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• जर्नामूल्य जर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• ह ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचनाव्यजिररक्त कोणिाही र्ापर करण्यापुर्ी ई-

साजहत्य प्रजिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  

mailto:Madhuri.jadhav26@yahoo.co.in


पणेु जिल्हा  माधुरी नाईक 

 ई साहहत्य प्रतिष्ठान  www.esahity.com 

 

 

 

 

 

ह ेपुस्िक महाराष्ट्रािील समस्ि भटकयांना समर्पपि 

 

माधुरी नाईक  



पणेु जिल्हा  माधुरी नाईक 

 ई साहहत्य प्रतिष्ठान  www.esahity.com 

 

  



पणेु जिल्हा  माधुरी नाईक 

 ई साहहत्य प्रतिष्ठान  www.esahity.com 

 

 

पुण ेजिल्याची सफर आि आपण करणार आहोि. पुण ेजिथे काय उणे ह ेआपण नेहमी ऎकिो. खरंच! 

त्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या फफरण्यासाठी पुण्याि स्थळे आहिे. आपल्या सोयीसाठी िालुकयाप्रमाण ेत्याचे 

जर्भागीकरण केल ेआह.ेमी मला िमेल िसे याि र्णवन केल ेआह.े काही नजर्न स्थळांची माजहिी पुणेरी 

भटकया जमत्ांनी फदली आह.े काही इंटरनेट र्रुन िसेच काही र्िवमानपत्ा मध ेजमळालेली माजहिी एकत् 

केली आह ेमाझ्या पुढच्या भटकंिीसाठी. आजण हल्ली सर्व िण कुठे ना कुठे िाि असिािच. गेल ेकी जिथले 

फोटो काढुन िे आपल्या मोबाईलर्र  जडसप्ल ेफोटो ठेर्िच असिाि. मग काय आपोआप जडसप्ल ेफोटो 

छान आह.े कुठे गेलेल ेअस ेजर्चारले की जमळाली थोडी नर्ी माजहिी, नर्े स्थळ. र्ाचक ही त्यांच्या 

िर्ळची अशी स्थळे नक्की कळर्िील अशी आशा करि.े प्रत्येक गार्ाि एक मंफदर िर असिेच. असले िर 

एखादी नदी काही ऎजिहाजसक र्ारसा असेल िर िेर्ढेच कळर्ा.. काही स्थळे फार अगोदर बजघिली 

असल्याने कस ेगेलो होिो ह ेदजेखल आठर्ि नाजहय.े पण िे िुम्ही िर नफक्कच शोधाल..त्याि पण एक मिा 

असिे. रस्त्यांच्या बाबिीि माझा फार गोंधळ असिो. पण भटकयांना काय रठकाणाचे नार् कळाल ेिरी पुरे 

असिे. पुढचे शोधण्याचे काम िे बरोबर करिाि. िुम्हाला काही अिुन माजहि असल्यास नक्की कळर्ा. 

 जशर्रायांनी याच पुण्याि बालपणी ससं्कारांचे र् पराक्रमी धड ेजगरजर्ल.े पेशर्ाईमध्ये याच पुण्याने 

रािधानीचे स्थान भूषजर्ल.े पेशव्यांचे कितवत्र्ही फुलजर्ल ेयाच पुण्याने. अस ेह ेपुणे ! लोकमान्य रटळकांची 

ही कमवभूमी. थोर समािसुधारक िोजिबा फुल्यांच्या समािपररर्िवनाच्या कायावस सुरुर्ािही येथूनच 

झाली. या कायावला प्रेरणाही या पुण्यािच जमळाली आजण…. जर्रोधही येथेच झाला. 

समािपररर्िवन, सुधारणचे्या कायावि सर्वस्र् झोकून दणेाऱ्या अनेक समािसुधारकांचे कितवत्र् याच 

पुण्याने फुलजर्ल.े गोपाळ हरी दशेमुख (लोकजहिर्ादी), महात्मा िोजिबा फुल,े यांसारखे समािसुधारक ही 
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पुण्याच्या मािीने राष्ट्राला फदलेली दणेगीच ठरली. रा. गो. भांडारकर, सधुाकर आगरकर,लोकमान्य रटळक, 

गोपाल कत ष्ण गोखल,े महषी धोंडो केशर् कर् ेयांसारख्या नररत्ांचे कायविेत् ही ह ेपुणेच.  

पुण ेशहराच्या नार्ार्रून जिल्यासही पुण ेजिल्हा असे नार् पडल.े इसर्ी सनाच्या दसुऱ्या शिकाि 

होऊन गेलेल्या टॉलेमी याच्या जलखाणाि पुण्याचा ‘पुन्नाटा’ असा उल्लेख आढळिो. राष्ट्रकूट रािर्टीि या 

गार्ाचा ‘पुनर्डी’ नार्ाने उल्लेख केला िाई. पुण्य या शब्दार्रून पुण ेह ेनार् पडल ेअसार्,े अशीही एक 

उपपिी मांडली िािे. मुळा र् मुठा या नद्ांच्या संगमार्र र्सलले ेपुण्यस्थळ म्हणून ह ेनार् पडले असार्.े 

मोगल रािर्टीि या गार्ाचा ‘कसब ेपुण’े असा उल्लखे आढळिो. 

आंध्र, चालुकय र् राष्ट्रकुटांच्या प्राचीन रािर्टी पुण्याने पाजहल्या. मध्य युगािील यादर्ांचा अमलही 

पुण्याने पाजहला. बहामनी, जनिामशाही र् आफदलशाही रािर्टीही येथेच त्यांच्या मनाि रुिले. मराठा 

रािर्टीि पुण ेह ेएक महत्त्र्ाचे रािकीय कें द्र होिे. पुढील काळाि पेशव्यांनी आपली रािधानी येथ े

र्सजर्ली. १८१८ साली मराठेशाहीचा अस्ि झाला र् पुण्याच्या शजनर्ारर्ाड्यार्रील भगव्या शेंड्याची 

िागा ‘युजनयन िॅक’ने घेिली. स्र्ांित्र्य आंदोलनािही पुण ेअग्रभागी राजहल.े आद् क्रांजिकारक र्ासुदरे् 

बळर्ंि फडकयांची कमवभूमीही पुण ेहीच होिी. पुण्याच्या गणेशखखडीिच २२ िून १८९७ रोिी चापेकर 

बंधूनी रँड या िुलमी प्लगे कजमशनरचा र्ध केला. अनेक क्रांजिकारकांनी र् स्र्िंत्र्य सेनानींनी पुण्यास 

आपली कमवभूमी मानल ेहोिे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोिी भारि स्र्िंत् झाला आजण पुण्याच्या 

शजनर्ारर्ाड्यार्रील ‘युजनयन िॅक’ची िागा भारिाच्या ‘जिरंगी झेंड्याने’ घेिली.  

पुण ेशहर भारिाच्या इिर महत्त्र्ाच्या शहरांशी रस्िा, रेल्र् ेर् हर्ाईमागावने चांगल्या प्रकारे िोडल े

गेल ेआह.े पुण ेजर्मानिळार्रुन पूर्ी फक्त दशेांिगवि र्ाहिूक चालि अस ेपण आिा खसगापूर र् दबुईला 

िाणार्या उड्डाणांमुळे, जर्मानिळ आंिरराष्ट्रीय झाला आह.े 



पणेु जिल्हा  माधुरी नाईक 

 ई साहहत्य प्रतिष्ठान  www.esahity.com 

नर्ा ग्रीनफफल्ड पुण ेआंिरराष्ट्रीय जर्मानिळ प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार सुरू करणार असून िो चाकण र् 

रािगुरुनगर या गार्ांमधील चांदसू र् जशरोळी यांच्या िर्ळ (पुण्यापासून ४० फक.मी. अंिरार्र) होण्याची 

शकयिा आह.े या प्रकल्पाची िबाबदारी महाराष्ट्र औद्ोजगक जर्कास महामंडळाकड ेसोपर्ली गेली आह.े 
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पुण ेजिल्यािील िालुके : एकूण िालुके चौदा. 

१. पुण ेशहर 

२. हर्ेली ६४ 

३. खेड ७५ 

४. आंबेगार् ८१ 

५. िुन्नर 74 

६. जशरूर १०८ 

७. दौंड १२२ 

८. इंदापूर १२४ 

९. बारामिी  १२८ 

१०. पुरंदर १४१ 

११. भोर १५६ 

१२. र्ेल्ह े१६० 

१३. मुळशी १६२ 

१४. मार्ळ १५४ 
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हर्लेी िालकुा :- 

खचिामजण | थऊेर 

Chintamani | Theur 

मोटार-थांब्यापासून अर्घ्या एका फलाांगार्रच श्रीखचिामणीचे दरे्ालय आह.े दरे्ालयाचे महाद्वार 

उत्तराजभमखु आह.े खचचर्डचे मोरया गोसार्ी यांचे र्ंशि श्री खचिामजण दरे् यांनीच ह ेदरे्ालय बांधल.े 

त्यानंिर साधारण शंभर एक र्षाांनी, श्रीमंि थोरल ेमाधर्रार् पेशरे् यांनी सभामंडप बांधला आजण या 

दरे्ालयाचा जर्स्िार केला. नंिर पेशव्यांचे सेनापिी हररपंि फडके आणखी इिर भक्तमंडळीनी जमळून या 

दरे्ालयाि काही फेरफार करून त्याची भव्यिा आजण शोभा अजधक र्ाढजर्ली. 
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दरे्ालयाच्या आर्ाराबाहरे िर्ळच पेशव्यांचा र्ाडा होिा. परंिु िो र्ाडा आिा िेथ ेउभा नाही. मुख्य 

कदडीदरर्ािाचे काही अर्शेष मात् अिूनही जशल्लक आहिे. र्ाड्याचे आर्ार बरेच भव्य फदसिे. िेथील 

भव्य अर्शेषांर्रून त्या र्ाड्याच्या पूर्ीच्या भव्यिेची कल्पना येिे. या र्ाड्यापासून थेट नदीपयांिची 

फसरबंदी र्ाट पेशव्यांनी बांधून काढली होिी. ही फरसबंदी र्ाट मात् अिूनही सुजस्थिीि राजहलेली आह.े 

थेऊर गार्ाच्या जिन्ही बािूला मुळमुठा नदीचा िणू काय र्ेडा पडललेा आह.े मुळामुठा नदीला अगदी 

बारमास, उदडं पाणी असिे. त्यामुळे थेऊरला पाण्याची कधीच पंचाईि पडि नाही. नदीच्या डोहाला 

कदबंिीथव अथर्ा खचिामजण िीथव अस ेनार् आह.ेश्रीखचिामजण हा डाव्या सोंडचेा गनपिी आह.े मांडी 

घािलेल ेआसन आह.े मूिी अगदी रेखीर् आह.े मूिीचे िोंड पूर्व फदशेला आह.े गौिम ऋषीच्या अजहल्येची 

दरे्ांचा इंद्र यान फसर्णकू केली र् आपली कामेच्छा पुरी केली. गौिम ऋषींना हीगोष्ट कळिाच त्यांनी 

अजहल्याआजण इंद्र अशा दोघांनाही शाप फदला. अजहल्या जशळा होऊन पडली आजण इंद्राच्या अंगाला िि े

पडली. सर्व दरे्ांना फार दुुःख झाले. त्यांनी त्या शापाबद्दल गौिमऋषीची जर्नर्णी केली. गौिम ऋषींनी 

मग उुःशाप फदला. श्रीगिाननाची आराधना केल्याने िुझ्या पापाचे िालन होईल अस ेत्याला सांजगिले. 

बतहस्पिींनी इंद्राला गणेशमंत् फदला. इंद्राच्या आराधनेमुळे श्रीगिानन प्रसन्न झाल.े त्यांनी त्याला आशीर्ावद 

फदला. त्यामुळे इंद्राचे रूप पालटल ेआजण िो पुन्हा पूर्वर्ि फदसू लागला. हा गणपिी, आपल्या मनाि 

जचजिलेले दिेो म्हणून याचे नार् खचिामजण अस ेपडल.े 

या िेत्ासंबंधी दसुरी एक कथा सांगण्याि येिे िी अशी - 

ब्रह्मदरे्ाने आपल्या जचत्ताला स्थैयव प्राप्त व्हार् ेम्हणून जचत्तर्तत्तीचा प्रकाशक खचिामजण याची आराधना 

केली. खचिामजण प्रसन्न झाले आजण त्यांनी त्याला र्र फदला. त्यामुळे ब्रह्मदरे्ाच्या जचत्ताला स्थैयव लाभल.े 

या प्रसंगाचे स्मारक म्हणून ह ेिेत् प्रजसद्ध आह.े येथ ेसाधकांच्या मोहिालाचे जनराकरण होिे. आजण त्यांना 

जचत्तशांिी लाभिे.योगजसद्धीचा लाभ होिो. आजण आत्मसािात्कारही होिो. याच िेत्ाि कौजडण्य ऋषींचा 

आश्रम होिा. मोरया गोसार्ी यांनी सदु्धा येथील अरण्याि उग्र िपश्चयाव केली. याच रठकाणी त्यांनी त्यांना 

जसजद्ध प्राप्त झाली होिी. श्रीमंि थोरल ेमाधर्रार् पेशरे् यांची पत्ई रमाबाई यांच्या येथील र्ास्िव्यामुळे 
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या िेत्ाला जर्शेष महत्त्र् आले. पेशव्यांचे दरै्ि गणपिी. परंिु श्रीमंि थोरल ेमाधर्रार् पेशरे् यंची या श्री 

खचिामणीर्र जर्शेष भजक्त होिी. राज्यकारभारािून थोडीशी िरी फुरसि जमळाली िरी जर्श्रांिीसाठी 

आजण मनुःस्र्ास््यासाठी, िे थेऊर येथील आपल्या र्ाड्याि येऊन रहाि. या खचिामणीच्या साजन्नध्याि 

राहूनच त्यांनी आपल्या अंगािील राियक्ष्मा या रोगाशी सामना फदला. आजण आपल ेप्राण त्यांनी शेर्टी, 

श्रीखचिामणीच्याच चरणार्र अपवण केल.े श्रीमंि थोरल ेमाधर्रार् पेशरे् यांच्या पत्ी रमाबाई या 

त्यांच्याबरोबरच सजि गेल्या. मुळामुठा नदीच्या काठार्र सिीचे र्तंदार्न आह.े कार्पिक र्द् ८ला दरर्षी 

िेथे रमामाधर् पुण्यजिथीला उत्सर् सािरा केला िािो. 

दरे्ालयाच्या एका ओर्रीमध्ये श्रीमंि थोरल ेमाधर्रार् पेशरे् यांचे िैलजचत् लार्लले ेआढळिे. 

थेऊरला या श्री खचिामणीचा उत्सर् दरर्षी, भाद्रपदािल्या चिुथीला फार मोठ्या प्रमाणार्र 

सािरा केला िािो. 

थेऊर गार्ी खचिामजण । दरे्ेंद्रा िो र्रदपाणी । 

गौिमाची शापर्ाणी । ज्याच्या कत पें आटली ॥ 
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 खडे-जशर्ापरू : हर्ेली िालुकयाि. येथील कमरअली दरर्ेशाचा दगाव अनेक खहद-ूमुजस्लमांचे 

श्रद्धास्थान आह.े 

आळंदी ज्ञानशे्वरांच ेसमाधीस्थळ  :- 

 

आळंदी  महाराष्ट्रािील प्रजसद्ध संि संि ज्ञानेश्वर यांचे आळंदी ह ेसमाजधस्थान आह.े संि ज्ञानेश्वरांनी 

आपल्या िीर्नािील काही काळ येथ ेव्यिीि केला. या आळंदी गार्ाला “दरे्ाची आळंदी” असे म्हणिाि, 

कारण चोराची आळंदी नार्ाचे आणख ेएक गार् पुण ेजिल्याि आह.े ही दरे्ाची पुण्यापासून अर्घ्या 

पंचर्ीस फकलोमीटरर्र आह.े र्ारकरी लोकांसाठी िसेच समस्ि मराठी िनांसाठी आळंदीला मोठे महत्त्र् 

आह.े आळंदी ह ेशहर इंद्रायणी नदीच्या िीरार्र र्सलले ेआह.े संि ज्ञानेश्वर समाधी मंफदराच्या मागच्या 

बािूला नदीर्र असललेा घाट अजिशय सुंदर आह.े ज्ञानेश्वरांनी र्याच्या एकजर्साव्या र्षी येथे १२१८ 

साली जिर्ंि समाधी घेिली. त्या िागी एक सुंदर समाजधमंफदर १५७० मध्य ेबांधण्याि आल ेअसे सांजगिले 

िािे.आषाढ मजहन्यािील एकादशीला आळंदीहून जनघून पंढरपूरला ज्ञानेश्वरांची पालखी िािे. या 

पालखीसोबि लाखो र्ारकरी अंदािे १५० फकमी अंिर पायी चालि पंढरपूरला जर्ठोबाच्या दशवनासाठी 

िािाि.र्ारकरी संप्रदायाि पंढरपूर इिकेच आळंदी या िीथवस्थानासही मोठे महत्त्र् आह.े इंद्रायणी नदीच्या 

काठी र्सलले्या या गार्ी संि ज्ञानेश्वरांनी र्याच्या एकजर्साव्या र्षी संिीर्न समाधी घेिली (इ.स. 

१२९६). त्यामुळेच आळंदीचं महत्र् फार मोठं आह.े महाराष्ट्राि जर्ठ्ठलभक्तीचा सुकाळ करून र्ारकरी 

संप्रदाय जनमावण करणारे लोकोत्तर संि म्हणून सािशे र्षे अर्घ्या महाराष्ट्राने ज्ञानेश्वरांना आपल्या हृदयाि 

िपल ेआह.े `ज्ञानदरे्े रजचला पाया । कळस िुकयाने चढजर्ला’ या ओळीनुसार भागर्ि धमावची धुरा 

खांद्ार्र र्ाहणारे ह ेदोन थोर संि महाराष्ट्राच्या लोकिीर्नाि अखंड जर्रािमान झाले आहिे. ज्ञानेश्वर 

महारािांचे समाधीस्थान, जर्ठ्ठल-रखुमाईचे मंफदर, सोन्याचा खपपळ अशी अनेक स्थाने या िीथवस्थानी 

भजक्तभार्ाने पाहण्यासारखी आहिे. यारठकाणी आषाढी-कार्पिकी एकादशीला यात्ा भरि ेिसेच ज्ञानेश्वर 

समाधी फदनी कार्पिक कत . त्योदशीला येथे उत्सर् असिो. श्री ज्ञानदरे्ांनी या रठकाणी संिीर्नी समाधी 

घॆिल्याने, या गार्ाचे मह्तत्र् अमर होऊन गेले आह.े गेल्या ७०० र्षावि अनेक संिांच्या आजण ऎजिहाजसक 

http://mh-marathi.com/alandi/
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घटनांच्या पाऊल खुणा येथ ेउमटलेल्या आहिे. िस ेपाजहल ेिर पौराजणक काळापासून ह ेगार् प्रजसध्द. 

इजिहासकार रािर्ाडे य़ांच्या मिे आळंदी ह ेगार् मध्ययुगािले आह.े इ. स. ७६८ च्या कत ष्णराि 

राष्ट्रकूटांच्या िळेगार् िाम्रपटाि आळंदी गार्ाचा उल्लखे आढळ्िो. इंद्राने पत्र्ीर्र येऊन महायाग केला िो 

इथेच. स्कंद पुराणािील सहयाफद्र खंडाच्या ६४ व्या अध्यायाि या गार्ाची र्ारुणा, अलका, कणीका, आनंद 

र् जसध्दिेत् अशी नारे् आली आहिे. मराठी संिांनी या गार्ाचे नार् लडीर्ाळ्पणे अलंकापुरी ठेर्ल े

आह.े हररहरेंद्र स्र्ामींच्या समाधीर्र यादर् काळािील उल्लेख सापडिाि. श्री जशर्ािी महारािांनी एका 

शेिाचे उत्पन्न श्री ज्ञानदरे्ांच्या समाधी स्थानास फदले होिे. त्यानंिर रािाराम महाराि, बाळािी 

बािीरार् पेशरे्, पजहल ेबािीरार् र्गैरेंनी आळंदी गार्ाकड ेलि पुरजर्ल ेआजण आळंदीला गार्पण फदले. 

िेत्ाच्या सौदयाांि भर पडली. त्यानंिर अनेक धजनकांनी या गार्ािील र्ास्िू बांधल्या. हबैिबाबा पायरी : 

– हबैिबाबा ह ेश्री ज्ञानेश्वर महारािांचे फ़ार मोठे भक्त. पंढरपूर येथ ेिशी नामदरे्ांची पायरी िशी आळंदी 

येथ ेहबैिबाबांची पायरी. त्यांचे र्ंशि आिही पालखी सोहळा चालर्िाि. श्री जसद्धशे्वर : – ह ेजशर्खलग 

फ़ार प्राचीन आह.े श्री ज्ञानेश्वर महारािांच्या पुर्ी आळंदी प्रजसध्द होिी िी जसद्धशे्वरामुळे. श्री ज्ञानेश्वरांचे 

ह ेकुलदरै्ि आह.े अिानर्ति : – हा र्ति पजर्त् समिला िािॊ.या र्तिाची छाया दऊॆळर्ाड्याि 

शिकानुशिके पडली आह.ॆ याची मुळी समाधीस्थानाि श्री ज्ञानदरे्ांच्या कंठास लागली आजण श्री एकनाथ 

महारािांना दतष्टांि होऊन त्यांनी िी दरू केली अशी आख्याजयका आह.े येथ ेभाजर्क श्री ज्ञानेश्वरीची अखंड 

पारायणे करिाि. सुर्णव खपपळ :  – सुर्णव खपपळ र्ति दऊॆळर्ाड्याि फ़ार पुरािनकालापासून उभा आह.े 

श्री ज्ञानेश्वर महारािांच्या आईचे भाग्य या र्तिामुळे उदयाला आल ेआजण िगाला चार सोन्यासारखी मुल े

जमळाली. श्री एकनाथ पार : – श्री ज्ञानेश्वरांच्या मंफदराि असलेल्या श्री केसरीनाथ मंफदरासमोरचा हा 

एकनाथ पार फार िुना होिा.१९७६ साली खचचर्डचे ज्ञानेश्वर भक्त श्री.िगन्नाथ गणपिी गार्ड ेयांनी 

स्र्खचावने पुन्हा बांधून ससं्थानला अपवण केला.या पारार्र नाथांच्या पादकुा बसजर्ण्याि आल्या आहिे. 

पुंडजलकांचे दऊेळ : – पुंडजलकांचे दऊेळ पुण्यािील एक सार्कार खचिामण जर्ठ्ठल माळ्र्िकर यांनी १८५७ 

साली बांधल.ेह ेमंफदर इंद्रायणी नदीच्या पात्ाि आह.े जर्श्रांिर्ड : – श्री ज्ञानेश्वर- चांगदरे् भेटीची साि. 

र्डगांर्-घेनंद रस्त्यार्र या भेटीची साि जर्श्रांिर्ड आिही दिे आह.ेचांगदरे्ांचे असंख्य जशष्य खर्चर्ाचे 
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रुपाने, अजश्वन मजहन्याि नर्रात् उत्सर्ाचे र्ेळी श्री ज्ञानदरे्ांची पालखी िेथे िािे त्यारे्ळी प्रगट होिाि. 

पण र्ैजशष्य म्हणिे कोणासही दशं करि नाहीि अशी भाजर्कांची श्रदधा आह.े श्री ज्ञानेश्वर महारािांनी 

चालजर्लेली खभि: चांगदरे् र्ाघार्र बसून आले. हािाि सपावचा चाबूक होिा. त्यांचा गर्वपररहार 

करण्यासाठी श्री ज्ञानेश्वर महाराि र् त्याची भारं्ड ेया खभिीर्र बसून त्यांना सामोरे गेल ेर् त्यांना उपदशे 

केला. इजिहास :- चांगदेर् नार्ाचे एक ज्येष्ठ योगी ज्ञानेश्वर महारािांना भेटायला र्ाघार्र बसून आल े

होिे. त्यारे्ळी ज्ञानेश्वर आपल्या भारं्डांसमर्ेि एका खभिीर्र बसून ऊस खाि होिे. चांगदरे्ाची भेट 

घेण्यासाठी ज्ञानेश्वरांनी त्या खभिीलाच चालर्ि नेले अशी आख्याजयका आह.े िी खभि आळंदीला आह.े संि 

ज्ञानेश्वरानी भगर्द्गीिा हा गं्रथ मराठीि आणला.  

 

 

मोशी चाकणपासून निीकच असलले्या मोशी येथ े

आंिरराष्ट्रीय प्रदशवन कें द्र सुरू झाल ेआह.े चाकणपासून पुण े

िर्ळ. त्यामुळे कुशल िंत्ज्ञानही सहिपण ेचाकणसाठी 

उपलब्ध होि आह.ेइथे महाजशर्रात्ीला  मोठा भंडारा असिो. 
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जनळकंठेश्वर ( डोणि े) :- 

पुण्यापासुन फक्त ५० फक.मी. दरु जनळकंठेश्वर नार्ाचे ह ेसुंदर भटकंिीसाठी रठकाण आह.े 

खसहगडापासुन फक्त २० फक.मी. र्र अत्यंि कमी गदीचे आजण खसहगडाच्या िुलनेचे, ककबहुना त्याहुनही 

सुंदर. जनळकंठेश्वर ह ेखरं िर एका मोठ्या डोंगरार्र बसलले्या जशर्-शंकराच्या दरे्ळाचे नार् दऊेळ 

बऱ्यापैकी िुनं आजण फारच मोठं्ठ आह.े दरे्ळाच्या परीसराि बरेच पौराणीक दखेारे् उभ ेकेल ेआहिे. 

