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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  
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सुंर्र्क अदभयाुंदिकीमधे्य भारतातून पदर्ीधर झाल्यानुंतर अमेररकेतून सुंर्र्क 

अदभयाुंदिकीमधे्यच  मास्टर पदर्ी प्राप्त केली.  

सुंर्र्क के्षिात खाजर्ी कुं पनीत नोकरी करतो आहे.  

रे्ली  ५ र्रे्ष अमेररकेत स्थादयक.  

 

दलखार्ाबरोबरीनेच काल्पदनक आदर् भयकथा आदर्  अध्यात्मिक प स्तके र्ाचण्याची आर्ड.  

रत्नाकर मतकरी, नारायर् धरप याुंची रू्ढ कथेर्र आधाररत प स्तके र्ाचण्याची दर्शेर्ष आर्ड. 

सध्या अध्यात्मिक आदर् ज्योदतर्षार्रील सुंशोधनािक लेख लर्करच प्रकादशत करण्याचा 

मानस.  

 

प्रर्ासाची आर्ड आदर् दर्शेर्ष करून दनसर्ग सौुंदयागचे छायादचिर् करण्याचा छुं द आहे. 

 

  



 

प्रस्तावना: 

 

दोन वरे्ष अमेररकेत अ ताना तेथील बराचश्या भागात माझ ेदिरण ेझाले िोते.  

परदेशात जाऊन दिरण्याची  वागना ओढ अ त े . तयािंची  िंस्कृती, रािणीमान 

यात आपल्याला एक प्रकारचे आकर्षगण अ ते परिंतु भारतातील आहण खा  करून 

मिाराष्ट्रातील अ िंख्य पयगटन स्थळाबद्दद्दल आपल्याला प ुटशी कल्पना देखील 

न ते.  प्रवा ातूनच आपल्याला नवीन हमत्र, नवीन गोष्टी आहण नवीन कथा 

अनुभवा  हमळतात आहण आपली नव्याने ओळख हनमागण िोते. देवगड-

स िंधुदगुागमध्ये तीथगक्षेत्र अ ो ककिं वा  ागरी तट,  िंथ पाण्याच्या प्रवाि, िापू  

आिंबा, धबधबा, दकल्ले  अशा बऱ्याच   रिकाणी मला भेट देता आली हजथ े

हन गागने  ौंदयागच्या बाबतीत कशाचीिी कमतरता िेवली नव्िती. तेथील 

 िंस्कृती, इहतिा , पार्श्गभूमी याची माहिती मला घेता आली आहण ती  या 

लेखाद्वारे तुमच्या  मोर आणण्याचा िा माझा प्रयत्न. भारतात येऊन हमत्रािंबरोबर 

स िंधुदगुग-देवगडमध्य े घालवलले े क्षण ि े अहवस्मरणीय िोते आहण ते कायम 

स्मरणात रािाव ेयाकरता प्रवा  वणगन या लेखाद्वारे ते आपल्या मोर घेऊन येत 

आि.े   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ि ेपुस्तक माझ े िंपणूग कुटुिंब, हमत्रमिंडळी  

आहण प्रवा ाची आवड अ णाऱ्या  गळ्या िौशी पयगटकािंना  

 मर्पगत 

 ौरभ ददलीप कोरगािंवकर  
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सुपंथ 

 

 

 

मी तब्बल दोन वर्ाांनी अमेरिकेतून वेळ काढून मुिंबईत काही आठर्डे  ुट्टी ाठी 

आलो  िोतो. मुिंबईत येण्याआधीच मनात ठिवलेलिं हक माझ्या िातातील ते ददर्स मी कुटुिंब 

आहि हमत्ािं ोबत खची लाविाि. हकिि आहि  ौिभ िे माझे शाळेपा ूनचे हमत् त े माझे 

नाविी  ौिभ आिे पि िा हनव्वळ योगायोग  मजावा.  

 

मी आल्यामुळे ते दोघे ति खुशीत िोतेच पि त्याहूनिी जास्त आनिंद िा मला त्यािंना 

तब्बल दोन वर्ाांनी पहिल्यािंदाच  मोि पाहिल्यावि झाला.  मुिंबईत आल्यापा ून कुठे तिी एक 

मोठा प्रवा  हमत्ािंबिोबि किावा अशी  ुप्त इच्छा माझ्या मनात दिहदवशी यायची आहि ती 

इच्छा पूिग व्हावी िा एकच िेतू मनाशी बाळगून ती मी हकिि आहि  ौिभला  ािंहगतली. खिे 

ति याआधी आम्ही कधीिी एकत् मुिंबई बािेि प्रवा  केला नव्हता त्यामुळे माझ्या इचे्छला 

त्यािंच्याकडून हकतपत मान्यता हमळेल ह्याबाबत मला जिा शिंका िोती पि त्यािंनीिी कूठलीिी 



काििे न देता  िंमती दशगवली. कुठे तिी प्रवा  किायचा िे ठिवून झालेले पि नक्की कुठे 

जायचे यावि कुिाचे एकमत नव्हते. आता त्यावि हशक्कामोतगब किण्या ाठी माझ्या 

घिाखालील ब स्टोप वि आमच्या हतघािंच्या दिहदवशी बैठकी व्हायच्या पि प्रवा ाच्या 

हठकािावि कािी केल्या एकमत िोत नव्हते. शेवटी मीच  ुचवले ह िंधुदुगग- देवगड आहि मग 

 ौिभ आहि हकिि ने लगेच 

त्याला  िंमत्ती दशगवली. खिे ति 

ह िंधुदुगग- देवगडमधे्य या दोघािंची 

गावे आिेत िे मला आधीपा ूनच 

माहिती िोते आहि त्यामुळे त्या 

दोघािंचा याला हविोध िोिे शक्य 

नव्हते याची कल्पना मला िोती. 

आम्ही  न्मान आहि ह दे्धश अशा 

अजून दोन हमत्ािंना याबद्दल 

कल्पना हदली आहि त्यािंनीिी 

त्यावेळी येण्याची तयािी दाखवली 

पि ऐन वेळी कािीतिी काििे देत 

त्या दोघािंनी स्वतःला अहलप्तच 

ठेवले आहि शेवटी आम्ही हतघेच 

प्रवा ाला जायचे ठिले. 

