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  हहद ू धमााचा जवचार करता भारतभर पसरलेला प्राचीन वैददक धमा महत्त्वाचा होता.  या धमााच े

पुनरुज्जीवन उत्तर भारतात शंुग राजघराण्यापासून सुरू झाले होते.  महाराष्ट्रातील आजण महाराष्ट्राच्या 

कानाकोपऱ्यातील सवा प्रजाकुलांचे राज्यकते वैददक धमााचे उपासक होते.  सोलापुरातही वेगळा धमा 

नव्हता.  वैददक धमााच्या उपासनेमुळे चीनमध्ये यज्ञ आजण यज्ञही प्रचजलत होते.  जशलालेखांवरून माजहती 

जमळते.ते प्रशासकीय आजण राजकीय काम करत होते.  सोलापूर जजल्ह्यातील तयांच्या राजकीय व 

प्रशासकीय कामजगरीबरोबरच तयांनी धार्ममक कताव्येही पार पाडली.  हळुहळू वैददक धमाातून यशाच ेमहत्त्व 

कमी होऊ लागले आजण स्मृती पुराण धमााला महत्त्व प्राप्त झाले ", उदाहरणाथा, स्मार्ा पुराण धमाानुसार, 

पंचमहायज्ञ, उपवास, मूतीपूजा, दानधमा, मंददर बांधणी, यात्रा या सवाांना प्राचीन महाराष्ट्रात महत्त्व प्राप्त 

झाले. जशव  मंददरे, ब्रह्मा, जवष्णू, महशे मंददरे, जवष्णू मंददरे सोलापूर जजल्ह्यात कल्ह्याणीच्या चालुक्य 

काळात बांधली गेली. 

प्रास्ताजवक: 

           भंडारकवठे येथील काजलदवे मंददर 

इसवी सन ११०९, वाफळे येथील तजेेश्वर मंददर 

१२९०, कजपलजसद्ध मजल्ह्लकाजुान मंददर इ.  

जशवमंददरांचे अवशेष म्हणून पाजहले जाते. 

सोलापूर जजल्ह्यात अनेक ठठकाणी जशवमंददरे 

अशी वैष्णव मंददरे बांधली गेली. काणी ह ेजवष्णू 

गोपाळ, वडवळ येथे मुरलीधर, नारायण 

हचचोली येथे केशव आजण पंढरपूर व बाशी येथे 

जवठ्ठल भगवंत म्हणून ओळखले जातात. तयांच्या 

स्थापतयकलेवरून स्पष्ट होते.  ही सवा मंददरे 

प्राचीन काळातील आहते.पंढरपुरात बाराव्या 

शतकापासून त े सोळाव्या शतकापयांत चार-पाच 

जशलालेख जलजहलेले आहते. सोलापूर जजल्ह्हा 

कनाार्कच्या सीमेवर असल्ह्याने या ठठकाणी शैव 

आजण वैष्णव पंथीयांमध्ये वाद कायम राहणार 

आहते.  हा वाद जमर्वावा : तयामुळे या जजल्ह्यात 

अनेक ठठकाणी हठर-हरच्या मूती तयार करण्यात 

आल्ह्या.  वडवड येथील मुरलीधर मंददरातील 

जशल्ह्प या संकल्ह्पनेतून जनमााण झाल्ह्याचे ददसत.े  

कारण ही मूती जशव आजण जवष्णूच्या जचन्ह ेआजण 

प्रजतकांनी बनवली आह े

            वैष्णव धमााची जचन्ह े मूतीच्या पायाशी 

आहते.  हदेडुा जस्थतीत आह े आजण तयाच्या 

डोक्यावर नागाचा मुकुर् आह.े  मूतीच्या 

खांद्यावरील दाजगने तुळशीच्या रुद्राक्षाचे आहते.  

तसेच बासरी हातात भरललेी आह.े  जशव आजण 

जवष्णू एकाच दवेाची दोन रूपे आहते.  ह े या 

मूतीच्या माध्यमातनू दाखवण्यात आल े आह.े  

तसेच जशव आजण वैष्णव यांच्यातील वाद 

जमर्वण्यासाठी सोलापूर जजल्ह्यात ठठकठठकाणी 

मूतीची स्थापना करण्यात आली.  मंददरे तयाच 

उद्दशेाने बांधली गेली.  तयामुळे सोलापूर 

जजल्ह्यात वैददक काळात वैददक धमा अजस्ततवात 

असल्ह्याचे स्पष्ट होते.  या ठठकाणी वैददक धमााच े

दकतीही कमाकांड केले गेले तरी चालेल.  सोलापूर 

जजल्ह्यात यज्ञ याग आजण उपवास, मूतीपूजा, 

पूजाजवधी, दवेतांनी तयांना ददलेल्ह्या भेर्वस्त ू

आजण यात्राही झाल्ह्या. 

