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प्रस्तावना : 

 सोलापूर तजल्ह्यातील पांढरपरू तालुक्यातील कासेगाव ह ेएक अत्यांत महत्वाचे गाव आहे. कासेगावला शेकडो 

वर्ामची ऐततहातसक परांपरा लाभली आह.े बहामनी साम्राज्य, तनजामशाही, आददलशाही, तशवकाळ, मोगलशाही आति 

पेशवाईच्या कालखांडामध्ये कासेगावचा उल्ह्लेख सापडतो. मध्ययुगीन कालखांडामध्य ेसांताचे माहरेघर  म्हिून ओळखल े

जािारे श्रीक्षेत्र पांढरपूर ह ेकासेगाव परगण्यात समातवष्ट होते. अनेक शायाांच्या राजकारिाचे, युद्धाचे मानवतनर्ममत आति 

नैसर्गमक सांकटाांचे, भल्ह्या-बुऱ्या अनुभवाांचे गाठोडे कासेगावाने वागतवले आह.े म्हिनू कासेगाव ह ेसोलापूर तजल्ह्यातील 

एक ऐततहातसक व महत्वाचे गाव ठरत.े१   

 कासेगाव ह ेआददलशाही राजवटीमधील परगण्याचे मुख्य ठाि ेहोते. कासेगावामध्य ेअनेक दवे-देवताांची मांददरे, 

मतशदी, मठ, कबरी, गढी, तटबांदी, प्रवेशद्वारे आजही ददमाखात इततहासाची साक्ष देत उभ्या आहते. पयमटनाच्या दषृ्टीन े

या ऐततहातसक वास्तू अत्यांत महत्वाच्या आहते. 

कसगेावच े स्थान: 

 कासेगाव ह ेपांढरपूर पासून आग्नये ददशेला ५ दक.मी. अांतरावर आह.े सोलापूर पासून ७४ दक.मी. अांतरावर आह.े 

कासेगावच्या पूवेस तसद्धवेाडी, अनवली पतिमेस माढवस्ती, नैऋत्येस खडी, दतक्षिेस तनाळी, उत्तरेस पांढरपरू ही गावे 

आहते.२  

कासगेावचा इततहास : 

 तवजापूरचा आददलशहा इस्माईल आददलशहाने इ.स.१६२७ मध्ये शहाजी राजे याांच्या दसुऱ्या तववाह प्रसांगी 

सन्मानपूवमक पागा व लोक ठेवण्यासाठी कासेगाव महाल बक्षीस ददल्ह्याची इततहासात नोंद आहे.३  २१ नोव्हेंबर १६३७ 

मध्ये महमांद आददलशहान ेतलतहलेल्ह्या पत्रानुसार आददलशहाने कासेगावास कायामतचा दजाम ददलेला होता. इ.स.१६३७ 

पूवी कायामत कासेगावचा कारभार बाबाजी भोसले याांचेकडे ददलेला होता.४  इ.स.१६७२ पयंत नाईकजी पाांढरे हा 

कासेगावचा मुकासदार होता. १६७२ मध्ये कासेगावची देशमुख गोदाजी देशमुख याांच्याकडे ददल्ह्याचे उल्ह्लेख तमळतात. 

इ.स.१६८६ पयंत कासेगाव आददलशहाच्या वचमस्वाखाली होते. इ.स.१६८६ ते १७४३ पयंत ते मोगलाांच्या ताब्यात 

होते. इ.स. १९४३ त े१८१८ पयंत त ेपशेव्ाांकडे होत.े तर १० म े१८१८ त े१४ ऑगस्ट १९४७ पयतं ते तिटीशाांच्या 

वचमस्वाखाली होते.५   

 कासेगाव परागाण्यामध्य े ४२ गावे असल्ह्याची नोंद पुि े परुातभलेखागारमध्य े आहे. अतखल भारताची 

आध्यातत्मक राजधानी म्हिनू ओळखल ेजािारे पांढरपरू ह ेकासेगाव परगण्याच्या कक्षते मोडत होत.े तवठ्ठलाचे वास्तव् 