हदव  ठिला, आहि आम्ही हतघे लालबाग-पिेल वरून देवगडला जािाऱ्या ब मधे्य 

िात्ी ब लो. ह िंधुदुगग-देवगडला मी आयुष्यात प्रथमच चालेलो बाकी इति वेळे  हकिि कडून 

हन गग  ौिंदयगच्या गोष्टी ऐकून िोतो. त्यामुळे माझ्या मनात कधी एकदा  काळ िोते आहि 

कल्पनेत  उतिवलेले  ौिंदयग मी बघतो याचाच हवचाि चालू िोता. ब मधे्य थोड्या गप्पा ििंगल्या 

आहि टीव्ही वि लावलेला अग्ग बाई अिेचा हचत्पट बघत कधी झोपी गेलो ते कळलेच नािी. 

माझ्या मागच्या  ीट वि  ौिभ ब लेला आहि  ौिभ च्या बाजूला एक मािू  दारू ढो ून 

बिंद अ लेल्या मोबाईल वि कािीतिी पुटपुटत िोता आहि  ौिभला थोड्या-थोड्या वेळाने 

घड्याळात बघून वेळ हवचािात िोता. हबचािा  ौिभ त्या बेवड्या मुळे िात्भि जागा िाहिला 

आहि आम्ही मात् मस्त घोित िात् घालवली. 



 काळी खखडकीतून आत येिाऱ्या  ूयागच्या हकििािंनी आहि मातीतून  ुटलेल्या 

 ुगिंधाने मी झोपेतून उठलो आहि डोळे हकलहकले करून खखडकीच्या बािेि हििवळीला 

हनिखू लागलो. ब च्या दोन्ही बाजूला लािंबच लािंब हििवळ िोती. िवेत गािवा आहि  ुगिंध 

 ुटलेला. त्या प्रथम दशी  ौिंदयागनेच अिंगाविची मिगळ कधी उत्सािात पिावहतगत झाली ते 

माझिंिी मलाच कळले नािी. 

 

शेवटी आम्ही 

देवगडमधे्य अिंहतम 

हठकािी येऊन पोिोचलो. 

जवळच िॉटेल 

अलिंकािमधे्य िािण्याचा 

पॅ्लन आम्ही आधीच केला 

िोता पि ब  मधून 

उतिल्यावि बाजूलाच 

अ लेल्या  तािामुिंबिी बीच 

जवळ नावगेंच्या हकनािा गेस्ट िाऊ च्या जाहििातीवि लक्ष गेले आहि हतथेच िािण्याचा पॅ्लन 

ऐन वेळेला झाला. 

  



समुद्रमोहिनी 

 

 



तािामुिंबिी बीचला 

अगदी लागूनच 

त्यािंचे गेस्ट िाऊ  

आिे. त्या गेस्ट 

िाऊ  वरून 

 मोिच्या अथािंग 

अशा अिबी 

 मुद्राचे दशगन 

िोते. त्या  मुद्राचे 

हविाट रूप, 

त्याच्या लाटािंचा आवाज, आकाशात उडिाऱ्या पक्षािंचा थवा, हकनाऱ्यालगत हबनधास्त 

पोिोिािी गावातली मुले, मखच्छमािी ाठी  मुद्रात जाळे फेकून माशािंच्या प्रतीके्षत अ लेले 

कोळी लोक आहि हकनाऱ्यालागत  बािंधलेल्या िोडी या  वग गोष्टी वातावििात एक प्रकािचा 

तजेला हनमागि कित िोत्या. शििात िाहून या गोष्टी अनुभविे खििंच कठीि िोते. आम्ही 

 वागनी गेस्ट िाऊ  वि गेल्या गेल्या अिंघोळी करून घेतल्या आहि नावगेंनी आिलेल्या चिाचा 

आहि  ौिभ ने आिलेल्या फि ािाचा आस्वाद घेतला. खाली आम्ही आधीच बुक केलेला 

गाडीवाला त्याची गाडी घेऊन आमची वाट बघत िोता. 

 



कुिकेश्वि मिंहदि: 

 

 

पदहल्या ददर्साची स रुर्ात आम्ही क र्केश्वर मुंददरापासून करण्याचे 

ठरदर्ले. तािामुिंबिी बीच पा ून कुिकेश्वि मिंहदिाला गाडीने जायला  ाधािि 

१५ हमहनटे लागतात. ज े ज े मिंहदि जवळ येऊ लागते त े त े खवळिाऱ्या 

 मुद्राच्या लाटािंचा आवाज कानी पडू लागतो.  दुरूनच मिंहदिाच्या कळ ाचे 

आहि मागे अिेबीयन  मुद्राचे दशगन घडते.  

  



 

 

 

 

 

 

किकेच्या बनात ब लेला देव 

म्हिजे शमू्भ मिादेव आहि त्यावरुनच 

गावाचिं नाव पडले ते कुिकेश्वि. 

कुिकेश्वि िे कुिकेश्वि मिंहदिा ाठी 

आहि देश-हवदेशात ख्याती अ लेल्या 

िापू  आिंब्या ाठी प्रह द्ध आिे.  

दिवर्ी मिाहशविात्ीला भििाऱ्या 

कुिकेश्वि याते्ला देश-हवदेशातून 

याते्करु उत्सािाने  िभागी िोत 

अ तात.  मुद्र पाटी पा ून  ाधािि 

२० ते २५ मीटि उिंचीवि व लेले िे प्राचीन 

कुिकेश्विाचे मिंहदि म्हिजे एक पहवत् 

तीथगके्षत्.  

खवळिाऱ्या  मुद्राच्या भल्या-

मोठ्या लाटािंपा ून  मुद्राजवळील 

मिंहदिाचा भाग बािंधीव तटाने  ुिहक्षत 

िाखला आिे.  

  



 

मिंहदिाचे अद्भुत कोिीव काम, हवहवध देवतािंच्या हवलोभनीय आहि दुहमगळ 

अशा मुत्याग, मागे खवळिाऱ्या  ागिाच्या लाटािंचा आवाज आहि िवेत  ुटलेला 

गािवा आहि  ुगिंध जिू स्वगग ुखाची अनुभूती देतात.  

अष्टकोनी आकािात अ लेल्या मिंहदिाच्या मित्वाच्या जागी मिादेवाची मूती 

अ ून भवतालच्या जागी अ लेली छोटी मिंहदिे  भामिंडप आहि दीपवृक्षािंनी नटलेली 

आिेत. 

मुंददरा जवळच अ लेल्या छोट्या गुिा आहि त्यािंच्यावि अ लेले स्त्री आहि 

पुरुर् योद्धािंचे नक्षीकाम म्हिजे हशल्पकलेचा उत्तम नमुनाच म्हिावा लागेल. 

मिंहदिात आल्यानिंति २ ते ३ ता  क े गेले ते आम्हालाच कळले नािी.  

