा त्य़ांचा भ़वऩ असे. म़लोजाऱव भोसले य़ांचे म़लोजा हे 

ऩव मळोजा य़दव़च्य़ ऩव़प्रम़णेच शांभिमह़देव़च्य़ मीळ ऩव़वरून ठेवले गेले अस़वे. ‘म़लोजा’ हे 

खांडोब़चे एक लोकऽप्रय ऩव आह.े खांडोब़ ह़हा मीलतः गोपजऩांच़च एक लोकऽप्रय देव असल्य़मिळे 

मळोजा आऽण म़लोजा हा गोपकि लान व्यक्तींचा ऩवे खांडोब़च्य़ मलोजा-म़लोजा य़ ऩव़वरून ठेवला 

ज़णे सांभवनाय ठरते. 

     ऽशवभ़रतक़र कवींद्र परम़नांद य़ांना म़लोजींच़ उले्लख ‘म़लवम़ि’, ’म़लभीप़ल’ अस़ केल़ आह.े१० 

मलोजा-म़लोजा य़ य़दव कि ऴताल पिरुष़ांच्य़ ऩमकरण़च़ सांबध शांभिमह़देव़शा असणे, शांभिमह़देव ह़ 

श्राशैल़वराल मक्ल्लक़जििन असल्य़चा अनेक प्रकरणे उपलब्ध असणे आऽण शांभिमह़देव़चे मीति रूप 

जेजिराच्य़ खांडोब़प्रम़णे असणे य़ ब़बींच़ एकत्र ऽवच़र केल्य़वर असे म़ऩवे ल़गते की, खांडोब़, 
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शांभिमह़देव आऽण मक्ल्लक़जििन हे ऽभद्ऱ ऩव़ांना ऩांदण़रे तान देव एकच आहेत असे ऐऽतह़ऽसक दृष्ट्ाने 

ऽसध्द झ़लेले आहे. 

       जयऱमस्व़मींच्य़ वडग़व मठ़ल़ ‘जांगम़चा ग़दा’ असेहा म्हणत़त. ह़ मठ ऽशखर ऽशांगण़पीर 

येथाल शांभिमह़देव़च्य़ मांऽदऱल़ ल़गीन आह.े तेथाल व्यवस्थ़पन आजत़ग़यत जांगम़ांकडेच आह.े ह़ मठ 

‘भ़ांड़रगुह-मठ’ म्हणीन ओळखल़ ज़तो. शांभिमह़देव़च्य़ दररोजच्य़ नैवेद्य़चा व्यवस्थ़ य़ मठ़ताल 

जांगम़कडे छत्रपतींच्य़ वताने सोपवलेला आह.े य़ दररोजच्य़ नैवेद्य़चा स़मग्रा, तसेच देव़च्य़ पीजेस़ठा 

व उत्सव-महोत्सव़ताल अलांक़ऱस़ठा व़परल्य़ ज़ण़ऱ्य़ मैल्य़व़न वस्ती य़च मठ़त छत्रपतींच्य़ वताने 

ठेवल्य़ ज़त असत, म्हणीन त्य़ल़ ‘भ़ांड़रगुह’ हे ऩव आह.े ऽजज़ऊआईस़हेब़ांना ऽशखर ऽशांगण़पीरच्य़ 

सेवेकऱ्य़ांऩ इांद़पीरच्य़ देशमिखातीन क़हा द्रव्य ऽनयऽमतपणे ऽमळण्य़चा व्यवस्थ़ केला होता. त्य़ 

सेवेकऱ्य़ांत ऽशवऽलांग ऩव़च्य़ एक़ जांगम़च़ सम़वेश होत़.११  

    ऽहवांज़ कोळा व द़ांगट कोळय़ांच़हा य़ देव़च्य़ सेवेकऱ्य़ांमध्ये सम़वेश आह.े भ़ऱ गौऱ द़ांगट़ने 

भक्त़ांऩ फि लम़ऴ पिरव़व्य़त, देव़च़ व़ण आऽण मोरऽपस़ांच़ कि ां च़ स़ांभ़ऴव़ आऽण य़ सेवेस़ठा 

ज़ांभिळणा ग़वचे इऩम वांशपरांपरेने उपभोग़वे अस़ स्पष्ट् उले्लख ऽशल़लेख़त आहे. ज़ांभीळणा हे भ़ऱ 

गौऱ द़ांगट़चे ग़व स़ांगला ऽजल्य़ताल ख़ऩपीर त़लिक्य़त आह.े क़हा क़ऴनांतर य़ सम़ज़ताल अनेक 

लोक हे  म़ांस़ह़र करू ल़गले. त्य़मिळे ऽशव़ऽशव होऊ ल़गला . क़हा लोक म़से म़रू ल़गले, क़हा 

ऽशक़रा करू ल़गले. य़ सवि गोष्ट्ा देव़ल़ न आवडण़ऱ्य़ होत्य़. त्य़मिळे ब्ऱह्मण लोक़ांऩ य़ देव़च्य़ 

पीजेच़ म़ण देण्य़त आल़. 

     एवढ़ मोठ़ म़ण य़ लोक़ांच्य़ अश़ व़गण्य़मिळे ब्रह्म़ण़ांच्य़ ह़ता गेल़. त्य़मिळे  य़ सम़ज़ताल 

सवि लोक़ांना एकत्र जमीन ऽवच़र केल़ की, म़ांस़ह़र करणे व म़से म़रणे सोडीन देऊन च़ांगले व़गणे सिरु 

करू. त्य़निस़र च़र-ऽदवस लोक ठरल्य़निस़र व़गले, पण पिढे त्य़ांच्य़कडीन हे सांभ़ळल गेलां ऩहा. 

त्य़मिळे  ब्ऱह्मण लोक़ांच़ आत ऽशरक़व झ़ल़. ब्ऱह्मण़ांना श़ऱनिस़र पीज़ करण्य़चे म़न्य केले व 

कोळ्य़ांना त्य़स म़न्यत़ ऽदला. क़हा क़ल़वधानांतर ब्ऱह्मण़ांना कोळ्य़ांऩ ऽदलेले वचन प़ळले ऩहा. 
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त्य़ांना कोळ्य़ांऩ मांऽदऱत य़यल़हा बांदा घ़तला. य़मिळे कोळ्य़ांना त्य़ांच्य़ हक्क़चा व म़ऩचा आठवण 

करून ऽदला तराहा ब्ऱह्मण़ांना त्य़ांऩ देवऴचा प़यरा अऽजब़त चडत़ क़म़ नये. तिम्हा लोक त्य़ 

ल़यकीचे ऱऽहल़ ऩहात असे स़ांऽगतले . त्य़तीन दोघ़ांत ब़च़ब़चा झ़ला. 

     त्य़मिळे ब्ऱह्मण़ांना  देवऴल़ कि लपां ठोकला तेंव्ह़ कोळ्य़ांना कि लप़ल़ ब़ण ल़वल़ , तेव्ह़ कि लपां 

अपोआप उघडला गेला. कोळा देवऴत गेल्य़वर दोन्हा सम़ज़चा म़ऱम़रा झ़ला. ब्ऱह्मण़ांना कोळ्य़ांऩ 

बडवलां, म्हणीन त्य़ांऩ ‘बडवे’ हे ऩव पडलां आऽण देवऴत ज़ण्य़स़ठा कोळ्य़ांना द़ांडग़व़ केल़ म्हणीन 

कोळ्य़ांऩ ‘द़ांगट’ ऩव पडले. आजहा कोळ्य़ांच़ तेथे क़हा म़न आहे. तो म़न पिढालप्रम़णे; मोरऽपस़ांचा 

स़डा नेसीन, शेवटच्य़ श्ऱवण सोमव़रच्य़ य़त्रेत कल़वतणाल़ बरोबर घेऊन य़त्रेत म़नकऱ्य़ांच्य़ समि 

ऩच कऱयच़. हे कोळा मह़देव़चे भक्त म्हणीन त्य़ांऩ मह़देव कोळा असे म्हटले ज़ते. त्य़ांचे ऽशांगण़पिरचे 

उत्पद्ऱ सांपल्य़मिळे हे सवि लोक ऩऱज झ़ले व त्य़ांच़त फि ट पडला. ज्य़-ज्य़ ऽठक़णा पोट भरेल त्य़ 

ऽठक़णा  हे लोक गेले. फक्त दोन-च़र घरचां ऽसांगण़पीर य़ ठक़णा ऱऽहला .  

    ऽसांगण़पीर त़म्रपट़त ग्रांऽथत झ़लेल्य़ आद्य व्यवस्थ़पऩनिस़र बऽळयप्प़ने आपल्य़ पिढ़रपण़च़ व़पर 

करून स्वतःकडे अथव़ आपल्य़ गवळा सम़ज़कडे कि ठल़हा सेव़ऽधक़र ठेवलेल़ ऩहा. सेवेकऱ्य़ांत 

धनगर आह,े पण गवळा ऩहा. बऽळयप्प़ म़नकरा आह,े सेवेकरा ऩहा. िेत्ऱच्य़ पीविद्ऱऱताल पऽहल़ गिडा-

परडा म़ळेच़ म़न ऽशरस़ट आऽण स़ळि ांके य़ांच्य़कडे असल्य़चा नोंद य़ पिविपत्ऱत आह.े बऽळयप्प़ आऽण 

त्य़च्य़ सहक़ऱ्य़ांना एकत्र येऊन जे महत्वपीणि क़यि केल,े त्य़त गिरव़ांचे योगद़न लिणाय आह.े येथाल 

त़म्रपट़त गिरव़ांचे योगद़न आऽण स्थ़न य़चा नोंद गौरव़ने केलेला आह.े 

     ईऽप्सत क़य़िचा आखणा करण्य़स़ठा आऽण त्य़ आखणानिस़र सवि क़यि प़र प़डण्य़स़ठा जा मांडळा 

ऽशखरा एकत्र आला होता , त्य़ांत ‘पिज़ऱ बाज भरड़ ऽबन सषर भरड़’ य़ गिरव़चे ऩव आह.े पिढे मांऽदऱत 

य़ल़च पिज़रापण बह़ल केले. य़ने चौद़ वषे च़ललेल्य़ मांऽदर उभ़रणाच्य़ क़म़त ‘पऩस़ां ओड़ां’ 

म्हणजे पद्ऱ़स वडऱांचे वेतन बाज भरड़ ह़ गिरव देत असे. एकी ण प़चशे वड़र क़मग़ऱांपैकी अडाचशे 
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वडऱांच़ भ़र स्वतः बऽळयप्प़ उचलात असे, तर उरलेल्य़ दोनशे वडऱांच्य़ वेतऩचा जब़बद़रा 

बऽळयप्प़च़ मेव्हण़ (पत्ना पद्म़वताच़ बांधी) ऱमजा चव्ह़ण य़च्य़कडे असे.  

    मांऽदऱताल ऽत्रक़ळ पीजेचा सेव़ बाज भरडय़कडे सोपवलेला होता आऽण त्य़स़ठा त्य़ल़ सिकरे, 

शांभिपीर, पलावण (पलवण) इत्य़दा सह़ ग़वे वांशपरांपरेने इऩम म्हणीन ऽमऴला होता. ज्य़ प़लवण ग़व़त 

बाज भरडय़ने ऽशव़लय ब़ांधले ते प़लवण ग़व स़त़ऱ ऽजल्य़ताल म़ण त़लिक्य़तच , दऽहवडाच्य़ 

व़यव्येस आह.े प़लवण ऩव़चा अनेक ग़वे असला, तरा ऽशखर ऽशांगण़पीर िेत्ऱच्य़ पररसऱत म़ण 

त़लिक्य़त असलेले हे ग़व बाज भरडय़शा सांबांऽधत असले प़ऽहजे, असे व़टते. 

    ऽशखर ऽशांगण़पीर येथाल शांभिमह़देव़च्य़ ऽनत्योप़सनेस़ठा आऽण नैऽमऽत्तक उप़सनेश/सेवेशा सबांध 

असण़ऱ्य़ ज्य़ व्यक्तींचा ऩवे ऽशांगण़पीर त़म्रपट़त ऽनऽदिष्ट् झ़लेला आहेत, त्य़त एक ऩव ‘सोरटे गोऩ 

भ़ऩ’ असे आह.े य़ गोऩ भ़न सोरटय़ांना प़दिक़ांचा पीज़ कऱवा आऽण त्य़स़ठा थ़दळे य़ ग़व़चे इऩम 

उपभोग़वे , असे देवस्थ़नच्य़ आद्य व्यवस्थ़पऩत नोंदलेले आह.े हे ग़व दऽहवडाप़सीन दोन तान ऽक.मा. 

अांतऱवर आह.े थ़दळे हे ग़व आजहा धनगर बहुसांख्येचेच ग़व आहे आऽण तेथाल प़टालकी 

धनगऱांकडेच आह.े ऽशांगण़पीर त़म्रपट़त नोंदलेल़, ऽशखऱवराल प़दिक़ांच्य़ ऽनत्यपीजेस़ठा ऽनयिक्त झ़लेल़ 

गोऩ भ़ऩ सोरटे ह़ सेवेकरा अथ़ितच धनगर आह.े आज ऽशांगण़पीऱत ‘सोरटे’ उपऩमक धनगर 

सेवेकऱ्य़ांऩ कसलेहा स्थ़न उरलेले नसले तरा खिद्ङ सोरटे मांडळींऩ ऽशांगण़पीरशा असलेल्य़ आपल्य़ 

पिविसांबांध़चे स्मरण आजहा आह.े आज हा सोरटे मांडळा सोमय़चे करांजे त़. ब़ऱमता, ऽज. पिणे य़ 

ग़व़ताल एक़ व़डात ऱहत़त. य़ व़डाचे ऩव सोरटेव़डा असेच आहे. 

करगणाच़ लखमेश्वर -सोमेश्वर : 

    उत्तर कऩिटक़ताल लक्ष्मेश्वर (पिऽलगेरे-हुऽलगेरे) य़ िेत्ऱताल सोमऩथ़चा आठवण ज़गवण़रे एक 

ऽशवस्थ़न मह़ऱष्ट्र ़त पशिप़लक सम़ज़च्य़ प्रभ़विेत्ऱत आहे. हे ऽशवस्थ़न म्हसवडच्य़ दऽिणेस, 

आटप़डाजवळ आह.े य़ लह़नश़ ग़व़चे ऩव आहे करगणा. कऱ्ह़ड-ऽवटे-ख़ऩपीर-करगणा ह़ पीवेकडे 
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ज़ण़ऱ म़गि सरळ असीन, ऽवटय़प़सीन करगणाचे अांतर अवघे अठ्ठ़वद्ऱ ऽकलोमाटर आहे. स़ांगला-

ऽमरजेकडीन करगणाल़ य़यचे झ़ले, तर सिम़रे पांच़ण्णव ऽकलोमाटर अांतर तोड़वे ल़गते.  

    पीवी स़ांगला ऽजल्य़ताल ख़ऩपीर त़लिक्य़त मोडण़रे हे ग़व आत़ आटप़डा त़लिक्य़त सम़ऽवष्ट् झ़ले 

आह.े आठ-नऊ हज़र लोकवस्ताचे हे ग़व तेथाल ‘लखमेश्वर’ य़ अऽधष्ठ़त्य़ देव़मिळे आऽण भक्त़ांचा 

गदी खचेण़ऱ्य़ ऽतथल्य़ व़ऽषिक य़त्रेमिळे स़ांगला ऽजल्य़त प्रऽसध्द आहे. सांस्थ़ने ऽवलान होण्य़पीवी 

करगणाच़ सम़वेश औांध सांस्थ़नत होत होत़ आऽण औांधच्य़ पांतप्रऽतऽनधींना लखमेश्वऱच्य़ 

ऽनत्यनैऽमऽतक उप़सनेचा ऽवशेष दखल घेतला होता.  

    ग़व़त ऽशरत़ऩ प्ऱरांभाच लखमेश्वऱचे मांऽदर ऽदसते. उांच दगडा ऽभांतींना बांऽदस्त केलेल्य़ प्रशस्त 

प्ऱक़ऱत मध्यभ़गा हे य़दवक़लान सिांदर मांऽदर उभे आह.े मांऽदर उत्तऱऽभमिख असीन, प्ऱक़ऱत प्रवेश़स़ठा 

उत्तर, पीवि आऽण पऽश्चम य़ तान ऽदश़ांऩ प्रवेशद्ऱरे आहेत. उत्तरेकडाल मिख्य द्ऱऱवर नग़रख़ऩ आह.े य़ 

मिख्य प्रवेशद्ऱऱच्य़ ब़हेर, समोरच दोन अऩम व्यक्तींचा स्मुऽतवुांद़वने आहेत. य़ वुांद़वऩांचे उांच चौथरे 

च़रा ब़जीांऩ ऽशल्प़ांना शुांग़रलेले आहेत. य़ वुांद़वऩांऩ मांऽदऱसमोरच्य़ भ़ग़शा टेकी न ठेवलेले दोन 

वारगळ आहेत आऽण लेख कोरण्य़स़ठा तय़र केलेला एक कोरा ऽशऴ आहे. य़ वुांद़वऩजवळ पीवेकडे 

एक लह़नसे म़रुता मांऽदर आह.े य़ मांऽदऱच्य़ दशिना ऽभांताल़ , द़ऱच्य़ दोन्हा ब़जीांऩ ठेवलेले आऽण भडक 

तैल रांग ऽदलेले आणखा दोन वारगळ उभे आहेत. 

    प्ऱक़ऱच्य़ पऽश्चमेकडाल प्रवेशद्ऱऱकडे ज़त़ऩ एक़ प़ऱवर ऩगशाऴ ठेवलेल्य़ आहेत आऽण 

प़ऱजवळ च़र सप़ट ऽशल़खांड़ांवर कोरलेल़ ब़ऱ (१+३+४+४) उठ़व़चा मिख ेआहेत. य़ 

पऽश्चमेकडाल द्ऱऱपलाकडे, शे-दाडशे माटर अांतऱवर बेलगांग़ ऩव़च़ एक लह़नस़ प्रव़ह व़हतो आह.े 

य़ प्रव़ह़ल़ येथे ताथिप्रऽतष्ठ़ ल़भलेला आह.े हे पऽश्चमद्ऱर आऽण बेलगांगेच़ प्रव़ह य़मध्ये झ़डेझिडपे 

व़ढलेला असीन, द्ऱऱत द़ांडकी ट़की न पलाकडे ज़ण्य़त अडथऴ ऽनम़िण केलेल़ आहे. पीवेकडाल द्ऱर हे 

ग़व़तीन मांऽदऱत ऽशरत़ऩ व़परले ज़ते. 



128 

 

    लखमेश्वर मांऽदऱचे मीळचे ऽशखर पडीन गेलेले असीन, अलाकडे उद्योगव्यवस़य़च्य़ ऽनऽमत्त़ने मिांबईत 

ज़ऊन ऱऽहलेल्य़ करगणा-व़ऽसय़ांना पिढ़क़र घेऊन नव्य़ ऽशखऱसह मांऽदऱच्य़ जाणोद्च़ऱचे क़म पीणि 

केले आह.े य़ जाणोद्च़ऱच़ एक भ़ग म्हणीन ग़भ़ऱ्य़ताल श़ळि ांक़यिक्त दोन ऽशव़ऽलांग़पैकी एक (तिलनेने 

लह़न असलेले) ऽशवऽलांग ग़भ़ऱ्य़ब़हेर रांगमांडप़त आपल्य़ ड़व्य़ ह़त़त ठेवलेले आहे आऽण 

मांऽदऱच्य़ भ़ग़त कोठेतरा असलेल़ नांदा य़च मांडप़ताल रांगऽशळेवर ठेवल़ आहे. य़ रांगमांडप़ताल सवि 

स्तांभ अत्यांत घोटाव आऽण निाद़र आहेत. नांदाचा दोन्हा ऽशांगे व क़न फि टी न गेले आहेत. स्थ़ऽनक 

मांडळींच्य़ स़ांगण्य़निस़र य़ मांऽदऱल़ मितीभांजक़ांच़ उपद्रव झ़लेल़ असीन, त्य़चमिळे नांऽदमांडप, नांदा 

आऽण मिखमांड़प़च़ एक़ ब़जीच़ ऽशल्पजऽडत कठड़ व दोन स्तांभ फि टी न गेले आहेत. इथले लोक य़ 

ऽवध्वांस़च्य़ सांदभ़ित अफजलख़ऩचे ऩव घेत़त आऽण ‘य़ प़प़चे फळ म्हणीन ऽशवछत्रपतींकडीन त्य़च़ 

कोथऴ ब़हेर आल़,’ असे त्य़वर भ़ष्यहा करत़त .  

    गभिगुह़ताल ऽशवऽलांग़म़गे एक़ अऽधष्ठ़ऩवर ऱम-लक्ष्मण-सात़ य़ांच्य़ सांगमरवरा मीती ऽवऱजम़न 

झ़लेल्य़ आहेत. जाणोद्च़ऱचे क़यि करण़ऱ्य़ांना गेल्य़ वास-पांचवास वष़ित य़ मीती जयपीरवरून मिद्ङ़म 

घडवीन आणलेल्य़ असीन, य़ मांऽदऱल़ ‘ऱममांऽदर’ म्हणीन जे (गैरसमजितातीन) ओळखले ज़त होते, 

त्य़ल़ पके्क दृष्ट्ागोचर समथिन देण्य़च़ यशस्वा प्रयत्न केल़ आहे. लखमेश्वर मांऽदर हे उघड उघड 

ऽशवमांऽदर असीनहा त्य़ल़ ऱममांऽदर क़ म्हणत़त, हे समजीन घेण्य़स़ठा आपल्य़ल़ य़ मांऽदऱसांबांधाच्य़ 

प़रांप़ररक कथ़ांच़ पररचय करून घ्य़व़ ल़गेल . 

    मांऽदऱसांबांधाच्य़ कथ़ांच़ गिांत़ सोडवण्य़पीवी मांऽदऱच्य़ घडणाताल आणखा क़हा ऽवशेष प़ह़यल़ 

हवेत. मिखमांडप वगळत़ मांऽदऱच्य़ भ़ग़त ऽशल्पे ऩहात. सभ़मांडप़ताल स्तांभ जसे घोटाव आऽण निाद़र 

आहेत, तसेच मिखमांडपचे स्तांभहा आकषि आहेत. मांऽदऱचे मिख्य ऽशखर जरा नवे ब़ांधले असले, तरा 

मिखमांडप़ताल छत म़त्र मिळचेच आह.े मिखमांडप़च्य़ दोन ब़जीांच्य़ कठडय़ांपैकी एक नष्ठ झ़ल़ आह.े 

मांऽदऱत ऽशरत़ऩ आपल्य़ ड़व्य़ ह़त़त जो कठड़ आह,े त्य़च्य़ ब़हेरच्य़ भ़ग़वर उठ़व़चा ऽशल्पे 

आहेत. य़ ऽशल्प़ांत जशा ऽमथिनऽशल्पे आहेत, तशाच दोन ग़ई ांसह उभ़ असलेल़ मिरलाधर, कुष्ण आऽण 
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घिसळख़ांब़शा ओणवीन डेऱ्य़ताल दहा घिसळण़रा गवळण हा गोपजऩांऩ ऽप्रय असण़रा ऽशल्पे आहेत. 

मांऽदर ऽशव़चे असीनहा हा ऽशल्पे दशिना मांडप़च्य़ भ़ग़वर कोरला आहेत, हे ऽवशेष. मिखमांडप़तीन 

रांगमांडप़त ऽशरत़ऩ आऽण रांगमांडप़तीन गभिगुह़त प्रवेश करत़ऩ द्ऱररट्टकेवर कीऽतिमिख़च्य़ ज़गा मेंढय़चा 

मिख ेउठ़व़त कोरलेला आहेत. पिज़ऱ्य़चे स्पष्ट्ाकरण असे की, हा दिमिखा आहेत. गभिगुह़च्य़ 

द्ऱरपरट्टकेवर य़ मेंढय़ांच्य़ मिख़च्य़ वरच्य़ भ़ग़त जा तोरणसदृश निा आह,े ऽतच्य़ दोन्हा टोक़ांऩ 

वऱहऽशल्पे आहेत. पिज़रा त्य़ ऽशल्प़ांचा ओळख ‘गेंडय़चा ऽशल्पे ’ म्हणीन करून देत़त.   

    मांऽदऱचे आऽण त्य़वराल ऽशल्प़ांचे हे अऽतशय स्थील वणिन प़हत़ असे स्पष्ट्पणे ज़णवते की , ब़ऱव्य़-

तेऱव्य़ शतक़त ज़गते-ग़जते असलेले हे स्थ़न क़लौघ़त मोठय़ ह़नाल़ तोंड देऊन आजहा आपल्य़ 

पिऱतन वैभव़चे आऽण सौंदय़िचे दशिन घडवात उभे आहे. त्य़च़ आऽण त्य़च्य़शा सांबांध असलेल़ पररव़र 

व पररसऱांच़ ऽकता आऽण कोणत़ भ़ग क़यमच़ ऩहास़ झ़ल़ आहे आऽण भ़ऽवकतेने , त्य़गपीविक 

जाणोध्द़ऱचे क़यि करण़ऱ्य़ांकडीन त्य़च्य़ मीलरूप़त कोणते ऽवसांव़दा बदल घडीन आले आहेत, य़च़ 

नेमक़ तपशाल देणे शक्य होण़र ऩहा.  

    करगणाताल मौऽखक परांपरेनिस़र लखमेश्वऱचे स्थ़न ऱम़यण़ताल लक्ष्मण़शा सांबांऽधत आहे. १२ 

सात़म़ईसह ऱम-लक्ष्मण दांडक़रण्य़त रह़त असत़ऩ य़ ऽठक़णा आले होते. आजच्य़ 

लखमेश्वरमांऽदऱम़गे असलेल्य़ डोंगऱत ऽसत़न्ह़णा आऽण ऱमदऱ हा ऽठक़णे ऱमकथेचा स्मुता स़ांभ़ळीन 

आहेत. त्रेत़यिग़त शिपिणखचे़ पित्र शांबऱसिर येथे अऽजांक्य स़मथ्यि प्ऱद्ल करण्य़स़ठा तप करात होत़ . 

त्य़च्य़ तप़मिळे क़लखड्ग ऽदव्यलोक़तीन ख़ला उतरू ल़गले. त्य़ खडग़्ल़ ख़ला प्रथम ऽदसल़ 

ऱमबांधी लक्ष्मण. त्य़ने ऽवच़र केल़ की, दिष्ट् शांबऱसिऱच्य़ ह़ता पडण्य़ऐवजा आपण य़ सत्वधार 

लक्ष्मणच्य़ स्व़धान व्ह़वे. क़लखड्ग अकऽल्पतपणे ह़ता पडत़च लक्ष्मण चऽकत झ़ल़ आऽण त्य़ने त्य़ 

खड्ग़चे स़मथ्यि आजम़ऽवण्य़स़ठा ते समोरच्य़ वेळीच्य़ बऩवर म़रले. त्य़च बनत शांबऱसिर तप करात 

होत़. क़लखड्ग़ने त्य़च़ वेध घेतल़. त्य़ वेळीच्य़ बऩतीन रक्त़च़ प़ट व़हू ल़गल्य़चे प़हून, 

ऽनरपऱध्य़च्य़ हत्तेचे प़प आपल्य़ ह़तीन घडले म्हणीन लक्ष्मण दि:ख करू ल़गल़. त्य़चे अपऱधापण दीर 
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करण्य़स़ठा स़ि़त भगव़न शांकर त्य़च्य़पिढे प्रकट झ़ल़ आऽण त्य़ल़ प़प-पिण्य़च़ ऽववेक स़ांगीन 

आत्मऽलांग ऽदले. लक्ष्मण़ने त्य़ अपीवि आत्मऽलांग़चा येथे सहर कमल़ांना पीज़ ब़ांधीन श्रध्द़पीविक 

प्रऽतष्ठ़पऩ केला. लक्ष्मण़ने स्थ़ऽपले म्हणीन त्य़ल़ लक्ष्मणेश्वर/लक्ष्मेश्वर (लखमेश्वर) असे अऽभध़न 

प्ऱद्ल झ़ले. लखमेश्वरमांऽदऱच्य़ उत्तरेस श्राऱम़ने स्थ़पन केलेले ऱमऽलांग हे स्थ़न आह.े 

     लक्ष्मण ह़ ऱम़च़ कऽनष्ठ बांधी असीन तो ऽनरांतन ऱम़च्य़ आज्ञेत ऱहण़ऱ होत़ . त्य़ल़ स्वतांत्र प्रऽतष्ठ़, 

ऱम़वेगळा ओळख ऩहा. म्हणीन लोकम़नस़त लक्ष्मण़ऐवजा त्य़चे आऱध्य दैवत असलेल्य़ ऱम़चाच 

महता अऽधक. लखमेश्वरमांऽदर हे ऱममांऽदर म्हणीन स़ांऽगतले ज़ऊ ल़गले, ते य़ ऩत्य़मिळे. जाणोध्द़र 

करण़ऱ्य़ांना लखमेश्वऱच्य़ ग़भ़ऱ्य़त ऱम-लक्ष्मण-सात़ य़ांच्य़ सांगमरवरा मीती अगदा अलाकडच्य़ 

क़ऴत बसवण्य़पीवीहा लोक़ांच्य़ तोंडा य़ मांऽदऱच़ उले्लख ‘ऱममांऽदर’ म्हणीन केल़ ज़त होत़ . 

मह़ऽशवऱत्राल़ लखमेश्वऱचा प़लखा जेंव्ह़ ऽमरवत नेला ज़त असते, तेव्ह़ त्य़ प़लखात ऱम़च़ क़पडा 

मिखवट़ ठेवण्य़चा प्रथ़ च़लत आला आहे. एवढेच नव्ह,े तर मह़ऽशवऱत्राच्य़ मोठय़ य़त्रेच्य़ 

ख़लोख़ल येथे ऱमनवमाच़ उत्सवहा आठवड़भर स़जऱ होतो .  

    ऱम़यण़शा जोडला गेलेला आणखा एक कथ़ करगणाच्य़ पांचक्रोशात एक़ स्थ़ऩच्य़ ऩम 

स्पष्ट्ाकरण़स़ठा व़परला गेला आह.े य़ िेत्ऱच्य़ दऽिणेकडे, मध्ये थोडे अांतर असलेले दोन डोंगर आहेत. 

त्य़ांच्य़मधीन एक प्रव़ह व़हतो. य़ दोन डोंगऱांऩ ‘क़वडय़ डोंगर’ असे ऩव आहे आऽण त्य़मधीन 

व़हण़ऱ्य़ प्रव़ह़ल़ ‘क़वडय़च़ ओढ़’ असे ऩव आह.े ह़ ओढ़ वह़त ज़ऊन थोडय़ अांतऱवर एक 

तळे ऽनम़िण झ़लेले आह.े तळ्य़क़ठा जा वस्ता आह,े ता तळेव़डा य़च ऩव़चा आह.े ‘क़वडय़’ म्हणजे 

क़वडव़ल़ . ऱमकथेशा सांबांध असण़ऱ क़वडव़ल़ आपल्य़ल़ म़ऽहत आहे. तो श्ऱवण- आपल्य़ 

म़त़ऽपत्य़ांऩ क़वडात बसवीन क़शाल़ घेऊन ज़ण़ऱ म़तु-ऽपतुभक्त. तो करगणा पररसऱतीन उत्तरेकडे 

ज़त असत़ऩ तळेव़डा येथाल तळ्य़वर वुध्द आई-ब़प़ांस़ठा प़णा आण़यल़ आल़ होत़ . ऽशक़रास़ठा 

येथाल अरण्य़त आलेल्य़ दशरथ़च्य़ ब़ण़ल़ तो बळा पडल़ . त्य़चे स्मुऽतस्थ़न एक़ लह़नश़ देवऴत 

तळेव़डा येथे आहे आऽण त्य़च्य़ क़वडाच्य़ दोन्हा प़रडय़ांत बसलेल्य़ वुध्द जोडप्य़चे दोन डोंगर 
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बनलेले आहेत. डोंगऱांचे रूप प़वलेला क़वड, त्य़ क़वडाच़ प्रव़ह-रूप द़ांड़ आऽण हा क़वड व़हण़ऱ 

श्ऱवण – य़ स़ऱ्य़ खिण़ पिन्ह़ आपल्य़ल़ लक्ष्मेश्वऱकडेच घेऊन ज़त़त . करगणाच्य़ दऽिणेस 

असलेल्य़ ऽहवतड य़ ग़वचे लोक य़ तथ़कऽथत श्ऱवण़च्य़ मांऽदऱत गीळ घ़लीन ऽशजवलेल्य़ व्हांडाच़ 

भांड़ऱ घ़लत़त .  

    आत़पयांत स़ांऽगतलेल्य़ कथ़ य़ ‘लख्मेश्वर’ य़ ऽशवस्थ़ऩशा , तो ज्य़ िेत्ऱच़ अऽधष्ठ़त़ देव आहे 

त्य़ करगणा िेत्ऱशा आऽण िेत्ऱच्य़ पांचक्रोशाताल पऽवत्र स्थ़ऩांशा ऽनगऽडत आहेत. हा कथ़हा दिऱन्वय़ने 

ऱम़यण़शा सांबांध ऱखण़रा आहे. लखमेश्वर हे ऽशल्प कोणा उभ़रले, य़ प्रश्ऩचे उत्तर द्य़यल़ 

आपल्य़जवळ कोणतेहा ऐऽतह़ऽसक प्रम़ण आज उपलब्ध ऩहा. येथे लेख कोरण्य़स़ठा ऽसध्द केलेला 

एक ऽशळ असल्य़चे फक्त ऽदसते, म़त्र एकहा कोराव लेख येथे आढळत ऩहा. 

    लखमेश्वरमांऽदऱच्य़ उभ़रणाचे श्रेय कोण़कडे ज़ते , य़चे व़स्तवदशी उत्तर शोधण्य़चा ऽदश़ 

लोकम़नस़ने ऽनम़िण केलेल्य़ कथेतीन ऽमळी  शकते. ता कथ़ पिढालप्रम़णे आह.े लक्ष्मण़ने स्थ़ऽपलेल्य़ 

लखमेश्वऱचा पीज़ हेम़द्रा अथव़ हेम़डपांथ ऩव़च़ एक ब्ऱह्मण करात अस.े तो पह़टेच ऽशव़चा यथ़स़ांग 

पीज़ करून ऽशवऽलांग फि ल़ांना झ़की न ट़कीत असे. एकद़ लांक़ऽधपता ऽबभाषण़ल़ पोटदिखाच़ ऽवक़र 

जडल़. त्य़ने अनेक उपच़र करून पऽहले, परांति दिखणे क़हा केल्य़ हटेऩ. मग त्य़ने उत्तम वैद्य़च़ शोध 

सिरु केल़, तेव्ह़ त्य़ल़ समजले की, करगणा येथाल ऽशवऽलांग़चा ऽनत्यपीज़ करण़ऱ्य़ हेम़द्राजवळ य़ 

दिखण्य़वरच़ ऱमब़ण उप़य आहे.  

   त्य़ने हेम़द्राल़ आणण्य़स़ठा आपले ऱिस दीत प़ठऽवले. ते अक्ऱळऽवक्ऱळ दीत आपल्य़ल़ 

नेण्य़स़ठाच येत आहेत, हे प़ऽहल्य़वर तो ऽबच़ऱ हेम़द्रा फि ल़ांच्य़ ऽढग़ऱ्य़त लपल़. ऽबभाषण़च्य़ 

दीत़ांऩ ग़भ़ऱ्य़त कोणाच ऽदसले ऩहा, म्हणीन त्य़ांना देव़ल़ व़ऽहलेल्य़ तो पिष्पसांभ़र आपल्य़ स्व़माचा 

ख़त्रा पटवण्य़स़ठा उचलीन नेल़. ऽबभाश़ण़पिढे ता फि ले ओतल्य़नांतर त्य़ांतीन  हेम़द्रा घ़बऱघिबऱ होऊन 

ब़हेर आल़. ऽबभाषण़ने त्य़ल़ अभय देऊन श़ांत केल्य़नांतर त्य़ने उप़य शोधीन ऽबभाषण़चा व्य़धा दीर 

केला. त्य़नांतर, रोगमिक्त झ़लेल्य़ ऽबभाषण़ने प्रसद्ऱ होऊन हेम़द्रास ‘तिल़ क़य देऊ?’ असे ऽवच़रले. 
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हेम़द्राने  एकच म़गणे म़ऽगतले की, ‘तिमच्य़ ऱज्य़त जशा सिांदर ऽशवमांऽदरे आहेत, तसे मांऽदर म़झ्य़ 

लखमेश्वऱस़ठा ब़ांधीन द्य़.’ ऽबभाषण़ने तत्क़ळ त्य़चा इच्छ़ पीणि केला.  

    करगणाच्य़ य़ ऽशव़चे ऩव लखमेश्वर असे आहे. लक्ष्मणेश्वर असे ऩहा. लखमेश्वर हे लक्ष्मणेश्वर 

य़ ऩव़चे उच्च़रसिलभ रूप आह,े हेहा स्पष्ट् आह.े इ. स. च्य़ अकऱव्य़ शतक़त कोण़ लक्ष्म अरस 

(मऱठात स़ांग़यचे झ़ले, तर लखम ऱज)े य़ ऽशवभक्त़ने य़ मांऽदऱचा उभ़रणा केला , म्हणीन पिऽलगेरेच़ 

दऽिण सोमऩथ आपल्य़ ऩव़शा य़ भक्त़चे ऩव ऽनगऽडत करून लक्ष्मेश्वर य़ पय़ियऩम़नेहा ओळखल़ 

ज़ऊ ल़गल़ आऽण िेत्ऱचे पय़ियऩमहा लक्ष्मेश्वर असे व़परले ज़ऊ ल़गले . करगणाच़ लखमेश्वर ह़ 

सोमऩथ असल्य़चा आांऽशक स्मुता तेथाल पिज़ऱ्य़च्य़ आजच्य़ ऽपढातहा ऽटकी न आह,े हे पिज़ऱ्य़शा 

बोलत़ऩ स्पष्ट् ऽदसीन आले आह.े लक्ष्म अरस़चा आठवण बिजल्य़वर करगणातल्य़ समीहम़नस़चे 

प्रऽतऽनऽधत्व करण़ऱ्य़ पौऱऽणक़ांना लक्ष्म़च़ लक्ष्मण बनवल़ आऽण लक्ष्मण़च्य़ ध़ग्य़तीन ऱमकथेशा 

ऽनगडात अश़ स्पष्ट्ाकरणकथ़ांचा गिांफण कि शलतेने केला. करगणाच्य़ उत्तरेल़ म्हसवड आऽण दऽिणेल़ 

खरसिांडा हा धनगऱांचा मोठा िेत्रे आहेत. करगणा हे आजहा धनगर बहुसांख्येचे िेत्र असीन तेथाल प़टाल , 

सरपांच य़ांस़रखा ग्ऱमनेतुत्व़चा पदे हा य़ सम़ज़कडेच आहेत.  

उमऱणाचा ऽशव़लये : 

    उमऱणा (त़. जत, ऽज. स़ांगला) च्य़ पररसऱत ब़ऱव्य़- तेऱव्य़ शतक़त उभ़रला गेलेला अनेक 

ऽत्रकी ट मांऽदरे भक्तजऩांच्य़ वदिळाने कमा-अऽधक प्रम़ण़त ग़जत ऱऽहला आहेत. उमऱणाताल 

हेमऽलांगमांऽदर आऽण मक्ल्लक़जििनमांऽदर, ऱमताथ़िताल ऱमेश्वरमांऽदर, म़डग्य़ळ (त़.जत), मह़देवमांऽदर, 

कि चा (त़.कवठेमह़ांक़ळ) इत्य़दा ऽत्रकी ट मांऽदरे आहेत. उमऱणा येथे दोन ऽत्रकी ट मांऽदरे आहेत. त्य़ताल 

एक ग़व़च्य़ पीवेकडे आऽण दिसरे ग़व़च्य़ पऽश्चमेल़ आह.े हा दोन्हाहा मांऽदरे ब़ऱव्य़ शतक़ताल 

आहेत. 



133 

 

     य़ ग़व़त आऽण पररसऱत अनेक पिऱतन ऽशल्पखांड ऽवखिरलेले असीन, ग़वठ़ण़त कोठेहा खणले, तरा 

जिने अवशेष ग़डलेले आढळत़त. अश़च, आज अऽस्तत्व़त नसलेल्य़ मांऽदऱांताल दोन ऽझजके ऽशल़लेख 

पीवेकडाल ऽशवमांऽदऱच्य़ प्रवेशद्ऱऱच्य़ दोन्हा ब़जीांऩ ऽभांताशा टेकी न उभे केलेले आहेत. य़ मांऽदऱसमोर 

भग्न नांदा, श़ळि ांक़, क़हा जिने स्तांभ़वशेष आऽण एख़द़ ऽशल्पखांड पडलेल़ आहे. सध्य़ उमऱणा हे ग़व 

उध्वस्त वस्तीांच्य़ अवशेष़ांतीन त्य़च्य़ प्ऱचान वैभव़चा स़ि पटवात असले, तरा त्य़चे वतिम़न रूप 

धिळाचे स़म्ऱज्य असण़ऱ्य़ एक़ खडेय़चेच आहे. ग़व़त जतच्य़ डफळय़ांचा एक श़ख़ गढाताल 

प्रशस्त व़डय़त ऩांदते आह.े श्रामांत अमरऽसांहऱजे डफळे य़ांच्य़कडे य़ ग़वचे पिढ़रपण असीन, तेच 

येथाल मांऽदऱच्य़ आऽण अन्यधमीय प्ऱथिऩस्थऴांच्य़ ऽवश्वस्त सांस्थेचे प्रमिख आहेत. ग़व़त धनगर 

सम़ज बहुसांख्य आहे आऽण य़ भ़ग़त , सांपीणि जत त़लिक्य़तच त्य़ांच्य़ श्रध्द़ऽवश्व़ल़ व्य़पण़ऱ्य़ 

अनेक देव़ांचा ठ़णा आहेत.  

    पीवेकडाल ऽत्रकी ट ऽशव़लय हे ‘हेमऽलांगमांऽदर’ य़ ऩव़ने ओळखले ज़ते. ते ग़व़ब़हेर एक़ टेकड़वर 

उभे आह.े य़ मांऽदऱच्य़ तानहा ग़भ़ऱ्य़ांवराल पीवीचा ऽशखरे पीणि पडीन गेल्य़वर अलाकडच्य़ क़ऴत 

नवा ऽशखरे उभ़रला आहेत. प्रवेशद्ऱऱच्य़ दोन्हा ब़जीांऩ प़य़च्य़ चौथऱ्य़ल़ निा कोरला असीन, य़ 

निाच्य़ वरच्य़ स्तऱत उठ़व़चा लह़न ऽशल्पे आहेत. त्य़ांत क़हा ऽमथिनऽशल्पे आहेत. प्रवेशद्ऱऱतीन आत 

प्रवेश करत़च आपल्य़ ड़व्य़ व उजव्य़ ब़जील़ ऽभांताशा टेकी न ठेवलेले दोन कद्ऱड कोराव लेख आहेत. 

ह़ मांडप उत्तम घडाव स्तांभ़वर उभ़ आहे. य़च मांडप़त ड़वा-उजवाकडेहा ऽशवऽलांगयिक्त ग़भ़रे आहेत. 

समोरच्य़ ग़भ़ऱ्य़त उत्तम घडाव ऽशवऽलांग आहेत. मांडप़ताल दोन कद्ऱड ऽशल़लेख़पैकी आपल्य़ 

उजव्य़ ह़त़ल़ असलेल्य़ लेख़शेज़रा मोठा ऩगशाऴ आह.े, य़च लेख़च्य़ म़थ्य़वर घोंगडा प़ांघरलेल़ 

पशिप़लक भक्त, त्य़म़गे एक वुषभ, मध्ये ऽशवऽलांग आऽण ऽशवऽलांग़च्य़ दिसऱ्य़ ब़जील़ सवत्स धेनी 

अशा ऽचन्हे कोरलेला आहेत. मांडप़ताल हे दोन्हा लेख सिसांप़ऽदत स्वरुप़त प्रक़ऽशत झ़लेले आह.े  

    मक्ल्लक़जििनमांऽदर ग़व़च्य़ पऽश्चमेकडे, ग़व़शेज़रून व़हण़ऱ्य़ प्रव़ह़च्य़ पलाकडच्य़ ताऱवर , 

लह़नश़ टेकड़वरच ब़ांधलेले आह.े य़ मांऽदऱल़ प्रशस्त प्ऱक़र आह.े प्रव़ह़च्य़ पैलताऱवर क़हा दगडा 
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प़यऱ्य़ चढीन प्ऱक़ऱत प्रवेश करत़ येतो. प़यऱ्य़ चढत़ऩ आपल्य़ उजव्य़ ह़त़ल़ प्रशस्त खोल ऽवहार 

आह,े तसेच प्ऱक़ऱच्य़ उजव्य़ कोपऱ्य़तहा , आतीन आऽण ब़हेरून उघडे तोंड असलेला खोल ताथिव़पा 

आह.े प्ऱक़ऱल़ च़रा ब़जीांऩ द्ऱरे आहेत; परांति त्य़पैकी ड़वा-उजवाकडचा दोन्हा द्ऱरे बांद करून ठेवला 

आहेत; आऽण म़गाल द्ऱऱब़हेर मल्लाक़जििऩचा सहचरा भ्रमऱांब़ देवा ऽहचे लह़नसे मांऽदर आह.े म्हणजेच 

हे श्राशैल़वराल मल्लाक़जििऩचेच एक ठ़णे आह.े  

    प्ऱक़ऱच्य़ मध्यभ़गा मांऽदर आह.े गभिगुह, अांतऱळ आऽण मिखमांडप अशा य़ मांऽदऱचा रचऩ आहे. 

सभ़गुह़त ड़वा-उजवाकडे आणखा दोन ग़भ़रे आहेत. अांतऱळ, सभ़मांडप आऽण मिखमांडप य़ ऽतनहा 

भ़ग़ांताल छत़ल़ सिरेख अष्ट्कोना कमळे कोरलेला आहेत. अांतऱऴत नांदा ऽवऱजम़न झ़लेल़ आह.े य़हा 

मांऽदऱच्य़ सज़वटात ऽमथिनऽशल्पे आहेत; नतिऩचा दृश्ये आहेत. मिख्य प्रवेशद्ऱऱसमोर दापम़ळ आह.े 

मांऽदऱत गभिगुह़कडे ज़त़ऩ ज्य़ दोन-दोन देवळ्य़ आहेत, त्य़ांत नांतर केव्ह़ तरा ठेवलेल्य़ ऽशवऽलांग़दा 

मीती आहेत. प्ऱक़ऱत आऽण प्ऱक़ऱच्य़ ऽभांतात अनेक ऽशल्पे आऽण ऽशल्पखांड पडलेले व कसेतरा 

बसऽवलेले आढळत़त. ऽशवऽलांग , ऽवष्णी, गणेश, वतििऴक़र ऽशळेवर कोरलेले ऱऽशचक्र, नांदा, 

गांधविऽमथिन, एक खांऽडत वारगळ, च़रा ब़जीांना कोरलेल़ स्तांभ़स़रख़ आणखा एक वारगळ, ऩगऽशऴ , 

इत्य़दा अवशेष आपले लि वेधीन घेत़त. आपल्य़ ड़व्य़ ब़जीच्य़ प्ऱक़रऽभांताल़ जे द्ऱर आहे, त्य़च्य़ 

म़थ्य़वर एक ऽभल्ल़कुता आह.े ऽतथे एक लांगोटा नेसलेल़ शरध़रा वार असीन, त्य़च्य़समोर बहुद़ हत्ता 

आह.े य़ मांऽदऱत एकहा कोराव लेख ऩहा.  

