


 छपाईचा  नमुना तयार  कर यासाठी  खालील मजकुर आिण छायािच  उपयोगात  आणावीत     
 

चारठाणा 
 िजंतूर तालु  यातील हे गाव िजंतूर  या पूवस समुार े १० िक.मी. अंतरावर वसलेले असून ते नािशक- जालना- अधापरु-

पटटगडुम रा  य महामागावर आहे. येथे िहंदूची लहानमोठी अशी अनेक देवळे आहेत. ाचीन काळी येथे चा द  त नावाचा राजा होऊन 
गे  याच ेसांिगतल ेजाते. ऐितहािसक  टया चारठाणा हे  गाव अितशय मह  वाचे मानले जाते. चा  (सुंदर)  थान हयाव न चारठाणा हे 
नाव पडले असावे. चारठाणा हया संपूण दगडी बांधणी  या यादवकालीन िश  पकलेने नटले  या गावास हेमांडपथी  थाप  यकले  या 

 टीने अन  यसाधारण मह  व ा  त झाले आहे. मोगल काळात चारठाणा वािशम सरकारात मोडत होते. 
येथे ३६०  या वर मंिदरे होती असे सांिगतले जाते  या बददल अशी आ  याियका आहे. क , चा द  त राजाची चा मती ही 

फार मोठी िशवभ  त होती. तीथया ा क न ती भारतवषातील िशवमंदीरांचे  दशन घेत असे. तो यादव राजांचे पंत धान हेमा ीपंत यांची 
बहीन होती. हेमां ीपंत मु  य अमा  य (करणािधप) झाले  यावेळी ते आप  या बिहनीस भेटावयास आले.  यावेळी  यांची बहीण आजारी 
होती. हेमां ीपंत चारठा  यास आ  या नंतर आप  या  बिहनीस  हणाल े “ मी आता यादव राजांचा पंत धान झालो आहे. तुला काय 
पािहजे ते मागनु घे.”  यावर  चा मती  हणाली “भाऊ मी आता थकले आहे.माझी इ  छा आहे क , पालक त बसून रोज निवन 
िशवमंिदरात जाऊन भ  ती करावी.”  हणून हेमा ीपंतांनी चारठा  यास ३६० मंिदरे  बांधनी बहसं  य मंिदर ेशंकराची होती. 

येथील मंिदरांम  य ेकाही जैन  मंिदरांचे सु दा अवशेष िदसतात. महारा   शासना  या परुात  व  िवभागाने येथील ाचीन मंिदरे 
१९६८ पासून संरि त  मारकिश  प  हणून घोिषत क न ता  यात घेतली आहेत. ही सव मंिदरे बारा  या िकंवा तेरा  या शतकातील 
असावी असे इितहास संशोधकांचे मत आहे. 

िजंतुर तालु  यातील बा  हणी हया गावी िलंगायतांचा मठ आहे. या मठातील  वामी जवळ “ ी चा े  महा   य ” नावाचा ६४ 
अ  यायाचा ह  तिलिखत ंथ होता.  यात येथील संपुण मंिदराचे व  यातील देवत आज उपल  ध नाही. येथे पूव  या असं  य मंिदरांचे 
अवशेष सापडलेले आहेत.पुणाअव  थेत असले  या मंिदराव न गावा  या पूवपासून पि मे पयत हेमाडपथंी मंिदराचा पटटाच असावा. 
असा िन  कष काढता येईल. 

येथील मंिदराम  य े नृिसंहतीथ, गोकुळे  वर ,उकंडे  वर,काशीिव  वे  वर जोड महादेव,सर  वती(खरुाची देवी), महादेव,झुलता 
मनोरा व जैन मंिदर अवशेष, कसबातील गणेश मंिदर,   या शेजारचे महादेव मंिदर हेमाडपथंी प  दतीचे उ  कृ  ट नमुने असनु, ती एकाच 
प  दतीची नसुन िम प  दतीने बांधले  या आहेत.  यके मंिदराचे सिव  तर वणन या अ  यासा  या क ेबाहेरचे आहे. 

गावा  या पि मेस असले  या सुंदरशयना नदी  या पि मेस  िकना-यावर निृसंहतीथ मंिदर आहे. हे मंिदर पूवािभमखु  असून 
मंिदरासमोर नदीकाठी  दगडी पाय-यांचा घाट बांधलेला होता. घाटाचे अवशेष आज िश  लक आहेत.  थािनक लोकांनी घाटाचे  सुंदर 
कोरलेले  दगड घरे  बांध  यांसाठी अनिधकृतरी  या नेले आहे. 

घाटाव न वर चढत गे  यावर समोर एक श  त आवार असलेले भ  य निृसंहतीथ मंिदर आज ही पणुाव  थेत आहे. हया 
हेमाडपतंी मंिदराची रचना, समोर सभामंडप, पुढे अंतराळ व नंतर गाभारा अशी आहे. सभामंडप सोळा खांबांवर अस  यामुळे  यास 
सोळाखांबी नृिसंह मंिदर असेही  हणतात. या मंिदराचे  नाव जरी निृसंहतीथ असे असले तरी गाभा-या  या िशविलंग  थापलेले िदसते. 
मागील िभंतीशी नृिसंहाची मूत  असावी. असे वाटते. ती निृसंह मूत  व ड येथील निृसंह मंिदरात  थापन केलेली आहे. याबाबत अशी 
आ  याियका आहे क , िजंतूरचे सु िस  द संत व सु िस  द लेखक ा.ल  मीकांत तांबोळी यांचे सातवे पवुज सतंवा महरांजानी मंिदरात 
तप  चया  क न स  न झाले  या  निृसंहाला आप  या समवेत ये  यांची िवनंती केली. मा  “तू पुढे चल मी तु या मागोमाग येतो व तू  जेथे 
अिव  वासाने  मागे पाहशील तेथेच मी थांबेन.” अशी अट घातली. आठ मैल चालत गे  यावर िजंतूर  या पि मेस दोन मैलावर असले  या 
व ड गावाजवळ संताबांनी मागे वळून पािहले. तेथेच देव थांबले. आज  या िठकाणी भ  य निृसंह मंिदर आहे. येथील निृसंहदेव चारठाणा 
येथील ा  हणांचे कुलदैवत आहे. ही मूत  अितशय सुंदर असून काह  या मते सुमार े३०० वषापूव  चारठाणा येथील निृसंहाची मूत  
काही लोकांनी व ड येथे नेली असावी. 



 
 
 

 
 
 



 
 