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

मिंहदिात घालवलेले अहवस्मििीय क्षि मनात  ाठवून आम्ही पुढच्या 

प्रवा ाला हनघालो.  

 

 

कुिकेश्वि मिंहदिातून बािेि पडल्यावि आम्ही थोडा वेळ कुिकेश्वि बीच वि 

घालवून पुढे प्रह द्ध दाभोळे-पोखिबाव  ह खद्धहवनायक मिंहदिाकडे मागगस्थ झालो. 

  



दाभोळे-पोखिबाव गिेश मिंदीि 

 

 ाधािि कुिकेश्वि पा ून १० हकलोमीटि अिंतिावि वािेिी-तळेबाजाि मागावगि 

स्थापन्न झालेले िे प्रह द्ध ह खद्धहवनायक गिेश मिंहदि. इथे पोिोचण्या  आम्हाला 

कुिकेश्विपा ून अुंदाजे १५ हमहनटे लागली. िे जागृत देवस्थान मानले जात अ ून याची 

स्थापना पािंडवािंनी केली अ ल्याचे म्हटले जाते.  

 

 

िे मिंदीि बािेरून बघीतल्या  प्रथम दशी लिान हद ते पििं तु त्याची भव्यता आपिा  आत 

गेल्याविच  मजते. मिंहदिात विचा भाग आहि खालचा भाग अ े दोन भाग आिेत. विच्या 

भागात गिेश मिंहदि अ ून त्यात गिेशाच्या अप्रतीम मूतीची स्थापना किण्यात आलेली 

आिे.  



 

 

 



 

 

मिंहदिाचा पिी ि िा  ूयगफूल, झेंडू अशा एक ना अनेक प्रकािच्या फुलािंनी  जून 

गेलेला आपिा  दी तो. मिंहदिाच्या खालच्या भागात जाण्या ाठी पायऱ्यािंची व्यवस्था 

किण्यात आली अ ून हतथे का वाच्या आकािातील मूतीवि अ लेले हशवहलिंग आपल्याला 



हद ते. खाली एक पाण्याचा छोटा प्रवाि वर्ागचे बािािी महिने मिंहदिाच्या परि िातून वाित 

अ लेला आपि बघू शकतो  िा नै हगगक पाण्याचा स्रोत मिंहदिाचा परि ि थिंड ठेवण्यात मदत 

कितो. मिंहदिातल्या गािव्याने आहि फुलािंच्या  ुगिंधाने आम्ही पुन्हा एकदा प्रसन्न  मनाने 

मिंहदिातील गिपतीचे आहि शिंकिाचे दशगन घेतले आहि आमच्या पुढच्या प्रवा ाला हनघालो.   

 

ह िंधुदुगग हजल्ह्ह्याला  ागिी तटाची हन गागकडून हमळालेली देिगीच म्हिावी लागेल. 

आचिा, तोिंडवली, वायिंगिी, कोलिंब, तळाशील, तािकली, देवबाग, हचवला, 

वेंगुलाग, हशिोडा, हनवटी, हमठबाव, मुनागे,  ागिेश्वि, कुिकेश्वि, मोचेमाड, 

प्यािाडी , हमठमुिंबिी, तािामुिंबािी अ े अनेक  ागिी तट ह िंधुदुगग हजल्ह्ह्याची शोभा 

हिगुहित कितात  आहि म्हिूनच पयगटक मोठ्या  िंखे्यने ह िंधुदुगग हजल्ह्ह्याला भेट देतात.   

 

  



 

 

 

 

 

 

दाभोळे-पोखिबाव गिेश मिंहदिातून बािेि पडल्यावि मालविच्या हदशेने जाताना 

आम्ही मधे्य गाडी थािंबवली ती आचऱ्याला.   

 

 

  



आचिा 

ह िंधुदुगग हजल्ह्ह्यात   मालवि तालुक्यातील आचिा िे प्राचीन  मुद्र तटा ाठी प्र ीध्द 

अ लेले छोटे े गाव.  आचिा बीच िा  िंथ पाण्याच्या प्रवािा ाठी आहि त्याचबिोबिीने 

हकनाऱ्यावि हद िाऱ्या वेगवेळ्या पक्षािंच्या जाती िं ाठी प्रह ध्द आिे. वेगवेळ्या ऋतूिंनु ाि इथे 

पक्ष्ािंच्या वेगवेगळ्या जाती स्थलािंतरित िोत अ ल्याचे हद ते. हकनाऱ्यावि उजव्या हदशेला 

अ लेल्या पिाडाविील प्रकाशस्तिंभ  हकनाऱ्याच्या  ुिंदितेत  भि घालत अ ल्याचे आपि बघू 

शकतो.  मुद्रतटा बिोबिीनेच आचिा गाव प्रह द्ध आिे ते इथे अ लेल्या प्राचीन आहि प्र ीध्द 

िामेश्वि मिंहदिा ाठी.   िामनवमी, पाडवा, गिेशोत्सव अशा अनेक  िािंच्या हदवशी या 

मिंहदिात मोठा उत्सव  ाजिा  किण्यात येतो आहि त्याचा अनुभव घेण्या ाठी भाहवक 

मिािाष्टर ाच्या वेगवेगळ्या भागातून आचऱ्याला येत अ तात.  

गावात हफरून हफरून आमचे पाय ति चािंगलेच दुखायला लागलेले आहि त्यातच 

पोटात भुकेने  कावळेिी ओिडायला लागलेले. आम्ही लगेच आमच्या डर ाइविला कल्पना हदली 

आहि त्याने ताबडतोब गाडी वळवली ती िॉटेल अहतथी बािंबू कडे.  

 

िॉटेल अहतथी बािंबू 

िॉटेल अहतथी बािंबू िे मालवि मधील कोठेवाडा गावाजवळ अगदी मोक्याच्या हठकािी 

बािंधलेले आिे. आचऱ्यापा ून  ाधािि २० हकलोमीटि म्हिजेच अध्याग ता ावि आहि हचवला 

बीच पा ून अगदी  १० हमनीटे अिंतिावि अ लेले िे अहतथी बािंबू िॉटेल म्हिजे खवय्ािं ाठी 

आहि खा  करून मािं ािािी िं ाठी एक प्रकािच्या मेजवानीचे हठकाि म्हटले पाहिजे.  

