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महाराष्ट्र ातील ज्योतततलिंग 

• महाराष्ट्र  ही विविध आस्था आवि धमााची भूमी आहे. हजारो लोक प्रते्यक क्षिी लाखो देिाांची पूजा करतात आवि प्रते्यक 

वदिशी श्रदे्धचा एक निीन उत्सि असतो. 

• सांपूिा महाराष्ट्र ात हजारो मांवदरे आवि तीथाके्षते्र आहेत. भगिान वशिाच्या भक्ाांसाठी, भारताच्या विविध भागात 12 

ज्योवतवलिंगे आहेत. 

• या १२ ज्योवतवलिंगाांपैकी ५ सिाात महत्त्वाची ज्योवतवलिंगे महाराष्ट्र ात आहेत. असे मानले जाते की भगिान वशिाने 

प्रकाशाच्या रूपात त्याांच्या भक्ाांना स्वतः ला प्रकट केले, म्हिून या याते्रकरूां ना ज्योवतवलिंग असे नाि देण्यात आले 

आहे. 

महाराष्ट्र ातील ज्योतततलिंगाांची यादी 

महाराष्ट्र ात 5 ज्योवतवलिंगे आहेत. ही यादी आहे: 

1. भीमाशांकर 

2. त्र्यांबकेश्वर 

3. घृषे्णश्वर 

4. नागनाथ औांढा 

5. परळी िैजनाथ 

त्र्यांबकेश्वर ज्योतततलिंग 

 

त्र्यांबकेश्वर मांवदर नावशक, महाराष्ट्र  येथे आहे. हे पवित्र ज्योवतवलिंग तीथाके्षत्रातील एक घटक आहे आवि ते महाराष्ट्र ातील 5 

ज्योवतवलिंगाांपैकी एक आहे. त्र्यांबकेश्वर मांवदर हे भगिान वशिाला समवपात आहे आवि सिा ज्योवतवलिंगाांप्रमािेच याला स्वयांभू 

म्हिून सन्मावनत केले जाते. हे मांवदर पवित्र गोदािरी नदीचे उगमस्थानही आहे. 

त्र्यांबकेश्वर मांवदराचे महत्त्व 

• येथे असलेल्या वलांगाला त्र्यांबक म्हितात. ब्रह्मा, विषू्ण आवि महेश याांचे ििान करिारी 3 वलांगे (लहान अांगठ्याच्या 

आकाराची) असल्यामुळे हे नाि देण्यात आले आहे. काही लोक हे देखील मान्य करतात की भगिान शांकराला तीन 

डोळे आहेत. 

• त्र्यांबकेश्वर मांवदराच्या वलांगामधे्य चाांदीने मढिलेली तीन मुांडके आहेत. 

• तीन वलांगाांचे डोळे हे सूया, चांद्र आवि अग्नीचे प्रवतक आहेत असे भक्ाांचे मत आहे, प्रते्यकाचे तोांड िेगिेगळ्या वदशाांना 

आहे. जो या वलांगाची पूजा करतो तो एकाच िेळी वतन्ही देिताांची पूजा करून मोक्ष प्राप्त करतो. 
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त्र्यांबकेश्वर मांवदराचा इवतहास 

• त्र्यांबकेश्वर मांवदराचा इवतहास ऋषी गौतम याांच्या आख्यावयकेशी सांबांवधत आहे. धमाशास्त्रानुसार, सत्ययुगात ही भूमी 

तपोभूमी होती, जेव्हा अनेक ऋषी आवि मुनी येथे राहत होते. गौतम ऋषी त्र्यांबक येथे पत्नी अवहल्या वहच्यासोबत 

राहत होते. 

• एकेकाळी मोठा दुष्काळ पडला होता आवि जग पाण्याच्या कमतरतेने त्रस्त होते. 

• गौतम ऋषी ांनी िरुि देिाची प्राथाना केली आवि देि िरुिाने त्याांची प्राथाना स्वीकारली आवि त्याांना कधीही न सांपिारा 

पाण्याचा पुरिठा देिारे टाके अपाि केले. 

• या पाण्याचा िापर करून ऋषी ांनी ताांदूळ, गहू आवि इतर भाज्याांची वपके घेतली. मग त्याांनी ते वतथे राहिाऱ्या इतर 

ऋषी ांना खाऊ घातले. 

• काही काळानांतर इतर काही ऋषी ांचा मत्सर िाढला आवि त्याांना गौतम ऋषी ांना थाांबिायचे होते. म्हिून, त्याांनी भगिान 

गिेशाची प्राथाना केली, त्याला ऋषी ांच्या शेतात एक गाय पाठिण्यास साांवगतले, त्यानांतर ती मरि पािली. तथावप, 

भगिान गिेशाने ऋषी ांना इशारा वदला की हे त्याांच्यासाठी चाांगले होिार नाही. पि तरीही त्याने शेतात गाय पाठिली. 

