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प्रस्तावना: 

 कोणत्याही काळातील स्थापत्य हे तत्कालीन पररतस्थतीचा आततहास सांगत ऄसतो. राज्यकत्याांचा व सामनयांचा 

दृष्टीकोनही त्यातून तदसून येतो. प्राचीन व मध्ययगुीन काळात दगड , चनुा यामध्ये बांधकाम केले जात ऄसे. मंतदर स्थापत्य , तकल्ले 

स्थापत्य त्याप्रमाणेच बारव स्थापत्यतह वैतशष्टपूणण अहे. प्रस्ततु शोध तनबंधात सोलापूर तजल्यातील माळतशरस तालकु्यातील प्राचीन 

बारव स्थापत्याचे महत्व तवस्ततृपणे मांडण्यात अले अहे. 

 भारतीय संस्कृतीचा ऄभ्यास करताना तवतवध तशल्पस्थापत्याचा ऄभ्यास त्या त्या कालखंडातील ऄभ्यासकांनी केला 

अहे. जल व्यवस्थापन पध्दतीचे नागरी तवकासातील महत्व लक्षात घेता माळतशरस तालकु्यातील बारव स्थापत्याचा ऄभ्यास 

महत्वपूणण अहे. अज हा वस्तू प्रकार फारसा तदसून येत नाही , म्हणूनच प्राचीन व मध्ययगुीन कालखंडात जल व्यवस्थापन कसे 

होते त्यासाठी बारवांचा ईपयोग कसा केला जात ऄसे याचा ऄभ्यास करणे महत्वपूणण ठरले. बारव हा वस्तू प्रकार अज ऄवशेष 

रूपाने पाहण्यास तमळेल. ज्याकाही बारवा चांगल्या तस्थतीत अहेत त्यांचा एक ऐततहातसक वारसा म्हणून जतन करणे गरजेचे 

अहे.
[१]

 

 नागरी तवकासाची एक मलुभूत गरज म्हणून बारवांची तनतमणती केली गेली. त्यासाठी घेण्यात अलेले पररश्रम हे एका तवतशष्ट 

जमात तकंवा गटाची तनतमणती न राहता , एकूणच सामातजक ऄतभसरणाचा एक भाग म्हणून त्याकडे पतहले गेले. बारवांची तनतमणती 

एखाद्या मंतदरसमूह ईभारणीच्या श्रध्दनेे करण्यात अली. त्यांचे पातवत्र्य राखले जावे या कररता जनश्रध्दा तनमाणण करून त्याला 

जाणीवपूवणक धातमणक ऄतधष्ठान प्राप्त करून तदले.
[२]

 

 पतुणकमण यांचा एक भाग म्हणून, मग समाजातील कें द्रभूत सत्तेकडून अतण श्रेष्टी सामंताकडून सधु्दा यांची तनतमणती करण्यात 

अली. सवण धमाणच्या तवतवध ईत्सव प्रसंगी यांचे वैतशष्ठपूणण स्थान रातहलेले तदसून येते. सांस्कृततक जीवनातील पषु्काणणचें महत्व 

तदपोत्सावातून व्यक्त होत होते. यांचे ऄनेक सातहत्य दाखले ईपलब्ध अहेत. 
[३]

 

 

बारवाची स्थापना: 

 आ. स. ६०० ते १००० हा काळ दषु्काळ सदृश्य ऄसल्यामळेु या कालखंडात मोठमोठ्या तवतहरींची स्थापना करण्यात 

अली. गजुरात व राजस्थान येथे या काळात तबकट पररतस्थती ऄसल्याने तेथे प्रचंड मोठ्या अकाराच्या व कलापूणण तवतहरी 

बांधण्यात अल्या. या पररसरावर त्यावेळी मैत्रक घराण्याचे राज्य होते. 

मंतदर ही समाजधारणे मागील मलुभूत भावनात्मक पे्ररणा , परतं ुमानवी वसाहतीची व्याप्ती तवचारात घेतल्यानंतर सवणच 

मंतदराची तनतमणती नद्यांच्या काठी तकंवा ऄनय जलकें द्राभोवती करणे शक्य नव्हते , पररणामी मंतदर पररसरातच जलसंपदा ऄसणे 
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अवश्यक ऄसल्याने बहुतांश मंतदर पररसरात बारवा बांधलेल्या अढळतात. वसाहतींची पाणी परुवठयाची गरज या बारवे माफण त 

भागवली जात ऄस.े महाराष्रात प्रामखु्याने आ. स. ९ वे शतक ते १३ वे शतक हा काळ राजकीय दृष््टया सामंतशाहीचा अतण 

अध्यातत्मक दृष््टया तसध्दसाधकांचा होता. या काळात मंतदराचे महत्व ऄसाधारण होते , अतथणक दृष््टया तह मंतदर ेसंपनन ऄसत. 

