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चौकस भटकंती
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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ित हार्स्कु ल, ित. र्ा िाळे ने ददलेल्र्ा वाचनाच्र्ा बाळकडू ने बालवर्ापासुनच वाचनाची आवड
लागली. व्यक्तीवर्णन, प्रवासवर्णन, कादंबरी,आत्मचररत्रात्मक, ऎजतहाजसक, मानसिास्त्रीर् तसेच
वैचाररक लेखन वाचनाची आवड. पु.ल. देिपांड,े व. पु काळे ., जव. स. वाळळं ब,े आर्न रॅं ड, िी.
बी. देगलुरकर, प्र.के . घार्ेकर, जननाद बेडक
े र, िंकर पाटील इ. लेखकांचे पुस्तकांचे वाचनाने
प्रभाजवत के ले. र्ातून िोधण्र्ाची वृत्ती जनमाणर् झाली आहे. ट्रेककं गची व इजतहासाची आवड ,
जनसगाणची ओढ असल्र्ाने समोरच्र्ा रिकार्ाकडे िोधकतेने पाहण्र्ाची सवर् र्ामुळे नव्याने
लेखनाची प्रेरर्ा जमळाली. त्र्ातून दै. सकाळ., दै. पुढारी तसेच जवजवध माजसकांनी ददलेल्र्ा
संधीतून मानसिास्त्रीर् जववेचनात्मक तसेच गडकोटांवर जलखार् घडले. मी सध्र्ा फु लोरा हा
ब्लाग जलहीते. आपले छिंद आपर्ास ददवसागजर्क समृद्ध करतात र्ा समृद्धीच्र्ा वाटेवरची
वाटसरु होऊन चालर्े मनस्वी आवडते. भजवष्र्ात मानजसक िडर्घडर्ेवर आधाररत जलखार्
घेऊन र्ेईन. सध्र्ा मी एका वतणमानपत्राकररता असे लेखन करत आहे.

मनोगत
आिकाल पर्णटनाची आवड िनमार्सात रुित आहे, ट्रेककं ग करर्ारर्ांची ही संख्र्ा वाढत आहे
ही जनश्चीतच गौरवाची बाब आहे. त्र्ामुळे समािात आरोग्र् जवषर्ी तसेच इजतहासाजवषर्ी
आवड जनमाणर् होऊन लोकांकडु न इजतहासाचा मागोवा घेतला िात असून त्र्ामुळे संिोधनवृत्ती
वाढू न खरा इजतहास प्रकािात र्ेत आहे. तसेच र्ा भटकं तीचा अप्रत्र्क्ष फार्दा आरोग्र्ास होत
आहे. मार्ूस त्र्ामुळे पुन्हा एकदा जनसगाणिी िोडला िात आहे.
अिाच फारिा प्रकाजित तथा ज्ञात नसर्ारर्ा अनवट रिकार्ांचा मागोवा घेण्र्ाचा प्रामार्ीक
प्रर्त्न आमच्र्ा ट्रेककं ग ग्रुपनी के ला. महाराष्टास लेण्र्ा, गडकोट तसेच सुद
ं र मंददरांचे जनसगाणचे
अप्रजतम वैभव लाभले आहे. र्ातील कोल्हापुर, सांगली तसेच सातारा जिल्यातील काही
रिकार्ांची नव्या दृष्टीने माजहती देण्र्ांचा हा छॊटासा प्रर्त्न. आमच्र्ा र्ा चौकस भटकं तीत आम्ही
आमच्र्ा पररने घेतलेला धुंडाळा आपल्र्ा समोर िे वत आहॊत. आमच्र्ा निरे तून काही सुटले
असल्र्ास वा चुकले असल्र्ास तसे कळवावे. र्ा रिकार्ांचा मागोवा घेताना काही संदभण वापरले
आहेत र्ाची माजहती िेवटी ददली आहे. र्ातील सवणच रिकार्े वाहतुकीच्र्ादृष्टीने सुलभ व
भटकं तीचा मनमुराद आनंद देर्ारी. कोर्त्र्ाही रिकार्ास अभ्र्ासपुवणक भेट ददल्र्ास मोिे संजचत
प्राप्त होते त्र्ासािीचा हा प्रपंच. आपर्ही र्ांचेकडे चौकस निरे नी पाजहल्र्ास आपर्ास
भटकं तीची रिकार्े आनंदाबरोबर इजतहासात डोकावण्र्ाची संधी देर्ारी आहेत तरी आपर् हे
पुस्तक वाचुन र्ेथे िरुर भेट द्याल अिी आिा व्यक्त करते.
तसेच सवण पर्णटकांना जवनंती ऎजतहाजसक वा जनसगणरम्र् स्थळांना भेटी द्याल तेव्हा त्र्ाचे
ऎजतहाजसक तसेच नैसर्गणक सौंदर्ण आपल्र्ामुळे धोक्र्ात र्ेर्ार नाही र्ाची काळिी घ्र्ावी.
पर्ाणवरर् पुरक पर्णटन हा मंत्र नक्कीच अंजगकारावा, िक्र् तेथे पर्ाणवरर् राखण्र्ास खारीचा वाटा
उचलावा ही नम्र जवनंती.

अर्पणर्त्रिका.
त्या सर्व सजीर् निजीर्,
ज्ञात - अज्ञात गरु ं िा
जयांिी जीर्िाकडे पाहण्याची दृष्टी निली त्यांिा
मिस्र्ी समनपव त.
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दकल्ले वसंतगड
कराडपासून आि दकलोमीटरवर दकल्ले वसंतगड हा तसा दुलणजक्षत जगरीदुर्गण
सयाद्रीच्र्ा बामर्ॊली रांगेत वसला आहे. दुसरा भोि जिलाहार रािा र्ाने 11 -12 व्या ितकात
हा दकल्ला बांधला इ स 1659 मध्र्े हा दकल्ला छत्रपती जिवािी महारािांनी वसंतगडाला
स्वराज्र्ामध्र्े सामील करून घेतले. जिवकालीन व पुवण जिवकालीन इजतहासाचा साक्षीदार हा
दकल्ला आहे. र्ा गडाच्र्ा पार्थ्र्ािी असर्ारर्ा तळबीड र्ा गावाने सरसेनापती हंबीरराव
मोजहते व रर्राजगर्ी ताराबाई र्ा अमुल्र् रत्नांचा िे वा महाराष्टाला ददला. औरं गिेबाने मरािा
साम्राज्र्ावर चढाई करताना पजहली चढाई र्ाच दकल्ल्र्ावर के ली. इ. स. 1700 मध्र्े हा दकल्ला
मुघलांच्र्ा ताब्र्ात गेला. त्र्ांनी र्ाचे नाव दकली द फतेह असे िे वले. इ. स. 1708 मध्र्े
मराठ्ांनी हा दकल्ला परत स्वराज्र्ात दाखल करून घेतला. इ.स.1808 मध्र्े इं ग्रिांनी हा
दकल्ला ताब्र्ात घेतला. र्ा गडावर िाण्र्ाकररता तळजबड, सुपने, वसंतगड र्ा गावातून रस्ते
आहेत.

