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ई साहहत्य प्रहतष्ठान 

  



हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

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 वमळणे बांद होऊ 

शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
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या पुस्तकातील लेिनाचे सवक हक्क लेहिकेकड े सुरहित असून पुस्तकाच े

ककवा त्यातील अंशाचे पुनमुकद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककवा इतर रुपांतर 

करण्यासाठी लेहिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न केडयास 

कायदशेीर कारवाई होऊ शकते . 
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प्रकाशन   :  २६ जानेवारी २०१८ 
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• हवनामूडय हवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाडयावर आपण ह ेफ़ॉरवडक करू शकता.  

• ह े ई पुस्तक वेिसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापुवी ई -साहहत्य प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks


मी माधुरी अरववद नाईक आपडया ई साहहत्यची 

हनयहमत वाचक आह.े मी ई साहहत्यचा दगुक दगुकट 

भारी हा हवभाग सभंाळते. हशिणाने मेकॅहनकल 

इंहजहनयर. आहण वृत्तीने भटकी.            

           ड. लग्नानंतर जास्त भटकंती 

झाली.     म               .    म     म   

                         . 

सवाकत प्रथम मी ई साहहत्यचे रायगड ह े पुस्तक 

वाचले. पुस्तक अहतशय माहहतीपर आहण 

लिवधेक होते. पुस्तकामध्य े ई साहहत्यचा पत्ता 

ददलेला होता.            . मग तर वाचुनच 

िुश झाले. आपडया ठाण्यात अस े काही आह.े 

माझ्यासाठी हहेी भटकंतीचे एक नहवन रठकाण 

होते. तेव्हा नामकाकांना (सुहनल सामंत) भेटलो.  

तरी डोक्यात एक हवचार चालु होता. हा ंह्ांना काही हवशॆष काम नसेल म्हणुन एवढे ईिुक्स करायला वेळ 

हमळत असले. पण जशी जशी ओळि होत गेली तसे कळाले. अस ेकाहीही नाही. सवक आपडया नोकरी, 

व्यवसायात तेवढेच व्यस्त आहते. ई साहहत्य ह ेएक वेड आह.े त्यात साहमल झाल ेकी मजाही येते आहण वेळ 

ही आपोआप हमळतो. दरवषीचे साहहत्य संमलेन ही आमच्यासाठी एक पवकणीच असत.े माझा  साडचेार 

वषाकचा मुलगा ही िुप आनंद घेतो. मागच्या वषी संमलेनात त्याचे ईिुक्स- फ्री िुक्स ह ेअगदी जोरात चालु 

होते. सामंत काकांना २०११ मध्य ेभेटलो. काकांनी हवचारले तुम्ही काही हलिाण करता का? आम्ही लगेच 

“िापरे हलिाण नाही करत” अस े सांहगतल.े त्यावर काका िोलल े तुम्हाला दफरायला आवडते ना मग 

त्यािद्दल हलहा अस ेसुचवल.े आम्हीही िोललो प्रयन्त करतो.  

त्यानंतर २०१२ मध्य ेिांदरेी - उंदरेी ह ेमाझ ेपहहल ेई िुक प्रकाहशत झाले. ह ेपुस्तक आम्ही दोघ ेअरववद 

आहण मी चार महहन े टाईप करत होतो. पहहलीच वेळ असडयाने अगदी भारावडयासारि े कामावरुन 



आडयावर सगळी काम े आटोपडयानंतर रात्री टाईप करत होतो. जुलै २०१२मध्य ेिांदरेी - उंदरेी प्रकाहशत 

झाले. त्यानंतर कुठे गेले की सवक माहहती   ट घेण्याची सवय लागली. प्रत्येक रठकाणाकड ेिघण्याची दषृ्टी 

िदलली. जळगावला दफरत असताना आम्ही िहादरुपुरला सवक चौकशी करत होतो. तेहथल लोकांना वाटल े

आम्ही पत्रकार आहोत की काय. अस ेिरेच सारे अनुभव आहते. त्यासाठी संमेलनात भेटु आहण गप्पा मारु. 

आतापयकन्त माझी, िांदरेी-उंदरेी, माहुली दकडला, दकडल ेवसधुदगुक, जळगाव पारोळे दकडला, सातारा आहण 

आजुिाजुचा पररसर, कनाकटक दशकन - ह्मम्पी, िदामी, ऎहोळे,            १   २        पुस्तके प्रहसद्ध 

झालेली आहते. लवकरच आपले ठाणे, वैष्णोदवेी एक अद्भुत अनुभव,  हदैरािाद ही िुक प्रहसद्ध केली 

जातील. ई साहहत्य िरच एक प्रसन्न अनुभव आह.े ह्ा मधुन िुप हशकायला दहेिल हमळाले. अनेक 

साहहहत्यक हमत्र- मैत्रीणी भेटल.े 

कुसुमाग्रज प्रहतष्ठानच्या “गं्रथ तुमच्या दारी” आहण “िाल गं्रथालय” सोित मी ६वषे आह.े ते हाडक िुक आहते. 

आहण ई साहहत्त्यच्या नावातच ई िुक आहते. नाहशकचे कुसुमाग्रज प्रहतष्टानचीही िुक वाचकांना हवनामुडय 

ददली जातात. दोंघासोित काम करताना अहतशय आनंद आहण मजा येते. आदशक सावकजहनक वाचनालय, 

यशोधनगर ठाणे येथ ेलायब्ररीचे कहमटीवर काम िघताना िुप पुस्तकांच्या वाचनाचा आनंद हमळतो. 