मालविात  येऊन अहतथी बािंबूमधे्य  न जेविे म्हिजे आग्र्याला जाऊन ताजमिालचे दशगन न 

घेण्या ािखे िोईल. इथे अनेक अशा प्रकािच्या माशािंचे चहवष्ट प्रकाि हमळतात हक मी त्या 

माशािंची नावे पहिल्यािंदाच ऐकली िोती.  मोिी,  ुिमयी, हत िे,  ििंगा, पापलेट, 

खेकडा, तामोशी, बानोशी, म्हाकूले, कोळिं बी, कालवा,  ौिंदाळा, बािंगडा अशा 

एक ना अनेक प्रकािच्या माशािंची व्यिंजने तुम्हाला चाखायला हमळतील आहि िेच कमी हक 

काय म्हिून  ोबतीला हचकन, मटि, गावठी कोिंबडी मेनूकाडग वि आिेतच. इथे तुम्हाला 

वर्ागचे बािा िी महिने  वगप्रकािच्या माशािंची व्यिंजने हमळतात.  हतथे ब ल्या ब ल्या नु त्या 

वा ानेच मन चलहबचल िोऊन कधी एकदा ऑडगि हदलेली थाळी फुड्यात येते अ े िोते. 



मािं ािािी प्रमािेच शाकािािी िंचीिी त्यािंनी योग्य ती  ोय केलेली आिे. ताक,  ोलकढी, 

आमि , गोड डाळ आहि वेगवेगळ्या प्रकािच्या भाज्ािंची चव येते चाखायला हमळते.  

मी आहि  ौिभ ने म्हाकूल, 

बािंगडा, हत िे आहि कोळिं बी 

फ्राय ची ऑडगि हदली. हकििला 

कुठे नको ती दुबुगद्धी  ुचली आहि 

मािं ािािी अ ूनिी त्याने  

शाकािािीच्या थाळीवि  माधान 

मानले.  पोटभि जेवल्यानिंति 

खाले्लले हजिवण्या ाठी आम्ही 

बािेि पडलो आिी जवळच 

अ लेल्या हचवला बीचला हनघालो. 

 

 

 

 

  



हचवला बीच 

 

खाले्ललुं पचर्ण्यासाठी आम्ही जर्ळच १० दमदनटाुंच्या अुंतरार्र असलेल्या दचर्ला 

बीच र्र मार्गस्थ झालो. स्वच्छ आदर् पारदशगक पाण्याचा प्रर्ाहाचा अन भर् घ्यायचा असेल तर 

दचर्ला बीचला नक्कीच भेट देरे् आर्श्यक आहे.  तािामुिंबिी बीच, हमठमुिंबिी बीच, देवगड 

बीच, कुिकेश्वि बीच अशा अनेक नावाजलेल्या बीच पा ून हचवला बीच िा त ा 

नामाहनिाळाच आहि म्हिूनच कमी गदी ाठी प्रह द्ध अ लेला पि हन गग ौिंदयागच्या दृष्टीने 

दु ऱ्या कोित्यािी  मुद्र तटाला लाजवेल अ ा आिे. 

 



 

 



 

 

उिंचच उिंच नािळाची झाडे आहि त्याखाली पयगटकािं ाठी केलेली ब ण्याची  ोय या 

 मुद्र तटाची शोभा वाढवते. आता वाढत्या ख्याती मुळे या बीच वििी पयगटकािंची  िंख्या 

हदव ेंहदव  वाढताना आपल्याला बघावया  हमळते. महाराष्ट्र पयगटन दर्भार्ानेही दचर्ला 

बीचच्या स शोभीकरर् आदर् देखभालाची योग्य ती खबरदारी घेतल्याचे ददसते.   

हचवला बीच वि थोडे हफरून वामकुक्षी घेऊन आम्ही पुढे हनघालो ते पाण्यात व लेलया 

ह िंधुदुगग हकल्ल्यावि. 

 

 

 

 

  



ह िंधुदुगग हकल्ला   

 

 ाधािितः हचवला बीच पा ून ह िंधुदुगग हकल्ल्यावि पोिोचण्या  आम्हाला दीड ता  

लागले. आम्ही  तािामुिंबिीला पितीच्या प्रवा ाला जातानाच वाटेत ह िंधुदुगग हकल्ला किण्याचे 

ठिवले. 

 

 

कोकिातील ह िंधुदुगग हजल्ह्ह्यातील मालविमधे्य अिबी  मुद्रात व लेला िा ह िंधुदुगग 

हकल्ला म्हिजे हशवाजी मिािाजािंच्या दूिदृष्टीचा उत्तम नमूनाच म्हिावा लागेल.  

छत्पती हशवाजी मिािाजािंनी ह्या हकल्ल्याची स्थापना  ाधािि इ. . १६६४ मधे्य 

नोव्हेंबि महिन्यात केली िोती.  मिािाजािंकडे  ाधािि ३६२ हकले्ल िोते. जहमनी आहि डोिंगिी 

हकल्ल्यािंच्या बिोबिीनेच  ागिीमागे येिाऱ्या शतू्िंचा  ामना किण्या ाठी जलदुगागची हनहमगती 



मित्वाची आिे िे मिािाजािंनी ओळखून  ागिी हकल्ल्यािंची हनहमगती केली. या हकल्ल्याच्या 

हनहमगती ाठी बिाच ा खचग आहि  ाधािितः ३ वरे् इतका कालावधी लागला. िा हकल्ला 

मालवि पा ून अुंदाजे अधाग मैल  मुद्रात अ ून कुिटे खडकाच्या बेटावि याची स्थापना 

किण्यात आली आिे. हकल्ल्यावि जाण्या ाठी पयगटकािं ाठी बोटीची व्यवस्था किण्यात आली 

आिे. हकल्ल्यावि गोड्या पाण्याच्या ३ हवहििीिी  आिेत आहि त्या हविीिीना दूधबाव, 

दिीबाव आहि  ाखिबाव अशी नावे ठेवली आिेत.  मुद्रात अ ूनिी खाऱ्या पाण्याचा स्पशग 

या हवहििीतल्या पाण्याला झाला नािी िे एक वैहशष्ट आिे. ह िंधुदुगग हकल्ल्याचे प्रमुख वैहशष्ठ 

म्हिजे इथे दि बािा वर्ाांनी हशविाजेश्वि येथे येिािी िामेश्विाची पालखी.   

आम्ही िा हकल्ला पािण्या ाठी थोडे उहशिाच पोिोचलो त्यामुळे या हकल्ल्याचे 

आतून दशगन घेता न आल्याने आम्ही थोडे नािाज िोतोच पि  वागनी िा हकल्ला या आधी िी  

पहिला अ ल्याने आम्हाला जास्त हििमु ण्याचे कािि नव्हते. आम्ही दुरूनच या हकल्ल्याचे 

दशगन घेऊन तािामुिंबिीला िॉटेल हनवािाकडे हनघालो.  