         प्राचीन सोलापूरचा धार्ममक दजृष्टकोनातून 

जवचार केल्ह्यास या जजल्ह्यात जवजवध पंथ 

अजस्ततवात असल्ह्याने जवजवध पंथ अजस्ततवात 

असल्ह्याचे ददसून येते.  धमापंथातील वैष्णव आजण 

शैव पंथासाठी वीरशेव संप्रदाय महत्त्वाचा होता.  
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धमााच्या दषृ्टीकोनातून जैन आजण बौद्ध हहेी 

महत्त्वाचे धमा होते.  जवठ्ठल संप्रदाय, वारकरी 

संप्रदाय आजण नाथ संप्रदाय हहेी वैष्णव संप्रदाय 

म्हणून महत्त्वाचे होते.  नाथ संप्रदाय, योगी 

संप्रदाय या नावानेही ओळखले जाते.  सोलापूर 

जजल्ह्याच्या दजृष्टकोनातनू जवठ्ठल संप्रदाय आजण 

वारकरी संप्रदाय ह ेप्राचीन काळी खूप महत्त्वाच े

होते.  या दोघांशी संबंजधत असलेला जवठ्ठल दवे 

सोलापूर जजल्ह्यातील पंढरपूर येथे असल्ह्यान े

जवठ्ठल संप्रदाय आजण भक्ती संप्रदायाला मानाच े

स्थान जमळाले.  पंढरपूर यथेे सापडलेल्ह्या शके 

११५९ च्या जशलालेखात पंढरपूरचा उल्ह्लेख 

आह.े  तेथे एक छोरे्से मंददर बांधून पांढरगे गाव 

जवठ्ठलाला अंग व रंग अपाण करण्यासाठी दान 

ददल्ह्याचा उल्ह्लेख जशलालेखात आह.े  या पंढरपुर 

गावाचे रूपांतर पंढरपूर, पंढरपूरमध्ये झाले.  १३ 

व्या शतकात महाराष्ट्रातील भक्तीमागा 

चळवळीमुळे सुरू होतो. 

      वारकरी संप्रदाय महत्त्वाचा ठरला.  

पंढरपूरचा जवठ्ठल श्रीकृष्णाचे रूप झाला.  

पंढरपूर आजण तयाचे आराध्य दवैत श्री जवठ्ठल ह े

वारकरी संप्रदायाचे कें द्र बनले.  या दवेतचेी 

आषाढी व कार्मतकी यात्रा अतयंत महत्त्वाची 

ठरली.  आजही सोलापूर जजल्ह््यात ह ेदोन युद्ध 

सुरू असल्ह्याचे ददसते.  सोलापूर जजल्ह्यातील 

वैष्णव, जवठ्ठल आजण वारकरी संप्रदाय आषाढी 

आजण कार्मतकी बारी इतयादी कथा आजही 

सोलापूर जजल्ह्याच्या धार्ममक अजस्मतेची साक्ष 

दतेात.  याजशवाय नाथ संप्रदाय आजण महानुभाव 

संप्रदाय या जजल्ह्यात प्राचीन काळी अजस्ततवात 

असल्ह्याचे ददसते.  महानभुाव पंथाचा उदय 

यादव काळात झाला.  तयाचे संस्थापक चक्रधर 

स्वामी होते.  हा पंथ ककवा पंथ म्हणजे भगवान 

श्रीकृष्णाला मानणारा संप्रदाय.  चक्रधारा हा 

कजलयुगातील भगवान श्रीकृष्णाचा अवतारही 

मानला जातो.   

          तयामुळे प्राचीन काळी वरीलप्रमाणे 

सोलापूर जजल्ह्यात वैष्णव धमााची भरभरार् 

झालेली ददसते.  हहद ू धमााचा एक भाग म्हणून 

शैव धमा या जजल्ह्यात प्राचीन काळी अजस्ततवात 

होता.  शैव धमा चार पंथांमध्ये जवभागला गेला.  

शैव पंथ, पशुपत पंथ, कारख पंथ, कापाजलक पंथ 

असे पंथ होते.  कापाजलक पंथ कालमुख पंथ 

म्हणूनही ओळखला जात असे.  शैव धमााच े

अजस्ततव प्राचीन राष्ट्रकूर् शासकाच्या काळापासून 

आजण तयाच्या जशलालखेांवरून सापडते.  