वसंतगड दकल्ला समुद्रसपाटीपासून सुमारे 2950 मीटर उं चीवर आहे, आमचा
भटक्र्ांचा ग्रुप आहे. आम्ही सवाांनी वसंतगड मागाणने दकल्ल्र्ावर िार्चे िरजवले.
पावसाळ्र्ाव्यजतरीक्त इतर वेळी आपर् गाडीने गडाच्र्ा पार्थ्र्ािी कच्च्र्ा रस्त्र्ाने पोहचू
िकतो. पावसाळा असलेने कच्चा रस्ता जचखलमर् झाला होता, त्र्ामुळे गावाच्र्ा िेवटच्र्ा
टोकाला गाडी पाकण करून आम्ही गडावर चढाईला सुरुवात के ली. रस्त्र्ाच्र्ा कडेला डाव्या
बािुला िाताना ओढा वाहत असून त्र्ावर बंधारे बांधले असून त्र्ामध्र्े पार्ी साचले होते. हा
पररसर िालु नेसलेल्र्ा गदण जहरवाईने नट्लेला होता. गडाच्र्ा पार्थ्र्ािी िांत झुळझुळ
वाहर्ारा ओढा पार करून थोडे अंतर चालून गेल्र्ावर गडाची चढाई सुरु होते. गडाच्र्ा
पार्थ्र्ािी मध्र्म झाडी असून डोगंरावर िसे िाऊ तिी झाडी जवरळ होते. थोडे अंतरावर
आल्र्ावर आम्ही ळखंडीत पोहोचलो.
र्ा गडावर िाण्र्ाच्र्ा मागाणत के िरी रं गातील खुर्ांद्वारे मार्गणका आखर्ेत आल्र्ा
असल्र्ाने गडाची चढाई सोइस्कर होते. र्ा ळखंडीमध्र्े तळजबडहून र्ेर्ारा रस्ता जमळतॊ ळखंडीतून
थोडे अंतर चालून गेल्र्ावर आम्ही दकल्ल्र्ाच्र्ा मुख्र् दरवािािवळ पोहचलो. जिटीिांनी दकल्ला
ताब्र्ात घेताना इतर दकल्ल्र्ाप्रमार्े र्ा दकल्र्ाची अवस्था के ली आहे. दकल्ल्र्ाच्र्ा अनेक वास्तु
जिटीिांनी उध्द्वस्त के ल्र्ाने आि मुख्र् दरवािा अजस्तत्वात नाही मात्र अविेषावरून बुरुि व
पार्रर्ांवरून त्र्ाच्र्ा भव्यत्वाची व गोमुख बांधर्ीची प्रजचती र्ेते. प्रवेिद्वाराच्र्ा डाव्या बािुस
जवघ्नजवनािक गर्ेिाची मुती असून तेथून पार्रर्ा चढू न वर आल्र्ानंतर भग्नावस्थेतील अविेष
ददसतात. हा ददवडीचा भाग असावा. वसंतगड दकल्ला सवणसाधारर्पर्े 120 एकर पररसरात
पसरलेला आहे, त्र्ापैकी 80 एकर िजमनी सुजपक असून पावसाळ्र्ामुळे जचकनमातीचा पररसर
असल्र्ाने जचखल् झाला होता.
आम्ही उिव्या तटबंदीवरून चालु लागलो. र्ा गडाची संपुर्ण तटबंदी सुजस्थतीत आहे.
इतर जगररदुगाांप्रमार्े तटबंदीखालील कातळ तासून नैसर्गणक ळभंत उभारली आहे.

उिव्या तटबंदीपासून िवळ एक बुरुि असून त्र्ाची थोडीफार पडझड झालेली आहे.
त्र्ाच्र्ा िेिारी भग्नाविेष असून हा पुरक दकल्ला असल्र्ाने तेथे सैन्र्ाची राहण्र्ाची िागा
असावी. तटबंदीवर अनेक िंग्र्ा असून त्र्ा जवजवध उं चीवर असून िंग्र्ातून गडाच्र्ा आिुबािुचा
संपुर्ण पररसत टप्पप्पर्ात र्ेतो. र्ा बुरुिािेिारी िोचकु प आहे. र्ा गडावर तटबंदी व बुरुिांवर
झाडेझुडपे वाढली असून त्र्ामुळे त्र्ाचे अजस्तत्वास धोका जनमाणर् झाला आहे. र्ेथून पुढे गेल्र्ावर
दजक्षर्ेच्र्ा बुरुिािवळ पोहचलो. र्ेथून आम्ही खाली पार्थ्र्ाकडे िार्ारर्ा टेकडीवर पार्वाटेने
गड उतरून बुरुिाखालील एका गुहि
े वळ पोहोचलो. र्ा गुहच
े ी उं ची पावर्े दोन फु टांपर्ांत असून
रुं दी फारच कमी आहे. एकावेळी गुहत
े एकच व्यक्ती िाऊ िकते. र्ा गुहच
े ी लांबी वीस फु टांपर्ांत
असून िेवटच्र्ा टॊकाला जवहीरसादृश्र् रचना बाहेरून ददसली.

आम्ही पावसाने जचखल व वटवाघुळांचा रजहवास असल्र्ाने दुगणधींमुळे िेवटच्र्ा
टोकापर्ांत िाऊ िकलो नाही. कदाजचत ही गडावर िाण्र्ाची चोरवाट ककं वा चकवा असण्र्ाची
िक्र्ता असावी. गुहा पाहून आम्ही पुन्हा गडावर गेलो. तेथून पजश्चम बुरुिाकडे कु च के ली.
गडाच्र्ा मध्र्ावर एक मंददर असून ही त्र्ाची मागील बािु असून तेथे कृ ष्र्ा िलािर् लागतॊ.
गडाला पार्ी पुरविा करर्ारर्ा दोन महत्वाच्र्ा िलािर्ापैकी एक सुंदर िलािर् पाण्र्ाने
कािोकाि भरला होता. पजश्चम बुरुिािवळ दकल्ल्र्ाचे दुसरे प्रवेिद्वार आहे. हा दकल्ला िरी भोि
रािाने बांधला असला, तरी संरक्षर्ाच्र्ा दृष्टीने त्र्ा त्र्ा काळानुसार त्र्ाचे रचनेत बदल के ले
गेले त्र्ानुसार र्ा दरवािाच्र्ा बािुचे बुरुि
बाहेरील बािुस दरवािा सहि दृष्टीक्षेपात
र्ेर्ार नाही असे बांधले आहे. हे काम
जिवकाजलन असल्र्ाचे त्र्ाचे रचनेवरून
ददसते. र्ा दरवािाचे चौकटीचे बाहेरील
बािुस डोक्र्ावर िेपट
ु असर्ारी लढाऊ
वीर

हनुमानाची

मुती

आहे.

र्ाही

बुरुिािेिारी ददवडीचे अविेष असून
त्र्ाच्र्ा समोर ळभंतीचे अविेष आहेत.
त्र्ाच्र्ा रचनेवरून ती सदर असावी. तेथून
पुढे आम्ही िेवटच्र्ा बुरुिाकडे जनघालो.
तटबंदीवरून िाताना रिकरिकार्ी मिाल
िे वण्र्ाच्र्ा खोबण्र्ा आहेत.

तेथून पुढे गेल्र्ावर कोर्ना तळे लागले हेही स्र्च्छ पाण्र्ाने भरून गेले आहे. र्ा
दोन्ही तळ्र्ांमुळे गडावर वषणभर मुबलक पार्ी उपलब्ध होते. गडाने जहरवा पोपटी िालु ल्र्ार्ला
होता. उत्तरे च्र्ा बुरुिावरून गडाचे व आिुबािुच्र्ा पररसराचे कोर्नापात्राचे जवहंगम दृश्र्
ददसत होते; ते डोळ्र्ात सािवून आम्ही गडाच्र्ा मध्र्ावरील चंद्र्सेन महारािांच्र्ा मंददराकडे
प्रस्थान के ले, हे मंददर गडावरील मध्र्भागी थोड्या उं ची वर असल्र्ाचे िार्वते. मंददरात
िाण्र्ापुवी त्र्ाच्र्ा िेिारी वेगवेगळे अवषेि असून त्र्ाची भौगोजलक जस्थती पाहता तो
बालेदकल्ला असावा. बालेदकल्ल्र्ाच्र्ा िेिारी एका मंददरात गिलक्ष्मीचे सुंदर जिल्प असून त्र्ा
मुतीवर खालील बािुस जिवळलंग पुिेचे जिल्प कोरले आहे. र्ा मंददराच्र्ा उिवेकडे राममंददर व
डावीकडे जवठ्ठल मंददर आहे. र्ेथून पुढे एका कमानीमधून आत गेल्र्ावर हेमाडपंथी पध््तीचे
चंद्रसेन महारािांचे मंददर लागते. मंददराच्र्ा मंडपात दोन नंदी आहेत त्र्ाच्र्ा मागील बािुस
वतुणळाकार तीन पदरी कमळकाकृ ती आहे. स्वगणमंडपात एका घोड्याचे व इतर मुत्र्ाण आहेत.