    हेमऽलांगा-मांऽदऱच्य़ सभ़मांडप़त ठेवलेले जे दोन कद्ऱड कोराव लेख आहेत, त्य़पैकी पऽहल़ लेख 

पऽश्चम च़लिक्य वांश़ताल ऽत्रभिवनमल्लदेव ऽवक्रम़ऽदत्य (षष्ठ) य़च्य़ ऱज्यक़ऴताल आह.े त्य़च़ 

मह़मांडलेश्वर, हेम्म़ऽडवे, हेम्म़ऽडदेव़चा पट्टमह़देवा चांचल़देवा आऽण य़ उभयत़ांचे दोन पित्र वनऽसांहदेव 

व दोलरसदेव य़ांना केलेल्य़ धमिकुत्य़ांचा व द़ऩांचा नोंद य़ लेख़त केलेला आह.े ह़ मह़मांडलेश्वर 

हेम्म़ऽडदेव स्वतःल़ ‘कोपणपिरवऱधाश्वर’ म्हणवण़ऱ आहे. ‘कोपणपिरवऱधाश्वर’ म्हणजे ‘कोप़ण’ ऩमक 

पिऱच़ अऽधपता. हे कोपण आज ‘कोप्पळ’ य़ ऩव़ने प्रऽसध्द असीन ते गदग-लकु्कां डाच्य़ पीवेस, 
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होस्पेटच्य़ अलाकडे, ऱयचीर ऽजल्य़त आह.े य़ लेख़त उमऱणाचे जिने ऩव ‘उांबरव़णा’ असे आले 

असीन, ता य़ प्रदेश़चा ऱजध़ना असल्य़च़ उले्लख आहे. लेख़त दोन क़लऽनदेश असीन, त्य़पैकी 

पऽहल़ २२ ज़नेव़रा ११२३ य़ त़रखशेा जिळण़ऱ आह.े आऽण दिसऱ २४ म़चि ११४१ य़ त़रखशेा 

मेळ स़धण़ऱ आहे. दोन्हा क़लोले्लख़ांत अठऱ वष़िचे अांतर आह.े  

    अथ़ितच पऽहल्य़ घटनेनांतर, म्हणजे मह़मांडलेश्वर हेम्म़ऽडदेऽवच्य़ पररव़ऱने हेम्मेश्वरमांऽदऱस़ठा 

केलेल्य़ द़ऩांच्य़ घटनेनांतर अठऱ वष़ांना य़ मांऽदऱचा व्यवस्थ़ ऱमताथि येथाल प्रख्य़त स्थ़ऩच़यि 

चांद्ऱभरणपांऽडत़कडे मांऽदऱच्य़ सवि स्थ़वर-जांगम़सह सोपवत़ऩच़ ह़ लेख कोरलेल़ आहे. ऱमताथि हे 

िेत्र उमऱणाच्य़ ऽनकट पररसऱत दऽिणेकडे आह.े तेथे क़ल़मिख-प़शिपत सांप्रद़य़च़ मोठ़ मठ होत़. य़ 

मठ़त प़रांप़ररक ऽवद्य़ांचे अध्ययन-अध्य़पन च़लत असे. ऱमताथि येथाल ऱमेश्वर मांऽदऱचे व्यवस्थ़पन 

य़च मठ़कडे होते. हे ऱमेश्वरमांऽदरहा ऽत्रकी ट ऽशव़लयच आह.े ऱमताथ़िताल इ.स. १११५ मधाल 

द़नलेख़तहा द़त़ म्हणीन य़च कोपणपिरवऱधाश्वर मह़मांडलेश्वर पेम़िऽडयरस़च़ उले्लख आहे. पेम़िऽड हे 

हेम्म़डाचेच जिने रूप आह.े  

    दिसऱ्य़ लेख़ताल ऽतथा १ जीन ११७४ य़ इांग्रजा त़रखशेा मेळ स़धण़रा असीन, ह़हा लेख 

मह़मांडलेश्वर हेम्म़ऽडदेव़च़ आह.े पऽहल्य़ लेख़च्य़ वेळा हेम्म़ऽडदेव ह़ च़लिक्यनुपता ऽवक्रम़ऽदत्य 

(षष्ठ) य़च्य़ अऽधपत्य़ख़ला होत़ . आऽण य़ दिसऱ्य़ लेख़च्य़ वेळा च़लिक्य़ांचा सत्त़ ऽहऱवीन घेण़ऱ्य़ 

कलचिरा ऽबज्जलच़ पित्र ऱयमिऱरा सोऽयदेवरस य़चा अऽधसत्त़ ऽस्वक़रून प्रश़सन स़ांभ़ळात होत़ . 

मह़मांडलेश्वर हेम्मभीप अथव़ हेम्म़ऽडदेव ह़ ऽशल़ह़ऱांच्य़ एक़ श़खतेाल श़सक होत़, असे य़ लेख़चे 

सांप़दक ऽवद्य़रत्न आर. एस. पांचमिखा य़ांना म्हटले आह.े १३ हेम्मऽडदेव़च्य़ इ. स. ११४७ मधाल 

(दिसऱ्य़) लेख़त त्य़च़ एक अऽधक़रा कप्पदेव गोपऽत दांडऩयक य़ने अनेक कि लकरण्य़ांच्य़ सहयोग़ने, 

चांदल़देवाच्य़ इच्छेनिस़र ऱयमिऱरा सोऽयदेव़च्य़ ऱजवटात हेम्मेश्वरमांऽदऱच्य़ जाणोध्द़ऱदा क़य़िस़ठा 

आऽण स़धिसज्जऩांऩ भोजन देण्य़स़ठा उांबरवणाताल ब़ऱ ‘मत्तर’ जऽमनाचे द़न केल्य़चा नोंद आह.े 

‘कप्पदेव’ हे गोपऽत दांडऩयक़चे ऽवशेषण अस़वे. कप्पदेव म्हणजे क़ऴ ऱज़. मह़मांडलेश्वर हेम्म़ऽडदेव 
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आऽण पट्टमह़देवा चांदल़देवा य़ांच्य़ उमऱणा भ़ग़ताल प्रश़सऩत गोपऽत दांडऩयक़चे ऽवशेष स्थ़न 

अस़वे, असे य़ द़ऩच्य़ नोंदातीन ज़णवते. 

    हेम्म़ऽडदेव आऽण चांदल़देवा य़ द़ांपत्य़ने आपला कीती अजऱमर करण्य़च्य़ उदे्ङश़ने अनिक्रमे 

हेम्मेश्वर आऽण चांदलेश्वर य़ ऩव़ांचा ऽत्रकी ट ऽशव़लये उमऱणात उभ़रला; हेम्म़ऽडदेव़चे ‘कोपणपीर’ सिद ीर 

ऱयचीर ऽजल्य़त असीनहा सत्त़ऽवस्त़ऱत उमऱणाल़ ऱजध़नाचे रूप देऊन उभ़रला, हा घटऩ महत्वपीणि 

आह.े  

वेऴपीरचे अधिऩरा नटेश्वर व हरनेश्वर मांऽदर :    

    वेऴपीर अनेक ऐऽतह़ऽसक घटऩांना गजबजलले ग़व म्हणीन ओळखळले ज़ते. असे हे ग़व सोल़पीर 

ऽजल्य़ताल म़ळऽशरस त़लिक्य़त पिण-ेपांढरपीर रस्त्य़र आह.े य़ ग़व़त शके १२२२ मध्ये ऱमचांद्रदेव 

य़दवच्य़ आज्ञेवरून नटेश्वर मांऽदर ब़ांधले. त्य़क़ळा वेऴपीर हे म़णदेश़त मोडत होते. १४  य़ मांऽदऱत 

अधिऩरा नटेश्वऱचा प्ऱचान सिबक व दिऽमिळ मीती आह.े य़ मांऽदऱत दोन ऽशल़लेख आहेत य़चबरोबर 

ग़व़तहा मध्यवती भ़ग़त अधिवट म़तात ग़डलेल़ एक ऽशल़लेख आह.े य़ ऽशल़लेख़वर स़ांब, 

त्य़ख़ला ड़व्य़ ब़जीस सीयि व ऊजव्य़ ब़जीस चांद्र क़ढल़ आहे. ख़ला दोन ओळा मजकी र ऽलहून 

त्य़ख़ला कमऴवर उभा असलेला २.५ फी ट उांचाचा ऽदग़ांबर मीती खोदला आह.े य़ मीतीच्य़ डोक्य़च्य़ 

दोन्हा अांग़स लेख़च्य़ च़र ओळा आहेत. य़ताल पऽहल्य़ व सह़व्य़ ओळाताल क़हा अिरे ल़गत़त . 

ब़कीच़ भ़ग ल़गत ऩहा. य़ ऽशल़लेख़चा उांचा ४ फी ट, रुां दा १.५ फी ट आह.े१५     

    हरनेश्वऱचे मांऽदर हे य़ ग़व़ताल मिख्य मांऽदर म्हणीन ओळखले ज़ते. य़चे ऽशखर मिसलम़नोत्तर 

देवऴांच्य़ ऽशखऱपेि़ बिटके आह.े य़ मांऽदऱत ऽशरत़ऩ उजव्य़ अांग़स एक ऽशऴ ऽदसते. त्य़वर शके 

१२२२ च़ ऱमदेव य़दव़च़ मऱठात लेख ऽदसतो . १६ मिख्य मांऽदऱसमोर एक ब़रव आह.े ब़रवेच्य़ 

प़यऱ्य़ उतरत़ऩ उजव्य़ ब़जीस ऽभांतात बसवलेल्य़ ऽशळेवरहा य़दव़ांच़ शके १२२७ च़ ऽशल़लेख 

आह.े       
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 आलेग़वच़ ऽसध्दऩथ :   

    आलेग़व हे स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल महत्व़च्य़ ग़व़ांपैकी एक ग़व आह.े हे ग़व स़ांगोल्य़प़सीन १५ 

ऽक. मा. अांतऱवर आपरुप़ नदाक़ठा वसले आह.े य़ ग़व़त मऱठ़ सम़ज मोठ्य़ प्रम़ण़वर आह,े तसेच 

इतर सम़ज़चे लोकहा य़ ऽठक़णा ऱहत़त. त्य़त ब़बर, पव़र, ग़यकव़ड , ऽशांदे, ज़धव, मोर,े ऽदवसे, 

प़टाल, म़ने, फि ल़रा, क़ांबळे, लवटे, व़घम़रे, व़ळके, मेटकरा, ऩईक, गडऽहरे, नवघर,े स्व़मा, किां भ़र, 

मिल़णा, डवरा इत्य़दा आडऩव़च्य़ लोक़ांच़ सम़वेश होतो . य़ ग़व़ल़ आलेग़व हे ऩव कसे पडले 

य़बद्ङल पिढाल दांतकथ़ आहेत. श्रा ऽसध्दऩथ ह़ नवस़ल़ प़वतो अशा सगळाकडे ख्य़ता असल्य़ने 

गवळाव़डातीन क़हा च़ांभ़र सम़ज़चे लोक व इतर व़ड़्वस्त्य़वरून इतर सम़ज़चे लोक य़ मांऽदऱच्य़ 

जवळ आले व स्थ़ऽयक झ़ले म्हणीन हे आले, ते आले व ऽसध्दऩथहा आले य़वरून ग़व़ल़ आलेग़व 

असे ऩव इतर लोक़ांना व आऽदलश़हा सरद़ऱांना ऽदले. दिसऱ्य़ दांतकथेनिस़र पीवी ह़ताद, सोनांद, 

डोंगरग़व , लोणऽवरे इत्यदा ग़वे म्हणजे लह़न लह़न व़ड़् वस्त्य़ होत्य़ . एकद़ द्ळेगस़रख्य़ रोग़चा 

स़थ य़ पांचक्रोशात आला. मरण़च्य़ भाताने घ़बरून लोक़ांना व़ड़्-वस्त्य़ सोडल्य़ व ऽसध्दऩथ़च्य़ 

आश्रय़ल़ ऽसध्दऩथ़जवळ आले. म्हणीन य़ ग़व़ल़ आलेग़व असे ऩव पडले.  

    अांद़जे ५०० वष़िपीवी एक मीतीस़रखा ऽदसण़रा दगड़चा ऽशळ आलेग़व़त होता. त्य़वेळा य़ 

ग़व़च्य़ ऽठक़णा घनद़ट जांगल होते. आलेग़व व व़की य़ांच्य़ सरहद्ङावर गवळाव़डा ऩव़चे लह़नसे 

ग़व होते. त्य़ ग़व़ताल लह़न-मोठा मिले आप़पला गिरेढोरे, शेळ्य़-मेंढ्य़ ऱखण्य़स़ठा व च़रण्य़स़ठा 

य़ ग़व़त येत असत. एके ऽदवशा गिरे च़रत़ऩ य़ मिल़ांऩ हा दगड़चा ऽशळ ऽदसला. त्य़वेळच्य़ 

प्रथेप्रम़णे य़ ऽशळेल़च ता मिले देव म़नी  ल़गला. व दिप़रच्य़ जेवण़पीवी य़ म़नलेल्य़ देव़ल़ नैवेद्य 

द़खवीनच हा मिले जेवण करात असत. कोण़वर सांकट आले तर हा मिले य़ देव़ल़ स़ांगत आऽण त्य़ांचे 

सांकट दीर होत अस.े य़मिळे त्य़ गिऱखा मिल़ांच़ भक्ताभ़व व़ढीन य़ देव़वर त्य़ांचा श्रद्च़ बसला तो देव 

म्हणजेच श्रा ऽसध्दऩथ होय. 
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    देव़ल़ ऽसध्दऩथ हे ऩव कसे पडले य़ ऽवषया पिढाल दांतकथ़ स़ांऽगतला ज़ते. पिऱण़निस़र सोऩसिर 

ऩव़च़ ऱिस खीप म़जलेल़ होत़. त्य़मिळे तो सव़ांऩच त्ऱस देत अस.े त्य़ त्ऱस़तीन देव़चाहा सिटक़ 

होत नस.े त्य़मिळे क़शा ऽवश्वऩथ़ने म्हणजेच शांकऱने  जग़च्य़ कल्य़ण़स़ठा यज्ञ सिरु केल़. परांति त्य़ 

यज्ञ़तहा य़ ऱिस़ने अडथळे आणल्य़ने तो यज्ञ बांद पडल़. पररण़मा क़शा ऽवश्वऩथल़ ऱग आल्य़ने 

त्य़ने आपल्य़ ऽतसऱ्य़ डोळ्य़तीन श्रा क़लभैरव़चा उत्पत्ता केला. त्य़ क़ळभैरव़ने सोऩसिऱच़ वध 

केल़. ते ऽठक़ण म्हणजे उस्म़ऩब़द ऽजल्य़ताल पऱांड़ त़लिक्य़ताल सोऩरा हे ग़व होय. त्य़मिळे 

क़ळभैरव़ल़ सोऩरऽसध्द असे ऩव पडले. तेच श्रा ऽसध्दऩथ होय.१७   

    आऽदलश़हा क़लखांड़त एके ऽदवशा गवळाव़डाताल गिऱखा मिले भोजन करून देव़पीढे ट़ळ्य़ांच्य़ 

ऩद़वर  भजन म्हणत बसला होता . त्य़वेळा ऽवज़पीरच्य़ आऽदलशह़च़ खजाऩ प़च उांट़वर ल़दीन 

कल्य़णहून ऽवज़पीरकडे ऽनघ़ल़ होत़. खऽजन्य़च्य़ रिण़स़ठा क़हा मोगल सरद़र व सैऽनक सोबत होते. 

च़लीन च़लीन दमल्य़मिळे प्रव़स़च़ शाण घ़लवण्य़स़ठा ते सरद़र व सैऽनक एक़ झ़ड़ख़ला हुक्क़ पात 

बसले व उांट़ांऩ जवळच चऱवय़स सोडले. ते उांट चरत चरत आपरुप़ नदाच्य़ कडेकडेने गेले व ऽदसेऩसे 

झ़ले. क़हा वेऴनांतर हे सरद़र व सैऽनक़ांच्य़ लि़त आले तेंव्ह़ त्य़ांना उांट़ांच़ शोध घेतल़ म़त्र ते त्य़ांऩ 

स़पडले ऩहात. 

     त्य़मिळे सरद़र हत़श होऊन बसले व आऽदलशह़ कठोर ऽशि़ करण़र म्हणीन रडी  ल़गले . त्य़ांचा ता 

केऽवलव़णा अवस्थ़ प़हून गिऱखा मिल़ांना त्य़ांऩ आपल्य़ देव़ल़ नवस कऱवय़स स़ांऽगतले . त्य़निस़र 

त्य़ांना आमचे उांट स़पडल्य़स देव़चे मांऽदर ब़ांधीन देण्य़चे कबिल केले. अल्प़वधातच सवि उांट चरत चरत 

त्य़ ऽठक़णा आले. त्य़ सरद़ऱांना देव़पिढे मस्तक झिकवीन उांट़ांऩ घेवीन ऽवज़पीरल़ ऽनघीन गेले. हा ब़तमा 

ऽवज़पीरच्य़ आऽदलशह़ल़ समजला तेंव्ह़ त्य़ांना तेथे त्वरात मांऽदर ब़ांधण्य़च़ हुकि म केल़.१८ त्य़निस़र 

त्य़ ऽशळेवर  मिसलम़ना पद्चताप्रम़णे घिमट (ऽशखर) असलेले मांऽदर ब़ांधण्य़त आले. त्य़नांतरच्य़ 

क़ऴत मोगल ऱज़ांना ऽहांद ीांचा मांऽदरे तोडीन तेथे मऽस्जद ब़ांधल्य़ पण य़ मांऽदऱच़ घिमट प़हून य़ मांऽदऱल़ 

ह़त ल़वल़ ऩहा.  
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    आलेग़व येथाल ऽसध्दऩथ, सोऩराच़ सोऩरऽसध्द, म्हसवडच़ म्हसवडऽसध्द मोहोळ त़लिक्य़ताल 

अांकोलाऽसध्द हे सवि भैरवऩथ एकच आहेत. य़ांचा य़त्ऱ चैत्र वद्य अष्ट्माल़ सिरु होऊन  चैत्र वद्य 

द्ऱदशाल़ प़लखा सोहऴ होऊन य़त्रेचा सम़द्ला होता . आलेग़व़चे हे मांऽदर दऽिण़ऽभमिख असीन परसद़र 

पीव़िऽभमिख आह.े च़रहा ब़जीांना दगडा ब़ांधक़म असीन कम़नायिक्त ओवऱ्य़ आहेत. ग़भ़ऱ्य़चे द्ऱर हे 

लह़न असीन व़की न नतमस्तक होऊनच ग़भ़ऱ्य़त प्रवेश कऱव़ ल़गतो . पीवी देव़स़ठा स़गव़ना 

ल़कड़चा प़लखा होता. परांति श्रा ऱवस़हेब म़धवऱव ब़बर य़ांना च़ांदाचा प़लखा देव़स अपिण 

केल्य़मिळे य़च प़लखातीन श्रा ऽसध्दऩथ सोहळ्य़स़ठा ऽनघत़त. ऽसध्दऩथ हे च़मड़्चे जोडे घ़लत़त 

व त्य़ांच्य़  ह़त़त कोरड़ (च़बिक) असतो. येथाल मांऽदऱत घोड़्वर बसलेला श्रा ऽसध्दऩथ़चा मीती 

असीन मीतीसमोर देव़च़ मिकि ट आह.े देव़च्य़ मितीच्य़ ड़व्य़ ब़जील़ जोगेश्वरा देवाचा मिती आह.े श्रा 

ऽसध्दऩथ़ल़ पिरणपोळा, खार, पेढे, भ़जा-भ़करा, अस़ गोड नैवेद्य द़खऽवल़ ज़तो. य़त्रेच्य़ वेळा म़त्र 

मांऽदऱच्य़ ब़हेर दैत्य़स़ठा बकऱ्य़च़ बळा ऽदल़ ज़तो आऽण प्रस़द म्हणीन भ़ांग  व़टला ज़ते . आजचा 

नवान ऽपढा हा ऽशिण़ने सिऽशऽित व सिसांस्कुत झ़ल्य़ने बकऱ्य़च़ बळा देण्य़चा प्रथ़ कमा होत आहे. 

    मांऽदऱमध्ये दररोज पह़टे च़र व़जत़ नग़रे, ढोल, त़शे व़जवीन क़कड आरता केला ज़ते. त्य़नांतर 

मांऽदऱच़ पिज़रा (गिरव) देव़चा षोडशोपच़र पीज़ करतो. य़ ऽवधात चमिक़र (क़ांबळे) सम़ज़च़ म़न 

असतो. १९७३ पीवी मांऽदऱसमोर २५ फि ट रुां द व ३० फि ट ल़ांबाच़ सभ़मांडप ब़ांधण्य़त आल़. त्य़मिळे 

येण़ऱ्य़ भक्त़ांचा च़ांगला सोय झ़ला . १९९० पीवी मांऽदऱवराल घिमट़वरच भव्य ऽशखऱचे (कळस़चे) 

ब़ांधक़म केले आह.े हे क़म सवि सम़ज़च्य़ लोकवगिणातीन केलेले आह.े १९  म़त्र आऽदलशह़च्य़ 

क़ऴत य़  मांऽदर ब़ांधक़म़ल़ परव़नगा व ब़ांधक़म़च़ खचि आऽदलशह़कडीन करण्य़त आलेल़ होत़ . 

त्य़नांतर छत्रपता ऽशव़जा मह़ऱज़ांच्य़ क़ऴत , पेशव्य़ांच्य़ क़ऴत, ऽकां व़ स्व़तांत्र्योत्तर क़ऴत 

कोण़कडीनहा य़ मांऽदऱल़ अनिद़न ऽमऴले ऩहा. य़त्रेच़ सवि खचि, पीज़अच़ि, ऽदव़बत्ताच़ खचि ह़ 

लोकवगिणातीन केल़ ज़तो.     



140 

 

    ऽसध्दऩथ़चा य़त्ऱ हा एक भ़ऽवक़ांस़ठा पविणाच असते. चैत्र शिध्द द्ऱदशाल़ देव़ल़ हळद ल़वण्य़त 

येते, त्य़ल़ तेल ल़वणे असे म्हणत़त . त्य़वेळा चवरा ढ़ळण्य़स़ठा ऩईक, ज़धव हे म़नकरा येत़त . 

त्य़नांतर चमिक़र (क़ांबळे) सम़ज़च्य़ सिव़ऽसना देव़ल़ पांच़रता घेऊन ओव़ळत़त व नांतर घिगऱ्य़च़ 

प्रस़द सव़िऩ व़टल़ ज़तो. चैत्रा पौऽणिमेल़ देव़चा घटस्थ़पऩ केला ज़ते. चैत्र वद्य अष्ट्माल़ देव़ल़ 

ऽसांह़सऩवर बसऽवले ज़ते. त्य़ ऽदवशा सांपीणि आलेग़व़त देव़च़ उपव़स केल़ ज़तो.  

    य़च ऽदवशा देव़च्य़ प़य़त नवान जोड़  घ़तल़ ज़तो . ह़ जोड च़ांभ़र लोक देत़त . य़ देव़चा य़त्ऱ 

प़च ऽदवस च़लते. अष्ट्माच्य़ ऽदवशा ऽसध्दऩथ़च़ ऽवव़ह आांबेजोग़ई, ऽज. बाड येथाल जोगेश्वरा 

देवाबरोबर स़यांक़ळा ५.०० व़जत़ ल़वण्य़त येतो. य़वेळा सवि ग़वकरा देव़वर अित़ ट़कण्य़स़ठा 

हज़र असत़त. अष्ट्माल़ देव़ल़ ऩग़वर बसवीन पीज़ ब़ांधला ज़ते. नवमाल़ घोड़्वर, दऽस्मल़ 

नांदावर, एक़दशा ऽदवशा हत्तावर पीज़ ब़ांधला ज़ते. प़च ऽदवस सक़ळ सांध्य़क़ळ छबाऩ ऽफरतो. 

प़चव्य़ ऽदवशा आरेव़डाच़ श्रा ऽबरोब़ व आलेग़वच़ ऽसध्दऩथ य़ांच्य़ प़लख्य़ांचा ऱत्रा ब़ऱ व़जत़ 

भेट होते. नांतर प़लख्य़ ऽफरवीन देवऴत आणत़त. व य़त्रेचा स़ांगत़ होते. य़ य़त्रेस़ठा आसप़सच्य़ 

पररसऱताल, कऩिटक व आांध्रप्रदेश़तीन भ़ऽवक मोठ्य़ सांख्येने हजर असत़त.      

    ऽसध्दऩथ़च्य़ य़त्रेच्य़ वेळा चमिक़र सम़ज़च़ म़न मोठ़ आहे. य़ समज़च्य़ वताने स़सनक़ठय़ 

घेऊन ऽनघ़ल्य़ऽशव़य य़त्ऱ सिरु होत ऩहा. प्रथम म़न त्य़ांच़ आह.े च़ांदाचा क़ठा ह़ता घेऊन चोपद़ऱचे 

क़म लवटे य़ांच्य़कडे आह.े प़लखाच्य़ ऽदवशा ऱत्रा देव़च्य़ प़लखाच़ म़गि द़खऽवण्य़चे क़म ह़ता 

ऽदवटय़ घेऊन क़ांबळे, म़ळा, ऽदवसे व सित़र सम़ज करतो. तसेच प़लखा ज़त़ऩ रस्त्य़वर प़लखा 

ख़ला घोंगडा अांथरण्य़चे क़म सिध्द़ क़ांबळे सम़जच करतो. प़लखाच्य़ वेळा शोभेचे द़रूक़म होते. 

फटके व़जत़त व व़जत ग़जत गिल़ल-खोबरे उधळत ऽसध्दऩथ़च्य़ ऩव़ने च़ांगभलां अस़ गजर करात 

प़लखा सोहऴ पीणि होतो. य़ य़त्रेत गिल़ल खोबरे उधळात पिढाल घोषण़ ऽदल्य़ ज़त़त . ऽसध्दऩथ़च 

च़ांगभलां, देव़च्य़ प़लखाच च़ांगभलां, देव़च्य़ छऽबन्य़च च़ांगभलां, देव़च्य़ घोड़्चां च़ांगभलां, देव़च्य़ 
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क़ठाच च़ांगभलां, इत्य़दा. य़त्रेच्य़ क़ल़वधात भक्त़ांस़ठा ग्ऱमपांच़यत व य़त्ऱ कऽमटातफे प़णा व 

ऽदव़बत्ताचा सोय करण्य़त येते.  

स़ांगोल्य़चा अांऽबक़देवा : 

    स़ांगोल़ हे सोल़पीर ऽजल्य़ताल त़लिक्य़चे ऽठक़ण व म़णदेश़ताल एक महत्व़चे शहर म्हणीन 

ओळखले ज़ते. मऱठेश़हाच्य़ इऽतह़स़त स़ांगोल्य़ल़ एक वैशाष्ट्यपीणि स्थ़न आह.े १७५० मध्ये 

छत्रपताच्य़ घऱण्य़चा सत्त़ पेशव्य़कडे स़ांगोल्य़च्य़ प्रऽसध्द तह़ने गेला. य़ कऱऱने सद़ऽशवऱव भ़ऊ 

पेशव्य़ने छत्रपतींच्य़ लेखा हुकि म़ने पिढाल बदल केल.े १. यशवांतऱव द़भ़डे सेऩपता ऩकते 

असल्य़मिळे गिजऱतच़ अांमल नाट च़लत नव्हत़ म्हणीन ऽनम्म़ गिजऱतवर मह़ऱज़ांप़सीन पेशव्य़ांचे ऩवे 

ल़वीन घेतला.२० २. सऽचव़च़ बांदोबस्त केल़. ऽसांहगड ऽकल्ल़ त्य़ांचेकडीन पेशव्य़ांना आपल्य़ त़ब्य़त 

घेतल़. ३. कऩिटकच़ सिभ़ ब़बिजा ऩयक़कडीन क़ढीन सद़ऽशवऱवभ़ऊने आपल्य़ ऩवे करून 

घेतल़.२१ ४. गोऽवांदऱव ऽचटणास य़ांना मह़ऱज़ांप़शा ऱहून क़रभ़र कऱव़ . ५. गोऽवांदऱव ऽचटणास य़ांचे 

भ़ऊ ब़पिजा खांडेऱव य़ने फौज़ घेऊन मह़ऱज़ांच़ बांदोबस्त ठेव़व़ . त्य़ांच्य़ खच़िस प्रऽतऽनधाकडाल 

प्रदेश नेमीन ऽदल़. ६. यशवांतऱव पोतनास , देवऱव लप़टे ख़सऽनस, तिऴजा आांग्रे सरखले, ऱज़ज्ञ़ भव़ना 

शांकर, इत्य़दींचे प्रदेश नेमीन ऽदले.  ७. ऽकले्ल, कोट, लष्करा अऽधक़रा, ऽहांद ीस्थ़न, गिजऱत, वऱ्ह़ड, 

कोकण, व़ई, स़त़ऱ, येथाल पेट़, ज़वळा, इांद़पीर, ऱयगड, प्रत़पगड, इत्य़दा प्रदेश़ांचा वऽहव़ट कोणा व 

कशा कऱयचा आऽण मह़ऱज़ांच्य़ खच़िच़ ऐवज कोणा क़य द्य़वय़च़ त्य़चे ठऱव व व़टणा नेमीन 

ऽदला. ८. सरलष्कर पद ऽत्रांबकऱव उफि  अप्प़जा सोमवांशा य़च्य़कडे होते , ते क़डीन घेऊन दय़िब़ईच़ 

नवऱ ऽनांब़जा ऽनांब़ळकर य़ल़ क़यम देण्य़त आल.े  ९. फत्तेऽसांग भोसल्य़ांऩ जो पिष्कळस़ मोक़स़ 

ऽमळत होत़, त्य़चा छ़टणा करून त्य़चा लह़नश़ अक्कलकोट सांस्थ़ऩत बोळवण केला .  

       य़ तह़च्य़ सनद़ स़ांगोल्य़ताल भव़ना देवाच्य़ मांऽदऱत ऽलहल्य़ गेल्य़. य़वरून य़ मांऽदऱचे 

महत्व आपल्य़ लि़त येते. असे हे मांऽदर जिने हेम़डपांथा दगडा ब़ांधक़म़चे असीन मांऽदऱवर असलेल्य़ 

मीती मिसलम़ना ऽकां व़ पेंढ़रा लिटात उध्वस्त केल्य़ होत्य़. नांतर त्य़ ऽसमेंटने दिरुस्त केलेल्य़ आहेत. य़ 
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मांऽदऱत तान मीती असीन एक तिळज़भव़नाचा , दिसरा औांधच्य़ यम़ईदेवाचा व ऽतसरा ग्ऱमदेवत़ 

अांऽबक़देवाचा आह.े प्रत्येक वषी अऽश्वन शिध्द प्रऽतपदेप़सीन नवऱत्र उत्सव स़जऱ करण्य़त येतो . 

अष्ट्माच्य़ मध्यऱत्रा होमयज्ञ प्रज्वलात केल़ ज़तो. नवऱत्राल़ प़नपिज़ ब़ांधला ज़ते व देवाल़ अलांकुत 

केले ज़ते.  

       स़ांगोल्य़ताल अनेक़ांच्य़ सहक़य़िने १९४८ प़सीन येथे म़घ मऽहन्य़त रथसद्लमाल़ य़ देवाचा मोठा 

य़त्ऱ भरू ल़गला. हा य़त्ऱ भरऽवण्य़त तत्क़लान लोकऽप्रय म़मलेद़र म़. श्रा आर. जा. क़ळे य़ांना 

पिढ़क़र घेऊन य़त्ऱकऽमटा स्थ़पन केला. य़ य़त्रेत ऽखल़र जऩवऱांचा खरेदा-ऽवक्री मोठय़ प्रम़ण़त होते. 

१९८५ च्य़ य़त्रेताल जऩवऱांच्य़ खरेदा ऽवक्रीचा उल़ढ़ल सिम़रे ५० ल़ख रुपय़ांचा होता. य़ य़त्रेत 

जऩवऱांचे प्रदशिन, द़रूक़म व कि स्त्य़ होत़त. हे मांऽदर १९४८ प़सीन हररजऩांस़ठा खिले आह.े कै. 

गोपाल़ल प़ांडे, कै. आण्ण़स़हेब झपके, व कै. भामऱव बनसोडे य़ांच्य़ पिढ़क़ऱने १९४८ च्य़ 

ऽवजय़दशमाल़ स़ांगोल्य़ताल पऽहल़ हररजन मांऽदर प्रवेश भव़ना मांऽदऱत प़र पडल़.                
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१९.  प्ऱ. डॉ. त़ऩजा फि ल़रा, य़ांचा २५ ऑक्टोबर २०१५ रोजा सांशोधक डॉ. एस. एन. 

ग़यकव़ड य़ांना घेतलेला मिल़खत .  



144 
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प्रकरण ४ 

म़णदेश़ताल नेतुत्व 

 

प्रस्त़वऩ : 

    म़णदेश़ल़ नेतुत्व च़ांगले ऽमऴलेले आह.े य़ नेतुत्व़ने आपल्य़ कतिित्व़च़ ठस़ वेळोवेळा उमटवलेल़ 

ऽदसतो. स्थ़ऽनक स्वऱज्य सांस्थ़, ऽवध़नसभ़, ऽवध़नपररषद, लोकसभ़ इत्य़दा ऽठक़णा य़ नेतुत्व़ने 

आपले क़म उले्लखनाय केलेले ऽदसते. य़ नेतुत्व़मध्ये आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख, आमद़र 

दापकऱव स़ळि ांखे-प़टाल, म़जा आमद़र श़हजा ब़पी प़टाल, म़जा आमद़र ऱजेंद्रअण्ण़ देशमिख, म़जा 

आमद़र अऽजतऱव घोरपडे, म़जा आमद़र केशवऱव ऱऊत, म़जा  पांच़यत सऽमता सभ़पता सांभ़जाऱव 

शेंढे, भ़ई जगद्ऱ़थऱव ऽलग़डे , आमद़र अऽनल ब़बर, आमद़र जयकि म़र गोरे, आमद़र प्रभ़कर घ़गे, 

इत्य़दा ऩव़ांच़ सम़वेश होतो. य़चबरोबर स़म़ऽजक िेत्ऱतहा क़हा लोक़ांना च़ांगले क़म केलेले ऽदसते. 

त्य़ांना केलेल्य़ क़म़च़ आढ़व़ आपण़स थोडक्य़त पिढालप्रम़णे घेत़ येईल.   

म्हसवडचे सिभ़नऱव म़ने : 

    सिभ़नऱव म़ने हे पांतप्रऽतऽनधाचे सरद़र होते. त्य़ांऩ पांतप्रऽतऽनधींना वेऴपीर हे ग़व इऩम म्हणीन ऽदले 

होते. य़ ग़व़चे उद्लद्ऱ १८,००० रुपये होते. सिभ़नऱव म़नेंना भ़ऊस़हेब़ांबरोबर १७६१ च्य़ 

प़ऽनपतच्य़ यिद्च़त आपल्य़ पथक़सह भ़ग घेतल़ होत़. य़ लढ़ईत अनेक लोक़ांऩ आपल़ जाव 

गमव़व़ ल़गल़ होत़. तर अनेक़ांऩ आपल्य़ प्ऱण़चा आहुता द़व्या ल़गला होता. परांति सिभ़नऱव़ांना येथे 

मदििमकी ग़जवीनहा ते य़ रणभीऽमतीन सिखरूप परत आले होते. म़चि १८०३ मध्ये सिभ़नऱव म़ने य़ांच़ 

मिक्क़म स़ांगोल़ येथे होत़. १  य़ वेळा प़ठ़ण़ांच़ मिक्क़म य़च त़लिक्य़ताल म़ांजरा येथे होत़. य़ 

क़ल़वधात पठ़ण़ांच्य़ फौज़ सिभ़नजावर दोन वेऴ च़लीन आल्य़ने सिभ़नजासमोर लढ़ईऽशव़य पय़िय 
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नव्हत़. त्य़मिळे म़ने य़ांना पठ़ण़ांच्य़ हल्ल्य़स कडव़ ऽवरोध केल़. पररण़मा य़ लढ़ईत पठ़ण़ांऩ म़घ़र 

घ्य़वा ल़गला . 

    सिभ़नऱवने व़ई व स़त़ऱ प्ऱांत़त १८०४ मध्ये असांतोष म़जवलेल़ होत़. त्य़मिळे वेळोवेळा 

य़ब़बतच्य़ तक्ऱरा पेशव्य़ांकडे येत होत्य़. पररण़मा सिभ़नऱव़चे प़ररपत्य करण्य़च़ हुकि म पेशव्य़ांना 

ऽदल़. त्य़मिळे पटवधिऩच़ सेऩपता अांत़जा हरा क़ऽनटकर ऑक्टोबर १८०४ मध्ये सिभ़नऱव़च़ 

बांदोबस्त करण्य़स़ठा फौजेसह गेल़. उभयत़ांचा ग़ठ म्हसवड जवळच्य़ धिळदेव देव़जवळ पडला. 

झ़लेल्य़ लढ़ईत सिभ़नऱव म़नेचा ३००-४०० घोडा क़ऽनटकऱांऩ ऽमऴला. य़वेळा म़ने य़ांचे १००-

१५० आरब मांऽदऱत घिसीन गोळाब़र करत होते. य़त पटवधिऩांकडाल एक ब़रगार आऽण प़गेकडाल एक 

ऽशलेद़र ठ़र झ़ले. म़त्र आरब़ांच्य़ गोळाब़र करण्य़ने देवऴब़हेरचे स़ांगलाकऱांचे क़हा बिणगे जखमा 

झ़ले आऽण क़हा घोडाहा पडला. झ़लेल्य़ लढ़ईत म़नेस अपयश आल्य़ने तो ४०-५० स्व़र घेऊन 

स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल जवळे य़ ऽठक़णा ऽडसेंबर १८०४ मध्ये पळीन आल़. पिढे सिभ़नऱव १००-१५० 

स्व़ऱांसह कडल़स येथे आल़. हा ब़तमा ऩझरे येथाल भगवांतऱव ऽशांदे य़ांऩ समजत़च ते म़ने य़ांच्य़वर 

च़लीन गेले, लिट़लीट झ़ला य़ झट़पटात सिभ़नऱव म़ने १५ ऽडसेंबर १८०४ रोजा म़रल़ गेल़. 

भगवांत ब़पी ऽलग़डे : 

    भगवांत ऽलग़डे हे स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल व़सीद-अकोले ग़व़चे होते. २ ते स्वकतुित्व़ने स़त़रच्य़ 

पांतप्रऽतनाधाचे एक सरद़र बनले. १७ जिलै १८०४ रोजा रऽहमतपीरचे फत्तेऽसांग म़ने सरद़र व स़ांगलाचे  

पटवधिन आऽण प्रऽतऽनधींचा फौज य़ांचा लढ़ई पांढरपीर त़लिक्य़ताल क़सेग़वच्य़ म़ऴवर झ़ला. य़ 

लढ़ईत भगवांतऱव ऽलग़डे सरद़र आपल्य़ फौजेऽनशा य़ मैद़ऩवर हज़र होते. प्रऽतऽनधाकडीन लढ़ईस़ठा 

सैन्य रचऩ केला होता. त्य़त ऽलग़डे २०० सैन्य़सह हज़र होते. त्य़ांना लढ़ईत च़ांगला क़मऽगरा केला. 

भगवांतऱव  एक ऩमवांत सरद़र होते. त्य़ांना च़ांगल़ लौऽकक ऽमळवल़ होत़. त्य़मिळे त्य़ांऩ फौजेच़ खचि 

भ़गवण्य़स़ठा ५-७ ग़व़चे उद्लद्ऱ ऽदलेले होते.    

 



147 

 

सरद़र श़मऱव ऽलग़डे : 

    श़मऱव ऽलग़डे य़ांच़ जन्म म़चि १८८० मध्ये स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल अकोल़ य़ ऽठक़णा झ़ल़. 

त्य़ांचे ऽशिण इांग्रजा ७ वा पयांत झ़ले होते. सोल़पीर ऽजल्य़ताल पऽहले ब्ऱह्मणेत्तर सम़ज़चे  नेतुत्व म्हणीन 

त्य़ांऩ ओळखले ज़ते. इ. स. १९०६-१९१२ य़ क़ल़वधात ते सरक़र ऽनयिक्त स़ांगोल़ नगरप़ऽलकेचे 

सदस्य होते. १९१५-१९२२ व १९२३-१९३१ य़ क़लखांड़त ते सोल़पीर ऽजल्ह़ लोकल बोड़िचे 

सदस्य व अध्यि होते. १९२१-१९२५ व १९२६-१९३१ य़ क़ल़वधात ते मिांबई क़यदे कौन्सालचे 

सदस्य होते.  

    त्य़ांना ब्ऱह्मणेत्तर चळवळाच्य़ म़ध्यम़तीन अनेक प्रश्न सोडऽवण्य़च़ प्रयत्न केल़. उद़. म़ग़स मऱठ़ 

ऽवद्य़थ़ांऩ स्कॉलरऽशप सिरु केला. म़ग़सवगीय मिल़ांऩ ऽशिण़चा सोय इत्य़दा. सहक़रा चळवळींऩ 

त्य़ांना प्रोत्स़हन ऽदले. बेक़यदेशार क़रभ़र करण़ऱ्य़ अऽधक़ऱ्य़ांवर क़यिव़हा केला. पांढरपीर य़ ऽठक़णा 

स़विजऽनक दव़ख़ने, प़णापिरवठ़ , धमिश़ऴ इत्य़दा स़ठा आऽथिक मदत ऽमळवीन ऽदला.     

कल्पऩ इऩमद़र :  

    त़क़रा-म्हैस़ळ योजनेमधीन वांऽचत ऱऽहलेल्य़ दिष्क़ळा भ़ग़ल़ प़णा देण्य़स़ठा सांपतऱव देशमिख 

य़ांच्य़ आग्रह़ख़तर टेंभी योजनेल़ १९ फेब्रिव़रा १९९६ रोजा प्रश़कीय म़न्यत़ ऽमऴला . य़ उपस़ 

ऽसांचन प्रकल्प़स़ठा सिरव़ताल़ रु. १४१६.५९ कोटा खचि अपेऽित होत़. परांति श़सऩच्य़ उद़सानतेमिळे 

व ऽनधाचा कमतरत़ य़मिळे य़ क़म़ल़ ऽवलांब झ़ल़. त्य़मिळे य़ प्रकल्प़च़ खचि ऽदवसेंऽदवस व़ढत 

होत़. टेंभी उपस़ ऽसांचन योजनेअांतगित कऱड त़लिक्य़ताल टेंभी य़ ग़व़प़सीन कुष्ण़ नदाताल प़णा एकी ण 

प़च टप्प्य़ांत वेगवेगळ्य़ तल़व़पयांत उचलल्य़मिले ६४० माटर उांच़वराल अवषिणप्रवण िेत्ऱल़ 

ऽसांचऩच़ ल़भ ऽमळण़र आहे. य़ योजनेमिळे स़त़ऱ, स़ांगला व सोल़पीर ऽजल्य़ताल ८०,४७२ हेक्टर 

िेत्ऱताल २११ ग़व़ांऩ ल़भ ऽमळण़र आह.े परांति ऽनधाच्य़ अडचणामिळे हे क़म ऽदवसेंऽदवस रखडले 

ज़त होते. त्य़मिळे य़ प्रश्ऩल़ कल्पऩ इऩमद़र य़ांना ह़त घ़तल़.  
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 कल्पऩ इऩमद़र य़ एक स़म़ऽजक क़यिकत्य़ि आहेत. त्य़ थोर ग़ांधाव़दा सम़जसेवक  अण्ण़ 

हज़रे य़ांच्य़ क़यिकत्य़ि म्हणीन ओळखल्य़ ज़त़त. त्य़ांच़ जन्म आटप़डा त़लिक्य़त झ़ल़ असल़ तरा 

त्य़ांना आपला कमिभीमा म्हणीन मिांबईचा ऽनवड केला. असे असले तरा स़म़ऽजक ब़ांऽधलकी म्हणीन 

म़णदेश़ताल क़हा प्रश्ऩांऩ त्य़ांना व़च़ फोडलेला ऽदसते. त्य़ांना  टेंभी योजनेताल श़सऩच्य़ उद़सान 

धोरण़बद्ङल ऩपसांता व्यक्त केलेला आह.े त्य़ांना स़म़ऽजक ब़ांऽधलकीतीन असांख्य मऽहल़ांसह टेंभीचे प़णा 

आटप़डा त़लिक़ व पररसऱस ऽमऴवे म्हणीन आटप़डा तहसाल क़य़िलय़समोर ऽदऩांक १८ ऑक्टोबर 

२०१३ रोजा आमरण उपोषण़स सिरव़त केला.३ मऽहल़ांच्य़ पिढ़क़ऱने म़णदेश़त प़ण्य़स़ठा झ़लेले हे 

पऽहलेच आांदोलन होते. 

     य़ उपोषण़च्य़ ऽनऽमत्त़ने ऽदघांचा, मिांढेव़डा, क़मथ, घ़नांद, म़गे मोट़रस़यकलवरून रॅला खरसिांडा 

येथे आणीन ऽसध्दऩथ़चे दशिन घेऊन आटप़डा त़लिक्य़स प़णा देण्य़ब़बत श़सऩल़ सिबिद्चा देण्य़चे 

स़कडे य़ मऽहल़ांना घ़तले. दिप़रा श्रामता इऩमद़र, मऽहल़ व शेतकऱ्य़ांना आटप़डा तहसाल समोर तळ 

ठोकल़. त्य़स वकील सांघटऩ, आऽदऩथ लोकसहभ़ग चळवळ, ऱसप, ऽशवसेऩ, आरपाआय, ऽवठल़पीर 

आऽण शेटफळ ग्ऱमस्थ़ांना प़ठींब़ ऽदल़. य़ आांदोलऩच्य़ ब़बतात श्रामता इऩमद़र य़ांना आपला भीऽमक़ 

पिढालप्रम़णे स्पस्ट केला. ‘म़गिदशिऩसांदभ़ित आत़ स़ांगलात अऽधक़ऱ्य़ांबरोबर चच़ि होण़र ऩहा. 

मांऽत्रमांडऴने आदेश क़ढल्य़ऽशव़य उपोषण सोडण़र ऩहा. मांत्र्य़ांऩ मा स्वतः म़ऽहता ऽदला आह.े त़तडाने 

ऽनणिय व्ह़व़ अन्यथ़ जे आांदोलन होईल त्य़ल़ तेच जब़बद़र ऱहताल .’  

    य़ प्रसांगा द़जा देशमिख, प्रभ़कर पिज़रा, सताश ग़यकव़ड , सिह़स देशमिख, सांगात़ ब़ढ, रुऽक्मणा 

ब़ढ, कऽवत़ गवळे, ऱजश्रा नरळे, ब़ऴस़हेब मेटकरा, अॅड सऽचन स़तपिते , किां डऽलक प़टाल, डा. एस. 

प़टाल, स्नेहऽजत पोतद़र, पतांगऱव ग़यकव़ड , सिभ़ष जगत़प, सांत़जा देशमिख, नौश़द मिल्ल़, प्रमोद 

ध़यगिडे, सिभ़ष ऽवभीते, मोहनऱव देशमिख, केशर नरळे, सिभद्ऱ य़दव, जयश्रा फ़से, उम़ ऽशरगिने इत्य़दा 

मांडळा य़ ऽठक़णा उपऽस्थत होता.  
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    आांदोलऩस उपऽस्थत असण़ऱ्य़ मऽहल़ांचा सांख्य़ मोठा होता . ज्य़ मऽहल़  आांदोलनस्थळा मिक्क़मा 

होत्य़, त्य़ांऩ ऽदवसभर कोणत्य़हा प्रक़रच्य़ सिऽवध़ ऽमऴल्य़ ऩहात. वाज, शौच़लय, इत्य़दा 

सिऽवध़ांचा म़गणा केला, म़त्र त्य़ म़गण्य़ांऩ सांबांऽधत़ांना  द़द ऽदला ऩहा. य़वर आांदोलक़ांना ताव्र ऩऱजा 

व्यक्त केला. टेंभीब़बत आटप़डा त़लिक्य़चा ऱज्यकते फसवणीक करात आहेत, अस़ आरोप करत 

सदरचा योजऩ तत्क़ळ पीणि करण्य़स़ठा पीणि ऽनधा देऊन पीणि िमतेने आटप़डाल़ हक्क़चे ४.४० टा. 

एम. सा. देण्य़चा म़गणा करून  टेंभीच्य़ सिध़ररत प्रश़सकीय योजनेल़ म़ण्यतेसह अन्य क़यिव़हाचा 

लेखा हमा ऽदल्य़ऽशव़य उपोषण सोडण़र ऩहा असे श्रामता इऩमद़र य़ांना  स्पस्ट केले. 

    टेंभीच्य़ प़णा प्रश्ऩवर आजपयांत अनेक आांदोलने केला असला तरा म़णदेश़ताल  एक़ मऽहलेने 

श़सन व ऱज्यकत्य़ांच्य़ ऽवरोध़त बेमिदत उपोषण छेडल्य़चा हा पऽहलाच वेळ होता . य़मिळे शेकडो लोक, 

श़ऴ व मह़ऽवद्य़लय़ताल तरुणींना य़ उपोषण़स प्रत्यि भेट देऊन प़ठींब़  ऽदल़. 

श्रामता चेतऩ ग़ल़ ऽसन्ह़ :   

     इऽतह़स आऽण इतर स़म़ऽजक श़रे य़ांचे ऩते अतीट आहे. त्य़मिळे ऱज्यश़र, सम़जश़र, 

अथिश़त्र, इत्य़दा श़ऱांऩ इऽतह़स लेखऩत अनन्यस़ध़रण महत्व आहे. आऽथिक इऽतह़स़च़ ऽवच़र 

करत़ अनेक व्यक्तींना योगद़न ऽदल्य़चे ऽदसते. य़ िेत्ऱत मऽहल़हा म़गे नव्हत्य़. अनेक मऽहल़ांना 

पिरुष़ांच्य़ ख़ांदय़ल़ ख़ांद़ ल़वीन क़म केलेले आह.े म़णदेश़ताल मऽहल़हा त्य़ब़बतात म़गे नव्हत्य़. 

त्य़पैकीच एक म्हणजे श्रामता चेतऩ ऽसन्ह़ ग़ल़ य़ होय. त्य़ांना म़णदेशा मऽहल़ बँकेच्य़ म़ध्यम़तीन 

गरजी मऽहल़ांऩ सह़य्य केले. दिष्क़ळा भ़ग़त च़ऱ छ़वण्य़ सिरु केल्य़ व प़झर तल़व तय़र करून 

ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़च़ आऽण शेताच्य़ प़ण्य़च्य़ प्रश्न सोडवण्य़च़ प्रयत्न केल़ .                                                                      

    श्रामता   चेतऩ ग़ल़ ऽसन्ह़ य़ मिळच्य़ मिांबईताल आहेत. त्य़ांचे वडाल मगनल़ल ऽखमजा ग़ल़ य़ांचे 

नळब़ज़र–भेंडाब़ज़र भ़ग़त एक दिक़न होते. कि मकि मबेन आऽण मगनल़ल य़ांच्य़ कि टि ांब़त २१म़चि 

१९५८ रोजा चेतऩ ग़ल़ य़ांच़ जन्म झ़ल़४. कि मकि मबेन आऽण मगनल़ल य़ांचे हे ऽतसरे कन्य़रत्न होते. 



150 

 

चेतऩ य़ांचेवर कोणत्य़हा स्वरुप़चा परांपऱगत बांधने नव्हता. चेतऩ य़ांना इांग्रजा म़ध्मम़च्य़ म़स्टसि 

ह़यस्की ल मध्ये ऽशिण घेऊन, १९७५ च्य़ दरम्य़न मिांबईच्य़ ल़ल़ लजपतऱय व़ऽणज्य मह़ऽवद्य़लय़त 

त्य़ांना प्रवेश घेतल़. श्रामता इांऽदऱ ग़ांधा य़ांना १९७५ ते १९७७ य़ क़ऴत आणाब़णा ल़दला होता५. 