पांढरपूरमध्ये असल्ह्यामुळे पांढरपूरला साधूसांताांची मोठी परांपरा लाभलेली आहे. या परांपरेमुळे ही भूमी पावन झालेली 
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आह.े पांढरपूर व पांचक्रोशीतील कासेगाव आदी गावातील मातीच्या किाकिात अनेक पररसराच्या अांगात मोठा 

ऐततहातसक व साांस्कृततक वारसा लाभललेा आह.े६  

कासगेाव परगण्याच ेवभैव : 

 कासेगाव परगण्यामधील अनके गावाांच्या प्रशासकीय कारभार कासेगावचे देशमुख व देशपाांडे पाहत होते. 

कासेगावला भौगोतलक स्थान चाांगले लाभल्ह्यान े कासेगावच्या देशमुखाांच्या कचेरीमधनू प्रशासकीय कारभार चालत 

होता. परगण्याची प्रशासकीय कचेरी, देशमुखाांची राहण्याची गढी, कासेगावमधील प्रवेशव्दारे, तटबांदी, घोड्ाांच्या 

पागा, अांबरखाना, गढीमधील दवेदेवताांच्या मूती, देशमुखाांच्या शास्त्रगारातील तलवारी, दशेमखुाांची तशके्क, आखीव-रेखीव 

व सुांदर आकर्मक देव-देवताांची मांददरे हा ऐततहातसक खतजना आजच्या  काळात अत्यांत महत्वाचा ठरतो. आजच्या 

समाजातील तरुि तपढीला या वास्तू खूप प्ररेिादायी आहते त्याांचे आपि जसजसे जतन करू आति त्याांच्याशी तनगडीत 

असिाऱ्या पूवीच्या कतमबगार लोकाांच्या स्मृती जसजशा आठवत राहू तसतसे त्याांचे आपिाला महत्व लक्ष्यात 

आल्ह्यातशवाय राहिार नाही. म्हिून त्याांना आपि कासेगावचे वैभव म्हटले आहे.७ कासेगाव परगण्यात पुढील 

ऐततहातसक वास्तू आहते. 

कचरेी : 

 कासेगाव परगण्याचा दैनददन कारभार करण्यासाठी स्वतांत्र कचेरी होती. ततला परगण्याचे कायामलय म्हटले जात 

होते. राजवाड्ाच्या(गढीच्या) समोरच्या बाजूस जवळच सरकारी कचेरी अतस्तत्वात होती. टी कचेरी सध्या पडझड 

झालेल्ह्या अवस्थेत आह.े 

वशेी (प्रवशेद्वार): 

१. उत्तरवेस : 

पांढरपूरहून कासेगावमध्ये प्रवेश करतच उत्तर ददशलेा एक प्रचांड उांचीची दगडी बाांधकाम केलेली कमान (वेस) 

आह.े तीच उत्तर वेस आह.े या वेशीमधुनच कासेगावमध्ये प्रवेश करता यतेो. ही भभांत आजही चाांगल्ह्या अवस्थते उभी 

असून इततहासाची साक्ष देत आह.े या भभांतीची जाडी ४ फुट आह.े  

२. दतक्षिवसे  

उत्तर वेशीतून प्रवेश करून पुढे यालम्मा देवीच्या मांददराकडे जाताना गावाच्या दतक्षि ददशसे आिखी एक वेश 

पहावयास तमळते ही वेश उत्तरेकडील वेशीपके्षा लहान आह.े ती आजही चाांगल्ह्या अवस्थते आह.े  

 

 

देशमखुाांची गढी : 

 कासेगावमध्ये असललेी देशमखुाांची गढी ही मध्ययुगीन काळातील अत्यांत देखिी इमारत होती असे ततच े

प्रवेशद्वार पातहल्ह्यावर वाटते. ४०० वर्ामपूवीचे प्रवेशद्वार आजही चाांगल्ह्या तस्थतीत आहे. त्यावरून बाांधकामाच्या 

भक्कमपिाचा अांदाज येतो. गढीस उत्तरेस मुख्य प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूस दोन डोलदार बुरुज आहते. प्रवेशद्वारातून 

आत प्रवेश केल्ह्यानांतर दोन्ही बाजूस मोठ्या ओसऱ्या आहते. तेथचे परगण्यातील खास लोकाांच्या बैठका होत असत. 