सगळ्या मूत्याव जसमेंटच्या असल्यामुळं पार्सापाण्याचा काही त्ास नाही. जनळकंठेश्वरला िाण्यासाठी 

खसहगडापाय्याशी र्सलेल्या डोणिे गार्ापासुन फाटा फुटिो िो पानशेि/ र्रसगार्ाकड ेिािो. त्या 

रस्त्याने थोड ेगेल्यार्र दोन मागव आहिे. 

१. खानापुरच्या थोड ेपढुे गेल्यार्र जनळकंठेश्वराची पाटी फदसिे. िेथे गाडी लार्ायची. िेथुनच एक 

छोटी मोटरबोट धरणाच्या पाण्यािुन जनळकंठेश्वराच्या पाय्याशी आणुन सोडिे. िेथुन पर्विाच्या टोकार्र 

िाण्यासाठी रस्िा आह.े साधारण २ िासाचे चढण आह.े अथावि रस्िा बरा आह ेत्यामुळे घसरण्याची जभिी 

नाही. एक सोप्पा टे्रक म्हणुन हा मागव पत्करायला काहीच हरकि नाही. 

२. खानापुरच्याच रस्त्याने र्रसगार् धरणापयांि सरळ िायचे. र्रसगार् धरणाच्या खभिीपासुन एक 

छोटा रस्िा जनळकंठेश्वराकड ेिािो. हा रस्िा अत्यंि खराब आह.े पार्साळ्याि रठकरठकाणी ओढे, नाले, 

छोटे धबधब ेलागिाि िे पार करुन िारे् लागिाि. अथावि गाडीनेही अगदी शेर्टपयांि िािा येि नाही. 

गाडी साधारण पर्विाच्या मध्यापयांिच िािे िेथुन पुढ ेचालिच िारे् लागिे. ह ेअंिर साधारण-पणे ३०एक 

जमजनटांचे आह.े 

पार्साळ्याि भेट दणे्यास उ्त्तम असे ह ेरठकाण आह.े र्र खाण्याजपण्याची फारशी (चांगली) सोय 

नाही त्यामुळे बरोबर खाणे, पाण्याच्या बाटल्या घेउन िाणे हचे योग्य. 
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लोणी काळभोर येथील प्राचीन कालीन महादरे् मंफदर…… 
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भगर्ान जर्ष्णूचे दशार्िार सर्ाांनाच पररचयाचे आहिे. त्यांपैकी श्रीराम 

र् श्रीकत ष्णाची मंफदरे भारिभर आहिे. र्राहमूिीचे दरे्ालय फारच क्वजचि 

आढळिे. चाकणच्या चके्रश्वरापाशी एक भग्न र्राहमूिी आह.े रामटेक 

(नागपूरिर्ळ) आजण खिुराहो (मध्य प्रदशे) येथेही र्राह दरे्ालये आहिे. श्री 

जर्ष्णुमूिींमध्ये प्रभार्ळीि दशार्िार कोरलले ेअसिील, िर त्यािही 

र्राहजशल्प आढळिे. मानर्ी शरीर आजण र्राहमुख अशा नतर्राहाच्या मूिी 

असिाि ककर्ा र्राह हा पशुरूपािही दाखजर्लेला आढळिो, त्याला ""यज्ञ 

र्राह म्हणिाि. ....... अष्टजर्नायकांमधील प्रजसद्ध अशा मोरगार्च्या 

मयूरेश्वराचे दशवन घेऊन, िर्ळच्या आठ-दहा फकलोमीटर अंिरार्रील लोणी भापकर या गार्ी िािा येिे. 

गार्ािील लोकांना दत्तमफंदराची र्ाट जर्चारार्याची आजण या भागाि यायचे. इथे एक जर्स्िीणव आजण 

सुबक बांधणीचे कंुड आह.े या कंुडाची उत्तर बािू इिर बािंूपेिा र्ेगळी आह.े जिथ ेर्राहमंडप आह.े या 

आटोपशीर मंडपाि पूर्ी र्राहमूिी होिी. केव्हा िरी िी स्थानभ्रष्ट झाली. सध्या ही भग्न मूिी याच 

दरे्ळाच्या पाठीमागील शेिाि पडलेली फदसिे. 
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लोणी काळभोर येथील जनसगव रम्य पयवटन िीथव िेत् रामदरा... 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

लोणी काळभोर येथील भव्य साई मंफदर... 
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दहेू 

दहेू ह ेपुणे जिल्यािील गार् आह.े संिश्रेष्ठ श्री िुकाराम महारािांचे ह ेिन्मस्थान इंद्रायणी 

नदीच्या काठी असून याच गार्ाि श्री िुकाराम सदरै् र्ैकंुठाला गेल ेअशी आख्याजयका आह.े ज्या डोंगराि 

एकांिाि बसून िुकारामांनी अभंग रचना केली र् अर्घ्या महाराष्ट्राि भक्तीचे मळे जपकर्ल ेिो भडंाऱ्याचा 

डोंगर दहेूपासून अर्घ्या ६ फक. मी. अंिरार्र आह.े हा डोंगर भाजर्कांचे श्रद्धास्थान बनून राजहला आह.े 

आि या डोंगरार्र िाण्यासाठी थेट पक्का रस्िा आह.े ज्या इंद्रायणी डोहाि िुकारामाचे अभंग त्यांच्या 

खनदकांनी बुडर्ले िो डोहही इंद्रायणीकाठीच नजिक आह.े िुकाराम महारािांच्या आजत्मक साम्यावमुळे ह े

अभंग पुन्हा र्र येऊन िरल ेहोिे. 

दहेू गार्ाि र्तंदार्न, जर्ठ्ठल मंफदर, चोखामेळयाचे मंफदर आफद स्थाने दशवनीय आहिे. िुकारामबीिेला 

म्हणिे फाल्गुन र्द् जद्विीयेला दहेू यथे ेर्ार्पषक उत्सर् असिो. 

इंद्रायणी काठी नर्ीन गाथा मंफदर बांधण्याि आलं आह,े संि िुकारामांचे अभंग माबवल दगडा र्र कोरर्ून 

मंफदराला आिून सिर्ण्याि आलं आह ेपुण्यापासून मुंबईकड ेिािाना २५ फक. मी. र्र दहेू ह ेइंद्रायणी 

नदीच्या काठार्र असलले ेलहानस ेगार्. र्ारकरी आजण भक्ती संप्रदायाचे एक मोठे संि – श्री िुकाराम दहेू 

गार्ी राहि. गाथा आजण अनेक अभंगांच्या रूपाि संि िुकाराम महाराि आिही आपल्याला भेटिाि. श्री 

संि िुकाराम महाराि ह ेश्री जर्ठोबाचे जन:जस्सम भक्त. त्यामुळे प्रत्येक आषाढी एकादशीला संि ज्ञानेश्र्र्र 

महारािांप्रमाणेच िुकाराम महारािांचीही पालखी पंढरपूरला िाि असिे. 

संि िुकाराम महरािांचे िन्मस्थान म्हणून ह ेप्रजसद्ध आह.े फाल्गुन र्द् जद्विीयेला (िुकारामबीि) येथ े

मोठी यात्ा भरि.े त्याच फदर्शी िुकाराम महारािांनी सदहे र्ैकंुठगमन केल ेअस ेमानिाि. जर्ठ्ठल मंफदर, 

िुने जशर्मंफदर, इंद्रायणीचा डोह ही दहेूिील बघण्यासारखी रठकाण ेआहिे. िर्ळच रामचंद्र डोंगर, भंडारा 

डोंगर येथ ेकोरीर् लेणीही आहिे. संि िुकाराम महाराि खचिनासाठी, साधनेसाठी भंडारा डोंगरार्र िाि 

असि. प्रत्येक गुरुर्ारी र् एकादशीच्या फदर्शी मंफदराि कीिवन होिे. सध्या फदसणारे मंफदर इ. स. १७२३ 

मध्य ेसंि िुकारामांचा सर्ावि लहान मुलगा नारायणबाबा यांनी बांधून घिेले अशी नोंद आढळिे. 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%87_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A3%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A3%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%97
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A0%E0%A5%8D%E0%A4%A0%E0%A4%B2_%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0&action=edit&redlink=1
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उरूळी-कांचन : हर्ेली िालुकयाि. येथील जनसगोपचार कें द्र प्रजसद्ध आह.े सर्ावि िुण ेआजण प्रजसद्ध 

असलले ेह ेजनसगोपचार कें द्र स्र्ािंत्र्यपुर्व काळाि महात्मा गांधीच्या पुढाकाराने स्थापन झाले आह.े येथील 

उपचार पद्धिीच ‘लकश्य’ र्ेगळ आह.े येथील उपचारपद्धिीि नैसर्पगकरीत्या शरीरिील जर्षद्रव्य बाहरे 

फ़ेकण्यार्र जर्षेस भर फदला िािो िर अशा या कें द्राला नक्की भेट फदली पाजहिे. 

जनसगोपचार आश्रम , उरळीकांचन-४१२२०२,जिल्हा- पुण े

१९८२ च्या रॅमन मॅगसेस ेपुरस्काराचे मानकरी र् थोर गांधीर्ादी कायवकिे मजणभाई दसेाई यांनी 

स्थापन केललेी भारिीय अॅॅग्रो फाऊंडशेन ही संस्था येथ ेआह.े   

कार्डीपाट  

कार्डीपाट ह ेगार् लोणी काळभोरपासुन िर्ळ आह ेसाधारण पुण े२० फकमी. आह.े ह ेगार् मुळा 

मुठा नदीच्या फकनायावर्र र्सल ेआह.े जिथे फदसणारा सुयावस्ि आजण पिीदशवन जर्लिण आह.े पुण ेसोलापु्र 

रोडर्र मंजिरी गार्ाच्या पुढ ेटोल प्लाझाच्या २ जमजनट पुढ ेमनाली ररसोटव हा फलक फदसिो. जिथुन डाव्या 

हािाल र्ळायचे. पुढ ेएक अरंुद रस्िा शेिाकड ेिािो. पुढेच एक बांध आह ेहाच िो आपला पॉईंट. या 

गार्ामध्ये ५० हुन अजधक पिी आहिे. अनेक पिी प्रेमी इथ ेभेट दिे असिाि. 
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जगरीिा कत षी पयवटन-  कें द्रसंपकव  - श्री. सुरेश िुकाराम सणस 

मु. पो. नांदोशी,सणसर्ाडी,(फकरकटर्ाडी) 

िा. हर्ेली,जि.पुण.े 

जर्मल सरोर्र कत षी पयवटन - कें द्रसंपकव - 

साई खुदव,शहा फामव हाऊस, 

जर्रबािी पासलकर पुिळा, 

र्ारसगार् धरणार्र बोटटगिर्ळ,पानशेिगार् 

िा. हर्ेली,जि.पुण.े 

सयाद्री कत षी पयवटन - कें द्रसंपकव  - श्री. बाळासाहबे बबनरार् बराटे 

मु. बहुली,पो. सांगरुण, 

िा.-हर्ेली, जि. पुण.े 

अजभनर् कत जष पयवटन - कें द्रसंपकव -श्री. संिय मुकंुद लले े 

मु. गट नं. 276, मांडरेर्ाडी डोणिे , 

िा. हर्ेली, जि. पुण.े 

गप्पागंण कत जष पयवटन - कें द्रसंपकव -श्री. ओंकार अ. दशेपांडे 

मु. पो. होळकरर्ाडी. पो. डोणिे 

िा. हर्ेली, जि. पुण े. 

नेचर नसे्ट कत जष पयवटन - कें द्रसंपकव -श्री. चंद्रशेखर जर्नायक जशिोळे  

मु. पो. कोरेगार् मूळ , 

िा.हर्ेली, जि. पुण.े 
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खडे िालकुा 

 

रािगुरुनगर : खेड िालुकयाचे मुख्य रठकाण. हुिात्मा रािगुरंुचे िन्मस्थान म्हणून प्रजसद्ध. जशर्राम 

हरी रािगुरू ह ेभारिीय स्र्ािंत्र्यलढ्याि हौिात्म्य पत्करलेल ेक्रांजिकारक होिे. िे खहदसु्थान सोशाजलस्ट 

ररपजब्लकन आमी या सघंटनेच्या क्रांजिकायावि सहभागी झाले होिे. रािगुरंूचा िन्म पुण्याा़िर्ळ खेड येथ े

ऑगस्ट २४, इ.स. १९०८ रोिी एका मराठीभाषक, दशेस्थ ब्राह्मण कुटंुबाि झाला. त्यांना ‘रघुनाथ’ या 

नार्ानेही ओळखल ेिाि अस.े 

लहानपणी १४ व्या र्षी इंग्रिी जर्षयािील अपयशामुळे र्डील भार्ाने आपल्या नर्जर्र्ाजहि 

र्धूसमोर त्यांना इंग्रिी धडा र्ाचायची जशिा केली. हा अपमान रािगुरंूना सहन झाला नाही. अंगार्रच्या 

कपड्यांजनशी, आईने िेल आणण्यासाठी फदलेल े९ पैस ेर् बजहणीने अंजिरासाठी फदलेल्या २ पैशांसह त्यांनी 

आपल ेघर सोडल.े आधी नाजशक आजण त्यानंिर थेट काशीलाच (जशिणासाठी) िे पोहचल.े काशीिील 

त्यांचा बराचसा र्ेळ हा लोकमान्य रटळक गं्रथालयाि, महाराष्ट्र जर्द्ा मंडळािील व्याख्याने - र्ादजर्र्ाद 

ऐकण्याि आजण भारिसरे्ा मंडळाच्या व्यायामशाळेि लाठी-काठी, दांडपट्टा यांच्या जशिणाि िाि होिा. 

त्या काळी कलकत्ता, पाटणा, कानपूर, लखनौ, झाशी, मीरि, फदल्ली, लाहोर ही गारे् क्रांजिकारकांची 

माहरेघरे होिी, आजण काशी येथील पं. मदनमोहन मालर्ीयांचे खहद ूजर्द्ापीठ हचे सार यांचे आश्रयस्थान र् 

गुप्त कें द्र होिे. 
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मध्यंिरीच्या काळाि रािगुरंूनी अमरार्िीच्या श्री हनुमान आखाड्याि व्यायामजर्शारदाची पदर्ी 

जमळर्ली र् हुबळीला डॉ. हडीकरांकड ेसेर्ादलाचे जशिणही घेिले. त्यानंिर िे पुन्हा काशीि परिले. 

दरम्यान चंद्रशेखर आझाद यांचा रािगुरंूशी पररचय झाला आजण आझादांनी रािगुरंूना क्रांजिकारकांच्या 

गटाि घेिल.े ‘आपणासाररख ेकररिी िात्काळ अस ेआझाद, अन् दिुांसारखे होिी िात्काळ अस ेरािगुरू, 

एकत् आले आजण त्यांचे ३६ गुण िुळाले. इंग्रि सरकारशी ३६ चा आकडा हचे या गुणांचे फजलि होिे 

आजण या ध्येयासाठी र् हौिात्म्यासाठी रािगुरू कायमच उिार्ळे असायचे. या संदभाविील त्यांच्या 

भार्ना, त्यांचे र्ागणेच जर्लिण होिे, त्यागासाठी िे कायम ियार; आसुसलेल ेहोिे. ही भार्ना इिकी 

पराकोटीची होिी की, आपल्या आधी भगिखसह ककर्ा इिर कोणीही फासार्र चढू नये ही त्यांची इच्छा 

होिी....... २३ माचव रोिी िो हुिात्मा फदर्स पाळला िािो िो रािगुरू, भगिखसग आजण सखुदरे् थापर 

यांच्या स्मतिीप्रीत्यथव.  
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हुिात्मा रािगरुूर्ाडा  

 

 

 

 

 

    सुमारे १२ र्षाांच्या खटपटीनंिर राज्य सरकारने रािगुरू यांचा िुना र्ाडा संरजिि स्मारक 

म्हणून घोजषि केला. या र्ाड्याच्या दरुुस्िी आजण नर्ीनीकरणासाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांचा जनधी 

मंिूर झाला होिा. त्याअंिगवि जशर्राम हरी यांची िन्मखोली, दरे्घर आजण नदीकाठची खभि यांचे 

बांधकाम करण्याची मूळ योिना होिी. ह ेकाम २४ ऑगस्ट २००८ (जशर्राम हरींच्या िन्मशिाब्दी 

समापनापयांि) पूणव व्हायचे होिे. प्रत्यिाि पुराित्र् खािे आजण त्यांच्या ठेकेदारांनी धडाधड िुन्या इमारिी 

पाडून टाकल्या. त्यािागी नव्या इमारिी मनमानी पद्धिीने उभारण्यास सरुर्ाि झाली. स्थाजनक 

कायवकत्याांनी जर्रोध केल्यानंिर िे जनकत ष्ट बांधकाम पाडण्याि आल.े नंिर िन्मशिाब्दीच्या जनजमत्ताने 

घाईघाईने िन्मखोली बांधण्याि आली. त्यांच्या िन्मखोलीिुन एका छोयाशा जखडकीिून भीमा नदीचे 

पाणी -चमचम करिाना फदसि अस ेपण आिा पणुव नदी िलपणीने जहरर्ी झाली आह.े पाणी कुठे फदसि पण 

नाही. 

कोयाळी  कोयाळी या गार्ाि भानोबाच्या यात्ेिील दरे्-दानर् युद्धाची परंपरा गेली फकत्येक दशके 

अखंडपण ेसुरू आह.े या दरे्ाजर्रुद्धच्या युद्धाि सहभागी होणारे िरुण दरे्ाची र्क्रदतष्टी पडल्यानंिर चक्क 

बेशुद्ध पडिाि. त्यानंिर दरे्ाला शरण दऊेन त्याची कत पा प्राप्त करून घेिाि. यार्षी या दरे्-दानर् युद्धाि 

थोड-ेथोडके नाही िर िब्बल ४१४ िरुण बेशुद्ध पडण्याचा प्रकार घडला. 
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चासकमान 

पुणे-नाजशक रस्त्यार्रील रािगुरुनगर मागे चास या गार्ी िािा येिं. रािगुरुनगर िे चास सहा आसनी 

ररिा ककर्ा िीप उपलब्ध असिाि. या गार्ाि िटबुरुिांसह एक ऐजिहाजसक र्ाडा आह.े श्रीमंि थोरल े

बािीरार् पेशरे् यांची सासुरर्ाडी असणार्या िोशी यांची ही गढी. िोशी यांच्या घरािील लाडूबाई ऊफव  

िाईसाहबे यांचा जर्र्ाह बािीरार् यांच्याशी झाला. सकलसौभाग्यसंपन्न काशीबाईसाहबे बनून त्या पेशरे् 

कुटंुबाि सामील झाल्या. त्याच िोशींचे जर्द्मान र्ंशि या र्ाड्याि राहिाि. अनेक ऐजिहाजसक र्स्िू 

त्यांच्याकड ेआहिे. ...... चास गार्ाि उिव्या सोंडचे्या गणपिीचे पाठक यांचे मंफदर, पाटणकरांचे लक्ष्मी-

जर्ष्णू मंफदर, लघाटे यांचे गणेश मंफदर आजण डौलदार दीपमाळ असलेल ंश्री सोमेश्वर महादरे्ाचे मंफदर 

आह.े महाराष्ट्रािील अनेक मंफदरांमध्ये दगडी दीपमाळा आहिे. पण या सोमेश्वर महादरे्ाच्या दरे्ळािील 

डौलदार दीपमाळ केर्ळ त्या सम िीच. जत्पुरी पौर्पणमेला इथे दीपोत्सर् होिो. िेव्हा िर दीपर्ैभर् 

पाहण्यासारखेच असि.े 

भजगरथी िलार्. 
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कुडशे्वर मफंदर, कोखहड ेबदु्रकु, पठे :  

इथे महादरे्ाचे मंफदर आह.े िर्ळच गोशाळा आह.े पाठीमागे झाडी आह.े त्यामुळे इथल ेर्ािार्रण 

छान र्ाटि.े 
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फकल्ल ेर्ाफगार्  (श्रीमिं महारािा यशर्िंरार् होळकर(प्रथम) िन्मस्थान ) :- 

होळकरांच्या रै्भर्शाली इजिहासाचे उदाहरण म्हणिे र्ाफगार्चा भुईकोट फकल्ला होय. हा भुईकोट 

फकल्ला रयि जशिण संस्थेला बिीस रुपाि फदला आह े.रािगुरुनगर पासून १२ फक.मी. अंिरार्र र्ाफगार् 

आह.ेिेथे िाण्यासाठी एस .टी बस ची सुजर्धा आह.ेर्ाफगार्च्या प्रमुख रठकाणी उिरल्यार्र पुण्यश्लोक 

अजहल्यादरे्ी होळकर रै्भर् स्मतिी अस ेजलजहलेली र्ेस निरेस पडिे .िेथनू काहीच अंिरार्र फकल्ला आह े

.फकल्ल्याच्या प्रमुख प्ररे्श द्वारार्र जशिण संस्थचेे नार् जलजहलेल ेफदसिे (महारािा यशरं्िरार् होळकर 

जर्द्ालय र्ाफगार् ).दाराच्या भींिीबुरुि या मिबुि दगडाि असून दारांर्र लोखंडी सुळे आहिे. 

फकल्ल्याच्या आि रािदरबार ,रािमहाल ,अंधारी जर्हीर ,होळकर कालीन िोफा ,काही मंफदरे (जर्ष्णू -

लजक्ष्म ,जर्ष्णू पंच्यािी ,मांगीर बुर्ा),बार्डी ,रािमहालाची िटबंदी,होळकर कालीन भव्य गुफा िसेच 

फकल्ल्याच्या बाहरेील असलले ेरािेश्वराचे मंफदर पाहण्यासारख ेआह.ेहा फकल्ला शाळेला फदल्यामुळे या 

फकल्ल्यार्र रयि जशिण संस्था र्ाफगार् याचे जनयंत्ण असून आिील असलेल्या गुफा बुिर्ण्याि आलेल्या 

असून बािूचे दार र् रािदरबाराचे आिील द्वार ह ेजसमेंटने कायमचे बंद केलेल ेआह े.ह ेपाहून इजिहास 

प्रेमीना िरूर दुख््ख होिे .रािदरबाराचा आिून काही भाग पडला असून रािमहाल हा दमुिली असून 

मिबूि जस्थि आह.ेरािमहालाच्या आि होळकर कालीन सुबक लाकडी काम पाहर्यास जमळिे .या 

महालाला राणीचा महाल म्हणून ओळखला िािो . रािेश्वराचे मंफदर पाजहल्यार्र आपणास होळकर 

कालीन रेखीर् र् सुरेख दगडी कामाचा बोध होिो .या मंफदरच्या निीदार बांधकामाि महशे्वर फकल्ल्याची 

समरूपिा पाहर्यास जमळिे .हा फकल्ला महारािा यशरं्िरार् होळकर (प्रथम) यांचे िन्मस्थान आह.ेया 

फकल्ल्याचे बांधकाम ह ेसुभेदार मल्हाररार् होळकर यांच्या राज्यकाळामध्ये सुरु होऊन राणी अजहल्यादरे्ी 

यांच्या राज्यकाळाि पूणव झाले असे म्हटल ेिािे (सदया पुरार्ा उपलब्ध नाही).होळकर प्रेमीनी हा फकल्ला 

िरूर एकदा पहार्ा . 
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कनरेसर  

राज्यािील अनेकांचे कुलदरै्ि आजण श्रद्धास्थान असलले्या कनेरसर िा. खेड येथील श्री यमाई 

दरे्ीच्या दशवनासाठी नर्रात् उत्सर्ाच्या काळाि दरर्षी मोठी गदी होिे.. नर्रात् उत्सर्ाच्या काळाि 

कनेरसर येथे दरे्ीच्या मंफदराि जर्जर्ध धार्पमक कायवक्रमांचे आयोिन करण्याि आल ेहोिे. 

कादंा र् लसणू सशंोधन कें द्र 

बदलिे हर्ामान, र्ाढिी मागणी यामुळे रािगुरूनगर (जि. पुण)े येथील कांदा र् लसूण संशोधन 

संचालनालय जनयजमि र्ेगर्ेगळ्या िािी जर्कजसि करि.े याचा पररसर अजिशय मोठा आह.े पुण ेनाजशक 

महामागावला लागुनच ह ेकें द्र आह.ेएका रांगेि अशोकाची लार्ललेी झाड ेआपल ेलि र्ेधुन घेिाि. 
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ियहरी यरु्ा फौंडशेन. 

 

 

 

 

 

 

िेष्ट नागररकांच्या समस्या, गरि त्यांची सुरजिििा िसेच त्यांची मानजसकिा यांसारख्या अनेक 

बाबींचा अभ्यास करून त्यांच्या सेर्ेसाठी ियहरी युर्ा फौंडशेन. मुंबई ( रजि. ) या सामाजिक सेर्ाभार्ी 

संस्थेच्या र्िीने श्री यमाई मािेच्या र्ास्िव्याने पार्न झालेल्या पुण ेजिल्यािील खेड िालुकयािील श्रीिेत् 

पूर-कनेरसर येथ ेग्रामीण जनसगवरम्य पररसराि प्रशस्ि हर्ेशीर सर्व सखुसोयीने सुसज्ज जर्नाअनुदजनि 

द्वारका सेर्ा सदन, र्तद्धाश्रम नव्ह े- आपल ंघर ! ची सुरुर्ाि केली आह.े 

द्वारका सेर्ासदन., मु. पो. मौिे पूर - कनेरसर,, िालुका - खेड, जिल्हा - पुणे., महाराष्ट्र - ४१०५०५. 