ऄनेक प्रसंगातून तमळणाऱ्यादानातून मंतदर पररसराचा तवकास होत ऄसे. पंचोपचार पूजा , ऄष्टभोग यासाठी लागणाऱ्या ऄनेक 

बाबींवर मंतदराच्या वैभवाचा एक भाग म्हणून पररसरात ऄनेक अकाराच्या बारवा तनमाणण करण्यात अल्या
[४]

.  

 काळाच्याओघात ऄनेक मंतदर स्थापत्याच्या शैली ऄतस्तत्वात अल्या , ज्या प्रमाणात मंतदर स्थापत्याचा तवकास झाला 

त्या प्रमाणातच बारव स्थापत्याचा तवकास होउन ऄनेक मनोहारी बारवा तनमाणण झाल्या. महाराष्र परुता तवचार तकल्यास बीड 

येथील कंकालेश्वराची बारव हे याचे ईदाहरण अहे. ज्या प्रमाणात बारवांना महत्व प्राप्त झाले त्याच प्रमाणात कंुडाचेही महत्व वाढून 

त्यांची तवतवधरूपे कंुड , वापी, बारव, पषु्करणी, तडाग आत्यादी तनमाणण झाले. म्हजेच कंुडे , बारवा व पषु्करणी या जतमनीत तनमाणण 

केलेली मंतदर ेहोत. बारवांचा ईदय हा ताम्रपाषाणयगुीन संस्कृती आतका प्राचीनऄसल्याचे तदसून येते. मोहेंजोदडो अतण हड्डप्पा 

येथील ईत्खननात अढळलेली महास्नानगहेृ ही याची ईत्तम ईदाहरण अहेत. यावरून स्नानाने पातवत्र्य ही कल्पना तकती 

प्राचीनअहे याची प्रतचती येते. ऊग्वेद काळात व स्मतृी गं्रथात तवतहरी व बारवांचे ऄनेक संदभण अढळतात. 

 

बारवाचंी ऐजतहाजसक नोंद: 

 मौयण सम्राट ऄशोकाने अपल्या साम्राज्यातील महामागाणच्या बाजूने तवतहरी खोदल्याच्या नमूद केलेले अहे. कतनष्कानेही 

तवतहरी बांधल्याची नोंद १८१ च्या क्षत्रपाच्या तशलालेखात अढळते. तशला तदत्याच्या सौराष्रामध्ये तमळालेल्या ऄतभलेखात आ. स. 

६६६ मध्ये शेतीला पाणी दणे्यासाठी वापरत ऄसलेल्या तवतहरींची नवे "तशलादडंक", "धोरक" ऄशी दणे्यात अली अहेत.
[५]

 

पतिम भारतात सहाव्या शतकापासून बारव बांधण्यास सरुुवात झाली अतण गेल्या शतकापयांत ते चालू रातहले. त्याचे मखु्य कारण 

सहाव्या शतकापासून अपल्याकडे वारवंार भयानक दषु्काळ पडू लागले. माकां डेय परुाणातील दवेी महात्म्यात एका शंभर वषाणच्या 

प्रदीघण दषु्काळाचे वणणन अहे. दतण्डनच्या "दशकुमार चररत्रात" ही ऄसेच भयानक वणणन अहे. पढेु मध्ययगुातही हीच पररतस्थती 

होती. त्या काळात अलेल्या परकीय प्रवाशांच्या वणणनातही दषु्काळाचे रृदय द्रावक वणणने अढळतात. ऄशा पररतस्थतीत बारवाचे 

अतण तवतहरींचे महत्व लक्षात येते. महाराष्रात बारव तवतहरी बांधण्यास १० व्या शतकात यादवांच्या काळापासून सरुुवात झाली. 

भोजाच्या "समरांगण सूत्रधार" अतण भवुनदवेाय "ऄपरातजत - पचृ्छा" या गं्रथात या वास्तपु्रकाराची तांतत्रक मातहती अहे
[६]

.  