गभणगृहात चंद्र्सेन महारािांची मुती असून डावीकडे िोगेश्वरीची व उिवीकडे िनाईची मुर्तण
आहे. िनाईच्र्ा हातात सपण धारर् के ला आहे. समोर ददपमाळे िेिारी िेषािार्ी जवष्र्ु, वीरगळ
तसेच हत्तीच्र्ा मुती असून त्र्ा मुती गडाच्र्ा प्रवेिद्वारावरील हत्ती असावेत .गडावर दफरताना
जवजवध वास्तुंचे अवषेि इतरत्र पडलेले ददसतात. एके रिकार्ी चुन्र्ाच्र्ा घाण्र्ाचे अविेष ही
आहेत.
चंद्र्सेन महारािांसोबत अिी कथा सांजगतले िाते दक ते महाराि हे िुपणनखेचे पुत्र
असून िंकराचे किोर जनश्चल भक्त होते. त्र्ाच्र्ा तपश्चर्ेने प्रसन्न होऊन िंकराने त्र्ांना खडग
ददले. राम लक्ष्मर् िेव्हा र्ा पवणतावर आले त्र्ांना ते पाहून आश्चर्ण वाटले. त्र्ाचा वापर बांबुचे
बेट तोडण्र्ासािी के ला. त्र्ातून रक्त वाहु लागले. एक र्ोगी तपश्चर्ाण करत होता. त्र्ाचे हात पार्
तुटून रक्त वाहत होते. पर् त्र्ाने तपश्चर्ाण भंग के ला नाही. र्ानंतर िुपणनके ने बदला घ्र्ार्चा
िरवला. पुढची कथा आपर्ास ज्ञात आहे.
र्ा दकल्ल्र्ावर सेवाजनवृत्त सैजनक राहत असून त्र्ांचेकडे आपल्र्ा िेवर्ाची व्यवस्था
होऊ िकते. र्ा गडाचे सोंदर्ण डोळ्र्ात सािवून आम्ही गडाचा दुपारी चार वािता जनरोप घेतला.
गडावर दफरत असताना मुजनर्ां अन्न रटपताना ददसल्र्ा. दकल्ल्र्ाकडे र्ेताना िंगली
मैना ओढ्याच्र्ा कडेवरच्र्ा झाडावर बसल्र्ा होत्र्ा. तटबंदीवरून दफरताना दर्ाळ जचरीक
उडताना ददसतो. बुरुिावर खाटीक पािजिवर्ीचा खेळ खेळत होता. कृ ष्र्ा तळ्र्ात प्पलवा
बदकांची एकांतजप्रर् िोडी जनसगाणच्र्ा कु िीत प्रेमरं गात रं गली होती, िुन ते सप्पट्रेंबर हा जवर्ीचा
हंगाम अविेषात दगडांचे अजस्तत्व र्ामुळे दफरताना रटटव्या रक्षर्कतीच्र्ा भुजमके त ददसल्र्ा.
जनरव िांततेत सुमधुर आवािात रुं िी घालर्ारा चंडॊल मनाला आनंद देत होता. अिा सुंदर
जनसगाणने नटलेल्र्ा एजतहाजसक वारिाला नक्कीच भेट द्या.

पळसंबे – बोरबेट इजतहास पाऊलखुर्ा

कोल्हापुर ते गगनबावडा रोडवरील आसळाि गावापासून तीन ते चार दकलोमीटर
डावीकडील बािुस गेलेनंतर सयाद्रीच्र्ा कु िीत गदण वनराईत लपलेल्र्ा ओढ्याचा नाद
आपल्र्ाला आकर्षणत करतॊ. रस्त्र्ावरून खाली उतरून गेल्र्ानंतर आपले डोळे ददपवर्ारी
वनराई, स्र्च्छ हनर्वळ शािंि र्ािणार हनरभ्र पाणी आहण सर्ोर ददसिाि िी हिनयान पिंथीय
छॊट्या पण टु र्दार लेण्या पळसिंबे येथील ओढ्याच्या पात्राि पहुडलेल्या आिेि.
सध्याचे लेण्याचे रठकाण िे प्राचीन िात्काहलन व्यापारी र्िार्ागावचा िा भाग
असार्ा. या सर्व लेण्या जािंभ्या दगडाि कोरल्या आिेि. या लेण्या ऒढ्याच्या पात्राच्या र्रील
बाजुस असाव्याि परिं िु कालाप्रर्ाणे पात्राशेजारील दग़डािंचे सख्िलन िोऊन िी लेणी पात्राि
आली असार्ी. या लेण्यािंर्ध्ये अधवउठार्ािील स्िुप ददसून येिाि. या िडकािंर्धील िार्दानािंर्ध्ये
अिंड र् र्ेददका असणारे अधवउठार् स्िुप सर्वत्र आढळिाि. या प्रर्ािाच्या र्रीलबाजुस छॊटे
चैत्यगृि र् हर्िार आढळिो. या चैत्यगृिार्रील छिार्र इिर चैत्यगृिािंची अधवउठार्ािील
प्रहिकृ िी (स्िुप र् जाळीदार हिडक्या)आिेि. हर्िार र् चैत्यगृिािील छि र् िुळया आजिी जुन्या
र्ास्िुहशल्पाची प्रहचिी देिाि. हर्िारािील प्रकाशयोजना अहिशय नेटकी असून चारिी बाजुस
दरर्ाजे असून स्र्च्छ र् शािंि सुयवप्रकाश येथे हनयर्ीि प्रकाशीि करिॊ. सकाळ असो र्ा दुपार
इथला प्रकाश हनयर्ीिच असिो, िो प्रिर िी नसिो ककिं र्ा कर्ी िी नसिो. हर्िाराि िसेच
चैत्यगृि येथे पार्साचे पाणी आि येऊ नये, याकररिा प्रत्येक दरर्ाजा सर्ोर िािंबािंची रचना
आिे. येथील लेण्याचे छि गजपृष्ठाकार असून त्यार्ुळे पार्साळ्याि छिार्रून र्ािणारे पाणी
सिज र्ाहून जािे; त्यार्ुळे पाण्याचा प्रर्ाि बोथट िोऊन र्ास्िुची कर्ी प्रर्ाणाि िानी िोिे.
येथे रठकरठकाणी पोडी (पाण्याचे कुिं ड) ददसिाि. लेणी कोरि असिाना िडकािील
पाण्याची पािळी सर्िल राहून हनयर्ीि स्र्च्छ पाण्याचा पुरर्ठा िोणेच्या दृष्टीने या पोडी
ददसून येिाि. कािी पोडी या हर्िाराच्या आजुबाजुच्या िडकाि ददसिाि यार्रून िे िडक पुर्ी
एकसिंघ िोिे, निंिर हर्भक्त झाल्याचे ददसिाि.
पळसिंबे येथून कािी अिंिर गेल्यानिंिर बोरबेट गार्ाच्या टोकाशी असणार्या डोंगरार्र
चढाई करून र्र गेल्यास आपण बोरबेट पठारार्र पोिोचिॊ. या पठारार्र हिनयान पद्धिीची

लेणी आिे सध्या येथे र्ोरजाई देर्ीचे र्िंदीर आिे. येथे अनेक र्ीरगळी, सिी हशळा आिेि.या
लेण्यापयंि पठारार्रून जाि असिा िीन दग़डी चौकटी लागिाि, येथे दरर्ाजा ककिं र्ा िटबिंदीचे
अर्शेष अहस्ित्र्ाि नािीि र्ात्र या चौकटी र्ात्र ददर्ािाि उभ्या आिेि. लेण्याच्या
प्रर्ेशद्वाराजर्ळ ददपर्ाळ िसेच दगडी सर्ाध्या इहििासाचे सािीदार उन र्ारा सिन करि उभी
आिेि. येथे अनेक दगड अस्िाव्यस्ि पसरले आिेि. त्यार्रून िे िटबिंदीचे दगड असार्ेि असे
हनदशवनास येिे. सध्या येथे पाण्याची कोणिीिी व्यर्स्था नािी िसेच पोडी आढळि नािी. त्यार्ुळे
सोबि जािाना हपण्याचे पाण्याची व्यर्स्था करार्ी. सध्या या लेण्याच्या दशवनी भागाि पडझड
झाल्याने दगडी बािंधकार् के लेले असल्याचे बाजुचे कािळार्रून ददसून येिे.
इ. स. पुर्व दुसर्या शिकाि सािर्ािन काळाि बौद्ध हभक्िु, साथवर्ािक यािंनी
स्थाहनक आददर्ासीचे (स्थाहनक लोकािंचे) नागरीकरणाचे प्रयत्न के ले. व्यापारीदृष्टीने त्यािंना ज्ञान
ददलेेः पळसिंबा िे पळस र् आिंब्यापासून रे शर्ी कापडाकररिा के शरी रिं ग बनहर्ण्याचे र् हनयावि
करण्याची शक्यिा र्िवर्ण्याि येिे. त्या अनुशिंगाने पळसिंबे कदाहचि चचिंिनाचे र् बोरबेट िे
व्यापारी रठकाण असण्याची शक्यिा आिे.
या दोन्िी लेण्या कोकणाि आढळणार्या
इिर लेण्याप्रर्ाणे कडा ठाणाळे / पन्िाळे काजी प्रर्ाणे
साधे आिे. िे हनर्वनुष्य रठकाण र्नाला शािंििा प्रदान
करिे िसेच हिनयान इहििासाि आपल्याला
डोकार्याला लार्िे. अशा या अनर्ट र्ाटािंना चौकस
नजरे नी भेट द्या आनिंद र् र्ाहििी दोन्िींची हशदोरी
आपल्याला हर्ळे ल.