प्रवशेद्वार : 

 गढीला दोन प्रवेशव्दारे आहते. उत्तरेला मखु्य प्रवेशद्वार असून दतक्षिलेा दसुरे प्रवेशद्वार आह.े मुख्य 

प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला दोन डौलदार बुरुज आहते. बुरुजावर जाण्यासाठी गढीच्या आतील भागातनू तजना आहे. 

प्रवेशव्दार भक्कम असनू लाकडी चौकट फार जुनी आह.े त्यावर गिेश प्रततमा कोरललेी आह.े प्रवेशव्दाराच्या वरती दगडी 

तशळेवरही गिेश कोरललेा आह.े 
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ओसऱ्या: 

 प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केल्ह्यानांतर दोन्ही बाजूस मोठ्या ओसऱ्या आहते. यथेेच परगण्यातील लोकाांच्या बैठका 

होता असत. तवठ्ठल मांददराच्या कारभाराच्या बैठका येथेच होत असत. 

घोड्ाची पागा : 

 मुख्य प्रवेशद्वारातनू प्रवेश केल्ह्यानांतर ओसरी लागते. त्यानांतर मोठा चौक लागतो. पुढे आत गले्ह्यानांतर घोड्ाांची 

मोठी पागा ददसून यतेे. घोड्ाांना बाांधण्यासाठी वापरलले्ह्या कड्ा अजूनही आहते. 

अांबरखाना : 

प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला तळघरे आहते. त्याचा उपयोग धान्य साठवण्यासाठी केला जात होता. सध्या ते बांद 

आहते. अांबरखान्याला दोन दरवाजे आहते.  

गढीमधील मतूी : 

 गढीमध्य े सध्या जुन्या दोन मतूी आहते. एक शेर्शाही तवष्िु आति दसुरी कृष्िाची मतूी आह.े त्या मूती 

ताांब्याच्या आहते. गढीमध्य ेकातलकादेवी मांददर आह.े त्याांची परांपरागत पूजा केली जाते. 

पािीपरुवठ्याच्या सोयी: 

 गढीमध्ये पतिमेला एक आड आहे. त्यातून पािी परुवठ्याची सोय केली जात होती. तसेच पाण्याचा तनचरा 

होण्यासाठी भुयारी गटारदेखील होती. त ेपािी गावाच्या बाहरे सोडले जात होते.९  

कासगेावमधील महत्वाची मांददरे : 

 कासेगाव परगिा हा तवतवध जाती-जमाती, धमम, पांथ आति उपपांथातील लोकाांनी तमळून तथेील समजा बनललेा 

होता. कासेगाव परगण्यातील देशमुख व देशपाांडे स्वत: आध्यातत्मक प्रवृतीचे असल्ह्यामुळे त्याांनी कासेगावमध्ये अनेक 

मांददराांची स्थापना केली. कासेगावला अनेक देवदेवताांचे अतधष्ठान लाभल ेआहे. कासेगावमध्ये बारा ज्योततर्लगं ेअसल्ह्याचे 

साांतगतले जात.े महादेव मांददर आति खांडोबा मांददर हमेाडपांथी आहते. हनुमान मांददरही प्रतसद्ध आह.े कासेगावच्या पूवेला 

ओढ्याच्या काठावर भलांगायत समाजाचा स्वामी मठ आह.े मठाजवळच एक जुने मांददर आह.े 

भुवनशे्वरीदेवी मांददर : 

 कासेगावचे लोक धार्ममक असल्ह्याने त्याांची श्रद्धास्थान ेम्हिजे मांददरे आजही अतस्तत्वात असल्ह्याचे ददसून यतेे. 