 बारव याला प्राचीनकाळात कंुड , पषु्करणी, वापी ऄशा नावाने ओळखले जायचे. बारवा सारखी वास्त ुही जास्त करून 

मंतदर पररसरात पाहण्यास तमळायची. प्राचीनकाळात बारव बांधण्यामागील मळु ईद्देश मंतदरातील दवे व दवेतांची पूजा व तपण्याच्या 

पाण्याची सोय व्हावी हा होता. साधारणत: बारवांची स्थापना ज्या तठकाणी नदीचा प्रवाह तकंवा पाण्याचा कोणताही स्त्रोत ईपलब्ध 

नाही ऄशा तठकाणीच केली जायची. सोलापूर तजल्यातील माळतशरस तालकु्यात दखेील ऄशाच परुातन मंतदरा समोरील बारवांचा 

या संशोधन पतत्रकेत सखोल ऄभ्यास मांडण्यात अला अहे. 

 

हमेाडपंती स्थापत्यशैली:  

भारतीय स्थापत्यशैलींपैकी एक प्रमखु शैली म्हणून हेमाडपंती शैलीचा ईल्लेख केला जातो. दवेतगरीच्या यादवांच्या 

राज्याचे सन १२५९ ते १२७४ याकाळात मखु्य प्रधान रातहलेल्या हेमाद्री पंतडत तकंवा हेमाडपंत यांनी या प्रकारच्या 

आमारतबांधणीचा महाराष्र अतण दख्खन पठारावर ऄनेक तठकाणी ईपयोग केल्याने ही बांधणीपद्धत त्यांच्या नावावरून हेमाडपंती 

म्हणून ओळखली जाउ लागली. मंतदरांचे हेमाडपंती पद्धतीने झालेले बांधकाम तटकून रातहले अतण त्यामळेु ते अजही 

ऄभ्यासकांना ईपलब्ध अहे. सामानयतः आमारत बांधणीत घडवलेल्या दगडांमध्ये चनुा तकंवा त्याप्रकारचा दजाण न भरता दगडच 

वेगवेगळ्या कोनातून कापून , त्यांनाच खुंट्या अतण खाचा पाडून ते एकमेकांत घट्ट बसू शकतील ऄशी रचना केली जाते. 

मंतदरांसारख्या वास्तूत पायापासून तशखरापयांत ही दगड एकमेकांत गुंफून केलेली रचना एकसंध ईभी राहाते अतण तटकाउही 

बनते. वेरूळचे घषृ्णेश्वर मंतदर, औढंा नागनाथ येथील मंतदर ही हेमाडपंती स्थापत्यशैलीची काही ईदाहरणे होत.
[७]
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वेळापूर अधभनारी नटेश्वर मजंदर: 

 पंढरपूर - ऄकलूज रस्त्यावर ३० तक.मी. ऄंतरावर वेळापूर हे एक खेडे गाव अहे , या गावाच्या दतक्षण तदशेला ऄधणनारी 

नटेश्वर मंतदर अहे व ततथेच समोर एक बारव अहे. ही बारव सातवाहन कालीन ऄसावी कारण या मंतदराची रचना ही सातवाहन 

कालीन रचना अहे व सदर बारवेची रचना दखेील त्याच काळातील अहे ऄशी ऄख्यातयका या पररसरातील लोकांमध्ये अहे. ही 

बारव अयताकृती अहे व ततच्यात ईतरण्याकररता पूवण - पतिम पायऱ्यांची सोय अहे (अकृती क्र.३). या बारवेच्या ईत्तर तदशेस 

एक तलाव अहे. सदर तलाव हा कायम भरलेला ऄसतो. 

 ऄधणनारी नटेश्वर मंतदरापासून साधारण १ तक.मी. ऄंतरावर पंढरपूर तदशेकडील बाजूस एक प्राचीनमंतदर ेअढळून येतात. 

ही मंतदर ेएका मोठ्या तलावाजवळ तवकतसत झाली अहेत.  

 सोलापूर तजल्यातील वेळापूर येथील हनेश्वर महादवे मंतदर हे ऄधणनारीनटेश्वराचे हे जगातील एकमेव ऄसे मंतदर अहे. 

हेमाडपंती वास्त-ुपध्दतीचे हे बांधकाम ऄसून यादव राजा रामचंद्र १२७१ ते १३१० यांच्याबद्दलचे तशलालेख यावर कोरलेले 

अहेत.  