गौतम ऋषी ांनी ते पावहले आवि मग त्याला घाबरिण्यासाठी दभा गित फेकले. मात्र गाय शेतातच मेली. 

• ऋषी गौतम आवि त्याांची पत्नी अवहल्या याांनी भगिान शांकराची तपश्चयाा केली. त्याांच्या भक्ीने प्रसन्न होऊन वशिाने 

गांगेला पृथ्वीिर येण्याची आज्ञा वदली. 

• ब्रह्मवगरी टेकडीिरून गांगा नदी पृथ्वीिर िाहत होती आवि गौतम ऋषी ांनी वतला कुशािता नािाच्या आधुवनक तलािात 

अडकिले आवि शुद्धीकरिासाठी त्यात स्नान केले. ही नदी दवक्षि गांगा होती आवि ती आता गोदािरी आवि गौथमी 

म्हिून ओळखली जाते. 

• मग गौतम ऋषी, इतर देि आवि गोदािरी याांनी भगिान शांकराांना येथे राहण्याची विनांती केली. भगिान वशिाने त्याांचा 

स्वीकार केला आवि तेथे राहण्यासाठी त्याांचे वलांगात रूपाांतर केले. 

• मराठा शासक नाना साहेब पेशिे याांनी सध्याचे त्र्यांबकेश्वर मांवदर १८व्या शतकात बाांधले. नांतर, श्रीमांत राि साहेबाांनी 

कुशािता कुां डाभोिती त्र्यांबकेश्वर मांवदराचा विस्तार केला आवि टाक्याकडे जाण्याचा दृष्ट्ीकोन सुधारला. 

भीमाशांकर ज्योतततलिंग 

 

• भीमाशांकरचे मांवदर 18 व्या शतकातील आहे आवि ते भारतातील बारा ज्योवतवलिंगाांपैकी एक आहे. पुण्यापासून 128 

वकमीिर मांचरमागे भीमाशांकरला जाता येते. 

• वनसगासौांदयााने िेढलेले, भीमाशांकर मांवदर टर ेकसा, पक्षी वनरीक्षक आवि छायावचत्रकाराांसाठी योग्य आहे. भीमाशांकर 

मांवदर, इांडो-आयान आवि नगारा िासु्तकला असलेले, नाना फडिीस याांनी बाांधले होते. 

भीमाशांकर मांतदराचे महत्त्व 
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• भगिान वशिाचे वलांग हे १२ ज्योवतवलिंगाांपैकी एक आहे. ही ज्योवतवलिंगे ही भगिान वशिाची स्वयांभू रूपे आहेत, जी 

मािसाच्या प्रस्थावपत वलांगाांपेक्षा िेगळी आहेत. असे म्हितात की हे ज्योवतवलिंग होते जेव्हा वशि प्रकाशाच्या स्तांभाच्या 

रूपात प्रकट झाले. भीमाशांकर वलांग हे गभागृहापेक्षा खालच्या स्तरािर आढळते. 

• पुरुषाचे जननेंवद्रय िरचा भाग पुरुषाचे जननेंवद्रय मधे्य एक अरुां द खोबिी मधे्य विभागलेला आहे. वलांगाचा प्रते्यक 

अधाा भाग भगिान वशि आवि देिी पािातीचे प्रतीक आहे. भीमाशांकर मांवदरात भगिान "अधानारीश्वर" म्हिून वदसतात. 

• परांपरेनुसार पुरातन काळापासून वलांगातून सतत पािी िाहत आले आहे. 

• लोक भीमा नदीला पवित्र मानतात कारि वत्रपुरासुर राक्षसाचा पराभि केल्यानांतर ही नदी भगिान वशि (वशि) याांचा 

घाम आहे असे मानले जाते. 

• भीमाशांकर मांवदरामागील मोक्षकुां ड असे मानले जाते जेथे महषी कौवशक (ब्रह्मऋवष विश्वावमत्र म्हिूनही ओळखले 

जाते) याांनी देिाांना प्रसन्न करण्यासाठी तपश्चयाा केली होती. 

• मांवदर प्रशासन याते्रकरूां ना ज्योवतवलिंगाला झेंडू आवि िाळलेल्या पानाांनी अवभषेक आवि पूजा करण्याची परिानगी 

देते. 

भीमाशांकर मांतदराचा इततहास 

• मूळ अभयारण्य 13 व्या शतकातील आहे आवि पॅकेजमधे्य िेगिेगळ्या कालािधीत विविध नूतनीकरि केले गेले. 