सोलापूर जजल्ह्यात अनके ठठकाणी या धमााची 

मंददरे असल्ह्याचे वर नमूद केले आह.े  सोलापूर 

जजल्ह्यात सापडलेल्ह्या काही जशलालेखांवरून शव 

मंददरे आजण शैव पंथाची कल्ह्पना येते.  

याबाबतची संशोधन माजहती सोलापूर यथेील 

जशलालेख अभ्यासक श्री.आनंद कंुभार यांनी या 

त्रैमाजसक संशोधनात ददली आह.े  संपूणा 

महाराष्ट्रात हा शैव धमा अजस्ततवात असल्ह्याने या 

मंददरांना दान ददल्ह्याची उदाहरणेही 

जशलालेखांमध्ये आढळतात.   

       यासाठी महाराष्ट्रभर जवजवध मंददरे 

बांधल्ह्याचे पुरावेही आहते.  या मंददरासाठी 

ददलेल्ह्या दणेगयांपैकी दोन दानही ज्ञात आहते.  

या जजल्ह्यात प्राचीन काळी शैव धमााचे चार 

पंथही अजस्ततवात होते.  यादव काळात राज्यकत े 

वेगवेगळ्या धमाांना दणेगी दते होता.  

सोलापुरातील मंददरातील मूती आजण 

जशलालेखांमध्ये शैव धमााचे अजस्ततव ददसून यतेे.  

प्राचीन काळी वीरशेवपंच हा सोलापूर 

पठरसरातील महत्त्वाचा सपं्रदाय होता आजण 

तयाचे मुख्य कें द्र सोलापूर जजल्ह्यात होते.  राजा 

जभल्ह्लम पाचवा हा वीरशेवपंथाचा संरक्षक सतं 

होता.  तो यादव शासक होता.   

यादव घराण्यातील जयतगो, हसदन, 

कृष्ण आजण महादवे इतयादी. यादव साम्राज्य 

संपूणा महाराष्ट्रात असताना या पंथाला 

राज्यकतयाांनी खूप प्रोतसाहन ददले होते.  तेव्हा 

सोलापूर जजल्ह्यातही यादव यांचा प्रभाव होता.  

यादव काळात सोलापूर जजल्ह्यातील सोनजलगे ह े

वोरशेव पंथाचे महान सतं श्री जसद्धमेश्वर याचं े

मूळ स्थान होत.े  यादव ह े सत्ताधारी वीरशैव 

पंचाचे भक्त होते.  तयामुळे तयाला जसद्धाथाबद्दल 

खूप आदर होता.   

      जसद्धमेश्वराचे शब्द हो यादव राज्यकतयाांनी 

अतयंत पजवत्र आजण महत्त्वाचे मानले असल्ह्यान,े 

यडर राज्यकतयाांनी तयांच्या जशलालेखांमध्ये 

तयाचे शब्द वापरले आहते.  यादवांच्या २० 

जशलालेखांमध्ये जसद्धमेश्वराचे दोन महत्त्वाच े

हयात असलेले आढळतात.  ह ेदोन श्लोक सोनाली 

लीग, सोलापूर येथील मजल्ह्लकाजुान मंददराला 
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ददलेल्ह्या दणेगया संदभाातील आहते.  सोलापूरच्या 

शजन रंधवाकान ेपुराणांची रचना केली.  तयातील 

माजहतीनसुार जसद्धशे्वरानंी सोनालीगे शहरात 

तलाव बांधून तयावर अनेक जशवहलगांची 

प्रजतष्ठापना केली.  इ.स. १९६० मध्ये, या 

पंथातील बसवेश्वर नावाचे एक महान संत 

प्राचीन सोलापूर जजल्ह्यात होऊन गेले.   

       जबजल हा कल्ह्याणीचा चालुक्य शासक 

जवक्रमाददतय सहावाचा मांडजलक म्हणून सोलापूर 

जजल्ह्यातील मंगळवेढचा प्रभारी होता.  जबजल 

कलचुरी कुरंु्बातील होती.  तयांनी इ. सन १९६२ 

मध्ये सोलापूर जजल्ह्यातील मंगळवेढा येथे आपले 

राज्य स्थापन केल.े  बसवेश्वर ह ेजबजलच ेआजश्रत 

मंत्री होते.  हा बसवेश्वर वीरशैव संप्रदायाचा 

उपासक आह े पंथाचे संस्थापक सोलापूर 

जजल्ह्याचे थोर संत होते ह े स्पष्ट होते.  अशा 

उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सोलापूर ह े प्राचीन 

काळी जचराजशवाचे पजवत्र दवेस्थान होते.  