र्ैहर्ध्यपुणव चपिंडींचे पाटेश्वर
बरे च ददर्स सिलीला जायचा घाट घािला जाि िोिा रठकाण ठरि नव्िि.
धोकादायक, फ़ार दुरच, गदी-गोंगाट असणार रठकाण असु नये अशा अटी पुणव करणारे रठकाण.
जर्ळ असणारे - शािंि हनधोक असणारे रठकाण शोधिाना दै. सकाळ र्धील भटकिं िी सदराि
र्ाचलेले अनर्ट रठकाण पाटेश्वर चर्कु न गेल हन िे पक्क के ल. आर्च्या पैकी कोणीिी पाटेश्वर ला
यापुर्ी गेल नव्िि. हर्जया दशर्ीचा दुसरा अथावि एकादशीचा ददर्स आम्िी इस्लार्पुरहून
सकाळी साडे सिा र्ाजिा हनघालो सिंपुणव नर्रात्रीि पार्साने िजेरी लार्ली िोिी, र्ात्र
त्याददर्शी रस्िा धुक्याि न्िाऊन गेला िोिा. आजुबाजुची गार्े झाडे धुक्याि गडप झाली िोिी.
सािारा MIDC पासून देगार् रस्िा पाहून आपण चुकीचे रठकाण हनर्डले नािी ना अशी शिंकेची
पाल चुकचुकली.
थोड्याच र्ेळाि आम्िी देगार् ला पोिोचलो. िेथून पाटेश्वरचा रस्िा गार्ाि हर्चारून
पुढे हनघालो.नुकत्याच पडु न गेलेल्या पार्साने सह्याद्रीची कु शी हिरर्ीगार के ली िोिी. बाजुचे
िलार् बिंधारे पाण्याने ओसिंडुन र्ािि िोिे. र्ोरािंचे आरर् अशा प्रसन्न र्ािार्रणाि आर्चे स्र्ागि
करि िोिे.देगार् पासून िे रठकाण िसिी दुर हन शािंि िोि. डोंगरार्र हजथे रस्िा सिंपिो िेथे
गाडी पाकव करून आम्िी पाटेश्वर र्िंददराकडे कु च के ली थोडे अिंिर चालून गेल्यानिंिर पायर्या
लागल्या. हिथेच सर्ोर के शरी रिं गाने रिं गर्लेली श्रींची ररध्दी हसध्दी सि र्ुिी िोिी त्यािंचे दशवन
घेऊन पुढे जाऊ लागलॊ. र्ाटेि र्ेगर्ेगळी फ़ु लपािरे हर्िार करि िोिी. हिरव्यागार गर्िाि
सुिंदर चकाकी असणारी हनळाईने नटलेली हनलािंबरीची फ़ु ले आकर्षवि करीि िोिी. आम्िी त्यािंचे
फ़ोटॊ घेिले त्याबरोबर vegna हन सोनकीने पररसर नटला िोिा जसे एिाद्या कायवक्रर्ाि नर्र्धु
साज करिे िसा हनसगावने साज चढर्ला िोिा.. र्ध्येच हिरव्या झाडीि लािंब शेपटु र् लािंब चोच
असणारा पिी उडिाना ददसला त्याला जर्ळु न पािण्याचा प्रयत्न र्ात्र अयशस्र्ी झाला. अशी
हनसगावची र्नसोक्त उधळण पािि दरर्जल करि सुर्ारे एक िे ददड दक. र्ी. चालून आल्यार्र
एका सुिंदर पाण्याच्या बािंधीर् िलार्ाशेजारी (पुष्करणी) आलॊ. िलार्ाि सुिंदर कर्ळािंची फ़ु ले
फ़ु लली िोिी. इिक्याि अहर्िा घोरपड घोरपड म्िणुन ओरडली पण दगड हन घोरपड यािंच्या
एकाच रिं गाने िी ओळिु येि नव्ििी. या िलार्ासर्ोर एक र्ठ आिे. िसेच िलार्ार्ध्ये दुर्र्वळ
अजएकपाद हशर्र्ुिी आिे.

मिाच्र्ा बािुने थोडे वर चढू न गेल्र्ानंतर आपर् पाटेश्वर मंदीराच्र्ा प्रांगर्ात
पोहोचतो. मिािवळु न िातानाच कोपरर्ात एकमुखी ळलंगावर 57 अर्ोजनि ळलंग असलेले व 65
सर्ोजनि (िाळूं खा असलेले) ळलंगाचे जिवळलंर्ग पाहूनच आपर्ास आश्चर्ाणचा पजहला धक्का बसतो.
पार्रर्ा चढू न वर गेल्र्ानंतर मंदीराच्र्ा बाहेरील बािुस मोिे जिवलींग आहे.बािुला हनुमान
जवठ्ठल रुक्मीर्ी मंदीर आहे. तसेच गरूड, त्र्ाच्र्ा िेिारी ळपंड श्री र्ंत्र पाच िाळुं ख्र्ाची ळपंड
आहे. य्रथून थोडे पुढे गेल्र्ास मरगळ लेर्ी आहे हे एक जिवळलंग त्र्ावरील म्हैिीच्र्ा जिल्पामुळे
वैजिष्यपुर्ण आहे हेच मरगळ ळलंग. तेथून मागे र्ेऊन मंददराच्र्ा आतील प्रांगर्ात आल्र्ानंतर
पाटेश्वर मंददर पंचार्तन पदधतीचे मंदीर आहे. मुख्र् मंददर जिर्ण झालेले असून हे र्ादवकालीन
बांधकाम वाटते. जिखर घुमटाची रचना अष्टकोनी आहे मुख्र् मंददरात जिवळलंगाबरोबर िेषािर्ी
जवष्र्ु, मजहषासुरमदीनीची मुती आहे. मंदीरा समोरचा नंदीची रे खीव सुबक मुती आहे. त्र्ासमोर
िाळुं ख्र्ा असून त्र्ासमोर जिव पावणती लग्नाचे जिल्प आहे. मंददराच्र्ा बािुला चतुमुणखी िंकर,
भवानी, चंजडके ची मुती आहे.

मुख्र् मंददरापासून पुवस
े काही अंतरावर दोन लेर्ी समुह आहेत. सुरुवातीस
आपर्ास लागतो पाच लेण्र्ांचा बळीभद्र लेर्ी समुह. र्ातील एका जिवळपंडीच्र्ा बािुने चक्र,
बदाम, गोल इ. दहा आकृ त्र्ा कोरल्र्ा आहेत ते ददक्पाल जिवलींग.त्र्ा आि ददिा व सुर्-ण चंद्राचे
प्रजतक मानतात. र्ातील एका लेण्र्ात अग्नी-वृषाची मुती मानव व बैल रुपातील मुती असून
िेिारी सप्तमातृका आपल्र्ा वाहनांसह आहेत मात्र त्र्ा जिर्ण अवस्थेत आहेत, त्र्ाच्र्ाबरोबरीने
कार्तणकेर्, चामुंडा, नवग्रह र्ांच्र्ाही मुती आहेत. र्ेथे अिुन चार लेर्ी आहेत त्र्ामध्र्े सुबक
जिवलींग असून िाळु ख्र्ांची उं ची साधारर् चार फु ट इतकी आहे. र्ातील तीन लेण्र्ामध्र्े पार्ी
असल्र्ाने आम्ही एकाच लेण्र्ात आत िाऊ िकलो; र्ाही जिवळपंडीच्र्ा रचनेत वैजवध्र्
आढळते.लेण्र्ांमध्र्े वैजवध्र्पुर्ण ळपंडी असून रचनेबाबत त्र्ा वेगवेगळ्र्ा आहेत. अिी लोककथा
सांजगतली िाते दक र्ेथे हिारो देव राहत होते.भक्त त्र्ांचेकररता तांदळ
ु आर्ावर्ास गेला परं तु
तो आला नाही. म्हर्ुन इथल्र्ा मुती एका हातात मागर्ी करर्ारर्ा ददसतात.
तेथून थोड्या अंतरावर व-हाड्घर हा तीन लेण्र्ांचा समुह आहे. हा लेर्ी समुह तटांनी
बददस्त असून प्रवेिव्दारातच सुबक साखळ्र्ांनी लपेटलेला नंदी आहे. जतथे सुबक सुंदर जत्रमुखी,
दोन कुं भ असर्ारे जिवळलंग.,अष्ट्पाक ळपंडी तसेच ळभंतीवरही जिल्पपटावर सहस्त्र ळपंडी आहेत.
र्ेथेही जवजवध ळपंडी आहेत अिी दंतकथा आहे दक र्ेथून व-हाड गार्ब झाल म्हर्ून र्ाचे नाव वहाडघर र्ा मुख्र् लेर्ीतील ळपंडीवर 1005 अर्ोनी जिवलींग आहेत.( िे जिवळलंग फक्त िाळूं खीच
असते) हेच ते सहस्त्रळलंग. पुवच्े र्ा ळभंतीवर पावणतीची मुती असून 972 जिवळलंगे असून ती देवीची
108 िक्तीपीिे व त्र्ांची 9 वेळा पुिा करण्र्ाचा प्रघात दिणजवतात. दजक्षर्ेकडील ळभंतीवर
जिल्पपटावर जवष्र्ूची मुती व पजश्चमेस सुर्ाणची मुती र्ा दोन्हीरिकार्ी 1000 जिवलींग असून
ती जवष्र्ुसहस्त्रनाम व सुर्णसहस्त्रनामाचे प्रजतक आहे. जिवार् र्ेथे जिवदंड तसेच काळसपण असून
त्र्ा जिल्पपटांवरही 1000 जिवलींग आहेत.र्ा लेण्र्ात जिव तसेच िम्हाची मुती आहे. र्ेथे एक