मराठी अतण संस्कृत भाषेत ऄसणाऱ्या या तशलालेखात दवेराव यांच्या नावाचा ईल्लेख अहे. चैत्र - वैद्य १ , माचण - एतप्रलच्या 

दरम्यान या ठीकाणी नटेश्वराच्या नावाने यात्रा भरते. जगातील एकमेव ऄसे म्हणून जरी या मंतदराचा ईल्लेख करण्यात अला अहे. 

मंतदराबद्दल पजुारी सोडले तर कोणालाच मातहती नाही. मात्र परुातन खात्याच्या वेबसाइटवर या मंतदराचा ईल्लेख जरुर केला अहे. 

[ऄ.नं. १०७] 

 मंतदरासमोरच , महादवेाच्या ऄतस्तत्वाची ग्वाही दणेार ेपाण्याचे एक मोठाले कंुड अहे. बाराही मतहने यामध्ये पाणी ऄसते. 

डाव्या बाजूला एक गोमखु ऄसून पतहल्या पायरीजवळ एक तशलालेख कोरलेला अहे. यामध्येच , ईजव्या बाजूला ऄसणाऱ्या पाच - 

सहा मंतदरामध्ये नागदवेता , गणेश यांच्या मूत्याण  अहेत. तर डाव्याबाजलुा एक छोटेसे मंतदर ऄसून त्यामध्ये एक तपंडी अहे. 

मंतदरातील बहुतांशी मूत्याण  जवळच - परुातन खात्याने - बांधलेल्या संग्रहालयात अहेत. संग्रहालयातील काही मूत्याांवर हात 

तफरवला - ऄथवा - तटचकी मारल्यास सप्तसूर तनघतात. 

 मखु्य दरवाजासमोरच एक नंदीची सरासरी अकारमानापेक्षा मोठीच म्हणता येइल ऄशी मूतण अहे. गाभाऱ्यातील 

दरवाजावर "गजलक्ष्मी" कोरलेली अहे व हे सदु्धा अपल्यामध्ये एकमेव ऄसा ईल्लेख करण्यासारखे अहे. कारण शक्यतो 

मंतदराच्या - गाभाऱ्याच्या दरावाज्यावर गणपती कोरलेला ऄसतो. मखु्य मंतदराच्या ईजव्या बाजूला एक छोटेसे मंतदर भग्नावस्थेत 

ऄजूनही ईभे अहे. असपासच्या ऄनेक मंतदरात वेगवेगळ्या अकाराच्या ऄनेक तपंडी अहेत. मंतदरातील मूतण ऄततशय दखेणी 

ऄसून त्या कालीन कलेचा एक ऄतितीय नमनुा म्हणावा ऄशीच अहे. पांढऱ्या शभु्र ऄशा वस्त्रात ऄसणारी ही मूतण ऄसून मूतणच्या 

वरील भागात - गोलाकार - सप्तऊषींच्या प्रततमा कोरलेल्या ऄसून मध्यभागी कीततणमखु अहे. पावणतीच्या पायावर एक चक्र अहे तर 

पायाच्या बाजूला गणपती, एक परुातन ऊषी यांच्या प्रततमा कोरलेल्या अहेत.
[८]

 

वेळापूर येथील ऄधणनारी नटेश्वर मंतदर हे १७ o४७'२९'' ईत्तर ऄक्षांश व ७५ o०३'१३'' पूवण रखेांश येथे अढळून येते. 

तसेच त्याच्या पासून २५० मीटर दूर पंढरपूर - पणेु रस्त्यावर त्याच मंतदराचा काहीसा भाग तवस्तारलेला अढळून येतो. त्या 

तठकाणी एक तलाव अहे. या पररसराचा भूशास्त्रीय ऄभ्यास केला ऄसता पढुील मातहती अली - पतहला थर हा ६ फुट माती, दसुरा 

थर हा १२ फुट मरुूम , ततसरा थर हा ३ फुट लाल गेरू अढळून येतो. म्हणूनच मंतदरातील बारवेत कायमस्वरूपी पाण्याचे स्त्रोत 

तजवंत अढळतात. 
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आकृती क्र. १: वेळापूर येथील मंददरातील सुबक 

मूती. 

आकृती क्र. २: वेळापूर येथील अधधनारीनटेश्वर मंददराजवळील 

बारवेचे दवधान. 

