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काझड गावचा इतिहास
प्रा. सतं ोष शेलार
कममवीर आबासाहेब तथा ना. म. सोनवणे महाववदयालय, सटाणा
वज.नावशक.

पार्श्वभूमी :
काझड हे गांव इदं ापरू तालक्ु यातील गाव असनू इदं ापरू च्या पविमेस ३० वक.मी. तर वभगवणच्या दविण बाजसू समु ारे १८ वक.मी.
वर वसलेले आहे. त्यालगतच्या वशदं वे ाडी, बोरी, लाकडी, वनबं ोडी ही गावे आहेत .
गावनामाची उत्पत्ती :
गावातील जेष्ठ नागरीक श्री पोपटकाका कुलकणी (इगं ळे ) याच्ं या मते गावाचे मु ळ गाव कंकावती असे होते .1 येथे काज ळे
आडनावाचे लोक राहत असत . काजळचा उपभ्रश
ं होत काजड काझड असे नाव पडले असावे 2 पवमती नरूटे (गरू
ु जी) याचं े मते गावचे मळ
ू
3
नाव काजळी असे असा वे पढु े ते काझड बनले . मात्र काही नागरीकानं ी असे मत व्यक्त के ले की गावचे नाव पवु ी मलकापरू असे असावे
कारण गावात मलके श्वराचे मंवदर आहे.4 गावनामाची उत्पत्ती स्पष्ट होत नाही मात्र ते अपभ्रंशातनू तयार झाल्याची शक्यता मात्र व्यत होते .
धातमवक बाबी :
काझड गावचे ग्रामदैवत भैरवनाथ हे असनू वदवा ळी मध्ये भाऊवबजेच्या दसु ऱ्या वदवशी कावतमक शध्ु द तृवतयेला भैरवनाथाची यात्र
भरववली जाते .5 यात्रेत तमाशा व कुस्त्यांचा फड हा इतर यात्रांप्रमाणेच वैवशष्टय आहे . वसध्देश्वर, मलके श्वर हे इतर देव गावात आहेत .
वसध्देश्वरास वसदोबा, वसध्दनाथ असेही सबं ोधले जाते . गावाच्या मध्यभागी वसध्देश्वराचे हेमाडपंती मंवदर आहे .6 गावात मलके श्वराचेही दगडी
मंदीर असनू हेमाडपंथी रचना असलेले व मोठा सभामंडप असलेले मंदीर आहे .7 ववशेष म्हणजे मंदीरातील गाभा ऱ्यात पायऱ्या उतरून जावे
लागते. गावात अनेक वठकाणी ववखरू लेल्या स्वरूपात दगडी वश ळा आहेत . यातील नागाची वशळा वैवशष्टयपणु म आहे . या वशळापं ैकी बहुतेक
वशळा ववरग ळ आहेत. वसध्दनाथ हे नरूटे पाटलांचे कुलदैवत असनू मावह पौवणममेला वसध्दनाथाची जत्रा भरवली जाते . ज्यामध्ये बकरी
कापली जातात.8 भैरवनाथ व नागनाथ या देवतांची पजु ा अचाम आराधना म्हेत्रे कुटुंबाकडून के ली जाते .9
सामातिक बाबी :
गावात नरूटे , म्हेत्रे, वशंदे, झगडे, कुलकणी इत्यादी आडनावांची कुटुंबे पवु मपरंपार राहत आहेत .10 नरूटे आडनावांच्या लोकांकडे
पवु ी पाटीलकी होती . नरूटे नावची उत्पत्ती मोठी रंजक आहे . नरूटे हे नाव नरहटवेचे अपभ्रंश झालेले रूप आहे . पारंपारीक मौवखक
मावहतीनसु ार पवु ीचे राजे अश्वमेध यज्ञ करीत या यज्ञानंतर राजाचा घोडा प्रदेशव्याप्तीसाठी मोक
ळा सोडला जात . असाच एक घोडा
अडववल्याने सदर कुटुंबास नरहटवे नाव पडले त्यात पढु ील का ळात बदल होत न्हरूटे आवण नंतर नरूटे असे नाव तयार झाले .11
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काझड: मलके श्वर (महादेव) मदं दर , मळ
ु मदं दराची रचना १२ व्या ते १४ व्या शतकातील ऄसावी. दशखर जुणेच ऄसावे पण
त्याचा दजणोध्दार के लेला ऄसावा. मदं दरा समोरील दगडी खाबं ाच
ं ा मडं प ईत्तर मध्ययगु ातील ऄथाात मराठा कालखडं ातील
ऄसावा. त्याला अधार देण्यासाठी नतं र बाहेरुन दगडी दभतं बाध
ं लेली अहे.