माधुरी अरववद नाईक 

लक्ष्मी पाकक  फेज -२, हिवडडग नंिर ५ 

फ्लॅट नंिर – ६०४ 

लोकमान्यनगर, ठाणे- पहिम 

मोिाईल नंिर- ९८२०२३४८९१ 
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http://bhramangiri.blogspot.in/ ह्ा माझ्या ब्लॉगला अवश्य भेट द्या. 
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माझ्या आयुष्याच्या प्रवासात भाहगदार होऊन 

स्वतः अॅहक्सलरेटर आहण ब्रेक संभाळत 

हस्टअररग माझ्या हातात सोपवणार् या 

अरववदला ह ेमाझे नववे पुस्तक अपकण करते. 

 

-माधुरी अरववद नाईक  



महशे्वर, मडुं, इंदोर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, दवेास 

 

अद्वदे माधुरी अरववद नाईक-९८२०२३४८९१,  

कोमल दकरण जाधव -९८९००१४५१७ 

दसर् याला तीन ददवस सुट्टी लागून आडयामुळे अजून दोन ददवस जोडुन पाच ददवसाची ट्रीप ठरवली. 

जवळच कोठे तरी जायचे असा हवचार चालू असताना भावाची कंपनी हमळाली. मग चौघांनी हमळून मंडु, 

इंदोर, उजै्जन, ओंकारेश्वरला जाण्याचे ठरवले.  सवाकत पहहल ेआम्ही महशे्वरला जाण्याचे ठरवल.े त्यानुसार 

आम्ही ३० सप्टेंिर २०१७ ला सकाळी ८. ३० ला कार घेऊन ठाणे वरुन हनघालो आहण हतकड ेसंध्याकाळी 

५. ३० च्या दरम्यान पोहोचलो. आमचा राष्ट्रीय महामागक ३ मुंिई – आग्रा वरुन प्रवास चालू झाला वाटेत 

जाताना नाहशकच्या अहलकड ेएक श्री धमकचक्र पाश्वकनाथ प्रभाव जैन स्वेताम्िर जैन हतथक रस्त्यालगतच 

आह.े हतथे धावती भेट घेतली. रस्त्यात मध्य ेधुळेच्या अगोदर सोनहगरला प्रहसद्ध शेव भाजी िाडली आहण 

पुढचा प्रवास चालू केला. त्या ददवशी दसरा असडयाने जागोजागी रावणाचे पुतळे तयार करण्यात आल े

होते. ठाणे ते महशे्वर ह ेअंतर ५०० दकमी. आह.े  

         

महशे्वर ह ेमध्यप्रदशेातील िरगोन हजडह्ातील इंदोरहून अंदाजे ९१ दक. मी वर नमकदा नदीच्या काठावरील 

एक रम्य रठकाण आह.े महशे्वर ह ेऎहतहाहसक स्थळ आह.े ‘पुण्यश्लोक राणी अहहडयेच्या गावात आपल े



स्वागत असो’. ह्ा फलकानेच आपले गावात स्वागत होते. गावाची वेस ओलांडता ओलांडताच लिात येते 

की, गावावर अजूनही राणीचे राज्य आह ेआहण ती राणी ‘पुण्यश्लोक’ आह.े गावात प्रथमदशकनी अस्वच्छता 

ददसते. पण पुढ ेमध्यप्रदशे सरकारने नमकदा ररट्रीट ररसॉटक अहतशय सुंदर लोकेशनवर िांधलले ेआह े 

    

       

 राणी अहतशय धार्ममक होत्या. त्याची ओळि त्यांच्या वाड्यात असलले ेपुजेचे साहहत्य िघून होते. त्यांनी 

वास्तव्य केलेडया वाड्यात त्यांच्या वापरातील वस्तू सुिक ररतीने मांडून ठेवलेडया आजही पहावयास 

हमळतात. भारतात रठकरठकाणी त्यांनी िांधलडेया धमकशाळा व घाट त्यांच्या धार्ममक असडयाची ग्वाही 

दतेात. महशे्वरातील मंददरेही प्रहसद्ध आहते. कालेश्वर, राजराजेश्वर, हवठ्ठलेश्वर व अहहडयेश्वर ही मंददरे 

िास करून पाहण्यासारिी आहते. अहहडयािाई या जनतेप्रती कनवाळू व गुन्हगेारांप्रती कठोर शासक 



म्हणून प्रहसद्ध होता. आपडया मुलालाही त्याच्या गुन्ह्ािद्दल त्यांनी हत्तीच्या पायी दऊेन मारल ेहोते, अशी 

कथा आह.े अहहडयािाई यांची रोज वापरायची िोली अत्यंत साधी आहण छोटी आह.े ह ेिघूनच त्यांचे 

साधेपण ददसून येते. िाजुलाच दकडडयाच्या काही भागात हॉटेल केलले ेआह.े  

अहहडयािाई यांची गादी: 

 

 



 

   

महशे्वरी साडी  

 महशे्वरी साडी संपूणक सतुी साडी असत ेककवा सुती ताणा (उभ ेधागे) आहण 

रेशमी िाणा (आडवे धागे) अशा पद्धतीने ही हवणली जाते. महशे्वरी साडीचे 

काठपदर रंगीत पण इतर साडय़ांपेिा अरंुद असतात. त्यावर जरीकाम करून 

चौकडी ककवा उभ/ेआडवे पटे्ट यांचे हडझाइन हवणल ेजाते. पदर नेहमी गडद 

रंगांचा असतो. पूवी राजघराण्यापुरती वापरली जाणारी साडी आता दशेात-

परदशेात दरूवर वापरली जाते.  