 

 
आकृती क्र. ३: वेळापूर येथील अधधनारीनटेश्वर  

मंददर पररसरातील बारव. 

आकृती क्र. ४: माळदिरस तालुक्यातील बारवांचे दिकाण 

दिधदवणारा नकािा. 

 

ऄधणनारी नटेश्वर वेळापूरचे ग्रामदवैत. मंतदराच्या प्रवेशिाराबाहेर ईजव्या बाजूस छोट्या बांधकामामध्ये सुंदर ऐटीत 

बसलेली गणेशमूतण तदसते. डाव्या बाजूस ईंच दीपमाळ अहे. तेथे मोठी बारव अहे. बारवेमध्ये पाण्याला सवण बाजंूनी झर ेऄसल्याने 

बारव ईनहाळ्यात कधीही कोरडी पडली नाही. मखु्य मंतदरासमोर बारवेत नैऊत्य कोप-यामध्ये लहान मंतदर अहे. त्यामध्ये दोन 

तशवतलंगे अहेत. त्यांना काशीतवश्वनाथ व रामेश्वर स्थान ऄस ेम्हणतात. ही दोनही तशवतलंगे पावसाळ्यात पाणी पातळी वाढल्यानंतर 

पाण्याखाली जातात, म्हणून बारवेतील जलाला सवण तीथाांचे महत्त्व लाभते ऄशी भातवकांची धारणा अहे. त्यांच्या शेजारी वायव्य 

बाजूला बळीश्वर मंतदर अहे. बळीश्वर मंतदराचे बांधकाम दगडी पाषाणामधील खांब व तशळा यांमध्ये बांधलेले अहे. ते मंतदर मखु्य 

मंतदराच्या समोर बारवेशेजारी थोडे खाली, जतमनीमध्ये ऄसलेले तदसते. मंतदराच्या गाभा-यामध्ये दोन तशवतलंगे अहेत. मखु्य 

तशवतलंग सुंदर अहे. छोटा नंदी अहे. बाहेरील बाजूस ईंच असनावर गणेशमूतण अहे. दसु-या दोन असनांवरील दोन मूतण 
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प्राचीनवास्तू खात्याकडे अहेत. त्याच्यासमोर नागदवेता. त्या प्रत्यक्षात दतक्षणेकडे मखुाकडून एकमेकाला वेटोळे घातलेल्या 

स्वरूपात दोन नाग मूतण अहेत. 

 मंतदरामध्ये ऄधणनारी नटेश्वर वातषणक ईत्सव यात्रा चैत्र ( माचण) मतहनयामध्ये गढुीपाडवा सणापासून सरुू होतो. चैत्र शदु्ध 

पंचमी तशवपावणती तववाह हा वातषणक ईत्सव चालू होतो. पंचमीला हळदी ईत्सव (चैत्र शदु्ध ऄष्टमी), लग्न ईत्सव. चैत्र प्रततपदा राजो 

पालखी (वरात) यात्रा ईत्सव ऄष्टमीपयांत ऄसतो. वातषणक यात्रा ईत्सवाला हजारो भातवक येतात. 

 वेळापूरचे ते मंतदर तकती काळापासून ऄधणनारी नटेश्व राचे मंतदर म्ह णून ओळखले जाते याद्दलची नेमकी मातहती ईपलब्ध ्

नाही. सोलापूरचे आततहासाचे ऄभ्यााासक अनंद कंुभार यांच्यात सांगण्याहप्रमाणे शंकर अतण पावणती यांच्यााी ऄधणनारी नटेश्वरर या 

एकरुपाबद्दलची संकल्परना अतण वेळापूरच्यार मंतदरातील मूतण यांमध्येस साम्य ु अढळून येत नाही. कंुभार वेळापूर येथील मूतण 

ऄधणनारी नटेश्वकराची ऄसल्याताचे नाकारतात. वेळापूर पररसरात त्या मंतदरातवषयीची मातहती दणेार े तीन ते चार तशलालेख 

अढळतात. त्या त तदलेल्याय मातहतीप्रमाणे ऄधणनारी नटेश्वतराचे समजले जाणार ेते मंतदर प्रत्यहक्षात वटेश्वलर नामक दवेतेचे ऄसल्यारचा 

परुावा सापडतो. मात्र ती मूतण अतण ते मंतदर पररसरातील ग्रामस्थांाीमध्येत ऄधणनारी नटेश्वतराच्याभच नावाने ओळखले जाते. 