• पौराविक कथेनुसार, 13व्या शतकात भातीराि लाखधारा नािाच्या लाकूडतोड्याने ज्योवतवलिंगाचा शोध लािला होता, 

जेव्हा त्याची कुऱ्हाड झाडािर आदळली आवि जवमनीतून रक्स्त्राि सुरू झाला. 

• तेथे जमलेल्या ग्रामस्थाांनी रक्स्त्राि थाांबिण्यासाठी झाडाला दूध अपाि केले. गािकऱ्याांनी त्या जागेिर छोटेसे मांवदर 

बाांधून त्याला भीमाशांकर मांवदर असे नाि वदले. 

• छत्रपती वशिाजी, पेशिा बाळाजी विश्वनाथ आवि रघुनाथ पेशिे याांसारख्या अनेक उले्लखनीय व्यक्ी ांनीही मांवदराला 

वनयवमत भेट देऊन पूजा ि नूतनीकरि केले. पेशव्याचे वदिाि नाना फडििीस याांनी भीमाशांकर मांवदराचे वशखर 

बाांधले. 

घृषे्णश्वर ज्योतततलिंग 

 

• घृषे्णश्वर मांवदर महाराष्ट्र ातील औरांगाबाद वजल्ह्यात आहे. हे भगिान वशिाच्या 12 ज्योवतवलिंग मांवदराांच्या प्रवसद्ध यादीशी 

सांबांवधत आहे. 

• हे मांवदर सुमारे 3000 िषे जुने असून वलांगाचे तोांड पूिेकडे आहे. गभागृहात भगिान घृषे्णश्वर आवि त्याांची पत्नी घृषे्णश्वरी 

याांचा समािेश आहे. 

घृषे्णश्वर मांतदराचे महत्त्व 

• घृषे्णश्वर ज्योवतवलिंग फुलाांनी आवि रुद्राक्षाच्या पवित्र मिी ांनी सुशोवभत आहे. 
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• या मांवदराचे महत्त्व म्हिजे घृषे्णश्वर मांवदरात दशान घेतल्यास सिा 12 ज्योवतवलिंगाांची पूजा केल्याने फायदा होऊ शकतो, 

असा याते्रकरूां चा विश्वास आहे. 

• घृषे्णश्वर मांवदर हे पूिा-ऐवतहावसक स्थापत्य शैलीचे उतृ्कष्ट् उदाहरि आहे आवि त्यािर सुांदर कोरीिकाम केलेले आहे. 

• मांवदरातील वभत्तीवचते्र आवि कोरीि कामात देि आवि त्याच्या पत्नीचे लग्नाचे दृश्य भाविकाांना पाहता येते. घृषे्णश्वर 

मांवदरात पवित्र पाण्याचे झरे असलेली विहीरही आहे. 

घृषे्णश्वर मांतदराचा इततहास 

• घृषे्णश्वर मांवदराच्या इवतहासात मालोजी भोसले हे उत्कट भक् आवि एलुरु गािचे प्रमुख होते. 16 व्या शतकात 

हरिाच्या आत दडलेला खवजना शोधून काढल्यानांतर त्याांनी हे मांवदर बनिले. या मांवदराचा 17 व्या शतकात मराठा 

माळिा राज्याची रािी रािी अवहल्याबाई होळकर याांनी जीिोद्धार केला होता. 

औांढा नागनाथ ज्योतततलिंग 

 

• महाराष्ट्र ातील वहांगोली येथील औांढा नागनाथ मांवदर हे भगिान वशिाला समवपात आहे ज्याची भगिान नागनाथ म्हिून 

पूजा केली जाते. भगिान नागनाथाची प्राथाना करिाऱ् या भक्ाांचा असा विश्वास आहे की देि त्याांना जीिनाच्या योग्य 

मागाािर मागादशान करेल, जसे त्याांनी दारूकाििे येथे राक्षसाांसोबत केले होते. 

औांढा नागनाथ मांतदराचे महत्त्व 

• नागेश वलांग वकां िा ज्योवतवलिंग हे पृथ्वीिरील पवहले ज्योवतवलिंग आहे अशी एक प्रचवलत धारिा आहे. या मांवदरात प्राथाना 

केल्याने सिा प्रकारच्या विषापासून स्वतः चा बचाि होतो, अशी भाविकाांची श्रद्धा आहे. 