दसुर् या ददवशी १ ऑक्टोिरला सकाळी आम्ही महशे्वर दकडला, राजवाडा, राजराजेश्वर मंददर, काशी 

हवश्वनाथ मंददर िहघतल.े  

महशे्वरमध ेछोटी मोठी अनेक मंददरे आहते. दकडडयावर मात्र सवकत्र लोकांची वस्ती वाढलेली आह.े.  

हशव दत्त धाम, जलकोटी, सहस्त्रधारा 

  

ह ेमंददर अहलकडचे िांधण्यात आलेल ेआह.े महशे्वर पासुन ६ दकमीवर वसलेल ेआह.े जाताना हसमेंटचा 

रस्ता िनवण्याचे काम चालू होते. मोठ्या आवारात एकमुिी दत्ताची मूती आह.े नमकदा मातेची, गणपतीची 

मूती आह.े समोरच सहस्त्रधाराला जाण्यासाठी रस्ता आह.े आम्ही गेलो तेव्हा पाणी िूप कमी होते व िरेच 

आत चालून गेडयावर जलस्रोत होता त्यामुळे आम्ही लािंूनच िघून परत हनघालो.  त्याच ददवशी आम्ही 

मंडुला जाण्याचे ठरवले.  मांडु हतथुन ४० दकमीवर आह.े मांडु धार हजडह्ात येते. आज ह ेप्रहसद्ध पयकटन 

स्थळ आह.े  



माडुं/माडंव/मडुं 

१ ऑक्टोिरला त्याच ददवशी आम्ही मांडुला गेलो.  मांडु ककवा मंडु अस ेदोन्हीही िोलल ेजाते. मांडुमध्य े

हसताफळाचा हसझन असडयामुळे सवकत्र ताजी हसताफळ हवकायला आली होती. सवाकनी मनसोक्त हसताफळे 

िाडली.  

मालवा ररट्रीट व मालवा ररसॉटक ह्ा मध्य प्रदशे सरकारच्या दोन उत्तम सुहवधा मांडुला आहते. मालवा 

ररसॉटकमध्य ेआम्ही दपुारचे जेवण केल.े ररसॉटक अहतशय सुंदर आह.े नंतर मडुं दफरायला सुरवात केली. 

मंडुला हॉटेल कमी आहते.  

राणी रूपमती आहण िाज िहादरूची एक प्रहसद्ध ऐहतहाहसक प्रेमकथा आह.े िाज िहादरू ह ेमंडूचे अिेरचे 

स्वतंत्र राजा होते, रुपमती एक शेतकरी मुलगी आहण गायक होती. ती ददसायला अहतशय सुंदर होती. 

त्यापेिा हतचा आवाज अहधक सुंदर होता. त्यामुळे हतच्यावर मोहीत होऊन िाज िहादरूने हतच्याशी 

अंतधाकर्ममक लग्न केल.े ह्ा रुपमतीच्या गुणांिद्दल जेव्हा अकिर राजाला कळाले तेव्हा त्याने िाज िहादरुला 

पत्र पाठवुन रुपमतीला ददडलीला पाठवा अस ेसांहगतले. ह ेवाचून िाज िहादरुने अकिर राजाला उलट 

उत्तर पाठवले की तुम्ही तुमच्या िेगम ला इकड ेपाठवा.  ह ेउत्तर वाचून अकिर िूप संतापला व त्याने मंडु 

वर हडला केला त्यात िाज िहादरुला अकिराने िंदी िनवले. आहण राणी रूपमतीला अकिराचे सनै्य 

न्यायला येणार होते असे समजल ेतेव्हा हतने त्यांच्या सोित जाण्यापिेा  स्वत: हहरा हगळून आत्महत्या 

केली. अशा प्रकारे त्यांची प्रेमकहाणी सुरु होण्यापवूीच संपली. िाकी िरेच काही जाणून घेण्यासाठी तर 

आपडयाला त्या प्रेमनगरीत जायला हव.े  

राणी रुपमती आहण िाज िहादरु वर १९५० मध्ये दफडम पण आली होती. ज्यामध्ये हनरुपा राय आहण 

भारत भुषणने काम केल ेहोते.  



  

  

रेवा कंुड आहण राणी रूपमती पॅहव्हहलयन 

 



 

िाझ िहादरु महाल 

राणी रुपमतीमहाल मधनू िाझ िहादरुचा ददसणारा महाल 

 



  

  



जहाज महल, मंडु 

रुपमती महालापासुन थोड्याच अंतरावर जहाज महल आह.े हघयास -उद -ददन-हिलजी ह्ा सुलतानाने 

जहाज महल  िांधला आह.े त्याने ३१ वषक राज्य केल.े त्याच्याकड ेअसलडेया हस्रयाचं्या हनवासाची नीट 

व्यवस्था होण्यासाठी ह्ा सुलतानाने जहाज  महल  िांधला. कापुर तलाव आहण मंुज तलावाच्या मध्ये 

जहाज महल आह.े जहाज महलचा पररसर िराच मोठा आह.े जहाज महलाचे काम दहेिल अहतशय सुंदर 

आह.े काही रठकाणी कलात्मक पद्धतीने चॅनेलमधनू पाणी आजुिाजुला वाहून नेलेल ेददसते. जहाज महल हा 

११० मीटर लांिी आहण रंुदी १५ मीटर आह.े हा महाल दमुजली इमारत आह.े जो मंुज तलाव आहण कपूर 

तलाव दरम्यानच्या जहमनीवर आह.े आजुिाजुला पाण्याने घेरललेा असडयाने याला जहाज महाल ह ेनाव 

ददलेल ेआह.े जहालमहलमध्य ेजहमनीवर ३ मोठे हॉल आहते. ह ेसवक हॉल कॉररडॉर द्वारे जोडलेल ेआहते. 