 पंढरपूर - ऄकलूज रस्त्यावरी वेळापूर ऄधणनारी नटेश्वर मंतदर हे सातवाहन कालीन प्राचीन मंतदर, या पररसरातील बारव ही 

त्याच काळ खंडातील अहे. या बारवेची स्थापना केवळ मंतदर पररसर व तेथील पूजाचाणकरण्याकररता केलेली ऄसावी. कारण या 

मंतदरात ऄलीकडील काळात बरीच वस्ती तनमाणण झाली अहे. पूवण या मंतदराच्या जवळ कुठलीही लोकवस्ती नव्हती. नंतरच्या 

काळात या बारवेचा वापर वसाहतीकररता तपण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून दखेील केला जात ऄसावा. १९७२ च्या 

दषु्काळात या बारवेचा तपण्याच्या पाण्यासाठी वापर केला होता ऄसे येथील गावकऱ्यांचे म्हणेणे अहे. अताच्या काळात तेथे ASI 

चे एक कायाणलय दखेील स्थापन झाले अहे. तेथे अज एक प्राचीनवास्तंूचे संग्रहालय दखेील ईभारण्यात अले अहे. त्याच वेळापूर 

गावाच्या ईत्तरसे ऄशीच काही प्राचीनमंतदर ेअहेत त्या तठकाणी दखेील एक तलाव अहे जो अज ASI ने कंुपण बांधून त्याची 

व्यवतस्थत तनगा राखण्यात येते. 

 

  
आकृती क्र.५: महाळंुग येथील येमाई दवेी 

मंददराजवळील महादवे मंददराच्या बारवेचे दवधान. 

आकृती क्र.६: महाळंुग येथील महादवे मंददरासमोरील 

बारव 

 

महाळंुग येथील बारव: 

 माळतशरस तालकु्यात महाळंुग नावाचे एक गाव अहे. हे तठकाण सोलापूर शहरापासून १२० तक. मी. ऄंतरावर अहे. 

सोलापूर - पंढरपूर - ऄकलूज मागे महाळंुग या गावाला जाता येते.  सदरचे गाव हे भीमा नदी पासून साधारण ४ तक.मी ऄंतरावर 

वसलेले अहे. हे गाव येमाइ दवेी मंतदरामळेु सदर पररसरात प्रतसद्ध अहे.  

 येमाइ दवेी मंतदर पररसरात एक प्राचीन काळातील महादवे मंतदर अहे.  येमाइ दवेी मंतदराची रचना ही नंतरच्या काळामध्ये 

झाल्याचे तदसून येते. मळु बारव ऄसणार ेमहादवे मंतदर हे ईत्तर - दतक्षण तदशेस अहे , तर येमाइ मंतदर हे पूवेस तोंड करून पूवण - 

पतिम बांधण्यात अले अहे. महादवे मंतदराचे बांधकाम हे हेमाडपंती पद्धतीचे अहे . महादवे मंतदरा समोरील बारव ही १७
0
५२’१४” 
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ईत्तर व ७५
0
०५’३५” पूवण आतक्या रखेांश व ऄक्षांशावर गगुल नकाश्यावर अढळते.  या महादवे मंतदर पररसरात माकडांचे साम्राज्य 

ऄसल्याने बरचे भक्तगण या मंतदरात प्रवेश करताना घाबरतात. 

 महादवे मंतदर हे ईत्तरातभमखु ऄसून , त्याची ईत्तर दतक्षण रंुदी ही १६ फूट अतण पूवण पतिम लांबी ही ५६ फूट अहे , 

तसेच मंतदराची ईंची ही १२ फूट अहे. या मंतदराचे मखु मंडप व गभणगहृ ऄसे दोन भाग अहेत.  

 मखुमंडप हे ईत्तरातभमखु ऄसून या मध्ये अठ दवेकोष्टके व सोळा (१६) कोरीव खांब अढळतात. हे मंतदर हेमाडपंती 

अहे कारण या मंतदराच्या बांधकामात चनुा व तवटांचा वापर न करता दगडांचा वापर केला अहे. 