मंददराचे वै दशष्ठ्य म्हणजे गाभारा खोल ऄसून त्यासाठी पाय ऱ्या ईतरून जावे लागते . मधील फोटो दगडी मंडपाचा ऄसून
त्यातही दगडी दपंड व नंदी अहे. त्यालगत ईजवीकडील फोटोत गाभाऱ्याचे छत ददसत अहे, ते कदलीकाकृत शैलीतील अहे.

या मंदीरातच वरील तीन मुती ठे वलेल्या अहेत, नागदेवता, महादेव व गणपती.
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मलके श्वर मदं दरालगतची दगडी आमारत व ददपमाळ

ईजवीकडील दचत्रात पाटीलबुवांची समाधी ऄसून डावीकडील दचत्रातील आमारतीस चोपाळा म्हटले जाते , येथे दपंड व नंदी
अहे.

हे हनुमान मंदीर ऄसून मध्ययुगातील अहे , ईजवीकडील दचत्रात मंदीरातील मतू ी ऄसून डावीकडील दचत्रातील मतू ी गावातच
झाडाखाली ठे वलेली अहे.
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हे महादेव मंदीर ऄसून ते सुध्दा मध्ययुगातील अहे. त्याच्या ईजवीकडील दचत्रात गाभा ऱ्याचे छत ददसत अहे , ते कदलीकाकृत
शैलीतील अहे. डावीकडील दचत्रात दपंड अहे.

वर डावीकडील दचत्र भैरवनाथाचे मंददर तर ईजवीकडे जाना इ देवीचे मंददर अहे. दोनही मं ददरे सध्याच्या काळातील ऄसून या
दसमेंट कााँक्रीटच्या रचना अहेत.
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गावची कुस्ती परंपरा दशावणारे मैदान

गावात दववीध दठकाणी ऄढळणाऱ्या दपडं ी

गावात दव दवध दठकाणी ऄढळणारे वीरगळ. वीरगळ हे मुख्य तः युध्दात कामी अलेल्या तसेच
पुरूषांच्या स्मृतीदित्यथा बनदवले जात ऄसत.