जहाज महालाच्या पुढेच वहदोला महल, गादा शाह पॅलेस, मुंजा तलाव, अशरफी महल इत्यादद रठकाण े

आहते. ह ेसवक एकाच हतकीटमध्य ेिघता येते. होशंगा शाह समाधी, जामी मशीद ही रठकाण ेदहेिल आहते. 

ह्ासाठी तुमच्याकड ेपुरेसा वेळ हवा. आम्ही पुढ ेमांडूहून इंदोरला जाणार होतो.  

  



 

    

होशांग शाहची किर: भारताची पहहली संगमरवरी रचना, ह ेअफगाण वास्तुकलाचे सवाकत सुरेि 

उदाहरणांपैकी एक आह.े जहाज महालापासुन अधाक दकमी अंतरावर आह.े  



 



इंदोर 

मंडुहून इंदोर १०० दकमीवर आह.े इंदोरला जाताना मध्य ेएक चारपाय ढािा लागला तेथे दपुारचे जेवण 

केल.े ढािा िुप प्रशस्त आह.े मध्य ेमध्ये ट्रकवर हलहलेली वाक्ये सवकत्र आहते. कारण ढािा म्हणजे ट्रक 

वाडयांचा महत्वाचा थांिा. थोडासा महाग आह ेपण आह ेमात्र नेहमीपेिा वेगळा.  

 

  



वाटेत जाताना रस्त्यात एक डायनासोर पाकक  ददसल.े रस्त्याच्या िाजुलाच असडयाने पाकक ला लगेच भेट 

ददली. नाममात्र पाच रुपय ेहतकीट आह.े  

 

   



रात्री मांडु िघून इंदोरला आम्ही मुक्कामी गेलो. ह्ा वेळॆस स्वत:ची गाडी असडयामुळे सवकत्र दफरण्याला  

वेळ हमळाला. संध्याकाळी आम्ही हतथे पोहचलो. फे्रश होऊन पहहडयाच ददवशी रात्री सराफा िाजारातील 

िाऊ गडलीत जेवायला गेलो. ही गडली रात्री तेथील दकुाने िंद झाडयावर चालू होते.  

कोकोनट क्रश ह ेआमच्यासाठी नहवन असलेल ेपेय ट्राय केल.े गराडु ही एक आददवासी हडश फ़ेमस आह.े 

गराडु म्हणजे एक कंद आह.े ते तळून केल ेजाते. हतकडे स्पेशल गराडु मसाला हमळतो. ते िाडल ेअसता सदी 

अहजिात होत नाही. झी मराठी वर आम्ही सारे िवय्य ेमध्ये गराडुची रेहसपी िहघतली होती. युट्युिवर 

आपडयाला रेहसपी िघायला हमळेल. दही वडा, हिना तळलेला समोसा, भेळ, पाणीपुरी, असे वेगवेगळे 

प्रकार होते. जोशी यांचा दही वडा प्रहसद्ध आह.े पाणीपुरी मध्य े१० फ्लवेर होते.  येथील रिडी एकदम 

झकास होती. वेगवेगळ्या मसाला पानांची दकुाने होती. येथ ेमात्र िरीच गदी होती.  

  

गोमतहगरी - जैन तीथकिेत्र आह.े ह ेस्थान स्वच्छ, सुिक आहण सुंदर आह.े येथील भव्य फरसिंद आवारात 

िाहुिलीची हवशाल मूती आह.े  

निराली ढाणी - इंदरू ते महू रस्त्यावर राऊमध्य े१९९५ पासून वसलले,े एक संस्कृती-ग्राम-हनकेतन आह.े 

येथ ेप्रवेश करण्यासाठी शुडक आह.े मात्र त्यात भोजनही समाहवष्ट आह.े येथ ेराहण्याचीही व्यवस्था आह.े 

पण येथे आम्ही गेलो नाही.  



   

सोमवार सकाळी इंदोर दशकन साठी िाहरे पडलो.  अन्नपुणाक दवेीचे दशकन घेतल.े त्याच्याच मागे वेद मंददर 

होते. त्यानंतर आम्ही काच मंददर िघायला गेलो. ह्ा मंददरात सवकत्र काचा आहते. अस ेमंददर आम्ही 

हररद्वार ला िहघतल ेहोते. पण येथे लादी दहेिल काचेची होती. तेथील प्रहसद्ध राजवाडा सोमवार 

असडयाने िंद होता. त्यामुळे आम्ही िाहरेुनच राजवाडा िहघतला.  

हिजासन माता मदंदर 

नंतर आम्ही हिजासन माता मंददरला गेलो. ह ेमंददर शहरापासुन १० दकमी. अंतरावर आह.े  इंदोर 

हवमानतळ येथुन जवळ आह.े ह्ा मंददरासाठी थोड्या पायर् या चढुन जाव्या लागतात. मंददर फार जुने आह.े 

पण आजुिाजुचा पररसर साफ नाही.  

जुना राजवाडा - हा वाडा होळकर घराण्याचा असून सात मजली आह.े  

ररजनल पाकक   

हपपडयाना अट्ल हिहारी ररजनल पाकक  फार मोठ्या जागेवर हवकहसत करण्यात आली आह.े प्रवेश फी 

मोठ्यांसाठी २५ रुपय ेव लहानांना १० रुपय ेआह.े पाकक  मध्येच पाण्याचा कालवा आह.े अहलकडचे मालवा 

हमनी कु्रझ तलावामध्ये चालवली जाते. ह्ा कु्रझसाठी पाउण तासाचे २०० ते २५० रुपय ेआहते. अहधक 

माहहती मालवा क्वीन गुगल वर सचक केडयास हमळते.  