• वशिाचे हे रूप नागनाथ आहे, कारि त्याच्या गळ्यात नाग आहे. सापाांच्या सांगतीमुळे असा विश्वास वनमााि झाला आहे 

की हे वलांग सिा विषाच्या हावनकारक प्रभािाांना तोांड देण्यासाठी खूप शक्तक्शाली आवि सामर्थ्ािान आहे. वलांगाचे 

रक्षि करताना भक्ाांनी अनेकदा उघड्या फाांद्या असलेले साप पावहले आहेत. 

औांढा नागनाथ मांतदराचा इततहास 

• औांढा नागनाथ मांवदराचा इवतहास पाांडिाांच्या काळापासूनचा आहे. पाांडिाांमधील जे्यष्ठ युवधवष्ठराने िनिासात 

पवहल्याांदाच हे भव्य मांवदर बाांधले. असेही मानले जाते की मुघल सम्राट औरांगजेबाने औांढा नागनाथ मांवदर/ज्योवतवलिंग 
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पाडण्याचा प्रयत्न केला. परां तु असे म्हटले आहे की मधमाशाांच्या थव्याने त्याच्या मािसाांिर हल्ला केला आवि 

औरांगजेबाने आत्मसमपाि केले आवि मांवदर सोडले. 

• मात्र, या पवित्र ज्योवतवलिंगाचे काही प्रमािात नुकसान झाले. नांतर मराठा माळिा राज्याच्या रािी अहल्याबाई होळकर 

याांनी मांवदराची दुरुस्ती आवि जीिोद्धार केला. 

परळी वैजनाथ ज्योतततलिंग 

 

• परळी िैद्यनाथ मांवदर (ज्योवतवलिंग) हे महाराष्ट्र ातील परळी येथे आहे आवि वशिाच्या 12 ज्योवतवलिंगाांच्या प्रवसद्ध यादीत 

आहे. िैजनाथ मांवदराचे वलांग धन्वांतरी आवि अमृतेश्वरी या नािानेही प्रवसद्ध आहे. वलांगामधे्य सावलग्राम दगड आहे 

आवि त्याचा पृष्ठभाग अवतशय गुळगुळीत आहे. 

परळी वैजनाथ मांतदराचे महत्व 

• परळी िैजनाथ ज्योवतवलिंग (मांवदर) हे सिा ज्योवतवलिंगाांपैकी शेिटचे आहे. 

• लोकाांचा असा विश्वास आहे की भगिान विषू्णने अमृत आवि धन्वांतरी या दोन्ही वलांगाांमधे्य लपलेले असल्याने, जो 

कोिी त्या वलांगाला स्पशा करेल त्याला अमृताची शक्ी प्राप्त होऊ शकते. परळी हे हररहराचेही वमलनस्थान आहे 

आवि येथे हरर (विषू्ण) आवि हर (वशि) उत्सि साजरा केला जातो. 

• पूजेदरम्यान भक्ाांना परळी िैजनाथ वलांगाला स्पशा करण्याची परिानगी आहे आवि यामुळे विविध आरोग्य फायदे 

बरे होण्यास आवि कापिी करण्यात मदत होते. येथे भाविक स्वतः  अवभषेक करतात आवि परळी िैजनाथ मांवदराच्या 

बाहेर खरेदी केलेल्या पानाांचा िापर करतात. 

• या पवित्र परळी िैजनाथ मांवदरात सिा स्तरातील, जाती, धमाातील भाविकाांचे स्वागत आहे. अवजबात भेदभाि नाही. 

पुरािानुसार, भगिान िैद्यनाथाने माकिं डेय ऋषी ांना अमर होण्याचा आशीिााद वदला. 

• परळी िैजनाथचा जीिोद्धार करण्यासाठी रािी अवहल्याबाईांनी वत्रशूल देिी पिातराजीतून खास दगड आिले. परळी 

िैजनाथच्या बाहेरील टॉिरला खास क्तखडक्या आहेत. 

• सूयावकरि क्तखडक्याांमधून गेल्यािर थेट वशिवलांगािर पडतात. यािेळी पुजारी सूयादेिाची विशेष प्राथाना ि पूजा करतात. 

परळी वैजनाथ मांतदराचा इततहास 

• परळी िैजनाथ मांवदराचा इवतहास असा आहे की ते १७०० च्या दशकात बाांधले गेले. तत्कालीन मराठा माळिा राज्याची 

रािी रािी अवहल्याबाई होळकर याांनी वतचा जीिोद्धार केला होता. या मांवदराशी वनगडीत दोन अवतशय लोकवप्रय 

आख्यावयका आहेत. एक आख्यावयका अमृताबद्दल बोलते आवि दुसरी आख्यावयका राक्षस राजा रािि आवि वशि 

याांना ताब्यात घेण्याच्या त्याच्या शोधाबद्दल बोलते. 
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