ियहरी युर्ा फाउंडशेन : ९५० ३९ ४५८४०. द्वारका सेर्ा सदन : ७३८ ७७ १७१०१. 

dwarkasewasadan@gmail.com 
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आबंेगार् िालकुा 
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पडकई - शाश्वि जर्कासासाठी... 

कुसुम कर्पणक 

‘शाश्वि’ ही संस्था पुण ेजिल्यािल्या आंबेगार् िालुकयािल्या िर्ळपास २५ गार्ांमधल्या 

आफदर्ासींसोबि काम करिेआह.े खडभ ेधरणामुळे जनमावण झालेल्या जर्स्थाजपिांचा प्रश्न, भीमाशंकर 

अभयारण्यािल्या आफदर्ासींच्या िमीन-नोंदणीचा प्रश्न, मुलांसाठी बालर्ाडी, जनर्ासी शाळा, रोिगार 

अशा अनेक प्रश्नांना घेऊन ‘शाश्वसि’चे काम चाल ूआह.े त्यांच्या या कामाची नोंद िागजिक स्िरार्रही 

घेण्याि आललेी आह.े नुकिेच त्यांना युएनडीपीिफे फदल्या िाणायावॅी मानाच्या ‘इके्वटर’ पुरस्काराने 

गौरर्ण्याि आले आह.े 

कुसुम कर्पणक यांनी प्रत्येक काम अनोख्या उत्साहाने, धडाडीने सुरू केल,े पुढ ेनेले. त्यांच्या कामाि 

आजण िीर्नािही त्यांना साथ जमळाली आनंद कपूर यांची. 
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अहुप ेएक घाट र्ाट 

अहुपेला िाण्यासाठी खडभा या धरणार्रुन एक कच्चा रस्िा थेट अहुप्यापयवि केललेा आह.े या 

रस्त्यार्रुन अहुप ेघोडगेार्पासुन ६२ फक.मी. र्र आह.े शेर्टचा ८ फक. मी. चा रस्िा दाट अरण्यािुन 

िािो. गार्ाि जशरण्यापुर्ी एक छोटीशी पण दाट दरे्राई लागिे. दरे्राई संपल्यार्र उिर्ीकड ेएक 

भैरोबाचे मंफदर लागिे. मंफदराच्या पाठीमागे दहा जमखनटार्र पठारार्र आपण कड्याच्या टोकाशी येिो. 
आहुपे घाट हा काही गड ककर्ा फकल्ला नाहीय त्यामुळे र्र अस ेकोणिेही अर्शेष नाहीि. आहुपे गार् मात् 

बघण्यासारख ेआह.े डोंगराच्या कुशीि र्सलले्या या गार्ाि पोहोचल्यार्र थकर्ा िणाि नाहीसा होिो. 

आहुपे घाटार्रून आिूबािूचे जर्हगंम दतश्य फदसिे. िर्ळच असलेला गोरखगड आजण मखछद्रगडाचा सुळका 

िर निरच जखळर्ून ठेर्िो. त्याच्या बािूला जसद्धगड आह ेिसेच कल्याण मुरबाड आजण माळशेि घाटाचा 

पररसरही न्याहाळिा येिो. आहुपे गार्ामध्ये िेर्ण, नाश्िा आजण चहा याची सोय होऊ शकिे. आहुपे घाट 

हा भीमाशंकरच्या िर्ळ असल्याने दाट िंगल आह.े  

पुण्यार्रून चाकण मंचर घोडगेार् खडभे धरण या मागावने स्र्ि:च्या गाडीने अथर्ा एस.टी.ने आहुप े

गार्ामध्ये िािा येिे. खोजपर्ली गार्ामधून जगयावरोहण करि आहुपे घाट बघण ेअजधक चांगले. 

आडर्ाटेर्रच्या या रठकाणी िास्ि गदी पण नसिे त्यामुळे जनसगवरम्य र्ािार्रण आजण शांििा 

अनुभर्ायला नक्कीच आहुपे घाट बजघिला पाजहिे. 

उंची-३८५५ फुट , राहण्याची सोय - खोजपर्ली गार् ककर्ा आहुप ेगार्, 

जपण्याचे पाणी - बरोबर न्यारे् मध्य ेजमळेलच अस ेनाही, िेर्णाची सोय - खोजपर्ली आजण आहुप े

गार् दोन्ही रठकाणी उपलब्ध 
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मचंर : 

िपनेश्वर मंफदर  मंचरच्या पजश्चमेला भीमाशंकरकड ेिाणाऱ्या रस्त्यार्र पांडर्कालीन िपनेश्वर मंफदर 

आह.े मंचर या गार्ाचे प्राचीन नार् मजणपूर नगरी अस ेहोिे. पांडर्ाच्या इजिहासाि िसा उल्लेख सापडिो. 

श्री िपनेश्वर मंफदराच्या बािूला िी प्रचंड बारर् होिी , िी पांडर्ानी बांधललेी होिी , जिचे िळे झाले 

होिे. आि मंचरच्या ग्रामस्थांनी खसमेट दगडाचे बांधकाम करून त्या िळ्याचे पुन्हा बारर्ीि रूपांिर केले 

आह.े बबू्रर्ाहन हा अिुवनाचा पुत्. त्याने काही र्षेर् या नगरीि राज्य केल्याचा इजिहास सापडिो. 

बबू्रर्ाहनाचा घोडा ज्या स्थळी घसरला त्या भागाला पूर्ी खाण अस ेम्हणि. आिा ग्रामस्थांनी जिथ ेमंफदर 

बांधल ेआह.े आिा त्या स्थानाला मजणपूर नगर अस ेम्हणिाि. िेथे प्रत्येक र्षी हररनाम सप्ताह होि असिो. 

मंचरमध्य ेदुदंभीिल ेकान्होबाचे मंफदर बुर्ासाहबे दरे्स्थान , पंचखलगेश्वर मंफदर , अशी प्राचीन अर्शेष 

असललेी स्थळे आहिे. मंचर ह ेिेष्ठ लेजखका , कर्जयत्ी शांिा शेळके यांचे गार् , महाराष्ट्राचे सुप्रजसद्ध 

जनसगव कर्ी ग. ह. पाटील ह ेही या मंचरचेच होिे. बाबासाहबे पाटलाचं्या नंिर मंचरच्या अण्णासाहबे 

आर्टे कॉलेिचे प्राचायव म्हणून आलेल्या प्राचायव पानर्लांनी मंचर गार्ाला मोठे योगदान फदल ेआह.े 

मंचरमध्य ेअण्णासाहबे आर्टे कॉलेिची भव्य फदव्य इमारि ियार झाली. पानर्लांनी िादटूोणा 

केल्यासारख ेकॉलेिच्या पररसरािील चुनखडीचे माळरान मंिरून टाकल ेआह.े या खडकाळ माळरानार्र 

नंदनर्न फुलेल , अस ेकाही र्षावपूर्ी कुणी भाफकि केल ेअसि े, िर त्याला र्ेड्याि िमा केल ेअसि.े परंिु 

प्राचायव पानर्लांनी िेथे फुलजर्लेल ेनंदनर्न आि प्रत्यिाि उभ ेआह.े 
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शमादाराचा डोंगर 

मंचर गार्ापासून थोड्याशा अंिरार्र एक छोटासा डोंगर आह.े त्याला श्यामाश्वराचा डोंगर 

म्हणिाि. र्षाविून इथ ेएकदा ित्ा भरि.े हा दरे् िसा मुसलमानांचा िसा खहदूचंाही.लहानपणापासुन या 

डोंगराबद्दल ऎकि आह.े बघुया कधी िाण्याचा योग येिो िे. 
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र्डगार् काखशब े: 

पुण ेनाजसक महामागावर्रील मंचर पासून अर्घ्या २.५ फक.मी. अंिरार्र असणारे आंबेगार् 

िालुकयािील र्डगार् काखशबेग ह ेगार् जनसगवसंपन्न डोंगररांगांच्या कुशीि र्सल ेआह.े लेण्याफद्र 

जगररिात्मिाचे ह ेमुख असुन अधवपीठ म्हणून जह याचा उल्लेख आह े, सदर दरे्स्थान कररिा थोरल े

बािीरार् पेशरे् यांनी दर साल एक रुपया ची सनद फदली होिी ,िीच सनद इंग्रिांच्या काळाि दखेील चालू 

असल्याचे कागदोपत्ी फदसून येिे.सदर मंफदराच्या समोरच उत्तरेला लेण्याद्री च्या जगरीिात्मिाची पाठ 

असून दोन्ही मंफदरांची उंची सारखीच आह.ेएका छोयाशा बंधाऱ्या च्या काठार्र ह ेगणेश मंफदर आह.े 

बंधाऱ्या िील जहरर्ेगार चकाकणारे पाणी, भव्य आकार, भोर्िालचा रमणीय पररसर र् सयाद्री पर्विाची 

पाश्वर्भूमी ह ेसारे पाहून मन प्रसन्न, आनंदी होिे.या उत्सर्ाच्या काळाि हिारो गणेशभक्त श्री मोरयाच्या 

दशवनासाठी उपजस्थिी लार्िाि.दरे्स्थानच्या र्िीने प्रर्चन, कीिवनाचा प्रबोधनात्मक कायवक्रम,भिनाच्या 

गिराि श्रींची सर्ाद् जमरर्णूक,महानैर्ेद् व्यर्स्था केलेली असि.े 

र्र उल्लखेलेली सनद मोडी आजण इंजग्लश अशा दोन्ही भाषांमध्य ेिेथे फलकार्र लार्ली आह.े असे 

म्हणिाि फक याच्या दशवना जशर्ाय अष्टजर्नायक यात्ा अपूणवच रहािे. 

थापखलग 

येथ ेखंडोबाचे मंफदर आह.े ही यात्ा मोठी असि.े अनेक लहान मोठी दकुाने यात्ेि लागिाि. लाखो 

रुपयांची उलाढाल होिे. पण यात्ेि खरेदी करण्याची मिा काही र्ेगळीच  असिे. ही यात्ा म्हणिे  पुर्ीचे 

मॉलच आहिे िे सर्व एका ठीकाणी जमळणायाव र्स्िु.  
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जनरगडुसर 

जनरगुडसर ह ेगार् मंचर पासुन १५ फक.मी पुरे्कड ेर्सलेल ेआह.े ग्रामदरै्ि मुक्तादरे्ी मंदीर, श्रीराम 

मंदीर, शधमवराि मंफदर,महादरे् मंफदर,जर्ठ्ठल मंफदर,दत्त मंफदर,भैरर्नाथ मंफदर,हनुमान मंफदर,ॐ 

भक्तीधाम (१८ दरे्िांचे मंफदर ),बेटर्स्िी मधील मंफदर,मुक्तादरे्ी मंफदर (बेटर्स्िी),कळमिाई मंफदर,शंकर 

मंफदर,गण्या डोंगर (गणपिीचे िुने ठाणे) अशी अनेक दरे्-दरे्िांची मंदीरे आहिे. 
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दधूसागराच ेपयवटन मंचर 

आर्डो ककर्ा ना आर्डो, पण बहुिेक मुलांना िो रोि प्यार्ाच लागणारा पदाथव म्हणिे दधू. त्यामुळे 

दधुाचा पररचय लहानपणापासूनचाच. जशर्ाय बटर, चीि ह ेपदाथवही िुमच्या घराि अधूनमधून येि 

असिाि, िेही दधुापासूनच बनिाि, पण दधू िर रोिच िुमच्या घरी येिं. 

आर्डो ककर्ा ना आर्डो, पण बहुिेक मुलांना िो रोि प्यार्ाच लागणारा पदाथव म्हणिे दधू. त्यामुळे 

दधुाचा पररचय लहानपणापासूनचाच. जशर्ाय बटर, चीि ह ेपदाथवही िुमच्या घराि अधूनमधून येि 

असिाि, िेही दधुापासूनच बनिाि, पण दधू िर रोिच िुमच्या घरी येिं. िे िुमच्या घरापयांि पोहोचिं िे 

डअेरीमधून. िुमच्या शहराि अशा दधुाच्या खूप डअेरीही िुम्ही बघि असाल, परंिु डअेरीमध्य ेह ेदधू कुठून 

येिं? गाय ककर्ा म्हसै िे दिेे, ह ेिुम्हाला ठाऊक असणार, पण गायीचं दधू कस ंकाढल ंिािं, जिचा गोठा 

कसा असिो, ह ेिुम्ही बजघिल ंनसणार? कारण पूर्ी घराच्या परसदारी गायी-म्हशींचा गोठा असायचा. 

पण आिा शहराि माणसांनाच राहायला िागा कमी जिथे गोठे कुठे असणार? गायीचा गोठा, दधू 

काढण्याची प्रफक्रया प्रत्यि बघायची संधी ‘गोर्धवन’ ह ेदधू बनर्णार या कंपनीने उपलब्ध करून फदली आह.े 

या कंपनीने डअेरी पयवटन हा नर्ाच प्रकार सुरू केला असून त्याि कंपनीच्या मंचर येथील फामवची सहल 

करिा येिे. इथली केर्ळ डअेरी फामवच नव्ह ेिर चीिसारखे इिर दगु्धिन्य पदाथावचाही प्लांटही बघिा 

येिो. 

मंचर ह ेगार् पुण्यापासून ६० फकलोमीटर अंिरार्र आह.े दरे्ेंद्र शहा आजण त्यांचे दोन भाऊ यांनी 

र्जडलोपार्पिि असलले्या आपल्या इथल्या दधू व्यर्सायाचं १९९३ मध्ये आधुजनकीकरण केल ंआजण त्यािून 

गोर्धवन दधुाचा ब्रँड अजस्ित्र्ाि आला. ‘भाग्यलक्ष्मी’ असं नार् असललेा ‘गोर्धवन’चा फामव हा भारिािला 

एक अत्याधुजनक डअेरी फामव समिला िािो. 

४० एकरर्र पसरलले्या या फामवमध्य ेहॉल्टसन िािीच्या ३५ गायी आहिे. या िािीची गाय प्रत्येक 

फदर्शी र्ीस िे पंचर्ीस जलटर दधू दिेे. इथल्या दोन गायी िर फदर्साला पन्नास जलटर दधू दिेाि, ह ेर्ाचून 
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िर िुम्हाला आश्चयवच र्ाटेल. या गायींना ‘ऐश्वयाव’ आजण ‘कॅटररना’ अशी नारं् दणे्याि आली आहिे. या 

फामवमध्य ेगायींची खूप काळिी घेिली िािे. त्यांना दररोि आंघोळ घालण्यापासून नखांचीही साफसफाई 

केली िािे. त्यांना पोषणयुक्त आहार फदला िािो, िसंच बसण्यासाठी खास मॅटचा र्ापर केला िािो. 

िसंच त्यांच्या करमणुकीसाठी त्यांना फदर्सािून काही र्ेळ जसनेसंगीि, भिनं आजण अगदी 

एफएमर्रील गाणीही ऐकर्ली िािाि. प्रत्येक गायीला इथ ेएक खास नंबरही फदला िािो. िो कंप्युटरमध्य े

टाकला की, जिचं र्िन फकिी, िी फकिी दधू दिेे, जिला यापूर्ी कुठला आिार झाला होिा, र्गैरे सगळी 

माजहिी जमळिे. गायींचं दधू काढण्यासाठी इथे पूणवपणे यांजत्क पद्धि र्ापरली िािे. जिला ‘रोटरी पालवर’ 

अस ंम्हणिाि. जर्शेष म्हणिे, हा फामव बघायला िाणा-यांचं र्पनििुकीकरण केल ंिािं. 

‘गोर्धवन’च्या या फामवमध्ये दहा लाख जलटर दधुाचं उत्पादन होिं. इथल ं‘प्राइड ऑफ काऊि’ ह ेदधू 

िर थेट डअेरीिून घरोघरी पोहोचिं. िेणेकरून दधुाि कुठलीही भेसळ होण्याची शकयिाच राहू नय.े 

अथावि, िे श्रीमंिानाच परर्डणारं आह.े कारण त्या दधुाची ककमि आह ेप्रजि जलटर ८० रुपय.े 

मंचर इथे केर्ळ दधुाचं उत्पादन होिं अस ंनव्ह ेिर चीि, िूप, दही अस ेदगु्धिन्य पदाथव ियार 

होिाि. इथला चीिचा प्लांट िर आजशया खंडािला सगळ्याि मोठा प्लाटं आह.े या प्लांटमध्य ेफदर्साला 

४० मेरट्रक टन चीि ियार केल ंिािं, अशी माजहिी कंपनीचे िनरल मॅनेिर संिय जमश्रा यांनी फदली. चीि 

बनर्ण्याची प्रफक्रया पाहण्यासारखी असि.े इथं बनणारं चीि जर्दशेािील १५ दशेांि जनयाविही होिं. 

आपल्याला ठाऊक नसिं, पण या चीिमध्येही अनेक प्रकार असिाि. उदाहरणाथव, जपझ्झार्र र्ापरायचं 

मोझ्झारेला चीि, चीि सॉस, छेड्डार चीि. ही सगळी प्रॉडकट ‘गो’ या नार्ाने जर्कली िािाि. 

‘गोर्धवन’ने अलीकडचे ‘गो चीि’ ह ेनर् ंप्रॉडकट बािाराि आणल ंआह.े त्याचं र्ैजशष्टय़ अस ंकी, िे 

टय़़ुबमध्य ेजमळिं आजण सॉससारख ंएखाद्ा गोष्टीर्र टाकिा येिं. िीन र्षावपूर्ी कंपनीने आपला हा फामव 

पयवटकांसाठी खुला केला आह.े त्यासाठी ‘जहना टॅ्रव्हल्स’ या मुंबईिील कंपनीचं सहकायव घेिल ंआह.े ही 
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कंपनी मुंबईहून मंचरची एका फदर्साची सहल आयोजिि करि.े िेव्हा बचे्चकंपनी, गाय दधू कशी दिेे आजण 

त्याचा लोणी, चीि र्गैरे पदाथावपयांि प्रर्ास कसा होिो, ह ेपाहायचं असले िर मंचरला भेट द्ा. 

एडमंड पायपर यांना भटेण्यापूर्ी केर्ळ एक जब्रटीश व्यक्ती मंचरला गाईंचा गोठा सांभाळण्या साठी 

आला आह,े हीच आमची कल्पना होिी. पायपर यांच्याशी िासभर गप्पा मारून जनघाल्यानंिर शेिी, 

पशुपालन आजण व्यार्साजयकिा यांच्याबद्दलच्या अनेक नव्या कल्पनांनी आमची झोळी भरून गेली होिी. 

अनेक प्रकारची नर्ी माजहिी जमळाली होिी. भारिीय शेिकऱ्यांचे दखुणे कुठे आह,े याची अंधुकशी कल्पना 

आली होिी. िसेच भितवहरीने म्हटल्याप्रमाणे, मला काहीही माजहि नसिाना र्ाटायचे सगळे माजहि आह े

आजण िसिस ेकळि गेले िसिसे िाणर्ि गेले, की मला काहीही माजहि नाही. 

दररोि चाळीस टन चीि बनण्यासाठी 'गोर्धवन'ला लागणारे दधू पुरजर्ल ेिािे िे मंचरिर्ळच 

असलले्या एका फामवर्र सांभाळलले्या गाईंपासून. 'लोकमि'मध्य ेपायपरबद्दल आलेली एक त्ोटक 

बािमीर्ाचून आम्ही जिथ ेगेलो होिो. आमच्यादतष््टीने ही एक रंिक घटना होिी. त्याि रंिक काही नसून 

व्यार्साजयकिा आजण र्ैज्ञाजनक माजहिीचे िे एक उपयोिन होिे, ह ेकळाल ेपायपर यांच्याचकडून. 

शेिीजर्ज्ञानाि पदर्ी घेिल्यानंिर पायपरनी मायदशेी इंग्लंडमध्य ेअनेक रठकाणी काम ेकेली. 

लहानपणापासून शेिार्र राबल्यामुळे शेिािच काम करण्याची आर्ड होिी. इंग्लंडमधील यंत्णेमुळे आजण 

लाल फफिीच्या कारभारामुळे पायपरला कंटाळा आला आजण स्र्ारी जनघाली पोलंडला. जिथून हगेंरी, सौदी 

अरेजबया बहाररन आजण िॉडवन अशी यात्ा करून पायपरची  स्र्ारी भारिाि आली. शहा यांनी 'गोर्धवन’

च्या उत्पादनांसाठी ऑऱ्गॅजनक फार्ममगचे प्रमाणपत् जमळण्याचे प्रयत् चालजर्ले आहिे. त्यासाठी डअेरी 

व्यर्सायािील आंिरराष्ट्रीय संकेिांचे पालन करण्यासाठी त्या प्रकारचे ज्ञान असणारी व्यक्ती हर्ी होिी. 

त्यािून आधी मायकेल नार्ाच्या एकाची आजण दीड र्षाांपूर्ी पायपर यांची जनर्ड करण्याि आली. 

“मला केर्ळ काम म्हणून करायचे असि,े प्राण्यांर्र माझ ंप्रेम नसिं िर इथ ंएक िणभरही थांबलो 

नसिो,” पायपर म्हणाल.े कारण सुमारे िासभर िनार्रांच्या पालनाबाबि मांडललेी भूजमका आजण 
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त्यांच्याकडून जमळणाऱ्या उत्पन्नाचे अस ेकाही गजणि मांडल ेहोिे, की गाय म्हणिे त्यांना केर्ळ कच्चा माल 

र्ाटिो की काय अशी शंका मला आली होिी. 2300 गाई आजण सुमारे शंभरेक कालर्डी सांभाळणाऱ्या 

पायपरना जर्चारलं, की कालर्डींना खपिऱ्याि का ठेर्ल ंआह ेिर िे म्हणाल,े कारण त्या उद्ाच्या गाई 

आहिे. त्यांना काहीही इिा होऊ द्ायची नाही यार्र त्यांचा कटाि आह.े िे अशा थराला, की कालर्डींना 

दणे्याि येण्याऱ्या खाद्ार्र माशा बस ूनयेि, म्हणून िे झाकून ठेर्ण्याि येिं. त्यामुळे त्या प्राण्यांर्र त्यांचे 

प्रेम आह ेका नाही हा प्रश्न मला सिार्ि होिा.  

सुमारे िेर्ीसश ेगाईंना िसेच कालर्डींना स्र्िंत् क्रमांक दणे्याि आला आह.े त्यांच्या अंगार्र एक 

जचप बसजर्ण्याि आली आह ेत्यािून त्या गाईर्र संगणकाद्वारे लि ठेर्ण्याि येिे. या गाईने फकिी खाद् 

घेिल,े जिच्य़ापासून फकिी दधू जमळाले, जिला कोणिा आिार आह ेका, जिच्याि आिाराचे काही लिण ं

आहिे का, ह ेसगळं त्या एका जचपच्या साहाय्याने पाहण्याि येिं. एर्ढंच नाही िर एखाद्ा गायीने 

फदलेल्या दधुाचे िापमान िास्ि असल ंिर काहीिरी गडबड आह,े हहेी त्या संगणकाच्या साहाय्याने कळिं. 

पन्नास गाईंचा एक गट अशा ररिीने रोलर पालवर नार्ाच्या यंत्ार्र चढरू्न पाच जमजनटांि दधू काढण्याि 

येिं. या सगळ्यार्र लि ठेर्ण्याची िबाबदारी पायपर साहबेांर्र आह.े 

िे ह ेकाम काटेकोरपण ेकरि आहिे, याची चुणूक आमची गाडी भाग्यलक्ष्मी फामवमध्य ेप्ररे्श 

करिानाच जमळाली. फाटकािर्ळच िीपर्र िंिुनाशकाचा फर्ारा करण्याि आला. त्यानंिर कालर्डींच्या 

गोठ्याि िािानासुद्धा िंिुनाशक जमसळलले्या पाण्याि पाय बुडर्ूनच आि प्ररे्श करार्ा लागला. गायींचे 

दधू यंत्ाद्वारे िीन र्ेळेस काढण्याि येिे. िे पाहण्यासाठी खास प्रेिागतह केलेल ेआह.े जिथेच पायपर आजण 

आमचा संर्ाद झाला. आधी काहीसा आखडू र्ाटणारा हा माणूस नंिर एर्ढा खलुला, त्याला आर्रिाना 

आमच्या नाकी नऊ आले होिे.   
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“भारिाि सर्ावजधक गायी आहिे, पशुधन आह.े मात् िगाि प्रजि गाय दधुाचे उत्पादन सर्ावि कमी 

आह.े याचं कारण इथल्या लोकांना फदलेली चुकीची माजहिी आजण काळानुसार न बदलण,े” ह ेत्यांचं जनदान 

होिं. एकार्ेळी पाच पाच हिार गाईंचे गोठे सांभाळण्याऱ्या माणसानं िे सांजगिलं म्हणिे खरंच असणार.  

 “जब्रटनध्य ेमाणसांना पगार खूप द्ार्ा लागिो. 