  

   

आज रात्री आम्हाला उजै्जनला पोहचायचे होते. ह्ा वेळेस आमच्या ह्ा रट्रपमध्य ेकुठेही पहहल ेहॉटेल िुक 

केलले ेनव्हते. त्या त्या ददवशीच आम्ही हॉटेल िुक करत होतो. त्यामुळे गाडीत तो एक वेळ जात होता. 

माझ्याकडे पुढ ेिसुन रस्त्यावरील फलक वाचण्याचे काम होते. दकरण, कोमल हॉटेल िुक करण्यात हिझी 

होते. अद्वदे झोपण्यात, मामा-मामी िरोिर िेळण्यात, िाऊ िाण्यात दगं होता. आहण आमचे ह ेम्हणजे 

अरववद गाडी चालवत होते. संध्याकाळी ६ पयंत आम्ही उजै्जनला पोहचलो. चला आता उजै्जन दफरुया. 



उज्जनै 

 उजै्जन(उज्जहयनी) भारताच्या मध्यप्रदशे राज्यातील एक प्रमुि शहर आह.े ह ेशहर हिप्रा नदीच्या दकनारी 

वसल ेआह.े या शहराला ऐहतहाहसक वारसा असनू पूवी हवक्रमाददत्यच्या राज्याची राजधानी येथे होती. 

तसेच प्रख्यात महाकवी काहलदास यांची ही नगरी आह.े या शहराला मंददरांचे शहर म्हणतात कारण 

शहराच्या पररसरात असलेली अनेक प्राचीन, सुंदर आहण वैहशष्ट्यपूणक वहद ूमंददरे. उजै्जनला आम्ही 

पोहचलो तेव्हा संध्याकाळचे ६ वाजले होते. पटकन फे्रश होऊन आम्ही हिप्रा घाट आरती िघण्यासाठी 

आलो. सवाकत प्रथम आरती िघण्याचे ठरवल ेकारण नंतर मंददर चालू असते. आधी मंददरात गेलो असतो तर 

मग आरती हमळाली नसती. घाट आरती िघण्यासारिी असत.े अगोदर हररद्वारला, काशीला गंगा आरती 

िहघतडया होत्या. हतथे फार गदी असत.े त्यामानाने येथ ेगदी कमी होती. आरती िघून  काठावर थोडया 

भाजलेडया भुईमुगाच्या शेंगा िाडया. अद्वदेने तेथ ेलहान मुलाचंी िॅटरी गाडी चालवली.  थोड्या वेळाने 

उजै्जनच्या महाकालेश्वराचे  हशववलगाचे दशकन घेतले. मंददरामध्य ेजाताना मोिाईल फोन, पसक आत 

न्यायला परवानगी नाही. सगळे आम्ही गेटवर जमा करुन आत गेलो. मंददरपररसरामध्य ेहनवांत वेळ 

घालवला. हतथे काही फोटो काढुन घेतल.े आजुिाजुला छोटी छॊटी मंददरे आहते. मध्य प्रदशे वनिात्याचे 

हतथे एक आयुवेददक दकुान पण आह ेत्यात थोडी िरेदी केली. नंतर रुम वर परत गेलो. जेवणाची वेळ 

झालीच होती. रात्री पायीपायी जाउन थोडी माहहती घेतली व जेवुन परत आलो. दसुर् या ददवशी परत 

मंददरात जाऊया असा हवचार केला. पण वेळे अभावी टाळले.  

 

 



महाकालेश्वरला अनेक हशवमंददरे आहते. पण त्यामध्ये िालील ८४ मंददरे प्राहचन आहते. त्यांची यादी 

िाली ददली आह.े हतथे प्रत्येक मंददराला नंिर ददला आह.े आहण िाजुला त्याचा इहतहास ददलेला आह.े 

वेळेअभावी आमची ती सवक मंददरे िघण्याची राहहली पण दफरता दफरता िरीच मंददरे ददसली. प्रत्येक 

मंददराला वेगवेगळा इहतहास आह.े  

८४ महादवे यात्रा सचुी 

१)अगस्तेश्वर महादवे  २)गुहशे्वर महादवे (३) ढूूँढ़ेश्वर महादवे (४)डमरूकेश्वर महादवे  (५)अनाददकडपेश्वर 

महादवे (६)स्वणकजालेश्वर महादवे (७)हत्रहवष्टपेश्वर महादवे (८)कपालेश्वर महादवे (९)स्वग्दाकरेश्वर महादवे 

(१०)श्रीकक्रोटेश्वर महादवे (११)हसद्धशे्वेर महादवे (१२)लोकपालेश्वेर महादवे (१३)मनकामनेश्वेर महादवे 

(१४)कुटुम्िेश्वर महादवे (१५)इंद्रधुम्नेश्वर महादवे (१६)ईशानेश्वर महादवे (१७)अप्सरेश्वर महादवे 

(१८)कलकलेश्वर महादवे (१९)नागचंद्रशे्वर महादवे (२०)प्रहतहारेश्वर महादवे (२१)कुक्कुटेश्वर महादवे 

(२२)ककक टेश्वर महादवे (२३)मेघनादशे्वर महादवे (२४)महलायेश्वर महादवे (२५)मुके्तश्वर महादवे 

(२६)सोमेश्वर महादवे (२७)अनरकेश्वर महादवे (२८)जटेश्वर महादवे (२९)रामेश्वर महादवे 

(३०)च्यवनेश्वर महादवे (३१) िंडशे्वर महादवे (३२) पत्तनेश्वर महादवे (३३) आनंदशे्वर महादवे 

(३४)कंथडशे्वर महादवे (३५) इन्द्रशे्वर महादवे (३६) माकंडये महादवे (३७) हशवेश्वर महादवे 