कताृत्ववान ऄथाात वीर

जळ काढणे ही एक वै वशष्ट्यपूणम प्रथा या गावात अढळते. जळ लग्नसमारंभाअगोदर काढला जातो. एखाद्या वधु वकंवा वराचा जळ
काढण्यासाठी सात सवाष्ण बायका सात कलशांत नदी वकंवा ववहीरींचे पाणी आणतात. त्या पाण्याने तां दळ
ू धवु नू वशजवला जातो यास जळ
12
काढणे असे सबं ोधले जाते . गावात पवू ी पाण्याच्या सोयीसाठी ५ आड होते . जावतवनहाय हे आड वाटून देण्यात आले होते . जसे
रामोशीआड, महारवाडाआड, कंु भारआड, मांगवाडाआड, बामणांचाआड व वाण्यांचा आड इत्यादी .13 यावरून तत्कावलन जावतव्यवस्थेचे
ताठर स्वरूप व्यक्त होते.
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आतथवक व कृतषतवषयक बाबी :
वसचं न सवु वधा वनमामण होण्या पवू ी गावात ज्वारी , बाजरी, हुलगे, मटकी, हरभरा अशी वपके घेतली जात . उन्हाळ्यात पाण्याची
उपलब्धता शक्य असणारे शेतकरीच ऊस व कापसाचे वपक घेत असत . खपली गव्हाचेही उत्पादन होत असे .14 सणसर या लगतच्या गावात
खडकवासला धरणाचे पाणी आणल्यानंतर सदर कॅ नॉल लगतच्या भागातनू पाइमपलाइमन द्वारे पाणी आणल्याने बागायती िेत्रात वाढ झाली .15
पवु ी गावात अनेक वठकाणी धान्य साठवण्यासाठी पेव असल्याची मावहती वम ळते.
रािकीय बाबी :
काझड गावासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत १९५७ साली बनवण्यात आली . सध्या कववता दशरथ मोरे या सरपंच असनू सवचन
कावशनाथ नरूटे हे उपसरपंच आहेत . दादासाहेब सभं ाजी नरूटे हे पूवी पंचायत सवमतीचे सदस्य होते . १९७२ च्या दष्ु का ळात त्यांनी मोठे
कायम के लेले होते.16
शैक्षतिक तवकास :
गावात पवहली शा ळा १९३३ साली सरूु झाली . यावेळी दामोदर गोववंद कुलकणी यांनी या कामात पढु ाकार घेतला .17 चौथी
पयंतच्या या शाळे स लोकल बोडामचे सहाय्य होते . १९६४ नंतर या प्राथवमक शाळे स सोडून पाचवी ते सातवी पयंतचे वगम सरूु के ले . त्यासाठी
सभु ेदार पाटील व गोसावी गरू
ु जी याच
ं े प्र यत्न महत्त्वाचे ठरले . १९८८ साली प्रकाश नरूटे पाटील याचं े प्रयत्नातनू गावात भैरवनाथ
18
माध्यवमक ववद्यालय सरूु के ले .
पाटीलकी व इनामे :
गावातील परंपरागत पाटीलकी नरूटे कुटुंबाकडे होती .19 इगं ळे , कुलकणी यानं ा बोरी व काझड येथील कुलकणी वतन होते .20 इ.
स. १६४९ - ५० साली छत्रपती वशवाजी महाराजानं ी कारकून प्रात इदं ापरू यासं वलहीले आहे की राजश्री (मोरे श्वर) गोसावी यासं मौजे काझड
व मौजे सेलगाव येथे प्रत्येकी एक चावर जवमन आवण जकात महालावर रोजमरु ा १०६ इनाम वदले आहे .21 सदर इनामाचे सातत्य पढु ील
काळातही वदसते . छत्रपती वशवाजी महाराजांची याच सदं भामने १६५३ 22 व १६५४-५५ 23 सालाची पत्रे असनू त्यात म्हटले आहे की त्या
चावरांची वकदी तम्ु ही करून त्यास रक्कम देणे . पेशवेकाळात सध्ु दा या इनामाचे सातत्य वदसते . इ.स. १७३० या कागदपत्रानसु ार धडंु ीराज
गोसावी व सवोत्तम गोसावी बीन मोरे श्वर गोसावी वास्तव्य मोर गाव यांना इनाम ज मीन चावर १ असा उल्लेख वम ळतो.24 छत्रपती शाहु
काळात मक
ु ासा अथामत गाव जहागीर देण्याची प्रथा सरूु झाल्यावर सदर गाव १७२७ -२८ व १७३० च्या कागदपत्रांनसु ार खास पथक
सल
ु तानजी व वसदोजी वनंबा ळकर यांस मक
ु ा से वदलेले होते .25 तर नंतरच्या एका कागदपत्रानसु ार हे गाव जाधव नावाच्या सरदारास मक
ु ास
26
वदलेले होते.
अशा प्रकारे काझड गावच्या इवतहासाची मवहती वम ळते. उज्ज्वल असा भतू काळ असलेले हे गाव असनू गावातील मध्ययगु ीन
मंदीरे , वीरगळ यावरून गावचे एवतहावसक महत्त्व स्पष्ट होते . गावात वसचं नाच्या सवु वधा झाल्याने गावच्या आवथमक वस्थतीत मोठा बदल
झाल्याचे वदसते.
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