त्यामुळे जिथे एर्ढा फामव     चालजर्ण्यासाठी दोन ककर्ा 

िीन माणसे पुरिाि. िुमच्या इथे माणसं मुबलक जमळिाि. 

जशर्ाय त्यांना अनेक काम ंकरायला आर्डि नाहीि. एक 

माणूस एकच काम करू पाहिो. गाई ढकलायला एक 

माणूस आजण मशीन चाल ूकरायला दसुरा माणूस कशाला 

पाजहिेि? गाईंना एर्ढे आिार होिाि त्यांच्यासाठी 

आम्हाला लसीसदु्धा जमळि नाहीि. फक्त िीन लसी घेण्यासाठी सरकारी परर्ानगी दिे. इथं एर्ढ्या माशा 

आहिे, फकड ेआहिे त्यामुळे गाईंना खूप सांभाळारं् लागिं. आिा आम्ही इिकया कडकेोट र्ािार्रणाि 

गाईंना ठेर्लंय आजण त्यासाठी गंुिर्णूक केलीय. पण सगळेच िे करू शकिील असं नाही,” त्यांचं सांगण ं

चालू होिं. 

जिथे काम करणाऱ्या माणसांनी सांजगिल,ं की पायपर यांना 

िुिबी मराठी येिं. त्याच्या साहाय्याने त्यांनी हािाखालच्या 

माणसाला अगदी ियार केलंय. एका सहाय्यकाकड ेबोट दाखर्ून िे 

जर्चारू लागल,े “हाच माणूस िर िनार्रांच्या खुराकाकड ेलि दऊे 

शकला, त्यांच्या बारीक सारीक बदलांकड ेलि ठेर् ूलागला, 

र्ेळेर्र सगळी जनरीिणे घेऊ शकला िर डॉकटरची गरिच पडणार नाही. डॉकटरचे काम फक्त आिारी 

प्राण्यार्र उपचार करण्यापुरिेच राहिील. प्राण्यार्र लि ठेर्ण्याचं, रोगाचं जनदान करण्याचं काम हाच 

माणूस करेल ना.” ह ेधोरण काहीसं सफल झाल ंअसार्ंही कारण फामवर्र ठेर्लेल्या कालर्डींपैकी फक्त एक 
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टक्का कालर्डींचा मतत्य ूझाला. जशर्ाय भारिाि कालर्डींचा र्ाढीचे सरासरी प्रमाण दररोि िीनशे ग्राम 

असिाना या कालर्डींचा र्ाढीचे प्रमाण दररोि नऊशे ग्राम आह.े 

हा माणूस इिकया दरू का आला असर्ा? हाच प्रश्न जर्चारला असिा पायपरचे उत्तर होिे,  “मला 

र्ेगर्ेगळ्या दशेांमध्ये फफरायला आर्डिे. जिथली संस्कत िी िाणून घ्यायला आर्डिे. दर फदर्शी नर्ीन 

काहीिरी िाणून घ्यायला आर्डिे. शेर्टी थेअरी सगळीकड ेसारखीच असिे. प्रात्यिक र्ेगर्ेगळे असिाि. 

मी याच्यापेिाही उष्ण देशांमध्य ेराजहललेो आह.े त्यामुळे मला इथ ंफारस ंर्ेगळेपण िाणर्ि नाही.” 

फामविर्ळच्याच एका बंगल्याि पायपर राहिाि. त्यांना कोणीिरी जर्चारल,ं  “िुम्हाला इथ ंचचव 

नाही मग कसं करिा?” त्यार्र त्यांचं उत्तर होिं, “माझा दरे् चार खभिीच्या आि नाही. िो सगळीकड ेआह.े 

त्यामुळे मला चचवमध्ये िाण्याची गरि नाही. ” 

हुिात्मा बाब ूगेन ूसदै 

  

िन्म : १९०८(महाळंुगे पडर्ळ, िालुका आंबेगार्,पुण)े त्यांच्या या िन्मगार्ी त्यांचे घर ििन करुन 

ठेर्ले आह.े आजण गार्ाि स्मारक आजण बजगचा बांधलेला आह.ेपुस्िक र्ाचनालय दजेखल चालु केल ेआह.े 

मतत्य ू: १२ जडसेंबर १९३०(मुंबई) 

http://www.marathimati.net/wp-content/uploads/2012/12/babu-genu-said.jpg
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नोकरी जनजमत्त मुंबई येथ ेर्ास्िव्य. मुंबई येथ ेजगरणीि कामाला असून उदरजनर्ावह करीि असि. पण 

मनाि स्र्ािंत्र्याचा ध्यास होिा. १९३० साली र्डाळा येथे झालेल्या सत्याग्रहाि यांना सक्तमिुरीची जशिा 

झाली. पुढ ेजशिा भोगून परििाच मुंबईि जर्दशेी कपड्याच्या बंदीची चळर्ळीि िे सक्रीय झाल.े 

१२ जडसेंबर १९३० रोिी जर्दशेी कपड ेघेऊन एक ट्रक आला. दकुानाकड ेिाणारा ट्रक बाबू गेनू यांनी 

अडर्ला. पोजलसांनी त्यांना बािूला खेचण्याचा प्रयत् केला पण बाबू गेनू रस्त्यार्रच पडून आडरे् झाले. 

ट्रक पुढ ेिाऊ दईेनाि. उद्दाम इंग्रिी ड्रायव्हरन ेिो ट्रक या २२ र्षावच्या िरूणाच्या अंगार्रून पुढ ेनेला. 

बाबुगेनंूना हौिात्म्य लाभल.े 

गार्ामध्ये दत्ताचे अजिशय िुण ेमंफदर आह.े‘ िसेच भैरर्नाथ, गणपिी मंफदर दजेखल आहिे. 

पषु्करणी ची रचना अभ्यासिाना त्यामध्ये बांधण्याि आलेल ेपायरी मागव आपणास थेट िळापयांि 

घेऊन िािो. 

याचे जिर्ंि उदाहरण पहार्याचे झाले आंबेगार् िालुकयािील मंचर िे रांिणी गार् रस्त्या मागावर्र 

चांडोली िे थोरांदळे यांच्या मधल्या भागाि िंगल आह.े चांडोलीकडुन जनघालाि िर आपल्या उिव्या 

हािाला िंगलाि रस्त्यालगि 25 मी.अंिरार्र एक िोगा जर्हीर फदसिे त्या भागािील प्रजसद्ध जर्हीर आह.े 

िी नक्कीच एकदा पहा. म्हणिे आपणास आपल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यि जनदशवनािुनच जमळिील. 

या पुष्करणी बांधण्याच्या पाठीमागील उद्देश अनेक रठकाणी र्ेगर्ेगळ्या प्रकाराि आपणास 

ऐकार्यास जमळिो. काही रठकाणी बोलिाि येथ ेअंिराळािून येणायाव लहरी मनुष्यांर्र पाॅॅजिटीर् र् शुद्ध 

जर्चार करण्यास प्रर्तत्त करिाि. आजण खरोखरच याची प्रचीिी मला प्रत्यि अनुभर्यास जमळाली. 

खदुव आजण बदु्रकु :- महाराष्ट्रामध्ये खूप रठकाणी खुदव आजण बुद्रकु अस ेशब्द गार्ांच्या नार्ापुढे 

फदसिाि. जनर् ेखुदव ककर्ा जनर्े बुद्रकु, िसेच आंबेगार् खुदव आजण आंबेगार् बुद्रकु ककर्ा र्डगार् खुदव आजण 

र्डगार् बुद्रकु अशी दोन दोन गारे् शेिारीशेिारी र्सललेी फदसिाि. िर हा खुदव आजण बुद्रकु काय प्रकार 

आह े? मला पडलेला हा प्रश्न एकदा ऐजिहाजसक जलखाण र्ाचिाना सुटला. त्याि अस ेजलजहल ेहोिे – – – – 
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पूर्ी मुसलमानी अंमल होिा िेव्हा उदूवजमजश्रि ककर्ा फारसी जमजश्रि भाषा बोलली ककर्ा जलजहली 

िाि अस.े मोगल ककर्ा आफदलशाही कुिुबशाही, जनिामशाही इत्यादी कालखंडामध्य ेमुस्लीम अंमलाि खुदव 

आजण बुद्रकु ह ेशब्द र्ापरल ेिाि. एखाद्ा रस्त्यामुळे एका गार्ाचे दोन भाग पडि असल ेिर िे दोन भाग 

समसमान कधीच नसि. एक भाग छोटा िर दसुरा मोठा अस.े त्यािील मोठा भाग असलले्या गार्ाला बुिुगव  

आजण छोटा भाग असलेल्या गार्ाला खुदव असे म्हणि. बुिुगव म्हणिे मोठा आजण खुदव म्हणिे जचल्लर ककर्ा 

छोटा अशा अथावने त्या गार्ाच्या दोन्ही भागांना खुदव ककर्ा बुद्रकु असे संबोधल ेिाई. या ‘बुिुगव’चा अपभ्रंश 

होऊन बुद्रकु हा शब्द ियार झाला आजण ‘खुदव’चा अपभ्रंश न होिा िो िसाच राजहला. आिही आपण 

जखशाि मोठ्या फकमिीच्या नोटा असल्या आजण छोया ककमिीची नाणी जखशाि असली िर जखशाि 

पैशांचा खुदाव र्ाििोय अस ेम्हणिोच. 

दरु्ाांकूर फामव कत जष पयवटन – 

कें द्रसंपकव -डॉ. लक्ष्मण जर्िय भर्ारी  

मु. पो. िेरंुगण, 

िा.आंबेगार्, जि. पुण.े 
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िनु्नर िालकुा 

सकाळ साप्ताजहक 

दडंकारण्य असललेा भूभाग िेव्हा नागरी र्स्िीखाली येऊ लागला, िेव्हा महाराष्ठ्र नार्ाचा प्रदशे 

भौगोजलकदतष्या अजस्ित्र्ाि आला. सािर्ाहन रािे ह ेमहाराष्ट्राचे पजहल ेरािे. साधारण २५०० 

र्षाांपूर्ीचा कालखंड असेल िो. महाराष्ट्र िेव्हा समतद्धीच्या जशखरार्र होिा. प्रजिष्ठान आिाचे पैठण ही 

सािर्ाहन रािांची रािधानी आजण िीणवनगर आिाचे िुन्नर ही उपरािधानी. त्या काळी िगभरािील 

व्यापारी कल्याण बंदरार्र आपला माल घेऊन उिरि असि. मग नाणे घाट मागव िे घाटमा्यार्र येऊन 

िुन्नरमागे पैठणला व्यापार करि करि िाि असि. िेव्हाचे नाणे घाटािील कर आकारणीचे दगडी रांिण 

आिही इजिहास जिर्ंि करीि नाणे घाटाि जर्रािमान आहिे. म्हणिे कल्याण-नाणे घाट, िुन्नर-नगर-

पैठण हा महाराष्ट्रािील प्राचीन व्यापारी मागव होिा. मग साहजिकच या मागावर्रील िुन्नर, बोरी, नगर, 

पैठणसारख्या बािारपेठा िेव्हापासूनच प्रजसद्ध होत्या. हा व्यापारउदीम र्ाढि िार्ा, आपल्या प्रदशेाची 

अशीच भरभराट होि राहार्ी म्हणून या व्यापारी मागावच्या संरिणासाठी त्या त्या र्ेळच्या रािर्टींनी 

रठकरठकाणी फकल्ल्यांची उभारणी केली. नाणे घाटमागे येि असिाना िुन्नरचा डोंगराळ भागािून िािाना 

लुटमारीपासून बचार् करण्यासाठी भैरर्गड. िीर्धन, चारं्ड, हडसर, जनमजगरी, जशर्नेरी, नारायणगड, 

खशदोला, रांिण, गड, कोंबड फकल्ला यासारख्या फकल्ल्यांची जनर्पमिी झाली आजण मोकयाच्या िागा हरेून, 

रटकाऊ खडकाचा प्रदशे म्हणून भारिािील सर्ाांि िास्ि जगरीदगुव िुन्नरमध्य ेजनमावण झाले. दशेजर्दशेािून 

येणारी व्यापारी त्यांची संस्कत िीही सोबि घेऊन यायचे म्हणूनच िुन्नरमध्य ेडके्कन कॉलेिचे जर्द्ाथी 

उत्खनन करीि असिाना ग्रीक लोकांची दरे्िा "युरोस'ची मूिी सापडिे. जचनीमािीची भांडी, िुनी नाणी, 

सोन्याच्या मोहरा, शीलालेख अस ेखूप काही सापडिे. येणारे व्यापारी मुक्त हस्िाने दान करीि असि. 

त्यामुळे प्रत्येक धमावची, धमवजपठाची भरभराट िुन्नर पररसराि झाली. भौगोजलक अनुकूलिा आजण त्याला 

रािाश्रयासोबिच लोकाश्रयही िुन्नर पररसराि जमळि गेला आजण म्हणूनच लेण्याद्रीला बौद्ध लेणी 

समूहासारखा अमूल्य ठेर्ा जनमावण झाला. मानमोडी डोंगराि िैन दरे्ीदरे्िा अंबा अंजबका यांच्या गुहा 

कोरल्या गेल्या, िुन्नर शहराि प्राचीन िैन मंफदर उभारल ेगेल,े मध्ययुगीन काळाि लेण्याद्रीच्या बैद्ध 
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लेण्यांमध्य ेजगररिात्मक गणपिीची स्थापना झाला, पेशरे्काळाि ओझरच्या जर्घ्नहराचा िीणोद्धार झाला, 

ओिूरसारख्या रठकाणी र्ैष्णर् पंथाचा रामकत ष्ण हरी हा मंत् संि िुकारामांना त्यांचे गुरू चैिन्य 

महारािांनी फदली, संि ज्ञानेश्वरांनी आपल्या रेड्याला आळे गार्ी समाधी फदली. खपपळगार् धरणािर्ळ 

खुबी गार्ाि जखरेश्वर या पांडर्कालीन मंफदराची जनर्पमिी झाली, जखरेश्वरच्या उत्तरेला हररश्चंद्र गडाची 

अभेद् र्ास्िू उभी राजहली. काळाच्या ओघाि खपू काही बदलि गेल,े अनेक रािर्टी आल्या..गेल्या...र्ैभर् 

ओसंडून र्ाहू लागल ेआजण त्याला आटही आली. शेकडो र्षे र्ैभर् अनुभर्ि असलेल ेलोक कधी 

गुलामजगरीि ढकलल ेगेल,े िर कधी दसुऱ्याच्या दरबाराि चाकरी करण्याि धन्यिा मानू लागल.े कुणबी, 

बलुिेदार नाडले िाऊ लागले आजण एका योग्य र्ेळी िन्माला आला एक सरदाराचा मुलगा, 

चारचौघांसारखा सामान्यच; पण असामान्य स्र्प्न घेऊन! 1628 मध्ये जशर्नेरी फकल्ल्यार्र जशर्रायांचा 

िन्म झाला. सर ररचडव टॅपल यांनी एका रठकाणी जलजहल ेआह,े की युगपुरुष िन्मायला अत्यंि आदशव िागा 

म्हणिे जशर्नेरी. गडार्रील जशर्ाई दरे्ीचे मंफदर आिही िसेच आह.े  

भौगोजलकदतष्या सपंन्न  

िुन्नर आजण कलेचे, सुधारणांचे फार पूर्ीपासून नािे आह.े महात्मा िोजिबा फुल ेयांच्या "शेिकऱ्याचा 

आसूड'मध्य ेिुन्नर कोटावच्या जनकालाचा उल्लेख आह.े िुन्नरमध्य ेमाजणकडोह धरणाच्या पाय्याला 

जबबया जनर्ारा कें द्र उभारण्याि आले आह.े समुद्रसपाटीपासून २२६० फूट उंचीर्र असणाऱ्या या 

िुन्नरच्या पठाराला भारिाचे पजहल ेर्नरिक डॉ. अलेकझांडर गीबसन यांनी भारिाचे आरोग्य कें द्र म्हटल े

आह.े इथल्या स्र्च्छ आजण मोकळ्या हर्ेि श्वसनाचे आिार बरे होिाि ह ेत्यांचे जनरीिण होिे. म्हणूनच 

जब्ररटश काळाि िे जब्ररटशांना िुन्नरला िाऊन आराम करायचा सल्ला दिे असि. त्यांनी िुन्नरमध्य ेजहर्रे 

बुद्रकु या रठकणी १८३९मध्य ेर्नस्पिी उद्ान उभारल ेहोिे. १९९५मध्य ेिगािील सर्ाांि मोठी रेजडओ 

दरु्पबण िुन्नरमधील खोडद या गार्ी उभारण्याि आली, यामुळे िुन्नरचे भौगोजलकदतष्या महत्त्र्ाचे स्थान 

म्हणून अधोरेजखि झाले. सोबिीला अर्ीचे उपग्रह भूकें द्र, आण ेघाटािील नैसर्पगक पूल, बोरी गार्ाि कुकडी 

नदीच्या पात्ाि आढळणारी १४ लाख र्षे िुनी त्ेफा ह ेसारे िुन्नरचे भौगोजलक महत्त्र् अणखी र्ाढजर्ि 

आहिे.  
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कत षी िते्ाि स्र्यपंणूव  

शेिीच्या बाबिीि स्र्यंपूणव असणारा िुन्नर; भािीपाला, फळफळार्ळ, दधुदभुिे, अगदी भाि िे 

ज्र्ारी, द्राि िे डाखळब, ऊस िे ग्रीन हाउसमधील भािीपाला आजण फुल ेअशी जर्जर्ध प्रकारची शिेी 

िुन्नरमध्य ेकेली िािे. गंमि म्हणिे महाराष्ट्रािील सर्ाांि िास्ि धरण ेअसललेा िालुका म्हणुन िुन्नरचा 

नार्लौफकक आह.े खपपळगार् िोगा, माजणकडोह, यडगार्, चीलेर्ाडी पाच घर, आजण र्डि ही धरणे 

िुन्नरमध्य ेआहिे, संििधार पडणाऱ्या पार्सापासून िे अर्षवणग्रस्ि भागापयांिचा भूभाग िुन्नरमध्य ेआह.े 

िुन्नरमध्य ेअसणारी खोडदची दरु्पबण आजण जबबयाचे िेत्, डोंगराळ भाग यामुळे िुन्नरला आरजिि हररि 

पट्टा म्हणून घोजषि केल ेआह.े त्यामुळे िुन्नरमधील हर्ा मोकळी आजण शदु्ध राजहली आह.े राहण्यासाठी, 

आरामासाठी आजण पयवटनासाठी िुन्नर ह ेअजिशय उपयुक्त रठकाण बनल ेआह;े िसेच िुन्नरमध्य ेजमळणारी 

मटण-भाकरी आजण मसाला र्डी (मासर्डी) ह ेप्रजसद्ध पदाथव आहिे. िुन्नरचे ह ेसारे पयवटन र्ैभर् ििनाचे 

काम िुन्नर पयवटन जर्कास संस्थेमाफव ि सुरू आह.े िुन्नरमधील संस्कत िी ििनाचे, फकल्ल ेसंर्धवनाचे 

अिुलनीय काम जशर्ािी टे्रलच्या माध्यमािून सुरू आह.े 

प्रस्िार्ना - महाराष्ट्रामध्ये िुन्नर िालुकयाला ऐजिहाजसक, सांस्कत जिक, र्ैज्ञाजनक, भौगोजलक, 

सांप्रदाजयक र् शैिजणक िेत्ाि महत्त्र्पूणव स्थान आह.े िसेच र्ैजर्ध्यपूणव शेिीसाठी ( ) िुन्नर िालकुा संपूणव 

महाराष्ट्राि अग्रगण्य िालुका म्हणून ओळखला िािो. छत्पिी जशर्ािी महारािांचे िन्मस्थान फकल्ल े

जशर्नेरी, अष्टजर्नायकांपैकी श्री िेत् ओझर र् श्री िेत् लेण्याद्गी, हौशी पयवटकांचे आकषवण असललेा 

माळशेि घाट, िालुकयाि असलेल ेजर्जर्ध फकल्ल ेर् गड िसेच र्ैजर्ध्यपूणव शेिी या र् अशा र्ैजशष्टयांमुळे 

िुन्नर िालुका आिा कत षी पयवटन, जनसगव पयवटन, जगयावरोहण र् भाजर्कांसाठी पयवटनाचा कें द्गखबद ूम्हणून 

र्ेगाने जर्कजसि होि आह.े भजर्ष्यामध्य ेपयवटन िालुका म्हणुन जर्कजसि करणेसाठी िुन्नर िालुकयािील 

खालील महत्त्र्पूणव स्थळांचा जर्कास करणे आर्श्यक आह.े 
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गड र् फकल्ल े:- 

जशर्नरेी फकल्ला - महाराष्ट्राचे आराध्य दरै्ि छत्पिी श्री जशर्ािी महाराि यांचे िन्मस्थान र् 

पाय्याशी ऐजिहाजसक अस ेिुन्नर शहर. संपूणव देशािून असंख्य जशर्प्रेमी र् पयवटक दशवनासाठी र्षवभर या 

फकल्याला भेट दिेाि. पाय्याशी भजक्तधाम म्हणुन नजर्न छान अस ेमंफदर झाले आह.े मंफदरामध्य े

सार्िामाळी, िुकाराम महाराि, ज्ञानेश्वर महाराि, राम जसिा, राधा कत ष्णा यांच्या सुबक मुिी आहिे.   

िीर्धन गड -िुन्नर िालुकयाच्या पजश्चमेला सयाद्गी पर्विरांगामध्ये र्सललेा घाटघर ग्रामपंचायि 

हद्दीिील गड. हा गड महाराष्ट्रािील जगयावरोहकांसाठी आकषवणाचे कें द्ग आह े. गडार्र िाणारी र्ाट िुन्नर-

घाटघर मागेरािदरर्ाज्याची आह.े ही र्ाट घाटघरहून सरळ गडार्र िािे. र्ाट अत्यंि सोपी आह.े 

हडसर फकल्ला र् चार्डंचा फकल्ला -मोठया संख्येने जगयावरोहक या दोन्ही गडांर्र जगयावरोहणासाठी 

येि असिाि. यांपैकी चारं्ड िुन्नर शहरापासून िासाभराच्या प्रर्ासार्र असलले्या आपटाळे गार्ानिीक 

आह.े गडाच्या पाय्याशी चारं्ड गार् र्सलेल ेआह.े नाणेघाटापासून िुन्नरच्या फदशेने १५फक.मी. च्या 

आसपास चारं्ड र्सलेला आह.े हडसर फकल्ल्याचे दसुरे नार् म्हणिे पर्विगड.   

हररश्चदं्गगड -पुण ेर् अहमदनगर जिल्यांच्या सीमेर्र असललेा अत्यंि महत्त्र्पूणव गड. िुन्नर 

िालुकयािील जखरेश्वर गार्ािुन िाणायाव रस्त्याने जगयावरोहक र् भाजर्क या गडार्र र्षवभर िाि असिाि . 

नारायणगड -िुन्नर िालुकयािील पूरे्कडील खोडद ग्रामपंचायि हद्दीिील या गडार्र छत्पिी 

जशर्ािी महारािांचे काही काळ र्ास्िव्य होिे अस ेसांजगिले िािे. 

खसदोळा फकल्ला  िुन्नरच्या र्ायवे्यला आह.े मढनेर म्हणून ओळखल्या िाणार्या खोप्याि असललेा 

खसदोळा फकल्ला माळशेि घाटाच्या मा्यार्र आह.े अहमदनगर-कल्याण हा गाडीमागव माळशेि घाटामधून 

िािो. या गाडीमागावर्र मढ गार्ाच्या पजश्चमेला ४ फक.मी. अंिरार्र खुबी फाटा आह.े या खुबी फायार्र 

िुन्नर कडूनही येिा येिे. खुबी फायार्र उिरुन येथून उत्तरेकडील हररश्चंद्रगडाकड ेिाणारी र्ाट आह.े 
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नाणघेाट हा घाट फारच पुरािन आह.े नाणेघाट सुमारे सव्र्ादोन हिार र्षावपूर्ी खोदला गेला. 

प्रजिष्ठान ही सािर्ाहनांची रािधानी. सािर्ाहन काळाि कल्याण िे प्रजिष्ठान (िुन्नर) या रािमागावर्र 

नाणेघाटाि डोंगर फोडून या मागावची जनर्पमिी केली गेली.  मुंबईकरांना नाणेघाटाला यायचे असल्यास 

कल्याण मुरबाड मागेर्ैशाखरे गार्ी यार्.े र्ैशाखरे ह ेिरी पाय्याचे गार् असल ेिरी िेथे न उिरिा 

र्ैशाखरे पासून पुढ ेदोन फक.मी अंिरार्र असलले्या नाणेघाट या नामजनदेजशि फलकाच्या मागावने थेट दोन 

िासाि आपल्याला नाणेघाटार्र पोहचिा येिे. 
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िीथविते् ेर् देर्स्थान े:- 

श्री िते् लणे्याद्गी -अष्टजर्नायकांपैकी एक असलले ेश्री जगररिात्मकाचे पांडर् कालीन लेण्यामंध्य े

र्सलले ेगणपिी मंदीर.   

 श्री िते् ओझर -अष्टजर्नायकांपैकी एक असलले ेश्री जर्घ्नेश्वराचे हमेाडपंथी गणपिी मंदीर. 