भुवनेश्वरी देवीचे मांददर अत्यांत साधे आह.े व्ांकोजी बोवा उफम  आड्ाबा, मािकोजीबोवा याांच्या रानामध्य े भुवनेश्वरी 

देवीचे मांददर आह.े या मांददराचे पुजारी म्हिून कासेगावचे दशेपाांडे काम पाहत आहते. देवीची यात्रा आति उत्सव साजरा 

करण्यासाठी सातारच्या छत्रपतीकडून प्रतततनधी माफम त वतन जमीन धममदाय म्हिनू ददली होती. प्रत्येक गावाकडून एक 

रुपयाप्रमािे आर्थमक सहाय्य तमळत होते अशी मातहती इनाम जमीन कागदपत्रातून तमळते.१०  

श्री यल्ह्लम्मा देवी :  

 श्री यल्ह्लमा देवी कासेगाव व आसपासच्या पांचक्रोशीतील ग्रामस्थाांचे व भक्ाांचे आराध्यदैवत आहे. कासेगाव 

परगण्याचे दशेमुख याांच्यामाफमत मांददराची प्रततष्ठापना करण्यात आली आहे. परगण्याचे दशेमुख याांना एक दषृ्टाांत झाला 

आति तथेेच दशेमुखाांनी मांददराची स्थापना केली. श्री यल्ह्लम्मा देवीच्या स्थापनेस १२५ वर्े झाललेी आहते. देवीची 

यात्रा-महोत्सव कासेगाव व आसपासचे भक्गि मोठ्या श्रद्धने ेभरतवतात. याते्रमध्ये ताटेदेशमुख, मोरे देशमुख व देशपाांडे 

आति इतर मानकऱ्याना मान ददला जातो. देवीसाठी आलेल्ह्या प्रत्येक जोगत्याांना शासनाच्या वतीने देवदासीना चोळी, 

पातळ, सुगऱ्या  याांचे वाटप केले जाते. देवीसाठी येिाऱ्या जोगात्याच्या बाांगड्ा आति देवादासीच्या बाांगड्ा फोडल्ह्या 

जातात. आति त्याच वेळी ही यात्रा सांपली असे घोतर्त केले जाते.११  

महामायादेवी (म्हमादेवी): 
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 ह ेजागृत देवस्थान म्हिून आजही प्रतसद्ध आहे. या देवीची यात्रा अतश्वन नवरात्र घटस्थापना या ददवसापासून 

सुरु होते. सवम स्री-पुरुर् अन्न पािी न खाता रोजाप्रमाि े उपवास करतात. या देवीच्या याते्रच्या वेळी शाकाहारी व 

स्वच्छतलेा अतधक महत्व ददल ेजाते. याते्रच्या दरम्यान भाकिूक केली जाते. ही भाकनुक मानकयांच्या म्हिजे देशमुख 

देशपाांडे याांच्या कानात साांतगतली जाते. या देवीला परगण्याचे वारसदार वसांत नाना देशमुख याांच्या घरातनू दररोज 

नैवेद्य दाखतवला जातो.१२ 

साराांश : 

 कासेगाव ह े मध्ययुगीन कालखांडातील एक ऐततहातसक गाव आहे. त्याला आददलशाही, तनजामशाही, मोगल 

आति मराठा कालखांडाच्या समृद्ध वारसा लाभला आहे. येथील स्थापत्य कासेगावचा सामातजक-धार्ममक इततहास 

पावलोपावली साांगताना ददसून येतात. कासेगावमध्ये देशमुखाांनी बाांधलेली गढी म्हिजे तो एक दकल्ह्लाच होता दक काय 

? असा मनाला प्रश्न पडतो. तत्कालीन प्रजा या गढीला “सरकारवाडा” म्हिून मन देत होती. कासेगावला असललेी 

तटबांदी, दतक्षिेकडील व उत्तरेकडील देखिे प्रवेशद्वार, दशेमखुीचे वांशज राहत असलेल ेदेखिी गढी इत्यादी ऐततहातसक 

वास्तू आजही ददमाखात कासेगावचा वैभवशाली इततहासाची साक्ष देत उभ्या असलेल्ह्या ददसून येतात.  
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