हदव भि हफरून आम्ही फािच थकून गेलो िोतो. अुंदाजे एका ता ाचे अिंति पाि 

करून आम्ही आमच्या खोलीत पोिोचलो. पोटात कडाक्याची भूक ति लागलेलीच पि 

त्याहूनिी जास्त थकल्यामुळे डोळ्यािंवि आलेल्या झोपेचा प्रश्न ति िोताच. नावगेंकडे घिगुती 

पद्धतीचे जेवि हमळते िे त्यािंनी आम्हाला  काळीच  ािंहगतले िोते त्यामुळे नावगेंना  आमच्या 

िात्ीच्या जेविाची ऑडगि हदली आहि जेवि तयाि िोई पयांत आम्ही आमच्या पुढच्या 

दीव ाच्या कायगक्रमाची आखिी करू लागलो.  

 



 

 

 

 

 

 ाधािितः 

आमच्या खोलीपा ून 

नावगेंच्या घिापा ूनचे 

अिंति १० हमहनटे िोते आहि 

वाटेवि दाट अिंधाि. 

त्यािंच्याघिापयांत जाई पयांत 

आमच्या पायावरून हकती 

बेडके आहि खेकडे गेले िे 

देव जािे.   

  



 

 

 

 



 

 

जेविाची उत्तम व्यवस्था त्यािंनी आमच्या ाठी केली िोती. खा  माझ्या ाठी आहि 

 ौिभ ाठी माशाची थाळी ति हकिि  ाठी शाकािािी थाळी बनवली िोती. हतथे पोटभि 

जेवून आम्ही पुन्हा आमच्या खोलीवि येऊन झोपी गेलो.  

 

 

दु ऱ्या हदवशी  काळी आम्ही मुद्दामच लवकि उठलो कािि आमची  अजून खूप 

हठकािे बघायची िाहून गेली िोती.   काळी उठून  मुद्रातच आिंघोळ किायचे ठिले. 

हकनाऱ्यालगतच गावातली तरुि मुले आमच्या आधीच येऊन मन ोक्तपिे  मुद्रात डुबक्या 

घेत िोती . बाजूलाच कािी कोळी लोक पाण्यात जाळे फेकून मा े पकडत िोती. त्यातच 

आम्हाला नावगे काका हद ले आहि मग आम्ही िी त्यािंच्याजवळ जाऊन मा े पकडण्याचे 

प्रहशक्षि घेऊ लागलो.  

 

 



प्रथमदृष्टी ३६० अिंशात जाळे फीिवून पाण्यात टाकिे आहि जाळ्यात अडकलेले 

मा े बािेि काढिे आम्हाला फाि  ोपे वाटले पि जेव्हा आम्ही जाळे िातात घेतले तेव्हा 

त्यातल्या मेिनतीची जािीव झाली.  ुरुवातीला जाळ्याऐवजी आम्हीच पाण्यात पडलो पि 

निंति १० ते १५ प्रयत्नानिंति आम्ही ते जाळे पाण्यात टाकण्यात अधे यशस्वी झालो.  

  



 

आम्ही ती  िंपूिग प्रहक्रया अनुभवली आहि त्याचा आनिंद िी घेतला आहि नावगे 

काका  ुद्धा चेिऱ्यावि कोिते िी भाव न आिता  आम्हाला हशकवत िोते.  त्यािंनी एका वेळे  

जेवढे मा े त्या जाळ्यात पकडले  अ तील त्याच्या अधे िी आम्हाला आमच्या १० ते १५ 

प्रयत्नात पकडता आले नािीत. शेवटी िे आपल्याला झेपिाऱ्यातले नािी याची जािीव िोऊन 

आम्ही ते जाळे नावगेंच्या िातात  ुपूदग  केले आिी हतथून काढता पाय घेतला.  

 मुद्रात पोिण्याचा आिी डुबक्या मािण्याचा मन ोक्त आनिंद लुटल्यानािंति आम्ही 

 वाांनी आमच्या खोलीत येऊन अिंघोळी केल्या आिी नेिमी प्रमािे  ौिभ ने आिलेल्या 

फि ािाचा आहि नावगेंनी आिलेल्या पोिे आिी चिाचा आस्वाद घेतला. खाली तोपयांत 

ठिलेल्या वेळेनु ाि गाडीवाला त्याची गाडी घेऊन आमची वाट बघत िोता. 

 

दु ऱ्या हदव ाची  ुरुवातिी देवदशगनाने किावी अ े ठिवून आम्ही तािामुिंबिीतून 

हनघालो ते थेट हवमलेश्वि मिंहदिाकडे.  हवमलेश्वि मिंहदि िे तािामुिंबिी बीच पा ून  ाधािि १२ 

हकलोमीटि अिंतिावि अ ून हतथे जाण्याच्या मागागवि आपल्याला लागतो तो पडेल पूल  

 

 



पडेल पूल  

 

 

तािामुिंबिी बीच पा ून हवमलेश्वि मिंहदिाकडे हनघाल्या  वाटेत १५ हमनीटे अिंतिावि 

आपल्याला िा पूल लागतो. ह्या पुलाचे बािंधकाम गामोन इिं हडया या किं पनीने केले अ ून िा पूल 

िाजापूि आहि देवगड मधील छोट्या गावािंना जोडण्याची मित्वपूिग भूहमका बजावत 

अ ल्याचे आपि बघू शकतो. पुलाच्या  ुरुवातीला आहि शेवटाला  मोठमोठी वृके्ष पुलाच्या 

 ौिंदयेत भि घालतात.  मुद्रावि बािंधलेल्या या पुलाच्या एका बाजूला खाली पाण्यालगत 

वाडाति गावातील िनुमानाचे नयनिम्य मिंहदि आपि पाहू शकतो. या पुलाची हन गग ौिंदयगता 

पाहून आम्ही  ेल्ह्फ़ी आहि फोटो काढण्याचा मोि मात् आवरू शकलो नािी.  ाधािि १५ 

हमहनटे त्या पुलावि घालवल्यावि आम्ही हवमलेश्वि मिंहदिाकडे हनघालो. 

 

 

 

 

 



 

 

प लार्रून ददसर्ारे दृश्य  



हवमलेश्वि मिंहदि 

 

हवमलेश्वि मिंहदि िे भगवान 

शिंकिाचे मिंहदि अ ून देवगड तालुक्यातील 

वाडा-गुिव वाडी  गावात बािंधलेले आिे. 