जिलालेख आहे, मात्र तो अस्पष्ट असल्र्ाने वाचता र्ेत नाही.िेिारील लेण्र्ात जवजवध जिवळलंग
खेचुन भरल्र्ा सारखी असून ती र्ातील बहुसंख्र् जिवलींग अर्ोजनि तसेच काही जिवळलंगावर
िाळूं खा एविी खड्डे आहेत.उिवी गुहा अंधकारमर् असून ती आत िार्ारी आहे तीत कमळ
असर्ारे जिवळलंग तसेच अर्ोजनि ळलंग धारर् के लेली जिवळलंगे पहावर्ास जमळतात.

एकु र्च हे नाथपंथीर् लेर्ी असून गोरक्षनाथ िेव्हा नाथपंथाच्र्ा प्रसाराकररता 32
जिराळा पररसरात आले, त्र्ाकाळात र्ाचीही उभारर्ी झाली असावी. र्ेथील मुतीचीं रचना
पाहता 108 वेळा िपािी त्र्ाचा संबंध आहे. अिाच प्रकारच्र्ा मुती कं बोडीर्ामध्र्े आढळु न
आल्र्ा असून त्र्ाही नाथपंथीर् ११-१२ व्या ितकातील आहेत. असा इजतहासाचा अनमोल िे वा
सातारर्ापासून अवघ्र्ा 12 दक.मी अंतरावर आहे.

पार्थळीतील पक्षांचे घर – रामळलंग बेट

इस्लामपुर पासून िवळचा जपकजनक स्पाट म्हटल दक निरे स र्ेते बहे रामळलंग बेट.
इस्लामपुरपासून आि एक दकलोमीटरवर वसलेल कृ ष्र्ामाईच्र्ा पात्रातील छॊट बेट.
पावसाळ्र्ात पावसाने रौद्ररुप धारर् के ल्र्ानंतर हा पररसर पाण्र्ाखाली िातो. पावसाचा िोर
कमी झाल्र्ानंतर सप्पटेंबर मजहन्र्ाचा कालावधी पर्णटनाकररता िार्ला र्ोग्र् आहे. अनेक हनुमान
उपासक श्रावर्ात व िजनवारी र्ेथे गदी करतात. समथण रामदास स्वामींनी स्थापन के लेल्र्ा 11
मारुतींपैकी एक रामळलंग बेट र्ेथे आहे. बेटावर िाण्र्ाकररता नदीतून बेटापर्ांत िाण्र्ासािी एक
छॊटा पुल पार करावा लागतो. पुलावरून िाताना कृ ष्र्ेचे जविाल पात्र डोळ्र्ात भरते. बािुचे
फे साळर्ारे पार्ी स्वागत करते, आकािात अनेक पार्पक्षी जवहरत असतात, र्ा जवश्वात प्रवेि
करताना आपल्र्ालाही मुक्त झाल्र्ाचा भास होतो. बेटावर काही सामाजिक संस्थेने सामाजिक
वनीकरर्ाच्र्ा माध्र्मातून जवजवध झाडे लावली आहेत त्र्ामुळे बेटावर वनराई नटलेली आहे.

बेटावर प्रवेिके ल्र्ानंतर मध्र्ावरील उं चवयावर र्ादवकाजलन सुंदर जिवालर् आहे.
त्र्ाच्र्ा पािीमागील बािुस हनुमान मंददर असून त्र्ातील मुती भव्य ददव्य आहे. त्र्ाच्र्ा बािुस
गर्पतीचे मंददर आहे.र्ा भागातून संपुर्ण बेटाचे दिणन घडते. तेथून पुढे गेल्र्ानंतर राम –लक्ष्म्र्सीतेचे मंददर आहे.र्ा मंददराच्र्ा डाव्या बािुस उतरून गेल्र्ानंतर छॊटा धबधबा आहे.
पावसाळ्र्ानंतर पाण्र्ाची पातळी कमी झाल्र्ानंतर पाण्र्ात मनसोक्त डु ब
ं ण्र्ाचा आनंद घेता
र्ेतो. र्ा भागात पर्णटकांची गदी असते.र्ेथे पात्रात बगळे ., पार्कावळे ददसतात र्ेथील पात्र
प्रवाही आहे.

उिव्या बािुस नदीचे पात्र थोडे जवस्तीर्ण आहे. पात्रात बरे च खडक पाण्र्ातून डोके
वर काढू न उभे आहेत. तसेच पाण्र्ाचा प्रवाह तसा कमी आहे त्र्ामुळे पार्थळ र्ेथे तर्ार झाली

आहे. र्ेथून िांत लर्बद्ध पार्ी वाहत असते. तसेच लोकांची गदी नसते, त्र्ामुळे पक्ष्र्ांच्र्ा
ददींकररता र्ेथे खास मेिवानी जमळु िकते. र्ेथे पाण्र्ात सुर मारर्ारा पाि सुकवत बसलेले
पार्कावळा, झाडांवर ध्र्ानस्थ बसलेला खंड्या, आकािात जगरकी घेत पाण्र्ात सुर मारर्ारे
दुभंगलेल्र्ा िेपटीचे नदीसुरर् मुक्तपर्े जवहरत असतात. र्ा पात्रात पाकोळ्र्ा्चा गलबलाट सुरु
असतो. र्ांची मातीची घरटी पुलाखाली आहेत. िेवाळात भुरा बगळा दकडे रटपताना हमखास
ददसतो. आपले बगळे खडक पकडु न पाण्र्ात डु बके घेत असतात र्ा प्रवाहातील पार्कर्सांिवळ
रटटवी, पार्कोंबडी, लािरी दुडुदड
ु ू चालीने अलगद हवाई पद्धतीने चालताना ददसते. मला
आकािात जभरजभरर्ारर्ा पाकोळ्र्ा आजर् आकािात जवहरर्ारे सुरई र्ांच्र्ा दुभंगलेल्र्ा िेपया
पाजहल्र्ा दक त्र्ांच्र्ा उडण्र्ाचा अभ्र्ास करण्र्ाची जनकड वाटते. र्ा खडकांच्र्ा दुजनर्ेत आपर्
मग्न असताना काळ डोक, बाकदार चोच असलेला पांढरा िराटी ददसतॊ. र्ा सगळ्र्ा पक्ष्र्ांच्र्ा
दुजनर्ेत पांढरा राखाडी रं गाचा उं च राखी बगळा पाण्र्ात एकटाच ध्र्ानमग्न ददसतो. ज्र्ावेळी
मनाला िांतता, एकाग्रते (CONCENTRATION) ची गरि वाटते तेव्हा मी राखी बगळ्र्ाला
भेटार्ला बेटावर असुिीने र्ेते. त्र्ाच हे रुप मला नेहमी प्रेमात पाडत नव्यान.
नोव्हेंबर मजहना दुसरा िजनवार सुट्टी असल्र्ाने जनवांतपर्ा अनुभवार्ला बेटावर
गेले नेहमीच्र्ा रस्त्र्ाने न िाता उिव्या बािुच्र्ा खडकातून चालु लागलो, पात्रातील आतील
बािुच्र्ा एका खडकावर बसून चक्रांग बदकांची पाण्र्ात जवहरर्ारी िांत िोडी पाहत असताना
अचानक समोरच्र्ा खािर्ात जपवळी के िरी रं गांच्र्ा बदकांचा थवा पाण्र्ात जवहरताना ददसला
असा हा प्रथम पररचर् होता चक्रवाक बदकांसोबतचा. आमची चाहुल लागताच काही वेळात तो
थवा उडाला. बािुला पाण्र्ात रटटवी उभ्र्ा होत्र्ा. तेथेच पांढरा काळी चोच व काळी पाि
असर्ारा लांब गुलाबी रं गाचा काटकी पार् असर्ारा िेकाया पाण्र्ात खाद्य िोधत होता,
लंबुटांगा पाजहला दक पार् कजधही तुटेल असे वाटते. अिा पक्षांच्र्ा दुजनर्ेत आपर् रममार् होतो.
दुपारची वेळ होती सुर्ण डोक्र्ावर आला होता, त्र्ावेळी काळा पांढरा कवड्या खंड्या जगरकी घेत