यादवांच्या अनेक राज्यकतयाांनी या पजवत्र 

स्थळाला दान ददले होते.  मंगळवेढा आजण 

सोलापूरनंतर याच जजल्ह्यातील अक्कलकोर् 

तालुक्यात वीरशैव पंथाच ेदसुरे कें द्र ददल्ह्ली होत.े  

जहली ह े हत्तरसंग गाव आह े तया ठठकाणी 

कुडलसंगम नावाचे मंददर आह.े  

         दजक्षण भारतातील वीरशैव पंचांचे अनेक 

भक्त या मंददरात येत असत.  यादव नृपतीहसदन 

योन मंददरात दान केले.  यादवांचे राज्यकते, 

अजधकारी, राजघराण्यातील सदस्य आजण 

सामान्य लोक वीरशैवांच्या मंददराला दान दते 

असत.  या पंगतीच्या संस्कारानुसार तयांचे अंजतम 

संस्कार करण्याची इच्छाही तयांनी व्यक्त केली.  

तयामुळे सोलापूर जजल्ह्यातील वीरशैव पंथाच े

प्राचीन महत्त्व स्पष्ट झाले.  सोलापूर जजल्ह्यात 

वरील सवा पंथाचं्या संयोगाने जनै व बौद्ध धमा 

प्राचीन काळी अजस्ततवात असल्ह्याचे ददसते.  या 

जजल्ह्यात काही प्राचीन जनै मंददरे बांधली गेली 

असावीत.  मंददरे उद्धध्वस्त झाली असली तरी 

सोलापूर जजल्ह्यात अनेक दवेधमााच्या मूती जीणा 

अवस्थेत सापडतात.   

        कंुभारी, हत्तरू, हनबगी, लांबोर्ी येथे मूती 

आहते.  गेल्ह्या शतकात सोलापूर जजल्ह्यात जनै 

दवेता पद्मावतीची मूती सापडली होती.  ही मूती 

आजही चंदीगड येथील संग्रहालयात आह.े  

हनबगी आजण मलकवठे यथेील जशलालेखांमध्य े

जैन मंददरांचे संदभा सापडतात.  जैन यात्रेकरंूच्या 

भंगलेल्ह्या मूतीही आहते.  धार्ममक पंथांमधील 

संघषाामुळे अनेक ठठकाणी मंददराचे आजण मूतींच े

स्वरूप बदलण्यात आले.  जशवमंददरही जैन मंददर 

म्हणून पुढे आले.  जैनांची जोडी फक्त पहावयास 

जमळते. सोलापुरात प्राचीन काळी बौद्ध धमा 

अजस्ततवात होता.   

महाराष्ट्रातील अनेक जजल्ह्यांमध्ये अनेक 

बौद्ध जवहार स्थापन झाले.  या मठांना अनेक 

राज्यकतयाांनी दणेगयाही ददल्ह्या.  सोलापूर 

जजल्ह्यात जशलाहार राजवर्ीत बौद्ध धमा 

अजस्ततवात होता असे ददसत.े  वर म्हर्ल्ह्याप्रमाणे 

सोलापूर जजल्ह्यात प्राचीन काळी जवजवध धमााच े

अजस्ततव होते.  प्राचीन वैददक धमा, जैन आजण 

बौद्ध धमााचे वैचाठरक सहअजस्ततव जशलालेख 

आजण काही दवेस्थानांवरून स्पष्ट होते.  प्राचीन 

काळातील ह े जवजवध धमा आजण पंथ कोणतयाही 

भेदभावाजशवाय सोलापुरात फोफावत होते.   

  समारोप : 

          अथाातच,सोलापुरातील काही धमागुरंूनी 

सोलापूरची धार्ममक पठरजस्थती उच्च पातळीवर 

ठेवण्याचा प्रयत्न केल्ह्याच े ददसते.  सोलापुरात 

वीरशैव आजण हलगायत समाजाचे प्राबल्ह्य 

असल्ह्याने या समाजातील काही साधू पुरुषांचा 

थोडक्यात अभ्यास करणे आवश्यक आह.े  कारण 

प्राचीन काळातील सोलापूरची धार्ममक 

पठरजस्थती पाहता जसद्धशे्वर, रेवण जसद्धशे्वर, 

बसवेश्वर, दकरीरे्श्वर इतयादी महापुरुषांचा 

थोडक्यात आढावा घेणे वावगे ठरणार नाही.  

कारण या लोकांच्या धार्ममक योगदानाजशवाय 

सोलापूरची धार्ममक पठरजस्थती पूणा होणार नाही. 

सोलापूर जजल्ह्यातील वैददक धमााचा जवस्तार 

चांगला झाला होता आजण या काळात वैददक धमा 

समृद्ध होता. 
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