    आणाब़णाच्य़ क़ऴत इांऽदऱ ग़ांधा य़ांच्य़ऽवरोध़त सिरु झ़लेल्य़ चळवळाचे नेतुत्व जयप्रक़श 

ऩऱयण य़ांचेकडे होते. त्य़ांच्य़ नेतुत्व़ने प्रभ़ऽवत होऊन लि़वधा यिवक रस्त्य़वर उतरले. चेतऩ ऽसन्ह़ 

हा त्य़पैकी एक होत्य़. आणाब़णाऽवरोधा आांदोलऩतीन सांघटऩ ब़ांधल्य़ गेल्य़ ग्ऱमाण भ़ग़त क़म 

करण्य़स़ठा य़  गट़ने पिढ़क़र घेण्य़स सिरव़त केला. येथेच  म़णदेशा मऽहल़ बँकेच्य़  स्थ़पनेचे  बाज 

ऽनम़िण झ़ले.  

    देश बदल़यच़ तर ग्ऱमाण भ़ग़त क़म उभे केले प़ऽहजे य़ ऽजद्ङातीन चेतऩ ग़ल़ य़ांचे लि ग्ऱमाण 

भ़ग़कडे वेधले गेले. इल़बेन भट्ट सेव़ सांस्थेच्य़ सांस्थ़ऽपक़ य़चबरोबर स़त़ऱ्य़चे तत्क़लान ऽजल्ह़ 

ऽनबांधक ऽदनेश ओउळकर य़ांच्य़ सहक़य़िने श्रामता चेतऩ ग़ल़ ऽसन्ह़ य़ांना १९९७ मध्ये म़णदेशा 

मऽहल़ बँकेचा स्थ़पऩ केला. म़णदेश़ताल म्हसवडस़रख्य़ भ़ग़त मऽहल़ बँक सिरु करण्य़स़ठा 

त्य़वेळा ६ ल़ख रुपये भ़गभ़ांडवल़चा आवश्यक्यत़ होता . त्य़स़ठा शेअसि गोऴ करत़ऩ सिरव़तास 

अनेक अडचणा आल्य़. क़रण य़ भ़ग़त आत़पयांत अनेक़ांना शेअसि गोऴ केले होते. परांति सांस्थ़ 

स्थ़पन केलेल्य़  नव्हत्य़, अश़ ऽस्थतातहा चेतऩ ऽसन्ह़ांना ऽनऱश न होत़ ऽजद्ङाने शेअसि गोऴ करून 

सहक़र ख़त्य़कडे प्रस्त़व प़ठवीन ऽदल़६.     

    सदरच़ प्रस्त़व ररझवि बँकेत आल्य़नांतर बँकेच्य़ प्रमोऽटांग सदस्य़ांच्य़ ऽवस्तुत म़ऽहतावरून सांबांधात 

सदस्य हे अऽशऽित होते हे ऽनदशिऩस आल.े प्रमोऽटांग सदस्य अऽशऽित असल्य़ने ल़यसन्स देत़ येण़र 

ऩहा, अशा सबब स़ांगीन प्रस्त़व फेट़ळीन ल़वण्य़त आल़.  त्य़मिळे चेतऩ ऽसन्ह़ व त्य़ांच्य़ सहक़य़ांचा 

तान वष़िचा मेहनत व़य़ गेला. परांति य़ क़ल़वधात आलेल्य़ अनिभव़मिळे त्य़ांच़त मोठ़ आत्मऽवश्व़स 

ऽनम़िण झ़ल़ होत़. 



151 

 

     ऽनरिरतेमिळे बँकेच़ प्रस्त़व फेट़ळल़ गेल़ य़चे अताव दि;ख य़ मऽहल़ांऩ झ़ले. पररण़मा 

त्य़ांच्य़ताल ऽजद्ङ व स्वत:ल़ ऽसध्द करण्य़चा म़नऽसकत़ य़ गिण़ांमिळे य़ मऽहल़ स़िर झ़ल्य़ . त्य़ांऩ 

ऽलऽहत़ व़चत़ येवी ल़गले. आपला सहा त्य़ स्वत : करू ल़गल्य़ . त्य़ांना पिन्ह़ एकद़ नव्य़ने प्रस्त़व 

तय़र करून स़दर करण्य़स़ठा त्य़ १७ जणा ऽमळीन ररझवि बँकेकडे गेल्य़ . परत तोच प्रस्त़व आल्य़चे 

प़हून वराष्ठ़ांना त्य़ांऩ ब़हेरच्य़ ब़हेर ट़ळण्य़च़ प्रयत्न केल़. परत अत्यांत  सांयम़ने व ऽचक़टाने त्य़ांना 

आपला भीऽमक़ मांडला. त्य़मिळे य़ मऽहल़ ऽजद्ङाने स़िर झ़ल्य़चे प्रत्यांतर आल.े पररण़मस्वरूप ९ 

ऑगस्ट १९९७ रोजा म़णदेशा मऽहल़ बँकेल़ ररझवि बँकेकडीन ल़यसन ऽमऴले . आज य़ बँकेचे 

१,६५,००० ख़तेद़र आहेत 

    य़ भ़ग़ताल मऽहल़ आपल्य़ रोजच्य़ कम़ईतीन क़हा व़ट़ ब़जील़ क़ढी  शकत होत्य़. पण रोजच्य़ 

रोज बँकेत भरण़ करणे त्य़ांऩ शक्य होत नव्हते हा वस्तिऽस्थता होता. त्य़मिळे त्य़ांच्य़ घरा ऽकां व़ सोयाच्य़ 

ऽठक़णा ज़ऊन पैसे गोऴ करणे व बँकेत आणीन त्य़ांच्य़ ख़त्य़त जम़ करणे ह़ म़गि समोर आल़. डेला 

बँऽकां ग, डोअरस्टेप बँऽकां ग म्हणजेच घरपोच सेवेच्य़ सांकल्पऩ त्य़तीन समोर येत गेल्य़ . हा ऩवे मोठा 

व़टला तरा त्य़ांच्य़ बचताचे आकडे खीप छोटे छोटे होते. हा रक्कम जमवण्य़स़ठा श्रामता चेतऩ ग़ल़ 

ऽसन्ह़ य़ांना मऽहल़ प्रऽतऽनधाचा ऽनयिक्ता केला. य़तीनच बचताचा सिरव़त झ़ला. त्य़मिळे मऽहल़ांमध्ये 

आत्मऽवश्व़स ऽनम़िण होण्य़स मदत झ़ला.  

    बँकेच्य़ म़ध्यम़तीन क़हा रचऩत्मक क़म उभे ऱऽहले प़ऽहजे अशा भ़वऩ श्रामता चेतऩ ऽसन्ह़ य़ांचा 

असल्य़ने त्य़ांना मऽहल़ांऩ आत्मऽवश्व़स देण,े त्य़ांऩ म़लकी हक्क़चा ज़णाव देणे, त्य़ांच्य़ गरजेच्य़ 

वेळा प़ठाशा उभे ऱहणे य़ भीऽमक़ त्य़ांना प़र प़डल्य़. पररण़मा हळीहळी  बँकेच्य़ क़म़ल़ वेग येऊ 

ल़गल़. पऽहल्य़ वषी ६,००,०००  शेअसि आऽण ६६,००,००० अऩमत जम़ झ़ले. ऽनयम़प्रम़णे 

भ़गभ़ांडवल व अऩमतवर ७५ टके्क कजिव़टपहा  झ़ले. पऽहले वषि सिरळातपणे प़र पडल्य़वर सव़ांच़च 

आत्मऽवश्व़स व़ढल़ .  
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     ग्ऱमाण भ़ग़तहा मऽहल़ांऩ बचतास़ठा प्रोत्सऽहत कऱयचे असेल तर त्य़ांच्य़ताल उद्योजगतेल़ च़लऩ 

ऽदला प़ऽहजे असे चेतऩ ऽसन्ह़ य़ांचे मत होते. त्य़मिळे त्य़तीनच वेगवेगळ्य़ सांकल्पऩ जन्म घेऊ 

ल़गल्य़ . मऽहल़ांऩ कजि देत़ऩ तो पैस़ अांऽतमत़ मऽहल़ांच्य़ ऽनयांत्रण़त ऱऽहल़ प़ऽहज,े य़ दृष्ट्ाने त्य़ांना 

दीरग़मा ऽनयिय घेतल.े उद़-कोंबड़्ांस़ठा कजि ऽदले, म़त्र पोल्टर ास़ठा ऩहा, ग़ई-म्हशास़ठा कजि ऽदले, 

पण डेअरा सिरु करण्य़स़ठा ऩहा इत्य़दा. 

    भ़जाप़ल़ ऽवकण़ऱ्य़ मऽहल़ांस़ठा ऽवऽवध योजऩ आखल्य़ , त्य़पैकी एक छत्रास़ठा ऽबनव्यजा 

कज़िचा योजऩ, उन्ह़प़वस़त ऱबण़ऱ्य़ य़ मऽहल़ांऩ ऽदल़स़ ऽमऴव़ म्हणीन हा योजऩ अांमल़त 

आणला. सवि स़ऽहत्य झ़कले ज़ईल, अश़ आक़ऱच्य़ छत्र्य़ मऽहल़ांना बॅांकेतफे खरेदा केल्य़ आऽण 

ऽबनव्य़जा कज़िच्य़ योजेनेत ऽवतररत केल्य़. मिलींऩ स़यकल खरेदास़ठा बँकेने ऽबनव्य़जा कजि देण्य़स 

सिरव़त केला. त्य़मिळे मिलींच्य़ श़ळेचा सोय तर झ़लाच पण मिल़ांप्रम़णे स़यकलवरून ऽफरत़ऩ घरचा 

क़मे करत़ऩ त्य़ांच़ आत्मऽवश्व़सहा लिणायरात्य़ व़ढल़ .  

    म़न्सीनच्य़ लहरापण़मिळे सन २०११-२०१२ मध्ये मह़ऱष्ट्र ़ल़ भयांकर दिष्क़ळा पररऽस्थताल़ स़मोरे 

ज़वे ल़गले. य़ क़लखांड़त जऩवऱांच्य़ च़ऱ्य़चे दिऽभिि ऽनम़िण झ़ले. य़ समस्येवर म़त करण्य़स़ठा 

मह़ऱष्ट्र  श़सऩने लह़न लह़न बांध़रे ब़ांधण्य़चा योजऩ आखला. अश़ बांध़ऱ्य़मध्ये प़ण्य़च़ स़ठ़ 

केल़ ज़तो. त्य़मिळे भीजल पतळा व़ढते. य़ दिष्क़ऴत चेतऩ ऽसन्ह़ य़ांच्य़ म़णदेशा मऽहल़ बँकेने 

आजीब़जीच्य़ खडेय़मध्ये च़ऱ  छ़वण्य़चे क़म ह़ता घेतले. त्य़ म़फि त  ग़व़ताल सवि गिऱांऩ च़ऱ्य़चे 

व़टप करण्य़चे क़म त्य़ांना अथकपणे केले. ज्य़ वेळा  मह़ऱष्ट्र  श़सऩच्य़ बांध़रे ब़ांधण्य़च्य़ 

योजनेबद्ङल चेतऩ ऽसन्ह़ य़ांऩ म़ऽहता ऽमऴला. त्य़च वेळा त्य़ांना म्हसवड शहऱच्य़ आजीब़जीच्य़ 

पररसऱत तान बांध़रे ब़ांधण्य़चा त्य़ांना योजऩ श़सऩल़ स़दर केला. ७ त्य़ांच्य़ म़गिदशिऩख़लाच 

फि लकोटा, ऽशसिव व म्हसवड य़ ऽठक़णा बांध़रे ब़ांधण्य़चा योजऩ आखला गेला . ह़ सिम़रे 

१,००,००.००० रुपयेच़ आऱखड़ होत़. ऱज्य सरक़रने य़ योजनेस़ठा ऽनधा पिरवल़. पण बँकेने 
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स्वतः हा योजऩ अांमल़त आणण्य़चे ठरवले व अश़ बांध़ऱ्य़चे ब़ांधक़म केले. हा योजऩ २० पेि़ 

अऽधक ग़व़ांऩ ल़भद़यक ठरण्य़चा आश़ आहे.  

    मे २०१३ मध्ये य़ बांध़ऱ्य़चे ब़ांधक़म पीणि झ़ले. त्य़नांतर जीन–जिलै व ५ ऑक्टोंबर १९१३ रोजा 

झ़लेल्य़ मिसळध़र प़वस़मिळे हे बांध़रे पीणि िमतेने भरले होते. पररण़मा स्थ़ऽनक लोक़ांच्य़ प़ण्य़च़ 

प्रश्न जवळ जवळ सिटल़. म़ण त़लिक्य़त ब़ांधले गेलेले हे बांध़रे सांपीणि स़त़ऱ ऽजल्हय़स़ठा दिष्क़ळा 

पररस्थतात प़ण्य़च्य़ दिऽभिि क़ऴत अऽतशय उपयोगा पडण़रे आहेत. भऽवष्यक़ऴत अश़ बांध़ऱ्य़मिळे 

प़णा प्रश्न सोडवणे शक्य होण़र आहे. य़ बांध़ऱ्य़मिळे फक्त एक़ प़तळापयांत कमा ज़गेत प़णा स़ठवणे 

शक्य झ़ले आह.े मोठमोठय़  यांत्रस़मग्राच्य़ सह़य्य़ने जऽमऽनत खोलवर खोदक़म करून मोठमोठा धरणे 

ब़ांधण्य़चा गरज ऩहा हे य़ योजनेमिळे ऽसध्द झ़ले. ८ त्य़मिळे अश़ प्रक़रच्य़ इतर अनेक योजऩांऩ 

प्रोत्स़हन देणे श़सऩने सिरु केले. पररण़मा जवळ जवळ १०,००० लोक़ांच्य़ गरजेकरत़ ल़गण़ऱ 

प़णास़ठ़ उपलब्ध झ़ल़ आहे.   

    थोडक्य़त अऽवरतपणे सम़जक़यि करण़ऱ्य़ चेतऩ ऽसन्ह़ य़ांना म़णदेशा मऽहल़ सहक़रा बँकेच्य़ 

म़ध्यम़तीन अनेक गरजी मऽहल़ांऩ आध़र देण्य़चे क़म केल.े दिष्क़ळा भ़ग़त च़ऱ छ़वणाच्य़ 

म़ध्यम़तीन जऩवऱांऩ च़ऱ्य़चे व़टप करण्य़चे क़म त्य़ांना अथकपणे केले. स्थ़ऽनक ग्ऱमस्थ़ांच्य़ 

प़ण्य़च्य़ समस्येवर म़त करण्य़स़ठा अऽवरतपणे प्रयत्न  करून अनेक लह़न लह़न बांध़रे ब़ांधीन 

लोक़ांच्य़ जावऩत ह़स्य फि लवले.  

 डॉ .सांजावना सताष केळकर : 

    पिण्य़स़रख्य  ़ शहरा भ़ग़तीन सोल़पीर ऽजल्य़ताल स़ांगोल्य़स़रख्य़ ग्ऱमाण भ़गच्य़ स़सिरव़शाण 

झ़लेल्य़ डॉ. सांजावना केळकर य़ ऽतथल्य़ पऽहल्य़ मऽहल़ डॉक्टर आहेत. य़ भ़ग़ताल दि:ख, द़ररद्रय 

य़मिळे य़ भ़ग़चे जे भय़वह ऽचत्र त्य़ांच्य़समोर आले त्य़तीन त्य़ांऩ ऽवध़यक क़म़चा पे्ररण़ ऽमऴला . 

त्य़ांना आपल्य़ क़हा मैऽत्रणींऩ एकऽत्रत करून सिरव़ताल़ ‘मऽहल़ सहऽवच़र कें द्र’ सिरु केले, त्य़तीन 
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‘म़त़-ब़लक उत्कषि प्रऽतष्ठ़न’, ‘ऽजज़म़त़ ब़ल सांस्क़र वगि’, ‘उत्कषि ब़लक मांऽदर’, ‘मऽहल़ अन्य़य 

ऽनव़रण सऽमता’, ‘आरोग्य दीत योजऩ’ अश़ ऽवऽवध सांस्थ़ उभ्य़ करून ग्ऱमाण भ़ग़ताल राल़ सिम 

केले. म़णदेश़ताल दिष्क़ळा भ़ग़त असे क़म करण़ऱ्य़ मऽहल़ांचा य़ क़लखांड़त कमतरत़च होता. 

असे क़म करण्य़स़ठा फ़रसे कोणा प्रयत्न केलेले ऽदसत ऩहात . डॉ. सांजावना केळकर य़ांना हे क़म 

जोम़ने करून आपल्य़ मैऽत्रणींऩहा य़त सहभ़गा करून घेतले.  

     सांजावना केळकर य़ांच़ जन्म ऽवदे्यचे म़हेरघर असण़ऱ्य़ पिणे येथे गोडबोले कि टि ांब़त झ़ल़ .९ त्य़ांचा 

कौटि ांऽबक प़श्विभीमा सिऽशऽित व सिसांस्कुत अशा आह.े त्य़ांचे ब़लपण सांवेदनशाल अश़ म़त़-ऽपत्य़ांच्य़ 

स़ऽनध्य़त गेले. सांजावना केळकर य़ सिरव़ताप़सीनच हुश़र व हरहुद्ऱरा ऽवद्य़थीना म्हणीन ओळखल्य़ 

ज़त. त्य़ांना  आपल्य़ ऽवध्य़थी जावऩत अनेक सन्म़न व प़ररतोऽषके ऽमळऽवला आहेत. आपल्य़ 

ऽवद्रत्येच्य़ जोऱवर त्य़ांना वैद्यकीय िेत्ऱताल एमबाबाएस हा म़ऩचा पदवा सांप़दन केला. १९७३ मध्ये 

त्य़ांच़ ऽवव़ह स़ांगोल्य़च्य़ डॉ. सताश केळकर य़ांच्य़ बरोबर झ़ल़. येथे आल्य़नांतर वैद्यकीय 

व्यवस़य़बरोबर इतर  स़म़ऽजक क़य़िमध्ये ऽहरारेने भ़ग घेऊन त्य़ांना  आपल्य़ क़म़च़ ठस़ 

उमटऽवलेल़ ऽदसतो.  

    ग्ऱमाण भ़ग़मध्ये ऱहून, सवि प्रक़ऱांच्य़ अभ़व़ांऩ , पिरुषकें ऽद्रत ग्ऱमाण रूढा परांपऱांऩ, पिरुष़ांच्य़ 

व्यसऩांऩ, द़ररद्रय़ल़ , श़रराक कष्ट़्ांऩ, सम़ज़ताल गिांडऽगराल़ तोंड देत असण़ऱ्य़ राबद्ङल फ़रस़ 

कळवऴ कोण़स ऽदसत नव्हत़. १९७५-१९७७ य़ ख़लखांड़त देश़त आणाब़णा होता. १० आपण 

क़हातरा कऱवां य़ ऽवच़ऱांना सांजावना केळकर य़ांना आपल्य़ मैऽत्रणा नाल़ देशप़ांडे , म़धवा देशप़ांडे, कै. 

ऽनमिल़ व़ांगाकर, कै. नऽलना ठोंबरे, प्रऽतभ़ पिज़रा, वसिध़ डबार, वसिांधऱ कि लकणी, प्ऱ. श़ऽलना 

कि लकणी, प्ऱ. ऽचत्ऱ ज़ांभळे, श्रादेवा ऽबऱजद़र य़ांऩ बरोबर घेवीन इ. स. १९७८-१९७९ मध्ये ‘मऽहल़ 

सहऽवच़र कें द्र’ सिरु केले.११ हे कें द्र म्हणजे य़ मऽहल़ांच़ ‘प़णवठ़च’ बनल़.  

    दर आठवड़्तीन एकद़ य़ सवि मऽहल़ एकत्र जमत असत. य़ कें द्ऱत सवि ज़ताधम़िच्य़, सवि 

वयोगट़ताल , अऽशऽित , अधिऽशऽित, सिऽशऽित , पदवाधर मऽहल़ सहभ़गा होत असत. य़ मऽहल़ांमध्ये  
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सवि आऽथिक स्तऱांमधाल मऽहल़ांच़ सम़वेश होत़. य़ मऽहल़ य़ सहऽवच़र कें द्ऱत मनमोकळेपण़ने 

आपला दि:ख ेम़ांडी  ल़गल्य़ , एकमेकी ांचे अश्री पिसी ल़गल्य़ , एकमेकी ांऩ आध़र देऊ ल़गल्य़ . त्य़मिळे 

त्य़ पररस्थाच़ ऽवच़र कऱयल़ ऽशकल्य़ , ऽवच़र करून समस्य़ांवर उप़य शोध़यल़ ऽशकल्य़ आऽण तो 

उप़य अमल़त आण़यल़हा ऽशकल्य़ . हा सवि ऽकमय़ मऽहल़ सहऽवच़र कें द्ऱमिळे स़ध्य झ़ला. 

    क़लपयांत म़नहा वर न क़ढण़ऱ्य़ मऽहल़ांऩ , मऽहल़ सहऽवच़र कें द्ऱच्य़ क़य़िमिळे त्य़ांच्य़त 

आत्मऽवश्व़स व़ढल़ . त्य़ांना पररसऱताल लह़न ब़लक़ांच़ सव़ांगाण ऽवक़स करण्य़स़ठा ‘म़त़ ब़लक 

उत्कषि प्रऽतष्ठ़न’ हा सांस्थ़ स्थ़पन केला. त्य़ांना य़ सांस्थेच्य़ म़ध्यम़तीन १९७९ मेध्ये ‘ऽजज़म़त़ ब़ल 

सांस्क़र’ वगि सिरु केल़. त्य़तीनच पिढे १९८० मध्ये ब़लव़डा सिरु करण्य़चा कल्पऩ पिढे आला, आऽण 

सव़ांना ऽमळीन त़लिक्य़च्य़ इऽतह़स़त प्रथमच एक चॅररटा शो आयोऽजत केल़. त्य़तीन ब़लव़डास़ठा 

ल़गण़ऱ ऽनधा उपलब्ध झ़ल़ आऽण १९८० मध्ये डॉ. केळकर हॉऽस्पटलच्य़ आव़ऱत ‘उत्कषि ब़लक 

मांऽदर’ सिरु झ़ले. त्य़स़ठा ऽशऽिक़ व सेऽवक़ म्हणीन मऽहल़ सहऽवच़र कें द्ऱताल सभ़सद़ांना क़म केले. 

१९८१ मध्ये प़लक़ांच्य़ आग्रह़ने उत्कषि प्ऱथऽमक ऽवद्य़लय़च़ पऽहलाच़ वगि सिरु झ़ल़. सहऽवच़र 

कें द्ऱतीन ऽनष्ठ़व़न क़यिकत्य़ि ऽमळत गेल्य़, त्य़ांऩच प्रऽशऽित केले आऽण त्य़ांना उत्कषि प्ऱथऽमक आऽण 

पीवि प्ऱथऽमक ऽवद्य़लय उभे केल.े  

    इ.स. २०१३ पयांत य़ श़ळेताल ऽवद्य़थी सांख्य़ एकी ण ७५० होता. जीन २०१२ प़सीन ५ वा च़ वगि 

सिरु झ़ल़ आहे आऽण दरवषी एक इयत्त़ व़ढवत श़ऴ दह़वापयांत व़ढऽवण्य़च़ त्य़ांच़ म़नस आहे. मन, 

मनगट आऽण मेंदी य़ांच़ ऽमल़फ स़धीन ग्ऱमाण ऽवद्य़थ्य़ांच़ सव़ांगाण ऽवक़स स़धण़रा श़ऴ अस़ 

ऩवलौऽकक य़ श़ळेने ऽमळवल़ आह.े वनस्थळा आऽण ऽनमिल़ पिरांदरे य़ांचे मोल़चे सहक़यि य़ क़म़त 

असते. श़ळेताल औपच़ररक ऽशिण़बरोबर ग्ऱमाण मिल़ांस़ठा ऽवऽवध छांदवगि, व्यक्क्तमत्व ऽवक़स 

ऽशऽबरे, मिक्त ऽवद्य़ कें द्र, छोट्य़-मोठ्य़ सहला, य़स़रख ेबहुआय़मा उपक्रम सांस्थ़ आयोऽजत करत 

असते.  
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    मऽहल़ांवर होण़ऱ्य़ अन्य़ल़ व़च़ फोडण्य़स़ठा य़ भ़ग़त कोणत्य़हा स्वरूप़चे खांबार असे म़ध्यम 

उपलब्ध नव्हते, त्य़मिळे त्य़ांना १९९० मध्ये मऽहल़ अन्य़य ऽनव़रण सऽमताचा स्थ़पऩ केला. १२ य़ 

सऽमताच्य़ म़ध्यम़तीन जिलै २०१३ पयांत १८७० अन्य़यग्रस्त मऽहल़ांच्य़ तक्ऱरा नोंद झ़ल्य़. य़ताल 

४०% अज़िब़बत यशस्वा तोडग़ होऊ शकल़. आज स़ांगोल़ येथे भ़रताय रा-शक्ताच्य़ सहक़य़िने 

कें द्राय सम़ज कल्य़ण बोड़िचे ‘मैत्राण कि टि ांब सल्ल़ कें द्र’ व मांगळवेढ़ येथे मह़ऱष्ट्र  श़सऩच्य़ सहक़य़िने 

मऽहल़ समिपदेशन कें द्र सिरु केले आह.े य़ांच्य़ म़ध्यम़तीन अन्य़यग्रस्त मऽहल़ांऩ न्य़य ऽमळवीन देण्य़च़ 

प्रयत्न केले ज़तो.  

    ग्ऱमाण मऽहल़ांऩ आऽथिकदृष्ट्य़ स्वयांपीणि बनण्य़स़ठा य़ भ़ग़त व्यवस़य़ऽभमिख असे ऽशिण 

उपलब्ध नव्हते, पररण़मा मऽहल़ांऩ व्यवस़य करण्य़चा इच्छ़ असत़ऩहा योग्य प्रऽशिण़अभ़वा त्य़ 

च़ांगल्य़ प्रक़रे व्यवस़य करू शकत नव्हत्य़. त्य़मिळे १९९२ मध्ये त्य़ांना ऽवऽवध प्रक़रचे व्यवस़य 

प्रऽशिण देण्य़स सिरव़त केला. शेळाप़लन , ग़ांडीळखत ऽनऽमिताप़सीन ते सांगणक आऽण ब्यीटाप़लिर 

प्रऽशिण़पयांत ३८ प्रक़रचा व्यवस़य प्रऽशिणे घेऊन जवळप़स ३१०३ मऽहल़ प्रऽशऽित झ़ल्य़. 

त्य़तीन स्वत:चे छोटे-छोटे व्यवस़य सिरु करण्य़चे प्रम़ण ५० टक्क्य़ांहून अऽधक आह.े य़ प्रऽशिण़ांस़ठा 

कोल्ह़पीर येथाल क़ांचन परुळेकर य़ांच्य़ ‘स्वयांऽसध्द़ ’ चे उस्फी ति म़गिदशिन ऽमऴले. 

    व्यवस़य़ऽभमिख झ़लेल्य़ ग्ऱमाण राल़ पतपिरवठ़ ऽमऴव़ आऽण त्य़मिळे ऽतचे ऽतच्य़ कि टि ांब़ताल 

स्थ़न सन्म़ऩचे व्ह़वे य़स़ठा १९९५ मध्ये भ़रताय रा शक्ताच्य़ सह़य्य़ने प़च मऽहल़ बचत गट़ांचा 

स्थ़पऩ केला. आज २६५ गट़ांपैकी १४० गट स्वयांपीणि झ़लेले आहेत. १२५ गट़ांचे व्यवस्थ़पन सध्य़ 

केले ज़ते. बचत गट़ांमिळे ग्ऱमाण मऽहल़ स्वतः सिम, सबल झ़ल्य़ आऽण त्य़ांना त्य़ांचा कि टि ांबेहा 

तेवढाच सिम केला.  

    मेडलरा चरख्य़वर लोकराचे सित क़तण्य़चे ऽदलेले प्रऽशऽिण घेऊन ऽनरिर शकि ां तल़ खडतरेने 

स्वत:च्य़ िमत़ व़ढवात सिरु केलेल़ चप्पल क़रख़ऩ, नवऽनव़िऽचत ग्ऱमपांच़यत सदस्य़ांस़ठा ऽदलेले 

प्रऽशिण घेऊन आत्मऽनभिर झ़लेल्य़ सरपांच श़रद़ रणऽदवेने सांस्थेच्य़ अथिसह़य्य़तीन ऽतच्य़ ग़व़ताल 
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ओढय़मध्ये ब़ांधलेल़ बांध़ऱ, ख़ऽटक व्यवस़य करण़ऱ्य़ हसाऩ मिल़णाने बचत गट़तीन नेतुत्व 

ऽवक़स़चे प्रऽशिण घेऊन ग़वच्य़ उपसरपांच पद़पयित ऽबनऽवरोध म़रलेला भऱरा, शेळाप़लऩच्य़ 

प्रऽशिण़तीन एक़ शेळाप़सीन १० दिभत्य़ जऩवऱांच्य़ गोटय़पयांत मजल म़रण़रा सम़ब़ई गडदे, 

ब़लव़डा प्रऽशिण़तीन प्रथम ब़लव़डा सिरु करून आपल्य़ ऩकत्य़ि पताल़ ऽमळवते करून आपल़ आऽण 

शेज़रप़ज़रच्य़ ब़य़ब़पडय़ांच़हा सांस़र स़वरण़रा श़रद़ बोत्रे , ऽशल़ई प्रऽशिण़तीन स्वतःचा ऽशल़ई 

मशान घेऊन ऽशल़ई करण़ऱ्य़ २९० हून अऽधक मऽहल़, भ़जा ऽवक्री, फळ ऽवक्री, चह़चा टपरा, 

ब़ांगडय़ांचे दिक़न, ऽकरण़ दिक़न, क़पड दिक़न, म़ल़चा ने-आण करण्य़च़ व़हन व्यवस़य अश़ 

छोटय़-मोठय़ अनेक व्यवस़य़तीन २००० हून अऽधक मऽहल़ व त्य़ांचा कि टि ांबे ऽवकऽसत झ़ला आहेत. 

सम़ज़त प्रऽतऽष्ठत झ़ला आहेत. य़स़ठा क़हा  बँक़ व इतर सहक़रा सांस्थ़ य़ांना महत्व़चे योगद़न ऽदले 

आह.े  

    ग्ऱमाण भ़ग़मध्ये म़त़मुत्यी व  ब़लमुत्यीचे प्रम़ण ऽदवसेंऽदवस ऽचांत़जनक बनत होते. त्य़च्य़र म़त 

करण्य़स़ठा २००८ मध्ये ‘आरोग्यदीत योजऩ’ सिरु केला. य़ योजनेच्य़ म़ध्य़तीन १० ग़व़ताल ग्ऱमाण 

मऽहल़ांऩ प्रसीऽतपीवि आऽण नवज़त ऽशशीांच्य़ तप़सणा व धोक्य़चे प्रऽशिण ऽदले. आज त्य़ आप़पल्य़ 

ग़व़ांमध्ये ‘आरोग्यदीत’ म्हणीन जब़बद़राने क़म करात आहेत. त्य़मिळे सबांऽधत ग़व़ताल मऽहल़ांमध्ये 

ज़गुता होण्य़स मदत झ़ला. त्य़मिळे तेथाल म़त़मुत्यिचे प्रम़ण त्य़ांना जवळ जवळ शीन्य टक्य़ांवर आणले 

असीन नवज़त ब़लक़ांच्य़ मुत्यीच़ दरहा पररण़मक़रक घटलेल़ आहे. एकां दरात ऽवच़र करत़ ग्ऱमाण 

भ़ग़ताल मऽहल़ांऩ य़ योजनेच़ च़ांगल़ फ़यद़ झ़ल़ असे आपण़स म्हणत़ येते . 

    ग्ऱमाण मऽहल़ांचे सिमाकरण आऽण त्य़तीन स्व़वलांबा सम़जऽनऽमिताच़ सांकल्प हे उऽद्ङष्ट् ठेवीन ऽशिण, 

आरोग्य, अन्य़य-अत्य़च़ऱऽवरूध्द सांघषि, आऽथिक स्व़वलांबन , आऽण पय़िवरण स़िरत़ य़ पांचसीत्राच़ 

अवलांब डॉ. सांजावणा केळकर य़ांना केल़. १९७८ प़सीन आजपयांत त्य़ांच्य़ सवि मैऽत्रणा व त्य़ांना 

आप़पले सांस़र व व्यवस़य स़ांभ़ळीन , गिण्य़गोऽवांद़ने आऽण एकऽदल़ने, ग्ऱमाण सम़ज़च़ एक भ़ग 

होऊन ग्ऱमाण राल़ आऽण ऽतच्य़ कि टि ांब़ल़ सिम करण्य़च़ प्रयत्न केल़ आहे. य़ क़म़स़ठा प्रसांगा 
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अथिसह़य्य सम़ज़कडीन ऽमऴले आहे व ऽमळत आह.े क़म करात असत़ऩ त्य़ांऩ नैऱश्य़ांचे अनेक िण 

आले पण त्य़त सम़ध़ऩचे प़रडे म़त्र नेहमाच जड ऱऽहले. त्य़ांच्य़ कि टि ांबाय़ांना य़ क़म़त नेहमाच त्य़ांऩ 

स़थ ऽदला. हे क़म पिढे च़लवण्य़स़ठा आनांद़ने दिसरा फळा पिढे येत आह.े   

श्रा अमरऽसांह ब़ब़स़हेब देशमिख : 

    दिष्क़ळा आटप़डा त़लिक्य़ताल सविस़म़िन्य जनतेल़ ऽदल़स़ देण्य़स़ठा अऽवरत कष्ट् घेण़रे नेतुत्व 

म्हणीन ऽजल्ह़ पररषदेचे म़जा अध्यि श्रा अमरऽसांह देशमिख य़ांऩ ओळखले ज़ते. स्व. श्रामांत ब़ब़स़हेब 

देशमिख य़ांच़ आदशि आऽण कि शल नेतुत्व़ने आटप़डा त़लिक्य़ताल जनतेल़ स्वत:च्य़ हक्क़चा ज़णाव 

झ़ला. त्य़ांना सविस़म़न्य जनतेस़ठा आयिष्य वेचले. त्य़ांच्य़च आदशि ऽवच़ऱांचा ऽशदोरा घेऊन म़जा 

आमद़र ऱजेंद्रअण्ण़ देशमिख य़ांच्य़ स़थाने अमरऽसांह देशमिख य़ांना सम़जक़रण़तीन ऱजक़रण़त ठस़ 

उमटऽवल़. परखड, स्पष्ट्वक्तपेण़, ऽनभीडत़ आऽण नेतुत्व़च़ ध्य़स हा गिणवैऽशष्टे्य असलेल्य़ अमरऽसांह 

य़ांना त़लिक्य़ताल क़यिकते व जनतेमध्ये मोठ़ आश़व़द ऽनम़िण केल़ आह.े  

    देशमिख हे कि शल प्रश़सक म्हणीन ऽजल्य़त ओळखले ज़त़त. ऽजल्ह़ पररषद सदस्य, पांच़यत 

सऽमताचे उपसभ़पता , सभ़पता , स़खर क़रख़न्य़चे अध्यिपद भीषऽवलेले अमरऽसांह य़ांना आपल्य़ 

कतिबग़राचा चिणीक द़खऽवला आह.े आटप़डा एज्यिकेशन सोस़यटाचे अध्यि म्हणीन क़म करण़रे 

अमरऽसांह य़ांना शैिऽणक चळवळ ग्ऱमाण भ़ग़त सदृढ केला. शेतकऱ्य़ांऩ ऽदल़स़ देण्य़स़ठा त्य़ांना 

श्रामांत ब़ब़स़हेब देशमिख दिध सांघ़चा मिहूतिमेढ रोवला. लोक़ांच़ आऽथिक कण़ मजबीत करण्य़स़ठा 

ऽबडाएस बँकेचा स्थ़पऩ केला.   

    सांस्थ़त्मक प़तळावर भराव क़म केल्य़वर १९१२ च्य़ ऽजल्ह़ पररषद ऽनवडणिकीत ते करगणा  

गट़तीन ऽवजया झ़ले आऽण ऱष्ट्र व़दा कॉांग्रेस पि़ने त्य़ांऩ स़ांगला ऽजल्ह़ पररषदेचे अध्यि केले. म़चि 

२०१२ प़सीन ऽजल्ह़ पररषदेचे अध्यि म्हणीन अमरऽसांह य़ांना प्ऱथऽमक ऽशिण , आरोग्य़च्य़ प्रश्ऩस़ठा 

भराव कष्ट् घेतले. १३ यिव़ क़यिकत्य़ांचे स्फी तीस्थ़न असलेले अमरऽसांह देशमिख य़ांना क़म़तीन अन्य 
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ऱजक़रण्य़ांपिढे आदशि ऽनम़िण केल़. ऽजल्ह़ पररषदेत प़रदशिकत़ आणीन लोक़ांच्य़ प्रश्ऩांऩ न्य़य 

देण्य़स़ठा सव़ांच्य़ स़िाने प्रयत्न करण़रे नेतुत्व म्हणीन अमरऽसांह य़ांच़ गौरव केल़ ज़तो .  

    टँकर आऽण आटप़डा त़लिक्य़ताल लोक़ांचे जन्म़प़सीन ऩते ऽनम़िण झ़ले आह.े ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़स़ठा 

अनेक़ांऩ जावहा गमव़व़ ल़गल़ . तराहा लोक़ांचा टँकरच्य़ जोखड़तीन मिक्ता झ़लेला नव्हता. त्य़स़ठा 

९ ऑगस्ट २०१४ पयांत व़ट पह़वा ल़गला . य़ ऽदवशा अमरऽसांह देशमिख य़ांना अथक प्रयत्न करून 

त़लिक्य़ताल ५३ ग़व़ांचा धनग़व योजऩ सिरु केला. य़स़ठा ९२ कोटा ९७ ल़ख ३५ हज़र ५०० 

रुपये खचि आल़.१४  

    य़ योजनेनिस़र धनग़व येथीन कुष्ण नदातीन प़णा उचलीन ते सांपीणि आटप़डा त़लिक्य़ताल ५३ ग़व़ांऩ 

ऽदले. धनग़व येथे ३०० अश्वशक्ताचे पांप बसवीन कुष्णेतीन प़णा उचलीन पिणदा येथे आणीन तेथीन २०० 

अश्वशक्ताच्य़ पांप़द्ऱरे डोलीत व तेथीन ३०० अश्वशक्ताच्य़ पांप़द्ऱरे हे प़णा ऽभवघ़ट येथे आणले. 

तेथीन पीणि स़यपण पध्दताने प़ण्य़च़ पिरवठ़ केल़. य़ त़लिक्य़ताल २०२८ स़ल़पयांतचा १,८१,८०० 

इतकी लोकसांख्य़ गुहात धरला आह.े ऱष्ट्र ाय ग्ऱमाण पेयजल क़यिक्रम़तीन हा प्ऱदेऽशक प़णा पिरवठ़ 

योजऩ ऽनम़िण केला आह.े  

      आटप़डा स़रख्य़ दिष्क़ळा भ़ग़त अमरऽसांह देशमिख य़ांना आपल्य़ क़हा ऽमत्ऱांऩ बरोबर घेऊन 

१९९७ मध्ये ब़ब़स़हेब देशमिख सहक़रा बँक ऽल. आटप़डा य़ ऩव़ने बँकेचा स्थ़पन केला. ताच बँक 

आज दिष्क़ळा भ़ग़ताल जनतेच़ दापस्तांभ ठरत आह.े बँकेच्य़ स्थ़पनेनांतर प़च वष़ितच त़लिक्य़ताल 

६० टके्क स़वक़रा कमा झ़ला . लोक़ांऩ स़वक़रा प़श़तीन मिक्ता ऽमळी  ल़गला . बघत़-बघत़ १५ 

कोटींच्य़ ठेवा १० कोटींचा कजे झ़ला. आटप़डा, ऽदघांचा व खरसिांडा इत्य़दा श़ख़ांत बँकेचे क़मक़ज 

ऽवस्त़ररत होऊ ल़गले. बँकेने सप्टेंबर २०१३ मध्ये १०० कोटा ठेवींच़ टप्प़ ओल़ांडल़. बँकेच्य़ ठेवा 

११७ कोटा, कजे ८३ कोटा, भ़गभ़ांडवल ४.७१ कोटा, ऽनधा ५.५१ कोटा, नफ़ १.७७ कोटा, एनपाए 

शीन्य टके्क, कज़िचा वसिला ९९.९१ टके्क, ऑऽडट वगि सतत अ, सभ़सद़ांऩ ल़भ़ांश सतत १२ टके्क, 

एकी ण व्यवस़य २००.०२ कोटा, अशा उत्तिांग झेप बँकेने घेतला.  
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    दिगिम भ़ग़ताल ग्ऱहक़ांऩ आऽथिकदृष्ट्य़ सिम करण्य़सह त्य़ांऩ आध़र देत सभ़सद़ांच़ ऽवश्व़स स़थि 

ठरऽवण्य़चा क़मऽगरा य़ बँकेने केला आह.े कोअर बँऽकां ग, आर.टा.जा.एस; एन.इ.एफ.टा. इत्य़दा सिऽवध़ 

बँकेने उपलब्ध करून ऽदल्य़ आहेत. य़ बँकेने स़ांगला आऽण सोल़पीर ऽजल्य़त आदशि क़मक़ज करून 

एक वेगऴ ठस़ उमटऽवल़ आहे. य़चा दखल घेऊन बँकेल़ ऽवऽवध पिरस्क़र ऽमऴले आहेत. ऱज्यस्तराय 

सवोत्कुष्ट् बँक पिरस्क़र सलग ४ वषे ऽमऴल़. सप्टेंबर २०१३ मध्ये मह़ऱष्ट्र  स्टेट को. ऑप. बँक्स. 

फेडरेशनने पऽश्चम मह़ऱष्ट्र  ऽवभ़ग़तीन १०० कोटा ठेवा असण़ऱ्य़ बँक़मधीन सवोत्कुष्ट् बँक म्हणीन य़ 

बँकेल़  सहक़रमहषी पद्मभीषण वसांतद़द़ प़टाल उत्कुष्ट् ऩगरा पिरस्क़र ज़हार केल़.  

    अमरऽसांह देशमिख हे १९९२ ते १९९७ य़ क़ऴत स़ांगला ऽजल्ह़ पररषद सदस्य व  आटप़डा 

पांच़यत सऽमताचे उपसभ़पता होते. ऽदऩांक १४ म़चि १९९७ ते १३ म़चि १९९८ य़ क़ल़वधात 

पांच़यत सऽमता आटप़डाचे सभ़पता होते. १९९९ ते २००४ य़ क़ल़वधात ते म़णगांग़ सह. स़खर 

क़रख़ऩ ऽल. सोऩरऽसध्दनगर, आटप़डा चे चेअरमन होते. ऽडसेंबर १९९८ प़सीन ते आजअखरे 

आटप़डा एज्यिकेशन सोस़यटा, आटप़डा ऽज. स़ांगला चे चेअरमन आहेत. ऽवध्यथी सह. वस्ती भ़ांड़र, 

श्रामांत ब़ब़स़हेब देशमिख स्पोर्टसि क्लब, आटप़डा व अिर कल्चरल ग्रिप आटप़डा चे सांस्थ़पक आहेत. 

२०१० मध्ये ते ऽशव़जा ऽवद्य़पाठ़चे ऽसनेट सदस्य होते. मह़ऱष्ट्र  स़ऽहत्य पररषदेचा आटप़डा श़ख़ 

स्थ़पनेतहा त्य़ांना पिढ़क़र घेतल़. 

श्रा ऽवजय सगरे : 

    ऱजकीय ध्येय़ने पे्रररत होऊन क़म करण़ऱ्य़ क़यिकत्य़ांचा सांख्य़ आज कमा ऩहा. सांस्थ़त्मक 

ऽवच़र मऩशा ब़ळगीन तो प्रत्यि़त उतरवत़ऩ नैसऽगिक सांकट़ल़ तोंड देत, ध्येय़ने पे्रररत होऊन उभे 

ऱहण्य़चे ध़डस केल्य़मिळे कवठेमह़ांक़ळच्य़ दिष्क़ळा भ़ग़त मह़ांक़ला क़रख़ऩ ऩव़चे सहक़रा 

सांस्थेच़ वटवुि तय़र झ़ल़ आहे. ऽवजयऱव सगरे ऩव़च्य़ म़णस़चे ध्येयप्रवण व्यक्क्तमत्व आऽण ऽजद्ङ 

य़मिळे हे शक्य झ़ले आह.े ते करत़ऩ ऽवजऱव य़ांना केवळ वऽडल़ांच्य़ म्हणजे ऩऩस़हेब सगरे य़ांच्य़ 
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ऱजकीय व़रश़च़ योग्य पध्दताने उपयोग केल़. सांस्थ़ ऽटकऽवण्य़स़ठा त्य़ांना ऱजक़रण़च़ व़पर केल़. 

तो अपररह़यि आऽण गरजेच़ व़टतो .  

      ऩऩस़हेब़ांना उभ़रलेल्य़ सम़जक़रण़च्य़ बऴवर त्य़ांना सवि डोल़ऱ स़ांभ़ळल़ . ऩऩस़हेब़ांच्य़ 

म़गिदशिऩख़ला १९९८ मध्ये ऽवजऱव सगरे य़ तरुण़ने मह़ांक़ला सहक़रा स़खर क़रख़न्य़च्य़ 

अध्यिपद़चा धिऱ ऽस्वक़रला .१५ ऩऩस़हेब़ांच्य़ त़लमात ऽवजयऱव़ांच्य़ नेतुत्व़च़ वेली बहरल़. दिदैव़ने 

ऩऩस़हेब़ांचे अक़ला ऽनधन झ़ले. ह़ ऽवजयऱव य़ांच्य़वर मोठ़ आघ़त होत़. त्य़तीन ते स़वरले. 

ऩऩस़हेब़ांना मह़ांक़ला क़रख़न्य़च़ व़ढवलेल़ लौऽकक क़यम ठेवण्य़चा जब़बद़रा त्य़ांच्य़ ख़ांद्य़वर 

पडला. ता प़र प़डत असत़ऩ आडवा येण़रा सांकटे अनेक होता. त्य़ क़ऴत त़लिक्य़ताल पे्रत्येक 

ग़व़त ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़चा टांच़ई होता. ऽपण्य़स प़णा ऩहा, तर ऊस कस़ ल़व़यच़ आऽण ऽपक कसे 

आण़यचे हे शेतकऱ्य़ांऩ कोडे पडले होते. य़वेळा ऽवजयऱव य़ांना योग्य पध्दताने क़रख़ऩ 

च़लवण्य़स़ठा कच्च़ म़ल पिरवण़ऱ्य़ घटक़ांऩ योग्य पध्दताने स़ांभ़ळले . य़ क़रख़न्य़ने पऽश्चम 

भ़ग़ताल सहक़रा स़खर क़रख़न्य़ांच्य़ बरोबराने ऊस़ल़ दर देण्य़च़ त्य़वेळा प्रयत्न केल़ . सलगपणे 

च़ांगल़ दर आऽण च़ांगले ग़ळप करण्य़चे क़म य़ क़रख़न्य़ने केले.  

    २००४ च्य़ दिष्क़ऴवर म़त करण्य़स़ठा य़ क़रख़न्य़ने पिढ़क़र घेतल़. च़ऱ छ़वण्य़ उभ्य़ 

करून शेतकऱ्य़ांऩ ऽदल़स़ ऽदल़. य़ क़ऴत क़यििेत्ऱत ऊस नसल्य़ने कच्य़ स़खरेवर प्रऽक्रय़ 

करण्य़च़ प्रयत्नहा ऽवजय सगरे य़ांना केल़. त्य़ांना ऩऩस़हेब सगरे दिध सांघ़चा स्थ़पऩ केला. दिष्क़ऴत 

दिध सांघ च़लवण्यचे कसब त्य़ांना ऽसध्द करून द़खऽवले . 

श्रा ऱवस़हेब ऩमदेव प़टाल : 

    ऱवस़हेब प़टाल य़ांच़ जन्म ३१ ऽडसेंबर १९५१ रोजा आटप़डा येथे झ़ल़ . त्य़ांचे प्ऱथऽमक ऽशिण 

प्ऱथऽमक श़ऴ आटप़डा, म़ध्यऽमक ऽशिण भव़ना ऽवद्य़लय, मह़ऽवद्य़लयान ऽशिण आटप़डा कॉलेज 

व बळवांत कॉलेज, ऽवट़ येथे झ़ले. तर एम. ए. स़ठा छत्रपता ऽशव़जा कॉलेज स़त़ऱ येथे पे्रवेश घेतल़ , 
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म़त्र हे ऽशिण अधिवटच ऱऽहले. स़तवात असत़ऩ त्य़ांना ‘सत्य़चा प़ऊलव़ट ’ य़ ऩटक़त पिढ़ऱ्य़चा 

भीऽमक़ स़क़रला होता. मह़ऽवद्य़लयान जावऩतहा त्य़ांना ऩटक़त भ़ग घेतल़ होत़. १९६९ मध्ये 

ऽवद्य़थीदशेत त्य़ांना ऩगज येथे झ़लेल्य़ पऽहल्य़ प़णा पररषेदेत भ़ग घेतल़ व तहसाल कचेरावर 

शेतकऱ्य़ांच्य़ मोच़ित भ़ग घेऊन सम़जक़य़िचा सिरव़त केला. 