मिंहदिा भवतीचा परि ि िा  नािळाच्या  

आहि  ुपािीच्या झाडािंनी घेिला अ ून  

मिंहदिामागे अ लेल्या इहतिा ाची माहिती 

आपिा  गावातील लोकािंकडून 

ऐकावया  हमळते. मिंहदिाची हनहमगती 

भल्यामोठ्या अखिंड जािंभ्या दगडातून 

किण्यात आलेली आिे. पािंडवािंच्या 

काळात या मिंहदिाची हनहमगती किण्यात 

आल्याचे म्हटले जाते. मिंहदिाच्या प्रवेशिािा 

जवळ देवािंच्या ५ मुत्याग अ ून मिंहदिाच्या 

दोन्ही बाजू  ित्तीच्या भल्या मोठ्या मुत्याग कोिण्यात आलेल्या आिेत. 

 

  



 

 

 

 



 

हवमलेश्विाची मूती  ाधािितः 

गाभाऱ्याच्या प्रवेशिािापा ून १२ फूट आत 

अ ल्याचे हद ते. गाभाऱ्यात एखाद्या गुिेला 

लाजवेल अशी शािंतता आपि अनुभव 

शकतो. गाभाऱ्यातुन आत बािेि कििािी 

वटवागूळे मिंहदिाच्या शािंततेचा अनुभव घेत 

अ ल्याचे आपि बघू शकतो.  मिंहदिाच्या 

भवताली अ लेली झाडे आहि खालून 

वाििािा पाण्याचा प्रवाि मिंहदिाचा परि ि 

थिंड ठेवण्यात मदत कितात. मिंहदिाची आहि 

भवतालच्या परि िाची डागडूजीिी 

हनयहमतपिे किण्यात येत अ िाि याचा 

अिंदाज मिंहदिाभवतीची स्वछता बघून लावता 

येतो. गोहजिी आहि िापू  अशा मिाठी 

हचत्पटाचे हचत्ीकिििी या मिंहदिाच्या 

परि िात हचहत्त झाल्याचे  मजते.  

मिंहदिातील  कािात्मक ऊजाग शिीिात 

 ाठवून  ाधािि ३५ ते ४० हमहनटाहन आम्ही 

हनघालो ते आमच्या पुढच्या हठकािाला ते 

हवजयदुगागकडे. 

हवमलेश्विपा ून  हवजयदुगग हकल्ला 

िा  ाधािि २० हकलोमीटि अिंतिावि अ ून 

वाटेत  वाडा, पुिाळ, काळिं बाई, हुशी 

अशा गावातून आम्हाला 

हवजयदुगगहकल्ल्याला पोिोचण्या  अधाग ता  

लागला.  

  



हकले्ल हवजयदुगग 

ह िंधुदुगग हजल्ह्ह्यातील ह िंधुदुगग 

हकल्ल्यानिंति अजून एक जलदुगग 

म्हिजे हवजयदुगग. हवजयदुगग हकल्ला. 

हशलािाि घिाण्यातील िाजा भोजने ११ 

व्या शतकाच्या अखेिी  बािंधलेला 

हकल्ला अ ून  हशवाजी मिािाजािंनी 

१६५३ मधे्य िा हकल्ला आपल्या 

ताब्यात घेतला आहि निंति त्याची 

पुनबाांधिी केली. कान्होजी आिंगे्र व 

तुळोजी आिंगे्र िे त्यावेळे  गडाविील 

हशलेदाि िोते . मधल्या काळात िा 

हकल्ला १२ व्या शतकात देवहगिीतील 

यादव आहि १३ व्या शतकात  

हवजयनगिच्या िाजाच्या ताब्यात िोता. 

१७व्या शतकात इिंग्रजािंनी िा हकल्ला 

ताब्यात घेण्या ाठी प्रचिंड 

आिमािाहनशी  ागिी मागे हकल्ल्यावि 

िल्ला केला पििं तु त्यावेळी रुद्राजी 

धुळप यािंच्या नेतृत्वाखाली मिाठ्यािंनी 

केलेल्या प्रहतकािामुळे आहि 

हकल्ल्याच्या हठकािामुळे इिंग्रजािंच्याच 

नौदलाचे मोठे नुक ान झाले. पुढे  

१८व्या शतकात पेशव्यािंच्या अस्तानिंति िा हकल्ला इिंग्रजािंच्या ताब्यात आला. हकल्ला मोक्याच्या 

हठकािी बािंधलेला अ ल्या काििािंनी कोिालािी  िजा िजी हजिंकिे अवघडच िोते आहि 

म्हिूनच अशा या अहजिंक्य हकल्ल्याला पूवेकडील हजब्राल्टि अ ेिी  िंबोधले जाते. ४० 

हकलोमीटि लािंब अ लेली वाघोटन खाडी िे या हकल्ल्याचे बलस्थान आिे. कािि मोठी जिाजे 

खाडीच्या उथळ पाण्यात येऊ शकत न त आहि मिाठी आिमािातील छोटी जिाजे या 

खाडीत नािंगरून ठेवली जात, पि ती  मुद्रावरून हद त न त. 



 

 

 

  



या हकल्ल्याला तीन तटबिंदी अ ून त्यािंच्या तीन बाजू पाण्याने घेिलेल्या आिेत. त्यािंना 

हचलखती तटबिंदी अ ेिी म्हटले जाते.  या हकल्ल्यावि दोन  भुयािी मागगिी आिेत जेिेकरून 

जि शतू् विचढ ठिलाच ति या भुयािी मागागतून हकल्ल्याविील खस्त्रयािंना आहि लिान मुलािंना 

 ुखरूप अज्ञात स्थळी घेऊन जाता यावे िा त्या मागचा उदे्दश िोता. 

हकल्ल्याची  िंपूिग माहिती आपल्याला हकल्ल्यात हशिता क्षिीच हतथे अ लेल्या  

स्थाहनक मागगदशगकाकडून हमळते . हकल्ल्याच्या  ुरुवातीलाच आपि  हकल्ल्याच्या हभिंतीवि 

अ लेल्या तोफेतुन हनघालेल्या तोफगोळ्यािंच्या खुिा आजिी बघू शकतो. हकल्ल्यावि अ लेले 

िनुमानाचे मिंहदि िे हशवाजी मिािाजािंच्या काळातच बािंधले अ ल्याचे म्हटले जाते. हकल्ल्यावि 

आजिी पुिातन तोफा आहि तोफगोळे आपि पाहू शकतो. हकल्ल्याविील दारू कोठाि, 

जखनीची तोफ, िौद, चुनाचा घािा, जखीि मिंहदि, आहि बुरुजे आजिी इहतिा ाची 

जािीव करून हदल्याहशवाय िाित नािीत. आजिी हकल्ल्यावि स्थाहनक िहिवा ी घिे बािंधून 

िाित अ ल्याचे आपि बघू शकतो.  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 िंपूिग हकल्ला बघण्यात आहि मागगदशगकाकडून हकल्ल्याच्या इहतिा ाची माहिती 

 मजून घेण्या  आम्हाला दीड ते दोन ता  लागले पि ते क्षि आम्हाला पुन्हा एकदा 

इहतिा ात घेऊन गेल्या ािखे वाटले. हकल्ल्यावि घालवलेले क्षि मनात  ाठवून आम्ही पुढे 

हनघालो ते हकििच्या गावी म्हिजेच वाहनवडेला. 