 सदर स्थान हे भीमा नदी पात्रापासून ३ तकमी ऄंतरावर १७
o
५२'१४'' ईत्तर ऄक्षांश व ७५

o
०५'३५'' पूवण रखेांश येथे 

तस्थतः अहे. या तठकाणी येमाइ दवेी मंतदर अहे. तसेच त्या बाजूला एक प्राचीनमहादवे मंतदर अहे , ज्याच्या बाहेरील बाजूस 

ऄततशय सुंदर बारव अहे. या चा ऄभ्यास केला ऄसता पढुील मातहती ईपलब्ध झाली - ९ फुट माती, १५ फुट मरुूम, ४ फुट लाल 

गेरू अढळून येतो. तरीही ही बारव ईनहाळ्यात कोरडी ऄसते कारण भीमा नदीचे पात्र दखेील या दरम्यान कोरडे ऄसते
[९]

. 

 महाळंुग गावात येमाइ दवेी मंतदराजवळ एक प्राचीन काळातील बारव अहे.  येथे एक महादवे मंतदर ऄसून, हे मंतदर 

बारवेतच स्थापन करण्यात अलेले अहे. या महादवे मंतदरासमोरील बारव ही अयताकृती अहे व ततचा वापर हा केवळ मंतदरातील 

पूजा ऄचाण करण्याकररता व मंतदर पररसर स्वच्छते साठी होत ऄसावा ऄसे प्रथमदशणनी अढळून येते. या पररसरात शेती चांगल्या 

प्रकारची ऄसून दखेील येथे या बारवेमध्ये अता पूवण सारखे पाणी नसते. अज ही वास्तू ASI ने एक पे्रक्षणीय वारसा म्हणून जपला 

अहे. 

 

 

 

आकृती क्र.७: खंडाळी येथील महादवे मंददरासमोरील 

प्राचीनबारवेचे दवधान. 

आकृती क्र. ८: खंडाळी येथील महादवे मंददरासमोरील 

प्राचीन बारव. 

 

खंडाळी बारव:  

 खंडाळी हे गाव वेळापूर ऄकलूज रस्त्यावर वेळापूर पासून ८ तक.मी. ऄंतरावर ऄसलेले छोटे खेडे अहे  
[१०]

. त्या 

गावाजवळून एक ओढ वाहतो , त्या ओढ्याजवळ एक ऄततशय दखेणे व प्राचीनमहादवे मंतदर अहे , ज्याच्या समोर एक बारव अहे. 

या बारवेत अज पाणी नाही कारण या बारवेची खोली ही जमीन सपाटी पासून १० फुट दखेील नाही. (अकृती क्र. ८)  या बारवेत 

ईतरण्याकररता पायऱ्यांची सोय अहे. ती साधारण १० ते १२ पायऱ्यांची सोय अहे. मंतदर व बारवेचे तमळून एकूण १४ दवेकोष्टके 

अढळून येतात. ५ पायऱ्या ईतरल्यानंतर या बारवेत एक सोपान (टप्पा) दणे्यात अला अहे. नंतर ७ पायऱ्यांची सोय केली अहे. 

(अकृती क्र. ८) 

 वेळापूर ऄकलूज रोडवर , ऄकलूज येथून ७ तकमी ऄंतरावर खंडाळी गावानतजक एक ओढा अढळतो. सदर स्थान हे 

१७
o
८३'०८'' ईत्तर ऄक्षांश व ७५

o
०४'४९'' पूवण रखेांश येथे तस्थतः अहे

[११]
. येथे एक प्रातचन महादवे मंतदर अहे, त्या मंतदरासमोर 

एक प्रशस्त बारव अहे. ततचा भूशास्त्रीय ऄभ्यास केला ऄसता पढुील मातहती तमळाली - पतहला थर हा ३ फुट माती , दसुरा थर हा 

५ फुट मरुूम , ततसरा थर हा २ फुट लाल गेरू अढळून येतो. तरीही ही बारव ईनहाळ्यात कोरडी ऄसते कारण मंतदराशेजारून 

वाहणारा ओढा हा दखेील कोरडाच ऄसतो. या बारवेची खोली ही साधारण १० फुट अहे. 
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 खंडाळी गावाच्या अलीकडे ३०० मीटर ऄंतरावर डाव्या बाजूस ही बारव ऄसून. ती एका शेतात वसलेली बारव वाटते. 

परतं ुतेथील बांधकाम हे हेमाडपंती अहे व त्या बारवेचे स्थापत्य दखेील त्याच काळातील अहे. या बारवेचा ईपयोग हा 

प्राचीनकाळापासून मंतदराच्या पूजाऄचणना व पररसर स्वच्छ करण्यासाठीच केला जात ऄसावा. कारण त्या बारवेची खोली ही 

साधारण १० फुट अहे व अज या खोलीवर पाणीदखेील तमळत नाही , पूवणच्या काळी लोकवस्ती कमी होती त्यामळेु लोकांचे पाणी 

वापरदखेील त्याकाळी कमी होता. 