(३८)कुसुमेश्वर महादवे (३९) अकु्ररेश्वर महादवे (४०) कुण्डशे्वर महादवेमंगलनाथ मंददर (४१) लुम्पेश्वर 

महादवे (४२) मंगेश्वर महादवे (४३) अंगारेश्वर महादवे (४४)उत्तरेश्वर महादवे (४५) त्रीलोचनेश्वर महादवे 

(४६)वीरेश्वर महादवे (४७) नूपुरेश्वर महादवे (४८) अभयेश्वर महादवे (४९) पृथुकेश्वर महादवे (५०) 

स्थावरेश्वर महादवे (५१) शुक्लेश्वर महादवे (५२) ओंकारेश्वर महादवे (५३) हवश्वेशवर महादवे (५४) 

नीलकंठेश्वर महादवे (५५) वसहशे्वर महादवे (५६) रेवन्तेश्वर महादवे (५७)घंटेश्वर महादवे (५८) प्रयागेश्वर 

महादवे (५९)हसद्धशे्वर महादवे (६०) मातंगेश्वर महादवे (६१) सौभाग्यशे्वर महादवे (६२) रुपेश्वर महादवे 

(६३)धनुसहस्त्रेश्वर महादवे (६४) पशुपतेश्वर महादवे (६५) ब्रह्मरेश्वर महादवे (६६) जडपेश्वर महादवे 

(६७)केदारेश्वर महादवे (६८) हपशाचमुके्तश्वर महादवे (६९) संगमेश्वर महादवे (७०) कुक्कुटेश्वर महादवे 

(७१)प्रयागेश्वर महादवे (७२) चंद्रददत्येश्वर महादवे (७३)करभेश्वर महादवे (७४) राजस्थलेश्वर महादवे 

(७५)िडलेश्वर महादवे (७६) अरुणेश्वर महादवे (७७) पुष्पदतेंश्वर महादवे (७८) अहभमकेु्तश्वर महादवे 



(७९) हनुमत्केश्वर महादवे(८०) स्वपे्नश्वर महादवे (८१) द्वारपालेश्वर महादवे (८२) कायवरोनेश्वर महादवे 

(८३) हिडवेश्वर महादवे (८४) ददुकरेश्वर महादवे 

दसुर् या ददवशी आम्ही उज्जैनच्या अवतीभवतीची मंददरे पाहण्याचे ठरवल.े ७-८ दकमीच्या पररसरात ही 

सवक मंददरे आहते.  

  

सदंीपनी आश्रम 

संदीपनी आश्रम सवाकत प्राचीन आहण उज्जैनच्या लोकहप्रय आश्रमांपैकी एक आह.े याचे नाव महान संत 

ककवा महषी संदीपनी यांच्या नावावरून ठेवले आह.े महषी संदीपनी भगवान श्री कृष्ण, िलराम आहण 

सुदामा यांचे गुरु होते. भगवान हशव यांचे मंददर इथे आह.े भगवान हशव यांच्या समोर नंदी नेहमी िसललेा 

असतो. पण  ह्ा मंददरासमोर उभा आह.े आश्रमामध्ये गोमती कंुडदिेील आह,े जो प्राचीन काळापासून 

पाण्याचा पुरवठा करणारा स्रोत आह.े आश्रमात पावलांचे ठसे आहते आहण असे समजल ेजाते की ही पाऊले 

भगवान श्रीकृष्णाची आहते.  

काळ भरैव मंददर 

काळ भैरव मंददर उज्जैनच्या भैरवगड येथील भगवान भैरवांचे मंददर आह.े इथ ेिुप शांत वातावरण आह.े ह े

मुख्य शहरापासून ८ दकमी दरू आह.े उज्जैनच्या या मंददरात हशवा आपडया भैरव स्वरूपात आह.े काल 

भैरवाला मद्यपान हप्रय आह ेअसे मानले जाते. कालभैरव ग्रहांच्या अडथळ्यांना हटहवण्यासाठी प्रहसद्ध आह.े 

त्यामुळे काळ भैरवाची पूजा केली जाते.  



  

राजा हवक्रमाददत्य  ह्ाचा थोरला सावत्र भाऊ हा भतृकहरी होता त्याचं्या नावावरून ह्ा लेण्यांना ह ेनाव 

दणे्यात आले. या लेणी पहवत्र  हिप्रा नदीजवळ आहते. नीहतशतक, शृङ्गारशतक व वैराग्यशतक या 

नावाने ओळिडया जाणाऱ्या शतकत्रय या संस्कृत भाषेतील गं्रथसंग्रहाचा रचनाकार म्हणून हा राजा प्रहसद्ध 

आह.े याला वपगला नामक पत्नी होती. या गुहा नैसर्मगक गंुफातील उत्तम उदाहरणांपैकी एक आहते. गुहचे्या 

वभतीवर हशडपे आहते जी त्या काळातडया अनेक प्राचीन वस्तंुचे वणकन करतात. आम्ही गेलो तेव्हा तेहथल 

स्थाहनक लोक गाडी करुन आल ेहोते. त्यामुळे गदी झाली होती. आत गेडयावर पण गुदमरडयासारि ेहोत 

होते. आत एक साध ुमहाराज िसल ेहोते. ते कस ेएवढ्या वेळ िस ुशकतात असा आम्ही हवचार करत होतो. 

दोनच छोट्या गुहा आहते. आत एक साध ुमहाराज िसल ेहोते. हिप्रा नदीच्या जवळ आह ेम्हणून मोठ्या 

संख्येने पयकटक येथ ेआले होते.  