गेला त्र्ाची जगरकी डोळ्र्ांना चकवा देत गेल्र्ासारखी वाटली. त्र्ाचबरोबर काळ्र्ा पांढरर्ा
रं गाचा पट्टा असर्ारा हुदहुद, लालबुड्या, जचरीक. मुजनर्ा, ळिंिीर तसेच जहवाळ्र्ात करडा
परीट तसेच तारांवर काळा पांढरा परीट पक्षी िेपटी बडवत उडताना ददसतात अिी पक्ष्र्ांची
मेिवानी अनुभवण्र्ासािी रामळलंग बेटावर वेळ काढू न भेट द्यार्ला हवी.

पोहाळे लेर्ी

कोल्हापुरला आलेल्र्ा प्रत्र्ेक पर्णट्काचा उद्देि हा ज्र्ाप्रमार्े आई अंबाबाईचे दिणन
हा असतो. त्र्ानंतर त्र्ाची आपसुक पावले श्री श्रेत्र िोजतबाकडे वळतात. िोजतबा म्हर्िेच वाडी
रत्नाजगरीला आपर् वडर्गे, कु जिरे मागाणने िोजतबाकडे िाताना िोजतबाच्र्ा पार्थ्र्ािी पोहाळे
गावाच्र्ा माथ्र्ािी पोहाळे लेर्ी कोल्हापुर पासून 15 दक.मी. अंतरावर आहेत. रस्तालगतच
खाली काही अंतर चालून गेल्र्ानंतर डोंगराच्र्ा कु िीत पोहाळे लेण्र्ाचे दिणन होते.
आपर् पोहाळे लेण्र्ािवळ पोहचतो ही लेर्ी देखील गिपृष्ठकार असून अलंकृत नाही
र्ामुळे ती जहनर्ान पंथीर् असावी र्ाची ओळख पटते. आपल्र्ा डावीकडे पाण्र्ाची पोडी (कुं ड)
ददसतात. डोंगरातून वाहत र्ेर्ारे पार्ी सािवण्र्ाची तसेच पाण्र्ाचा जनचरा होऊन वास्तु
सुजस्थतीत राहण्र्ाची ही नेटकी व्यवस्था आहे. र्ेथे वरील बािुने प्रर्ाल (पन्हळ) असून जतचे
पार्ी र्ा पोडींमध्र्े र्ेत.े लेण्र्ांमध्र्े सुरुवातीस पोडी त्र्ानंतर आपल्र्ाला तीन गुहा /लेण्र्ा
ददसतात. त्र्ानंतर आपर् चैत्र्गृहात र्ेतो गाभारर्ात स्तुप आहे. त्र्ासमोर सध्र्ा िंकराची ळपंड
व समोर नंदी आहे. तथाजप मागील स्तुप त्र्ावरील हर्मणका तुटली आहे मात्र स्तुपाच्र्ा वरील
बािुच्र्ा

छतावरून

तेथे हर्मणका असावी
असे

वाटते.

नेहमीप्रमार्े

र्ाही

लेण्र्ाचे

िाम्हर्ी

लेण्र्ात

संस्करर्

करण्र्ाचा
झालेला ददसतो.

प्रर्त्न

त्र्ाच्र्ा बािुस जवहार आहे हा प्रिस्त असून 35*32*9 इतका आहे तो स्तंभावर
पेलला आहे. सध्र्ा लेण्र्ांच्र्ा पुनर्िणवनाचे पुरातन जवभागाचे काम सुरु असल्र्ाने आत प्रवेि बंद
आहे. र्ावरील एका स्तंभावर चंद्र, सुर्,ण घोडा कोरर्ेत आला आहे. त्र्ाच्र्ा बािुस ळचंतन
मननाची छॊटॊ अनेक दालने आहेत. सध्र्ा लेण्र्ाच्र्ा डाव्या व उिव्या बािुची बरीच पडझड
झाली आहे. र्ा लेण्र्ांसमोरही पाण्र्ाचा र्ोग्र् जनचरा करर्ेकररताचे छॊटे पाट आहेत. लेण्र्ांतील
जखडक्र्ा- दरवािांची रचना पाहता स्र्च्छ, िेळिी िर्ा रािणेच्यादृहष्टने के लेली व्यर्स्था
आढळिे. िसेच पार्साच्या पाण्यापासून सिंरिण िोणेकररिा सर्ोरील छि दरर्ाज्याच्यापुढे
असून व्िरािंडा आिे, िर दोन्िी बाजुच्या चभिंिीना हिडक्या (दालने) असून बाजुचा भाग चभिंिींनी
पुणव बंद आहे. र्ा भागात पडर्ारर्ा पावसाच्र्ा पध्दतीचा देखील लेर्ी खोदताना अभ्र्ास के ला
आहे. र्ेथील खडक िांभा असल्र्ानेच लेण्र्ांची पडझड झाली आहे. सध्र्ा लेण्र्ासमोर मध्र्ावर
एक ळपंपळाचे झाड आहे. र्ेथे
बाराही मजहने पार्ी उपलब्ध
आहे. हे लेर्े 7 व्या ितकातील
असल्र्ाचे
जिल्हार्ाच्र्ा

कोल्हापुर
गझेरटर्रमध्र्े

म्हटले आहे; परं तु नव्याने
झालेल्र्ा संिोधनानुसार हे
लेर्ी मोर्णकाजलन असून ही
लेर्ी धार्मणक प्रसाराचे कें द्र
होते असे संिोधनातून पुढे
आले आहे. आपर् अगदी कमी वेळात हे सुरेख लेर् पाहु िकता तर िोजतबाला िाताना गाडी र्ा
थांब्र्ावर थोडर्ा वेळाकररता नक्की थांबवा.

श्री क्षेत्र मजलक्कािुन
ण तथा जवलासगड

पुर्-े

बैंगलोर

महामागाणवरील

कराड

पासून

32

दक.मी

अंतरावरील

र्ेडजे नपार्ी गावापासून आष्टा रोडवर थोडे पुढे गेल्र्ास अंदािे ददड दक.मी अंतरावर श्री क्षेत्र
मजल्लकािुणन र्ेडजे नपार्ी असा फलक आपर् पाहतो. तेथून समोरील डोंगरावरील
दफक्र्ा अबोली रं गाने रं गजवलेले मंददर ददसते.(सध्र्ा रं गवले आहे) आपली गाडी र्ा मंददराच्र्ा
पार्थ्र्ापर्ांत िाते तेथून मंददरापर्ांत 30 जमजनटात पोहोचतो, हाच तो जवलासगड मात्र स्थाजनक
लोकात र्ेथील सध्र्ा असर्ारर्ा मजल्लकािुणन मंददरावरून हे रिकार् मजल्लकािुणन डोंगर र्ा
नावाने प्रजसद्ध आहे.
र्ेथे मंददरापर्ांत िाण्र्ाकररता पार्रर्ा के ल्र्ा
आहेत. आपर् काही पार्रर्ा चढू न गेल्र्ानंतर नव्या पार्रर्ा
संपुन िुन्र्ा पार्रर्ा लागतात व डावीकडे िार्ारा रस्ता
लागतो. तेथून पार्रर्ा सोडु न आपर् डावीकडे गेल्र्ास एक
सुंदर खोल पाण्र्ाचे टाके लागते. र्ा टाक्र्ास खालची गंगा
म्हर्तात. र्ेथे आपर्ास िलजनर्ोिनाचे उत्कृ ष्ट नमुना
पहावर्ास जमळतो पावसाचे पार्ी थेट टाक्र्ात न िाता
वेगवेगळ्र्ा खडकाच्र्ा पोडीत सािते व तेथून टाकात िाते.
त्र्ामुळे टाक्र्ात जनतळ पार्ी सािते.