     स़विजऽनक जावऩत त्य़ांऩ ‘क़क़’ म्हणीन ओळखले ज़ते. १९७२ मध्ये एस.टा. च्य़ 

दरव़ढाऽवरोध़त त्य़ांना आक्रमक आांदोलन केल.े त्य़त १८ बसच्य़ क़च़ फोडल्य़ गेल्य़ , त्य़मिळे 

त्य़ांऩ अटकहा झ़ला. १९७९ मध्ये शेतकऱ्य़ांच्य़ प्रश्ऩवर तहसाल क़य़िल़वर ऽवऱट मोच़ि क़ढीन 

पोऽलस़ांचे कडे तोडीन क़य़िलय़ताल क़मक़ज बांद प़डले होते. य़बद्ङल त्य़ांऩ एक ऽदवस़चा ऽशि़ झ़ला 

होता. १९७५ मध्ये नोकराच्य़ ऽनऽमत्त़ने ते लोकनेते ऱज़ऱमब़पी प़टाल य़ांच्य़ सांपक़ित आल,े तेंव्ह़ 

ब़पीांना त्य़ांऩ सम़जक़रण व ऱजक़रण़त येण्य़चे आमांत्रण ऽदले. त्य़ांना त्य़च़ ऽस्वक़र केल़ आऽण 

शेवटपयांत त्य़ांच्य़शा व त्य़ांच्य़नांतर जयांत प़टाल य़ांच्य़शा एकऽनष्ठ ऱऽहले. 

    म़जा पांतप्रध़न चांद्रशेखर आऽण लोकनेते ऱज़ऱमब़पी प़टाल य़ांच्य़ सोबत १९८३ मध्ये भ़रत 

पदय़त्रेत ते क़गल ते मिांबई पयांत सहभ़गा झ़ले होते. १६ १९७२ मध्ये भाषण दिष्क़ळ पडल़ होत़. 

त्य़मिळे त़लिक्य़त रोजग़र हमाचा क़मे सिरु झ़ला होता. मजिऱांऩ योग्य पग़र ऽदल़ ज़तो क़, ते 

तप़सण्य़स़ठा म़ऽसक म़नधऩवर क़क़ांचा नेमणीक तेथे झ़ला. ता क़क़ांचा पऽहला कम़ई होता. य़ 

क़लखांड़त त्य़ांना आपला भीऽमक़ उत्तमरात्य़ प़र प़डला.  

    क़क़ १९७६ मध्ये ऱष्ट्र ाय शेतमजीर सांघटनेचे त़लिक़ध्यि होते. १९७८ ल़ त्य़ांना जनत़ पि़त 

प्रवेश केल़ तेंव्ह़ प्रथम त़लिक़ध्यि व नांतर उप़ध्यिपदा ऽनवड झ़ला. १९७८ मध्ये त्य़ांना ऱज़ऱमब़पी 

प़टाल य़ांच्य़ मदताने आटप़डास़ठा पऽहला नळ-प़णापिरवठ़ योजऩ मांजीर करून घेतला. तत्क़लान 

आरोग्यमांत्रा बबनऱव ढ़कणे य़ांच्य़कडे प़ठपिऱव़ करून ग्ऱमाण रुग्ण़लय मांजीर करून घेतले. १९९२ ते 

१९९५ य़ क़लखांड़त ते कॉांग्रेस सेव़ दल़त ऽजल्ह़ उप़ध्यि होते. १९९९ मध्ये त्य़ांना ऱष्ट्र व़दा 

कॉांग्रेसमध्ये पे्रवेश केल़ व ख़ऩपीर-आटप़डा ऽवध़नसभ़ मतद़रसांघ़चे अध्यि झ़ले. 
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     १९९८ मध्ये त्य़ांना गऽदम़ स़ऽहत्य सेव़ मांडऴचा स्थ़पऩ केला आऽण जयांत प़टाल य़ांच्य़ 

अध्यितेख़ला व स़ऽहऽत्यक शांकरऱव प़टाल य़ांच्य़ उपऽस्थतात पऽहले ग्ऱमाण स़ऽहत्य सांमेलन घेतले. 

१९८९ प़सीन ते भव़ना एज्यिकेशन सोस़यटाचे अध्यि आहेत. त्य़ांना आपल्य़ क़रऽकदीत श़ळेचा ७७ 

ल़ख़चा भव्य अशा इम़रत ब़ांधला. आटप़डात एस. एस. सा. व्य़ख़नम़ल़ पऽहल्य़ांद़ त्य़ांना सिरु केला. 

म़णगांग़ सहक़रा स़खर क़रख़ऩ सोऩरऽसध्दनगर येथे होण्य़स़ठा लढ़ उभ़रून ज़गेच़ ऽनणिय बदलीन 

घेण्य़स भ़ग प़डले. 

सौ . लक्ष्मात़ई आप्प़ म़स़ळ : 

    जत त़लिक्य़च्य़ पऽश्चमेल़ असण़ऱ्य़ ब़ज ग़वचे म़स़ळ कि टि ांबाय गेल्य़ अनेक वष़िप़सीन 

ऱजक़रण आऽण सम़जक़रण़त सक्रीय आहे. य़ भ़ग़चे आऽण त़लिक्य़ताल तम़म धनगर सम़ज़चे नेते 

म्हणजे स़ांगला ऽजल्ह़ पररषदेच्य़ सम़जकल्य़ण ऽवभ़ग़चे म़जा सभ़पता आक़ऱमद़द़ म़स़ळ . य़ 

कि टि ांब़ल़ कोणत़हा ऱजकीय व़रस़ नसत़ऩ त्य़ांना ऱजक़रण़त घेतलेला गरुडभऱरा व़ख़णण्य़जोगा 

आह.े योग़योग़ने सम़जक़रण़तीन ऱजक़रण़त आलेल्य़ आक़ऱमद़द़ांच्य़ कि टि ांब़चे क़यि थक्क करण़रे 

आह.े द़द़ स़ांगलाच्य़ म़केट कऽमटाचे हम़ल ते ऽजल्ह़ पररषदेचे सभ़पता झ़ले. ह़ प्रव़स केवळ 

ऱजकीय गऽणत़च़ नव्हत़ तर तो त्य़ांच्य़ क़यिकि शल नेतुत्व़च़ आऽण ऽवक़स़च़ आहे. जत त़लिक्य़चे 

नेते ऽवल़सऱव जगत़प य़ांच्य़ ऽवच़ऱचे व़रसद़र म्हणीन त्य़ांच्य़कडे पऽहले ज़ते. ब़जच्य़ सवि सांस्थ़ 

आऽण य़ भ़ग़ताल सांस्थ़वर ऽवल़सऱव जगत़प आऽण म़स़ळ पररव़र य़ांचे अख़ता वचिस्व आहे. 

    २०१२ मध्ये जत पांच़यत सऽमताच्य़ अटातटाच्य़ ऽनवडणिकीत सौ. लक्ष्मात़ई म़स़ळ ऽवजया 

झ़ल्य़. १० वा पयांत ऽशिण घेतलेल्य़ लक्ष्मात़ई य़ांचा ध़डसा वुत्ता, अभ्य़सी ब़ण़ आऽण मऽहल़ 

असीनहा ऽवऽवध प्रश्ऩवर मते म़ांडण्य़च़ त्य़ांच़ स्वभ़व प़हून त्य़ ब़ज गट़तीन च़ांगल्य़ मत़ांना ऽवजया 

झ़ल्य़. २०१३ मध्ये त्य़ांऩ जत पांच़यत सऽमताच्य़ उपसभ़पतापदा क़म करण्य़चा सांधा ऽमऴला.१७ 

य़ क़लखांड़त एकटय़ ब़ज गण़च़ ऽवच़र न करत़ त़लिक्य़ताल ऽवऽवध प्रश्न पांच़यत ऱज व्यवस्थेच्य़ 

म़ध्यम़तीन त्य़ांना सोडवले. सभ़पता बसवऱज प़टाल य़ांच्य़ बरोबराने त्य़ांना सभ़गुह सिमपणे 
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ह़त़ळले. य़ क़लखांड़त त्य़ांना केलेल्य़ च़ांगल्य़ क़म़चा प़वता म्हणीन सप्टेंबर २०१४ मध्ये जत 

पांच़यत सऽमताच्य़ सभ़पऽतपदा त्य़ांचा वणी ल़गला. य़ क़ल़वधात त्य़ांना त़लिक्य़ताल रस्ते, ऽपण्य़चे 

प़णा, ऽशिण, आरोग्य इत्य़दा समस्य़ सोडऽवण्य़च़ प्रयत्न केल़ .  

सौ . सिमन क़ऽशऩथ देशमिख :   

    त़सग़व त़लिक्य़ताल पेड येथाल सद़ऽशव ऽदनकर शेंडगे य़ांच्य़ सिमनत़ई देशमिख य़ सिकन्य़. 

सिमनत़ईचे भ़ऊ सिध़कर शेंडगे य़ांना म़ध्यऽमक ऽशिण सेवक पतसांस्थेचे चेअरमन व गणपता सांघ़चे 

सांच़लक म्हणीन  क़म प़ऽहले आह.े त्य़ांचे दिसरे बांधी तहसालद़र आहेत. अश़ सिसांस्कुत, ऽशऽित कि टि ांब़त 

व़ढलेल्य़ सिमनत़ईचे ऽशिण १२ वा पयांत झ़ले आह.े त्य़ांच़ ऽवव़ह ३० नोव्हेंबर १९८७ रोजा 

ऽहवतडचे क़ऽशऩथ देशमिख य़ांच्य़शा झ़ल़.  

    सौ. सिमनत़ई देशमिख य़ांच्य़ घऱण्य़ल़ ऽपढ्य़नऽपढ्य़चा ऱजकीय परांपऱ आहे. त्य़ांचे आजेस़सरे कै. 

कोंडाब़ सांभ़जा देशमिख हे औांध सांस्थ़न क़ऴत करगणा, ऽहवतड, गोमेव़डा , तळेव़डा , ब़ळेव़डा य़ 

प़च ग़वचे क़रभ़रा होते. त्य़ांचे चिलत स़सरे श़मऱव कोंडाब़ देशमिख हे ऽहवतड ग़वचे सरपांच होते. तर 

दार ऽवठ्ठल देशमिख हे ऽवक़स सोस़यटाचे चेअरमन होते. ऽहवतडच्य़ देशमिख कि टि ांब़ल़ ऱजकीय, 

स़म़ऽजक, शैिऽणक व अध्य़ऽत्मक व़रस़हा  ऽमऴल़ आहे. ग़व़ताल म़णगांग़ ह़यस्की लच्य़ 

स्थ़पनेतहा त्य़ांच़ ऽसांह़च़ व़ट़ आह.े शिक़च़यि य़ पऽवत्र ताथििेत्ऱच़ ऽवक़स करण्य़सह य़ देव़स्थ़नच़ 

‘क’ वगि ताथििेत्ऱत सम़वेश करण्य़स़ठा सिमनत़ई व त्य़ांचे पता क़ऽशऩथ य़ांचे योगद़न उले्लखनाय 

आह.े१८   

    शिक़च़यि ते पांढरपीर प़या ऽदांडा सोहऴ, अखांड हररऩम सद्ल़ह, सिसांस्कुत हररप़ठ मांडळ य़ांच्य़ 

स्थ़पनेतहा त्य़ांना योगद़न ऽदले आह.े सिमनत़ई आऽण त्य़ांच्य़ पताने व़रकरा सांप्रद़य़चा जपणीक 

करण्य़चे क़म केले आह.े हे सवि करत असत़ऩच २०१२ मध्ये म़जा आमद़र ऱजेंद्रअण्ण़ देशमिख, 

स़ांगला ऽजल्ह़ पररषदेचे म़जा अध्यि अमरऽसांह देशमिख य़ांना ऱष्ट्र व़दा कॉांग्रेस पि़तीन करगणा पांच़यत 
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सऽमता गण़तीन सौ. सिमनत़ई देशमिख य़ांऩ सांधा ऽदला. य़ ऽनवडणिकीत त्य़ च़ांगल्य़ मत़ांना ऽनवडीन 

आल्य़. य़ क़लखांड़त त्य़ांना प्रभ़वा क़म केले. दिष्क़ळा सांकट़त त्य़ांना सक्रीय सहभ़ग द़खवीन 

लोक़ांऩ ऽदल़स़ देण्य़चे क़म केले. त्य़ांना आपल्य़ श़ांत, सांयमा व पे्रमळ स्वभ़व़तीन जनम़नस़त 

आपला वेगळा छ़प उमटऽवला . त्य़ आपला भीऽमक़ परखडपणे म़ांडत व ऽवक़स़च्य़ क़म़स़ठा सऽक्रय 

असत. त्य़मिळे पि़ने त्य़ांऩ आटप़डा पांच़यत सऽमताच्य़ सभ़पतापदा ऽवऱजम़न होण्य़चा सांधा सप्टेंबर 

२०१४ मध्ये ऽदला. य़ सांधाचेहा त्य़ांना सोने केल.े 

 

श्रा ऽशव़जाऱव शेंडगे उफि  शेंडगे ब़पी : 

    एकेक़ळा क़ँग्रेसमधाल घऱणेश़हा ह़ ऽवरोधा पि़ांच्य़ ऽनवडणीक अजेंडय़वराल एक महत्व़च़ मिद्ङ़ 

अस़यच़. क़ल़ांतऱने सविच पि़त घऱणेश़हाचे ऽपक मिबलक आल.े अलाकडच्य़ क़ऴत 

लोकश़हापेि़ घऱणेश़हाच अऽधक समुध्द आह.े कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़ताल ऽशव़जाऱव शेंडगे उफि  

ब़पी य़ांच्य़ घऱत तर, जवळप़स आत़ सविच पि़चे झेंडे मोठ्य़ अऽभम़ऩने डौलत आहेत.  

    मह़ऱष्ट्र ़चे पऽहले मिख्यमांत्रा यशवांतऱव चव्ह़ण य़ांना ऱजकीय व्यवस्थेतीन स़म़ऽजक अऽभसरण 

घडवीन आणण्य़च़ ऽवच़र म़ांडल़ . ऽवऽवध सम़ज घटक़ताल , िेत्ऱताल कतिबग़र म़णसे हेरण,े त्य़ांऩ 

आपल्य़ ऱजकीय प्रव़ह़शा जोडणे, त्य़तीन आपला पिरोग़मा प्रऽतम़ उजळण,े हे कसब फक्त शरद पव़र 

य़ांऩच अवगत आह.े  

    खडेेग़व़तीन मिांबईत रोजारोटास़ठा आलेले, मोठय़ कष्ट़्ने गोदामध्ये टर ़न्सपोटिच़ व्यवस़य सिरु करण़रे 

आऽण शेकडो तरुण़ांऩ रोजग़ऱचा द़रे खिले करून देण़रे ऽशव़जाऱव शेंडगे उफि  शेंडगे ब़पी य़ांऩ त्य़ांना 

हेरल.े१९ १९९० च्य़ ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत कवठेमह़ांक़ळ मतद़रसांघ़तीन त्य़ांऩ उमेदव़रा  ऽदला. ते 

ऽनवडीन आले आऽण पव़ऱांना त्य़ांच्य़ मांऽत्रमांडऴत त्य़ांऩ मांत्राहा केल.े कवठेमह़ांक़ळमधाल 

सत्त़पट़वराल ह़ स़म़ऽजक बदल तस़ ध़डस़च़ होत़ . धनगर सम़ज़मध्ये शेंडगे ब़पीांऩ आदऱचे स्थ़न 
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होते. १९९५ च्य़ ऽनवडणिकीत म़त्र त्य़ांच़ पऱभव झ़ल़. ऱष्ट्र ़व़दा क़ँग्रेसच्य़ ऽनऽमितानांतर ते शरद 

पव़ऱांच्य़ बरोबरच ऱऽहले. परांति १९९९ च्य़ ऽनवडणिकीतहा त्य़ांऩ यश ऽमऴले ऩहा.  

    शेंडगे ब़पीांच्य़ ऽनधऩनांतर त्य़ांचा मिले ऱजक़रण़त सक्रीय झ़ला. सत्त़स्पधेत अनेक़ांना अनेक पि 

ऽनवडले. २००४ च्य़ ऽनवडणिकीत क़ँग्रेसने अऽजत घोरपडे य़ांऩ उमेदव़रा ऽदल्य़मिळे शेंडगे ब़पीांच्य़ 

घऱण्य़ताल जयऽसांग शेंडगे य़ांना बांडखोरा केला. प्रक़श शेंडगे य़ांना भ़जपच़ रस्त़ धरल़. तर रमेश 

शेंडगे य़ांना ऱष्ट्र व़दात ऱहणे पसांत केले. भ़जपने २००९ च्य़ ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत प्रक़श शेंडगे य़ांऩ 

जत मतद़रसांघ़तीन उमेदव़रा ऽदला व ते ऽनवडीनहा आले. तर ऱष्ट्र व़दाने रमेश शेंडगे य़ांऩ ऽवध़न पररषदेचा 

आमद़रकी ऽदला. पिढे एक़ मह़मांडऴचे अध्यिपदहा त्य़ांऩ ऽदल.े ऽवल़स शेंडगे म़त्र क़ँग्रेसमध्ये सक्रीय 

झ़ले. य़वेळा भ़जपने अच़नकपणे प्रक़श शेंडगे य़ांऩ उमेदव़रा ऩक़रला . त्य़ आधा रमेश शेंडगे य़ांच़ 

ऽवध़नसभेच़ क़ल़वधा सांपीन ते म़जा आमद़र झ़ले होते. 

  श्रा सांजावकि म़र आब़स़हेब स़वांत : 

    कोणताहा ऱजकीय प़श्विभीमा नसत़ऩ, एक़ स़म़न्य कि टि ांब़त जन्म़ल़ आलेल़ ह़ तरुण एवढय़ 

झप़टय़ने सम़जक़रण व ऱजक़रण़त प्रऽसध्दास येईल असे कोण़सहा व़टत नव्हते. म़त्र प्रचांड 

आत्मऽवश्व़स, ऽजद्ङ आऽण ऽचक़टाच्य़ जोऱवर त्य़ने स्वत :चे कतिित्व ऽसध्द केले. सांजावकि म़र स़वांत हे 

मिळचे जत त़लिक्य़ताल बऩळा य़ ग़वचे सिपित्र आहेत.  इांऽजऽनअर हा पदवा घेऊन पिणे य़ ठक़णा ते 

च़ांगल्य़ पग़ऱचा नोकरा करत होते. म़त्र ज्य़ म़तात आऽण सम़ज़त आपण जन्मलो, व़ढलो त्य़ 

लोक़ांस़ठा क़हातरा केले प़ऽहजे य़ ऽवच़ऱने पे्रररत होऊन त्य़ांना आपल्य़ नोकराच़ ऱजाऩम़ ऽदल़ 

आऽण थेट बऩळा ग़टला .  

    उत्तम वक्त़, ऽनगवी व्यक्क्तमत्व, सांयमा आऽण अभ्य़सीपण़ य़मिळे त्य़ांचा जनम़नस़ताल प्रऽतम़ 

नेहमाच इतऱांच्य़ तिलनेत वेगळा होता. ग़व़त आल्य़वर त्य़ांना अनेक स़म़ऽजक उपक्रम़त भ़ग घेतल़. 
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अनेक ऽवक़स़चे प्रश्न ह़ता घेतले. अश़ य़ उमद्य़ तरुण़ल़  जत त़लिक्य़चे नेते ऽवल़सऱव जगत़प 

य़ांना हेरल.े  

    त्य़ांना सिरव़तास जत पांच़यत सऽमताच्य़ ऽनवडणिकीस़ठा ऽतकीटहा ऽदले, म़त्र त्य़ ऽनवडणिकीत 

सांजावकि म़र स़वांत य़ांच़ पऱभव झ़ल़ .२० य़ अपयश़ने खचीन न ज़त़ त्य़ांना पिन्ह़ नव्य़ दम़ने आपल्य़ 

क़म़स सिरव़त केला. इ. स. २०१२ मध्ये स़ांगला ऽजल्ह़ पररषदेच्य़ ऽनवडणिकीत बऩळा ऽज. प. 

गट़तीन त्य़ांऩ ऱष्ट्र व़दाकडीन उमेदव़रा ऽमऴला. य़ ऽनवडणिकीत तब्बल २००० मत़ांच्य़ फरक़ने 

सांजावकि म़र य़ांना ऽवजय ऽमळऽवल़ . प्रश़सकीय प़तळावर उत्तम क़म करण़रे सदस्य म्हणीन त्य़ांना  

स्वतांत्र ओळख ऽनम़िण केला. 

     त्य़मिळेच त्य़ांऩ ऽज. प. च्य़ स्थ़या सऽमतावर व ऽनयोजन मांडऴच्य़ सदस्यपदा क़म करण्य़चा सांधा 

ऽमऴला. ऽजल्ह़ पररषदेत गेल्य़नांतर त्य़ांना आपल्य़ भ़ग़स़ठा मोठ्य़ प्रम़ण़त ऽनधा ऽमळवल़. 

सिरव़ताच्य़ दोन वष़ित २ कोटा ८२ ल़ख ४३ हज़ऱांचा क़मे पीणि केला. य़मध्ये बऩळा ते बऩळा फ़ट़ 

रस्त़ १५ ल़ख, बऩळा ररांगरोड ४५ ल़ख, अांतऱळ फ़ट़ ते शेग़व २५ ल़ख, क़ऱजांगा ग्ऱमपांच़यत 

इम़रतास़ठा १० ल़ख, कोळेऽगरा भैरवऩथ मांऽदऱस ५ ल़ख, येऴवा जगत़प वस्ता मांऽदर 

सभ़मांडप़स़ठा २ ल़ख, सनमडा म़रुता मांदार चौक सिशोभाकरण़स़ठा २ ल़ख २५ हज़र, व़यफळ 

दऽलतवस्ता सिध़रणेस़ठा १० ल़ख, मतद़रसांघ़त दोन ऽठक़णा सौरअभ्य़ऽसकेस़ठा २ ल़ख इत्य़दा.          

     ऽसांचन व जलसांध़रण़चा क़मेहा त्य़ांना मोठ्य़ प्रम़ण़त केला आहेत. रोहयोतीन २० ल़ख़चे ऽसमेंट 

बांध़रे, आवांढा येथे ऩ. प्रऽतक प़टाल य़ांच्य़ सहक़य़िने तल़व दिरुस्तास़ठा ५ ल़ख रुपये, बऩळा व 

लोहग़व येथे तल़व ग़ळ क़ढण्य़स़ठा प्रत्येकी २ ल़ख ५० हज़र रुपय़ांच़ ऽनधा आणल़. ऽवल़सऱव 

जगत़प य़ांच्य़ म़गिदशिऩख़ला म़जा प़णा पिरवठ़ मांत्रा लक्ष्मणऱव ढोबळे य़ांच्य़कडीन ऱष्ट्र ाय पेयजेल 

योजनेत व़यफळ, बऩळा, आवांढा, अांतऱळ, क़ऱजांगा, घोलेश्वर, सनमडा, य़ ग़व़ांच़ सम़वेश केल़. 

त्यमिळे ख़स ब़ब म्हणीन य़ योजनेताल ग़व़ांऩ कोट्य़वधाच़ ऽनधा उपलब्ध होण़र आहे.  
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श्रा अऽजतऱव घोरपडे :     

    ९० च्य़ दशक़त कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़ताल जनत़ दिष्क़ऴत होरपळत होता. य़च वेळेल़ 

अऽजतऱव घोरपडे य़ांना कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़च्य़ ऱजकीय पटल़वर खऱ्य़ अथ़िने पद़पिण केले. त्य़ 

वेळा ऱज्य़त आऽण देश़त क़ँग्रेसचा एक ह़ता सत्त़ होता . अऽजतऱव घोरपडे य़ांना जनतेचे जावन सिखा व 

सांपद्ऱ करण्य़स़ठा १९८५ च्य़ ऽनवडणिकीत क़ँग्रेसल़ आव्ह़न देत ऱजक़रण़त प्रवेश केल़ आऽण जनत़ 

पि़तफे त्य़ांना ऽवध़नसभेचा ऽनवडणीक लढऽवला.२१ पण त्य़ांच्य़ पदरा ऽनऱश़ आला. असे असले तरा 

क़ँग्रसच्य एकतफीि ऽवजय़ल़ त्य़ांना पऽहल्य़ांद़ लग़म घ़तल़. त्य़वेळा क़ँग्रेसच्य़ उमेदव़ऱच़ ४ 

हज़ऱांना ऽवजय झ़ल़. 

     घोरपडे हे सांस्थ़ऽनक घऱण्य़ताल असल्य़मिळे त्य़ांऩ ‘सरक़र’ म्हणीन ओळखले ज़ते. १९९० च्य़ 

ऽनवडणिकीत जनत़ पि़ल़ उतरता कऴ ल़गला त्य़मिळे त्य़ांना पि़चे लेबल न ल़वत़ अपि म्हणीन 

ऽनवडणीक लढऽवला . य़वेळाहा त्य़ांच़ पऱभव झ़ल़. परांति क़ँग्रेसपिढे त्य़ांना आव्ह़न क़यम ठेवले. 

पांच़यत सऽमता आऽण ऽजल्ह़ पररषद ऽनवडणिकीत घोरपडे य़ांना क़ँग्रेसल़ हटवीन सत्त़ हस्तगत केला . 

घोरपडे स्वतः सभ़पता झ़ले. त्य़वेळा कवठेमह़ांक़ळच़ ऽवध़नसभ़ मतद़रसांघ ह़ ऽमरज पीवि भ़ग 

व्य़पात होत़. य़ क़लखांड़त त्य़ांना क़म़च्य़ ऽनऽमत्त़ने मतद़रसांघ ऽपांजीन क़ढल़ आऽण जनसांपकि  

व़ढऽवल़ . 

    १९९५ मध्ये पिन्ह़ क़ँग्रेस ऽवरुध्द अपि अऽजतऱव घोरपडे अस़ स़मऩ रांगल़. य़ वेळा अऽजतऱव 

य़ांऩ बांद असलेले ऽवध़नसभेचे दरव़जे जनतेने उघडीन ऽदले. त्य़वेळा मह़ऱष्ट्र ़त सत्त़ बदलहा झ़ल़. 

ऱज्य़त ऽशवसेऩ-भ़जप यिताचे सरक़र आले. अपि आमद़ऱांना यिता श़सऩल़ प़ठींब़ ऽदल़. पररण़मा 

य़ श़सऩल़ स्थैयि ल़भले. त्य़त घोरपडे य़ांचा ऱज्यमांत्रा म्हणीन वणी ल़गला . परांति त्य़ मोबदल्य़त 

दिष्क़ळा भ़ग़ल़ प़णा देण्य़चा अट घ़लण्य़त आला. त्य़तच दिष्क़ळा भ़ग़ल़ वरद़न ठरलेल्य़ म्हैस़ळ 

प़णा योजनेल़ मीति स्वरूप प्ऱद्ल झ़ले आऽण य़ योजनेल़ गता ऽमळीन हा योजऩ पीणित्व़कडे नेला.  
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    १९९९ च्य़ ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत क़ँग्रेसमधाल फी ट त्य़ांच्य़ पथ्य़वर पडला . दिसऱ्य़ांद़ ते अपि 

म्हणीन ऽनवडीन आले.२२ त्य़ वेळा अपि़ांऩ फ़रच महत्व आले होते. दोन्हा क़ँग्रेसच्य़ सरक़ऱत घोरपडे 

य़ांऩ त़ांच्य़ आवडाचे प़टबांध़रे ख़ते ऽमऴले. त्य़ांना पिन्ह़ म्हैस़ळ योजनेकडे लि ऽदल.े अधिवट 

ऱऽहलेला क़मे पीणि करून हा योजऩ कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़च्य़ शेवटच्य़ टोक़पयांत पोहचऽवला. हेच 

अऽजतऱव घोरपडे य़ांच्य़ ऱजकीय जावऩताल खरे यश असे म्हणत़ येते . २००४ च्य़ ऽवध़नसभ़ 

ऽनवडणिकीत अऽजतऱव घोरपडे क़ँग्रेसचे अऽधकुत उमेदव़र म्हणीन ऽनवडीन आले. म़त्र त्य़ांऩ 

मांत्रापद़प़सीन दीर ऱह़वे ल़गले. त्य़मिळे ते अस्वस्थ होते. पिढे मतद़रसांघ पिनरिचनेत त़सग़व-

कवठेमह़ांक़ळ एक मतद़रसांघ झ़ल़. आघ़डाच्य़ ज़ग़व़टप़त ऱष्ट्र व़दाकडे ह़ मतद़रसांघ गेल़. 

त्य़मिळे अऽजतऱव घोरपडे य़ांचा पांच़यत झ़ला . २०१४ च्य़ लोकसभ़ ऽनवडणिकीत आर. आर. 

प़टल़ांचे कट्टर ऽवरोधक सांजयक़क़ प़टाल य़ांना भ़जप चा उमेदव़रा घेतला . आऽण ऽवजय खचेीन आणीन 

दोन्हा क़ँग्रेसल़ धक्क़ ऽदल़. मोदा कररष्म्य़ने अऽजतऱव घोरपडे य़ांऩहा मोऽहना घ़तला. 

सांजयक़क़ांबरोबर त्य़ांना जमवीन घेतले. त्य़ांना म़. ऽनतान गडकरा य़ांच्य़ उपऽस्थतात भ़जप मध्ये प्रवेश 

केल़.  

आमद़र ऽदपकआब़ स़ळि ांखे -प़टाल :   

    मह़न तपस्वा श्राधर स्व़मा य़ांच्य़ पऽवत्र स्पश़िने प़वन झ़लेल्य़ म़ण ताऱवराल ऩझरे य़ ग़वा 

ब़पीस़हेब भामऱव उफि  क़क़स़हेब स़ळि ांख ेव श़रद़देवा य़ांच्य़ पोटा ७ ज़वेव़रा १९६२ रोजा 

दापकआब़ य़ांच़ जन्म झ़ल़. त्य़ांचे सिरव़ताचे ऽशिण जवळे य़ ग़वाच झ़ले. तर उच्च ऽशिण पांढरपीर 

मह़ऽवद्य़लय़त झ़ले, त्य़ वेळा त्य़ांना मह़ऽवद्य़लय़ताल सा.आर. व जा. एस. ऽनवडणिक़ांचे पॅनल तय़र 

करून लढऽवल्य़ होत्य़. लह़नपण़प़सीनच त्य़ांऩ सम़जक़रण व ऱजक़रण य़ांचा आवड होता . वय़च्य़ 

१० व्य़ वषी ऽपत़जींचे छत्र क़ऴने ऽहऱवीन नेले. य़ क़लखांड़त त्य़ांऩ म़तोश्रा श़रद़देवा य़ांना 

ऽपतुछ़य़ ऽदला. आपल्य़ ३०-४० एकऽनष्ठ क़यिकत्य़ांच्य़ जोऱवर त्य़ांना ऱजक़रण़त प्रवेश केल़. ऽवद्य़ 

ऽवक़स मांडऴच्य़ म़ध्यम़तीन त्य़ांना आपल्य़ पररसऱत ऽशिण़चा सोय केला.  
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    डा.सा.सा. बँकेचे सांच़लक म्हणीन क़म करत़ऩ त्य़ांना शेतकऱ्य़ांच्य़ समस्य़ सोडऽवण्य़च़ प्रयत्न 

केल़. स़ांगोल़ स़खर क़रख़न्य़च्य़ चेअरमनपद़चा धिऱहा त्य़ांना  पेलला . त्य़ांच्य़ क़म़चा सचोटा प़हून 

म़. शरद पव़र य़ांना २०११ मध्ये सोल़पीर स्थ़ऽनक स्वऱज्य मतद़र सांघ़तीन त्य़ांचा ऽवध़न पररषदेवर 

वणी ल़वला. त्य़ांना ऽवध़न पररषदेत पऽहल्य़च अऽधवेशऩत सोल़पीरच़ प़णाप्रश्न धस़स ल़वल़ . 

२०१५ पयांत त्य़ांना स़डेब़ऱ कोटा रुपये आमद़र ऽनधातीन सम़जमांऽदर, बहुउदे्ङशाय सभ़गुहे , 

व्य़य़मश़ऴ , सांगणक, ऽपकअप शेड, ऽवांधन ऽवहार, प़ण्य़चा ट़की, ऽजम स़ऽहत्य व स़ांस्कुऽतक भवन 

उभे केले.२३  

    ऽजल्य़ताल मह़नगरप़ऽलक़ व नगरप़ऽलक़ य़ांऩ ऽवशेष अनिद़ऩतीन स़डेअकऱ कोटा रुपये ऽनधा 

देण्य़त आल़. ऽजल्य़ताल ९ नगरप़ऽलक़ , १ मह़नगरप़ऽलक़ांऩ सम़न प्रम़ण़त ऽनधा व़टप केल़. तो 

ऽनधा त्य़ शहऱताल अांतगित रस्ते ड़ांबराकरण, क़ँक्रीटाकरण, व्य़य़म श़ऴ, जाम स़हात्य य़स़ठा 

नगरप़ऽलकेच्य़ म़गणानिस़र देण्य़त आल़. ऽजल्ह़ ऽनयोजन सऽमताकडीन (DPDC) मधीन स्वतःच्य़ 

आमद़र कोटय़तीन स़विजऽनक ब़ांधक़म ऽवभ़ग़तफे सिम़रे १०० कोटा रुपये ऽनधातीन रस्ते ऽवक़स 

सिध़रण़, दिरुस्ता क़मे करण्य़त आला. तसेच ऽजल्ह़ पररषद ब़ांधक़म ख़त्य़ांपैकी अांतगित रस्ते दिरुस्ता, 

मोऱ्य़ ब़ांधणे (सा.डा.वकि ) य़स़ठा सिम़रे १७० कोटा रुपय़चा क़मे करण्य़त आलेला आहेत.  

    ऽजल्ह़ पररषदेकडीन ऽवक़स क़म़अांतगित ऽवऽवध ग़व़ांत दफनभीमा, श़ऴ खोल्य़, इत्य़दा ऽवक़स 

क़मे करण्य़च़ प्रयत्न केल़. तसेच स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल जवऴ, डोंगरग़व , घेरडा, कडल़स इत्य़दा 

ग़वच्य़ मांऽदऱांऩ,  देवस्थ़नल़ व  ताथिस्थ़ऩांऩ दज़ि प्ऱद्ल करून ल़खो रुपय़ांच़ ऽनधा श़सऩकडीन 

उपलब्ध करून ऽदल़. २०११-२०१२ व २०१२-२०१३ य़ दोन वष़ित मह़ऱष्ट्र ़त भयांकर दिष्क़ळ 

पडलेल़ होत़. ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़च़ व जऩवऱांच्य़ च़ऱ्य़च़ प्रश्न ऽनम़िण झ़लेल़ होत़ . य़वेळा 

ऽदपकआब़ य़ांना म्हैस़ळ योजनेचे प़णा कोरड़ नदात सोडीन त्य़ नदाक़ठ़च्य़ १७ ते २० ग़व़त 

बांध़ऱ्य़तीन प़णा आडवीन जऩवऱांऩ प़ण्य़चा सोय केला . पांतप्रध़न ग्ऱमसडक योजने अांतगित स़ांगोल़ 

त़लिक्य़ताल ५ ऽक. मा. पेि़ ज़स्त ल़ांबाचे ५० वष़िप़सीन ऩदिरुस्त असलेले रस्ते घेण्य़त आल.े 
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त्य़मध्ये आलेग़व-ब़बरव़डा (६ऽक.मा.), महूद (ह़यवे)-इटकी जोडरस्त ६ ऽक.मा. असे सिम़रे प्रत्येकी 

७ कोटा रुपय़चे रस्ते तय़र करण्य़त आल.े ऽडसेंबर २०१५ मध्ये झ़लेल्य़ सोल़पीर स्थ़ऽनक स्वऱज्य 

सांस्थ़ ऽवध़न पररषद मतद़र सांघ़तीन म़त्र त्य़ांऩ अपयश़ल़ स़मोरे ज़वे ल़गले .   

श्रा भ़ऊस़हेब आनांद़ रुपनर : 

    क़हा म़णसे जन्म़ने मोठा असत़त, तर क़हा म़णस़ांवर मोठेपण ल़दले ज़ते. क़हा म़णसे प्रऽतकी ल 

पररऽस्थतात सांघषि करात, रोजच्य़ जावऩचा लढ़ई करात स्वकतुित्व़ने मोठा होत़त . स़ांगोल्य़स़रख्य़ 

दिष्क़ळा भ़ग़ताल रुपनर बांधी जावऩत सांघषि करात, म़न-अपम़न पचवत ऽजद्ङ, ऽचक़टा, ऽवश्व़स आऽण 

पररश्रम़च्य़ जोऱवर कतिित्वव़न ऽनघ़ले.  

    गराब शेतमजिऱचा मिले उद्योगपता बनला. पिण्य़ताल भोसरा येथे ‘फॅबटेक उद्योग समीह़’ चा उभ़रणा 

करून दमद़रपणे व़टच़ल करण़रे भ़ऊ रुपनर, ऽबऱ रुपनर, आऽण ऱजी रुपनर हे मिळचे स़ांगोल़ 

त़लिक्य़ताल मेडऽशांगा य़ ग़वचे आहेत. य़ बांधीना लह़नपणा गराबाचे चटके सहन केले. घऱत 

अठऱऽवश्व द़ररद्धरय, शेतमजीर असलेले वडाल दिसऱ्य़ांच्य़ शेत़त क़मे कऱयल़ ज़त असत.२४ तिटपिांज्य़ 

मजिरावर घरप्रपांच च़लणे कठाण होते. तराहा पोट़ल़ ऽचमटे घेऊन वऽडल़ांना ऽतन्हा मिल़ांऩ ऽशिण़चा द़रे 

खिला केला. अश़ प्रऽतकी ल पररऽस्थतात ऽतन्हा मिल़ांना ऽशिण घेऊन वडाल आनांद़ य़ांच़ ऽवश्व़स स़थि 

करून द़खवल़.  

    ऽतन्हा मिल़ांना कोल्ह़पिऱत अऽभय़ांऽत्रकीचे ऽशिण घेतले. ऽबऱस़हेब रुपनर य़ांना मेकॅऽनकल 

अऽभय़ांऽत्रकी ऽशिण घेतल्य़नांतर गरजेपोटा पिण्य़त एक़ ख़जगा उद्योग कां पनात नोकरा धरला. पग़र 

तिटपिांज़च होत़. त्य़मिळे नोकरावर ऽवसांबीन न ऱहत़ स्वतः स्वयांरोजग़ऱचा ऽनऽमिता कऱवा य़ ऽवच़ऱने 

ऽबऱस़हेब़ांना प़वले उचलला. पिण्य़त भोसरा भ़ग़त १९९१ मध्ये एक़ छोटय़श़ पत्ऱ शेडमध्ये त्य़ांना 

फँबटेक उद्योग समीह़चा मिहूतिमेढ रोवला.२५ बांधी भ़ऊस़हेब आऽण ऱजीस़हेब य़ांचा स़थ ऽमळत गेल्य़ने 

फँबटेक प्रोजेक्र्टस अँन्ड इांऽजऽनअसि हा कां पना पिढे मोठ़ आक़र घेत गेला. 
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     आपल्य़ व़टय़ल़ आलेला गररबा , य़तऩ आपल्य़ भ़ग़ताल इतर मिल़ांच्य़ व़टय़ल़ येऊ नये 

म्हणीन स़म़ऽजक ब़ांऽधलकीतीन रुपनर बांधीना स़ांगोल्य़त ‘फँबटेक स्पॉरकॉन ग़रमेंट’ प्रकल्प़चा उभ़रणा 

केला. स्थ़ऽनक तरुण़ांऩ कपडे ऽशल़ईक़म़चे प्रऽशिण ऽदले. त्य़तीन शेकडो म़त़-भऽगनींऩ रोजग़र 

ऽमऴल़. भ़ऊस़हेब रुपनर य़ांनाहा मोठ्य़ पग़ऱचा नोकरा सोडीन स़ांगोल्य़ताल जब़बद़रा स्वाक़रला . 

पिढे त्य़ांना अद्यय़वत स्वरुप़त ‘फॅबटेक सीतऽगरणा’ चा उभ़रणा केला. २,००० तरुण़ांऩ रोजग़र देण़ऱ्य़ 

य़ सितऽगरणाताल सवि उत्प़दऩचा ऽनय़ित होते. स़ांगोल़ भ़ग़ताल दिष्क़ळग्रस्त ऽवद्य़थ्य़ांऩ अऽभय़ांऽत्रकी 

ऽशिण़चा सांधा ऽमळण्य़च्य़ दृष्ट्ाने रुपनर बांधीना फॅबटेक अऽभय़ांऽत्रकी मह़ऽवद्य़लय़चा उभ़रणा करून 

ऽवक़स़च्य़ क़म़ल़ मोठ़ ह़तभ़र ल़वल़ आहे. क़हा ऽदवस़पीवीच त्य़ांना स़खर उद्योग़तहा पद़पिण 

केले असीन मांगळवेढ़ त़लिक्य़ताल लवांगा येथे ५,००० टन ऊस ग़ळप िमतेच़ ‘फॅबटेक शिगर कां पना’ 

च़ प्रकल्प उभ़रल़. जोडाल़ सहवाजऽनऽमिता सिरु केला. य़ म़ध्यम़तीन दिष्क़ळा भ़ग़ताल शेतकऱ्य़ांचे 

जावनम़न उांच़वत असीन त्य़ांच्य़ मिल़ांऩ व्य़वस़ऽयक ऽशिण़सह रोजग़ऱचा सांधा उपलब्ध झ़ला आहे.   

 

आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख : 

    पिरोग़मा ऽवच़र तथ़ सांघटन प्रभ़व ओसरलेल्य़ शेक़पस़रख्य़ जवळप़स इऽतह़सजम़ होऊ 

प़हण़ऱ्य़ एक़च ऱजकीय पि़च्य़ झेंडय़ख़ला तब्बल ११ वेऴ ऽवध़नसभेत ऽनवडीन येण़रे आऽण 

आमद़रकीच़ सिवणि महोत्सव स़जऱ करण़रे जेष्ठ नेते भ़ई गणपतऱव देशमिख य़ांचे ऩव ‘सांसदाय 

िेत्ऱताल ऽवक्रम़ऽदत्य’ म्हणीन इऽतह़स़त क़यम ऱहण़र आहे. अश़ य़ नेत्य़च़ जन्म मोहोळ 

त़लिक्य़ताल पेनीर य़ ऽठक़णा १० ऑगस्ट १९२७ रोजा झ़ल़. २६ ते उच्च ऽशऽित असीन त्य़ांना 

क़यद्यचा पदवा (LLB) सांप़दन केलेला आह.े  

    सांयिक्त मह़ऱष्ट्र  चळवळानांतर ऱज्य़ताल शेक़पच़ प्रभ़व ओसरत असत़ऩ गणपतऱव देशमिख 

पिरोग़मा ऽवच़ऱांच़ ध्वज ख़ांद्य़वर घेऊन ऱजक़रण़त उतरले. त्य़ क़लखांड़प़सीन आजत़ग़यत तो ध्वज 

त्य़च ऽदम़ख़ने त्य़ांना आपल्य़ ख़ांद्य़वर ठेवल़ आह.े आजहा वय़च्य़ ८८ व्य़ वषी त्य़ांच्य़ नेतुव़च़ 
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प्रभ़व अऽभम़न व़ट़व़ अस़च ऱऽहल़ आहे. १९९५ स़लच़ अपव़द वगळत़ १९६२ प़सीन स़ांगोल़ 

य़ एकमेव मतद़रसांघ़तीन ऽवध़नसभेवर ऽनवडीन येत असत़ऩ गणपतऱव देशमिख य़ांना नैऽतक मिल्य़ांचा, 

ऽवच़ऱांचा, तत्व़ांचा ब़ांधालकी कधाहा सोडला ऩहा.  

    तिळशाद़स ज़धव, उद्चवऱव प़टाल, सहक़रमहषी शांकरऱव मोऽहते-प़टाल, देशभक्त सांभ़जाऱव 

गरड य़ांच्य़प़सीन ते आमद़र ऽदपकआब़ स़ळि ांखे-प़टाल पयांत ऱजक़रण़ताल दोन-तान ऽपढय़ांबरोबर 

एकत्र क़यि करत़ऩ अलाकडे चोहोब़जीांना वैच़ररक मील्य़ांचा वेग़ने घसरण होत असत़ऩ गणपतऱव 

देशमिख़ांना आपल़ वस़ कधाहा सोडल़ ऩहा.  

    गेल्य़ ५० वष़ित आमद़रकीबरोबर त्य़ांना २ वेऴ महत्व़चा मांऽत्रपदे स़ांभ़ळला . परांति त्य़ांना सत्तेच़ 

उपयोग स्वतःपिरत़ ऽकां व़ ऩतल़ग़ांपिरत़ कधाहा न करत़ सम़ज़ताल उपेऽित, ऽपचलेल्य़ 

दररद्राऩऱयण़च्य़ कल्य़ण़स़ठा केल़. ऽवशेषत: स़ांगोल्य़च्य़ पररसऱताल दिष्क़ऴच़ श़प क़यमच़ दीर 

करण्य़स़ठा त्य़ांना आपला शक्ता खचि केला. दिष्क़ऴच़ ड़ग पिसण्य़स़ठा तत्क़लान मिख्यमांत्रा शरद 

पव़र य़ांच्य़ सहक़य़िने स़ांगोल्य़ताल ओस़ड म़ळऱऩवर फळब़ग़ांच़ प्रयोग केल़. त्य़तीन ड़ऽळांब, 

बोर, ऽचकू्क य़स़रख्य़ फऴांच्य़ ब़ग़ फि लल्य़ आऽण त्य़ म़ध्यम़तीन दिष्क़ळा भ़ग़ताल शेतकऱ्य़ांच्य़ 

घऱत ऽवक़स़चा गांग़ खचेीन आणला.२७ आज स़ांगोल्य़तीन ड़ऽळांब़च्य़ रूप़ने शेकडो कोटींचा ऽनय़ित 

होत आह.े फळब़ग फि लवात असत़ऩ दिसराकडे स़ांगोल़ शेतकरा सहक़रा सीतऽगरणा उभ़रला. हा 

सीतऽगरणा आजहा प्रऽतकी ल पराऽस्थता असत़ऩदेखाल वरोद्योग़समोराल आव्ह़ऩांऩ तोंड देत यशस्वापणे 

व़टच़ल करात आह.े दिष्क़ळा भ़ग़त मऽहल़ांच़ ऽवक़स व्ह़व़ म्हणीन गणपतऱव देशमिख य़ांना 

मऽहल़ांस़ठा सहक़रा तत्व़वर उभ़रलेला दिसरा सीतऽगरणाहा च़ांगल्य़ पध्दताने क़यिरत  आहे.   

    स़ांगोल़ त़लिक़ ह़ दिष्क़ळा त़लिक़ म्हणीन ओळखल़ ज़तो. ह़ दिष्क़ऴच़ ऽमऴलेल़ श़प 

क़यमच़ पिसीन ट़कण्य़स़ठा प़णा आवश्यक असते. य़च़ स़ऱस़र ऽवच़र करून गणपतऱव देशमिख 

य़ांना एक़ ब़जील़ ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़चा म़ऱम़र असत़ऩ दिसऱ्य़ ब़जील़ शेताल़हा ऽसांचऩच़ ल़भ 

ऽमळण्य़स़ठा कें द्र सरक़रच्य़ मदताने टेंभी, म्हैस़ळ ऽशांचन   योजऩ क़य़िऽन्वत केल्य़. त़लिक्य़ताल ८५ 
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ग़व़ांऩ ऽपण्य़च़ प़णापिरवठ़ करण्य़स़ठा सिम़रे १०० कोटा खच़िचा ऽशरभ़वा प़णायोजऩ पीणित्व़स 

नेण्य़स़ठा ऽदलेले योगद़न महत्वपीणि आह.े कें द्र सरक़रच्य़ वेधवऽधित ऽसांचन योजनेत स़ांगोल्य़च़ 

सम़वेश होण्य़स़ठा त्य़ांच़ प़ठपिऱव़ यशस्वा होत असीन य़ योजनेस़ठा कें द्ऱने ९० टके्क ऽनधा देण्य़चे 

म़न्य केले आह.े ह़ स़ऱ ऽवक़स खचेीन आणत़ऩ गणपतऱव देशमिख य़ांऩ बऱ्य़च वेऴ 

ऽवऽधमांडऴप्रम़णेच रस्त्य़वरचाहा लढ़ई कऱवा ल़गला .  

भ़ई ऱमचांद्र म्हकी  व़घमोडे : 

    कोणताहा ऱजकीय व स़म़ऽजक प़श्विभीमा  नसत़ऩ ऱमचांद्र म्ह़की  व़घमोडे य़ांना आपल्य़ 

कररअरस़ठा ऱजक़रण हे िेत्र ऽनवडले आऽण त्य़त आपल्य़ क़म़च़ एक वेगऴ ठस़ उमटऽवल़ . 

त्य़मिळे य़ांचे ऱजक़रण़तले योगद़न महत्वपीणि ठरते. त्य़ांऩ स़विजऽनक जावऩत ‘क़क़’ य़ ऩव़ने 

सांबोधले ज़ते. अश़ य़ क़क़ांच़ जन्म ६ ज़नेव़रा १९२८ रोजा स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ऽशवणे य़ ग़वा 

झ़ल़.२८ त्य़ांच्य़ घरचा पराऽस्थता अत्यांत हल़खाचा होता. त्य़ांचे वडाल दिसऱ्य़चा मेंढरे ऱख़यल़ ज़त. 

तर आई रोजांद़राने शेत़वर क़म़ल़ ज़ई. त्य़ांचे प्ऱथऽमक ऽशिण ऽशवणे येथे झ़ले. पिढाल ऽशिण 

करम़ऴ त़लिक्य़त व ब़शी येथे झ़ले. ब़शी येथे ऽशिण घेत असत़ऩ त्य़ांना सेव़दल़स़ठा क़म केले.  