श्री िते् ब्रम्हनाथ पारंुड े– 

 संपूणव दशेामधील कंुभमळेा भरणायाव चार िीथविेत्ांपैकी 

एक महत्त्र्ाचे िीथविेत्. या रठकाणी दर बारा र्षाांनी 

कंुभमेळा भरिो र् खुप मोठया संख्येंने साधुगण र् 

भाजर्क या रठकाणी येि असिाि. नाजशकचा कंुभमेळा 

झाला की मग सर्व साध ुलोक ईकड ेयेिाि. इथ े

नाथपंथािील दोन पंथाचे मंफदर आह.े मागे स्र्यंभ ुशंकर 

महादरे्ाची खपड आह.े मंफदर ५००० र्षावपुर्ीचे आह.े 

इथुन िर्ळच ३ फक.मी.र्र र्ैष्णर्धाम आह.े जिथ ेिुणे फकिवनकार महाराि यांचे मंफदर आह.े आजण आश्रम 

मधे मुलांना जनर्ाशी फकिवन र्ारकरी प्रजशिण दिेाि.  

र्ारकरी सापं्रदाय  

ब्रम्हनाथ पारंुडे इथुन िर्ळच ३ फक.मी.र्र र्ैष्णर्धाम आह.े जिथे िुण ेफकिवनकार महाराि यांचे 

मंफदर आह.े आजण आश्रम मधे मुलांना जनर्ाशी फकिवन र्ारकरी प्रजशिण दिेाि. िुन्नर िालुकयामध्य ेमोठया 

प्रमाणामध्ये फकिवनकार असून त्यांचे माफव ि संपणूव महाराष्ट्रामध्ये फकिवन र् प्रर्चनाच्या माध्यमािुन 

प्रबोधनाचे काम केले िािे. िसेच िालुकयाला फार मोठी र्ारकरी सांप्रदायाची पाश्ववभूमी आह.े 

श्री िते् रेडा समाधी, आळे - संपूणव जर्श्वाची माऊली संि ज्ञानेश्वर महारािांनी ज्या रेडयाच्या 

मुखािून र्ेद र्दजर्ले, त्या रेडयाची समाधी या रठकाणी आह.े 
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चैत्यन्य महाराि समाधी, ओिरु- िद्गुरु श्री संि िुकाराम महारािांचे गुरु श्री चैत्यन्य महारािांची 

समाधी या रठकाणी आह.े 

श्री िते् खडंोबा दरे्स्थान र्डि र् धामणखले -महाराष्ट्राचे कुलदरै्ि श्री कुलस्र्ामी खंडोबाची प्रजसध्द 

मंफदरे. मंफदरे अजिशय सुदंर आहिे. र्डिला िुने खंडोबा दरे्स्थान र् नजर्न खंडोबा दरे्स्थान अशी दोन 

स्थाने आहिे.र्डिला मंफदराच्या बािुलाच औद्य्योजगक प्रजशिण कें द्र आह.ेबािुलाच मोठा लग्नमंडप आह े

इथे मोठ्या प्रमाणार्र सामाजिक लग्न सोहळे होिाि.भक्तासंाठी भक्तजनर्ास बांधलले ेआह.े 

श्री कपर्ददकेश्वर दरे्स्थान – मुंबईहुन कल्याण-मुरबाड –माळशेि घाटमागे ओिुर अंदािे २०० फक, 

मी. आह.े आळेफायाकड ेिािाना र्ाटेि ओिुर गार् लागिे. ओिुर गार्ाि प्ररे्श केला म्हणिे पुरािन 

िटबंदी, दरर्ािे यांची रचना पाहुन मनाला ऎजिहाजसक नगरीि प्ररे्श केल्याची िाणीर् होिे. गार्ाच्या 

उत्तर दरर्ािािुन बाहरे पडल,े की अनेक मंफदर फदसिाि. त्यािील एक जशर्स्थान म्हणिे कपर्ददकेश्वर 

मंफदर. दगडी बांधणीच ह ेमंफदर प्राचीन आह.े या पजर्त् रठकाणी दरर्षी श्रार्णी सोमर्ारी मोठी यात्ा 

भरि.े त्यारे्ळी अजिशय सुंदर अशी िांदळाच्या खपडी ियार करण्याची प्रथा येथ ेआह.े पुत्प्राप्तीसाठी 

सव्र्ामण िांदळाचा येथे नर्स केला िािो. भाजर्क आदल्या रात्ी मोठ्या भक्तीभार्ाने येथील गुरर्ाच्या 

हािी िांदळु दिेाि. पुिा करणारा गुरर् श्रार्णािील रजर्र्ारी रात्ी शुजचभुवि होऊन गाभायावि प्ररे्श 

करिो. खलबार्र कोरड्या िांदळाच्या पाच िे साि फुट उंचीच्या जशेर्खपडीची आकषवक उभारणी करिो. 

त्यारे्ळी गुरर्ाच्या डोंळ्यार्र पट्टी बांधली िािे अस ेबोलिाि. िरी पण सर्व िांदळुाचे र्िन सव्र्ा मण 

भरल ेिािे. ह ेिांदळु भाजर्क लोक प्रसाद म्हणुन घरी नेिाि.  श्री कपर्ददकेश्वर मंफदराच्या आर्ाराि 

चैिन्यस्र्ामींची संिीर्न समाधी आह.ेबाबािी  चैिन्यस्र्ामी ह ेसंि िुकाराम महारािांचे आध्याजत्मक गुरु 

होिे. महाराष्ट्राि खिर्ि समाधी घेिलले ेम्हणिे संि द्न्यानेश्वर, मोरया गोसार्ी र् जिसरे बाबािी उफव  

केशर् चैिन्य महाराि. चैिन्यस्र्ामींच्या र्ंशािील एका सत्पुरुषास दतष्टांि झाला. आजण त्यांनी कपर्ददकेश्वर 

मंफदराच बांधकाम करण्यास सुरर्ाि झाली. श्रार्ण मजहन्याि येथे कुस्त्यांचे सामनेही असिाि. 
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याच पररसराि उत्तरेश्वर मंफदर दजेखल आह.े प्रशस्ि मोकळी िागा, पाण्याचे उत्तम सोय आजण 

बहरललेा जनसगव, असा हा सारा पररसर एक फदर्साच्या भटकंिीसाठी मस्ि आह.े  

 ओिरु र् श्री कुकडशे्वर देर्स्थान परु -सर्व भाजर्कांचे श्रध्दास्थान असललेी श्री शंकराची प्रजसध्द 

मंफदरे. 

र्रसबुाई देर्स्थान, जहर्रे पठार -सर्व भाजर्कांचे र् जर्शेष करुन महाराष्ट्रािील आफदर्ासी बांधर्ांचे 

श्रध्दास्थान असलले ेर् अत्यंि उंचार्र र्सलेल ेदरे्ीचे मंफदर. 

श्री रंगनाथ स्र्ामी महाराि मफंदर आण े-आण ेया रठकाणी श्री रंगनाथ स्र्ामी यांचे मंफदर असुन 

यारठकाणी मोठी यात्ा भरि असुन मोठया प्रमाणाि भाजर्क र्षवभर दशवनाला येि असिाि. 

कै. यशर्िंरार् चव्हाण यांच ेजनयोजिि स्मारक, यडेगार् :-िालुकयािील येडगार् ग्रामपंचायिीच्या 

हद्दीमध्य ेयेडगार् धरणालगि महाराष्ट्राचे पजहल ेमुख्यमंत्ी कै. यशरं्िरार् चव्हाण यांचे स्मारक 

उभारण्याि येणार असुन सदर स्मारकाचा आराखडा मंिुरीच्या अंजिम टप्प्याि आह.े 

G.M.R.T. (Giant Meterwave Radio Telescope),खोडद :- 

िुन्नर िालुकयािील खोडद ग्रामपंचायिीच्या हद्दीमध्य ेअसलेली िगािील 

सर्ावि मोठी दबुीण. भारि सरकारचा अणुउिाव जर्भाग र् टाटा मुलभूि संशोधन 

संस्था (T.I.F.R.) यांच्या माफव ि खगोल भौजिकीशास्त्राच्या अभ्यासासाठी ही 

दबुीण उभारण्याि आली असुन ३० अँन्टेंनांच्या माध्यमािून कायवरि आह.े

   

 

जबबट जनर्ारा कें द्ग, माजणकडोह :-िुन्नर िालुकयािील माजणकडोह ग्रामपंचायिीच्या हद्दीमध्य ेह ेकें द्ग 

असुन या रठकाणी सध्या २५ जबबटे ठेर्ण्याि आले असुन र्नजर्भागामाफव ि त्यांची दखेभाल केली िािे. 
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धरण ेर् िलाशय :- 

िुन्नर िालुकयामध्ये कुकडी, जमना, पुष्पार्िी र् मांडर्ी या मुख्य नद्ा असुन या नद्ांर्र माजणकडोह 

र् येडगार् (कुकडी नदी), खपपळगार् िोगा (पुष्पार्िी नदी), र्डि (जमना नदी) र् जचल्हरे्ाडी (मांडर्ी 

नदी) ही पाच धरण ेआहिे. या धरणांच्या माध्यमािून मोठया प्रमाणाि शेिी िलखसचनाखाली आली आह.े 

िमाशा पढंरी, नारायणगार्ुः- 

िालुकयािील नारायणगार् ग्रामपंचायि महाराष्ट्रािील िमाशा पंढरी म्हणून पूणव राज्यामध्य ेप्रजसध्द 

आह.े नारायणगार् येथील िमाशा सम्राज्ञी कै. जर्ठाबाई भाऊ मांग (नाराणगार्कर) यांना राष्ट्रपिी 

पुरस्काराने सन्माजनि करण्याि आल ेआह.े या रठकाणी दर र्षी िमाशा महोत्सर् भरजर्ण्याि येिो. 

कत षी पयवटन र् जनसगव पयवटन 

र्ैजर्ध्यपुणव शेिीसाठी प्रजसध्द असललेा िुन्नर िाॅुलका आगामी काळाि कत षी पयवटन र् जनसगव 

पयवटनासाठी शहरािील पयवटकांचा कें द्ग खबद ूठरणार आह.े शेिीमध्ये घेण्याि येणारी जर्जर्ध जपके, 

जपकपध्दिी, पशुपालन, दनैकदन शेिीिील काम ेिसेच ग्राजमण संस्कत िीचे दशवन जर्जर्ध पयवटकांना अनुभर्िा 

येणार आह.े िालुकयािील गोळेगार् र् माजणकडोह यारठकाणी सद्दजस्थिीि शेिकयाांनी कत षी पयवटन कें दे्ग 

सुरु केलेली आहिे. 

जर्जर्ध औषधी र् सुगंधी र्नस्पिींचे अजस्ित्त्र् असलले्या िालुकयाचे पजश्चमेकडील डोंगर रांगामध्ये 

असलले ेदगुावर्ाडी, नाणेघाट, दायावघाट आजण परू्ेकडील आणेघाट ही हौशी र् अभ्यासू पयवटकांसाठी 

महत्त्र्ाची जनसगव पयवटन कें दे्ग आहिे. 

आर्ी : ह ेरठकाण िुन्नर िालुकयाि असून येथ े‘जर्क्रम’ ह ेउपग्रह दळणर्ळण कें द्र आह.े 

िनु्नरची लणेी : िुन्नर मधील या लेणी लेण्याद्रीच्या पाठच्या बािुला आहिे.पुर्ीकडच्या बािुला एका 

उभ्या धारेच्या डोंगराि या लेणी आहिे.लांबुन ही लेणी फदसिच नाही. पाय्याला बल्लाळर्ाडी िर 

हािाशी लेण्याद्री. या दोन्ही रठकाणाहुन आपण िाऊ शकिो. इकड ेमाणसांचा र्ार्र कमी असल्याने झाडी 
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आह.े िसेच मधमाशांचे मोठे पोळे दजेखल आहिे. िेव्हा िािाना सार्धान. इथ ेसाि जर्हार िर एक 

चैत्यगतह. बाहरे अजिशय नािुक कलाकुसर केलले ेह ेकाम आह.े पण आिमध्ये मात् साध ेआह.े 

कळमिाई मफंदर   

श्री रमेश खरमाळे (मािी सैजनक) 

ह ेमंफदर नाणेघाटला िाि असिाना फांगुळगव्हाण िर्ळ रस्त्याच्या पजश्चमेस आह.े मंफदर या 

मंफदराचा जिनोध्दर पुणव न झाल्याने िे रंगरंगोटी पासुन अपुणव अर्स्थेि फदसुन येिे 

  

 

 

 

केदारश्वराची गहुा (हररश्चदं्रगड) 

 हररश्चंद्रगड  मंगळगंगेच्या प्रर्ाहाच्या फदशेने गेल्यार्र डाव्या 

हािास एक गुहा लागिे. याला केदारेश्वराची गुहा असे म्हणिाि. या 

गुहिे १ मीटर उंच आजण २ मीटर लांब असे जशर्खलग आह.े याि 

कमरभर पाणी आह.े ही गुहा खरंिर चार खांबार्र िोलली होिी पण 

सद्ुःजस्थिीला एकच खांब शाबूि आह.े याच गुहिे एक खोलीही आह.े 

हररश्चदं्रशे्वराच ेमफंदर : 

िळापासून या मंफदराची उंची साधारणिुः सोळा मीटर आह.े मंफदराच्या प्रांगणाि प्राकाराची खभि 

आह.े या प्राकाराच्या खभिीसमोरच एक दगडी पूल आह.े या पुलाच्या खालून एक ओढा िारामिी 

http://www.nisargramyajunnar.in/author/ramesh-kharmale/
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जशखरार्रून र्ाहि येिो यालाच ‘मंगळगंगेचा उगम’ असेही म्हणिाि. पुढ ेही नदी पाय्याच्या पाचनई 

गार्ािून र्ाहि िािे. मंफदराच्या आर्ाराि अनेक गुहा आहिे. काही गुहा रहाण्यासाठी योग्य आहिे िर 

काही गुहांमध्य ेपाणी आह.े या गुहांमधील पाणी थंडगार र् अमतििुल्य आह.े मंफदराच्या मागे असणाऱ्या 

गुहमेध्य ेएक चौथरा आह.े या चौथऱ्याि िजमनीि खाली एक खोली आह.े यार्र प्रचंड जशळा ठेर्ली आह.े 

या खोलीि ‘चांगदरे् ऋषींनी’ चौदाशे र्षव िप केला आह ेअस ेस्थाजनक गार्करी सांगिाि. 

‘शके चौजिसे बारा । पररधार्ी संर्त्सरा । मागवजशर िीि (िेरि) रजर्र्ार । नाम संख्य ॥ हररश्चंद्रनाम 

पर्विु । िेथ महादरे् भकु्त । सुरजसद्ध गणी जर्रुयािु । सेजर्िे िो ॥ हररश्चंद्र दरे्िा ॥ मंगळगंगा सररिा । 

सर्विीथव पुरजर्िा सप्तस्थान । ब्रम्हस्थळ ब्रम्ह न सडंीिु । चंचळ र्तिु अनंिु । खलगी िगन्नाथ ु। महादओे ॥ 

िोिीथावजस िीथव । केदारांजस िुफकनाजि । आजण िते्ी जनमावजिबंधु हा ॥’ ह ेचांगदरे्ाजर्षयीचे लेख 

मंफदराच्या प्राकाराि, खांबार्र, खभिीर्र आढळिाि. श्री चांगदरे्ांनी येथ ेिपश्चयाव करून ‘ित्र्सार’ 

नार्ाचा गं्रथ जलजहला. येथील एका जशलालेखार्र, चक्रपाणी र्टेश्वरनंदिु । िस्य सुिु र्ीकट दऊे ॥ अशा 

ओळी र्ाचिा येिाि. मंफदराच्या प्ररे्शद्वारासमोरच एक छोटे मंफदर आह.े यािही महादरे्ाची खपड आह.े या 

छोया मंफदरासमोरच एक भाग्न अर्स्थेिील मूिी आहिे. त्यािील पाषाणार्र रािा हररश्चंद्र डोंबाऱ्यांच्या 

घरी कार्डीने पाणी भरि असलेला प्रसंग जचजत्ि केला आह.े 
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कपर्ददकेश्वर (ओिरु)… 

पुण ेजिल्याच्या उत्तरेस िुन्नर िालुकयाि पुण्यापासून १०० फक.मी अंिरार्र र्सलले ेऐजिहाजसक 

ओिूर ह ेगार् महाराष्ट्र राज्यािच नव्ह ेिर भारिभर प्रजसद्ध झाल,ेिे येथील कपर्ददकेश्वर आजण बाबािी 

चैिन्य महारािांच्या समाधी स्थळामुळे. इ.स १३४७ मध्य ेमहाराष्ट्राि बहमनी राज्याची स्थापना 

झाली.त्यारे्ळी ओिूर गार्ाचा र् िुन्नर पररसराचा समार्ेश बहमनी राज्याि होिा.बहमनी राज्याच्या 

जर्घाटनानंिर जनमावण झालेल्या पाच सत्तां पैकी ओिूर पररसरार्र जनिामशाजहची सत्ता होिी.१० 

नोव्हमे्बर १५६६ रोिीच्या एका फासी पत्ामध्य ेओिूर गार्चा उल्लेख र्ोिूर असा आढळिो. 

अशा या ऐजिहाजसक र्ारसा लाभलले्या गार्ाच्या उत्तरेस एक फक.मी. अिंरार्र झाडाझुडपािून 

,डोंगरदऱ्यािून खळाळि येणाऱ्या दाजिण र्ाजहनी चंद्रकोर ष पजर्त् मांडर्ी नदीच्या िीरार्र अजिशय 

जनसगवरम्य पररसराि मनमोहक भव्य श्री िेत् कपदीकेश्वराचे मंफदर र्सलील ेआह.े या मंफदराचे दखेने रूप 

पाहिािणी भक्तांचा थकर्ा दरू होिो.बाबािी उफव  केशर् चैिन्य महाराि संिीर्नी समाधी मंफदर र् संि 

िुकाराम महाराि मंफदर या जत्स्थळी पजर्त् स्थानामुळे पार्न झालेल ेह ेरठकाण हर्ेहर्ेस ेर्ाटनारे 

आह.ेर्ारकरी सांप्रदायाचा “रामकत ष्णहरर” हा मंत्घोष याच रठकाणी प्रथम फदला गेला,म्हणून या स्थानाला 

धर्पमकदतष्टया अनन्यसाधारण महत्र् प्राप्त झालेल ेआह.े 

उत्तमापूर ह ेगार्चे प्राचीन नार्.या नार्ािच ओिूर गार्ाची प्राचीनिा लिाि येिे.उत्तमापूर चा 

अपभ्रंश होि ओिूर ह ेनार् पुढ ेपुढ ेरूढ़ झाले.फार पूर्ीपासून मांडर्ी नदी फकनारी र्सलले ेसमतद्ध प्राचीन 

नगर आजण “स्र्यंभू जशर्खलगाच्या” कपदीकेश्वर मंफदराच्या िागति अशा रठकाणाचा उल्लखे 

पुराणकालापासून होि आलेला आह;े परंिु ह ेस्थान खऱ्या अथावने प्रकाशाि आल ेिे जशर्खलगार्रील 

“कलात्मक” कोरड्या िांडळाच्या खपडीमुळे आजण संि जशरोमणी िुकाराम महाराि यांना त्यांचे गुरु 

बाबािी उफव  केशर् चैिन्य महाराि यानी स्र्प्नाि येऊन अनुग्रह दऊेन उपदशे केल्यामुळे.संि ज्ञानेश्वर 

महारािांनी सुद्धा िपश्चयेसाठी उत्तम अस ेरठकाण म्हणून उल्लेख केललेा आह.े संिांची िपोभूमी म्हणून या 
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रठकानाला खूप महत्र् असूनही पंढरपूर ,आळंदी ,दहेू यांच्या िुलनेि ओिूर ह ेिीथविते्ाचे स्थान मात् 

महाराष्ट्राच्या र्ारकरी संप्रदायाच्या दतष्टीने उपेजििच राजहलले ेआह.े 

कपदीकेश्वर या नार्ाजर्षयी एक आख्याजयका आह.े राघर् चैिन्य स्र्ामींचा कायवकाल १५ व्या 

शिकािील आह.े त्यांनी मांडर्ी नदीफकनारी घनदाट अरण्याि महषी व्यासांचे दशवन व्हार् ेम्हणून कठोर 

साधनेद्वारे बारा र्षे अनुष्ठान केल.े येथील मांडर्ी नदीच्या िीरार्र र्ाळूचे जशर्खलग ियार करीि असिाना 

त्यांना एक कर्ाडी जमळाली. (संस्कत िमध्य ेकर्डीला कप्रफदक असे म्हणिाि.) आपल्या िपश्चयवचे फळ 

म्हणिे कर्डी जमळाल्यामुळे. महाराि अजिशय दुुःखी झाल.े त्यांनी िी कर्डी फोडली. त्याि एक अजिशय 

िेिस्र्ी, सुंदर स्र्यंभ ुजशर्खलग जमळाले. महारािांच्या प्रेरणेने या खलगाचे कपदीकेश्वर ह ेनामकरण करुन 

या रठकाणी लोकांनी मंफदर बांधले. िसेच नर्व्या शिकािील जशलाघर रािर्ंशािील नर्र्ा झंझ या 

रािाने प्राचीन जशर्खलगार्र सुंदर मंफदर उभारल ेहोिे. १२व्या शिकाि संि ज्ञानेश्वर महारािांनी सुध्दा 

या िपोभूमीचा उल्लेख केला आह.े यादर् रािर्टीच्या अस्िानंिर अनेक लहानमोठ्या टोळ्यांनी स्र्िंत् 

राज्य जनमावण केले. याि इराणच्या मुस्लीम टोळ्यांनी या भागाि धुमाकूळ घालून खुप संपत्ती 

लुटण्याबरोबर या रठकाणची मंफदरे दखेील िमीनदोस्ि केली. त्या काळाि याच मांडर्ी िीरार्र घनदाट 

िंगलाि या प्राचीन र् िागति जशर्खलगाची स्थापना महषी व्यासांनी राघर् चैिन्य महारािांच्या हस्िे 

करून मंफदर उभारणी केली. मांडर्ी नदी ऋजषर्यव मांडव्य ॠषींच्या आश्रमापासून उगम पार्ून आपल्या 

दोन्ही फकनाऱ्यांच्या पाररसरला जर्लोभनीयरीत्या सुशोभीि करीन या िीथविते्ािर्ळ येऊन 

दाजिणर्ाजहनी चंद्राकार घेऊन संथपण ेआिही र्ाहि आह.े याच पजर्त् रठकाणी बाबािी ऊफव  केशर् चैिन्य 

महारािांनी गुरुर्ार र्ैशाख शु. द्वादशी इ.स.१५७१ रोिी र्याच्या ४७व्या र्षी ओिुर येथ ेसंिीर्न 

समाधी घेिली. रठकाणी संि चैिन्य महारािांनी िुकाराम महारािांना स्र्प्नाि गुरूपदशे करून अनुग्रह दिे 

‘रामकत ष्णहरी’ हा मंत् फदला. या मंत्ाचा िप आि िगभर होिाना आढळिो. चैिन्यांच्या संिीर्न 

समाधीर्र र्ाढलेल ेर्ारुळ ह ेनैसर्पगक असून, दगड ककर्ा जर्टांचा याि समार्ेश नसूनसुद्धा शेकडो र्षे 

होऊनही या समाधीची एक कण मािी सदु्धा र्ेगळी झाली नाही. १९५३ साली गार्कऱ्यांनी एकत् येऊन 

कपदीकेश्वर दरे्स्थान ट्रस्टची स्थापना केली आजण १९५८ साली मंफदराचा जिणोद्धार करण्याि आला. 
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िसेच चैिन्यस्र्ामी समाधी स्थानार्र मंफदर बंधण्याि आले. संपूणव महाराष्ट्राि िुकाराम महारािांचे भव्य 

अस ेमंफदर दहेु र् ओिुर या दोनच रठकाणी आह.े 
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मकु्ताई मंफदर नारायणगार् (िुन्नर ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ज्या गार्ची ओळख िगाला िमाशा पंढरी “नारायणगार्” अशी झाली त्याच गार्ािील असंख्य 

नागररकांर्र मायेच हाि फफरजर्ला िो याच “मुक्ताई”मािेन . िीच ही अजिभव्य मंफदराची छायाजचत्. 

ओझर गणपिी दशवनासाठी आलाि िर नारायगार्ािील र्ेशीच्या उत्तरेस अगदी 200मी अंिरार्र 

असलले र् जनसगव र्ैभर् लाभलेल्या दरे् दशवनाचा नक्कीच र्ेगळाच अनुभर् घ्यायला जर्सरू नय.े 
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ग्रामोन्निी मडंळ : 

सन १९४४ मध्य ेगुरुर्यव रा. प. सबनीस (नानासाहबे) यांनी ग्रामोन्निी मंडळ जह संस्था उभारली. 