त्र्ाच्र्ा बािुस एका गुहत
े िंकराची ळपंड त्र्ासमोर नंददची मुर्तण आहे. ती पाहून
आपर् थोडे वर चढू न आल्र्ावर पार्रर्ा लागतात तेथून चढू न गेल्र्ास िेथे पार्रर्ा संपतात जतथे
उिव्या बािुस दोन कमानी असलेली इमारत लागते जह जिवोत्तर काजलन िैलीत बांधलेली आहे
जतच्र्ा उिव्या बािुस एक टाके आहे. र्ा पार्रर्ांच्र्ा िेिारी पाजहल्र्ास तटबंदीचे अविेष आहेत
हे र्ादवकाजलन बांधकामाप्रमार्े वाटतात.(step pattern)
तेथून पुढे मंददराच्र्ा प्रांगर्ात गेल्र्ावर डाव्या बािुस भैरवनाथाचे मंददर लागते र्ा
मंददरात एका देवीची मुर्तण असून हे एक लेर्े असून ते डाजलमा देवीचे आहे. त्र्ापुढे एक ओसरी
असून जतथे आत गेल्र्ास दोन लेर्ी असून र्ांची बरीच पडझड झाली आहे. सध्र्ा त्र्ाचा वापर
भांडारगृहाकररता करतात; त्र्ापुढे मुख्र् लेर्ी असून दिणनी भाग हा त्र्ाचे वास्तु वैजिष्यांवरून
र्ादवकाजलन वाटतो. आत गेल्र्ावर डाव्या बािुस कोटीळलंग, सजतजिळा,त्र्ाच्र्ापुढे जिव
पावणतीची ध्र्ानस्थ मुर्तण आहे. समोरील बािुस वीरभद्र लेर्ी तथा मंददर असून तेथे ळपंड आहे.
र्ेथेच डाव्या हातात धनुष्र् व उिव्या हातात खडग घेतलेल्र्ा जवरभद्राची मुती आहे. र्ा दालनात
िाण्र्ाकररता दरवािा लहान असून वाकु न िावे लागते. त्र्ाचे दिणन घेऊन आल्र्ावर मंडपात

आपर्ास एक लेर्े ररकामे आहे त्र्ाच्र्ा बािुच्र्ा लेण्र्ात कार्तणक स्वामीची मुती आहे.
त्र्ाच्र्ासमोर राम सीता.,गंगा.,नागजिळा असून तेथेच गर्पतीची सुंदर कातळातील मुर्तण आहे.
जवरभद्र लेण्र्ासमोर नंदी आहे. उिव्या बािुस एक जिवळलंग असून तेच मजल्लकािुणन त्र्ाच्र्ा
समोररल गुहत
े (लेण्र्ात) वाकडा नंदी असून तेथे सप्तमातृकांचा पट आहे. र्ेथील स्तंभ बाहेरील
स्तंभापेक्षा वेगळे असून आकाराने मोिे आहेत तसेच स्तंभजिषाणिी उलटा कुं भ आहे. मंददराच्र्ा
समोर दोन ददपमाळा आहेत. बािुस नगारखाना आहे.

तेथून पुढे आल्र्ास चुन्र्ाचा घार्ा ददसतो. घाण्र्ािेिारी ही पाण्र्ाची पोडी/टाक
असून सध्र्ा त्र्ामध्र्े पार्ी नाही. र्ा गडावर सध्र्ा कोर्ताही बुरुि वा तटबंददचे अविेष
जिल्लक नाहीत. र्ा गडाचा वापर टेहाळर्ीकररता करर्ेकररता करर्ेत र्ेत असावा.
घाण्र्ापासून पार्रर्ा चढू न वर गेल्र्ानंतर एक मजिद व दगाण लागतो वरती जवठ्ठल रुक्मीर्ी,
कृ ष्र्ाचे मंददर आहे. त्र्ाच्र्ा समोर दोन खंदक असून त्र्ात उतरर्ेकररता पार्रर्ांची र्ोिना
आहे ते धान्र्ाचे कोिार असावे. मिी्च्र्ा बािुस एक आददलिाही िैलीतील इमारत ददसते,

जतच्र्ा दोन्ही कमानी व इमारत सुजस्थतीत आहे. ती गडावरील सध्र्ा उपलब्ध एकमेव बांधकाम
आहे. त्र्ाच्र्ा पुढे एक तळे असून ते घोडतळे म्हर्ून ओळखतात र्ेथील पाण्र्ाचा वापर घोड्यांना
पार्ी जपण्र्ाकररता के ला िात असावा. तेथून परत धान्र्ाच्र्ा कोिारापर्ांत आल्र्ावर तेथन
ू
खाली एक वाट िाते थोडे अंतर उिवीकडे उतरून गेल्र्ावर एक पाण्र्ाचा टाक लागतॊ. त्र्ास
गंगा म्हर्तात जहला स्थाजनक वरची गंगा म्हर्तात. तेथे उतरर्ेकररता दगडी कोरलेल्र्ा
पार्रर्ांची सोर् आहे. र्ा टाकातील पार्ी र्ा लेण्र्ातील सवण टाकात स्वच्छ आिे. िेथून पुढे
र्ळसा घालून आलेस पुन्िा सर्ोरील पायर्यािंपयंि पोिचिा येिे.
हर्लासगडास असा पुरािन इहििास असून िे देिील गजपृष्ठाकार र्ुळचे नाथपिंहथय
लेणे असार्े कारण नाथपिंहथय लेण्यािंचे स्थापत्यार्र बौद्ध लेण्यािंचा प्रभार् असून हशर् िी
नाथपिंथीय आराध्य देर्िा असून या र्िंददराि दोन सयोनी हशर्चलिंग़ सप्तर्ािृकापट आढळिो.
आजकाल उपलब्ध हर्ज़ानहनष्ठ पद्धिीने कालगणना के ल्यास हिचा प्रकार हनश्चीि करिा येण
सिज शक्य िोईल. लेण्याचे पुढे सिंस्करण िोऊन सध्याचे हशर् र्िंददर अहस्ित्र्ाि आले आिे.
यादर्कालािील गडािंचे प्रकारार्ध्ये गुिािंचा गड म्िणून र्ापर िोि असलेने गुिागड िा गडप्रकार
आढळिॊ त्या अनुशिंगाने या र्िंददरािील सर्ोररल र्िंडप िा यादर्काळाची साि देि असल्याने
िसेच सध्याचे र्िंददराच्या िटासर्ोरील बाजुस डोंगराच्या कडेस आजिी दगडी बािंधकार् आिे
यार्रून ि दकल्ला (गुिच
े ा र्ापर दकल्ला असा) यादर्काळापासून अहस्ित्र्ाि असार्ा.
र्िाहशर्रात्री िसेच श्रार्णाि येथे यात्रा असिे भाहर्क र्ोठ्या प्रर्ाणाि गदी करिाि.अशी लेणीगड अन र्िंददर असणारे श्री िेत्र र्हल्लकाजुवन येडहे नपाणी आपणास साद घालि आिे.