    त्य़ांना आपल्य़ आयिष्य़त नोकराचा सिरव़त हा जीन १९५० मध्ये स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल एखतपीर य़ 

ऽठक़णा सवेिण कें द्ऱत सोशल वकि र म्हणीन केला. त्य़वेळा त्य़ांऩ मऽहन्य़ल़ ७५ रुपये म़नधन ऽमळत 

असे. १९५२-५३ मध्ये त्य़ांच्य़च ग़व़ताल ऩऩस़हेब आप्प़ ज़नकर य़ांचा जेष्ठ कन्य़ मिक्त़ब़ई 

य़ांच्यबरोबर ऱमचांद्र व़घमोडे य़ांच़ ऽवव़ह झ़ल़ . य़च वषी भ़ई गणपतऱव देशमिख आऽण ऱमचांद्र 

व़घमोडे य़ांना पांढरपीर येथे धनगर मिल़ांच्य़ ऽशिण़चा सोय व्ह़वा म्हणीन जनत़ बोऽडांग सिरु केले. य़ 

बोऽडांग मध्ये स़ध़रणपणे १६-१७ मिल़ांचा ऱहण्य़चा सोय होता . य़ मिल़ांऩ त्य़ वेळा जेवणहा मोफत 

ऽदले ज़ई, म़त्र घरच़ व्य़प व़ढल्य़मिळे १९५६ मध्ये हे वसऽतगुह च़लऽवण्य़स़ठा पांढरपीरच्य़ लवटे 

बधीांऩ ऽदले.   
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    १९६२ च्य़ ऽजल्ह़ पररषद ऽनवडणिकीत ऱमचांद्र व़घमोडे य़ांना सोल़पीर ऽजल्ह़ पररषदेच्य़  महूद 

गट़तीन कॉांग्रेसच्य़ ऩऱयण प़टाल य़ांच्य़ ऽवरोध़त ऽनवडणीक लढऽवला , म़त्र त्य़ांऩ  अांद़जे ५०० मत़ांना 

पऱभव़स स़मोरे ज़वे ल़गले .२९ य़ पऱभव़ने खचीन न ज़त़ त्य़ांना अऽधक जोम़ने क़म़स सिरव़त केला 

जनसांपकि  व़ढऽवल़ , त्य़मिळे १९६७ चा ऽजल्ह़ पररषद ऽनवडणीक त्य़ांना य़च गट़तीन ऱमचांद्र गणपत 

लवटेच्य़ ऽवरोध़त लढऽवला आऽण तब्बल ४०० मत़ांना ऽवजय खचेीन आणल़. य़ ऽनवडणिकीत 

कॉांग्रेसच्य़ ऽवरोध़त सवि ऽवरोधा पि सऽमताच्य़ बॅनरख़ला एकत्र आले होते. सोल़पीर ऽजल्ह़ पररषदेत 

६४ उमेदव़ऱांपैकी २२ उमेदव़र सऽमताचे ऽनवडीन आले होते. 

     य़वेळा सोल़पीर ऽजल्ह़ पररषदेत अध्यिपद़चा ऽनवडणीक क़क़ांना लढऽवला . कॉांग्रेसचे ऽदग्गज 

उमेदव़र ऩमदेवऱव जगत़प ऽवरुध्द ऱमचांद्र व़घमोडे अस़ स़मऩ रांगल़. म़त्र पिरेशे सांख्य़बळ नसल्य़ने 

क़क़ांच़ पऱभव झ़ल़ . य़ क़ल़वधात त्य़ांना सऽमताच़ पिनेत़ म्हणीन क़म पऽहले. १९६८ मध्ये 

क़क़ांना ऽजल्ह़ पररषद अध्यि़ांच्य़ ऽवरोध़त अऽवश्व़स़च़ ठऱव म़ांडल़ . परांति तो ठऱव प़स 

होण्य़पीवीच अध्यि़ांना ऱजाऩम़ ऽदल़. पिढे १९६९ मध्ये शह़जाऱव प़टाल अध्यि झ़ले. त्य़वेळा 

क़क़ ऽजल्ह़ पररषदेताल ‘ब़ांधक़म व सहक़र’ सऽमताचे चेअरमन झ़ले. य़ क़लखांड़त क़क़ांना य़ 

सऽमताचे क़म अत्यांत प्ऱम़ऽणकपणे केल.े त्य़मिळे मह़ऱष्ट्र  श़सऩने त्य़ांऩ त्य़ांच्य़ क़य़िचा पोच म्हणीन 

१९७४ मध्ये सिवणिपदक बह़ल केले.  

    १९७२ चा ऽजल्ह़ पररषद ऽनवडणीक त्य़ांना कॉांग्रेसच्य़ ऽवजयऽसांह ऩऱयण प़टाल य़ांच्य़ ऽवरोध़त 

लढऽवला , परांति य़वेळा त्य़ांऩ अल्पमत़त पऱभव़स स़मोरे ज़वे ल़गले. १९७८ मध्ये ‘मह़ऱष्ट्र  म्हैस 

ऽवक़स मह़मांडळ’ स्थ़पन झ़ले. त्य़चे पऽहले अध्यि म्हणीन मह़ऱष्ट्र  श़सऩने ऱमचांद्र व़घमोडे य़ांचा 

ऽनवड केला. य़वेळा मह़ऱष्ट्र ़त ११-१२ ऽठक़णा पशिसांवधिन ख़त्य़चे मेंढा ऽवक़स कें द्र च़ली होते. 

व़घमोडे य़ांना हे कें द्र म्हैस ऽवक़स मह़मांडऴकडे च़लऽवण्य़स़ठा हस्त़ांतररत करून त्य़च़ ऽवक़स 

घडवीन आणण्यच़ प्रयत्न केल़ . १९७८ च्य़ ऽजल्ह़ पररषद ऽनवडणिकीत ते ३५० मत़ांना ऽवजया झ़ले. 

य़च क़लखांड़त म़णगांग़ सहक़रा स़खर क़रख़ऩ आटप़डात उभ़रल़ गेल़. त्य़ताल पऽहल्य़ सांच़लक 
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मांडऴत स़ांगोल़ त़लिक्य़तीन जगद्ऱ़थ ऽलग़डे, वसांतऱव प़टाल , ब़ब़स़हेब देशमिख य़ांच्य़ बरोबर 

ऱमचांद्र व़घमोडेहा होते. तो क़रख़ऩ कजिमिक्त करण्य़त श्रा व़घमोडे य़ांच़ ऽसांह़च़ व़ट़ आह.े       

    १९७८ मध्ये क़क़ांचा सोल़पीर ऽजल्ह़ मध्यवती बँकेवर सदस्य म्हणीन ऽनवड झ़ला . ते २०१० पयांत 

य़ बँकेचे सदस्य होते. मह़ऱष्ट्र  बँक असोऽशएशनवर सोल़पीर ऽजल्ह़ मध्यवती बँकेचे सदस्य म्हणीन क़म 

करात असत़ऩ परदेश़ताल शेता व्यवस़य व बँक व्यवस़य़ल़ कश़ प्रक़रे प्रोत्स़हन ऽमळते य़च़ 

अभ्य़स करण्य़स़ठा ऑक्टोबर २००१ मध्ये त्य़ांना ऽसांग़पीर, थ़यलांड, मलेऽशय़ य़ देश़ांच़ १५ 

ऽदवस़ांच़ अभ्य़स दौऱ पीणि केल़.   

 भ़ई जगद्ऱ़थ ऩऱयण ऽलग़डे :  

    आधिऽनक मह़ऱष्ट्र ़च्य़ जडणघडणात अनेक थोरपिरुष़ांचे योगद़न ल़भले आहे . त्य़मध्ये यशवांतऱव 

चव्ह़ण, वसांतऱव ऩईक, वसांतद़द़ प़टाल, शरद पव़र, ऽवल़सऱव देशमिख, इत्य़दींच़ सम़वेश होतो. 

मह़ऱष्ट्र ़च्य़ जडणघडणात क़हा प्ऱदेऽशक नेत्य़ांच़हा सहभ़ग महत्व़च़ आहे. य़मध्ये सोल़पीर 

ऽजल्य़ताल सिशालकि म़र ऽशांदे, ऽवजयऽसांह मोऽहते प़टाल, य़ांच्य़बरोबर शेतकरा क़मग़र पि़चे जेष्ठ नेते 

भ़ई गणपतऱव देशमिख, भ़ई जगद्ऱ़थ ऽलग़डे, य़ांच़हा उले्लख कऱव़ ल़गतो .  

    भ़ई जगद्ऱ़थ ऩऱयण ऽलग़डे य़ांना  दिष्क़ळा –कष्ट्करा जनतेचे प्रश्न सोडऽवण्य़स़ठा उभा हय़त 

घ़लवला. सविस़म़न्य गराब कष्ट्करा शेतकरा कि टि ांब़त जन्मलेल्य़ जगद्ऱ़थऱव़ांना ऱजक़रण़कडे 

प़हत़ऩ , ऱजक़रण म्हणजे केवळ सत्त़क़रण नसीन लोककल्य़णक़रा क़यि आहे असे त्य़ांना म़नले. 

य़च़च एक भ़ग म्हणीन त्य़ांना  लोकऽहत़कडे लि ऽदले. त्य़ांना ऽजल्ह़ पररषद, पांच़यत सऽमता, 

ग्ऱमपांच़यत, तसेच  स़ांगोल़ त़लिक़ शेतकरा ऽशिण प्रस़रक मांडळ, शेतकरा सहक़रा सीत ऽगरणा मय़ि. 

स़ांगोल़ , य़ांच्य़ म़ध्यम़तीन स़म़न्य कष्ट्करा म़णस़ांचे प्रश्न सोडऽवण्य़स़ठा अऽवरत सांघषि करून 

म़णदेश़ताल लोक़ांचे प्रश्न सोडवण्य़स़ठा उले्लखनाय क़यि केले आहे. 
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    भ़ई जगद्ऱ़थ ऩऱयण ऽलग़डे य़ांच़ जन्म स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल नक़तेव़डा येथे २४ एऽप्रल १९३४ 

रोजा एक़ गराब शेतकरा कि टि ांब़त झ़ल़. चौथापयांतचे ऽशिण त्य़ांना आपल्य़ ग़व़तच पीणि केल.े पिढाल 

ऽशिण पीणि करण्य़चा त्य़ांचा ताव्र इच्छ़ होता. परांति  घरचा पररऽस्थता अत्यांत ऽबकट असल्य़ने व घऱत 

कते म़णीस नसल्य़मिळे १९५० मध्ये त्य़ांऩ श़ऴ सोडीन शेता कऱवा ल़गला. य़च दरम्य़न व़सिदच्य़ 

भामऱव केद़र य़ांचा प्रथम सिकन्य़ सिभद्ऱशा त्य़ांच़ ऽवव़ह झ़ल़ .  

    १९६५ पयांत त्य़ांना शेता व्यवस़य केल़. १९६६ मध्ये आमद़र गणपतऱव देशमिख य़ांना सांयिक्त 

मह़ऱष्ट्र  सऽमताच्य़ वताने मिांबईल़ शेतकऱ्य़ांच्य़ प्रश्ऩसांदभ़ित मोच़ि क़ढल़ होत़. त्य़त जगद्ऱ़थऱवहा 

आपल्य़ क़हा समथिक़ांऩ घेऊन स़माल झ़ले.३०  त्य़मध्ये प्ऱमिख्य़ने द़मोदर तिक़ऱम ऽशांदे, आनांदऱव 

ऽशांदे, सिखदेव सिरवसे, आनांद़ सिरवस,े ऩमदेव चांदनऽशवे, अभांग़ नक़ते, गणपत इांगवले य़ांच़ सम़वेश 

होत़. येथीनच त्य़ांच्य़ ऱजकीय जावऩल़ सिरुव़त झ़ला. 

    ऱजक़रण म्हणजे केवळ सत्त़क़रण नव्हे, तर लोकऽहत करणे हा जगद्ऱ़थ ऽलग़डे य़ांचा ध़रण़ होता. 

आमद़र गणपतऱव देशमिख य़ांना सोपऽवलेला क़यिधिऱ व़हत़ऩ त्य़ांना  आपल्य़ अनोख्य़ शैलाचे दशिन 

घडऽवले. त्य़ांच्य़  सडेतोड स्वभ़व़मिळे सहस़ त्य़ांच्य़जवळ ज़यचां ध़डस कोणा करत नसे. पण शिध्द 

मऩने त्य़ांच्य़कडे कोणा गेल्य़स ररक़म़ कोणा परत येत नसे. सक़ऱत्मक ऽवच़र करण़रे ते लोकनेते 

होते. जे मऩवर घेतले ते पीणि करणे हा त्य़ांच्य़ क़म़चा शैला होता. ऽनष्ठ़ आऽण स़म़ऽजक ब़ांऽधलकी हे 

अलाकडे दिऽमिळ झ़लेले  गिण त्य़ांच्य़मध्ये होते. ह्स्त्रदय़ताल भ़वऩांच़ वेध घेण़रे लोकनेते म्हणीन त्य़ांचा 

ओळख आह.े कि ण़चाहा उपेि़ न करण्य़चा दित़ व सौज्यन्यपीणि व़गणीक य़चा जोड ऽमऴल्य़ने 

यश़चा सोबत त्य़ांना केला. म़णस़ांचा कम़ई केला. त्य़मिळे लोक त्य़ांऩ आदऱने द़द़ असे म्हणत. 

    १९६७ च्य़ ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत द़द़ांना सक्रीय सहभ़ग घेतल़ आऽण तास –च़ळास खडेय़त 

त्य़ांना ऽहराराने प्रच़र केल़. त्य़चबरोबर य़ ऽनवडणिकीनांतर झ़लेल्य़ ऽज. प. ऽनवडणिकीतहा त्य़ांना 

महत्वपीणि भीऽमक़ बज़वला. १९६८ मध्ये अकोल़ ग्ऱमपांच़यताचा ऽनवडणीक झ़ला. येथे प्रथमच शेक़प 

च्य़ वताने द़द़ांना पँनल उभे केल.े त्य़त द़द़हा स्वतः उभे होते. य़ ऽनवडणिकीत शेक़प चे ७ व कॉांग्रेसचे 
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१ सदस्य ऽनवडीन आले. ३१ असे असले तरा ते स्वतः उपसरपांच झ़ले व आपले सहक़रा भ़निद़स 

खटक़ळे य़ांऩ शेक़पचे पऽहले सरपांच होण्य़च़ म़न ऽदल़. य़वरून त्य़ांच्य़ मऩच़ मोठेपण़ ऽदसीन येतो. 

य़ क़लखांड़त त्य़ांना अकोल़ येथे ग्ऱमपांच़यत क़य़िलय ब़ांधले, श़ळेचा जिना इम़रत दिरुस्त केला. 

ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़चा व्यवस्थ़ केला. गेजगेव़डा व नक़तेव़डा येथे श़ऴ इम़रत ब़ांधला.                 

    ग़वप़तळावर उत्कुष्ट् केलेल्य़ क़य़िचा दखल घेऊन त्य़ांऩ पि़ने १९७२ च्य़ पांच़यत सऽमता 

ऽनवडणिकीत सांधा ऽदला. ऽनवडणीक लढवण्य़स़ठा आऽथिक कि वत नसल्य़ने ग़वकऱ्य़ांना स़विजऽनक 

वगिणा क़ढीन २५० रुपये जम़ केले व पि क़यिकत़ि ऽकस़न प़टाल य़ांना १५०० रुपये ऽदले. तसेच 

त्य़ांना स्वतःचा अडाच एकर जमान त़रण ठेवीन १००० रुपये ऽमळऽवले. य़ अटातटाच्य़ ऽनवडणिकीत 

द़द़ांऩ ऽवजय़चा सल़मा ऽमऴला. १९७२ मध्ये आमद़र गणपतऱव देशमिख य़ांच्य़ नेतुत्व़ख़ला 

स़ांगोल़ म़मलेद़र कचेरावर शेतकऱ्य़ांच्य़ प्रश्ऩांस़ठा प्रचांड मोच़ि आयोऽजत केल़ होत़. य़ मोच़ित व 

त्य़नांतर पि़ने केलेल्य़ सवि आांदोलऩत द़द़ांना आमद़रस़हेब़ांऩ मोल़चा स़थ ऽदला व सवि जावनच 

पि़स़ठा व़हून घेतले. त्य़चा पोच म्हणीन १९७३-७४ प़सीन त्य़ांच्य़वर स़ांगोल़ त़लिक़ शेक़पच्य़ 

ऽचटणास पद़चा जब़बद़रा सोपवला . १९७९ च्य़ ऽजल्ह़ पररषद ऽनवडणिकीत मेडऽशांगा गट़तीन 

कॉांग्रेसच्य़ सांभ़जाऱव शेंडे ऽवरोध़त शेक़प मधीन द़द़ांना ऽनवडणीक लढवला . आऽण य़ ऽनवडणिकीत द़द़ 

तब्बल ११०० मत़ांना ऽवजया झ़ले. य़चवेळा त्य़ांऩ स़ांगोल़ पांच़यत सऽमताच्य़ सभ़पतापदा ऽवऱजम़न 

होण्य़चा सांधा ऽमऴला.  

    स़ांगोल़ पांच़यत सऽमताचे सदस्य व सभ़पता असत़ऩ त्य़ांना शेता, वैद्यकीय व ऽशिण़ब़बत 

उले्लखनाय क़यि केले. १९७४-७५ मध्ये स़ांगोल़ त़लिक्य़त लघि प़टबांध़रे, ऽवऽवध तल़व व ऽनऱ  

कॅनॉलद्ऱरे २५,०००  एकर िेत्र ब़ग़यत होते. त्य़त भिईमीग, क़पीस, मक़ हा ऽपके घेतला ज़त होता. य़ 

ऽपक़ांऩ च़ांगले उत्पद्ऱ येण्य़स़ठा ऱस़यऽनक खत़ांचा आवश्यकत़ होता . परांति त़लिक्य़त य़ खत़ांच़ कोट़ 

ऽशल्लक नव्हत़. त्य़मिळे शेतकऱ्य़ांचा गैरसोय मोठय़ प्रम़ण़वर झ़ला होता. य़ ऽपक़ांऩ ऱस़यऽनक 

खत़ांच़ पिरवठ़ झ़ल़ ऩहा तर त्य़च़ पररण़म त़लिक्य़ताल अद्ऱ-ध़न्य उत्पऩवर होण़र होत़. म्हणीन 
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द़द़ांना य़ ऽपक़ांऩ ऱस़यऽनक खत देण्य़चा सीचऩ ६ म़चि १९७४ रोजा केला. ३२ त्य़मिळे पांच़यत 

सऽमताने ऱस़यऽनक खत़ांच़ पिरवठ़ करण्य़स़ठा ल़गण़रा रक्कम मांजीर केला. य़च वषी जऩवऱच्य़ 

दव़ख़न्य़स़ठा ल़गण़रा औषधे व उपकरणे य़ांचाहा गरज होता . त्य़मिळे द़द़ांना त्य़ब़बतचा सीचऩ १० 

सप्टेंबर १९७४ रोजा केला. पररण़मा पांच़यत सऽमताने य़स़ठा ३००० रुपये मांजीर केले.३३     

    स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ऽवद्य़थ्य़ांचा शैिऽणक गैरसोय होत होता म्हणीन त्य़ांना आमद़र गणपतऱव 

देशमिख, ऱमभ़ऊ व़घमोडे, म़ऽणकऱव ब़बर, वसांतऱव प़टाल इत्य़दा आपल्य़  सहक़ऱ्य़ांऩ बरोबर 

घेऊन स़ांगोल़ त़लिक़ शेतकरा ऽशिण प्रस़रक मांडऴचा स्थ़पऩ केला. सदर सांस्थेस इम़रताचा अडचण 

असल्य़मिळे स्वतःच्य़ ज़गेत त्य़ांना सह़ खोल्य़ांचे क़म ह़ता घेऊन क़हा क़म पीणि केले होते. उविररत 

क़म पीणि करणे सांस्थेस आऽथिक अडचणामिळे शक्य नसल्य़ने सदर सांस्थेच्य़ ऽचटणास़ांना १९७७ मध्ये 

इम़रत ब़ांधण्य़स़ठा १५,००० रुपये अनिद़ऩचा म़गणा पांच़यत सऽमताकडे केला. 

     ऽशिण़चा गांगोत्रा गोरगररब़ांच्य़ द़ऱपयांत पोहचऽवण्य़स़ठा द़द़ांना सदरचा म़गणा उचलीन धरला. 

त्य़मिळे पांच़यत सऽमताने गरज लि़त घेऊन १०,००० रुपये मांजीर केले. पांच़यत सऽमताच्य़ म़ध्यम़तीन 

द़द़ांना केलेले क़ये उले्लखनाय अश़ स्वरूप़चे होते. १९७९ मध्ये मह़ऱष्ट्र  ऱज्य़च्य़ पांच़यत ऱज 

सऽमताने स़ांगोल़ पांच़यत सऽमतास भेट ऽदला होता. तेव्ह़ य़ सऽमताने स़ांगोल़ पांच़यत सऽमताच्य़ 

क़म़बद्ङल गौरवोद्ग़र क़ढले होते. य़वरून द़द़ांच्य़ क़यिपध्दताचा आपण़स ओळख होते.  

      भ़ई गणपतऱव देशमिख य़ांना बवे कऽमशनने सिचऽवलेल्य़ ऽशफ़रशाचा अांमलबज़वणा करण्य़चा 

म़गणा वेळोवेळा ऽवध़नसभेमध्ये  व ऽवध़नसभेब़हेरहा सभ़, मेऴवे, मोचे क़ढीन केला होता. न्य़यमीती 

बच्छ़वत लव़द़च्य़  ऽनणिय़प्रम़णे मह़ऱष्ट्र ़च्य़ व़टणास आलेले सवि प़णा मिदतात अडवीन ते 

व़परण्य़स़ठा अऽतशय ज़गरुकपणे प्रयत्ऩांचा पऱक़ष्ठ़ केला. स़ांगोल़ त़लिक्य़सह इतर दिष्क़ळा 

त़लिक्य़ांऩ प़णा ऽमऴवे य़ म़गणास़ठा भ़ई गणपतऱव देशमिख, भ़ई जगद्ऱ़थऱव ऽलग़डे , कै. वसांतऱव 

प़टाल, ऱमभ़ऊ व़घमोडे, म़ऽणकऱव ब़बर, आमद़र ऱजेंद्र देशमिख व इतर ऱजकीय पि़ताल नेते 

य़ांच्य़ सहकय़िने एक भव्य प़णा पररषद ऽद. ३० जिलै १९९५ रोजा स़ांगोल़ येथे आयोऽजत केला .३४ य़ 
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पररषदेस मह़ऱष्ट्र ़चे उपमिख्यमांत्रा ऩ. गोपाऩथ मिांढ,े प़टबांध़रे मांत्रा ऩ. मह़देवऱव ऽशवणकर व 

ग्ऱमऽवक़स मांत्रा ऩ. आण्ण़स़हेब ड़ांगे हे उपऽस्थत होते. 

    य़ पररषदेच्य़ ऽदवशा  स़ांगोले सीत ऽगरणा येथे टेंभी उपस़ जलऽसांचन योजऩ , म्हैस़ळ सह़व़ टप्प़ 

योजऩ, स़ांगोले श़ख़ प्रकल्प व स़ांगोले- आटप़डा त़लिक्य़ताल वेगवेगळे प़णा प्रकल्प य़सांबांधा वराल 

मांत्रा महोदय, प़टबांध़रे ख़त्य़चे वररष्ठ अऽधक़रा य़ांचा बैठक झ़ला . य़मध्ये कुष्ण़ खोरे प्रकल्प़च्य़ 

अांमलबज़वणास़ठा ठोस ऽनणिय घेण्य़त आले. 

      ऽद. १ नोव्हेंबर १९९६ रोजा आटप़डा येथे मह़ऱष्ट्र  कुष्ण़ खोरे मह़मांडऴच्य़ रोख ेऽवक़स ऽवक्रीस 

शिभ़रांभ झ़ल़. परांति कजि रोख्य़ांच्य़ स्वरुप़त रक्कम उभा करूनहा ऽद. १ एऽप्रल १९९७ प़सीन कुष्ण़ 

खोऱ्य़ताल क़म़चा गता मांद़वला. त्य़मिळे स़ांगला, स़त़ऱ व सोल़पीर ऽजल्य़ताल १३ त़लिक्य़ताल 

दिष्क़ळग्रस्त शेतकऱ्य़ांचा प़णा पररषद त़सग़व येथे २१ मे १९९७ रोजा आयोऽजत करण्य़त आला. 

तसेच मांद़वलेल्य़ क़म़ांऩ गता य़वा य़स़ठा शेक़पि व शेतमजीर कष्ट्करा सांघटनेचे नेते क्ऱांऽतवार 

ऩगऩथ अण्ण़ ऩयकवडा , कॉ. भ़रत प़टणकर व अन्य नेत्य़ांच्य़ सहक़य़िने ऽद. २६,२७,२८ व २९ 

ऑक्टोंबर १९९८ रोजा स़ांगोल़ येथे तहऽसल क़य़िलय़समोर अन्य १२ त़लिक्य़सह धरणे व घेऱव 

कयिक्रम आयोऽजत करण्य़त आल़. त्य़स स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल जनतेने प्रचांड स़थ ऽदला. 

     ऱत्रांऽदवस व प़वस़मध्ये सिध्द़ य़ क़यिक्रम़त खांड पडल़ ऩहा . य़ आांदोलऩत जगद्ऱ़थ ऽलग़डे य़ांचे 

कष्ट्, तसेच आांदोलऩचे ऽनयोजन य़त त्य़ांचे महत्वपीणि योगद़न होते.  ऱज्य़ताल सवि ग़व़ांच़ ऽपण्य़च्य़ 

प़ण्य़च़ प्रश्न क़यमस्वरूपा सोडऽवण्य़च्य़ दृष्ट्ाने मह़ऱष्ट्र  श़सऩने २६ जिलै १९९५ रोजा ऽपण्य़चे प़णा 

पिरवठ़ क़यिक्रम़चा श्वेतपऽत्रक़ ऽवध़नमांडऴपिढे स़दर केला. श्वेतपऽत्रकेमध्ये ऽदलेल्य़ धोरण़च्य़ आध़रे 

सोल़पीर ऽजल्य़ताल  ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़च़ प्रश्न सोडऽवण्य़च्य़ दृष्ट्ाने त़लिक़ स्तऱवराल त़लिक़ समन्वय 

सऽमता व ऽजल्ह़ सीसित्राकरण सऽमता य़ांच्य़द्ऱरे कुता आऱखड़ तय़र करण्य़चे आदेश श़सऩने ऽदले. य़ 

आऱखडय़च़ भ़ई गणपतऱव देशमिख, भ़ई जगद्ऱ़थ ऽलग़डे व त्य़ांच्य़ सहक़ऱ्य़ांना  मह़ऱष्ट्र  श़सऩने 

प्रऽसध्द केलेल्य़ श्वेतपऽत्रकेच़ सऽवस्तर अभ्य़स केल़ व त़लिक़ समन्वय सऽमता, ऽजल्ह़ सीसित्राकरण व 
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सिऽनयांत्रण सऽमता य़ांना तय़र केलेल़ आऱखड़ सदोष व श्वेतपऽत्रकेमधाल धोरण़ांशा ऽवसांगत असल्य़चे 

आढळीन आल.े  

    वराल आऱखडय़मध्ये मीलभीत दिरुस्ता झ़ला प़ऽहजे व नवान आऱखड़ तय़र केल़ प़ऽहजे असे 

म़गणापत्र ऽनवेदन भ़ई गणपतऱव देशमिख, भ़ई जगद्ऱ़थ ऩऱयण ऽलग़डे , ऽजल्ह़ पररषद सदस्य वसांतऱव 

प़टाल व स़ांगोल़ त़लिक़ सहक़रा स़खर क़रख़न्य़चे चेअरमन म़. दापकऱव स़ळि ांखे-प़टाल य़ांना ३० 

जिलै १९९५ रोजा म़. मिख्यमांत्रा, म़. ऽजल्ह़. सांपकि  मांत्रा, म़. ग्ऱमऽवक़स मांत्रा मह़ऱष्ट्र  ऱज्य व म़. 

ऽजल्ह़ऽधक़रा सोल़पीर य़ांऩ देऊन आऱखड़ दिरुस्त करण्य़ब़बत कळऽवले. 

शेतकरा सहक़रा सीत ऽगरणा मय़िऽदत, स़ांगोलेचा स्थपऩ २८ ज़नेव़रा १९८० रोजा झ़ला असला तरा 

व्य़प़रा उत्प़दऩस  सिरुव़त १४ सप्टेंबर १९८४ रोजा झ़ला. य़ सीत ऽगरणाने वसांतऱव प़टाल, 

जगद्ऱ़थऱव ऽलग़डे य़ांच्य़ नेतुत्व़ख़ला आऽण आमद़र गणपतऱव देशमिख य़ांच्य़ म़गिदशिऩनिस़र 

उले्लखनाय क़यि केलेले आह.े ज़गऽतक प़तळावर सहक़रा सीत ऽगरण्य़ांच़ ऽवच़र करत़ अनेक सीत 

ऽगरण्य़ क़ऴच्य़ ओघ़त गडप झ़लेल्य़ ऽदसत़त . म़त्र शेतकरा क़मग़र पि़च्य़ नेतुत्व़ख़ला क़यिरत 

असलेला सीत ऽगरणा आऽशय़ खांड़त ऩवलौऽकक कमवीन मोठय़ ऽदम़ख़ने क़यिरत असलेला ऽदसीन येते. 

य़ सीतऽगरणाचा क़हा वैऽशष्ट्ये पिढालप्रम़णे स़ांगत़ येताल. 

    मह़ऱष्ट्र  ऱज्य सहक़रा सीत ऽमल मह़सांघ मय़ि., मिांबई य़ांचेकडीन सवि सहक़रा सीत ऽगरण्य़मध्ये 

१९८५-८६ ते १९९४-९५ हा सतत दह़ वषे उत्कुष्ट् क़मक़ज केल्य़बद्ङल प्रथम क्रम़ांक पिरस्क़र 

आऽण ऽवशेष प्रशांस़ प्रम़णपत्र ऽमळऽवण़रा एकमेव ऽगरणा आहे. अऽखल भ़रताय सहक़रा सीत ऽमल 

मह़सांघ मय़ि., य़ांचेकडीन देश़ताल सहक़रा सीत ऽगरण्य़ांमध्ये सन १९९०-९१ व १९९१-९२ मध्ये 

सवोत्कुष्ट् सीत ऽगरणाच़ बहुम़न ऽमळवल़ आह.े य़चबरोबर सन १९८५-८६ ते १९९८-९९ पयांत 

सलग १५ वषे क़मग़र उत्प़दन िमत़, उत्प़दकत़, ढोबळ नफ़, ऽनय़ित पिरस्क़र, १०० टके्क 

अल्पबचत, अांधत्व ऽनयांत्रण अऽभय़न तसेच कमात कमा अपघ़त य़ब़बत श़सन व वेगवेळ्य़ 

सांस्थ़ांकडीन ऽवशेष गौरव व प्रशांस़ प्रम़णपत्र ऽमळऽवण्य़च़ बहुम़न पटकवल़.  
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    एकी ण उत्प़दऩपैकी ३० टके्क सीत जप़न, कोररय़, ऽसांग़पीर मलेऽशय़ य़ देश़त ऽनय़ित होते. 

स़म़ऽजक ब़ांऽधलकी म्हणीन म़ऽसक नेत्र तप़सणा  ऽशबार , प़णलोट ऽवक़स क़यिक्रम, गिणवांत ऽवध़थी व 

आदशि ऽशिक पिरस्क़र योजऩ, व़ऽषिक स़मिद़ऽयक ऽवव़ह सोहऴ य़ांचे आयोजन केले ज़ते. 

त्य़चबरोबर क़मग़ऱांस़ठा घरकि ल योजऩ, क़पीस ऽवक़स योजऩ, फलोद्य़न, स़म़ऽजक वनाकरण, 

ठ़णबध्द शेळा प़लन इत्य़दा ऽवऽवध योजऩहा य़ सीत ऽगरणाने क़य़िऽन्वत केलेल्य़ आहेत. य़ सवि गोष्ट्ा 

करण्य़त भ़ई जगद्ऱ़थऱव ऽलग़डे य़ांच़ मोल़च़ व़ट़ आहे. 

    ऱजकीय-स़म़ऽजक जावऩताल भ़ई जगद्ऱ़थ ऩऱयण ऽलग़डे हे सविस़म़न्य ऽदसण़रे पण अस़म़न्य 

गिणवैऽशष्ट्ये असण़रे आगळे वेगळे व्यक्क्तमत्व होते. उभे आयिष्य त्य़ांना लोकसेवेल़ व़हून घेतले होते. 

त्य़ांच्य़त सांघटन कैशल्य, स़धे व़गणे, गोरगररब़ांच्य़ अडाअडचणा सोडऽवणे इत्य़दा गिण होते . म्हणीनच 

ऱजक़रण़त असीनहा भ़ई जगद्ऱ़थऱव ऽलग़डे सव़िथ़िने लोकनेते  होते.  

श्रा म़ऽणकऱव पांढराऩथ ब़बर :  

    ऱजक़रण़त असीनहा सव़िथ़िने सज्जन म्हणीन स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ओळखले ज़ण़रे नेतुत्व म्हणजे 

भ़ई म़ऽणकऱव पांढराऩथ ब़बर सर होय. दिष्क़ळा त़लिक्य़ताल जनतेचा सोय ऽनस्व़थीपणे करण्य़त ते 

अहोऱत्र मग्न असत़त. य़वेळा त्य़ांऩ वेळ क़ळ य़ांचे कसलेहा भ़न नसते. सऱांना आपल्य़ आयिष्य़त 

कधाहा प्रऽसध्दाच़ हव्य़स धरल़ ऩहा . म्हणजेच सविस़म़न्य ऽदसण़रे परांति अस़म़न्य गिणवैऽशष्ट्य 

असण़रे हे नेतुव आह.े ऱजक़रण़ताल दापस्तांभ म़जा मांत्रा आदरणाय आमद़र गणपतऱव देशमिख य़ांचे 

जाव़भ़व़चे सहक़रा व शेतकरा क़मग़र पि़चे परखड ऽनष्ठ़वांत क़यिकते म्हणीन त्य़ांऩ ओळखले ज़ते. 

सऱांचा आमद़रस़हेब़ांवराल व शेतकरा क़मग़र पि़च्य़ ऽवच़रसरणावराल ऽनष्ठ़, स्पष्ट्वक्तपेण़, 

ऽनभीडत़ , परखडत़, ऩऽवन्य़च़ ध्य़स, ऱजकीय जावऩत पडद्य़म़गचे ऱबणे, स़धेपण़ व ऱांगडे बोलणे , 

शेतकरा, क़मग़र, कष्ट्करा य़ांच्य़ अडचणा सोडवणे, त्य़ांच्य़ सिख-दि:ख़त समरस होणे, दिष्क़ऴत 

छ़वण्य़ांच्य़ म़ध्यम़तीन जऩवरे स़ांभ़ळणे इत्य़दा गिणवैऽशष्ट्य़ांचे दशिन आपण़स सऱांच्य़ स्वभ़व़त होते. 
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स़ांगोल़ त़लिक्य़त ऱजकीय, स़म़ऽजक व शैिऽणक जावऩस़ठा त्य़ांना उभे आयिष्य लोकसेवेल़ व़हून 

घेतले. 

     सम़जरूपा अथ़ांग मह़स़गऱमध्ये कतिव्य़चा नौक़ ह़कत असत़ऩ उसळण़ऱ्य़ ल़ट़ांचा कदर न 

करत़ ऽनस्व़थीपण़ने जनतेचा सेव़ करण़रे नेतुत्व म्हणीन त्य़ांऩ ओळखले ज़ते. गेला ५०-५५ वषे 

स़ांगोल्य़चा जनत़ प्ऱम़ऽणकपण़ने आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख य़ांच्य़ बरोबर आहे. इथल्य़ जनतेने 

मह़ऱष्ट्र ़ल़ एक अभ्य़सी, च़ररत्र्यसांपद्ऱ, झिांज़र, रचऩत्मक क़मे करण़ऱ नेत़ ऽदल़ आह.े भ़ई गणपतऱव 

देशमिख य़ांचे ऱजक़रण आपल्य़ ख़ांद्य़वर पेलण़रे असांख्य नेते व क़यिकते स़ांगोल़ त़लिक्य़च्य़ 

ग़व़ग़व़त क़म करत आहेत. त्य़पैकी एक प्रमिख म्हणजे भ़ई म़ऽणकऱव ब़बर सर होय .   

    स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल डोंगरग़व हे चळवळाचे, परांपऱ व इऽतह़स असण़रे ग़व म्हणीन ओळखले ज़ते. 

मऱठ़ सम़ज़चा सांख्य़ बहुसांख्य असण़रा क़हा ग़वे य़ त़लिक्य़त आहेत. डोंगरग़व हे त्य़पैकी एक 

ग़व. प़ऽनपतच्य़ १७६१ च्य़ यिध्द़त सोल़पीर ऽजल्य़च्य़ स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल सोनांद व डोंगरग़व 

येथाल ब़बर घऱण्य़ताल तब्बल ७० आस़मा ध़ऱताथी पडले होते. ३५ य़च ब़बर घऱण्य़ने प़ऽनपत 

मोऽहमेवर भ़ऊस़हेब पेशव्य़ांबरोबर ऽनघत़ऩ पिण्य़ताल स़वक़ऱकडीन त्य़वेळा ६०,००० रुपय़ांचे कजि 

घेतले होते. अश़ प्रक़रे कजि क़ढीन प़ऽनपत मोऽहमेवर गेलेले ब़बर घऱण्य़चे एकमेव पथक अस़वे. 

छत्रपता ऱज़ऱम मह़ऱज ऽजांजाऱ ऽकल्ल्य़त असत़ऩ मोघल़ांच़ वेढ़ उठऽवण्य़स़ठा धऩजा ज़धव़ांना 

केलेल्य़ लढ़ईच्य़ वेळा ब़बर घऱण्य़ताल ऽवठोजा ब़बर ध़ऱताथी पडले. १७६८ मध्ये पेशव्य़ांच्य़ 

पत्रक़त पिन्ह़ गोऽवांदऱव ब़बर उत्तरेकडे गेल्य़चा नोंद आह.े १७७२ मध्ये नजाबख़न रोऽहल्य़ांकडाल 

पथ्थरगड पेशव्य़ांच्य़ फौज़ांना ऽजांकल़. य़ ऽकल्ल्य़समोर गोऽवांदऱव ब़बऱांच्य़ पथक़ल़ ख़स चौकीचे 

क़म ऽदल्य़चा नोंद पेशवे दद्लऱत ऽमळते. य़ ऽकल्ल्य़त रोऽहल्ल्य़ांना मऱठय़ांच्य़ ऽरय़ ठेवल्य़ होत्य़. 

त्य़ांचा सिटक़ मऱठा फौज़ांना केला.  

   त्य़चबरोबर शत्रीांना लिटी न नेलेल़ व खांदक़त ट़कलेल़ खऽजऩ क़ढीन परत आणल़. य़ पऱक्रम़ने 

आनांदात होऊन म़धवऱव पेशव्य़ांना य़ मऱठा फौज़ पिण्य़त येताल त्य़वेळा सोन्य़चा फि ले ट़की न त्य़ांचे 
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स्व़गत करण्य़चे लेखा फम़िन क़ढले होते. गोऽवांदऱव ब़बर य़ांच्य़बरोबर मऽहपतऱव ब़बर , ऽलांब़जा 

ब़बर, सिलत़ऩजा ब़बर, गांग़जा ब़बर इत्य़दा पऱक्रमा वार य़ घऱण्य़त होऊन गेले य़चा नोंद इऽतह़स़त 

ऽमळते. य़ ब़बर आडऩव़च्य़ कि ळातच भ़ई म़ऽणकऱव पांढराऩथ ब़बर य़ांच़ जन्म २० ऑक्टोंबर 

१९३१ रोजा स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल डोंगरग़व येथे झ़ल़.३६  

    स़ांगोल़ त़लिक्य़त शेतकरा क़मग़र पि़चा श़ख़ १९५१ मध्ये स्थ़पन झ़ला.३७  य़ब़बतचा पऽहला 

ऽमऽटांग स़ांगोल्य़त श्रा भामऱव ब़पीस़हेब चव्ह़ण य़ांच्य़ घरा आयोऽजत केलेला होता. सदर ऽमटींगल़ 

म़ऽणकऱव़ांचे वडाल श्रा पांढराऩथ ब़बर उपऽस्थत होते. ३८  य़वरून म़ऽणकऱव ब़बर आऽण शेतकरा 

क़मग़र पि य़ांचे ऩते ऽकता जिने आहे हे स्पस्ट होते. मना आले ते बोलीन द़खऽवणे, हुश़राचे ज़हारपणे 

कौतिक तर आडमिठय़ धोरण़च़ ऽततक्य़च ऽनभीडपणे सम़च़र घेण़रे व्यक्क्तमत्व म्हणीन आजच्य़ 

घडाल़ ब़बर सर य़ांऩ ओळखले ज़ते. 

    सऱांचे स़तऽवपयांचे ऽशिण महुदमध्ये क़क़ांकडे झ़ले. पिढाल ऽशिण पांढरपीर येथे लोकम़न्य 

ऽवद्य़लय़त झ़ले. फग्यि िसन कॉलेज, पिणे येथे मह़ऽवद्य़लयान ऽशिण पीणि करून बा. टा. चे ऽशिण त्य़ांना 

सोल़पीर येथे घेतले. तेथेच ऱवजा सख़ऱम ह़यस्की लमध्ये त्य़ांना ऽशिकी पेश़स सिरुव़त केला. तेथे ३ 

वषे नोकरा केल्य़नांतर १९६१-१९६२ ल़ तेथाल नोकरा सोडीन श्रा क़क़स़हेब स़ळि ांख ेप़टाल य़ांच्य़ 

ऽवनांतास म़न देऊन त्य़ांना जवऴ ह़यस्की लमध्ये नोकरास सिरुव़त केला. परांति य़च वेळेल़ ऽजल्ह़ 

पररषदेच्य़ ऽनवडणिकीचे पडघम व़जी ल़गले . मिऴतच पिरोग़मा ऱजकीय ऽपांड असल्य़ने त्य़ांना ऽजल्ह़ 

पररषदेचा ऽनवडणीक शेतकरा क़मग़र पि़तीन लढऽवण्य़च़ ऽनणिय घेतल़. सदरचा ऽनवडणीक त्य़ांना 

जवऴ गट़तीन लढऽवला . कॉांग्रेसने त्य़ांच्य़ ऽवरोध़त ऽशव़जाऱव प़टल़ांऩ उभे केले होते. ऽशव़जाऱव 

प़टाल हे तगडे उमेदव़र असल्य़ने म़ऽणकऱव़ांऩ १२०० मत़ांना पऱभव पत्कऱव़ ल़गल़ . १९६४ ल़ 

त्य़ांना जवळय़ताल नोकरा सोडीन रयत ऽशिण सांस्थेत नोकरास सिरुव़त केला. य़ सांस्थेच्य़ अनेक 

श़ऴांत त्य़ांना ज्ञ़नद़ऩचे क़यि केल.े त्य़चबरोबर अनेक श़ऴांच्य़ इम़रता ब़ांधण्य़स मदत केला. प्रसांगा 

लोकवगिणा गोऴ करून इम़रता ब़ांधण्य़स मदत केला.  



185 

 

    सम़ज़ताल तऴगऴताल लोक़ांचा प्रगता कऱयचा असेल, यिवक़ांचे प्रश्न सोडव़यचे असताल , त्य़ांऩ 

ऽनभीड बनव़यचे असेल तर ऽकम़न ऽशिण देणे गरजेचे आह,े असे सऱांचे मत आह.े त्य़मिळे पांचक्रोशात 

कोठेहा असे सेव़वुत्ताचे क़यि च़लले असेल त्य़ क़य़िल़ ऽवऽवध म़ध्यम़ांद्ऱरे ते सह़य्य करत़त. १९६९ 

मध्ये स़ांगोल्य़त आमद़र गणपतऱव देशमिख, म़ऽणकऱव ब़बर, ऱमभ़ऊ व़घमोडे, वसांतऱव प़टाल , 

ऽवठ्ठलऱव ऽशांदे य़ांना ऽमऽटांग घेऊन स़ांगोल़ त़लिक़ शेतकरा ऽशिण प्रस़रक मांडऴचा स्थ़पऩ केला.३९ 

सदरचा सांस्थ़ स्थ़पन करण्य़त म़ऽणकऱव़ांना ऽहराराने भ़ग घेतल़ व सांस्थ़ ऩव़रूप़ल़ आणला. य़ 

सांस्थेचे सिरव़ताचे वगि लोह़र गल्ला येथे भरत होते. नांतर सांस्थेच्य़ ऽवक़स़स़ठा तम़श़स़रख ेक़यिक्रम 

घेऊन व स़ांगोल़ पांच़यत सऽमताकडीन १०,००० रुपये अनिद़न ऽमळवीन ऽमऴलेल्य़ पैश़तीन श़ळेच्य़ 

नवान खोल्य़ ब़ांधल्य़. ४० १९८० नांतर सांस्थेचा नवान इम़रत व़सिद रस्त्य़ल़ ब़ांधीन तेथे सांस्थेचे 

क़मक़ज सिरु केले. डोंगरग़व येथेहा त्य़ांना १९८९ मध्ये ह़यस्की ल सिरु करून ग्ऱमाण भ़ग़ताल 

ऽवद्य़थ्य़ांच्य़ ऽशिण़चा सोय केला.  

    सऱांना आपल्य़ क़रऽकदीत अनेक पदे भीषवीन तेथे आपल्य़ क़म़च़ ठस़ उमटऽवल़ आहे. त्य़मध्ये 

सदस्य–म़णगांग़ सहक़रा स़खर क़रख़ऩ ऽल., सोऩरऽसध्दनगर, आटप़डा; सदस्य–कुषा उत्पद्ऱ ब़ज़र 

सऽमता, स़ांगोल़ , ऽचटणास–स़ांगोल़ त़लिक़ शेतकरा क़मग़र पि इत्य़दींच़ सम़वेश होतो. सर स्वतः 

एक़ स़म़न्य शेतकरा कि टि ांब़तीन आलेले असल्य़ने त्य़ांऩ कष्ट्करा, शेतकरा, शेतमजीर, क़मग़र, दऽलत, 

वांऽचत य़ांच्य़ प्रश्ऩऽवषया ज़णाव आहे. त्य़ांचे प्रश्न सिट़वेत, त्य़ांऩ च़ांगले जावन जगत़ य़वे अस़ 

त्य़ांच़ व त्य़ांच्य़ पि़च़ दृऽष्ट्कोन होत़. म्हणीन अहोऱत्र ते ऱजक़रण़च्य़ म़ध्यम़तीन सविस़म़न्य़ांचे 

प्रश्न सोडऽवण्य़स़ठा प्रयत्न करत़ऩ ऽदसत़त . दिष्क़ळा भ़ग़ताल शेताल़ प़णा, शेतम़ल़ल़ ऱस्त भ़व, 

रेशनचे ध़न्य, दिष्क़ळा जऩवऱांच्य़ च़ऱ्य़च़ प्रश्न, रोजग़र हमा वराल क़म, क़मग़ऱांचे आरोग्य, 

सरक़रा योजऩांच़ खऱ्य़ गररब़ांऩ ल़भ, इत्य़दा प्रश्न सोडऽवण्य़स़ठा सऱांना आपल्य़ घऱवर तिळशापत्र 

ठेवीन क़यि केले. त्य़ांना स्वतःच्य़ कि टि ांब़स़ठा कधाहा ऱजक़रण केले ऩहा. 
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    पि सोपऽवल ता जब़बद़रा प़र प़डणे आऽण आपले जाव़भ़व़चे ऽमत्र व नेते आमद़र भ़ई गणपतऱव 

देशमिख स़ांगताल ते क़म करणे ह़च एक क़यिकत़ि म्हणीन त्य़ांच़ ध्येयव़द आह.े आमद़रस़हेब़ांना 

सोपऽवलेला क़यिधिऱ व़हत़ऩ आपल्य़ शैलाचे दशिन घडऽवत़ऩ सडेतोड स्वभ़व़मिळे सहस़ 

त्य़ांच्य़जवळ ज़यचे ध़डस कोणा करत ऩहा. पण शिध्द मऩने त्य़ांच्य़कडे गेल्य़स ररक़म्य़ ह़त़ने 

कोणा परत येत ऩहा. सक़ऱत्मक ऽवच़र करण़रे ते लोकनेते आहेत. जे मऩवर घेतले ते पीणि केले, हा 

क़म़चा शैला, ऽनष्ठ़, ब़ांऽधलकी हे अलाकडे दिऽमिळ झ़लेले गिण सऱांमध्ये आपण़स स्पस्ट ऽदसत़त . 

स़ांगोल्य़स़रख्य़ दिष्क़ळा त़लिक्य़त १९७० च्य़ दशक़त कोणतेहा उद्योगधांदे नसल्य़मिळे आमद़र 

गणपतऱव देशमिख य़ांच्य़ कि शल म़गिदशिऩख़ला १९७८ मध्ये सीत ऽगरणा उभ़रण्य़चे क़म ह़ता 

घेण्य़त आले.४१ य़ ऽगरणाच्य़ उभ़रणात हा सऱांचे योगद़न महत्व़चे ठरते.  

    पीवीप़सीनच शेतकरा क़मग़र पि ह़ ऽवरोधा पि असल्य़ने श़सऩऽवरुध्द ऽवऽवध मोच,े आांदोलने, 

धरण,े उपोषणे य़स़रख्य़ जब़बद़ऱ्य़ सऱांना अऽतशय च़ांगल्य़ प्रक़रे बज़वल्य़ . प्रत्येक प़णा 

पररषदेच्य़ ऽनयोजऩचा धिऱ स़ांभ़ळण्य़त सर अग्रेसर असत़त . त्य़ांच़ ऽहशोब चोख असीन त्य़ांच्य़ 

क़य़ित स्व़थ़िच्य़ भपक़ऱ्य़च़ लवलेशहा आढळत ऩहा, तर प्ऱम़ऽणकपण़च़ गांध स़तत्य़ने दरवळत़ऩ 

ऽदसतो.  