ग्रामीण भागािील िनिेचा सर्ाांगीण जर्कास हचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेर्ून आििागायि जह संस्था कायवरि 

आह.े िसेच आि जह संस्था िुन्नर िालुकयािील एक बहुउद्दशेीय जशिण संस्था म्हणून कायवरि आह.े गुरुर्यव 

नानासाहबे सबनीस एक उत्तम जशिण िज्ञ होिे. ग्रामीण भागािील शेिकरयांच्या मुलांना उच्च दिावचे 

जशिण घेिा यार्े यासाठी िे नेहमीच आग्रही असि आजण हीच परंपरा आिही ग्रामोन्निी मंडळाच्या 

माध्यमािून चालू आह.े कत षी जशिण, पशुसंर्धवन, शेळीपालन, जर्पणन व्यर्स्थापन इ. जशिण मंडळाच्या 

माध्यमािून चालजर्ल ेिाि आह.े 

कत षी जर्ज्ञान कें द्र : 

 आधुजनक कत षी िंत्ज्ञान शेिकरयांच्या शेिार्र कमी र्ेळाि सिमरीत्या पोहोचजर्ण्याच्या 

दतष्टीकोनािून जिल्हास्िरार्र कायवरि असणारया कत षी जर्ज्ञान कें द्राची स्थापना सन २०१० साली 

ग्रामोन्निी मंडळ नारायणगार् (पुण)े येथ ेभारिीय कत षी संशोधन पररषद, नर्ी फदल्ली यांच्या माफव ि 

करण्याि आली. कत षी जर्ज्ञान कें द्राच्या कायविेत्ाि उत्तर पुण ेजिल्यािील िुन्नर, आंबेगार्, खेड, जशरूर, 

मार्ळ, मुळशी िालुके येिाि. कत षी जर्ज्ञान कें द्र आपल्या कायविेत्ािील कत षीच्या सर्ाांगीण जर्कासासाठी 

कायवरि आह.े जिल्यामध्ये करिाना कत षी जर्ज्ञान कें द्र राज्य शासनाच्या कत षी जर्भाग, जिल्याचा कत षी 

आजण ग्रामीण जर्भाग िसेच परीिेत्ामध्य ेयेणाऱ्या कें द्र शासनाची संशोधन कें द्र,े कत षीशी संबंजधि काम 

करणाऱ्या गैर शासकीय संस्था आदींना बरोबर घेऊन कायव करि.े िसेच कत षी जर्ज्ञान कें द्र शासनाचे ग्रामीण 

भागामध्य ेकाम करणारी एक सामाजिक यंत्णा म्हणूनही ओळखली िािे. 

खपपरी पेंढार ह ेपुण ेजिल्यािल्या िुन्नर िालुकयािले एक गार् आह.े प्रर्चनकार फकसन महाराि 

चौधरी यांचे ह ेिन्मगार् आह.ेसेर्ाजनर्तत्त जशिक फकसन महाराि चौधरी यांनी खपपरी पेंढार येथ ेमाऊली 

सेर्ा संस्था या नार्ाचा र्ानप्रस्थाश्रम काढला आह.े 
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 "आळे"  

आपल्या भारिाला हिारो र्षाांचा इजिहास आह.े गार्ा-गार्ांि िुने संदभव स्मतिीमधुन ठरजर्ल े

िािाि. ऎजिहाजसक स्थळांचे भग्नारे्शेष आढळिाि. र्ीरगळ मंफदरे, जशलालेख, धार्पमक स्थळ, जर्हीर, 

बारर्, धमवशाळा, समाधी स्थळ इत्यादी आढळिाि. त्यांचा शोध घेर्ून त्यांचे ऎजिहाजसक संदभव 

शोधण्याचा, त्यानुसार स्थाजनक गार्चा इजिहास जलजहण्याचा प्रयत् केला िािो 

"आळे" कसबा आळे धार्पमक महत्त्र्, पेशर्ाईचा र्ारसा िपणारे पेशरे्कालीन आळे खखडीिील 

लढाईचा र्ारसा, स्र्ामी कादबंरीिील उल्लेख आगरमळ्यािील जर्हीरीचा भूयारीमागव, ऎजिहाजसक 

पाऊलखूणा, आजहल्याबाई होळ्करांच्या काळािील महादरे्ाचे मंफदर, पांदीचा गणपिी, कबीर मठ, 

मठािील ऎजिहाजसक र्ंशार्ळ, राम मंफदरास जमळालेली ऎजिहाजसक ठश्यांचा र्ारसा िपणारे आळे, 

कसबा आळे, होळकरांचे आळे, आडांचे आळे, रेडा समाधी मंफदराचे आळे, जििाऊंचे र्िन िपणारे आळे, 

िसेच शैिजणक िेत्ािील सुर्णव महोत्सर् गाठणारे आळे, िागजिक फकिीचे जचत्कार दणेारे आळे, अस ेआळे 

गार्, िा. िुन्नर, जि. पुण,े महाराष्ट्र राज्य, मंत्ालय र् िागजिक स्िरार्र आपला ठसा उमटर्णारे २१ व्या 

शिकाि पयवटनाचे धार्पमक, अध्याजत्मक, टप्पा गाठणारे ठरणार आह ेयाि शंका नाही.  

 "'कसबा' हा अरेजबक शब्द असून िो 'कस्ब' या शब्दा पासून जनमावण झालेला आह.े कस्ब याचा अथव 

कौशल्य, कला, धंदा होय. िेथ ेकसबी कारागीर, व्यापारी यांची र्स्िी अजधक आह ेअसा परगणा ककर्ा 

महाल या जर्भागािील मोठे गार् म्हणिे कसबा होय. काही र्ेळा परगणा ककर्ा महाल या जर्भागाचे मुख्य 

ठाणे मुख्यालय िेथे अस ेर् त्या बरोबरीने बािारपेठ असलले ेमोठे गार् यालाही कसबा म्हणि. आर्पथक 

व्यर्हार र् आकारमान या दतष्टीने कसबा हा खेडगेार्ापेिा लहान होिा. कायमस्र्रुपी बािारपेठ ह े

कसब्याचे प्रमुख र्ैजशष्टये होिे." 
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आळे ह ेगार् पुर्ीचे 'कसब ेआळे' नार्ाने प्रजसद्ध होिे. ह ेगार् पुण्याच्या उत्तरेस पुण े-नाजशक रस्त्यार्र 

पु्ण्यापासुन ५४ मैलार्र (९६फक.मी.र्र) आह.ेअहमदनर-कल्याण स्त्यार्र आळेफ़ाटा र् आळेफायापासुन 

पुरे्कड े२ फक.मी.र्र आळे गार् आह.े येऊजनया उिररल ेआळेजचये बनी। पशु िय ेस्थानी शांि िाहला॥ 

 संि शे्रष्ठ नामदरे्महारािांनी आळे येथील समाधी स्थानाचे र्रीलप्रमाणे र्णवन आपल्या अभंगामध्य े

केलले ेआह.े आळंदीच्या िथाकजथि धमव मािांडानी श्री ज्ञानेश्वरमहाराि र् त्यांच्या भारं्डांना धमावि परि 

घेण्यासाठी प्रमाण म्हणनू पैठण येथील धमव सभचेे शुध्दीपत् माजगिलेर्रुन ही भारं्ड ेपैठण येथील धमव 

सभेमध्य ेगेल ेअसिाना त्यांना अनेक सत्र्पररिानंा िोंड द्ारे् लागल.े त्याचप्रसंगी र्ाकोबा नार्ाचा कोळी 

आपल्या गेनोबा नार्ाच्या रेड्यास घेऊन िाि असिाना धमव सभेिील एका धमव पंजडिाने 

ज्ञानेश्वरमहारािांना त्या रेड्याचा िुझा आत्मा एकच आह ेका? ह ेजसध्द करुन दाखर् अस ेसांजगिलेर्रुन 

ज्ञानदरे्ांनी रेड्याच्या मस्िकार्र हाि ठेर्ून र्ेद उच्चारण्याची आज्ञा केली. लगेचच रेड्याच्या मुखािून 

ऋगर्ेदाच्या पुढील श्रतिी बाहरे पडल्या- 

ॐ अजग्नमुळे पुरोजहि यज्ञस्य दरे् मतजत्र्िम। घेिार रत् धाििम॥ 

पशुमुख ेर्ेदाच्या श्रतिी। र्ाढर्ा फकिी िूमचीये॥ 

-संि जनळोबाराय 

 िेव्हापासुन सदरचा रेडा ज्ञानेश्वरमहारािांचा प्रथम जशष्य झाला. या चमत्काराने प्रभाजर्ि होऊन 

धमवसभेने ज्ञानदरे्ांना शुध्दीपत् बहाल केल.े शुध्दीपत् घेऊन ज्ञानदरे् र् सर्व भारं्ड ेपैठणर्रुन आळंदीकड े

जनघाले असिाना रेडा र् र्ाकोबा कोळीसुध्दा त्यांच्या बरोबर होिे. पुढ ेनेर्ासा या रठकाणी ज्ञानेश्वरीचे 

लेखन केल्या नंिर श्री ज्ञानेश्वरमहाराि, जनर्तत्तीनाथ, सोपानदरे् र् मुक्ताई, रेडा र् र्ाकोबा कोळी ह ेसर्व 

बरोबरच्या संिासमर्ेि आळे गार्ाच्या उत्तरेस असलले्या अकलापरू या गार्ी आले िेथून संिर्ाडी येथील 

चौऱ्याच्या डोंगरार्रिी जर्सार्ा घेि असिाना समोर फदसणाऱ्या भुमीचे जनरीिण करीि असिाना श्री 

ज्ञानेश्वरमहारािांनी र्िुवळाकार अशी जनसगवसंपन्न भुमी पाहून या भूमीचे आळे अस ेनामकरण केल ेयाच 

भूमीस पुर्ी अलंकापुरी म्हणून संबोधीि असि. सदर रठकाणी रेड्याने श्री ज्ञानेश्वरमहारािांकड ेआपणाला 

याच रठकाणी समाधी द्ार्ी अशी इछा प्रदर्पशि केली. त्यार्ळी ज्ञानदरे्ांनी पुढील भजर्ष्य िाणुन आिच्या 
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समाधीस्थळी येऊन शके १२१२ (इ. स. १२९०) माघ र्द् १३ (त्योदशी) या फदर्शी स्र्हस्िे या रेड्यास 

समाधी फदली. या समाधीला श्री ज्ञानेश्वरमहाराि, जनर्तत्तीनाथ, सोपनदरे्, मुक्ताई या चार भारं्डांचे हाि 

लागललेी महाराष्ट्रािील ही एकमेर् समाधी आह.े  

 ही समाधी अत्यंि प्राचीन असुन र्ारकरी सांप्रदयामध्ये या जिथविेत्ाला अत्यंि महत्त्र् असुन आळंदी, 

पंढरपूराच्या खालोखाल र्ारकरी सांप्रदयाि या जिथविेत्ाची गणना केली िािे. ज्या र्ारकऱ्यांची पंढरपूर 

आळंदीची र्ारी चुकिे िे र्ारकरी आळ्याची र्ारी करुन पंढरपूर - आळंदीच्या र्ारीचे पुण्य पदराि घेिाि.  

महाराष्ट्रािील कानाकोपऱ्यािील भाजर्क शुद्ध र् र्द् एकादशीला दशवनासाठी येि असिाि. प्रत्येक 

एकादशीला र् व्दादशीला गार्ागार्चे भाजर्क या रठकाणी अन्नदानाचे कायवक्रम करीि असिाि. चैत् र्ैद् 

एकादशीला दरे्ाची (३) िीन फदर्स यात्ा भरि असिे. दसुऱ्या फदर्शी सगळ्या र्ारकऱ्यांना व्दादशीचे 

अन्नदान संिर्ाडी, कोळर्ाडी र् डार्खरर्ाडी यांचे करुन करण्याि येिे त्यानंिर दपुारी महाराष्ट्रािील 

नामर्ंि पैलर्ानांचा आखाडा गाििो र् शेर्टच्या फदर्शी दहीहडंी फोडून यात्ेची सांगिा होिे. या 

समाधीस्थळी येणाऱ्या भाजर्कांची संख्या लिाि घेऊन त्याच प्रमाने र्ारकऱ्यांच्या सोई सुजर्धा 

पुरजर्ण्याच्या दतष्टीकोनािून दरे्स्थान ट्रस्टन ेकेलले ेप्रयत् पाहून महाराष्ट्र शासनाने सन - २००३ साली 

दरे्स्थानाला िीथविेत्ाचा 'क' दिाव फदलेला आह.े       

श्री संि ज्ञानेश्वरमहारािांनी ज्या रेड्यामुखी र्ेद बोलर्ल े

त्या रेड्याची समाधी पुण ेजिल्यािील िुन्नर िालुकयािील आळे 

गार्ी आह.े 

आळे गार् ह ेपुण ेनाजशक हायर्ेर्रुन ३ फक. मी. अंिरार्र 

असून रेडासमाधी मंफदर आह.े मंफदराच्या दजिणबािुला कोळर्ाडी 

गार् असून मंफदराच्या उत्तरेला संिर्ाडी गार् आह.े मंफदराच्या 

पुरे्ला ग्रामदरै्ि काजनफनाथाचा डोंगर असून पजश्चमेला आळेफाटा ह ेमोठे व्यापारी िेत् असलेल ेपुण े

नाजशक हायर्ेर्रचे रठकाण आह.े 
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गळंुुचर्ाडी  

आळेफाटय़ाहून साधारण १८ फकलोमीटरर्र  गुळंुचर्ाडी ह ेगार् आह.े ह ेगार् ओलांडिाच लगेच अणे 

घाट सुरू होिो. या घाटाची दोन-चार र्ळण ेघेिाच डाव्या हािाला दरीि एक दतश्य पाहणाऱ्या प्रत्येकाचे 

कुिूहल चाळर्िे. 

या डोंगराच्या एका जशरेर्रच एक भलामोठा नैसर्पगक बोगदा ियार झाललेा फदसिो. एखाद्ा 

पुलाच्या कमानीप्रमाण ेत्याची ही रचना. उत्सुकिेपोटी ह ेस्थळ पाहण्याची इच्छा होिे. अनेक लोक हा 

चमत्कार थांबुन बघि असिाि. 

कौरर्-पांडर् युद्धाि पांडर्ांपैकी कुणाच्या िरी एकाच्या बाणाचा नेम चुकला अन् इथ ंडोंगराला भोक 

पडल!ं अस ेस्थजनक लोक सांगिाि. पण त्यामागे र्ेगळे कारण आह.े पाणी डोंगरार्रुन  र्ाहि – घषवण करि 

जिजथन िािे त्यामुळे हा नैसर्पगक बोगदा ियार झाला आह.े 

श्री रंगनाथ स्र्ामी महाराि मफंदर आण े

आण ेया रठकाणी श्री रंगनाथ स्र्ामी यांचे मंफदर असुन यारठकाणी मोठी यात्ा भरि असुन मोठया 

प्रमाणाि भाजर्क र्षवभर दशवनाला येि असिाि. 

Yashwantrao Chavan Tourism Centre, Junnar 

 महाराष्ट्र पयवटन जर्कास महामंडळ माध्यमािुन आजण मा. आमदार श्री. र्ल्लभशेठ बेनके यांच्या 

संकल्पनेिुन साकारि आह े’यशरं्िरार् चौव्हान पयवटन कें द्र’. िागजिक दिावचे ह ेपयवटन कें द्र पुण े

जिल्यािील ’िुन्नर’ िालुकयाच्या येडगार् धरणाच्या िलाशयािर्ळ आकार घेणार आह.े नामदार 

र्ल्लभशेठ बेनके यांच्या प्रयत्ािुन आजण मा. शरदचंद्रिी पर्ार र् मा. अजििदादा पर्ार यांच्या 

पाटठब्यामुळे महाराष्ट्रशासनाने या प्रकल्पासाठी ९७ कोटी रुपय ेमंिुर केल ेआहिे. जशर्नेरी, लेण्याद्री 

आजण ओझर पासुन िर्ळ असलेल्या या प्रकल्पामुळे िर्ळ िर्ळ ३० लाख पयवटक भेट दिेील आजण ४० 

हिार स्थाजनकांचा रोिगार दखेील र्ाढेल.. 
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िुन ेखडंोबा मफंदर-र्डि 
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कोपरा-माडंर्-े जनसगव पयवटनाच ेनर्ीन रठकाण  

िुन्नरची समुद्र सपाटीपासुनची उंची सुमारे २३०० फुट. हा िसा घाटमा्यार्रचा पररसर पण 

पजश्चमेच्या बािुला कोकणाचा फील दणेारा जनसगव अचंजबि करून सोडिो. िुन्नर मधुन २ राष्टीय महामागव 

िािाि. एक पुण-ेनाजशक राष्ट्रीय महामागव न. ५० आजण आजण एक मुंबई-जर्शाखापट्टणम राष्ट्रीय महामागव 

२२२, ह ेदोनही महामागव ज्या रठकाणी एकमेकाला भेटिाि िीथे आळेफाटा गार् आह.े िुन्नरमधील ह े

मध्यर्िी रठकाण पुण,े नाजशक, नगर आजण कल्याण या चारही शहरांकडून येणाऱ्या िाणाऱ्या र्ाटसरंूना 

स्र्ागि आजण आभार म्हणुन पुढील प्रर्ासाच्या शभुेच्छा दिे अजर्चल उभ ेआह.े आिच्या मळून गेलेल्या 

पयवटन स्थळांना नर्ा कोरा पयावय म्हणुन िुन्नर एक उभरि ेपयवटन स्थळ म्हणुन समोर येि आह.े त्यासाठी 

दळणर्ळणाच्या दतष्टीने आळेफाटा ह ेमहत्र्ाचे रठकाण आह.े आळेफाटा िर्ळुन साधारण १८ फकमी 

कल्याणच्या बािुला केल ेकी उदापुर गार् येिे आजण उदापुर पासुन उत्तरेला १९-२० की मी र्र कोपरा 

मांडरे् ही गारे् आहिे. िस ेिर आळेफाटा पासुन िासाभराच्या अंिरार्र आपण कोकणाि आलेल ेअसिो. 

लाल मािी...खळखळ र्ाहणारे झरे, भािाची खाचरे, कौलांचा ढीग र्ाटार्ा अशी घरांची बसकण असललेी 

गारे्, उंच डोंगर आजण खोल दऱ्या.. उदापुर पासुन एक घाटर्ाट आपल्याला उत्तरेकड ेघेऊन िािे. ५ की मी 

र्र मुथाळण ेघाट लागिो. नागमोडी र्ळण ेआपल्याला उंचार्र घेऊन िाि असिाि. एका उंच टोकार्र 

येऊन घाट पुन्हा उिरणीला लागिो. आपण आपोआप िीथे थांबिो. िरा पाठमोरे झालो िर िुन्नरचे 

जर्स्िीणव मैदान आपले लि र्ेधून घेि.े यडगार्चा िलाशय इथून स्पष्ट फदसिो. याच रठकाणी रात्ीच्या 

र्ेळी उभ ेराजहलो िर एखाद ेशहर र्ाटार् ेएर्ढ्या गदीने फदव्यांचा झगमगाट फदसिो. याच घाट मा्यार्र 

एक र्ाघाचे दगडी जशल्प दरे् म्हणुन ठेर्ले आह.े र्ाघाची पुिा...जनसगावची पुिा. जनसगावपुढ ेनिमस्िक 

होऊन िरा पुढ ेजनघालो िर आिा चढण संपुन घाट उिरणीला लागिो. आिा प्राकत जिक बदलासोबि 

सगळेच बदल िाणर्ायला लागिाि. घाटाच्या दजिणेकडचा पररसर आजण उत्तरेकडचा पररसर याि 

भौगोजलक फरकासोबि बाकी पण बरेच बदल िाणर्ायला लागिाि. रात्ीच्या र्ेळी दजिणेकड ेफदसणारा 

झगमगाट उत्तरेकड ेजर्रळ होि िािो. आिापयांि असणारी सेलफोनची रेंि गायब होिे. दजिणेकडचे 
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आयुष्य, त्याचा र्ेग सारेच मंदारू्न िािे आजण ऐसपैस आरामशीर िग आपल ेस्र्ागि करायला ित्पर 

फदसिे. मुथाळण ेगार्च्या थोड ंआधी एक रस्िा उिर्ीकड ेिािो..१० जमजनटाच्या अंिरार्र दोन 

डोंगरांच्या मध ेिुटललेा कडा फदसायला लागिो..िरा पुढ ेगेलो की त्याि भीिी र्ाटार् ेअसे पाणी फदसायला 

लागिे. जहच चीलेर्ाडी पाचघर धरणाची मागची बािु. िरा पुढ ेगेलो की एक र्स्िी लागिे. िीथे र्ाहन 

उभ ेकरून समोर फदसणाऱ्या टेकडीकड ेिाणारी पाऊलर्ाट िुडर्ि जनघायचे. आपल्या बािुने िरी टेकडी 

र्ाटि असली िरी पलीकडच्या बािुने िो मोठ्या डोंगराचा शेंडा असिो. िसे िसे आपण टेकडीच्या 

डोकयार्र िायला लागिो िसिस ेचीलेर्ाडी पाचघर धरणाचे छािी दडपून टाकायला लार्णारे अक्राळ 

जर्क्राळ , जर्राट दशवन आपल्याला थोड ंमागेच उभ ंराहायला भाग पडिे. आपण उभ ेअसिो त्याच्या 

उत्तरेला बरडशे्वराचे जशखर आजण त्याच्या पोटाला छोटो छोटी गारे् आजण बािुला र्ाहणारे झरे आपल्याला 

नेत्सुखद अनुभर् दिेाि. दरूर्रून र्ाहि येणारी मांडर्ी नदी िुन्या चीलेर्ाडीच्या डोहाि आजण आिाच्या 

िलाशयाि आपली पूर्ीची समपवणाची भार्ना बदलि नाही. इथल ेआफदर्ासी बांधर् मग चीलेर्ाडीच्या 

डोहाजर्षयी काही गुढ आजण काहीशी औषधी गंधकाची माजहिी दिेाि. अनुभर्ाचे बोल ऐकुन मागे 

फफरारं्..पुन्हा बोलकया रस्त्याला येऊन उिर्ीकड ेर्ळलो की मुथाळण ेगार्ाि पोहोचिो. याच गार्ाि 

"टपाल" जचत्पटाचे जचत्ीकरण झाले आह.े मुथाळण ेगार्ाला र्ळसा घालनु रस्िा आपल्याला पुढ ेघेऊन 

िािो. थोड्याश्या डोंगर पठारार्रून पुन्हा घाटर्ाट खाली उिरायला लागिो. उिरि असिाना खाली 

दरीि मांडर्ी नदीचा खळाळिा प्रर्ाह आजण काठार्रचे कोपरा आजण मांडरे् आपल्याला फदसायला लागिे. 

या गार्ाि "टटग्या" जचत्पटाचे जचत्ीकरण झाले आह.े याच गार्ांमधुन पढु ेिाणारा रस्िा आपल्याला िुन्नर 

अकोल ेसीमेर्र असणाऱ्या रांिण फकल्ला आजण कोंबड फकल्ल्याकड ेघेऊन िािो आजण िसाच पुढ े

अकोल्यािील ऐजिहाजसक गार् फोफसंदीला पण िािो. जहर्ाळा आजण उन्हाळ्याि िरी हा पररसर 

िुन्नरचाच भाग र्ाटि असला िरी पार्साळ्याि मात् इथे कोकण अर्िरि.े िण ुकोकणचा काही भाग 

मामाच्या गार्ाला आल्यासारखा भास मला होिो. आजण पुन्हा पुन्हा पार्ल ेिुन्नरच्या "कोकणाकड े" 

र्ळिाि. असाच अनुभर् िुन्नर शहराच्या पजश्चमेला असणाऱ्या आंब ेहाि र्ीि च्या पठारार्रही येिो. पण 

जिकड ेिाण्यासाठी रस्िा िरा दगुवम आह.े पण राष्ट्रीय महामागावच्या िर्ळ कोकणाचा अनुभर् घ्यायचा 
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असेल िर कोपरा मांडरे्, मुथाळणे या पररसराला नक्की भेट द्ा. हो पण एक नम्र जर्नंिी. िािाना 

जनसगावचा आनंद घ्यायला िा..जनसगावचा मान-आदर ठेर्ा. सोबि काही खाण्याचे पदाथव प्लाजस्टक मधुन 

घेऊन िाि असाल, पाण्याच्या बाटल्या घेउन िाि असाल िर आठर्णीने पुन्हा परि घेऊन या...नाहीिर 

आिचा सुंदर जनसगव आपल्या बेपर्ावईने जर्द्रपू होईल आजण मग त्याने एकदा िरी नारािी व्यक्त केली िर 

काय होिे ह ेआपण बऱ्याच रठकाणी पाजहल ेआहचे. आपल्या िुन्नर पयवटन जर्कास संस्थेमाफव ि ही जनसगव 

पयवटनाची ओळख सर्व जनसगव प्रेमींसाठी आजण सिि नाजर्न्याच्या शोधाि असणाऱ्या भटकया पार्लांसाठी  

मनोि हाडर्ळे 

िुन्नर पयवटन मॉडले  

िुन्नर पयवटन जर्कास संस्था 

हचीको टुररझम  

पराशर कत षी आजण ग्रामीण पयवटन 

भोलनेाथा च ेसालोबा मफंदर 

िुन्नर पासुन िर्ळच १० फक.मी अंिरार्र असलेल्या राळेगण र् खशदे यांच्या मध्यर्िीि असलले ेश्री 

भोलेनाथा चे सालोबा मंफदर. येथून िुन्नरला लाभलले्या चार र्ैभर्शाली फकल्यांचे दशवन घडिे. याच 

मागावने िगप्रजसद्ध पठारार्र िािा येिे की ज्याची ख्यािी अंब ेहिजर्ि नार्ाने ओळखली िािे. 