मंगलनाथ मंददर   

मंगलनाथ मंददर  हिप्रा नददच्या काठावर  प्राचीन मंगलनाथ मंददर आह.े मंगळाचे मंददर फार कमी 

रठकाणी असत.े आहण उजै्जनला मंगळाचे जन्म स्थान मानले जाते. म्हणुन ह ेमंददर फारच प्रहसद्ध आह.े इथ े

वषकभर गदी असत.े मंगळवारी तर फारच गदी असत.े या मंददरात 'भात पूजा' केडयास मंगळ ग्रहाचे 

कंुडलीत असलले ेदोष नाहीस ेहोतात असा समज आह.े मंगलनाथ मंददराच्या िाहरे िॅटरी गाडी होती.  



 

  

श्री दत्त मंददर हरहसहद्ध िेत्र - येथ ेवासुदवेानंद सरस्वती महाराज यांचे गंडािंधन झाल ेहोते.  



   

उज्जनै वेधशाळा  

 

िडा गणपती मदंदर -  ह ेमंददर जुण ेआह.े पण स्वच्छःता नाही.  



 

चारधाम मंददर – ह ेमंददर उजै्जन शहरातच नददच्या काठी आह.े चार धामाचे हवहगंमय दशकन घडवले 

आह.े  

 



 

८४ महादवे महधल एक नदीकाठील मंददर 

 



ओंकारेश्वर 

ॐकारेश्वर एक वहद ूमंददर आह.े ह ेमध्य प्रदशेच्या िांडवा हजडह्ात आह.े ह ेनमकदा नदीमध्ये मंधाता अथवा 

हशवपुरी नामक िेटावर वसलले ेआह.े मध्यप्रदशेात प्रहसद्ध १२ ज्योहतर्ललगांपैकी २ ज्योहतर्ललगे आहते. एक 

महाकाल नावाचे उजै्जन मध्य,े व दसुरे अमलेश्वर नावाचे ओंकारेश्वर येथे आह.े  ह ेमोरटक्का गावापासून 

जवळपास २० दक. मी. अंतरावर आह.े  

गजानन महाराज मंददर  

ओंकारेश्वरला सवाकत प्रथम आम्ही गजानन महाराज मंददरामध्य ेगेलो. हतथेच भक्तहनवासामध्य ेआम्ही रुम 

घेतली होती. ह ेमंददर मुख्य मंददरापासुन एक दक. मी. अंतरावर आह.े येथील वातावरण अहतशय शांत, 

सुंदर आह.े सकाळ संध्याकाळ येथ ेनाममात्र शुडक दवेनु जेवण्याची सोय आह.े  

इथे भगवान हशवचे दोन मुख्य मंददर आहते. एक ओमकारेश्वर आहण दसुरे मामलेश्वर महादवे मंददर. दवेी 

अहहडयािाई होळकर यांच्या काळापासून येथ ेएका हवहशष्ट ददवशी मातीची १८ हजार हशववलग ेतयार 

करून, पूजा केडयानंतर त्यांचे नमकदते हवसर्मजत करण्याची प्रथा आह.े. रात्री तेथ ेपोहचडयावर आम्ही आहण 

दोन्ही मंददरात जाउन दशकन घेतल.े ओमकारेश्वर मध्य ेभक्त आहण पुजारी नमकदा नदीची आरती करतात 

आहण दररोज संध्याकाळी नदीमध्ये दीपक प्रवाहहत करतात त्याला दीपदान म्हणतात. सकाळी नमकदा 



नदीत िोटीने फेरी मारण्यासाठी चौकशी केली असता पाणी कमी असडयामुळे िोट फेरी िंद असडयाचे 

कळाले.  

 

 



   

ओंकारेश्वरतीथक िेत्रामध्य ेचोवीस अवतार, माता घाट (सलेानी), सीता वारटका, धावडी कंुड, माकक ण्डये 

हशला, माकक ण्डये संन्यास आश्रम, अन्नपूणाकश्रम, हवज्ञान शाला, िड ेहनुमान, िेडापहत हनुमान, ओंकार मठ, 

माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुके्तश्वर महादवे, गायत्री माता मंददर, हसद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड े

हनुमान, माता वैष्णोदवेी मंददर, चाूँद-सूरज दरवाजे, वीरिला, हवष्णु मंददर, ब्रहे्मश्वर मंददर, शेगावचे 

गजानन महाराज यांचे मंददर, काशी हवश्वनाथ, नरवसह टेकडी, कुिेरेश्वर महादवे, चन्द्रमोलेश्वर महादवेाचे 

मंददरसुद्धा वगैरे दवेळे आहते.  

 



दवेास 

सकाळी ओंकारेश्वर मधून हनघाले असताना अचानक दवेासला जाण्याचा हनणकय झाला. हशवाय देवासला 

दवेीला जाण्यासाठी रोप वे आह ेम्हटडयावर हवचार केला की कोमल, अद्वदेला पण ते आवडले मग दवेासला 

हनघालो. दवेास ह ेभारताच्या मध्य प्रदशे राज्यामधील एक शहर व दवेास हजडह्ाचे मुख्यालय आह.े दवेास 

उजै्जनपासुन ३५ दकमी अंतरावर आह.े भारताच्या स्वातंत्र्यापूवी हब्रटीश राजवटीदरम्यान दवेास ह ेएक 

स्वतंत्र मराठा संस्थान होते. दवेास मध्य प्रदशेातील सहाव्या क्रमांकाचे मोठे शहर आह.े दवेास मध्य प्रदशे 

राज्याचे औद्योगीक नगर आह.े भारत सरकारचे िैंक नोट मुद्रणालय दवेास नगरात हस्थत आह.े दवेास 

शहराला त्याचे नाव शहरात हस्थत चामुण्डा पवकतामूळे प्राप्त झाल,े ह्ा पवकताला टेकरी (३०० दफट उंची) 

ह्ा नावाने ओळिल ेजाते.  