म़जा आमद़र शह़जाब़पी प़टाल : 

    म़णदेश़ताल स़ांगोल़ त़लिक्य़चे कॉांग्रेसचे म़जा आमद़र म्हणीन शह़जाब़पी प़टाल य़ांच़ उले्लख 

केल़ ज़तो. स़ांगोल़ त़लिक़ ह़ शेक़पच़ ब़लेऽकल्ल़ म्हणीन ओळखल़ ज़तो . य़ल़ १९९५ च्य़ 

ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत सिरुां ग ल़वण्य़चे क़म शह़जाब़पी प़टाल य़ांना केले. य़ ऽनवडणिकीत शेक़पचे 

म़त्तबर उमेद्ऱर भ़ई गणपतऱव देशमिख य़ांच़ १९२ मत़ांना त्य़ांना पऱभव केल़. आमद़र म्हणीन ऽनवडीन 

आल्य़वर त्य़ांना अनेक प्रश्ऩांऩ व़च़ फोडण्य़च़ प्रयत्न केल़.  
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    टेंभी-म्हैस़ळ ६ व़ टप्प़, नाऱ उजव़ क़लव़ फ़ट़ क्र. ५ व ४ य़ क़म़ांच़ प़ठल़ग करून तो 

सोडऽवण्य़च़ त्य़ांना प्रयत्न केल़. स़ांगोल़ त़लिक़ सतत दिष्क़ळा त़लिक़ असल्य़ने तेथाल ऽपण्य़च्य़ 

प़ण्य़च़ प्रश्न हा गांभार होत़ . तोहा सोडवण्य़च़ त्य़ांना प्रयत्न केल़. त्य़चबरोबर म़ण, कोरड़ व इतर 

लह़न-मोठ्य़ नद्य़ांवर १०० कोल्ह़पीर पध्दताचे बांध़रे ब़ांधीन शेतकऱ्य़ांऩ प़णा उपलब्ध करून 

देण्य़स़ठा प्रयत्न केले. आमद़र व ख़सद़र फां ड़चे म़ध्यम़तीन बोअर पांप, सम़जमांऽदर,े स़म़ऽजक 

सभ़गुह य़ स़रख्य़ क़म़ांऩ मांजिरा देत असत़ऩ सम़ज़ताल सवि घटक़ांऩ योजनेच़ ल़भ ऽमळवीन 

देण्य़च़ आटोक़ट प्रयत्न केल़. त़लिक्य़ताल रस्त्य़ांच़ ऽवक़स, व इतर सवि लह़न-मोठ्य़ योजऩ 

ऱबऽवत़ऩ सम़ज़ताल लह़न व आऽथिक दिबिल घटक डोळ्य़समोर ठेवल़. १९ ग़वच्य़ ऽपण्य़च्य़ 

प़ण्य़च़ प्रश्न सोडवल़ . स़म़न्य म़णीस कें द्ऱऽबांद ी म़नीन स़म़न्य क़यिकत्य़ांच्य़ म़फि त येण़ऱ्य़ प्रत्येक 

क़म़ल़ प्ऱध़न्य ऽदले.   

श्रा ब़ब़स़हेब देशमिख : 

    म़णदेश़ताल प्रऽतकी ल पररऽस्थतातीन उदय़ल़ आलेले नेतुत्व म्हणीन ब़ब़स़हेब देशमिख  य़ांच़ उले्लख 

केल़ ज़तो. त्य़ांना ऽशिण़च़ प्रस़र आटप़डा व पररसऱत मोठ्य़ प्रम़ण़त केल़. १२ ऽडसेंबर १९५३ 

रोजा त्य़ांना आपल्य़ ऽवच़ऱच्य़ सवांगड़्ांऩ सोबत घेऊन आटप़डा एज्यिकेशन सोस़यटाचा स्थ़पऩ 

केला. स्थ़ऽनक ऽशिणपे्रमा मांडळींच्य़ सक्रीय सहभ़ग़तीन जीन १९५८ मध्ये ऽदघांचा ह़यस्की ल हे सांस्थेचे 

पऽहले ह़यस्की ल सिरु करून आपल्य़ सांस्थेच्य़ शैिऽणक क़य़िच़ श्रागणेश़ केल़. हे ह़यस्की ल उत्तम 

प्रक़रे च़लवीन पिढे जीन १९५९ मध्ये करगणा व जीन १९६० मध्ये सोल़पीर ऽजल्य़ताल बलवडा येथे 

स्थ़ऽनक़ांच्य़ मदताने ह़यस्की ल सिरु करून च़ांगले च़लऽवले. आज य़ सांस्थेने स़त़ऱ, सोल़पीर व स़ांगला 

ऽजल्य़च्य़ शहरा व ग्ऱमाण भ़ग़त म़ध्यऽमक ऽशिण़चे ज़ळे ऽवणले आह.े य़ सांस्थेचा एकी ण ३० 

म़ध्यऽमक ऽवद्य़लये असीन त्य़मध्ये ४ स्वतांत्र मिलींचा  आहेत. तसेच ७ कऽनष्ठ मह़ऽवद्य़लये आहेत. १ 

कल़ व़ऽणज्य व ऽवज्ञ़न मह़ऽवद्य़लय , १ अध्य़पक  ऽवद्य़लय ,  १ पीवि प्ऱथऽमक, १ प्ऱथऽमक, ४ 
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वसऽतगुहे व १ ऽवद्य़थी ग्ऱहक भ़ांड़र उपलब्ध आह.े ब़ब़स़हेब़ांच्य़ मुत्यीनांतर म़जा आमद़र ऱजेंद्रअण्ण़ 

देशमिख व स़ांगला ऽजल्ह़ पररषदेचे म़जा अध्यि अमरऽसांह देशमिख  हा धिऱ खांबारपणे पेलत आहेत.   

म़जा आमद़र ऱजेंद्रअण्ण़ देशमिख :  

    ऩथ़जाऱव उफि  ऱजेंद्रअण्ण़ देशमिख य़ांच़ जन्म २९ जिलै १९५९ रोजा झ़ल़. त्य़ांचे ऽशिण बा. ए. 

पयांत झ़ले आह.े त्य़ांना आपल्य़ क़रऽकदीत अनेक लोकोपयोगा क़मे केला आहेत. आटप़डा एज्यिकेशन 

सोस़यटाच्य़ म़ध्यम़तीन अनेक तरुण़ांऩ त्य़ांना ऽशिण़चा सांधा उपलब्ध करून ऽदला. म़णगांग़ सहक़रा 

स़खर क़रख़ण्य़चा उभ़रणा केवळ त्य़ांच्य़ व सहक़ऱ्य़ांच्य़ अथक प्रयत्ऩमिळे झ़ला. य़ क़रख़ण्य़चे 

ते सांस्थ़पक चेअरमन आहेत. कै. ब़ब़स़हेब देशमिख शेतकरा सहक़रा सीत ऽगरणा मय़िऽदत आटप़डा य़ 

सांस्थेचेहा ते सांस्थ़पक चेअरमन असीन २५,००० च़त्य़ांच़ ह़ प्रकल्प आह.े त्य़स़ठा श़सऩचे भ़ग 

भ़ांडवल १:९ य़ प्रम़ण़त ऽमऴले आह.े य़ दोन्हा प्रकल्प़मिळे आटप़डा व पररसऱताल बहुसांख्य 

बेरोजग़ऱांऩ रोजग़र उपलब्ध झ़ल़ आहे. त्य़ांना १९९८-९९ मध्ये ब़ब़स़हेब देशमिख सहक़रा बँक 

स्थ़पन करून पररसऱताल गरजीांऩ अथिपिरवठ़ करण्य़च़ प्रयत्न केल़ आह.े  

    १९९५ च्य़ ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत ते ख़ऩपीर- आटप़डा ऽवध़नसभ़ मतद़रसांघ़तीन अपि म्हणीन 

२२,००० मत़ांपेि़ ज़स्त मत़ऽधक्य घेऊन ऽवजया झ़ले होते. य़ क़ल़वधात त्य़ांना ऽवट़ येथाल 

ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़च़ प्रश्न, टेंभी उपस़ योजनेस श़सऩचा मांजिरा, आटप़डा येथे आय. टा. आय. मांजीर व 

क़य़िऽन्वत , ऽवट़ येथे एम. आय. डा. सा. मांजीर, ग़व तेथे सोस़यटा म़न्यत़ व क़यिव़हा , लेंगरे येथे 

ऽशवशक्ता ग्लीकोज सह. क़रख़ऩ म़न्यत़ व नोंदणा इत्य़दा क़मे केला.  

  श्रा सांभ़जाऱव तथ़ द़द़स़हेब शेंडे :  

    स़ांगोल्य़स़रख्य़ प्रऽतकी ल त़लिक्य़त जन्म घेऊन मऩने श्रामांत असण़ऱ, त़लिक्य़ताल ऱजकीय 

स़म़ऽजक व शैिऽणक क़य़िल़ प्रऽतष्ठ़ प्ऱद्ल करून देण़ऱ, दानदिबळ्य़ांच़ सांस़र उभ़ करण़ऱ व 

त़लिक्य़ताल ऱजकीय पि़ल़ प्रऽतष्ठ़ प्ऱद्ल करून देण़ऱ कॉांग्रेस पि़च़ एक समथि नेत़ म्हणीन सांभ़जाऱव 
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शेंडे य़ांऩ ओळखले ज़ते. अश़ य़ सांभ़जाऱव़ांच़ जन्म स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल मेडऽशांगा य़ ग़वा झ़ल़ . 

त्य़ांचे प्ऱथऽमक ऽशिण मेडऽशांगात झ़ले. तर पिढाल ऽशिण पिण,े स़ांगला, सोल़पीर व कोल्ह़पीर इत्य़दा 

ठक़णा झ़ले. त्य़ांना आपल्य़ नोकराचा सिरुव़त म़ध्यऽमक ऽशिक म्हणीन जत त़लिक्य़त केला, परांति 

त्य़त त्य़ांचे मन रमले ऩहा, त्य़मिळे त्य़ांना नोकराच़ त्य़ग करून सम़ज़ल़ न्य़य देण्य़स़ठा एल. एल. 

बा. प्रवेश घेतल़.  

    १९४६-४७ च्य़ दरम्य़न देश स्वतांत्र होण्य़च्य़ म़ग़िवर असत़ऩ त्य़ांना ऽचरांतन ऽवक़स़चां स्वप्न 

उऱशा ब़ळगल आऽण त्य़ांना पिरोग़मा चळवळात सक्रीय सहभ़ग घेऊन च़र वषे ग़जवला . १९५१ मध्ये 

त्य़ांना कॉांग्रेस पि़त प्रवेश करून स़म़ऽजक व ऱजकीय सेवेचे क़यि जोरद़रपणे सिरु केले.४२  य़ क़य़िचा 

आवड त्य़ांऩ मह़ऽवद्य़लयान जावऩप़सीनच होता, त्य़मिळे यशवांतऱव चव्ह़ण, केशवऱव जेध,े 

द़द़स़हेब जगत़प, यशवांतऱव मोऽहते इत्य़दीं च़ पररचय झ़ल़ . नोकरा करून च़र पैसे कमऽवण्य़पेि़ 

देशसेवक होऊन देश़ताल ब़ांधव़चा सेव़ करणां त्य़ांना पसांत केल. त्य़मिळां ऱजक़रण़चा बाजां य़च 

क़ऴत रुजला.  

    सोल़पीर ऽजल्य़च़ व स़ांगोल़ त़लिक्य़च़ सव़ांऽगन ऽवक़स़चां स्वप्न स़क़र करात असत़ऩच ऽजल्ह़ 

लोकल बोड़िवर त्य़ांचा ऽनयिक्ता झ़ला. प्ऱदेऽशक सेव़ दिय्यम मांडऴचे सदस्य असत़ऩ त्य़ांना प्ऱथऽमक 

ऽशिक, ग्ऱमसेवक, तल़ठा इत्य़ऽदसांदभ़ित उले्लखनाय क़यि केले. ‚शेतकरा ऽशिण सांस्थ़ लोटेव़डा‛ हा 

सांस्थ़ त्य़ांना उभा केला. आज य़ सांस्थेच्य़ श़ख़ ऽजल्य़मध्ये ऽवऽवध ऽठक़णा असलेल्य़ ऽदसत़त . 

त्य़नांतर त्य़ांना स़ांगोल़ त़लिक़ उच्च ऽशिण मांडळ स्थ़पन केले. त्य़च्य़ म़ध्यम़तीन त्य़ांना स़ांगोल्य़त 

मह़ऽवद्य़लयहा सिरु केल.े आज य़ मह़ऽवद्य़लय़त सवि श़खचेे, सवि ऽवषय़चे आऽण आधिऽनक क़ऴताल 

बदल़ांमिळे सांगणक इ. ऽशिण ऽदले ज़ते. अश़ ऽवऽवध प्रक़रचा स़म़ऽजक, ऱजकीय व शैिऽणक क़ये 

करून स्वतःचे जावन त्य़ांना स़थिकी ल़वले. म्हणीन त्य़ांऩ मह़न त्य़गा, दान दिबळ्य़ांचे दान दऽलत़ांचे 

कैव़रा ऽनश्चय़च़ मह़मेरू असे सांबोधले ज़ते.   
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३६. भ़ई म़ऽणकऱव पांढराऩथ ब़बर  य़ांचा १० नोव्हेंबर २००२ रोजा सांशोधक डॉ. 

एस.एन. ग़यकव़ड य़ांना घेतलेला मिल़खत.     

३७. शेक़प ऽमऽटांग पररपत्रक 
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प्रकरण ५ 

उपसांह़र 

प्रस्त़वऩ : 

    म़णदेश ह़ स़ांगला, स़त़ऱ व सोल़पीर य़ ऽजल्य़ांच्य़ साम़रेषेवर ऽवभ़ग़ल़ आह.े हेच त्य़चे दिदैव्य 

ठरले आह.े य़ ऽजल्य़ताल आटप़डा, स़ांगोल़ , जत, कवठेमह़ांक़ळ आऽण म़ण य़ त़लिक्य़ांच़ भीप्रदेश 

म़णदेश़मध्ये मोडतो. ह़ प्रदेश म्हणजे सविस़ध़रणपणे म़ण नदाच्य़ खोऱ्य़ताल भ़ग होय. ऽनसग़िचा 

सविच दृष्ट्ाने अवकुप़ झ़लेल़ प्रदेश म्हणीन म़णदेश़ल़ ओळखले ज़ते. हे ऩव फ़र पीवीप़सीन रूढ आह,े 

अगदा प्ऱचान क़लखांड़त ऱम़यण मह़भ़रत़मध्ये हा त्य़च़ उले्लख आपण़स ऽमळतो .  

    य़ प्रदेश़तीन म़ण ऩव़चा नदा व़हते. य़ नदाच्य़ ऩव़वरून य़ प्रदेश़ल़ म़णदेश हे ऩव पडले 

अस़वे. य़ प्रदेश़ताल महत्वपीणि नदा म्हणीन म़णनदाल़ ओळखले ज़ते क़रण ता येथाल सव़ित ज़स्त 

ल़ांब नदा आह.े सविस़ध़रणपणे य़ नदाचा य़ भ़ग़ताल ल़ांबा १६३ ऽक. मा. आह.े१ य़ नदाच्य़ खोऱ्य़त 

१२०० प़झर तल़व आहेत. बिऽध्दह़ळ, ऱणांद, आांधळा, ऱजेव़डा, धरणिेत्र मोठे आह.े स़ांगोल़ 

त़लिक्य़ताल कमल़पीर, व़सिद, व़ढेग़व  य़ ऽठक़णा य़ नदावर कोल्ह़पीर पध्ताचे बांध़रे ब़ांधले आहेत. 

ऱष्ट्र कि ट घऱण्य़त अनेक ऱजे होऊन गेले पैकी म़ऩड:क ह़ एक य़ घऱण्य़ताल प्रऽसध्द ऱज़ होत़ . त्यने 

आपल्य़ देश़चा ऱजध़ना म्हणीन म़णपीर य़ ऽठक़ण़ल़ ऽनऽचत केले. य़ ऱजध़नाच्य़ ऩव़वरूनहा 

म़णदेश हे ऩव पडले अस़वे. म़णदेश़चे िेत्रफळ सिम़रे ४८,७०० चौ. ऽक. मा. असीन त्य़मध्ये ३३१ 

ग़व़ांच़ सम़वेश आह.े तर  लोकसांख्य़ सिम़रे १०,००,००० आह.े 

    आांधळा धरणिेत्ऱच़ पररसर १२५ ऽकलोमाटर आह.े म़ण त़लिक्य़ताल उत्तम प्रताचा जमान य़ 

धरण़मिळे प़ण्य़ख़ला ज़त आहे. य़ प़णलोट पररसऱत १७२ प़झर तल़व ब़ांधले आहेत. म़ण नदास 

अनेक छोटे मोठे ओढे व नद्य़ येऊन ऽमळत़त. कोरड़ नदाच्य़ दऽिण पीवि ऽदसेस अप्रीप़ नदा उगम प़वीन 

३५ ऽक. मा. अांतऱवर म़ण नदास ऽमळते. य़ नदाच्य़ वरच्य़ भ़ग़त प़रे ग़व़जवळ प़रे तल़व आह.े 
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लोणऽवऱ्य़च़ ओढ़ कोरड़ नदास उगम़च्य़ ऽदशेस ऽमळतो. म़णदेश़त सऱसरा ५४० मा. मा. प़ऊस 

पडतो. ह़ प़ऊस सिध्द़ अवेळा व अऽनऽश्चत पडतो . त्य़मिळे य़ भ़ग़स व़रांव़र दिष्क़ऴशा स़मऩ 

कऱव़ ल़गतो . इऽतह़स़त नोंद झ़लेल़, य़ भ़ग़ताल पऽहल़ दिष्क़ळ म्हणीन इ. स. ९४१ च़ दिष्क़ळ 

ओळखल़ ज़तो. ह़ दिष्क़ळ सलग ८ वषे पडत होत़ . त्य़नांतरच़ दिग़िदेवाच़ दिष्क़ळ म्हणीन ओळखल़ 

ज़ण़ऱ दिष्क़ळ १३९६ ते १४०७ य़ क़लखांड़त पडल़ होत़. २  प्ऱचान क़ळा म़णदेश ह़ 

दांडक़रण्य़च़ भ़ग होत़ . ख़ऩपीर त़लिक्य़ताल शिक़च़यि पररसऱस प्ऱचान इऽतह़स आह.े य़ पररसऱत 

शिक़च़यि ऩव़चे मिना पीवी येथे व़स्तव्य़स होते. त्य़ांच्य़ ऩव़वरून य़ ग़व़ल़ शिक़च़यि हे ऩव पडले. 

शिक़च़य़िच्य़ डोंगऱत ल़खो वष़िपिवीचे जाव़श्म स़पडले आहेत. अऽतप्ऱचान जाव़श्म़वरून हे जाव़श्म 

सविस़ध़रणपणे ८०,००० ते १,००,००० वष़िपीवीचे अस़वेत अस़ अांद़ज केल़ ज़तो.३  

    म़णदेश़त प्ऱचान क़ळा इ. स. ३७५ मध्ये ऱष्ट्र कि ट घऱण्य़ताल म़ऩड:क ऱज़ने ऱज्य स्थ़पन केले. 

त्य़चा ऱजध़ना म़णपीर होता. हा ऱजध़ना आजच्य़ स़त़ऱ ऽजल्य़ताल म़ण त़लिक्य़ताल देव़पीर जवळ 

असलेल्य़ ऱजेव़डा तल़व़त ग़ऴत बिड़ला आहे. ऱष्ट्र कि ट  घऱण्य़चे हे ऱज्य इ. स. ९७४ च्य़ 

आसप़स सांपिष्ट़्त आल.े म़णदेश़ताल जत येथे बांकेश्वऱचे प्ऱचान मांऽदर आह.े ऽसांगनहळा, डफऴपीर, 

लोण़र इत्य़दा ग़व़ांच़ प्ऱचान इऽतह़स़त उले्लख स़पडतो . देवऽगराचे ऱजे ऽसांघनदेव व सांकमदेव हे य़ 

ग़व़त येऊन गेल्य़चे ऽदसते. जतच्य़ डफळे घऱण्य़ल़हा जिऩ इऽतह़स आह.े ऱजस्थ़ऩताल पऱक्रमा 

म्हणीन ओळखले ज़ण़रे दिध़वत ह़ड़ चौह़न ऱजपीत वांश़बरोबर य़ घऱण्य़च़ इऽतह़स ऽनगडात ऽदसतो . 

आटप़डा त्य़लिक्य़ताल खरसिांडा य़ ग़व़ल़हा प्ऱचान इऽतह़स ल़भलेल़ आह.े येथाल ऽसध्दऩथ़चे मांऽदर 

इऽतह़सप्रऽसध्द आह.े   

    ख़ऩपीर त़लिक्य़ताल भ़ळवणा येथाल श्रा गवरेश्वर मांऽदऱत स़पडलेल्य़ ऽशल़लेख़वरून भ़ळवणा हे 

ग़व कऱड ऽवभ़ग़ताल एक महत्व़चे ग़व होते हे स्पस्ट होते. म़णदेश़त प्ऱचान ऱजवांश़च्य़ ऱजवटा 

होऊन गेल्य़. च़लीक्य, ऽशल़ह़र, य़दव य़ घऱण्य़ऽवषयाचे मांगळवेढ़ , पांढरपीर, वेऴपीर, म़डग्य़ळ, 
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म्हसवड, ऱज़पीर, कवठेमह़ांक़ळ इत्य़दा ऽठक़णा स़पडलेले सवि ऽशल़लेख १३ व्य़ शतक़पयांत 

आहेत.४   

    अजऩळे हे ग़व सोल़पीर-कोल्ह़पीर मह़म़ग़िप़सीन १२ ऽक. मा. पऽश्चम –उत्तर ऽदसेल़ आह.े येथे 

मह़देव़चे प्ऱचान मांऽदर आह.े त्य़ल़च हर-हर मांऽदर म्हणीन ओळखले ज़ते. हे मांऽदर पीव़िऽभमिख आह.े य़ 

मांऽदऱच़ पररसर तटबांदासह १३५ X ७५ फि ट आह.े चांद्रगिद्ल मौय़िने आपल़ ऱजकवा क़ऽलद़स य़स 

ऱष्ट्र कि ट ऱज़च्य़ दरब़रा ऱजदीत म्हणीन प़ठऽवल़ . तेव्ह़ म़ऩड:कच़ पित्र देवऱज ऱज्य करात होत़. 

य़च्य़ ऩव़वरून देव़पीर ऩव पडले अस़वे.  

     मध्ययिगान क़ऴत अल्ल़उद्ङन ऽखलजाने ऽवजयनगरच्य़ य़दव़ांच़ पऱभव इ. स. १२९८ ल़ केल़. 

त्य़मिळे य़दव़चे सम्ऱज्य लय़स गेले. पररण़मा य़दव़ांच्य़ सांपीणि स़म्ऱज्य़त व दऽिण ऽहांदिस्थ़ऩत 

मिऽस्लम़ांच्य़ ऱजवटास सिरव़त झ़ला. पिढे हसनगांगी बह़मनाने १३४६ ल़ बह़मना स़म्ऱज्य़चा स्थ़पऩ 

केला. त्य़वेळा म़णदेश बह़मना स़म्ऱज्य़त मोडत होत़.            ऽदऩांक १३ जीन १६६५ रोजा 

पिरांदरच़ तह झ़ल़. य़ तह़निस़र मोगल सरद़र ऱजे जयऽसांह य़ांच्य़बरोबर ऱजे ऽशव़जा ऽवज़पीर 

मोऽहमेस़ठा मांगळवेढय़ल़ क़हा क़ळ एकत्र होते. येथेच ऽशव़जा ऱज़ांच्य़ आग्ऱ भेटाचा खलबते 

ऽशजला. मांगळवेढय़च्य़ लढ़ईत ऽशव़जा ऱज,े स़वत्र भ़ऊ व्येंकोजा य़ांच्य़शा समोऱसमोर लढले. हा य़ 

दोन्हा बांधिच्य़ आयिष्य़ताल पऽहला ऽन अखरेचा भेठ ठरला. 

    मोगल़ांचे घोडे ज्य़ सांत़जा व धऩजींऩ प़ण्य़त प़हून घ़बरत होते, त्य़ मऱठ्य़ांच्य़ सेऩपतात बेबऩव 

व सांत़जाच़ वध ऽन त्य़चे क़पलेले ऽशर शहेनशह़ल़ सोल़पीर ऽजल्य़ताल ब्रम्ह्स्त्पीराल़ हज़र करण्य़त 

आल.े सांत़जा घोरपडेच्य़ वध़चा ब़तमा ब़दशह़ल़ ख्व़ज़ य़कि त य़ने ऽदला. त्य़मीळे य़कि त़स 

ब़दश़हने ‘खिशखबरख़न’ हा पदवा ऽदला.५ य़ सवि घटऩांऩ म़णदेश स़िाद़र आह.े य़वरून म़णदेश़चे 

ऐऽतह़ऽसक महत्व आपल्य़ लि़त येते.              
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    स़त़ऱ-पांढरपीर रस्त्य़वर स़त़ऱ्य़हून ३३ ऽक.मा. अांतऱवर वधिनगड ह़ ऽकल्ल़ आह.े स़त़ऱ्य़हून 

पिसेग़वकडे ज़ण़रा कोणताहा एसटा (बस) य़ गड़कडे ज़ण्य़स़ठा सोयाचा आहे. य़ गड़चा 

समिद्रसप़टाप़सीन उांचा १५०० फि ट (४५७ माटर) आह.े ग़व़त ऽशरत़च गड़च्य़ तट़च़ दगड न दगड 

स्वच्छपणे ऽदसी ल़गतो . य़ गड़चा ऽनऽमिता कोणा केला हे इऽतह़स़ल़ फ़रसे म़ऽहत ऩहा. पण छत्रपता 

ऽशवऱय़ांना अफझलख़न वध़नांतर म़णदेश़ताल अन्य ऽकल्ल्य़बरोबर ह़ ऽकल्ल़हा ऽजांकी न घेतल़ . १४ 

ऑक्टोबर १६६१ ते १९ ऑक्टोबर १६६१ य़ क़ल़वधात मह़ऱज स्वतः य़ गड़वर मिक्क़मा होते. 

त्य़ांनाच १६७३-७४ मध्ये य़ गड़चा पिनब़ांधणा केला. मऱठ्य़ांच़ वधिनगड़वराल इऽतह़स पिढे १८१८ 

च्य़ ऽब्रऽटश़ांबरोबरच्य़ शेवटच्य़ लढ़ई पयांत ज़गत़ होत़. 

    सांतोषगडल़ त़थवडय़च़ ऽकल्ल़ असेहा म्हणत़त . य़ ऽकल्ल्य़चा समिद्रसप़टाप़सीन  उांचा २९०० 

फि ट आह.े य़ गड़वर फलटण आऽण स़त़ऱ य़ दोन्हा शहऱतीन ज़त़ येते. त़थवडे ऽकल्ल्य़च्य़ 

प़यथ्य़चे ग़व आह.े य़ल़ अनेक म़ग़िने पोहचत़ येते. फलटण ते त़थवडे हे स़ध़रण १९ ऽक. मा. चे 

अांतर आह.े त़थवडे ग़व़त ‘ब़लऽसद्चाचे ’ जाणोद्च़र केलेले मांऽदर आह.े मांऽदऱच्य़ प़यरावरून इ.स. 

१७६२ मध्ये ऽकल्ल्य़च़ जाणोद्च़र केल्य़चे समजते. 

    म़णदेश़ताल भीप़ळगड ह़ ऽकल्ल़ जतच्य़ व़यव्येस २० मैल़वर आऽण स़ांगोल़ त़लिक़ व जत 

त़लिक्य़च्य़ हद्ङावर आह.े ह़ ऽकल्ल़ ऽशवऱय़ांना ऱज़ भीप़लच्य़ ऩव़ने ब़ांधल़ आहे असे म्हटले ज़ते. 

म़त्र तो सिऽस्थताताल नसल्य़ने व ऽवज़पीरच्य़ आऽदलशह़शा टक्कर देण्य़स़ठा छ, ऽशव़जा मह़ऱज़ांना 

य़चा ड़गडि जा करून तो भक्कम केल़.६ ऽशवऱय़ांचे पित्र सांभ़जा ऱजे मोगल़ांच़ सिभेद़र ऽदलेरख़न य़स 

१६७८ मध्ये स़माल झ़ले. त्य़मिळे ऽदलेरख़न ह़ सांभ़जासह भीप़ळगड ऽजांकण्य़स़ठा च़लीन आल़. य़ 

ऽकल्ल्य़वर स्वऱज्य़तफे ऽफरांगोजा नरस़ऴ ह़ ऽकले्लद़र य़वेळा तेथे होत़ .७ ऽदलेरख़ऩने सांभ़जा ऱज़ांऩ 

आघ़डाल़ ठेवीन १७ एऽप्रल १६७९ रोजा भीप़लगड़वर हल्ल़ केल़. हल्ल्य़त सांभ़जा ऱज़ांचे क़हा बरे-

व़ईट झ़ले तर क़हातरा भलतेच घडेल, य़ भाताने केले्लद़ऱच़ ऩईल़ज झ़ल़. त्य़मिळे ऽदलेरख़ऩने गड 
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त़ब्य़त घेतल़. पररण़मा ऽकल्ल्य़वर कैदा बनलेल्य़ ७०० लोक़ांचे एक-एक ह़त कलम करून आपला 

अघोरा ऽशि़ त्य़ने अांमल़त आणला.८  

    मऽहम़न श़हवला य़ सांत़ांच्य़ व़स्तव्य़ने मऽहम़नगड प़वन झ़ल़ म्हणीन त्य़ल़ मऽहम़नगड हे ऩव 

प्ऱद्ल झ़ले. ऽशव़जा मह़ऱज़ांच्य़ आधाच़ ह़ ऽकल्ल़ आहे, असे येथाल लोक स़ांगत़त . १८१८ मध्ये 

लढ़ई न होत़च ह़ ऽकल्ल़ इांग्रज़ांच्य़  ह़ता आल़. य़ गड़ल़ सांपीणि तटबांदा असीन पीवी ७ फि ट उांचाच़ 

कम़ना दरव़ज़ होत़. सध्य़ म़त्र तो पीणिपणे भिईसप़ट झ़ल़ आह.े गड़चे बिरुजच थोडेफ़र श़बीत आहेत. 

य़ गड़चे वैऽशष्ट्य म्हणजे  उत्तर टोक़वराल तटबांदात असण़ऱ गिद्ल दरव़ज़ प़हण्य़स़रख़ आहे. 

गड़च्य़ पीवेकडाल म़चाच्य़ टोक़वर एक बिरुज आह.े त्य़स झिांज़र मह़ल म्हणत़त. त्य़च्य़ पोट़तच 

लह़न मह़देव़चा ऽपांड आह.े ह़ गड ऽत्रकोणा आक़ऱच़ असीन तो पीणिपणे रुि व़टतो. य़ गड़च्य़ 

पऽश्चमेस वधिनगड, दऽिणेस भीप़ळगड तर उत्तरेस व़रुगड आह.े  

    व़रुगड ह़ ऽकल्ल़ छ. ऽशव़जा मह़ऱज़ांना ब़ांधल़ असे स़ांऽगतले ज़ते. म़त्र तस़ भक्कम ऐऽतह़ऽसक 

पिऱव़ उपलब्ध ऩहा. दहावडाच्य़ ईश़न्येस असलेल्य़ य़ ऽकल्ल्य़च़ उपयोग टेह़ळणास़ठा केल़ ज़त 

अस़व़. ह़ ऽकल्ल़ ऽगररदिगि प्रक़ऱत मोडतो. य़ ऽकल्ल्य़चा समिद्रसप़टाप़सीन उांचा ३००० फि ट (९१४ 

माटर) आह.े९ स़त़रच्य़ ऱज़ांच्य़ वताने ऽवठ्ठलपांत फडणास य़ांना दिसऱ ब़जाऱव पेशवे य़ांच्य़कडीन ह़ 

ऽकल्ल़ १८१८ मध्ये घेतल़ व नांतर इांग्रज़ांकडे सिपीदि केल़. ह़ गड ल़ांबीन छोट़ व़टतो , परांति आताल 

पस़ऱ मोठ़ आह.े य़ ऽकल्ल्य़पेि़ येथाल डोंगरऱांग़ उांच आहेत. येथे चैत्र मऽहन्य़त मोठा य़त्ऱ भरते. 

देवऴसमोरच़ प़र, त्य़वराल झ़डे य़मिळे हे ऽठक़ण रम्य व़टते .  

    स़ांगोल़ हे सोल़पीर ऽजल्य़ताल त़लिक्य़चे ऽठक़ण असीन ते ऽमरज-पांढरपीर रस्त्य़वर सोल़पीर प़सीन 

१०० ऽक.मा. अांतऱवर आह.े य़ ऽठक़णा एक भिईकोट ऽकल्ल़ होत़. म़त्र सद्यऽस्थतात ह़ ऽकल्ल़ पीणिपणे 

ऩमशेष झ़लेल़ आह.े १६७९ मध्ये ह़ ऽकल्ल़ आऽदलशह़च्य़ त़ब्य़त होत़. त्य़च़ ऽकले्लद़र 

बह़द्ङिऱखन ह़ होत़ . श़हुनांतर ऩऩस़हेब़ांच्य़ प्रयत्ऩने ४ ज़नेव़रा १७५० रोजा ऱज़ऱम ग़दावर आले. 

त्य़मिळे ऩऩस़हेब़ांना स़त़ऱ्य़त ऱहून त्य़च्य़वर आपल़ प्रभ़व प़डल़ , पररण़मा ऱज़ऱम पेशव्य़ांच्य़ 
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तांत्ऱने व़गी ल़गल़. तेंव्ह़ त़ऱब़ई व पेशव्य़ांताल सांघषि अटळ झ़ल़. लढ़ई केल्य़ऽशव़य पय़िय ऩहा, 

ताहा छत्रपतींच्य़ आज्ञेने हे ओळखीन पेशव्य़ांना ऱमऱज़ व सद़ऽशव भ़ऊ य़ांऩ प्रचांड फौजेसह 

स़ांगोल्य़च्य़ मोऽहमेवर प़ठऽवले. १० सप्टेंबर १७५० रोजा स़ांगोल्य़च्य़ ऽकल्ल्य़वर स्व़रा केला . 

यम़जाना कडवा झिांज ऽदला. शेवटा २५ सप्टेंबरल़ यम़जा शरण आल़.   

    य़ स्व़रात यम़जास  अपयश आल्य़ने मह़ऱष्ट्र ़च्य़ इऽतह़स़ल़ कल़टणा देण़ऱ तह स़ांगोल्य़च्य़ 

अांऽबक़देवाच्य़ मांऽदऱत झ़ल़. य़ तह़निस़र पेशव्य़ांना मऱठा स़म्ऱज्य़चा सवि सत्त़ आपल्य़ ह़ता घेतला 

व आपण़स एकऽनष्ठ असे अष्ट्प्रध़नमांडळ नेमले. १० स़ांगोल़ कऱऱमिळे ऩमध़रा झ़लेल्य़ छत्रपतींना 

ऱघोब़ पेशव्य़ल़ २७ फेब्रिव़रा १७७४ रोजा पेशवे पद़वरून पदच्यीत केले आऽण ऩऱयणऱव़ांचा पत्ना 

गांग़ब़ईच्य़ ऩव़ने पेशवे पद़चा वरे ऽदला. स़ांगोल़ कऱऱने सविस्व गम़वलेल्य़ छत्रपताने पेशव्य़ांऩ 

पदच्यीत केले. हा घटऩ इऽतह़स़ताल एक महत्व़चा घटऩ म़नला ज़ते. पेशव़ईच्य़ शेवट़पयांत 

म़णदेश़वर पेशव्य़ांचे ऱज्य होते.  

    सोऴव्य़ सतऱव्य़ शतक़त मह़ऱष्ट्र ़त क़हा घऱणा स्वकतिबग़रावर पिढे आला. त्य़त म़णदेश़ताल 

जतचे चव्ह़ण, डफळे, औांधचे प्रऽतऽनधा, मलवडाचे घ़डगे, म्हसवडचे म़ने य़ांच़ सम़वेश होतो . जतचे 

डफळे घऱणे हे म़णदेश़ताल पऱक्रमा घऱणे म्हणीन इऽतह़स़त प्रऽसध्द आह.े य़ घऱण्य़ने म़णदेश़च्य़ 

आग्नेय भ़ग़वर सिम़रे ३०० वषे ऱज्य केले. य़ घऱण्य़च़ मीळ पिरुष म्हणीन दिद़ य़स ओळखले ज़ते. 

य़ घऱण्य़ताल पऱक्रमा मित्सद्चा व धोरणा पिरुष म्हणीन सटव़जाऱव य़ांऩ ओळखले ज़ते. त्य़ने 

स्वत:च्य़ बऴवर लौऽकक ऽमळवल़ . त्य़च्य़ पऱक्रमिळे आऽदलशह़ने त्य़ल़ वऽजऱच़ हुद्ङ़ व ६०,०० 

घोडेस्व़र आऽण ५,००० प़यदळचा मनसबद़रा ऽदला. सटव़जाणाच जत सांस्थ़ऩचा स्थ़पऩ केला. 

    म़णदेश़च्य़ इऽतह़स़त म्हसवडच्य़ म़ने घऱण्य़ल़ अनन्यस़ध़रण महत्व आहे. य़ घऱण्य़ताल 

रत़जा म़ने ह़ पऱक्रमा पिरुष होऊन गेल़. त्य़च प्रम़णे त्य़च़ सीपित्र ऩगोजाहा ऱजक़रण़ताल ड़वपेच 

खळेण्य़त तरबेज होत़. मोगल ब़दशह़ने ऩगोजाच़ दऱऱ प़हून म्हसवडचा ठ़णेद़रा आऽण म़ण 

परगण्य़ताल १३,५०,००० द़म़चा जह़ऽगरा ऽदला. १६९५ मध्ये स़त़ऱ पररसऱत सांत़जाचा छ़वणा 
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होता, तेथीन क़हा क़रण़वरून ऩगोजाच़ पीत्र सिभ़नजा म़ने य़स सांत़जाने ह़कलीन ऽदले होते. हा घटऩ  

खीद्ङ ऱज़ऱम मह़ऱज़ांऩहा खटकला होता . हा घटऩ ऩगोजास समजत़स ऩगोजाने सांत़जाच़ ऽहशेब 

चीकत़ करण्य़स़ठा त्य़स सवि ब़जीांना वेढ़ ऽदल़. य़चा कोणत्य़हा प्रक़रचा कल्पऩ सांत़जास नव्हता. 

त्य़मिळे तो पीणित़ बेस़वध होत़. जवळ असण़ऱ्य़ ओढ्य़वर सांत़जा स्ऩन करून सीय़िल़ नमस्क़र करत 

होत़. य़ सांधाच़ फ़यद़ घेऊन ऩगोजा व त्य़च्य़ स़थाद़ऱांना सांत़जावर अच़नक हल्ल़ केल़ व 

िण़ध़ित त्य़चे ऽशर त्य़च्य़ धड़प़सीन वेगळे केले.   

    प्रचांड फौज, यिध्दस़मग्रा प़ठाशा असत़ऩहा औरांगजेब ब़दशह़ल़ मऱठ्य़ांऩ ऩमोहरण करत़ येईऩ. 

त्य़मिळे स्वत: औरांगजेब ऽदऩांक १४ सप्टेंबर १७०० रोजा स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल खव़सपीर येथे 

डेरेद़खल झ़ल़. १६ ऽडसेंबर १७०० पयित त्य़च़ मिक्क़म य़ ऽठक़णाच होत़. त्य़नांतर तो सोनांद, 

व़ळेऽखांडा , कवठेमह़ांक़ळ म़गे ऽमरजेकडे गेल़. 

    पेशवे क़लखांड़त ब़ऴजा ब़जाऱव , म़धवऱव पेशवे, दिसरे ब़जाऱव, ब़जाऱव पेशवे इत्य़दा 

पेशव्य़ांना देवदशिऩच्य़, प्रश़सऩच्य़ व स्व़ऱ्य़ांच्य़ ऽनऽमत्त़ने य़ प्रदेश़ताल अनेक ग़व़त आपल्य़ 

सैऽनक़ांसह वेळप्रसांगा मिक्क़म केलेले ऽदसत़त. उद़. पेशवे ब़ऴजा ऽवश्वऩथ  य़ांना म़णदेश़त 

पऽहल्य़ांद़ मिक्क़म करण्य़च़ म़न ऽमळवल़. तो ऽदवस होत़ सोमव़र ऽद. ५ नोव्हेंबर १७१६ अकलीज 

जवळाल च़ांद़पीरा य़ ऽठक़णा. य़ मिक्क़म़चे ऽनऽमत्त होते ते छ. श़हू मह़ऱज़ांच्य़ ऱज्य़चा घडा 

बसऽवणे. 

    १८८५ मध्ये कॉांग्रेसचा स्थ़पऩ झ़ला. म़त्र म़णदेश़त कॉांग्रेस कऽमटय़ांचा स्थ़पऩ होण्य़स़ठा 

तब्बल १९२० ते १९३० हे दशक उजड़वे ल़गले. आऽण हळी  हळी  देश़ल़ स्व़तांत्र्य ऽमळवीन देण्य़स़ठा 

कॉांग्रेस चळवळाच्य़ म़ध्यम़तीन व़त़वरण ऽनम़िण होऊ ल़गले. १९२१ मध्ये स़ांगोल़ येथे ऱवस़हेब 

पतांगे, भामऱव चव्ह़ण, गोपाल़ल प़ांडे व ऩगेश परशीऱम ऽचतळे इत्य़दींच्य़ पिढ़क़ऱने कॉांग्रेसचा स्थ़पऩ 

झ़ला.  
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    १९२७ मध्ये सोल़पीर ऽजल्य़त म. ग़ांधाना दौऱ केल़. त्य़मीळे घ़तप़ता कुत्य़ऐवजा सत्य़ग्रह व 

असहक़ऱच्य़ म़ग़िने स्व़तांत्र्यलढ़ च़लवण्य़चा पे्ररण़ त्य़वेळच्य़ तरुण देशभक्त़ांऩ ऽमऴला. झेंड़ 

सत्य़ग्रह, स़यमन कऽमशनवर बऽहष्क़र इत्य़दा घटऩांना पांढरपीऱताल व़त़वरण च़ांगलेच त़पी ल़गले. 

त्य़वेळा हररभ़ऊ प़ठक व लांगडे ब़पट य़ांना स्वदेश़च्य़ प्रच़ऱस़ठा शहऱतीन प्रभ़तफेरा क़ढण्य़स़ठा 

पिढ़क़र घेतल्य़चे ऽदसते. १९३० मध्ये सोल़पीर म़शिल लॉां प्रकरण च़ांगलेच ग़जले. तेव्ह़ पांढरपीर 

नगरप़ऽलकेवर ऽतरांग़ झेंड़ ल़वण्य़स़ठा भ़ऊस़हेब क़णे वकील, ब़बिऱव जोशा व कुष्ण़ हरा फणसकर 

उफि  अण्ण़स़हेब इत्य़दा मांडळाना पिढ़क़र घेतल़.  ९ ऑगस्ट १९४२ रोजा म. ग़ांधाच्य़ चेले ज़व 

चळवळाच्य़ सांदभ़ित मिांबईताल कॉांग्रेस अऽधवेशऩस़ठा पांढरपीर व पररसऱताल अनेक कॉांग्रेस नेत्य़ांऩ 

पकडले होते.     

    सांपीणि कि टि ांब़ने स्व़तांत्र्य चळवळात भ़ग घेऊन तिरुां गव़स पत्करण़रे कि टि ांब म्हणीन एखतपीर मधाल 

ऩगोजाऱव ऽचतळे म़म़ य़ांच्य़ कि टि ांब़कडे प़ऽहले ज़ते. सोल़पीर ऽजल्य़ताल  हे एकमेव उद़हरण आह.े 

ऽचतळे म़म़, त्य़ांच्य़ पत्ना श्रामता रखम़ब़ई, मिलग़ ऱज़ऱम व व़सिदेव य़ सव़ांनाच बेच़ळासच्य़ 

आांदोलऩत भ़ग घेतल़ होत़. १९४२ च्य़ चले ज़व चळवळात जिनोनाच्य़ ब़ळी  कोंडाब़ चौगिले, 

स़ांगोल्य़च्य़ चांद्रशेखर ऽवश्वऩथ झपके व ऱमचांद्र त़त्य़ कटप य़ांना पिणे येथे भ़ग घेऊन तिरुां गव़स व 

दांड़चा ऽशि़ भोगला.  

    त्य़ऽशव़य हैद्ऱब़द मिक्ता सांग्ऱम़तहा ऩझऱ्य़च्य़ ऽवश्वऩथ सद़ऽशव देशप़ांडे य़ांना भ़ग घेतल्य़बद्ङल 

त्य़ांऩ दोन वष़िचा क़ऱव़स़चा ऽशि़ ठोठ़वला. म़त्र त्य़ांचा स़त मऽहन्य़तच मिदतपीवि सिटक़ झ़ला.११ 

म़णदेश़ताल स्व़तांत्र्य सैऽनक़ांच़ ऽवच़र करत़ ४,स़ांगोल़ २,आटप़डा १,मांगळवेढ़ अश़ फक्त स़त 

ऽरय़च प्रति व अप्रत्यि सहभ़गा होत्य़.१२ 

    देश़ल़ स्व़तांत्र्य ऽमऴल्य़नांतर देशभर ऽवखिरलेल्य़ सांस्थ़ऩांचे क़य कऱयचे अस़ प्रश्न ऽनम़िण 

झ़लेल़ होत़. म़णदेश़तहा सांस्थ़ना प्रदेश मोठय़ प्रम़ण़त होत़. येथे औांध  सांस्थ़ऩने आटप़डाच़ 

पररसर व्य़पलेल़ होत़ . स़ांगला सांस्थ़ऩने मांगळवेढय़च़ क़हा भ़ग व्य़पलेल़ होत़ . तर डफळे 
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सांस्थ़ऩने जतच़ पररसर व्य़पलेल़ होत़ .  स्व़तांत्र्य़नांतर सांबऽधत सांस्थ़ऩांना भ़रताय सांघऱज्य़त स़माल 

व्ह़यचे क़ ऩहा, य़ब़बत इांग्रज़ांना कोणतेहा बांधन घ़तलेले नव्हते. 

    जत सांस्थ़नच्य़ ऽवजयऽसांह मह़ऱज़ांचे सहक़रा भ़ई ढोले य़ांना सांस्थ़ऩांच्य़ स्वतांत्र सांघऱज्य़स ऽवरोध 

करून सांस्थ़न ऽवलान करण्य़च़ ऽवच़र म़ांडल़ व तो सव़ांऩ म़न्य झ़ल़ . त्य़स़ठा मह़ऱज़ांच्य़ छि प्य़ 

प़ठींब्य़ने लोक चळवळ उभा केला व जत सांस्थ़न पररसऱत सभ़ व व्य़ख्य़ऩांच्य़ म़ध्यम़तीन अनिकी ल 

लोकमत तय़र केले. अल्प़वधातच जमखांडा सांस्थ़ऩने ऽदल्लाशा सांध़न स़धीन सांस्थ़न ऽवलान केले. 

औांधच्य़ सांस्थ़ऩच्य़ ऽवलानाकरण़च़ ऽनणिय हा अगोदरच झ़लेल़ होत़ .   

    आपल्य़ देशताल अनेक लोक़ांच्य़ आत्म़बलाद़ऩतीन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजा भ़रत स्वतांत्र झ़ल़. 

अल्प़वधातच सांस्थ़नेहा ऽवलान झ़ला. त्य़मिळे सांस्थ़ऩच्य़ सोयास़ठा नवान ऽजल्हे तय़र करण्य़त 

आल.े १८३८ मध्ये अहमदनगर व पिणे ऽजल्य़चे ऽवभ़जन करून सोल़पीर ऽजल्ह़ ऽनम़िण केल़. १८६९ 

ल़ य़ ऽजल्य़त स़त़ऱ ऽजल्य़ताल पांढरपीर व स़ांगोल़ जोडले गेले. तर १८७५ ल़ म़ळऽशरसहा जोडले 

गेले. १९४९ मध्ये जत सांस्थ़ऩताल २१ ग़वे मांगळवेढय़ल़ जोडला व ऱऽहलेल्य़ ग़व़ांच़ जत त़लिक़ 

ऽनम़िण केल़. तर औांध सांस्थ़ऩताल आटप़डा भ़ग ख़ऩपीर त़लिक्य़ल़ जोडल़. १९६० मध्ये उत्तर 

स़त़ऱ ऽजल्य़चे ऩव स़त़ऱ आऽण दऽिण स़त़ऱ ऽजल्य़चे ऩव स़ांगला असे ठेवण्य़त आले. १३  

१९६५ मध्ये ख़ऩपीर त़लिक्य़तीन आटप़डा आऽण ऽमरज त़लिक्य़तीन कवठेमह़ांक़ळ त़लिके ऽनम़िण 

केले आहेत.  

    म़णदेशा सम़ज ह़ वैऽशष्ट्यपीणि सम़ज असल्य़चे ज़णवते. ऽहांद ी, इस्ल़म, जैन, बौध्द, ऽिश्चन 

इत्य़दा धम़िचे लोक म़णदेश़त व़स्तव्य़स आहेत. ऽहांद ी व इस्ल़म हे दोन धमि तर म़णदेश़त 

आऽदलशह़च्य़ क़ऴप़सीन अऽस्तत्व़त असल्य़चे ऽदसते. सवि सम़ज़ताल हे लोक म़णदेश़त गिण्य़ 

गोऽवांद़ने ऱहत़त. आऽथिक ऽवक़स़च्य़  सांदभ़ित म़त्र क़हा प्रम़ण़त म़णदेश प़ठाम़गे असलेल़ ऽदसतो. 