र्रसबुाई देर्स्थान, जहर्रे पठार - 

सर्व भाजर्कांचे र् जर्शेष करुन महाराष्ट्रािील आफदर्ासी बांधर्ांचे 

श्रध्दास्थानअसलेल ेर् अत्यंि उंचार्र र्सलले ेदरे्ीचेमंफदर. 
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जशरूर िालकुा 

 

राज्याच्या पुण ेजिल्यािील जशरूर ह ेएक ऐजिहाजसक शहर आजण िालुका. 

घोड नदीच्या फकनार यार्रील ह ेशहर पुण ेआजण अहमदनगर जिल्याच्या सीमेर्र र्सल ेआह.े घोड 

नदीच्या साजन्नध्यामुळे ह ेशहर घोडनदी या नार्ानेही ओळखल ेिािे. शहराच्या जनयोिनासाठी 

नगरपाजलका आह.े 
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जशरूरला ऐजिहाजसक आजण सांस्कत जिक र्ारसा लाभला आह.े भौगोजलकदतष्या पाजहल ेअसिा, हा 

िालुका अहमदनगर राज्य मागावर्रील नैऋत्येकडील २४ फकलोमीटरर्रील भीमा नदीपासून सुरू होिो 

आजण त्याच मागावर्र ५० फकलोमीटरर्रील घोड नदीच्या िीरार्र संपिो. 

 

 

पाबळ जर्ज्ञान आश्रम - काम करि जशकण्याची गोष्ट 

डॉ. योगेश कुलकणी, महाराष्ट्र टाइम्स, शजनर्ार, २२ फेब्रुर्ारी २०१४  

जशिण अथवपूणव बनर्ण्यासाठी, त्याची गुणर्त्ता र्ाढर्ण्यासाठी जर्द्ा्याांनी प्रत्यि अनुभर्ािून 

जशकल ेपाजहिे. प्रत्यि काम करि जशकण ेही जशकण्याची नैसर्पगक पद्धि आह.े िी प्रत्यिाि आणण्यासाठी 

िीन दशकांपूर्ी पाबळ येथ ेसुरू झालेल े‘जर्ज्ञान आश्रम’ दशेभर पोचले आह.े 

िी एका गार्ाची गोष्ट नाही. िशी त्याची सुरुर्ाि एका गार्ाि िीस-एक र्षाांि झाली; परंिु िी 

दशेािील एकशेबार्ीस गार्ांची गोष्ट बनली आह.े गोष्ट केर्ळ गार्ापुरिी मयावफदि नाही. त्याची व्याप्ती 

त्याहून अजधक आह.े िी िगण्याशी संबंजधि आह.े जशकण्याशी संबंजधि आह.े खरे िर िगिा-िगिा 

जशकण्याची, जशकिा-जशकिा िगण्याची आजण ग्रामीण जर्कासाच्या र्ेगळ्या प्रारूपाची िी गोष्ट आह.े 

जशिणाद्वारे िीर्नार्श्यक कौशल्ये जर्द्ा्याांना दऊेन त्याद्वारे ग्रामीण जर्कास घडर्ून आणण्याच्या 

संकल्पनेिून िीन दशकांपूर्ी डॉ. श्रीनाथ कलबाग यांनी पुण्यापासून साठ फकलोमीटर अंिरार्र असलले्या 

पाबळ येथ े‘जर्ज्ञान आश्रम’ सुरू केला. त्या संकल्पनेचे मूिव स्र्रूपाि रूपांिर झाले असून, अरुणाचल 

प्रदशेापासून केरळपयांि त्याचा 

लौकीक गेला आह.े 

ज्या पाबळमध्ये हा आश्रम 

आह,े िेथील उत्पादकिा 
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र्ाढल्याचे स्पष्टपण ेफदसिे आह.े एका अथावने ‘जर्ज्ञान आश्रमा’चे गतजहिक प्रत्यिाि आल ेआह.े ‘ग्रामीण 

भागाचा जर्कास करायचा असले, िर उत्पादकिा र्ाढर्ार्ी लागेल आजण त्यासाठी िंत्ज्ञानाचा र्ापर 

आर्श्यक आह’े असे जर्ज्ञान आश्रम मानिो. मात्, केर्ळ िंत्ज्ञान जर्कजसि करून उपयोगाचे नाही, िर िे 

लोकांपयांि िायला हर् ेआजण अशा प्रकारच्या िंत्ज्ञानार्र आधाररि सेर्ा दणेारे उद्ोिक जनमावण व्हायला 

हर्ेि. अस ेउद्ोिक घडर्ण्याचा प्रयत् ‘जर्ज्ञान आश्रम’ करि आह.े 

िंत्ज्ञान लोकांपयांि म्हणिेच समािापयांि पोचर्ण्यासाठी जर्ज्ञान आश्रमाने ‘जशिण’ ह ेमाध्यम 

जनर्डले आह.े जशिण अथवपूणव बनर्ण्यासाठी, त्याची गुणर्त्ता र्ाढर्ण्यासाठी जर्द्ा्याांनी प्रत्यि 

अनुभर्ािून जशकल ेपाजहिे. प्रत्यि काम करि जशकण ेही जशकण्याची नैसर्पगक पद्धि आह.े ‘जर्ज्ञान 

आश्रमा’िील जर्द्ाथी िंत्ज्ञानार्र आधारलले ेजर्जर्ध प्रकल्प प्रत्यि काम करि जशकिाि. सोलर फदरे् 

ियार करण,े रठबक खसचन, िुषार खसचन यांसारखी िंत्े र्ापरून शेिी उत्पादन घेण,े बांधकामाची नर्ीन 

िंत्े र्ापरून जशकण,े खाद् पदाथाांची जनर्पमिी करणे आदी बाबी िे काम करिा करिा जशकिाि. त्यालाच 

कायवकें द्री जशिण म्हटल ेिािे. िे जशिण म्हणिे व्यर्साय जशिण आह ेअस ेकोणाला र्ाटू शकेल. मात्, 

एखाद ेकाम करिाना जर्द्ा्याांना त्याच्या अनुषंगाने जर्जर्ध जर्षयांिील संकल्पनांची ओळख करून 

दणे्यार्र िेथ ेभर फदला िािो. उदाहरणाथव, इलेजकट्रकल उपकरणांची दरुुस्िी करिाना भौजिकशास्त्रािील 

संकल्पना जशकिा येिाि. शेिीि पीक घेिाना िीर्शास्त्र, गजणि आदी अनेक जर्षयांिील कल्पना सहिपण े

जशकिा येिाि. काम करिा करिा संकल्पना स्पष्ट करून जशकर्ल,े की िे जर्द्ा्याांना कंटाळर्ाणे र्ाटि 

नाही. नेहमीच्या पुस्िककें द्री जशिणाि ज्यांना रुची नाही आजण त्यामुळे िे शैिजणक प्रगिी करू शकि 

नाहीि अशा जर्द्ा्याांना घेऊन ‘जर्ज्ञान आश्रमा’ने ही संकल्पना जसद्ध केली आह.े िेथून प्रजशिण घेऊन 

बाहरे पडलेल ेशेकडोिण स्र्िुःचे व्यर्साय करि आहिे. 



पणेु जिल्हा  माधुरी नाईक 

 ई साहहत्य प्रतिष्ठान  www.esahity.com 

र्ास्िजर्क नेहमीच्या शाळांमध्येच प्रत्यि अनुभर्ािून प्रकल्पािून जशिण फदल्यास िे अजधक उपयोगी 

ठरू शकिे. म्हणूनच ‘जर्ज्ञान आश्रमा’ने ‘मूलभूि िंत्ज्ञानाची ओळख’ हा कायवक्रम ियार केला. चार 

राज्यांिील शंभरहून िास्ि शाळांि िो राबर्ला िाि आह.े आठर्ी िे दहार्ी र्गाांिील जर्द्ाथी 

आठर्ड्यािील एक पूणव फदर्स जर्जर्ध उत्पादक काम ेकरिाि. त्यांना त्या कामाचे प्रजशिण दणे्यासाठी 

संबंजधि गार्ािील अनुभर्ी काराजगरांना ‘मानद जशिक’ म्हणून बोलार्ल ेिािे. जर्द्ाथी शाळेिील र् 

समािािील जर्जर्ध काम ेसेर्ा म्हणून दिेाि. प्रत्येक काम महत्त्र्ाचे असि ेआजण त्यासाठीचे कौशल्य 

उपयुक्त ठरि ेह ेत्या उपक्रमािून जर्द्ा्याांर्र खबबर्ल ेिािे. जर्द्ा्याांकडून कोणत्या प्रकारची उत्पादक 

कामे करून घेिा येिील, त्यांमधून कोणत्या संकल्पना जर्द्ा्याांना जशकर्िा येिील, त्यासाठी कोणत्या 

साधनांचा र्ापर करिा येईल आजण ही साधने कशी उपलब्ध होिील आदी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दणे्याचा 

प्रयत्ही केला आह.े त्या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासाठी जर्ज्ञान आश्रमाने www.learningwhiledoing.in ही 

र्ेबसाइटही जर्कजसि केली आह.े उत्पादक काम ेआजण त्यांच्याशी संबंजधि ररसोससे (जव्हजडओ, पॉर्र 

पॉइंट, मॅन्युअल, कत िी इत्यादी), मुक्त शैिजणक ससंाधने (ओ ई आर) म्हणून उपलब्ध आहिे. त्याचा 

िपशीलही पुरर्ला िािो. उत्पादक काम ेकरिानाही सिवनशीलिा, जनरीिण ेयांर्र भर फदला िािो. 

त्यािूनही काही नर्ीन प्रयोग िन्माला येिाि. 

उदाहरणाथव, जभर्ंडी येथील शाळेिील जर्द्ा्याांनी लाकूड, एलपीिी, 

केरोजसन अशी र्ेगर्ेगळी इंधने र्ापरून जखचडी ियार केली. कोणिे इंधन 

http://www.learningwhiledoing.in/
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फकफायिशीर, चुलीची उत्पादकिा, ज्र्लनिमिा यांचा अभ्यास त्या जर्द्ा्याांनी केला. पारंपररक कामाचे 

प्रजशिण दिेानाच जर्ज्ञान उलगडण्याच्या अशा प्रयत्ांची दखल घेऊन पर्ई येथील ‘आय आय टी’ने ‘जर्ज्ञान 

आश्रमा’ला दोनशे ‘आकाश’ टॅब्लेट जर्कजसि केल.े पाबळच्या भैरर्नाथ जर्द्ामंफदरािील आठर्ीच्या 

जर्द्ा्याांना ह ेटॅब्लटे फदल ेगेल.े शाळेमधील कायवशाळेि प्रत्यि कत िी करायची र् त्या संदभाविील संकल्पना 

टॅब्लेटर्रून अभ्यासायच्या असा हा प्रयोग आह.े खशदर्ळे येथील नर्र्ीच्या जर्द्ा्याांनी शाळेला आर्श्यक 

असलले ेसंपूणव र्ायटरग केल.े र्ायटरगचे काम करिानाच जर्िेची संकल्पना, जर्िेचा इजिहास, एजडसनचे 

चररत्, ओहमचा जनयम, र्ायरींचे प्रकार आदी सकंल्पना त्यांना जशकर्ण्याि आल्या. त्यांनी आपण केलेल्या 

कामाचा िमाखचव काढला आजण झालेल्या कामाचा अहर्ाल मराठी, खहदी, इंग्रिी या भाषांि जलजहला. त्या 

प्रयोगाि जर्द्ा्याांनी र्ायटरगचे काम केल,े त्याच्याशी संबंजधि जर्ज्ञानाचे अध्ययन केल,े िमाखचव 

जलजहण्याचे प्रजशिण घेिल ेआजण जर्जर्ध भाषांिील अहर्ाल लेखनही केल.े पोखरी शाळेिील जर्द्ा्याांनी 

गार्ाच्या पाण्याचा र्षावचा जहशोब मांडला. त्यांनी पिवन्यमापक ियार केल,े त्याद्वारे पडणाऱ्या पार्साचे 

मापन केल,े गार्ािील ओढ्या-नाल्यांिून र्ाहणारे पाणी मोिले, ग्रामपंचायिीमध्ये िाऊन िनगणनेची 

माजहिी जमळर्ली, प्रत्येक प्राण्याला साधारण फकिी पाणी लागिे त्याची माजहिी इंटरनेटर्रून घेिली 

आजण त्या सर्व नोंदींद्वारे गार्ािील पाण्याचा िमाखचव सादर केला. संगमनेर मधील ‘मालपाणी शाळे’िील 

जर्द्ा्याांनी मेथी आजण पालक यांची जपके नुकिीच घेिली. अभ्यासक्रमािील बीि प्रफक्रया, खिे, खसचन 

पद्धिी यांचा अभ्यास त्यांनी पीक घेिाना केला. आलेली भािी जर्कून त्यांनी जपकाचा िमाखचव मांडला. 

कायवकें द्री जशिण अशा प्रकारे बहुआयामी असि.े 

जनव्र्ळ हािाने काम केल,े की आपोआप बुद्धीला चालना जमळि नाही. त्यासाठी केलले्या कामार्र 

जर्चार करायला लागिो. का, कस,े कधी, केव्हा, कुठे असे प्रश्न जर्चारार्े लागिाि. प्रश्न पडायला लागल,े 

की उत्तर शोधिा येिाि. बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे जमळि नाहीि. त्यामुळे त्याची लाि र्ाटण्यापेिा जर्ज्ञान 

आश्रमाने ‘हम ेपिा नहीं, पर ढँुढ लेंगे!’ (एचपीएनपीडीएल) ही संज्ञा ियार केली आह.े 
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महात्मा गांधींनी ‘नई िालीम’द्वारे अशा कत जिशील जशिणाचा जर्चार मांडला होिा. ‘जर्द्ा्याांची 

बुजद्धमत्ता जर्कजसि करण्याची िलद पद्धि म्हणिे त्यांना प्रत्यि अनुभर्ािून जशिण दणेे’ अस ेगांधीिी 

म्हणि. उत्पादक कामािून जशिण दणे्याच्या त्यांच्या जर्चारांकडे ददुरै्ाने आपण दलुवि केल.े डॉ. श्रीनाथ 

कलबाग यांनी गांधीिींचा हा जशिण जर्चार पुढ ेनेि िंत्ज्ञानार्र आधाररि उत्पादक काम ेशाळेि 

जशकर्ण्याची संकल्पना प्रत्यि राबर्ली. एरर्ी जर्द्ा्याांना न आर्डणारे गजणि, जर्ज्ञान आदी जर्षय 

प्रत्यि कामाद्वारे जशकिाना त्यांना आर्डू लागिाि ह ेत्यांनी स्पष्ट करून दाखर्ल.े 

उत्पादक कामािून जशकणे, प्रकल्पािून जशकर्ण ेयासाठी जशिकाकड ेजर्शेष कौशल्य ेलागिाि हा 

समि होिा. र्ास्िजर्क ‘ओ ई आर’च्या मदिीने कुठल्याही जशिकाला अस ेजशिण दणेे शकय आह.े ‘ज्या 

कल्पनेची र्ेळ आली आह ेजिला कोणीही थोपर् ूशकि नाही’ अस ेम्हणिाि. नर्ीन शैिजणक संशोधनामुळे 

ज्ञानरचनार्ाद, प्रकल्पािून जशिण, कत जियुक्त जशिण या कल्पना स्र्ीकारल्या िाऊ लागल्या आहिे. त्यामुळे 

त्या सर्व कल्पनांच्या पुढ ेिाऊन शोषणमुक्त, अखहसात्मक समािासाठीची ‘नई िालीम’ची र्ेळ आली आह े

अस ेर्ाटि.े 

जर्ज्ञान आश्रम, 

मु. पो. पाबळ, िा. जशरूर, 
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मस्िानीची समाधी  युर्राि पाटील 

पाबळ : ह ेगार् जशरूर िालुकयाि असून जशक्रापूर पासून २० फक.मी.अंिरार्र आह.ेया रठकाणी 

श्रीमंि बािीरार् पेशरे् यांची मस्िानी हीची ऐजिहाजसक कबर आह.ेमस्िानी ही खहद ूरािाची मुलगी होिी. 

पुण ेजिल्हा हा ऐजिहाजसक घडामोडीचे एक प्रमखु कें द्र आह.े. छत्पिी जशर्रायांच्या िन्मापासून िे 

महात्मा गांधीच्या र्ास्िव्यापयांि अनेक घटनांचे सािीदार असलेला जिल्हा म्हणून इजिहासांच्या पानाि 

नोंद आह.े. असंच एक इजिहासािलं पान नुकिंच पुण ेजिल्यािील जशरूर िालुकयािील ‘पाबळ’ या गार्ी 

िाऊन उलगडिा आल.ं..  

इजिहासाच्या दतष्टीने ह ेपान काहीस ंदलुवजिि होिं आजण आह.े. िे आिही प्रकषाांने िाणर्िे.. ह े

इजिहासािील पात् काही र्ाजहन्यांनी कथानक म्हणून जनर्डलं त्याला चांगला टीआरपीही घेिला.. पण 

प्रत्यिाि या पात्ाची उपेिा मतत्यूनंिरही िर्ळिर्ळ िीन शिकांनंिरही कायम आह.े का झाली उपेिा.. 

काय गुन्हा केला होिा.. िो िीन शिकांनंिरही पुसला िाि नाही.. िो गुन्हा होिा एका जिगरबाि 

योद्धय़ार्र भरभरून प्रेम केल्याचा.. आिा िुम्हाला उकल झाली असेल मी कोण्या ऐजिहाजसक पात्ासंदभावि 

बोलिोय िे.. हो.. िेच.. बािीरार्ार्र जिर्ापाड प्रेम करणाऱ्या मस्िानीर्र..! 

मला इजिहासाि काय झाले ह ेपुन्हा िुम्हाला सागंायची गरि नाही.. िे रठकाण बघून मन जपळर्टून 

गेल.ं. घालमले झाली िे व्यक्त करण्यासाठी या माझ्या भार्ना आहिे. माझ ंमन त्या इजिहासािील घटनांचा 

अंदाि बांधि थेट शजनर्ारर्ाडय़ाि गेलं. मस्िानी दरर्ाज्याच्या कोपऱ्याि येऊन थांबल.ं. आरासपानी 

सौंदयावची मालकीण या र्ाडय़ाच्या कोपऱ्याि आपला गुदमरललेा श्वास घेऊन का राजहली असेल..  

काय करार्ें िें आिां ! झालें न येसें बोलिा !! 

नाहीं दोघांजचये हािी ! गांठी घालार्ी एकांिी !! 

या अभंगाच्या ओळी जिच्या मन:जस्थिीचे भान 
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रटपण्यासाठी अजिशय चपखल बसिाि. 

िो एकांिर्ास जमळर्ण्यासाठी दोघांनाही फकिी यत् करारे् लागल ेअसिील.. जनरपेि प्रेमाला 

समािाच्या जर्खारी निरांसमोर िारे् लागल ेअसेल.. त्यािूनच बािीरार्ांनी मस्िानीला पाबळ या 

रठकाणी ठेर्ण्याचा जनणवय घेिला असार्ा. पाबळ ह ेगार् भौगोजलकदतष्टय़ा डोंगराळ भागाि मोडिे.. 

पुण्यापासून िर्ळपास ५० िे ६० फकलोमीटर अंिरार्र ह ेगार् आह.े पाण्याची र्ानर्ा असललेा (आि िी 

पररजस्थिी नाही) भाग असल्यामुळे त्याकाळी फार मोठी लोकर्स्िी त्या रठकाणी असण्याची शकयिा 

फारच कमी र्ाटिे. त्यामुळेच इथ ेदोघांना एकांिर्ास जमळेल म्हणून ह ेरठकाण जनर्डले असार्.े. पाबळ 

गार्च्या र्ेशीपासून अधाव फकलोमीटरच्या अंिरार्र हा भव्य र्ाडा बांधल्याच्या आि फक्त खुणा फदसिायि. 

आिा िो भग्न अर्स्थेिील र्ाडा आपल्या शेर्टच्या घटका मोििाना फदसिो आह.े 

जहर-रांझा.. ललैा- मिनू.. यांचा प्रेम इजिहास गौरर्ाने सांजगिला िािो.. थोडय़ाफार प्रमाणाि 

साम्य असलले्या या प्रेमाला मात् इजिहासािही ‘एक ठेर्ललेी बाई’ अशा अजिशय जहनकसपण ेरंगर्ल ंिािं. 

खरं िर एक क्रांजिकारी प्रेमकहानी म्हणून ह ेइजिहासािील सोनेरी पान म्हणून आपण िपून ठेर्ार्े असेच 

आह.े िोधा-अकबरच्या प्रेमाला इजिहासाने िसे स्र्ीकारले िसे बािीरार्-मस्िानीला इजिहास आजण 

आिचं समािमनही स्र्ीकारि नाही.. ह ेत्या िीणव झालेल्या ऐजिहाजसक स्थानाकड ेबघून र्ाटि.ं.. 

मस्िानीच्या स्मतिीला एक रोमांचक इजिहास म्हणून महत्त्र् जमळेल अशी अपेिा करायला िरी हरकि 

नाही. म्हणिाि ना िो समाि आपला इजिहास सांभाळिो िोच सुसंस्कत ि आजण समतद्ध समिला िािो. 

मस्िानीन ेजगळललेा जहरा आजण चोर   

मस्िानीच्या समाधीस्थळार्र गेल्यानंिर िुम्हाला समाधीिील काही जचरे 

पुन्हा नव्याने सांधलेल ेफदसिील.. मी त्याबाबि काही िणांना छेडल ेअसिा िी 

माजहिी जमळाली िी (खरी की खोटी ह ेकाळच िाणे ) खरंच फार चमत्कारी 

आह.े मस्िानीची समाधी आिापयांि एकूण िीन र्ेळा चोरांनी खोदण्याचा 

प्रयत् केला आह.े त्यािील दोन र्ेळा समाधीपासनू अंदािे चार िे पाच फूट 
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अंिरार्र खोल खड्डा करून समाधीच्या आिपयांि बोगदा पाडला होिा. िर एक र्ेळा समाधीर्रील दगड 

काढून खाली खोदण्याचा प्रयत् केला होिा. पण ित्कालीन बांधकामशास्त्र कजमशनर्र चालि नसल्यामुळे 

अजिशय मिबूि होिे. त्यामुळे दोन थरांच्या पुढ ेचोरांना िाि आल ेनाही.. िे िसेच टाकून चोर पळून गेल.े. 

हा खटाटोप कशासाठी केला असले अस ेिुम्हाला र्ाटि असेल िर ऐका.. मस्िानीने मतत्यूपूर्ी एक मौल्यर्ान 

जहरा जगळला होिा म्हण.े.िो जमळार्ा म्हणून हा चोरांचा उपद्व्याप होिा. ह ेकळल.े. मला फार आश्चयव 

र्ाटल;े िुम्हालाही र्ाटले ना आश्चयव !  

एकेकाळी केर्ळ एकांिर्ास जमळार्ा म्हणून जनर्डलेल ंस्थळ आि मात् एकांिाचीच भीिी र्ाटार्ी 

अस ंझाल ंआह.े आम्ही मस्िानीची समाधी पाहण्यापूर्ी त्या गार्ािील इिर स्थळं पाजहली त्याि भव्य 

भरर्नाथ मंफदर आजण िैन मंफदर पाजहले. दोन्ही मंफदरं गार्ाच्या र्ैभर्ाि भर पाडणारे आहिे. मात् ज्या 

मस्िानीच्या समाधीचे स्थान म्हणून मागच्या िीन शिकापासून िगभरािील इजिहासांच्या अभ्यासकांना 

खुणर्णाऱ्या या गार्ाि ही समाधी मात् भग्न अर्स्थेि पाहून काय ददुरै्ी होिी ही सौंदयावची सम्राज्ञी.. 

असंच र्ाटून िािं. जहदूनंी ‘ठेर्ललेी बाई’ म्हणून झटकल ेिर मुस्लीम समािाला िी आपली र्ाटली नाही. 