• संदभण
अंतराळिाळावरील माजहती (जवकीपीडीर्ा)
लेर्ी महाराष्टाची - ङा. दाऊद दळवी

रोजहत पक्ष्र्ांच माहेरघर जभगवर् प्रसन्न अनुभव

पक्षीप्रेमींच पुण्र्ापासून िवळच रिकार् म्हर्ुन ओळख आहे ती पुर्े – सोलापुर
रस्त्र्ावरील उज्जनी धरर्ाचे मागील पार्लोट क्षेत्र जभगवर् पक्षी अभर्ारण्र्ाची. जहवाळा सुरु
होताच माचण मजहन्र्ाचे अखेरीपर्ांत र्ापररसरात लगभग असते िेंदरी गुलाबी लाली ल्र्ार्लेल्र्ा
रोजहत पक्ष्र्ाचीं व इतर स्थलांतररत पक्षाची त्र्ांना सोबत असते पक्षी जनरीक्षक पर्णटकांची.
िवळपास 250 पक्षी र्ा कालखंडात दृष्टीस पडतात. महाराष्टातील महत्वाच्र्ा पक्षी
अभर्ारण्र्ातील जभगवर् तथा कुं भारगाव बारामती िवळील पक्षी अभर्ारण्र् आहे.
कोर्त्र्ाही पक्षी जनरीक्षर्ाची वेळ असते ती सकाळी आि ते दहा व सार्ंकाळची
पाच ते सात अिी सावळी सावळी. सोबत दुर्बणर्, डी एस एल आर कमेरा, टार्पाड इ साजहत्र्
सोबत घेऊन िार्े दुग्धिकण रा र्ोग घडवून आर्तात त्र्ामुळे िक्र् असल्र्ास र्ा गोष्टी सोबत
बाळगाव्यात.
आम्ही जभगवर् र्ेथे सकाळी आि वािता नावेतून िलािर्ात पक्षी जनरीक्षर्ास गेलॊ.
र्ावेळी आमच्र्ा सोबत आमचा गाईड होता अतुल दादा. िांत समंिस नीट माजहती देर्ारा जन
पक्ष्र्ांिवळ िाताना नाव हाताने वल्हवत खास रिकार् िांतपर्े दाखवर्ारा. आपर् र्ेथे भेट
देर्ार असाल तर त्र्ाच्र्ा बरोबर िाण्र्ाचा आनंद घ्र्ा. ( दुरध्वनी क्र 9767973020)
ज्र्ाप्रमार्े वारकरर्ांची पंढरी तिी पक्षी प्रेमींची ही भीमाकािची पंढरी. र्ातील स्टार आकषणर्
म्हर्िे ददी जन गदींची निर असते ती िवळपास मोराइतक्र्ा आकाराचा लांब मान व पार्
असर्ारर्ा स्थलांतररत पांढरर्ा िेंदरी गुलाबी रं गाच्र्ा हुक चोचीच्र्ा रोजहत तसेच अग्नीपंख हे
नाव ददमाखात जमरवर्ारर्ा गोड पक्षाकडे. अग्नीपंख पक्षी थव्यानी जवहार करतॊ पाण्र्ात
चालताना हे परे ड करत चालतानाचे दृश्र् डोळ्र्ात भरून घेताना आमचे ररतेपर् जसद्ध होत होते.

रोजहत पक्ष्र्ाच्र्ा पररक्षेत्रात मार्सांचा वावर झाल्र्ास पटकन अनुभवी पक्षी इतरांना सावध
करतो नी गुलाबी काळे पंख जन पाच फु ट उं चीच्र्ा पक्ष्र्ाची ती सहि झेप आपल्र्ाला श्वास रोखुन
धरार्ला लावते. त्र्ांच ते जिस्तबद्ध ओळ करून उडर् मनाला त्र्ांचे वेगात सामावून घेत. र्ावेळी
िालेर् िीवनातील कवार्ती परे डची आिवर् प्रकषाणने र्ेत राजहली. भीमेच्र्ा तीरावर र्ावेळी
पार्पक्ष्र्ांची मांददर्ाळी होती.
भीमा तटावर खाद्य रटपर्ारा काळा तपकीरी चकाकी असर्ारा डोक्र्ावर िेंदरी

रटपक्र्ांचा काळा िराटी, काळे डोके मान असर्ारा बाकदार मानेचा बगळ्र्ाहून मोठ्ा
आकाराचा पांढरा िराटी जनवांत पाण्र्ात मान वर खाली करताना ककं वा नदीचे पार्ी कमी
झाल्र्ाने उघड्या पडलेल्र्ा गाळमातीवर पांढरा िराटी जनवांत दफरताना ददसला. िराटी भक्ष्र्
पकडताना चोचीचा वापर सांडिी सारखा करतो.

र्ेथेच पाण्र्ात गुलाबी तुरकाटी पार्ांचा, लांब बारीक तीक्ष्र् चोचीचा िेकाया
उथळ पाण्र्ात चालताना पाहून र्ाचा पार् दकती नािुक असा उदगार आलेजिवार् राहत नाही.
र्ाचवेळी आ मच्र्ा सोबतच्र्ा लोकांनी आर्लेला खाऊ रटपण्र्ासािी जहवाजळ सुरर् पक्ष्र्ांनी
गदी के ली होती. नावे भोवती फे रा धरला होता िेपटी दुभंगलेला जपवळ्र्ा चोचीचा नदीसुरर्
आर्ी काळ्र्ा चोचीचा जहवाळी सुरर् डोलदार जगरकी घेत अवकाि जवहंग करत होते. त्र्ाच्र्ा
पाण्र्ात सुर मारर्ेच्र्ा पद्धतीने सुरर् हे नाव साथण होते असे वाटते. गोंगात करत पाण्र्ात इतक्र्ा
सफाईदारपर्े सुर मारर्े पाहून त्र्ा म्हर्ीचा अथण कळतो.
त्र्ाचप्रमार्े र्ेथे पार्कावळे , जचलखती रं गाचे जनवांत पाण्र्ात लुटुलटु ू पोहर्ारे
बदक प्पलवा ककं वा राखी बदक, थापाया, तलवार बदक आिुबािुच्र्ा खािर्ात जपवळी के िरी
रं गांच्र्ा बदकांचा थवा पाण्र्ात जवहरताना ददसला असा हा प्रथम पररचर् होता चक्रवाक
बदकांसोबतचा. आमची चाहुल लागताच काही वेळात ते बदक उडाले.
र्ेथे मोठ्ा प्रमार्ात ददसतात ती
तुरुतुरु धावर्ारी मानेवर काळा पट्टा असर्ारे
जचखला अगदी जचमर्ी इतका ककं वा थोडा लहानच
चर्ीचा.आजर् त्र्ाच कु ळीतले स्थलांतररत जहरवा
तुतारी जन कवड्या तुतारी. र्ा तुतारींच्र्ा थव्यात
सहि वावरर्ारा जपटु कला जचखल्र्ा अगदी भावतो.
जभगवर्ला सहि ददसतो तो अडदकत्र्ाच्र्ा चोचीचा मुग्धबलाक त्र्ाचे सोबतीला
त्र्ाचेपेक्षा मोिा काळा पांढरा गुलाबी जपसे असर्ारा जचत्रबलाक सकाळच्र्ा उन्हात पंख पसरून
बसलेला ददसला. त्र्ाचप्रमार्े बगळ्र्ांच्र्ा कु टुंबातील माझा जप्रर् ध्र्ानमग्न राखी बगळा खोल
पाण्र्ात आपल्र्ाच जवश्वात मश्गुल होता. त्र्ांच्र्ा सोबतीने काळ्र्ा पार्ांचा बगळ्र्ापेक्षा मोिा
उलतण्र्ासारखी लाकडी चोच असर्ारा चमचा िैवाळात रमलेला ददसला. सोबतीला पांढरी

पार्कोंबडी िेपट
ु आपटर्ारा पांढरा धोबी र्ासारर्ांची व्ळण प्रपंच पाहत असताना दुपारची
उन्ह परतीची साद घालतात. मनात जवचार र्ेतो इतके सारे जभन्नता घेउन असर्ारे जनसगाणचे
दान गुण्र्ागोळवंदाने नांदते तीच जवजवधतेतील एकता. जनसगाणने प्रत्र्ेकाला एक बलस्थान ददले
आहे . र्ाच एकतेसािी पर् मार्ूस मात्र इतरांच्र्ा बलस्थानांना दुलणजक्षत करून नांदर् जवसरत
चालला आहे.

अिा र्ा पंढरीचे वारकरी नक्की बना .

हर्त्रिो

पुस्तकं वाचून कोर्ी िहार्ं होतं का?
हो! आम्ही म्हर्तो होतं. वाचन करर्ारी मार्सं त्र्ांच्र्ाबरोबरच्र्ा वाचन न करर्ारर्ा
मार्सांहून अजधक प्रगल्भ आजर् जवचारी असतात.
कोर्त्र्ाही प्राण्र्ाला, सिीवाला, अनुभवाने िहार्पर् र्ेत.ं इतर प्राण्र्ांना काही प्रमार्ात त्र्ांचे
िन्मदाते थोडंफार जिक्षर् देतात. पर् मानव हा असा प्रार्ी आहे ज्र्ाला पुवी िगलेल्र्ा आजर्
आता जिवंत नसलेल्र्ा मार्सांचे अनुभवही जिकता र्ेतात . ते पुस्तकांद्वारे . मार्साला आपल्र्ा
सभोवताली नसलेल्र्ा, दूर देिातल्र्ा मार्सांचे अनुभव समिून घेऊन जिकता र्ेतं. तेही
पुस्तकांद्वारे . प्रत्र्क्ष अनुभवांहून चांगला जिक्षक नाहीच. पर् इतरांना आलेले अनुभव, त्र्ांनी
खाल्लेल्र्ा

िे चा

र्ाही

मार्साला

जिकवतात

आजर्

िहार्े

करून

सोडतात.

म्हर्ून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचार्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे िंभर टक्के सत्र्
आहे.

र्िंडळी!
र्ाचायला िर िर्िंच!
पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं…
…आजर् स्वतःही जलहार्ला हवं.