य़ भ़ग़च्य़ म़ग़सलेपण़चे प्रमिख क़रण हे येथाल ऽवऽशष्ट् भौगोऽलक व नैसऽगिक पराऽस्थता आह,े हे 
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कोण़ल़हा ऩकबील करत़ येण़र ऩहा. य़ सवि ऽस्थताचे वणिन म़णदेशा स़ऽहऽत्यक़ांना तत्क़लान कथ़-

क़दांबऱ्य़ांमध्ये रेख़टलेले आपण़स ऽदसते.  

    म़णदेश़ताल बहुांत़श लोक हे मऱठा म़तुभ़ऽषक आहेत. असे असले तरा ‘जत’ य़ कऩिटक 

सरहद्ङावराल पररसऱत क़हा प्रम़ण़त कद्ऱड म़तुभ़ऽषक लोक आढळत़त. स़ांगोल्य़स़रख्य़ त़लिक्य़च्य़ 

ऽठक़णा उदीि प्ऱथऽमक श़ऴहा आह.े म़त्र येथाल मिसलम़न ब़ांधव उदीि, मऱठा–ऽहांदा अशा सांऽमश्र भ़ष़ 

बोलत़त . मोडा ऽलपा हा सविस़ध़रणपणे १९४८-१९४९ पयांत असल्य़चे ऽदसते. य़ क़लखांड़पयांत 

स़ांगोल़ नगरप़ऽलकेचे क़मक़ज हे मोडातिनच च़लत होते. 

    आपल़ देश ह़ कुऽषप्रध़न देश आह.े कुऽषप्रध़न देश़ताल कि टि ांबपद्चता हा एकत्र कि टि ांबपद्चता असते. 

त्य़स म़णदेश अपव़द ऩहा. म़णदेश़त पीवी ब़लऽवव़ह , बहुपत्नात्व, इत्य़दा प्रथ़ अऽस्तत्व़त होत्य़ . 

क़ऴनिस़र स़िरत़ व़ढल्य़ने सद्यऽस्थतात य़ प्रथ़ कमा झ़ल्य़चे ऽदसत़त. प्रसांगा दिसऱ ऽवव़हहा केल़ 

ज़ई. म़त्र आत़ मिलींच्य़ जन्म़चे प्रम़णच घटल्य़ने सद्यपररऽस्थतात य़त बदल झ़लेल़ ऽदसतो.          

    म़णदेश़त ऽवऽवध सण व उत्सव  स़जरे केले ज़त़त. त्य़मध्ये दसऱ, ऽदव़ळा, होळा, गिढाप़डव़ , 

ऩगपांचमा, वटपौऽणिम़, रि़बांधन, बकरा-ईद, रमज़न, इत्य़दा सण़ांच़ सम़वेश होतो . शेतकऱ्य़ांच़ 

आवडत़ सण ह़ ‘बेंद ीर’ आह.े य़ सण़ल़ बैल, ग़य, म्हैस, रेड़, शेळा, बोकड, मेंढा, बकऱ इत्य़दा 

प्ऱण्य़ांऩ धितले (अांघोळ घ़लणे) ज़ते. सांध्य़क़ळा सवि प्ऱण्य़ांच्य़ ख़ांद्य़ल़ हळद, तेल ल़ऊन चोळले 

ज़ते त्य़ल़च ‘ख़ांदे मळणा’ असे म्हणत़त. त्य़नांतर दिसऱ्य़ ऽदवशा त्य़ांच्य़ ऽशांग़ल़ इांगीळ (रांग) ल़वल़ 

ज़तो व त्य़वर वेगवेगळ्य़ रांग़चे बेगिड ल़वत़त आऽण ऽशांग़ल़ गोंडे ब़ांधत़त . क़हा हौसा शेतकरा 

बैल़ांऩ झील (रांगा-बेरांगा कपडे) घ़लीन ग़व़तीन व़जत ग़जत ऽमरवणीक क़ढत़त . 

    म़णदेश़त ऱजे रजव़डेप़सीन श्रामांत, गराब, अऽतगराब लोक ऱहत असल्य़ने म़णदेश़ताल घऱांमध्ये 

ऽवऽवधत़ आढळीन येते. अकोल्य़चे ऽलग़डे , जतचे डफळे, म्हसवडचे म़ने, इत्य़दींचे ऱजव़डे आज 
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अऽस्तत्व़त आहेत. असे असले तरा ह़ भ़ग दिष्क़ळा असल्य़ने येथे म़ळव़दा , तनस़चा व प़ल्य़चा घरे 

मोठ्य़ प्रम़ण़त आढळीन येत़त. 

    प्ऱचान क़ऴप़सीन वेशभीषेमध्ये क़ल़निरूप बदल झ़लेले आपण़स ऽदसत़त . म़णदेश़तहा तसेच 

झ़ल्य़चे ज़णवते. पीवी म़णदेशा म़णीस ब़ऱबांदा ऽकां व़ सदऱ, पटक़, धोतर व़परात होत़. त्य़नांतर 

ऽवज़र, टोपा, पँट, शटि व़परू ल़गल़. ऽरय़ लिगडा, चोळ्य़, छ़पाल प़तळ-ब्ल़ऊज, परकर व़परत. 

श्रामांत ऽरय़ पैठणा, श़ली व़परात असत. 

    आह़ऱत प्ऱमिख्य़ने ज्व़रा व ब़जराचा भ़करा, ठेच़, (ऽहरव्य़ ऽमरचाच़) चप़ता, सण़सिदाल़ श्राखांड 

ब़सिांदावरहा त़व म़रल़ ज़तो. दाप़वलाच्य़ वेळा ऽवऽवध पव़द्ऱ घरोघरा तय़र केले ज़त़त . ऽशमग़ य़ 

सण़नांतर ‘धिलवड’ स़जरा केला ज़ते. त्य़ जेवण़त म़ांस़ह़ऱच़ मोठ्य़ प्रम़ण़वर व़पर केल़ ज़तो .    

    म़णदेश़त ऽहांद ी सम़ज प्ऱमिख्य़ने मोठ्य़ प्रम़ण़वर असलेल़ ऽदसतो. म़त्र तो वणि, ज़ता व उपज़तात 

ऽवभ़ग़ल़ आह.े ब्ऱह्मण सम़ज ह़ आऽथिकदृष्ट्य़ सिऽस्थतात आह.े मह़त्म़ ग़ांधींच्य़ खिऩनांतर य़ 

सम़ज़चा घरे क़हा सम़जकां टक़ांना ज़ळला. त्य़चे प्रऽतऽबांब म़डगिळकर य़ांच्य़ ‘व़वटळ’ य़ क़दांबरात 

उमटले आह.े   

    मऱठ़ सम़ज म़णदेश़त बहुसांख्येने आह.े य़ सम़ज़च़ प्रमिख व्यवस़य शेता आहे. य़ भ़ग़ल़ 

वेळोवेळा भाषण दिष्क़ऴल़ स़मोरे ज़वे ल़गते . असे असले तरा क़हा शेतकरा प़ण्य़चे ऽनयोजन करून 

ड़ऽळांब, बोर व ऽवऽवध भ़जाप़ल्य़ांचा ऽपके घेत़ऩ ऽदसत़त . म़णदेश़त धनगर सम़ज़चा सांख्य़ मोठ्य़ 

प्रम़ण़वर आह.े ह़ सम़ज शेता व शेळा- मेंढाप़लन करतो. घोंगडा तय़र करण्य़चे क़महा ह़ सम़ज 

करतो. म़णदेश़त १९६० पयांत ग़वग़ड़्चा व्यवस्थ़ च़लत होता . म़णदेश़ताल एकी ण लोकसांखचे्य़ 

१०-१२ टके्क सम़ज ह़ दऽलत आह.े त्य़ताल बरेचसे लोक मजिरा करत़त. म़त्र येथाल हल़खाच्य़ 

पररऽस्थताल़ कां ट़ळीन जे लोक जगण्य़स़ठा मह़नगऱत गेले, त्य़ांच्य़त क्ऱांऽतक़रक बदल झ़ल़ आह.े 
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ऽब्रऽटश़ांना गिन्हेग़र म्हणीन ऽशक्क़ म़रलेल्य़ ऱमोशा, लम़ण, ग़रुडा , वैदी, फ़सेप़रधा इत्य़दा अनेक 

ज़ताचे लोक म़णदेश़त आहेत.   

    म़णदेशा म़णीस ह़ देवभोऴ असल्य़मिळे प्रत्येक ग़व़त म़रुता, म्हसोब़, खांडोब़, मराआई, 

अांब़ब़ई, यल्लम्म़देवा, ऽसध्दऩथ, म़य़क्क़, इत्य़दा ग्ऱमदैवते आहेत. य़ देवदेवत़ांवरता लोक़ांचा श्रद्च़ 

असल्य़मिळे ग़वोग़वा य़ देव़ांच्य़ य़त्ऱ भरत़त. पांढरपीरच्य़ ऽवठ्ठल भक्ताच़ पगड़ हा येथाल ऽवऽवध 

सम़ज़वर आढळतो.  

    जत व़चऩलय़ल़ मोठा परांपऱ आह.े य़ ऽठक़णा १७ म़चि १८८५ रोजा नेऽटव्ह जनरल ल़यब्ररा 

स्थ़पन झ़ला. १९५० मध्ये य़ व़चऩलय़स श़सकीय अनिद़न प्ऱद्ल झ़ले.       मे २००६ मध्ये य़ 

व़चऩलय़स श़सऩकडीन ग्रांथ़लय योजनेतीन प़च ल़ख ऽनधा ऽमऴल़ . व़चऩलय़च़ ऽदवसेंऽदवस 

च़ांगल़ ऽवक़स झ़ल्यने २०११ मध्ये ‘अ’ वगि त़लिक़ व़चऩलय म्हणीन श़सऩकडीन म़न्यत़ ऽमऴला. 

२९ ऑगस्ट २०१३ पयांत य़ व़चऩलय़त २७,५९१ ग्रांथसांख्य़ असीन, दिऽमिळ ग्रांथसांख्य़ ४२ आह.े 

ऑगस्ट २०१३ पयांत य़ व़चऩलय़चा सभ़सद सांख्य़ ३८० एवढा होता. य़ऽशव़य स़ांगोल्य़चे 

नगरव़चऩलय १९०४ मध्ये स्थ़पन झ़ले आह.े आटप़डा, म़ण व कवठेमह़ांक़ळ य़ ऽठक़णाहा 

व़चऩलये आहेत. 

    गजा ढोल ह़ एक वैऽशष्ठपीणि लोकनुत्य़च़ प्रक़र म़णदेश़त आढळतो. धनगर सम़ज़चे परांपरेने च़लत 

आलेले हे लोकनुत्य आह.े ह़ स़मिऽहक नुत्य़च़ प्रक़र असीन त्य़त फक्त पिरुष सहभ़गा होत़त . त्य़ांचा 

सांख्य़ २० ते ४० पयांत असते. ऽदघांचा य़ ग़व़त श्ऱवण मऽहन्य़च्य़ शेवटच्य़ सोमव़रा प़रांप़ररक 

ढोलगजा नुत्य़च़ क़यिक्रम मोठ्य़ उत्स़ह़त प़र पडतो. येथाल ग्ऱमस्थ़ांच्य़ वताने य़ क़यिक्रम़चे 

आयोजन केले ज़ते. १९६४ प़सीन कै. द़जाऱम पिस़वळे, त़य़प्प़ पिस़वळे, क़ऽशऩथ य़दव, गिांड़ मोर,े 

पै. प़ांडि रांग मोरे य़ांना ढोलगजा क़यिक्रम़चा सिरव़त केला.       
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    म़णदेश ह़ स़ऽहत्य व स़ऽहऽत्यक़ांच्य़ सांदभ़ित ऩव़जलेल़ भ़ग आहे. एक़पेि़ एक ऽदग्गज 

स़ऽहऽत्यक य़ भीम़तेने देश़ल़ ऽदलेले आहेत. त्य़ताल अनेक ऩमवांत स़ऽहऽत्यक व त्य़ांचे स़ऽहत्य य़ांना 

आपल्य़ क़म़च़ ठस़ लोक़ांच्य़ मऩवर उमटऽवलेल़ ऽदसतो .  ग. ऽद. म़डगीळकर आऽण त्य़ांच्य़ 

स़ऽहत्य़ने म़णदेश़चे ऩव सांपीणि ऽहांदिस्थ़नभर पोहचवले. त्य़ांना म़णदेशा जावऩचे व़स्तवव़दा रूप 

आपल्य़ लेखणातीन स़क़रले. त्य़ांना ब़लगाते ऽचत्रपटगाते, कथ़, पटकथ़, अभांग, ल़वणा, पोव़डे, 

इत्य़दा ऽवषय़ांवर लेखन केले. अश़ य़ ऽवख्य़त मऱठा कवा, लेखक, स़ऽहऽत्यक़च़ जन्म आटप़डा 

त़लिक्य़ताल शेटफळे य़ ग़वा १ ऑक्टोंबर १९१९ रोजा झ़ल़.१४ पि. ल. देशप़ांडे म्हणत़त ‘एकतर त्य़ 

च़वडावरच्य़ कि लकण्य़िचा प़यदळा ऽचकटलेला म़डगिळय़चा म़ता शहरा प़ण्य़ने धित़ धितला गेला ऩहा 

की, ब़लपणा म़था फ़सलेल़ अबार बिक्क़ पिसल़ गेल़ ऩहा.’१५ म्हणजेच म़डगिळकऱांच्य़ स़ऽहत्य़तीन 

म़णदेशा जावऩचे ऽचत्रण प्रकष़िने ज़णवते. भ़रत सरक़रने त्य़ांऩ १९६९ मध्ये पद्मश्रा ऽकत़ब देवीन 

सन्म़न केल़. 

    श्रेष्ठ मऱठा कथ़क़र आऽण क़दांबराक़र व्यांकटेश ऽदगांबर म़ड गिळकर य़ांच़ जन्म म़णदेश़ताल 

म़डगिळे य़ ग़वा ६ जिलै १९२७ रोजा झ़ल़ . य़ांचे ऽशिण तसे बेत़चेच होते . पण त्य़ांचे कथ़त्मक 

स़ऽहत्य त्य़ांच्य़ बांधिपेि़ अऽधक मोल़चे आहे . त्य़ांना मह़ऱष्ट्र ़ल़ खऱ्य़ अथ़िने म़णदेश़चा ओळख 

करून ऽदला. त्य़ांच्य़ कथ़ांच़ अनिव़द रऽशयन, जप़ना, डेऽनश, जमिन य़ ज़गऽतक भ़ष़ांत झ़लेल़ आह.े 

क़दांबराच्य़ ब़बतातहा त्य़ांच़ ह़तखांड़ होत़ . त्य़मिळे एक़पेि़ एक सरस क़दांबऱ्य़ त्य़ांना ऽनम़िण 

केल्य़. बनगरव़डा हा त्य़ांचा एक ग़जलेला क़दांबरा १९५५ मध्ये प्रऽसध्द झ़ला . य़ क़दांबरावर पिढे 

ऽचत्रपटहा ऽनघ़ल .़ म़डगिळकऱांच्य़ स़ऽहत्य़तीन म़णदेश़चे प्रऽतांऽबांब पडलेले आढळते. य़सांदभ़ित गांग़धर 

ग़डगाळ म्हणत़त की ‘म़णदेश़च्य़ आऽण त्य़ांच्य़ स़ऽहऽत्यक नांदनवऩच्य़ साम़रेष़ एकच आहेत.’१६ 

१९८३ मध्ये ‘सत्त़ांतर’ ल़ स़ऽहत्य अक़दमाचे प़ररतोऽषक ऽमऴले.  

    शांकरऱव खऱत हे मीळचे म़णदेश़ताल आटप़डाचे. त्य़ांच़ जन्म १४ जिलै १९२० च्य़ सिम़ऱस 

म़णदेश़ताल आटप़डा येथाल म़ग़सवगीय दऽलत घऱत झ़ल़. आपल्य़ ऽवद्य़थी दसेत श़ऴ ऽशक़वा 
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म्हणीन त्य़ांना प्रसांगा ६० मैल प़यपाट हा केला. कि टि ांब़ताल व आटप़डाताल पऽहले पदवाधर असलेल्य़ 

ख़ऱत़ांना डॉ. आांबेडकऱांच्य़ दऽलत मिक्ता आांदोलऩत आरांभ़प़सीन स्वयांस्फी तीने भ़ग घेतल़ आऽण 

स़म़ऽजक व स़ांस्कुऽतक िेत्ऱत सांघटऩत्मक  क़म़स सिरुव़त केला. अश़ य़ स़ऽहऽत्यक़ने १० 

कथ़सांग्रह, ७ क़दांबऱ्य़ आऽण ८ वैच़ररक ग्रांथ ऽलऽहले आहेत. त्य़ांच्य़ व़टय़ल़ दऽलत आऽण गराबामिळे 

अऽतशय हल़कीचे जावन आले.  ‘तऱळ अांतऱळ’ हे त्य़ांचे आत्मचररत्र त्य़ांच्य़ जावऩचे सत्य दशिन 

घडऽवण़रे आहे. जळग़व येथे १९८४ मध्ये भरलेल्य़ अऽखल भ़रताय स़ऽहत्य सांमेलऩचे अध्यिपद व 

ज़गऽतक मऱठा पररषद इऱईल येथे १९९६ मध्ये चौथ्य़ ऽद्रभ़ऽषक अऽधवेशऩचे अध्यिपद त्य़ांना 

भीषऽवले होते.  

    म़णदेश़ताल ऽचत्रपट ऽदग्दशिक, पटकथ़ व सांव़द लेखक म्हणीन श्रा म. गो. प़ठक प्रऽसध्द आहेत. ते 

मिळचे आटप़डाचे आहेत. ग. ऽद. म़डगिळकर य़ांचे ते १० वषे सह़य्यक होते. त्य़ांना ‘ल़गार’, ‘झिांज’, 

‘अवऽलय़’, इत्य़दा कथ़सांग्रह ऽलऽहले त्य़चबरोबर ‘गऽदम़ांच्य़ सहव़स़त’, ‘ऱजपित्र’, ‘म़णस़च्य़ 

म़ग़वर’ य़ क़दांबऱ्य़ ऽलऽहल्य़ . 

    पांढरपीर त़लिक्ल्य़ताल सरकोला हे डॉ. द. त़. भोसले य़ांचे मीळ ग़व असीन त्य़ांचे  म़णदेश़ताल 

स़ांगोल़ य़ ऽठक़णा म़ध्यऽमक ऽशिण झ़ले. आजच्य़ ग्ऱमाण स़ऽहत्य़त स़तत्य़ने लेखन करून 

आपल्य़ कतुित्व़च़ ठस़ उमटऽवण़रे लेखक म्हणीन त्य़ांऩ ओळखले ज़ते. त्य़ांना ‘मा आऽण म़झ़ ब़प’, 

‘इथे फि ल़ांऩ मरण जन्मत़’ इत्य़दा  क़दांबऱ्य़ ऽलऽहल्य़ . 

    मह़ऱष्ट्र ़च्य़ स़ऽहऽत्यक आऽण स़ांस्कुऽतक िेत्ऱताल ऩव़जलेले व्यक्क्तमत्व म्हणीन जतच्य़ डॉ . 

भामऱव कि लकणी य़ांऩ ओळखले ज़ते. अत्यांत हल़कीच्य़ पररऽस्थतीन स्वकतुित्व़वर त्य़ांना यश खचेीन 

आणल.े त्य़ांना ६० पिस्तके आऽण १०० शोधऽनबांध ऽलऽहले आहेत. अनेक बखरा, ऐऽतह़ऽसक पत्रे, 

गौरवग्रांथ, स़ऽहत्य सांमेलन अध्यिाय भ़षणे य़ांचे  त्य़ांना सांप़दन केले आह.े    
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    म़णदेश़त लोकस़ऽहत्य़चे धन मोठ्य़ प्रम़ण़त आहे, म़त्र ते मौऽखक परांपरेने च़लत आलेले आह.े 

धनगरा ओव्य़, गोंधळ गाते, लोककथ़, ऽरय़ांचा ग़णा, श़ऽहरा, इत्य़दा प्रक़रचे हे लोकस़ऽहत्य आह.े 

म़णदेश़त श़हाऱांचा परांपऱ फ़र मोठा होता. य़त्ऱ, उरूस, दसऱ, होळाच्य़ वेळा श़हाऱांचे सव़ल-जब़ब 

होत असत. म़णदेश़च्य़ स़ऽहऽत्यक आऽण स़ांस्कुऽतक जडणघडणात स़धिसांत़ांच़ व़त़ मोठ़ आहे. 

मध्ययिगान क़ऴत सांत़ना भक्ता म़ग़िचा ऽशकवण देऊन सम़ज़चा नैऽतक उांचा व धैयि व़ढऽवण्य़च़ 

प्रयत्न केल़.   

    रांगऩथ स्व़मींच़ जन्म ऩझऱ येथे बोप़जापांत व ऱणीब़ई य़ांच्य़ पोटा म़गिशाषि वद्य दशमा इ. स. 

१६१२ मध्ये झ़ल़.१७ ते चवस़ळे मह़ल़ताल खडकी ग़वच्य़ वतनद़र देशमिख घऱण़त्य़ताल आहेत. 

त्य़ांना ऱमजन्म, सिद़म चररत्र, भ़निद़स चररत्र, गजेंद्रमोि इत्य़दा १६ ग्रांथ, पांचअष्ट्के अभांग व श्लोक 

ऽलऽहले.१८ वय़च्य़ ७२ व्य़ वषी रांगऩथ स्व़ऽमना इ. स. १६८४ मध्ये ऽनगििणपिरा येथे सम़धा घेतला. 

    ब्रह्म़जापांत हे रांगऩथ स्व़मींचे चिलत भ़ऊ व श्राधर स्व़मींचे वडाल आहेत. त्य़ांना योग़चे, वेद़ांत़चे 

त़ऽत्वक व अनिभऽवक ज्ञ़न सांप़दन केले होते. ब्रह्म़जापांत य़ांना आपल़ पित्र व ऽशष्य श्राधर स्व़मास़ठा 

१४ प्रकरण़ांच़ १०१३ ओव्य़ांच़ ‚आत्मप्रक़श‛ ह़ ग्रांथ इ. स. १६८२ मध्ये ऽलऽहल़.१९ 

    श्राधर स्व़मींच़ जन्म ऩझरे य़ ग़वा देशप़ांडे घऱण्य़त इ. स. १६५८ मध्ये ब्रम्ह़जापांत व स़ऽवत्रा 

य़ांच्य़ पोटा झ़ल़. त्य़ांचे ऽशिण ऩझरे येथे घरच्य़ घराच झ़ले. त्य़ांचे लग्न लह़नपणाच झ़ले. इ. स. 

१६९३ ते १६९८ य़ क़ऴत त्य़ांना भ़रतभर ताथिय़त्ऱ केला होता. स्व़ऽमऩ छत्रपता श़हू मह़ऱज़ांना 

म़ण परगण्य़ताल मौजे ट़कळा हे ग़व इऩम म्हणीन ऽदले होते. त्य़ांच्य़ स़ऽहत्य़त म़णदेशा 

सम़जजावऩचे प्रऽतऽबांब फ़रसे पडलेले आढळत ऩहा. श्राधर स्व़माना प़च आख्य़न ग्रांथ, ब़ऱ 

ऩम़वला, दोन परांपऱगत वणिनपर पदे, नऊ सांस्कुत ग्रांथ, व क़हा ऽवनोदा प्रकरणे ऽलऽहला आहेत.   

    म़णदेश़ताल अलाकडच्य़ क़ऴताल सविश्रेष्ठ स़धिपिरुष म्हणजे ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर मह़ऱज होय. 

सांभ़जा मह़ऱज़ांच्य़ कुप़ऽशव़िद़ने ऱवजा आऽण गात़ब़ई य़ांच्य़ पोटा इ. स. १८४५ मध्ये त्य़ांच़ जन्म 
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झ़ल़.२० सद्गिरूच्य़ शोध़स़ठा त्य़ांना क़शा, अक्कलकोट, हुमऩब़द, ऽमरज, सट़ऩ, हैद्ऱब़द, 

आयोध्य़, इत्य़दा ऽठक़णा भ्रमांता करून तेथाल स़धीपिरुष़ांऩ भेटल.े गोंदवलेकर मह़ऱज़ांऩ ध्येयप्ऱद्ला 

झ़ल्य़नांतर ८ वष़ांना ते गोंदवल्य़स आले, म़त्र घरा न ज़त़ म़रुताच्य़ मांऽदऱतच थ़ांबले. इ. स. १८९० 

मध्ये ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर मह़ऱज  गोंदवले य़ ग़वा ऽस्थर झ़ले. लि़वधा लोक़ांऩ त्य़ांना ऩम़चा 

उप़सऩ देऊन ऱम़कडे ज़ण्य़च़ म़गि द़खऽवल़ . ‚जेथे ऩम तेथे म़झ़ प्ऱण‛ असे शेवटचे स़ांगणे स़ांगीन 

सोमव़र ऽदऩांक २२ ऽडसेंबर १९१३ रोजा पह़टेच्य़ ५.५० ऽमऽनट़ांना गोंदवलेकर मह़ऱज़ांच़ 

अध्य़त्मसीयि म़वळल़.२१  

    सांजाव़स्व़मा हे मिळचे कऩिटक़ताल बेंडव़रे येथाल ऽलांग़यत व़णा सम़ज़च्य़ श्रामांत घऱण्य़ताल 

होते. त्य़ांचे मीळ ऩव पद्मऩभ शेट्टा होते. ते उच्चऽशऽित (एम.ए. इांग्रजा) होते.  लह़नपण़प़सीनच त्य़ांच़ 

ओढ़ अध्य़त्म़कडे होत़. पररण़मा ते गणेशपिराच्य़ ऽनत्य़नांद स्व़माचे ऽशष्य झ़ले. सांजाव़ मह़ऱज़ांना 

अध्य़ऽत्मक अनिभव़वर शेकडो अभांग व पदे ऽलऽहला आहेत. गराब श्रामांत अस़ भेद त्य़ांना केल़ ऩहा. 

अनेक मिल़ांऩ त्य़ांना सन्म़ग़िल़ ल़वले. अस़ थोर सांत १९८२ मध्ये क़ऴच्य़ पडदय़आड  गेल़. 

    ऽमरज त़लिक्य़ताल ऽबसीर ग़वचे ऽवष्णी मह़ऱज य़ांचे मीळ ग़व म़णदेश़ताल स़ांगोल़. य़ांचे पीणि ऩव 

ऽवष्णी यम़जा कदम तर आईचे ऩव नमिद़ब़ई होते. त्य़ांच़ जन्म १८९१ मध्ये झ़ल़. घऱत लग्ऩच़ 

ऽवच़र च़लल़ असत़ऩ ऽवष्णीने १९१२ मध्ये  घर सोडले. ऽफरत-ऽफरत शेवटा ऽबसीर य़ ग़वा 

ऽस्थऱवले. कोल्ह़पीरच्य़ गज़नन मह़ऱज़ांच़ त्य़ांऩ अनिग्रह होऊन अवधीत सांप्रद़य़च्य़ प्रस़ऱचा 

जब़बद़रा त्य़ांना स्वाक़रला .  

    स़ांगोल्य़ताल प्रऽसध्द अश़ अांऽबक़ मांऽदऱच्य़ समोर एक मांऽदर आहे. ते मांऽदर  देव़ांग कोष्ट्ा  

सम़ज़ताल  ऱणोजा बिव़ य़ांचे आहे. ऱणोजा बिव़ हे सिम़रे ३३ वष़िपीवी होऊन गेलेले एक स़धिपिरुष 

आहेत. हे बिव़ व़रकरा स़ांप्रद़य़ताल आहेत.२२      
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    खडी हे म़णदेश़ताल एक महत्व़चे ध़ऽमिक िेत्र म्हणीन ओळखले ज़ते. येथेच सात़ऱम मह़ऱज य़ांच़ 

जन्म चैत्र शिध्द नवमा इ. स. १८५४ मध्ये झ़ल़. त्य़ांचे ऽशिण चवथा-प़चवापयांत झ़ले होते. 

अक्कलकोटच्य़ स्व़मा समथ़ांचा व त्य़ांचा भेट झ़ला तेव्ह़, त्य़ांना त्य़ांचा ६ वषे सेव़ केला.  सेवेनांतर 

त्य़ांऩ अनिग्रह प्ऱद्ल झ़ल़. ‚सात़ऱम, सात़ऱम‛ असे म्हणत असल्य़ने लोक त्य़ांऩ ऽसत़ऱमबिव़ म्हणी 

ल़गले. त्य़ांना क़ऽतिक वद्य त्रयोदशाल़  इ. स. १९०३ मध्ये खडीस ‚मह़प्रय़ण‛ केले.   

    मह़स़ध्वा सांत ऽशवऽलांगव्व़ अक्क़ य़ गिरुदेव ऱनडे य़ांच्य़ गिरु भऽगना आहेत. य़ांचे स्थ़नहा य़ 

स़ांप्रद़य़त महत्व़चे आह.े जत येथाल जांगम मठ़चे स्व़मा ऱचय्य़ व बसव्व़ य़ांच्य़ पोटा इ. स. १८६७ 

मध्ये ऽशवऽलांगव्व़ य़ कन्य़रत्ऩच़ जन्म झ़ल़ . अनेक अनिभव़तीन ज़ऊन त्य़ांना ऽसध्दा प्ऱद्ल केला. 

खडतर स़धऩ, प्रखर वैऱग्य आऽण सद्गिरुवराल अचल ऽनष्ठ़ य़ांच्य़ जोऱवर त्य़ांना परमेश्वर प्ऱद्ल करून 

घेतल़. भक्ताच्य़ व़टेवर त्य़ांऩ अनेक अनिभव आल,े ते त्य़ांना आपल्य़ मऱठा व कद्ऱड पद़तीन म़ांडले 

आहेत.२३  

        क़न्होप़त्ऱ हा मांगळवेढय़च्य़ श़म़ ऩयऽकणाचा मिलगा. इऽतह़स़च़यि ऽव. क़. ऱजव़डे य़ांना ऽतच़ 

क़लखांड इ. स. १४६८ (शके १३९०) अस़ ऽदल़ आह.े २४ ऽतचे २३ अभांग उपलब्ध आहेत. त्य़त 

ऽतच्य़ करुणरम्य जावऩचे प्रऽतऽबांब उमटले आह.े अश़ य़ क़न्होप़त्रेचा मांगळवेढ्य़त फ़रशा 

ऩमोऽनश़णा ऩहा, म़त्र पांढरपीरच्य़ ऽवठ्ठल मांऽदऱत दऽिणद्ऱरा तरटाच्य़ वुि़ख़ला ऽतचा सम़धा आह.े  

    मह़र ज़तात जन्मलेले चोखोब़ हे मांगळवेढ्य़चे ऱहण़रे. त्य़ांच़ जन्म माऱब़ई आऽण ऽनवुत्ता य़ांच्य़ 

पोटा झ़ल़. त्य़ांच्य़ घऱत आजाआजोब़ प़सीन ऽवठ्ठलभक्ता होता . त्य़ांचा पत्ना सोयऱब़ई आपल्य़ 

बहुतेक अभांग़तीन ‘चोख्य़चा मह़रा’ अस़ उले्लख करते.२५ पांढरावर ऽतचे ऽवलिण पे्रम होते. पांढरातल्य़ 

कीतिऩत स्वतः श्राहरा ऩचतो असे त्य़ांचे मत होते. ऽतचे ६२ अभांग उपलब्ध आहेत. त्य़ांच्य़ अभांग़ांचा 

भ़ष़ सोपा आऽण सरळ आहे.  
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    ऽनमिऴ हा चोखोब़ांचा लह़न बऽहण ‘चोख तैसा बऽहण बऽहण तैस़ चोख सद़ ऩम मिख ऽवठोब़चे ’ असे 

ऽतच़ पता बांक़ य़ने वणिन केले आह.े य़वरून ऽनमिऴचा ऽवठ्ठल़वर ऽकता भक्ता होता हे लि़त येते. 

‘सकलसांतग़थ्य़ ’ त ऽनमिऴचे २४ अभांग आहेत. कमिमेऴ ह़ चोखोब़ व सोयऱब़ई य़ांच़ मिलग़ आहे. 

त्य़च़ जन्म कें व्ह़ झ़ल़ हे म़त्र स़ांगत़ येत ऩहा. घऱत ऽवठ्ठलभक्तामय व़त़वरण असल्य़मिळे 

कमिमेळ्य़च्य़ मऩचा घडणहा तशाच झ़ला. त्य़च्य़ अभांग़चा सांख्य़ २७ इतकी आह.े आम्ह़ल़ हानत्व 

ऽमऴले आह.े त्य़मिळे ‘तिमच्य़ सांगताचे क़य सिख आम्ह़’ असेहा तो ऽवठ्ठल़ल़ स़ांगतो . आपल्य़ 

अभांग़तीन कमिमेळ्य़ने उपेऽित़ांच्य़ कैऽफयताच देव़पिडे म़ांडल्य़ आहेत.  

    द़म़जापांत हे एक थोर सांत होते. मांगळवेढे तर द़म़जापांत़ांच्य़ ऩव़ांनाच ओळखले ज़ते. इ. स. 

१४५८ ते १४६० च्य़ सिम़ऱस दिग़िदेवाच़ दिष्क़ळ पडलेल़ होत़. य़ दिष्क़ऴचा प्रचांड झळ 

म़णस़ांप्रम़णे जऩवऱांऩहा बसत होता. य़ क़लखांड़त द़म़जापांत ऽबदरच्य़ ब़दशह़च्य़ पदरा मांगळवेढे 

येथे कम़ऽवसद़स (ठ़णेद़र) म्हणीन नोकरास होते. दिग़िदेवाच्य़ दिष्क़ऴत सरक़रा कोठ़ऱताल ध़न्य 

त्य़ने गोरगररब़ांकडीन लिटऽवले त्य़मिळे त्य़ गररब़ांचे प्ऱण व़चले.२६ 

    म़णदेश़त म़ध्यऽमक ऽशिण़च़ प्रस़र हा झप़ट्य़ने होत असत़ऩ ऽदसतो. जवळ-जवळ प्रत्येक 

ग़व़त म़ध्यऽमक ऽशिण़चा सोय आह.े जतल़ श्रामांत अमुतऱव डफळे य़ांच्य़ प्रयत्ऩमिळे १८८४ 

मध्येच म़ध्यऽमक श़ऴ स्थ़पन झ़लेला आह.े एखतपिरच्य़ एम. एन. नवले य़ांना तर ऽशिण िेत्ऱत 

क्ऱांताच केला आह.े कुषा िेत्ऱतहा म़नेग़वचे डॉ. म़नऽसांगऱव ब़बर, स़ांगोल्य़चे ऽबले य़ांना आपल़ ठस़ 

य़ िेत्ऱत उमटऽवल़ आह.े  

    शेक़पच़ ब़लेऽकल्ल़ म्हणीन स़ांगोल़ त़लिक्य़ल़ ओळखले ज़ते. अश़ य़ त़लिक्य़त आमद़र भ़ई 

गणपतऱव देशमिख य़ांना श्रा. वसांतऱव प़टाल , श्रा. म़ऽणकऱव ब़बर, श्रा.चांद्रक़ांत कि मठेकर, भ़ई 

जगद्ऱ़थ ऽलग़डे इत्य़दींच्य़ मदताने ऽदऩांक २४ नोव्हेंबर १९७८ रोजा शेतकरा सहक़रा सीत ऽगरणा मय़ि. 

स़ांगोल़ य़ सीत ऽगरणाचा स्थ़पऩ केला. दररोज सीत उत्प़दन २४,००० ऽकलो होते, त्य़पैकी सिम़रे ३४ 

टके्क म्हणजे दररोज ८,१०० ऽकलो सीत जमिना, इट़ला, पेरू, ब्ऱझाल, ह़ँगक़ँग , ऽसांग़पीर, मलेऽशय़, 
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इांडोनेऽशय़ अमेररक़, तिकि स्थ़न, इत्य़दा देश़ांऩ ऽनय़ित केले ज़ते.२७ २००८-२००९ य़ आऽथिक वष़ित 

२९.४५ कोटा रुपय़चे सीत  ऽनय़ित केले. ऽगरणास सन २००६-२००७ मध्ये ११५२ ल़ख व सन 

२००७-२००८ मध्ये रुपये ६५६.११ ल़ख़च़ रोखड नफ़ झ़ल़ आहे. स़म़ऽजक ब़ांऽधलकीच्य़ 

भ़वनेतीन सीत ऽगरणाच्य़ म़ध्यम़तीन स़मिद़ईक ऽवव़ह सोहळ्य़चे आयोजनहा केले ज़ते. २०११ पयांत 

५९९ ऽवव़ह सांपद्ऱ झ़ले. ऽदऩांक ३१ म़चि २००९ पयांत ‘कन्य़द़न योजने’ च़ ल़भ ८१ जोडप्य़ांऩ 

ऽमळवीन ऽदल़ आह.े अांधत्व ऽनव़रण अऽभय़ऩच्य़ म़ध्यम़तीन सन १९९५ प़सीन म़चि २००९ पयांत 

२४८ ऽशऽबरे झ़ला. त्य़मध्ये १५,६४७ इतक्य़ रुग्ण़ांचा तप़सणा केला, त्य़पैकी ४,१३४ रुग्ण़ांचा 

शरऽक्रय़ करण्य़त आला.२८ 

    म़णदेश़ स़रख्य़ दिष्क़ळा भ़ग़ताल पऽहल़ सहक़रा स़खर म्हणीन म़णगांग़ सहक़रा स़खर 

क़रख़ऩ ऽल. सोऩरऽसध्दनगर य़ क़रख़न्य़कडे पऽहले ज़ते. स़ांगोल्य़चे आमद़र भ़ई गणपतऱव 

देशमिख व आटप़डाचे श्रा ब़ब़स़हेब देशमिख य़ांच्य़ अथक पररश्रम़मिळे    १९८१ मध्ये ह़ क़रख़ऩ 

सिरु करण्य़स परव़नगा ऽमऴला. त्य़चा पऽहला सविस़ध़रण सभ़ २७ नोव्हेंबर १९८३ रोजा झ़ला. 

अनेक अडचणींवर म़त करात २२ जीन १९८६ रोजा मह़ऱष्ट्र ़चे ऱज्यप़ल ऩ. शांकरदय़ळ शम़ि य़ांच्य़ 

शिभहस्ते पऽहल़ गळात हांग़म सिरु झ़ल़. क़रख़न्य़च्य़ पऽहल्य़ गळात हांग़म़त १,००,००० पोता 

स़खर ऽनम़िण झ़ला होता . स़खर  क़रख़न्य़च़ ह़ प्रकल्प ९५० ल़ख रुपय़ांच़ असीन त्य़ताल ९५ 

ल़ख रुपये शेतकऱ्य़ांना सभ़सद भ़ग भ़ांडवल़तीन जम़ केले होते. 

    स्व़तांत्र्योत्तर क़ऴत स्वयांसेवा सांस्थ़ांना देश़त जे मोजके ऽवक़स प्रकल्प ह़ता घेतले, त्य़त 

म़णदेश़ताल देव़पीर प्रकल्प़च़ सम़वेश होतो. य़ प्रकल्प़मिळे  १९५८-५९ मध्ये ५.६ टके्क असलेले 

ब़ग़ईत िेत्र १९७१-७२ मध्ये १३.४ टके्क झ़ले. य़चे बहुांत़शा श्रेय हे वेळोवेळा आऽथिक सह़य्य व 

म़गिदशिन करण़ऱ्य़ ट़ट़ टर स्टल़ आऽण त्य़चे प्रकल्प़ऽधक़रा श्रा सिरेश सिरतव़ल़ य़ांऩ ज़ते.  

    म़णदेशा म़णीस ह़ देवभोऴ असल्य़मिळे प्रत्येक ग़व़त म़रुता, म्हसोब़, खांडोब़, मराआई, 

अांब़ब़ई, यल्लम्म़देवा, ऽसध्दऩथ, म़य़क्क़, इत्य़दा ग्ऱमदैवते व क़हा ठक़णा त्य़ांचा मांऽदरे आहेत. य़ 
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देवदेवत़ांवरता लोक़ांचा श्रद्च़ असल्य़मिळे ग़वोग़वा य़ देव़ांच्य़ य़त्ऱ भरत़त. य़ भ़ग़ताल मांऽदरे 

ऽवशाष्ट्यपीणि आहेत. त्य़ांऩ प्ऱचान अस़ समुध्द व़रस़ ल़भल़ आहे. प्रत्येक मांऽदऱचे वेगळेपण आपण़स 

ज़णवते.  

    म़ण त़लिक्य़ताल एक प्रमिख व प्ऱचान व़रस़ असलेले ग़व म्हणीन म्हसवडल़ ओळखले ज़ते . य़ 

ग़व़ताल ऽसध्दऩथ़चे मांऽदर प्रऽसध्द आह.े हे मांऽदर ब़ऴजाऱव़ांना १७ व्य़ शतक़त ब़ांधले असे म्हटले 

ज़ते. ह़ ऽसध्दऩथ म़न्य़ांचे कि लदैवत म्हणीन प्रऽसध्द आह.े देव़लय़च़ मांडप १२.४० माटर X ११.७० 

माटर आह.े देव़लय़च्य़ च़रा ब़जीांना ओवऱ्य़ म्हणजे व्हऱांड़ आहे. य़चा गॅलरा २.२ माटर X ३.१० 

माटर आह.े२९  

    धनगर सम़ज़चे प्रमिख देवस्थ़न म्हणीन आरेव़डाच्य़ ऽबरोब़ल़ ओळखले ज़ते . अशा हा आरेव़डा 

कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़त ढ़लग़वप़सीन ४-५ ऽक. मा. अांतऱवर आह.े य़ ग़व़त ऽबरोब़चे मांऽदर आह.े 

आरेव़डाच़ ऽबरोब़ हे देवस्थ़न प्ऱमिख्य़ने धनगर सम़ज़चे कि लदैवत आह.े य़ देव़चा भक्त मांडळा 

देव़स नवस करत़त. कोंबडा, बकरा य़ांच़ बळा देत़त . धनगर सम़ज़ताल लोक ऱत्रभर सिांबऱणच्य़ 

ओव्य़ ढोल़च्य़ त़ल़वर ग़त़त . 

    स़ांगला ऽजल्य़ताल जत य़ त़लिक्य़च्य़ ऽठक़णा यल्लम्म़देवाचे प्रऽसध्द मांऽदर आह.े  हा देवा जतचे 

ग्ऱमदैवत आह.े य़ देवाचे मीळ कोकटनीर असीन अांद़जे १५० वष़िपीवी कोकटनीरल़ रोगऱई आल्य़मिळे 

जतच्य़ ओढ्य़क़ठा ठ़णके करून य़त्ऱ भरवला. हा य़त्ऱ म़णदेश़ताल एक प्रमिख य़त्ऱ म्हणीन 

ओळखला ज़ते. य़ य़त्रेत शेळ्य़-मेंढ्य़ व ऽखल़र जऩवऱांचा ऽवक्री मोठय़ प्रम़ण़त होते. यल्लम्म़देवा 

हा रेणिकेच़ अवत़र आह.े 

    खरसिांडा हे आटप़डा त़लिक्य़ताल एक प्रऽसध्द ग़व म्हणीन ओळखले ज़ते. हे ग़व ऽवज़पीर-गिह़गर 

ऱज्य म़ग़िवर ऽभवघ़ट प़सीन उत्तरेस १३ ऽकलोमाटर अांतऱवर वसलेले आह.े श्रा िेत्र खरसिांडा हे 



213 

 

मह़ऱष्ट्र ़सह कऩिटक व आांध्र प्रदेश़ताल असांख्य भ़ऽवक़ांचे कि लदैवत व श्रध्द़स्थ़न आहे. य़ ग़व़तच 

ऽसध्दऩथ़चे प्रऽसध्द मांऽदर आहे. य़ मांऽदऱस अांद़जे १००० वष़िपिवीच़ इऽतह़स आह.े३०  

    ऽसध्दऩथ़चे मिख्य मांऽदर हे स़धे हेम़डपांथा दऽिण़ऽभमिख आह.े ते ऽवट़ व म़तात ब़ांधले आह.े म़त्र 

मांऽदऱच्य़ भोवता प्रशस्त तटबांदा असीन मिख्य प्रवेशव्द़ऱवर भव्य आव़र, दशिनमांडप, भोजनगुह, 

सभ़मांडप, नग़रख़ऩ, ग़भ़ऱ व ऩथ योगेश्वराचा मीती असलेले गभिगुह व त्य़वरता आकषिक ब़ांधक़म 

शैलाताल ऽशखर आऽण भोवत़ला प्रदऽिण़ म़गि अशा मांऽदऱचा एकी ण रचऩ आहे. मिख्य ग़भ़ऱ्य़भोवता 

१५० फि ट उांचाचे भव्य ऽशखर आहे. पीवीच्य़ क़ळा सांपीणि दगडा ब़ांधक़म असण़ऱ्य़ य़ ऽशखऱचे सन 

१९७९ मध्ये तत्क़लान ऽशखर जाणोध्द़र सऽमताने जाणोध्द़र करून रांगरूप बदलले.   

    ऽशखर ऽशांगण़पीरच़ श्राशांभिमह़देव ह़ मह़ऱष्ट्र ़च़ एक जगत़-ग़जत़ लोकदेव आह.े म़ण त़लिक्य़त 

‘शांभिमह़देव़च़ डोंगर’ य़ ऩव़ने ओळखल्य़ ज़ण़ऱ्य़ डोंगऱवर तो गेला अनेक वषे मऱठा लोकमऩवर 

ऱज्य करात आह.े य़ देव़चा य़त्ऱ मह़ऽशवऱत्रा आऽण चैत्र मऽहन्य़त अशा दोन वेऴ भरते. पिणे, स़त़ऱ 

आऽण सोल़पीर य़ तान ऽजल्य़ांच्य़ साम़ांच़ सांगम य़ डोंगर पररसऱत घडलेल़ आहे. औरांगजेब़चा छ़वणा 

ऽशव़जाच्य़ मुत्यीनांतर पेडग़व (बह़दिरगड, ऽज. अहमदनगर) येथे असत़ऩ ऽशखर ऽशांगण़पीरचे 

शांभिमह़देव मांऽदर उखडण्य़च़ प्रयत्न केल़. औरांजेब़च्य़ दरब़रचे जे सांभ़जाक़लान फ़रसा अखब़र 

प्रक़ऽशत झ़ले आह,े त्य़त ऽदऩांक १ फेब्रिव़रा १६८३ च्य़ नोंदात य़सांबांधा म़ऽहता ऽमळते.३१   

    उत्तर कऩिटक़ताल लक्ष्मेश्वर (पिऽलगेरे-हुऽलगेरे) य़ िेत्ऱताल सोमऩथ़चा आठवण ज़गवण़रे एक 

ऽशवस्थ़न मह़ऱष्ट्र ़त पशिप़लक सम़ज़च्य़ प्रभ़विेत्ऱत आहे. हे ऽशवस्थ़न म्हसवडच्य़ दऽिणेस, 

आटप़डाजवळ करगणा येथे आहे. ग़व़त ऽशरत़ऩ प्ऱरांभाच लखमेश्वऱचे मांऽदर ऽदसते. उांच दगडा ऽभांतींना 

बांऽदस्त केलेल्य़ प्रशस्त प्ऱक़ऱत मध्यभ़गा हे य़दवक़लान सिांदर मांऽदर उभे आह.े मांऽदर उत्तऱऽभमिख 

असीन, प्ऱक़ऱत प्रवेश़स़ठा उत्तर, पीवि आऽण पऽश्चम य़ तान ऽदश़ांऩ प्रवेशद्ऱरे आहेत. उत्तरेकडाल मिख्य 

द्ऱऱवर नग़रख़ऩ आह.े   
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    उमऱणा (त़. जत, ऽज. स़ांगला) च्य़ पररसऱत ब़ऱव्य़- तेऱव्य़ शतक़त उभ़रला गेलेला अनेक 

ऽत्रकी ट मांऽदरे भक्तजऩांच्य़ वदिळाने कमा-अऽधक प्रम़ण़त ग़जत ऱऽहला आहेत. उमऱणाताल 

हेमऽलांगमांऽदर आऽण मक्ल्लक़जििनमांऽदर, ऱमताथ़िताल ऱमेश्वरमांऽदर, म़डग्य़ळ (त़.जत), मह़देवमांऽदर, 

कि चा (त़.कवठेमह़ांक़ळ) इत्य़दा ऽत्रकी ट मांऽदरे आहेत. उमऱणा येथे दोन ऽत्रकी ट मांऽदरे आहेत. त्य़ताल 

एक ग़व़च्य़ पीवेकडे आऽण दिसरे ग़व़च्य़ पऽश्चमेल़ आह.े हा दोन्हाहा मांऽदरे ब़ऱव्य़ शतक़ताल 

आहेत. य़ ग़व़त आऽण पररसऱत अनेक पिऱतन ऽशल्पखांड ऽवखिरलेले असीन, ग़वठ़ण़त कोठेहा खणले, 

तरा जिने अवशेष ग़डलेले आढळत़त.  

    अश़च, आज अऽस्तत्व़त नसलेल्य़ मांऽदऱांताल दोन ऽझजके ऽशल़लेख पीवेकडाल ऽशवमांऽदऱच्य़ 

प्रवेशद्ऱऱच्य़ दोन्हा ब़जीांऩ ऽभांताशा टेकी न उभे केलेले आहेत. य़ मांऽदऱसमोर भग्न नांदा, श़ळि ांक़, क़हा 

जिने स्तांभ़वशेष आऽण एख़द़ ऽशल्पखांड पडलेल़ आहे. हेम्म़ऽडदेव आऽण चांदल़देवा य़ द़ांपत्य़ने 

आपला कीती अजऱमर करण्य़च्य़ उदे्ङश़ने अनिक्रमे हेम्मेश्वर आऽण चांदलेश्वर य़ ऩव़ांचा ऽत्रकी ट 

ऽशव़लये उमऱणात उभ़रला.  