 

तालुका बारव 

क्र. 

गावाचे 

 नाव 

स्थळ अक्ांश रखेांश सामाजिक / 

धाजमभक / आजथभक 

वापरत आह े/ 

नाही. 

माळतशरस 

१ वेळापूर ऄधणनटेश्वर 

मतंदर 

१७
o
४७'२९'' ७५

o
०३'१३'' धातमणक व 

सामातजक  

अहे. 

२ महाळंुग मतंदर १७
o
५२'१४'' ७५

o
०५'३५'' सामातजक व 

धातमणक  

नाही. 

३  खंडाळी मतंदर १७
o
४९'५०'' ७५

o
०२'४०'' धातमणक व अतथणक नाही. 

तक्ता क्र. १: माळदिरस तालुक्यातील दवदवध बारवांच्या स्थळ व त्यांचे ऄक्षांश व रखेांश. 

 

साराशं  

 माळतशरस तालकु्याला धातमणक आततहास अहे, त्याच बरोबर या तालकु्यातून भीमा नदीचे प्रवाहान होत अहे.(अकृती 

क्र.४) वेळापूर येथील सातवाहन मंतदर रचना ही प्राचीन काळात दखेील पाण्याच्या स्त्रोतांचा सखोल ऄभ्यास करून करण्यात अला 

अहे. मंतदरातील बारवेची रचना ही तभंतीवर जतमनीतील पाण्याचा दाब पडू नये म्हणून तभंतींमध्ये ठरातवक ऄंतरावर लहान लहान 

तछद्र ठेवलेली अहेत. बारवेच्या दगडांच्या सांध्यात पक्का चनुा भरलेला नाही, त्यामळेु यातून पाण्याचा तझरपा होउन पाण्याचा 

दाब वाढत नाही. बारवेच्या बांधकामाचा भार पेलू शकेल ऄशी पायाची रचना केली अहे. 

 एका थरावर दसुऱ्या थराची रचना करताना वरच्या थरातील दगड, खालच्या थरातील दगडापेक्षा साधारणतः २ से मी 

मागे रचलेला अढळून येतो. बांधकाम जसजस ेवर जाइल तसतसे बारवेचा घेर वाढत गेल्याचे अढळून अले. त्यामळेु बांधकामाच्या 

वजनाचा दाब तवस्ताररत भागावर पडतो. ऄशा प्रकारच्या जोडणीस ऄटकाव जोड ऄथवा ईटंगळ ऄसे म्हणतात. काही तठकाणी 

वरच्या दगडाचे टोक खालच्या दगडाच्या खाचेत बसवलेले अहे, तकंवा दोन समांतर दगडामध्ये ईभी खाचकरून त्यात तशसे तकंवा 

तांबे तवतळवून भरले अहे. कोपऱ्यावरील दगड पडू नये म्हणून तो काटकोनात घडतवलेला अहे. ऑफसेट जोडणी पध्दतीने 

बारवेच्या प्रवेशाची रंुदीही ततच्या तळाच्या पायरीच्या रंुदीपेक्षा जास्त अढळून येते. या तंत्रामळेु बारवांचे बांधकाम ऄनेक 

शतकापासून तटकून अहे. ऄशा प्रकारची रचना ही वेळापूर, खंडाळी व महाळंुग येथे अढळून येते. 

प्रत्येक बारवेचा भूपरुातत्वीय शास्त्रीय पद्धतीने ऄभ्यास करून तेथील ऄसणार ेखडक , त्या खडकातून वाहणार ेपाणी , 

त्यांचा होणारा जलसाठा या तवषयी सवण मातहती गोळा करण्यात अली अहे (तक्ता क्र.१). एक तनष्कषण ऄसा काढला जातो की जर 

बारवेच्या तठकाणी १० ते १५ मीटरच्या खोलीवर छीतद्रत मांजऱ्या खडक ऄथवा लाल गेरू खडक अढळला तर तेथील पाणी कमी 

होत नाही. (अकृती क्र.९) 
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आकृती क्र.९: माळदिरस तालुक्यातील दवदवध बारवांच्या दिकाणी आढळणार ेखडक. 
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