कैला दवेी मंददर : दवेासला जाताना तीन दकमी अगोदर कैला दवेी मंददर आह.े हतथे ५१ फुट उंच हनुमान 

मंददर आह.े ह ेमंददर १९९५ मध्य ेिांधण्यात आल.े हतथे शंकराचे आहण शहन नवगृह मंददर आह.े नंतर 

जेवुन आम्ही वरती दवेासला चामंुण्डा दवेीला गेलो. रोप वे हतदकट घर जवळ पार्ककगची सोय केलेली आह.े 

ही टेकडी शहराच्या अगदी मधोमध आह.े  

   



चामुंण्डा दवेी 

दवेीला वरती जाणारा रस्ता. तेथील लोक ह्ा मंददराला टेकरी म्हणुनच ओळितात.  

 

चामंुण्डा दवेीला जाताना आम्ही रोपवेने गेलो. रोपवेतुन ददसणारे िालचे शहर 

 



या टेकडीमध्य ेदवेी चामंुडा (लहान माता) आहण तुळजा भवानी माता (िारी माता) चे दोन मोठे मंददर 

आह.े चामंुडा मंददर जवळच भैरव मंददर आह.े ह ेएक गुहा मंददर आह.े प्राचीन हवश्वासानुसार ते 

हवक्रमाददत्य कारदकदीच्या काळाशी संिंहधत आह.े सगळ्या मुती अगदी डाकक  कलर मध्य ेआहते त्यामुळे 

आपडयाला लगेच आकर्मषत करतात.  

    

 



 

मंददराच्या रस्त्यात ददसलेली ४ नवी माकड.े  

 

 



गायत्री धाम  

सेंधवा पासुन साधारण ७ दक. मी. हायवेच्या िाजुला  २० एकर जहमनीवर गायत्री धाम आह.े रस्त्याला 

लागूनच असडयाने आम्ही तेथ ेगेलो. गायत्री धामचा पररसर पहहडया दषृ्टीतच हवश्रांती आहण मानहसक 

शांतीचा अनुभव दतेो. संपूणक आश्रम म्हणजे नैसर्मगक वृि, अध्याहत्मक वातावरण आहण सजकनशील 

उपक्रमाचे अनुभव दतेो. १९९५ मध्य ेिसंत पंचमीच्या ददवशी गायत्री धामची स्थापना करण्यात आली.  

गायत्री धाम येथ ेकामधनुे कंुज गोशाळा आह.े येथ ेराहणा येथ ेभारतीय ११९ सुंदर आहण हनरोगी गाय 

आहते. सवक औषध ेआहण हनसगोपचार उपचार कामधेनु कंुजच्या उपउत्पादनावर आधाररत आहते. शेती 

आहण िायोगॅसमध्य ेवापरडया जाणारे जैहवक ित तयार करण्यासाठी उपउत्पादनेदिेील वापरतात.  

गायत्री धामचे अनेक आयुवेददक उत्पादने हवक्रीसाठी उपलब्ध आहते. हतथ ेआम्ही िरीच िरेदी केली. 

  



  

प्रवासामध्य ेघेतललेा एक हनवांत िण ढाब्याच्या माहगल िाजु. आम्ही हतथे िसलो असता एक लोकल 

माणुस येउन त्याने ५० रुपयात जेन्टसचा मसाज करुन दतेो असे सांहगतल.े त्याने िाटेवर िसुन मसाज 

करुन ददला. ह ेआमच्या सहलीमधल ेशेवटचे रठकाण होते. त्यानंतर आम्ही १० वाजता ठाणेमध्य ेपोहचलो.  

एकंदरीत पाच ददवसाच्या धावपळीत आमची रट्रप मस्त झाली होती.  

आता पुढ ेभेटुया हडसेंिरमधील हदैरािादच्या सहा ददवसांच्या रट्रप मध्ये… 

  



 

ई साहहत्य प्रहतष्ठान 

 

 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार् याकंडे लि नका दऊे. 

मराठीत कधीच नव्हते इतके वाचक आहते आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या हजार 

दोनहजार प्रती छापडया जात. पाच हजार म्हणजे डोक्यावरून पाणी.  

आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दहा लाि वाचकांपयंत जातं. 

वषाकला चाळीसेक लाि डाऊनलोड होतात. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडक करतात. 

व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्डयु टुथ, वेिसाईट, पेन्राईव्ह, हसडी अशा असंख्य मागांनी पुस्तकं 

व्हायरल व्हायलीत. सुसाट सुटहलत. िेड्यापाड्यांच्या गडलीिोळांपासून ते जगाच्या 

पारठवरच्या प्रत्येक दशेात. रॉकेटच्या वेगाने सुसाट सुटलेडया मराठीच्या वेगाला आता कोणी 

थांिवू शकत नाही.  

या धूमधडक क्रांतीत साहमल व्हा. आपडया ओळिीच्या मराठी सािरांना यात ओढा. 

त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्सप नंिर आम्हाला पाठवा. तुम्ही फ़क्त दहा वाचक आणा. ते शंभर 

आणतील. आहण ते दहाहजार. तुमच्या व्हाट्सप ग्रुपमधून याची जाहहरात करा. आपडयाला 

फ़ुकट पुस्तकं वाचकांपयंत पोहोचवायची आहते. आपडयाला रटव्ही पेपर ची जाहहरात 

परवडत नाही. आमचे वाचक हचे आमचे जाहहरात एजंट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची 

ताकद जगाला दािवू.  
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