    वेऴपीर अनेक ऐऽतह़ऽसक घटऩांना गजबजलले ग़व म्हणीन ओळखळले ज़ते. असे हे ग़व सोल़पीर 

ऽजल्य़ताल म़ळऽशरस त़लिक्य़त पिण-ेपांढरपीर रस्त्य़र आह.े य़ ग़व़त शके १२२२ मध्ये ऱमचांद्रदेव 

य़दवच्य़ आज्ञेवरून नटेश्वर मांऽदर ब़ांधले. त्य़क़ळा वेऴपीर हे म़णदेश़त मोडत होते. ३२  य़ मांऽदऱत 

अधिऩरा नटेश्वऱचा प्ऱचान सिबक व दिऽमिळ मीती आह.े हरनेश्वऱचे मांऽदर हे वेऴपीर येथाल मिख्य मांऽदर 

म्हणीन ओळखले ज़ते. य़चे ऽशखर मिसलम़नोत्तर देवऴांच्य़ ऽशखऱपेि़ बिटके आह.े य़ मांऽदऱत 

ऽशरत़ऩ उजव्य़ अांग़स एक ऽशऴ ऽदसते. त्य़वर शके १२२२ च़ ऱमदेव य़दव़च़ मऱठात लेख 

ऽदसतो.३३   

    आलेग़व हे स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल महत्व़च्य़ ग़व़ांपैकी एक ग़व आह.े हे ग़व स़ांगोल्य़प़सीन १५ 

ऽक. मा. अांतऱवर आपरुप़ नदाक़ठा वसले आह.े य़ ग़व़त मऱठ़ सम़ज मोठ्य़ प्रम़ण़वर आह.े अांद़जे 

५०० वष़िपीवी एक मीतीस़रखा ऽदसण़रा दगड़चा ऽशळ आलेग़व़त होता. त्य़ ऽशळेवर  मिसलम़ना 
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पद्चताप्रम़णे घिमट (ऽशखर) असलेले मांऽदर ब़ांधण्य़त आले. त्य़नांतरच्य़ क़ऴत मोगल ऱज़ांना ऽहांद ीांचा 

मांऽदरे तोडीन तेथे मऽस्जद ब़ांधल्य़, पण य़ मांऽदऱच़ घिमट प़हून य़ मांऽदऱल़ मिसलम़ऩांना ह़त ल़वल़ 

ऩहा.   

    १९७३ पीवी य़ मांऽदऱसमोर २५ फि ट रुां द व ३० फि ट ल़ांबाच़ सभ़मांडप ब़ांधण्य़त आल़. त्य़मिळे 

येण़ऱ्य़ भक्त़ांचा च़ांगला सोय झ़ला . १९९० पीवी मांऽदऱवराल घिमट़वरच भव्य ऽशखऱचे (कळस़चे) 

ब़ांधक़म केले आह.े हे सवि क़म सवि सम़ज़च्य़ लोकवगिणातीन केलेले आह.े ३४ म़त्र आऽदलशह़च्य़ 

क़ऴत य़ मांऽदर ब़ांधक़म़ल़ परव़नगा व ब़ांधक़म़च़ खचि आऽदलशह़कडीन करण्य़त आलेल़ होत़ .     

    स़ांगोल़ हे सोल़पीर ऽजल्य़ताल त़लिक्य़चे ऽठक़ण व म़णदेश़ताल एक महत्व़चे शहर म्हणीन 

ओळखले ज़ते. मऱठेश़हाच्य़ इऽतह़स़त स़ांगोल्य़ल़ एक वैशाष्ट्यपीणि स्थ़न आह.े १७५० मध्ये 

छत्रपतींच्य़ घऱण्य़चा सत्त़ पेशव्य़कडे गेला ता सांगोल्य़च्य़ प्रऽसध्द तह़ने. य़ तह़च्य़ सनद़ 

स़ांगोल्य़ताल भव़ना देवाच्य़ मांऽदऱत ऽलहल्य़ गेल्य़. य़वरून य़ मांऽदऱचे महत्व आपल्य़ लि़त येते. 

असे हे मांऽदर जिने हेम़डपांथा दगडा ब़ांधक़म़चे असीन मांऽदऱवर असलेल्य़ मीती मिसलम़ना ऽकां व़ पेंढ़रा 

लिटात उध्वस्त केल्य़ आहेत.  

    म़णदेश़ताल नेतुत्व़ने आपल्य़ कुतित्व़च़ ठस़ वेळोवेळा उमटवलेल़ ऽदसतो . स्थ़ऽनक स्वऱज्य 

सांस्थ़, ऽवध़नसभ़, ऽवध़नपररषद, लोकसभ़ इत्य़दा ऽठक़णा य़ नेतुत्व़ने आपले क़म उले्लखनाय 

केलेले  ऽदसते. य़ नेतुत्व़मध्ये आमद़र भ़ई गणपतऱव देशमिख, आमद़र दापकऱव स़ळि ांखे-प़टाल, 

म़जा आमद़र श़हजा ब़पी प़टाल, म़जा आमद़र ऱजेंद्रअण्ण़ देशमिख, म़जा आमद़र अऽजतऱव घोरपडे 

इत्य़दींच़ सम़वेश होतो. 

    सिभ़नऱव म़ने हे पांतप्रऽतऽनधाचे सरद़र होते. त्य़ांऩ पांतप्रऽतऽनधींना वेऴपीर हे ग़व इऩम म्हणीन ऽदले 

होते. य़ ग़वचे उद्लद्ऱ १८,००० रुपये होते. सिभ़नऱव म़नेने  भ़ऊस़हेब़ांबरोबर १७६१ च्य़ प़ऽनपतच्य़ 

यिद्च़त आपल्य़ पथक़सह भ़ग घेतल़ होत़. य़ लढ़ईत अनेक लोक़ांऩ आपल़ जाव गमव़व़ ल़गल़ 
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होत़. तर अनेक़ांऩ आपल्य़ प्ऱण़चा आहुता द़व्या ल़गला होता. परांति सिभ़नऱव़ांना येथे मदििमकी 

ग़जवीनहा ते य़ रणभीऽमतीन सिखरूप परत आले होते. म़चि १८०३ मध्ये सिभ़नऱव म़ने य़ांच़ मिक्क़म 

स़ांगोल़ येथे होत़ .३५  

    भगवांत ऽलग़डे हे स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल व़सीद-अकोले य़ ग़वचे होते.३६ ते  स्वकतुित्व़वर स़त़रच्य़ 

पांतप्रऽतनाधाचे एक सरद़र बनले. १७ जिलै १८०४ रोजा रऽहमतपीरचे फत्तेऽसांग म़ने सरद़र व स़ांगलाचे 

पटवधिन आऽण प्रऽतऽनधींचा फौज य़ांचा लढ़ई पांढरपीर त़लिक्य़ताल क़सेग़वच्य़ म़ऴवर झ़ला. य़ 

लढ़ईत भगवांतऱव ऽलग़डे सरद़र आपल्य़ सैन्य़ऽनशा  मैद़ऩवर हज़र होते. 

    कल्पऩ इऩमद़र य़ एक स़म़ऽजक क़यिकत्य़ि आहेत. त्य़ थोर ग़ांधाव़दा सम़जसेवक अण्ण़ हज़रे 

य़ांच्य़ क़यिकत्य़ि म्हणीन ओळखल्य़ ज़त़त. त्य़ांच़ जन्म आटप़डा त़लिक्य़त झ़ल़ असल़ तरा त्य़ांना 

आपला कमिभीमा म्हणीन मिांबईचा ऽनवड केला. असे असले तरा स़म़ऽजक ब़ांऽधलकी म्हणीन म़णदेश़ताल 

क़हा प्रश्ऩांऩ त्य़ांना व़च़ फोडलेला ऽदसते. त्य़ांना  टेंभी योजनेताल श़सऩच्य़ उद़सान धोरण़बद्ङल 

ऩपसांता व्यक्त केलेला आह.े त्य़ांना स़म़ऽजक ब़ांऽधलकीतीन असांख्य मऽहल़ांसह टेंभीचे प़णा आटप़डा 

त़लिक़ व पररसऱस ऽमऴवे म्हणीन आटप़डा तहसाल क़य़िलय़समोर ऽदऩांक १८ ऑक्टोबर २०१३ 

रोजा आमरण उपोषण़स सिरव़त केला.३७ मऽहल़ांच्य़ पिढ़क़ऱने म़णदेश़त प़ण्य़स़ठा झ़लेले हे पऽहलेच 

आांदोलन आह.े  

    आऽथिक िेत्ऱत मऽहल़हा म़गे नव्हत्य़. अनेक मऽहल़ांना पिरुष़ांच्य़ ख़ांदय़ल़ ख़ांद़ ल़वीन क़म केलेले 

आह.े म़णदेश़ताल मऽहल़हा त्य़ब़बतात म़गे नव्हत्य़. त्य़पैकीच एक म्हणजे श्रामता चेतऩ ऽसन्ह़ ग़ल़ 

य़ होय. त्य़ांना म़णदेशा मऽहल़ बँकेच्य़ म़ध्यम़तीन गरजी मऽहल़ांऩ सह़य्य केल.े दिष्क़ळा भ़ग़त च़ऱ 

छ़वण्य़ सिरु केल्य़ व प़झर तल़व तय़र करून ऽपण्य़च्य़ प़ण्य़च़ आऽण शेताच्य़ प़ण्य़च्य़ प्रश्न 

सोडवण्य़च़ प्रयत्न केल़ .   
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    पिण्य़स़रख्य  ़ शहरा भ़ग़तीन सोल़पीर ऽजल्य़ताल स़ांगोल्य़स़रख्य़ ग्ऱमाण भ़गच्य़ स़सिरव़शाण 

झ़लेल्य़ डॉ. सांजावना केळकर य़ ऽतथल्य़ पऽहल्य़ मऽहल़ डॉक्टर आहेत. य़ भ़ग़ताल दि:ख, द़ररद्रय 

य़मिळे य़ भ़ग़चे जे भय़वह ऽचत्र त्य़ांच्य़समोर आल,े त्य़तीन त्य़ांऩ ऽवध़यक क़म़चा पे्ररण़ ऽमऴला. 

त्य़ांना आपल्य़ क़हा मैऽत्रणींऩ एकऽत्रत करून सिरव़ताल़ ‘मऽहल़ सहऽवच़र कें द्र’ सिरु केले, त्य़तीन 

‘म़त़-ब़लक उत्कषि प्रऽतष्ठ़न’, ‘ऽजज़म़त़ ब़ल सांस्क़र वगि’, ‘उत्कषि ब़लक मांऽदर’, ‘मऽहल़ अन्य़य 

ऽनव़रण सऽमता’, ‘आरोग्य दीत योजऩ’ अश़ ऽवऽवध सांस्थ़ उभ्य़ करून ग्ऱमाण भ़ग़ताल राल़ सिम 

केले.   

    दिष्क़ळा आटप़डा त़लिक्य़ताल सविस़म़िन्य जनतेल़ ऽदल़स़ देण्य़स़ठा अऽवरत कष्ट् घेण़रे नेतुत्व 

म्हणीन ऽजल्ह़ पररषदेचे म़जा अध्यि श्रा अमरऽसांह देशमिख य़ांऩ ओळखले ज़ते. देशमिख हे कि शल 

प्रश़सक म्हणीन ऽजल्य़त ओळखले ज़त़त. ऽजल्ह़ पररषद सदस्य, पांच़त सऽमताचे उपसभ़पता , 

सभ़पता , स़खर क़रख़न्य़चे अध्यिपद भीषऽवलेले अमरऽसांह य़ांना आपल्य़ कतिबग़राचा चिणीक 

द़खऽवला आह.े आटप़डा एज्यिकेशन सोस़यटाचे अध्यि म्हणीन क़म करण़रे अमरऽसांह य़ांना शैिऽणक 

चळवळ ग्ऱमाण भ़ग़त सदृढ केला.३८  शेतकऱ्य़ांऩ ऽदल़स़ देण्य़स़ठा त्य़ांना श्रामांत ब़ब़स़हेब देशमिख 

दिध सांघ़चा मिहूतिमेढ रोवला. लोक़ांच़ आऽथिक कण़ मजबीत करण्य़स़ठा ऽबडाएस बँकेचा स्थ़पऩ केला .   

    ऱजकीय ध्येय़ने पे्रररत होऊन क़म करण़ऱ्य़ क़यिकत्य़ांचा सांख्य़ आज कमा ऩहा. सांस्थ़त्मक 

ऽवच़र मऩशा ब़ळगीन तो प्रत्यि़त उतरवत़ऩ नैसऽगिक सांकट़ल़ तोंड देत, ध्येय़ने पे्रररत होऊन उभे 

ऱहण्य़चे ध़डस केल्य़मिळे कवठेमह़ांक़ळच्य़ दिष्क़ळा भ़ग़त मह़ांक़ला स़खर क़रख़ऩ ह़ सहक़रा 

सांस्थेच़ वटवुि तय़र झ़ल़ आहे. ऽवजयऱव सगरे ऩव़च्य़ म़णस़चे ध्येयप्रवण व्यक्क्तमत्व आऽण ऽजद्ङ 

य़मिळे हे शक्य झ़ले आह.े ते करत़ऩ ऽवजऱव सगरे य़ांना केवळ वऽडल़ांच्य़ म्हणजे ऩऩस़हेब सगरे 

य़ांच्य़ ऱजकीय व़रश़च़ योग्य पध्दताने उपयोग केल़. सांस्थ़ ऽटकऽवण्य़स़ठा त्य़ांना ऱजक़रण़च़ व़पर 

केल़. तो अपररह़यि आऽण गरजेच़ व़टतो .     
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    ऱवस़हेब प़टाल य़ांच़ जन्म ३१ ऽडसेंबर १९५१ रोजा म़णदेश़ताल आटप़डा येथे झ़ल़. त्य़ांचे 

प्ऱथऽमक ऽशिण प्ऱथऽमक श़ऴ आटप़डा, म़ध्यऽमक ऽशिण भव़ना ऽवद्य़लय, मह़ऽवद्य़लयान ऽशिण 

आटप़डा कॉलेज व बळवांत कॉलेज, ऽवट़ येथे झ़ले. तर एम. ए. स़ठा छत्रपता ऽशव़जा कॉलेज स़त़ऱ 

येथे पे्रवेश घेतल़, म़त्र हे ऽशिण अधिवटच ऱऽहले. स़तवात असत़ऩ त्य़ांना ‘सत्य़चा प़ऊलव़ट ’ य़ 

ऩटक़त पिढ़ऱ्य़चा भीऽमक़ स़क़रला होता. मह़ऽवद्य़लयान जावऩतहा त्य़ांना ऩटक़त भ़ग घेतल़ होत़. 

१९६९ मध्ये ऽवद्य़थीदशेत त्य़ांना ऩगज येथे झ़लेल्य़ पऽहल्य़ प़णा पररषेदेत भ़ग घेतल़ व तहसाल 

कचेरावर शेतकऱ्य़ांच्य़ मोच़ित भ़ग घेऊन सम़जक़य़िचा सिरव़त केला. स़विजऽनक जावऩत त्य़ांऩ 

‘क़क़’ म्हणीन ओळखले ज़ते. १९७२ मध्ये एस.टा. च्य़ दरव़ढाऽवरोध़त त्य़ांना  आक्रमक आांदोलन 

केले. त्य़त १८ बसच्य़ क़च़ फोडल्य़ गेल्य़ , त्य़मिळे त्य़ांऩ अटकहा झ़ला. १९७९ मध्ये 

शेतकऱ्य़ांच्य़ प्रश्ऩवर तहसाल क़य़िल़वर ऽवऱट मोच़ि क़ढीन पोऽलस़ांचे कडे तोडीन क़य़िलय़ताल 

क़मक़ज बांद प़डले होते. य़बद्ङल त्य़ांऩ एक ऽदवस़चा ऽशि़ झ़ला होता. 

    २०१२ मध्ये जत पांच़यत सऽमताच्य़ अटातटाच्य़ ऽनवडणिकीत सौ. लक्ष्मात़ई म़स़ळ ऽवजया 

झ़ल्य़. १० वा पयांत ऽशिण घेतलेल्य़ लक्ष्मात़ई य़ांचा ध़डसा वुत्ता, अभ्य़सी ब़ण़ आऽण मऽहल़ 

असीनहा ऽवऽवध प्रश्ऩवर मते म़ांडण्य़च़ त्य़ांच़ स्वभ़व प़हून त्य़ ब़ज गट़तीन च़ांगल्य़ मत़ांना ऽवजया 

झ़ल्य़. २०१३ मध्ये त्य़ांऩ जत पांच़यत सऽमताच्य़ उपसभ़पतापदा क़म करण्य़चा सांधा ऽमऴला.३९ 

य़ क़लखांड़त एकटय़ ब़ज गण़च़ ऽवच़र न करत़ त़लिक्य़ताल ऽवऽवध प्रश्न पांच़यत ऱज व्यवस्थेच्य़ 

म़ध्यम़तीन त्य़ांना सोडवले.  

    सौ. सिमनत़ई देशमिख य़ांच्य़ घऱण्य़ल़ ऽपढ्य़नऽपढ्य़चा ऱजकीय परांपऱ आहे. त्य़ांचे आजेस़सरे कै. 

कोंडाब़ सांभ़जा देशमिख हे औांध सांस्थ़न क़ऴत करगणा, ऽहवतड, गोमेव़डा , तळेव़डा , ब़ळेव़डा य़ 

प़च ग़वचे क़रभ़रा होते. त्य़ांचे चिलत स़सरे श़मऱव कोंडाब़ देशमिख हे ऽहवतड ग़वचे सरपांच होते. तर 

दार ऽवठ्ठल देशमिख हे ऽवक़स सोस़यटाचे चेअरमन होते. ऽहवतडच्य़ देशमिख कि टि ांब़ल़ जस़ ऱजकीय, 

स़म़ऽजक, शैिऽणक व़रस़ ऽमऴल़ आह,े तस़च अध्य़ऽत्मक व़रस़हा य़ कि टि ांब़ल़ ऽमऴल़ आहे. 
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ग़व़ताल म़णगांग़ ह़यस्की लच्य़ स्थ़पनेतहा त्य़ांच़ ऽसांह़च़ व़ट़ आह.े शिक़च़यि य़ पऽवत्र ताथििेत्ऱच़ 

ऽवक़स करण्य़सह य़ देवस्थ़नच़ ‘क’ वगि ताथििेत्ऱत सम़वेश करण्य़स़ठा सिमनत़ई व त्य़ांचे पता 

क़ऽशऩथ य़ांचे योगद़न महत्व़चे आहे.४०      

    मह़ऱष्ट्र ़चे पऽहले मिख्यमांत्रा यशवांतऱव चव्ह़ण य़ांना ऱजकीय व्यवस्थेतीन स़म़ऽजक अऽभसरण 

घडवीन आणण्य़च़ ऽवच़र म़ांडल़ . ऽवऽवध सम़ज घटक़ताल , िेत्ऱताल कतिबग़र म़णसे हेरण,े त्य़ांऩ 

आपल्य़ ऱजकीय प्रव़ह़शा जोडणे, त्य़तीन आपला पिरोग़मा प्रऽतम़ उजळऽवणे, हे कसब फक्त शरद 

पव़र य़ांऩच अवगत आह.े खडेेग़व़तीन मिांबईत रोजारोटास़ठा आलेले, मोठय़ कष्ट़्ने गोदामध्ये 

टर ़न्सपोटिच़ व्यवस़य सिरु करण़रे आऽण शेकडो तरुण़ांऩ रोजग़ऱचा द़रे खिले करून देण़रे ऽशव़जाऱव 

शेंडगे उफि  शेंडगे ब़पी य़ांऩ त्य़ांना हेरल.े ४१ १९९० च्य़ ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत कवठेमह़ांक़ळ 

मतद़रसांघ़तीन त्य़ांऩ ऽवध़नसभेचा उमेदव़रा ऽदला. ते ऽनवडीन आले आऽण पव़ऱांना त्य़ांच्य़ मांऽत्रमांडऴत 

शेंडगे ब़पीांऩ मांत्राहा केल.े कवठेमह़ांक़ळमधाल सत्त़पट़वराल ह़ स़म़ऽजक बदल तस़ ध़डस़च़ होत़ . 

    कोणताहा ऱजकीय प़श्विभीमा नसत़ऩ, एक़ स़म़न्य कि टि ांब़त जन्म़ल़ आलेल़ सांजावकि म़र स़वांत ह़ 

तरुण एवढय़ झप़टय़ने सम़जक़रण व ऱजक़रण़त प्रऽसध्दास येईल असे कोण़सहा व़टत नव्हते. म़त्र 

प्रचांड आत्मऽवश्व़स, ऽजद्ङ आऽण ऽचक़टाच्य़ जोऱवर त्य़ने स्वत :चे कतिित्व ऽसध्द केले. सांजावकि म़र 

स़वांत हे मिळचे जत त़लिक्य़ताल बऩळा य़ ग़वचे सिपित्र आहेत. इांऽजऽनअर हा पदवा घेऊन पिणे य़ 

ठक़णा ते च़ांगल्य़ पग़ऱचा नोकरा करत होते. म़त्र ज्य़ म़तात आऽण सम़ज़त आपण जन्मलो, व़ढलो 

त्य़ लोक़ांस़ठा क़हातरा केले प़ऽहजे, य़ ऽवच़ऱने पे्रररत होऊन त्य़ांना आपल्य़ नोकराच़ ऱजाऩम़ ऽदल़ 

आऽण थेट बऩळा ग़टला .  

    १९९० च्य़ दशक़त कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़ताल जनत़ दिष्क़ऴत होरपळत होता. य़च वेळेल़ 

अऽजतऱव घोरपडे य़ांना कवठेमह़ांक़ळ त़लिक्य़च्य़ ऱजकीय पटल़वर खऱ्य़ अथ़िने पद़पिण केले. त्य़ 

वेळा ऱज्य़त आऽण देश़त क़ँग्रेसचा एक ह़ता सत्त़ होता . अऽजतऱव घोरपडे य़ांना जनतेचे जावन सिखा व 
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सांपद्ऱ करण्य़स़ठा १९८५ च्य़ ऽनवडणिकीत क़ँग्रेसल़ आव्ह़न देत ऱजक़रण़त प्रवेश केल़ आऽण जनत़ 

पि़तफे त्य़ांना ऽवध़नसभेचा ऽनवडणीक लढऽवला.४२    

    मह़न तपस्वा श्राधर स्व़मा य़ांच्य़ पऽवत्र स्पश़िने प़वन झ़लेल्य़ म़ण ताऱवराल ऩझरे य़ ग़वा 

ब़पीस़हेब भामऱव उफि  क़क़स़हेब स़ळि ांख ेव श़रद़देवा य़ांच्य़ पोटा ७ ज़वेव़रा १९६२ रोजा 

दापकआब़ य़ांच़ जन्म झ़ल़. त्य़ांच्य़ क़म़चा सचोटा प़हून म़. शरद पव़र य़ांना २०११ मध्ये सोल़पीर 

ऽजल्ह़ स्थ़ऽनक स्वऱज्य मतद़र सांघ़तीन त्य़ांचा ऽवध़न पररषदेवर वणी ल़वला. त्य़ांना ऽवध़न पररषदेत 

पऽहल्य़च अऽधवेशऩत सोल़पीरच़ प़णाप्रश्न धस़स ल़वल़ . २०१५ पयांत त्य़ांना स़डेब़ऱ कोटा रुपये 

आमद़र ऽनधातीन सम़जमांऽदर, बहुउदे्ङशाय सभ़गुहे , व्य़य़मश़ऴ , सांगणक, ऽपकअप शेड, ऽवांधन ऽवहार, 

प़ण्य़चा ट़की, ऽजम स़ऽहत्य व स़ांस्कुऽतक भवन उभे केले.४३  

    स़ांगोल्य़स़रख्य़ दिष्क़ळा भ़ग़ताल रुपनर बांधी जावऩत सांघषि करात, म़न-अपम़न पचवत ऽजद्ङ, 

ऽचक़टा, ऽवश्व़स आऽण पररश्रम़च्य़ जोऱवर कतुित्वव़न ऽनघ़ले . गराब शेतमजिऱचा मिले उद्योगपता 

बनला. पिण्य़ताल भोसरा येथे ‘फॅबटेक उद्योग समीह़’ चा उभ़रणा करून दमद़रपणे व़टच़ल करण़रे भ़ऊ 

रुपनर, ऽबऱ रुपनर, आऽण ऱजी रुपनर हे मिळचे स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल मेडऽशांगा य़ ग़वचे आहेत.  य़ 

बांधीांना लह़नपणा गराबाचे चटके सहन केले. घऱत अठऱऽवश्व द़ररद्धरय, शेतमजीर असलेले वडाल 

दिसऱ्य़ांच्य़ शेत़त क़मे कऱयल़ ज़त असत.४४ तिटपिांज्य़ मजिरावर घरप्रपांच च़लवणे कठाण होते. तराहा 

पोट़ल़ ऽचमटे घेऊन वऽडल़ांना ऽतन्हा मिल़ांऩ ऽशिण़चा द़रे खिला केला. अश़ प्रऽतकी ल पररऽस्थतात ऽतन्हा 

मिल़ांना ऽशिण घेऊन वडाल आनांद़ य़ांच़ ऽवश्व़स स़थि करून द़खवल़ . 

    पिरोग़मा ऽवच़र तथ़ सांघटन प्रभ़व ओसरलेल्य़ शेक़पस़रख्य़ जवळप़स इऽतह़सजम़ होऊ 

प़हण़ऱ्य़ एक़च ऱजकीय पि़च्य़ झेंडय़ख़ला तब्बल ११ वेऴ ऽवध़नसभेत ऽनवडीन येण़रे आऽण 

आमद़रकीच़ सिवणि महोत्सव स़जऱ करण़रे जेष्ठ नेते गणपतऱव देशमिख य़ांचे ऩव ‘सांसदाय िेत्ऱताल 

ऽवक्रम़ऽदत्य’ म्हणीन इऽतह़स़त क़यम ऱहण़र आहे. अश़ य़ नेत्य़च़ जन्म मोहोळ त़लिक्य़ताल पेनीर य़ 

ऽठक़णा १० ऑगस्ट १९२७ रोजा झ़ल़. ४५ आजहा वय़च्य़ ८८ व्य़ वषी त्य़ांच्य़ नेतुव़च़ प्रभ़व 
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अऽभम़न व़ट़व़ अस़च ऱऽहल़ आहे. १९९५ स़लच़ अपव़द वगळत़ १९६२ प़सीन स़ांगोल़ य़ 

एकमेव मतद़रसांघ़तीन ऽवध़नसभेवर ऽनवडीन येत असत़ऩ गणपतऱव देशमिख य़ांना नैऽतक मिल्य़ांचा, 

ऽवच़ऱांचा, तत्व़ांचा ब़ांधालकी कधाहा सोडला ऩहा. तिळशाद़स ज़धव, उद्चवऱव प़टाल, सहकरमहषी 

शांकरऱव मोऽहते-प़टाल, देशभक्त सांभ़जाऱव गरड य़ांच्य़प़सीन ते आमद़र ऽदप़क स़ळि ांखे-प़टाल पयांत 

ऱजक़रण़ताल दोन-तान ऽपढय़ांबरोबर एकत्र क़यि करत़ऩ चोहोब़जीांना वैच़ररक मील्य़ांचा वेग़ने घसरण 

होत असत़ऩ गणपतऱव देशमिख़ांना आपल़ वस़ कधाहा सोडल़ ऩहा.       

    कोणताहा ऱजकीय व स़म़ऽजक प़श्विभीमा  नसत़ऩ ऱमचांद्र म्ह़की  व़घमोडे य़ांना आपल्य़ 

कररअरस़ठा ऱजक़रण हे िेत्र ऽनवडले आऽण त्य़त आपल्य़ क़म़च़ एक वेगऴ ठस़ उमटऽवल़ . 

त्य़मिळे य़ांचे ऱजक़रण़तले योगद़न महत्वपीणि ठरते. त्य़ांऩ स़विजऽनक जावऩत ‘क़क़’ य़ ऩव़ने 

सांबोधले ज़ते. अश़ य़ क़क़ांच़ जन्म ६ ज़नेव़रा १९२८ रोजा स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ऽशवणे य़ ग़वा 

झ़ल़.४६ त्य़ांच्य़ घरचा पराऽस्थता अत्यांत हल़खाचा होता. त्य़ांचे वडाल दिसऱ्य़चा मेंढरे ऱख़यल़ ज़त, 

तर आई रोजांद़राने शेत़वर क़म़ल़ ज़ई. 

    भ़ई जगद्ऱ़थ ऩऱयण ऽलग़डे य़ांच़ जन्म स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल नक़तेव़डा येथे २४ एऽप्रल १९३४ 

रोजा एक़ गराब शेतकरा कि टि ांब़त झ़ल़. चौथापयांतचे ऽशिण त्य़ांना आपल्य़ ग़व़तच पीणि केल.े पिढाल 

ऽशिण पीणि करण्य़चा त्य़ांचा ताव्र इच्छ़ होता. परांति  घरचा पररऽस्थता अत्यांत ऽबकट असल्य़ने व घऱत 

कते म़णीस नसल्य़मिळे १९५० मध्ये त्य़ांऩ श़ऴ सोडीन शेता कऱवा ल़गला. य़च दरम्य़न व़सिदच्य़ 

भामऱव केद़र य़ांचा प्रथम सिकन्य़ सिभद्ऱशा त्य़ांच़ ऽवव़ह झ़ल़ . १९६५ पयांत त्य़ांना शेता व्यवस़य 

केल़. १९६६ मध्ये आमद़र गणपतऱव देशमिख य़ांना सांयिक्त मह़ऱष्ट्र  सऽमताच्य़ वताने मिांबईल़ 

शेतकऱ्य़ांच्य़ प्रश्ऩसांदभ़ित मोच़ि क़ढल़ होत़. त्य़त जगद्ऱ़थऱवहा आपल्य़ क़हा समथिक़ांऩ घेऊन 

स़माल झ़ले४७. त्य़ांना शेतकरा सहक़रा सीत ऽगरणा स़ांगोल़ , स़ांगोल़ पांच़यत सऽमता इत्य़दा ऽठक़णा 

आपल्य़ क़म़च़ ठस़ उमटऽवल़ आहे. भ़ई गणपतऱव देशमिख य़ांचे ऽवश्व़सी सहक़रा व ऽमत्र म्हणीन 

त्य़ांऩ ओळखले ज़ते.     
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    ऱजक़रण़त असीनहा सव़िथ़िने सज्जन म्हणीन स़ांगोल़ त़लिक्य़ताल ओळखले ज़ण़रे नेतुत्व म्हणजे 

भ़ई म़ऽणकऱव पांढराऩथ ब़बर सर होय. दिष्क़ळा त़लिक्य़ताल जनतेचा सोय ऽनस्व़थीपणे करण्य़त ते 

अहोऱत्र मग्न असत़त. य़वेळा त्य़ांऩ वेळ क़ळ य़ांचे कसलेहा भ़न नसते. सऱांना आपल्य़ आयिष्य़त 

कधाहा प्रऽसध्दाच़ हव्य़स धरल़ ऩहा . म्हणजेच सविस़म़न्य ऽदसण़रे परांति अस़म़न्य गिणवैऽशष्ट्ये 

असण़रे हे नेतुव आह.े ऱजक़रण़ताल दापस्तांभ म़जा मांत्रा आदरणाय आमद़र गणपतऱव देशमिख य़ांचे 

जाव़भ़व़चे सहक़रा व शेतकरा क़मग़र पि़चे परखड ऽनष्ठ़वांत क़यिकते म्हणीन त्य़ांऩ ओळखले ज़ते. 

    म़णदेश़ताल स़ांगोल़ त़लिक्य़चे कॉांग्रेसचे म़जा आमद़र म्हणीन शह़जाब़पी प़टाल य़ांच़ उले्लख 

केल़ ज़तो. स़ांगोल़ त़लिक़ ह़ शेक़पच़ ब़लेऽकल्ल़ म्हणीन ओळखल़ ज़तो . य़ल़ १९९५ च्य़ 

ऽवध़नसभ़ ऽनवडणिकीत सिरुां ग ल़वण्य़चे क़म शह़जाब़पी प़टाल य़ांना केले. य़ ऽनवडणिकीत शेक़पचे 

म़त्तबर उमेद्ऱर भ़ई गणपतऱव देशमिख य़ांच़ १९२ मत़ांना त्य़ांना पऱभव केल़. आमद़र म्हणीन ऽनवडीन 

आल्य़वर त्य़ांना अनेक प्रश्ऩांऩ व़च़ फोडण्य़च़ प्रयत्न केल़.  

    भौगोऽलकदृष्ट्य़ एकसांघ असण़ऱ म़णदेश स़त़ऱ, स़ांगला व सोल़पीर य़ ऽजल्य़मध्ये ऽवभ़ग़ल्य़ने 

य़ ऽजल्य़च्य़ नेतुव़ने य़ भ़ग़कडे दिलिि केल,े त्य़मिळे य़ प्रदेश़च्य़ ऽवक़स़वर अन्य़य झ़ल़ . 

नैसऽगिक अवकुप़ झ़लेल्य़ य़ भ़ग़ल़ ऽवक़स़च्य़ ब़बतात अऽधक व़ट़ ऽमळणे गरजेचे असत़ऩ न्य़य 

व़ट़हा ऽमऴलेल़ ऩहा. १९७२ च्य़ दिष्क़ऴनांतर रोजग़र हमास़रख्य़ क़म़वर क़म करून हज़रो 

शेतकरा, क़मग़र, शेतमजीर व दऽलत कसे- बसे जगत आहेत. म़णदेशा म़णस़च्य़ अनेक ऽपढ्य़ मजिरा 

करून जगल्य़. म़त्र त्य़ांच्य़ जावऩत सिख आऽण सम़ध़न कधा ऩांदले ऩहा, हा वस्तिऽस्थता ऩक़रत़ येत 

ऩहा. य़ भ़ग़त मिलभीत व मोठे प्रकल्प ऱबऽवल्य़ऽशव़य पररवतिन शक्य ऩहा.  

    प़णापिरवठ्य़चे अनेक प्रकल्प शक्य असीनहा ऱबऽवले गेले ऩहात. जे ऱबऽवले गेले त्य़च़ फ़यद़ 

इतऱांऩच़ झ़ल़. धोम धरण़चे प़णा म़ण त़लिक्य़ल़ ऽमऴवे हा धरण़च्य़ स्थ़पनेप़सीनचा म़गणा 

असत़ऩ ते प़णा स़ांगलाल़ ऽदले गेले, म़त्र म़ण त़लिक्य़ल़ त्य़प़सीन वांऽचत ठेवले आह.े म़णदेशा 

जनतेने प़णा ऽमऴवे म्हणीन जेवढे अश्री ढ़ळले तेवढे प़णा ऽवक़स योजनेतीन य़ भ़ग़स ऽमऴले ऩहा. 
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म्हणजेच म़णदेशा जनतेच्य़ इच्छ़-आक़ांि़कडे दिलिि करून ऽवक़स़च्य़ ब़बतात त्य़ांच्य़वर अन्य़य 

झ़ल़ आहे असे आपण़स म्हणत़ येते. म़णदेशा लोक सहनशाल व सोऽशक आहेत. स़ांगोल्य़चे आमद़र 

भ़ई गणपतऱव देशमिख य़ांचे मोचे वगळले तर म़णदेशा जनतेने कधाहा अन्य़य़ऽवरुद्च आव़ज 

उठ़ऽवलेल़ ऽदसत ऩहा.  

    ऱखाव ज़ग़ांमिळे ऽवद्यम़न नेतुत्व त्य़ त्य़ ऽजल्य़च्य़ ऱजक़रण़वर प्रभ़व प़डी   शकले ऩहा . त्य़मिळे 

ऱज्य़च्य़ ऱजक़रण़वर प्रभ़व प़डणे तर दिऱप़स्तच झ़ले . म्हणजेच प्रभ़वा नेतुत्व़च्य़ अभ़व़मिळे 

म़णदेशा जनतेच्य़ ऽवक़स़वर अन्य़य झ़लेल़ ऽदसतो . पररण़मा म़णदेशा लोक़ांऩ अनेक अडचणींमिळे 

म़णदेश़त ऱहणे कठाण झ़ले. त्य़ताल क़हींना तर ब़हेरग़वच़ म़गि ऽस्वक़रल़ . मिांबईताल ऽगरणा, गोदा, 

हम़ला इत्य़दा अनेक व्यवस़य़त म़णदेश़ताल हज़रो म़णसे आपण़स क़म करत़ऩ ऽदसत़त . क़हा 

लोक सोने-च़ांदा ग़ळण्य़च्य़ व्यवस़य़त ऽवऽवध ऱज्य़त गेलेले ऽदसत़त . तर क़हा लोक वष़िनिवषे 

स़ांगला-कोल्ह़पीरकडे ऊस तोडणाल़ ज़त़त. त्य़मिळे शेताव़डा नसलेले अनेक लोक म़णदेश़ब़हेर 

स्थ़ईक झ़लेले आहेत. 

    जऽमनाचा सिपाकत़ व प़ण्य़चा उपलब्धत़ व़ढऽवल्य़ऽशव़य म़णदेश़ताल ग्ऱमाण भ़ग़च़ ऽवक़स 

होण़र ऩहा. त्य़स़ठा य़ भ़ग़ताल ऽवऽवध नदा-ओढे य़ांच़ एकत्र ऽवच़र करून ऽवक़स योजऩ आखत़ 

येताल. द़ांडेकर सऽमताने म़णदेश़ताल कवठेमह़ांक़ळ, पांढरपीर व म़ण हे म़ग़स भ़ग़त तर स़ांगोल़, 

आटप़डा, जत व मांगळवेढ़  अऽतम़ग़स भ़ग़त असल्य़चे स्पस्ट केले आह.े य़ भ़ग़त समुद्च, 

सिजल़म-सिफल़म शेता ऩहा, ऽवकऽसत उद्योगधांदे य़ांच़हा अभ़व आह.े त्य़मिळे व्य़प़ऱवर क़हा 

प्रम़ण़त मय़िद़ पडलेल्य़ ऽदसत़त. त्य़मिळे आऽथिकदृष्ट्य़ म़णदेश आपण़स म़ग़सलेल़ ऽदसतो. कें द्र व 

ऱज्य सरक़रनेहा ऽवक़स़चा धोरणे ठरऽवत़ऩ खोरेऽनह़य ऽवक़स़चे तत्व म़न्य केले आहे. म़णदेश़च्य़ 

ऽवक़स़च़ व तेथाल समस्य़ांच़ ऽवच़र करत़ऩ त्य़ सवित्र स़रख्य़ ऽदसत़त . त्य़मिळे म़णदेश ह़ 

मह़ऱष्ट्र ़च्य़ प्ऱदेऽशक ऽनयोजऩत एक योग्य ऽनयोजनबद्च िेत्र बनतो. 
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    दिष्क़ळ हा नैसऽगिक आपत्ता असल्य़ने ता व़रांव़र येते, त्य़मिळे त्य़च़ ग़ांभाय़िने ऽवच़र होणे गरजेचे 

आह.े य़ पररऽस्थताल़ तोंड देण्य़स आपण असमथि ठरतो, त्य़मिळे दिष्क़ळा झळ जनस़म़न्य़ांच्य़ हज़रो 

सांस़ऱांऩ दांश करते. म़णदेश़त प़ऊस कमा असल्य़ने म़ण व ऽतच्य़ उपनद्य़ांऩ वष़ितीन १५-२० ऽदवस 

प़णा असते. प्रचांड उत़र व नद्य़ांचा कमा ल़ांबा य़मिळे प़वस़चे पडण़रे प़णा लगेच व़हून ज़ते. 

अवषिणप्रवण िेत्र पिनऽविलोकन सऽमताच़ अवह़ल, १९८७ पररऽशष्ट् ६,१ निस़र म़णदेश़त भीपुष्ठ़वर 

उपलब्ध प़ण्य़पैकी केवळ सऱसरा ८ टके्क प़ण्य़च़ व़पर केल़ ज़तो . म्हणजेच आपण फ़रच कमा 

उपलब्ध प़ण्य़च़ व़पर करात असल्य़ने तो व़ढऽवणय़चा आवशक्यत़ आह.े  

    ‚प़णा अडव़ प़णा ऽजरव़‛ य़ योजनेचा अांमलबज़वणा केला प़ऽहजे. म़ण व ऽतच्य़ उपनद्य़वर 

लघिप़टबांध़रे व कोल्ह़पीर पध्दताचे बांध़रे ब़ांधत़ येताल . म़त्र मोठ्य़ व लघि प़टबांध़ऱ्य़तीन होणऱ्य़ 

प़णा पिरवठ्य़च़ दर हेक्टरा खच़िपेि़ ऽवहार ब़ग़यताच़ दर हेक्टरा खचि ऽकतातरा कमा आह.े य़च़हा 

ऽवच़र होण्य़चा गरज आहे. डॉ. सिब्रमण्यम य़ांच्य़ अवषिणप्रवण आयोग़च्य़ आकडेव़रानिस़र स़त़ऱ 

ऽजल्य़ताल दिष्क़ळा भ़ग़त तास हज़र, स़ांगला ऽजल्य़ताल दिष्क़ळा भ़ग़त स़त हज़र, तर सोल़पीर 

ऽजल्य़ताल दिष्क़ळा भ़ग़त सेह्स्त्च़ळास हज़र ऽवऽहरा खोदत़ येताल. त्य़मिळे म़णदेश़ताल भीगभ़िताल 

प़ण्य़च़ ज़स्तात ज़स्त व़पर करण्य़स़ठा मोठ्य़ प्रम़ण़त ऽवऽहरा खोदण्य़चा आवशक्यत़ आहे असे 

व़टते.  

    प़ण्य़च़ व़पर ह़ ऽनयोजनपीविक होणे गरजेचे आह.े प़ण्य़चा बचत करण्य़स़ठा ऽपक़ांऩ प़णा देत़ऩ 

ऽठबक ऽसांचन पध्दताच़ व़पर कऱव़. म़णदेश़त ब़हेरून प़णा आण़वय़चे झ़ल्य़स भाम़, नाऱ ऽकां व़ 

कुष्ण़ नदातीन आणत़ येईल. म़त्र य़ नद्य़ांचा  समिद्रसप़टाप़सीन जा उांचा आह,े त्य़पेि़ म़णदेश़चा उांचा 

ज़स्त आह.े त्य़मिळे सदरचे प़णा उपस़ ऽसांचन योजनेने उचलीन आण़वे ल़गेल . य़ सवि खट़टोप़ल़ 

मोठ्य़ प्रम़ण़त ऽनधाचा गरज व सविपिाय ऱज्यकत्य़ांचा ताव्र इच्छ़शक्ता आऽण प्रयत्न महत्व़चे आहेत.  

    म़णदेश़त जऽमनाचा धीप मोठ्य़ प्रम़ण़त होत आह.े ता थ़ांबऽवण्य़स़ठा व पय़िवरण़च़ समतोल 

स़धण्य़स़ठा म़णदेश़ताल सांपीणि म़ळऱऩवर वुिल़गवडाल़ च़लऩ ऽदला प़ऽहजे. वनाकरऩबरोबर 
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कि रण ऽवक़स़वर भर देऊन पशिख़द्य ऽनऽमिताचे क़रख़ने म़णदेश़त होण्य़चा गरज  आह.े य़ भ़ग़ताल 

हव़म़न फळब़ग़ांस़ठा अत्यांत च़ांगले आह.े त्य़च़ पिरेपीर फ़यद़ म़णदेशा जनतेने घेतल़ प़ऽहजे. 

स्वतःल़ प़ऽहजे तेवढेच भिस़र ध़न्य ऽपकवीन ब़कीच्य़ जऽमनात फळब़ग़ांचा ल़गवड केल्य़स म़णदेशा 

शेतकरा कजिमिक्त होऊन सधन होण्य़स ऽनऽचत मदत होईल.  

    शेतास़ठा पीरक व्यवस़य म्हणीन म़णदेशा लोक शेळा-मेंढाप़लन करत़त. त्य़स़ठा त्य़ांऩ दल़लमिक्त 

पक्की व भरवश़चा ब़ज़रपेठ उपलब्ध करून देऊन कच्चा क़तडा पक्की करण्य़चे उद्योग व लोकर 

प्रऽक्रय़ उद्योग मोठ्य़ प्रम़ण़त ऽनम़िण करण्य़चा गरज आह.े हे उद्योग करू इऽच्छण़ऱ्य़ तरुण़ांऩ श़सऩने 

योग्य प्रऽशिण ऽदल्य़स म़णदेश़ताल छोट-ेछोटे शेतकरा, शेतमजीर व क़मग़र तरुण उद्योगपता होताल. 

ड़ऽळांब व बोर य़ फऴांवर प्रऽक्रय़ करण़रे उद्योग म़णदेश़त ऽनम़िण झ़ल्य़स त्य़च़ फ़यद़हा य़ भ़ग़चे 

उत्पद्ऱ व़ढण्य़स होईल व अनेक बेरोजग़र तरुण़ांऩ रोजग़र उपलब्ध होण्य़स मदत होईल. 

    सिम़रे ४०,००० ते ५०,००० मजीर म़णदेश़त रोजग़र हमाच्य़ क़म़वर क़म करात आहेत. शेकडो 

वषे म़णदेश़ताल शेतमजीर ऽनसग़िशा झिांज देत, दि:ख आऽण द़ररद्धरय़त जग़त आहे आऽण आपल्य़वर 

अवलिांबन असलेल्य़ आई, वडाल व मिल़ांऩ जगवत आहे. क़हा शेतमजिऱांचा मिलां लह़न वय़प़सीन 

क़ब़ड कष्ट् करून ऽजद्ङाने व कष्ट़्ने ऽशिण घेत़ऩ ऽदसत़त. त्य़ांच्य़ नऽशब़ने नोकरा ऽमऴला तर ठाक, 

ऩहा तर तो पिन्ह़ आई-वऽडल़ांबरोबर आपल्य़ ब़यको समवेत रोजग़र हमाच्य़ क़म़वर ज़त़ऩ ऽदसतो . 

य़तीन म़गि क़ढण्य़स़ठा अश़ तरुण़ांना सांघटनेच्य़ म़ध्यम़तीन एकत्र येऊन श़सऩच्य़ मदताने योग्य 

प्रऽशिण घेऊन  क़हा कि ऽटरोद्योग सिरु केल्य़स आऽथिकदृष्ट्य़ सबल होण्य़स ऽनऽश्चतच मदत होईल. 

सहक़रा िेत्ऱताल क़रख़नद़रा म़णदेश़ताल अऽवकऽसत भ़ग़त झ़ल्य़स, य़ भ़ग़च़ औद्योऽगक 

ऽवक़स होण्य़स व सिऽशऽित बेरोजग़ऱांऩ रोजग़र ऽमळण्य़स मदत होईल.  

    अज्ञ़ऩचे भीत म़णदेशा जनतेच्य़ म़नगिटावर बसलेले ऽदसते. त्य़मिळे तेथे बऱ्य़पैकी अांधश्रद्च़ 

ज़णवते. १९८६ मध्ये म्हसवड य़ ग़वा गिद्लधऩस़ठा नरबळाचा घटऩ घडला. जतच्य़ यल्लम़देऽवच्य़ 

य़त्रेत मिला देव़ल़ सोडण्य़चा प्रथ़ आहे. जवळ्य़च़ व लोटेव़डाच़ म्हसोब़, आरेव़डाच़ ऽबरोब़ , 
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म़नेग़वचा लक्ष्माआई य़ देव़ांऩ हज़रो बोकड़ांचे बळा ऽदले ज़त़त. म्हणीन आजहा बिध्दाव़द आऽण 

वैज्ञ़ऽनक दृष्ट्ाकोन रुजऽवण्य़स़ठा स़म़ऽजक प्रबोधन करण्य़चा गरज आह.े ग्ऱमाण ऽरय़ांचे व भटक्य़ 

ऽवमिक्त़ांचे प्रश्न गांभार आहेत. पिरष़ांचा गिल़मऽगरा व व्यसऩधानत़, अऽशऽितपण़ , द़ररद्धरय़ताल ऩच़र 

सांस़र इत्य़दींच़ त्य़त सम़वेश होतो . एकां दरात स़म़ऽजक जावऩत नातामील्य़ांच़ ऱ्ह़स होत असल्य़चे 

ऽदसते. 

    प्रत्येक त़लिक़ ऽवध़नसभेच़ स्वतांत्र मतद़रसांघ अस़व़. त्य़मिळे त्य़ त्य़ आमद़ऱल़ आपल्य़ 

मतद़रसांघ़त पीणि िमतेने क़म करत़ येईल. ऱखाव ज़गेस़ठा अनेक वेऴ मतद़र सांघ़ब़हेरचे उमेद्ऱर 

ल़दले ज़त़त. उद़. मांगळवेढ़, जत इत्य़दा. त्य़मिळे त्य़ांऩ य़ मतद़र सांघ़त ऽवऽवध गट-तट़ांमिळे 

ऽवक़स क़मे करत़ऩ मय़िद़ पडत़त. कोरडव़हू शेता, ऱजकीय नेतुत्व़चा कोंडा, इत्य़दा क़रण़मिळे 

म़णदेश़तीन ऽजल्ह़ व ऱज्यस्तऱवर नेतुत्व ऽनम़िण होऊ शकले ऩहा. त्य़मिळे य़ अऽवकऽसत भ़ग़च़ 

स्वतांत्र म़णदेश ऽजल्ह़ ऽनम़िण व्ह़व़ अशा येथाल जनतेचा म़गणा असलेला ऽदसते.   
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प्रक़शन, गोंदवले, २०१५, पुष्ठ क्र. ११४. 
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28 पेढे म. प. ‘रांगऩथ स्व़मा ऽनगडाकर जावनपट’, पांढरा सांदेश, श्रा समथि पांच़यतन,  ऽदव़ळा 

 ऽवशेष़ांक, १९८४. 
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