 

  



वाहनवडे 

 

वाहनवडे िे ह िंधुदुगग हजल्ह्ह्यातील छोटे े गाव. गावात हशिता क्षिीच गावातील आहि 

शििातील तफावत आपिा  अनुभवायला हमळते. गाव  ुरु िोताच िळू िळू डािंबिी िस्त्याची 

जागा मातीचे िसे्त घेत अ ल्याचे हद ते. गावातील स्थाहनक िहिवा ी आजिी उपजीहवकेचे 

 ाधन म्हिून शेती कितात.भोवतालचा परि ि िा हििवळीने आच्छादलेला बघावया  

हमळतो . गावातील हनिव शािंतता  गावाच्या अखस्तत्वाची जािीव करून देते.  

  



 

 

  



 

 

 

 

  



गावातील मुलािंना आजिी शाळेत जाण्या ाठी िोडीतून नदी पाि किावी लागते आहि 

कधी नदीला पूि आला तिी शाळेला  ुट्टी न घेता हि मुले नदी पाि किण्याचे धाड  कित 

अ ल्याचे  मजते. एवढ्या  वग अडचिी िंचा  ामना करून  ुद्धा गावातील िहिवा ािंच्या 

चेिऱ्यावि अ लेले   माधान आहि प्र न्नता यातून शििातील लोकािंना बिेच हशकण्या ािखे 

आिे. गावची थिंड िवा, शुद्ध पािी, योग्य आिाि आहि प्र न्न व्यखक्तमत्व या काििािंमुळेच 

गावातील लोक दीघागयुर्ी िोत अ ावेत. वाहनवडे गावाला मुळातच हन गग  ौिंदयग लाभलेले 

अ ून बािेरून येिाऱ्या प्रते्यक माि ाला या गावाने भुिळ घातली नािी ति नवलच. 

गावाजवळच भावई देवीचे मिंहदि अ ून त्यात देवीच्या अप्रहतम मूतीची स्थापना किण्यात 

आलेली आिे.   

 

 

  



दहिबाव 

वहनवाडे गावातून आम्ही पुढे हनघालो ते  ौिभच्या गावी दिीबावला. दिीबाव िे देवगड 

हजल्ह्ह्यातील आचिा-देवगड मागागवि व लेले  ाधािि २५०० ते ३००० लोक िंख्या अ लेले 

गाव. गावातील लोकािंनी आजिी मालविी भार्ा जपली अ ल्याची हद ते. शेतीबिोबिच जोड 

धिंदा म्हिून मूती काम आहि व्यापाि िे स्थाहनकािंचे उपाजीहवकेचे प्रमुख  ाधन. गिेशोत्सवात  

 ावगजहनक आहि घिगुती गिपतीच्या मुत्याां ाठी आजिी येतील मूहतगकािािंकडे भिपूि 

प्रमािात मिािाष्टर ाच्या वेगवेगळ्या शििातून मागण्या येतात.  



आचिा-देवगड मागग, व्यापाि, नवीन बािंधण्यात आलेल्या  िकािी आहि खाजगी शाळा 

आहि मुबलक प्रमािात अ लेली जमीन यामुळे अनेक बािंधकाम व्याव ाहयक इथे 

आकहर्गत झाल्याचे हद ते. 

 

 ाधािि िात्ी ८ वाजता आम्ही पित तािामुिंबिी बीच वि आमच्या खोलीवि आलो आहि 

नावगेंहन बनवलेल्या माशाच्या थाळीवि ताव मारून आमच्या खोलीत झोपून गेलो.  

 

 

 काळी जिा उहशिाच उठिे झाले कािि आता  जायचा  हदव  आला िोता आहि 

कोिालाच त्यात उतु्सकता नव्हती. आमचा देवगड हकल्ला अजून काबीज किण्याचा िाहिला 

िोता.  ाधािि मुिंबईला जािाऱ्या आमच्या ब  ाठी अजून ४ ता   िोते आहि तेवढा वेळ 

आमच्या ाठी पुिे ा िोता.  गळ्यािंनी फटाफट नाश्ता केला आहि आहि एखाद्या मावळ्या 

प्रमािे देवगड हकल्ला कूच किण्या   ज्ज झालो.. 

 

  



देवगड किल्ला  

 

आम्ही दोन  हदव ािं ाठीच गाडी बुक केली अ ल्या काििाने हत ऱ्या हदवशी देवगड 

हकल्ल्यावि आम्हाला पायीच जावे लागिाि िोते.  ाधािि तािामुिंबिी बीच पा ून देवगड 

हकल्ला िा ३ हकलोमीटि म्हिजेच गाडीने १० हमहनटे पि आम्ही तो पायीच  ि किण्याचे 

ठिवले.  

 

 

 

  



अिबी  मुद्र आहि देवगड खाडी यािंच्या  िंगमामधे्य व लेला िा देवगड हकल्ला मिाठी 

नौ ेना अहधकािी दत्ताजीविाज आिंगे्र यािंनी  न १७२९  ाली  मुद्रातील िालचाली िंवि लक्ष 

ठेवण्या ाठी बािंधला िोता. पुढे इिंग्रजािंनी या हकल्ल्यावि चढाया करून तो आपल्या ताब्यात 

घेतला. हकल्ल्याच्या भवताली पािी अ ल्या काििाने हकल्ल्याला जिंहजिे(अिेहबकमधे्य 

आइ लँड ) देवगड अ ेिी  िंबोधले जाते. हकल्ल्यावि जािाऱ्या वाटेवरून अिबी  मुद्राचे 

हविाट रूप आपल्याला बघायला हमळते. जाम िंडे गावातील  मुद्राला लागूनच अ लेल्या उिंच 

पवनचक्क्क्या नजिे  पडतात. कमी पैशातून वीज हनहमगती ाठी या पवनचक्क्क्यािंचा उपयोग 

केला जातो.  

 

  



 

 

 

 

 

हकल्ला िा उिंच टेकडी वि अ ून 

टेकडीच्या  ुरुवातीला वस्त्या आहि वस्त्यािंच्या 

बाजूने जािाऱ्या गल्लीत पुढे अ लेला एक 

बुरुज आहि वस्ती  िंपल्यावि बालेहकल्ल्याकडे 

जातािंना उजव्या बाजूला २  ुटे बुरुज. िे तीनिी 

टेिळिी बुरुज अ ून त्यािंचा उपयोग 

 मुद्रावि, बिंदिावि व आजूबाजूच्या 

पिी िावि लक्ष ठेवण्या ाठी िोत अ े.  

 

 



 

 

 

 हकल्ल्यावि पोिोचता क्षिीच दशगन 

िोते ते हकल्ल्यावि अ लेले गिपती मिंहदिाचे. 

इति हकल्ल्यािंपेक्षा िा हकल्ला  वेगळाच म्हिावा 

लागेल कािि िा हकल्ला बािंधण्यामागचा 

उदे्दशिी त ा वेगळाच. हकल्ल्यावि आजिी 

त्यावेळच्या ३ तोफािंचे आहि प्रकाशस्तिंभाचे 

दशगन िोते. हकल्ल्याविील बिाच ा भाग िा 

 पाट आहि मोकळा अ ून हकल्ला 

 मुद्र पाटीपा ून उिंचीवि अ ल्याकाििाने 

िवेचे प्रमाििी जास्त आिे त्यामुळे हकल्ला 

चढून गेल्यावि  ुद्धा दमल्याचा भा  िोत नािी. 

या हकल्ल्यावि  ूयागस्ताचे अप्रहतम दशगन 

घेण्या ाठी पयगटक खा  दूिवरून येतात. 

देवगड हकल्ल्यावि त्यावेळी आमच्याखेिी  

दु िे कोिीिी न ल्याकाििाने आम्ही 

मन ोक्तपिे हकल्ल्यावि हचत्ीकिि केले. 

  



 

 

 

तेथे घालवलेले क्षि आमच्या ाठी स्वगग ुखापेक्षािी कमी नव्हते.  ध्या  ह िंधुदुगग, 

हवजयदुगग या हकल्ल्यािंची देखभालिी मिािाष्टर  पयगटन  िंस्था घेत आिे  पििं तु देवगड हकल्ला 

मात् एकाकी पडल्याचे हचत् आपिा  हद ते.  

देवगड हकल्ला बघून झाल्यावि आम्ही पुन्हा एकदा तािामुिंबिीमधे्य नावगेंकडे दुपािचे 

जेवि केले आहि आमच्या बॅगा भरून ब  सॅ्टण्डवि आमच्या ब ची वाट पाहू लागलो. 

दसुंध द र्गमधील आमचा तसा बराचसा भार् रे्ळेअभार्ी बघायचा रादहला होता पर् 

प ढच्यारे्ळी तो नक्कीच बघण्याचे एकमेकाुंकडून आश्वासन घेऊन हकिि आहि  ौिभ 

मुिंबईची ब  पकडून मुिंबईला गेले आहि मी पुढे माझ्या गावी कोल्हापूिला आलो. 

या अडीच हदव ात हमत्ािंबिोबि घालवले ते क्षि िे माझ्या ाठी अहवस्मििीय अ े िोते 

आहि ते कायम त ेच स्मििात ििावेत म्हिून या लेखािािे ते तुमच्या मोि आिण्याचा िा 

माझा प्रयत्न तुम्हाला नक्कीच आवडला अ ेल अशी अपेक्षा कितो.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



esahity@gmail.com 

जग  ुिंदर आिचे. पण तयाचे  ौंदयग खलुवणारे शब्द व दषृ्टी आपल्याला लखेक अहण कवी देतात. 

केशव ुत म्िणतात 

पाहणस्पशगच आमुचा शकत  ेवस्तूिंप्रती द्यावया – 

 ौंदयागहतशया, अशी व त  ेजाद ुकरािंमहज या; 

लेखकािंच्या आहण कवींच्या शब्दस्पशागने आम्िाला आमच्या 

आजूबाजूच्या हन गागतले आहण हनजीव दगडािंतले, पाण्यातले  ौंदयग 

“जाणव”ू लागल.े प्रवा वणगने वाचून आपलेिी पाय हशवहशवायला 

लागतात, तयािंनािी ओढ लागते तया तया ददशािंची, तया तया देशािंची. 

ई  ाहितयचा प्रवा वनगन हवभाग कािींच्या मते खूप  मदृ्ध आि.े 

जगातले अनेक देश, बारतातली अनेक राज्य ेआहण मिाराष्ट्रातल े

अनेक हजल्ि े आहण दकल्ले यािंची  खोल आहण  हचत्र माहिती 

देणारी भरपूर पुस्तके ई  ाहितयने प्रकाहशत केली. पण आम्िी 

अहजबातच  माधानी नािी. मिाराष्ट्रातला प्रतयेक हजल्िा, प्रतयेक 

तालुका आहण प्रतयेक गाव  ुिंदर आि.े आहण तयाचिं  ौंदयग पाहू शकेल 

अ ा कोणीिी ददव्यदषृ्टीचा पाईक आमच्या या “मी पाहिललेा…” 

ह रीजमध्ये भाग घेऊ शकतो.  

आपण हजथे कुिे प्रवा  केला अ ले, तयाचिं वणगन द्या. 

आपण आपल्या गावाचिं वणगन द्या. 

आपण आपल्या आवडतया कोणतयािी गावाचे, ककिं वा हजल्याचे 

वणगन द्या. 
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आपलिं आजोळ अ ो वा मािरे ककिं वा  ा ुरवाडी, आम्िाला तयाचा 

महिमा कळवा. 

आहण िो,  ोबत भरपूर फ़ोटो पािवा.  

तुम्िी पािवलेली माहिती एखाद्या प्रवाशाला आकृष्ट करेल 

ककिं वा ज्यािंनी आधीच प्लनॅ केला तयािंना मागगदशगक िरेल 

ककिं वा ज्यािंना प्रकृती अस्वास््यामुळे दफ़रता येत नािी तयािंना 

 िलीचा आनिंद देईल 

ककिं वा परदेशात राहून भातागवर प्रेम करणार्या बिंधू भहगनींना 

आपल्या देशाच्या कोना कोपर्याचिं दशगन घडवले. कृपया हलिा 

 