मस्िानीच्या मतत्यूनंिर त्यार्र िो चबुिरा बांधला आह ेत्याची रचना समाधीसारखी आह.े. पण आि िी 

कबर म्हणून ओळखली िािे. दहा बाय पाच लाबंी-रंुदी असलले्या या समाधीर्र एक फुलाची र्ेली आह.े 

िी र्ेली कधीही सुकि नाही अस ेिाणकार सांगिाि. माझे प्रेम ह ेअमर होिे आजण आह ेअशीच कबुली या 

अमर र्ेलीच्या रूपाि मस्िानी दिे िर नसार्ी ना! अस ंत्या न सुकणाऱ्या र्ेलीकड ेबघून िणभरासाठी 

र्ाटल.े फदल्लीपयांि आपल्या मनगटाच्या बळार्र साम्राज्याचा जर्स्िार करणाऱ्या या योद्धय़ाच्या मनार्र 

राज्य करणाऱ्या मस्िानीला समािाने मात् स्र्ीकारल ेनाही ह ेमात् भूिकाळ, र्िवमानाने जसद्ध केल ंआह.े  

पजश्चम राष्ट्रांनी स्र्ि:च्या इजिहासाचे संर्धवन करून इिरांचाही इजिहास आपल्या संशोधनासाठी 

िर्ळ बाळगला. इजिहासाचे महत्त्र् त्या लोकांना कळिे. म्हणून त्यांनी जशर्ािी महारािांची िलर्ार, 

कोजहनूर आजण िुलनेने अलीकडच्या गांधीिींच्या र्स्िू संग्रही ठेर्ल्या. त्या जमळर्ण्यासाठी आपण आि 

प्रयत् करिो आहोि. या सर्व गोष्टींचा बोध घेऊन आपणही भजर्ष्याि कदाजचि ह ेजशकू.. त्यानंिर 

मस्िानीच्या स्मतिीला एक रोमांचक इजिहास म्हणून महत्त्र् जमळेल अशी अपेिा करायला िरी हरकि 
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नाही. म्हणिाि ना िो समाि आपला इजिहास सांभाळिो िोच सुसंस्कत ि आजण समतद्ध समिला िािो. िे 

आपल्या बाबिीिही व्हार् ेही आशा (कदाजचि र्ेडी) बाळगून मस्िानीच्या समाधीला आजण जिच्या अपार 

प्रेमाला सलाम करून मी थांबिो. आपणही अर्श्य िा आजण र्ेलीला हाि लारू्न सांगा.. इजिहासाने िुला 

बदनाम केल.े आम्ही मात् जनदान िुझ्या प्रेमाचा िरी गौरर् करू..!! 

 lokprabha@expressindia.com  

  

mailto:lokprabha@expressindia.com
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खचचोली मोराची :   

 

 

 

 

 

 

 

 ह ेगांर् जशरूर िालुका जिल्हा पुण ेयेथे आह.ेपुण-ेनगर महामागावर्रून  जशक्रापूर येथून३० फक.मी. 

अंिरार्र मोराची खचचोली ह ेगार् र्सलले ेआह.ेया गार्ाि र् पररसराि असंख्य मोरांचे मुक्त र्ास्िव्य 

आह.ेया गार्ाि एका भल्या मोठ्या र्ेशीिुन गार्ाि प्ररे्श करिानाच एक ऎजिहाजसक र्ाडा निरेस  पडिो. 

र्डगार् मुखईच्या पलांड ेसरदारांचा हा र्ाडा जनराधर झाला. सध्या त्याच्या येजथल स्थाजनक नागररक 

मोरांना कोणत्याही प्रकारची इिा करि नाहीि.िे मोरांसाठी धान्याची र् पाण्याची व्यर्स्था करिाि.िसेच 

येथ ेमाऊली कत षी,ग्रामीण पयवटन कें द्र आह.े   

  

mailto:आहे.lokprabha@expressindia.com
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टाकळी हािी : ह ेगांर् जशरूर िालुकयाि असून पुण ेजिल्हयाि आह.ेह ेगांर् पुणेनगर महामागावर्रून 

जशरूर पासून २५ फक.मी.अंिरार्र आह.ेयेथ ेकुकडी नदीर्र हिारो र्षाांपासून पाण्याच्या प्रर्ाहामुळे 

जनसगविुः रांिण खळगे ियार झालेल ेआह.े साधारण एजप्रल, मे च्या दरम्यान पाणी आटल्यार्र लांबच लांब 

खाच फदसिे. ही खाच म्हणिे एक जनसगवजनमीि चमत्कार आह.े या संपुणव खाचेि र् भोर्िाली प्रचंड मोठ्या 

आकाराची जर्र्रे ियार होिाि. िसेच या खाचेच्या काठार्र सफेद रंगाचे मळगंगा दरे्ीचे मंफदरही लांबुन 

फदसिे. 
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र्ढू बदु्रकु:- ह ेजशरूर िालुकयािील जभमा नदीच्या काठी कोरेगांर् जभमा पासून ३ फक.मी.अंिरार्र 

आह.ेयेथे धमवर्ीर छत्पिी सभंािी महाराि आजण कर्ी कुलशे यांची समाधी आह.े महारािांच्या प्रेरक 

िीर्नकायावजर्षयी... 

संभािी महारािांचे प्रेरणादायी बजलदान  

संभािीरािांचा िन्म १४ मे १६५७ ला पुरंदर येथ ेझाला. इ. स. १५५६ मध्य ेकनकजगरीच्या 

र्ेढ्याि मारल ेगेलले ेआपल ेथोरल ेबंध ूसंभािीरािे यांचेच नार् युर्रािांना दणे्याचे महारािांनी ठरर्ल.े 

जशर्ािी महाराि स्र्राज्य र्ाढजर्ण्यासाठी अनेक रठकाणी मोजहमा आखि असि. त्याचा लाभ लष्करी 

अनुभर्ाच्या दतष्टीने युर्रािांना जमळि अस.े युद्धकलेि आजण लष्करी डार्पेचांि जनपुण असलेल्या जपत्याचे 

संभािी महारािांना मागवदशवन लाभि गेल्यामुळे िे युद्धकलेि िरबेि होऊ लागल.े त्यांच्या युद्धकलेिील 

नैपुण्याबद्दल ऍबेकॅरे नार्ाचा एक फ्रें च प्रर्ासी र्णवन करिो... "जशर्ािी महारािांनी आपल्या मुलाला 

हािाखाली दहा हिार सनै्यांचा मोठा जर्भाग फदला होिा. हा रािपुत् र्याने िरी लहान असला िरी शौयव 

आजण धैयव यांच्या बाबिीि आपल्या र्जडलांच्या कीिीला शोभले असाच शूरर्ीर आह.े' सैजनकदखेील 

संभािीरािे यांना जशर्ािी महारािांइिकाच मान दिे असि. त्यांच्या हािाखाली लढण्याि सैजनकांना 

मोठी धन्यिा र्ाटे.  

संभािीरािे नऊ र्षाांचे असिाना जशर्ािी महारािांसोबि औरंगिेबला भेटण्यासाठी गेल ेहोिे. िेथे 

जशर्ािी महाराि र् त्यांच्या साथीदारांना निरकैदिे ठेर्ल.े आग्रा येथून जशर्ािी महाराि जनसटल.े त्यांनी 

संभािी महारािांना मथरुा येथे काशीनाथपंिांकड ेठेर्ले. िेथ ेिे सुमारे आठ मजहन ेहोिे. 

काशीनाथपंिांकडून त्यांनी संस्कत ि भाषा जशकून घेिली. पुढ ेत्यांनी संस्कत िमध्ये काव्यरचनाही केली.  

जशर्ािी महारािांच्या राज्याजभषेकानंिर त्यांनी संभािी महारािांर्र एकेक िबाबदारी टाकण्यास 

सुरर्ाि केली. त्यांची पन्हाळगडार्र जनयुक्ती करण्याि आली. िेथून बादशाही फौिांर्र निर ठेर्ण्याची 

िबाबदारी त्यांच्याकड ेहोिी. िेथे त्यांनी बुधभषूण ह ेसंस्कत ि काव्य जलजहल.े जशर्ािी महारािांचे जनधन 

िीन एजप्रल १६८० रोिी झाल.े संभािी महारािांच्या अनुपजस्थिी त्यांच्यार्र अंत्यसंस्कार करण्याि आल.े 
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जशर्ािी महाराि आिारी असल्याचे र्तत्तही संभािी महारािांना दणे्याि आले नव्हिे, पण त्यांनी 

कोणत्याही र्ादाि न पडिा राज्यकारभार सुरू केला. बऱ्हाणपूरर्र हल्ला करून त्यांनी औरंगिेबाच्या 

िार्डीिून आपला प्रदशे सोडजर्ला र् स्र्राज्यास िोडला. या जर्ियानंिर १६ िानेर्ारी १६८१ रोिी 

त्यांचा राज्याजभषेक झाला.  

जशर्रायांनी संभािी महारािांर्र अनेक र्ेळेस र्ेगर्ेगळ्या िबाबदाऱ्या सोपर्ल्या. कधी फदर्ाणी 

काम, िर कधी मुत्सद्देजगरीची बोलणी; िर कधी युद्धाचीही. त्यांना फदलेली कामजगरी िे यशस्र्ीरीत्या पार 

पाडीि.  

इ. स. १६८२ मध्य ेऔरंगिेबाने संभािी महारािांना जर्िापूरच्या आफदलशहाची मदि जमळू नये, 

म्हणून जर्िापूरच्या फदशेने शहािादा आिमला मोठ्या सैन्यासह रर्ाना केल;े िर अहमदनगरकड े

रुहुल्लाखानाची रर्ानगी केली आजण नाजशक जिल्यािील रामसेि फकल्ला खिकून घेण्यासाठी शहाबुद्दीन 

खानाचा सरदार पाठजर्ला. रामसेि फकल्ला िाब्याि घेण्याकररिा औरंगिेबने अनेक सरदार पाठजर्ले, 

मात् एकाही सरदारास िो फकल्ला खिकिा आला नाही. मात् या सर्व मोजहमेसाठी औरंगिेबाच्या 

जििोरीिून खचव होि होिा र् या सर्व प्रकारामुळे औरंगिेब सभंािीरािांर्र जचडला. सगळीकड ेकानार्र 

आदळणाऱ्या अपयशाच्या बािम्यांनी त्याचा िोल ढळला र् त्याने आपला फकमॉंश (डोकयार्र घालायचे 

जशरोभूषण) दाणकन िजमनीर्र आदळला आजण शपथ घेिली, "त्या संभाचा िीर् घेिल्याजशर्ाय ककर्ा 

त्याला राज्यािून हाकलनू फदल्याजशर्ाय मी फकमॉंश परि डोकयार्र धारण करणार नाही.' औरंगिेबाची 

अशी अर्स्था झाली िी संभािीरािांच्या पराक्रमामुळेच.  

१ फेब्रुर्ारी १६८९ या फदर्शी शेख जनिामाने संगमेश्वर येथ ेअचानक छापा टाकला. त्याि संभािी 

रािे र् कर्ी कलश ह ेदोघ ेिण कैद झाल.े त्या र्ेळेस औरंगिेबाचा मुक्काम अकलूिला होिा. त्याने िेथून 

हुकूम फमावजर्ला, की कैद्ांना पांडे पेडगार् येथील बहादरू गडाच्या छार्णीि आणण्याि यार्.े औरंगिेबाने 

रािांचे डोळे काढार्याची आजण कलशाची िीभ हासडायची आज्ञा फदली. कारर्ाई लगेच करण्याि आली. 

यानंिरही संभािीमहाराि र् कर्ी कलश यांना औरंगिेबाने खूप त्ास फदला. यानंिर औरंगिेबाने दािी 
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सहुल्लाखान याला रािांकड ेपाठर्ून खजिने र् इिर धनसंपत्ती मोघलांकड ेदणे्यास सांजगिले. िसेच फफिूर 

मोघल सरदारांची नारे् सांगण्याि यार्ी, असेही संभािीरािांना सांगण्याि आल.े कमालीच्या स्र्ाजभमानी 

संभािीरािांनी कोणिीही माजहिी सांगण्यास नकार फदला आजण बेधडकपण ेिे मतत्यूला सामोरे गेल.े 

औरंगिेबाने ११ माचव १६८९ रोिी त्यांची हत्या केली. त्यांचा मतिदहे र्ढू बुद्रकु पररसराि टाकला. 

औरंगिेबाच्या दहशिीमुळे त्यांच्या मतिदहेाला कोणीही हाि लार्ला नाही. र्ढू पररसरािील काही शूर 

मार्ळ्यांनी त्यांच्या मतिदहेाचे दशवन घेिले. मतिदेहाला हाि लार्ला. िेव्हापासून र्ढू गार्ािील काही 

ग्रामस्थांचे नामकरण जशर्ल ेअस ेझाले. त्याचबरोबर काही ग्रामस्थांनी त्यांचा िेरर्ीचा कायवक्रम (भंडारा) 

केला. िेव्हापासून त्यांचे अडनार् भंडारे झाल.े औरंगिेबाच्या सैन्याने ज्या रठकाणी संभािी महारािांना 

आडर्ले त्या गार्ाचे नार् आपटी अस ेपडल.े काही ग्रामस्थांनी त्यांच्या मतिदहेाला फुल ेर्ाहून दशवन घेिल.े 

िेव्हापासून त्या गार्ाचे नार् फुलगार् पडल.े भीमा, इंद्रायणी, भामा या नद्ांच्या संगमािर्ळून संभािी 

महारािांना ओढीि आणल.े िेव्हापासून त्यागार्ाचे नार् र्ढू पडल.े त्याच रठकाणी महारािांच्या 

समाधीची जनर्पमिी करण्याि आली, अशी माजहिी पुण ेजिल्यािील र्ढू, आपटी, फुलगार् येथील 

ग्रामस्थांच्या चचेिून जमळिे. 

संभािी महारािांच्या हत्येनंिर १८ र्षे औरंगिेब स्र्राज्य नेस्िनाबूि करण्यासाठी लढला, पण 

त्याला त्याि यश आल ेनाही. संभािी महारािांनी धमावपुढ ेस्र्िुःच्या िीर्ाचीही पर्ाव केली नाही. त्यांनी 

आपल्या कत िीिून धमवप्रेमाचे उत्तम उदाहरण घालून फदल.े संभािी महारािांच्या या अिुलनीय धयैावमुळे 

आजण त्यांच्या बजलदानामुळे अनेकांना प्रेरणा जमळाली. महाराष्ट्राि प्रचंड अशी िाकद जनमावण झाली.  

समाधीस्थळाचा इजिहास  

फाल्गुन र्द् अमार्स्येला (११ माचव १६८९) र्ढूिील ग्रामस्थांनी या रठकाणी छत्पिी संभािी 

महारािांचे अंत्यसंस्कार केल.े १७९९ पूर्ी रािांचे पुत् छत्पिी शाहूरािे यांनी येथ ेजपत्याचे र्तंदार्न 

बांधून नैर्ेद्, धूप, बाग यासाठी र् अन्नछत्ासाठी िमीन इनाम दऊेन व्यर्स्था केली. 
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िळेगारं् ढमढेरे : िळेगांर् ढमढेरे ह ेगांर् जशरूर िालुकयाि असून पुण्यापासून ३० 

फक.मी.अंिरार्र आह.ेयेथ ेगदर चळर्ळीचे प्रणेिे हुिात्मा जर्ष्णू गणेश खपगळे यांचे 

स्मारक आह.े  

हनमुान मफंदर कारेगार् 

हनुमान मंफदर ग्रामदरै्ि असून प्राचीन र् िागति दरे्स्थान आह े. 

 

र्डगार् रासाई - मफंदराि ३०५ र्षाांपरू्ीची प्राजचन घटंा! 

 येथील रासाई दरे्ीच्या मंफदरामध्य ेसुमारे ३०५ र्षाांपुर्ीची पोिूवगीि 

कालीन घंटा   दरे्ीच्या गाभाराच्या सभामंडपाच्या दालनाि पहायला 

जमळि आह.े या घंटेचा आर्ाि गेली िीन शिके गार् आजण पररसरामध्य े

राहणाऱयांच्या कानी घुमि असून, इिकी र्षे लोटली िरी ही घंटा आिही 

मिबूि अर्स्थेि आह.े 

गार्च्या िुन्या इजिहासािील अत्यंि म्हत्र्ाची साि म्हणून ही घंटा 

मोठया फदमाखाि दरे्ीच्या मंफदराि पाहणारांचे लि र्ेधून घेि.े या घंटेर्र इसजर्सन १७०८ अस ेसाल 

पहायला जमळि असून, घंटा पुणवपणे ओजिर् धािुची आह.े या घंटेचे र्ैजशष्य ेम्हणिे मंफदरामध्य ेएकदा 

घंटा र्ािजर्ली िरी गार्च्या कोपऱया-कोपऱयाि आर्ाि िािो. आत्तापयांिच्या िुन्या घंटामध्य ेहीचा 

समार्ेष होि असून, ही कोठे बनजर्ली याचा इजिहास मात् सांगिा येि नाही. रासाई दरे्ीचे मंफदर ह े
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अत्यंि िुने आह.े मंफदर पुरे्-पजश्चम फदशेस असून हमेाडपंथी बांधकाम आह.े या बांधकामाचा नेमका 

कालार्धी सांगिा येि नाही.  

मंफदराच्या आर्ाराि एक जशलालेख असून, त्यार्र शके १५५० असा मिकूर आह.े ह ेठाणे रेणुकेचे 

िागति दरे्स्थान समिल ेिािे. गार्ाला िुना ऐजिहाजसक, सामाजिक, रािकीय र्ारसा आह.े दशे 

पारिंत्याि असिाना येथ ेइंग्रिांच्या जर्रोधामध्य ेलढणारे एक स्र्ािंत्जर्र आनंदस्र्ामी या गार्ाि राहि 

होिे. या सर्व घडामोडींमध्ये र्रील घंटा या सर्व इजिहासाची साि दिे आिही सर्ाांना र्ंदनीय आह े

आि पयांि मराठे, जनिाम र् मोघलाचं्या युद्धा संबंधी हिारो कादबंरर या आल्या असिील अन गेल्या 

असिील पण एकही कादबंरीचा जहरो महार नव्हिा. यामुळे एकंदरीि लोकाना अस ेर्ाटु लागल ेकी महार 

म्हणिे फक्त गार् महारकी करुनच िगणारी िाि होय. प्रत्येक लेखकानी इजिहास जलहिाना प्रस्थाजपिांचे 

गुणगाण करणारे जलखाण केल.े याच इजिहासकारांच्या जलखाणािील लढर्य्या महारांचा संग्रहीि जलखाण 

म्हणिे जह कादबंरी. पण या सगळ्या जलखाणाि मग िी कादबंरी असो र् बखर असो याि महारांची 

थोरर्ी, त्यांचा लढर्य्यपेण ह ेनेहमी कुठल्यािरी कोपर याि दडपुन टाकण्याचे काम करण्याि आल.े पण 

संिय सोनर्णी नार्ाच्या या महान लेखकाने ह ेसगळे दडपलेल,े गाडलेल ेपुरारे् एकत् गोळा केल.े जर्जर्ध 

कादबंर याि आपला महत्र् हरपुन बसलेल्या या बहुिन नायकाना ज्यांचा र्ास्िर्ाि छळ झाला अन शेकडो 

र्षावपासुन पुस्िकाि ककर्ा जलखाणाि सुद्धा बगल दऊेन एक प्रकारे छळच झाला होिा त्यांना नजर्न ओळख 

फदली. त्यानंा श्री. संिय सोनर्णी यांनी नजर्न ओळख फदली आह.े 

...आजण पाजनपि 

पुण ेजिल्यािील जशरुर िर्ळ र्रुड ेनार्ाचं गार् आह.े जिथे महारर्डयाि जभमनाक नार्ाचा महार 

राहाि होिा. त्याला जिन मुल ंत्यापैकी रायनाक अन येळनाक या दोन मुलांच्या र्ंशाची जह कहानी आह.े 

येळनाक हा रािगडार्र नोकरीला असिो. दरम्यान जिथे मुघलानी हल्ला केला. मुघलाच्या सैन्याशी लढाई 

करिाना रायनाकचे सगळेच साथीदार मारल ेिािाि. पण हा पडला महार गडी याने हार मानलीच नाही. 

सगळे गारद झाल ेिरी याची िलर्ार िडफि होिी. एकटाच सगळ्याना पाजण पािि होिा. त्याचं ह ेशौयव 
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बघुन मुघलांचा सरदार खुष होिो. येळनाकाला जिर्ंि पकडण्याचा आदशे दिेो. येळनाकाला जिर्ंि धरुन 

सरदारच्या पुढ ेउभ ंकेल्या िािो. सरदाराचं नार् असिं अशरफफखान. या अशररफफखानाची बुद्धी फार 

िल्लख. येळनाकाचं शौयव त्याच्या डोळ्याि भरिं अन येळनाकला ईस्लाम जस्र्कारण्यास र् ५० स्र्ारचा 

म्होरकया होण्याची ऑफर दिेो. सुरर्ािीला येळनाक हा प्रस्िार् अमान्य करिो, पण अशरफीखान फार 

हुशार. त्यानी येळनाक महार असल्याचं ओळखल ंहोिं. महार म्हणुन त्याची त्याच्याच समािबांधर्ािफे 

िो छळ चालललेा असिो या बद्दल अशरफीखान चांगलाच िाणकार  असिो.  याच मुद्ाला धरुन 

येळनाकचा मेलेला आत्मसन्मान िागरुक केला िािो. िािीच्या नार्ाखाली पायाखाली िुळर्ुन घेण्यापेिा 

ईस्लाम जस्र्कारल्यास िुला माणुस म्हणुन जस्र्कारल ंिाईल. िु आि ज्या खहद ुधमावि आहसे जिथे िुझ्या 

िािीर्रुन िुझं स्थान ठरिं. पण माझ्या धमावि आलास िर िुझ ंस्थान िुझ्या किुवत्र्ार्रुन ठरेल. िेंव्हा िुच 

जर्चार कर िुला कुठला धमव योग्य र्ाटिो. ह ेमात् पटण्यासारख ंहोिं. खहद ुबनुन सर्णाांच्या पायी 

िुळजर्ल्या िाण्यापेिा आपल्या कला गुणाना जिथे र्ार् आह ेत्या धमावि िाणे कजधही बेहत्तर. अन शेर्टी 

येळनाक ईस्लाम जस्र्कारिो र् हसन अली ह ेनार् धारण करिो. आिा हसन अली सरदार अशरफफखान 

सोबि फकत्येक लढाया फत्त ेकरु लागला. प्रत्येक जर्िया नंिर त्याच्या शौयावची कदर होऊ लागली. पाहिा 

पाहिा हसन अली हा एक महार म्हणुन लाथा खाणार या अस्पतश्या पासुन ५०० स्र्ारांचा म्होरकया बनिो. 

ईस्लाममध ेिािीभेद नसल्यामुळे त्याच्या दिावला शोभेल अशी बायकोही जमळिे, बजख्ियार नार्ाचा 

मुलगा होिो अन शाही थाटाि िगु लागिो. दरम्यान काळाि त्याने फकत्येक लढाया फत्त ेकरुन 

अशरफीखानच्या सैन्यािील एक महत्र्ाचा व्यक्ती म्हणुन स्थान पटकार्िो. 

इकड ेत्याचा भाऊ रायनाक संिािीच्या सैन्याि भरिी होिो. नंिर धनािी िाधर्ाच्या सैन्याकडुन 

लढु लागिो. पण धनािी िाधर्ानी शाहुशी संधान बांधल्यार्र र् याच दरम्यान गार्ािील पाटलाचा बळी 

गेल्यामुळे नाराि होऊन परि कें व्हाच जिकड ेन फफरकण्याचा जनश्चय करिो. याला जसदनाक नार्ाचा 

मुलगा होिो. जभमनाकाचे दोन मुल एक मुसलमान बनिो अन शाही जिर्न िगु लागिो. दसुरा महारकी 

करि र्रुड्याि खहदचु्या लाथा खाि, फेकलेल्या िुकड्यांर्र गुिारा करि असिो. जिकड ेजभमनाकाचा नािु 

बजख्ियार शानो शौकजिने र्ाढि असिो िर ईकड ेदसुरा नािु जसदनाक मात् फेकलले्या िुकड्यार्र कस ंबस ं
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िगि असिो. एक स्र्ाजभमान, आत्मसन्मानाने र्ाढि असिो िर दसुरा गुलाम, खहदुचंी चाकरी करणारा 

अस्पतश्य म्हणुन र्ाढि असिो. दोघांच्या अंगाि रक्त जभमनाकाचं पण धमावचे संस्कार र्ेगळे. ईस्लाम मधे 

माणसाला माणुस म्हणुन र्ागणुक जमळि असि.े पररणामि: त्याच्या कलागुणांचा जर्कास होिो. दसुराही 

त्याच घराण्यािील पण खहद ुसंस्काराच्या अस्पतश्यिेचा बळी चढलेला हा जसदनाका गुलामीच्या र्ेढ्याि 

अडकून आयुष्याची होळी होिाना भ्र शब्द न उच्चारिा या नालायक व्यर्स्थेशी ईमान राखि िगिो. पुढ ेया 

जसदनाकचं लग्न होिं. त्याला मुलगा होिो, रायनाकला आपला बाप जभमनाकच पोराच्या पोटी िन्माला 

आला अस ेर्ाटि ेअन त्याचं नार् रायनाक आपल्या बापाच्या नार्ार्रुन जभमनाक असे ठेर्िो. 

फदल्लीचा िख्ि पलटजर्णारा महार 

आि पासुन ३०० र्षाव पुर्ी औरंगिेबाच्या फदल्लीि िाऊन िख्ि पलटजर्ण्याचा इजिहासाि 

महाराचा मोठा र्ाटा आह.े. औरंगिेबानंिर आलमजगरी आिमशहा फदल्लीच्या गादीर्र बसिो. 

अशरफीखान हसन अली सकट फदल्लीच्या फदशेन कुच करिो. आिमशहाचा भाऊ मुअज्जमने भार्ाच्या 

जर्रोधाि बंड केलं. अशरफीखान सोबि हसन अली मुअज्जमला िाऊन जमळिाि. आिमशहाचा पराभर् 

करुन मुअज्जम िख्िनजशन होिो. आपल्या नार्ाची द्वाही फफरर्ुन “बहाद्दरशहा” ह ेनार् धारण करिो. या 

सगळया िख्िा पालटामधे हसन अली महत्र्ाची भुजमका र्टजर्ि असिो. फदल्लीिील रािकारणाि 

महत्र्ाची भुजमका र्ट्र्ुन अशरफफखान अन हसन अली दोघेही अशरफीखानच्या िहाजगरीि “जचिाहगड”

ला रर्ाना होिाि. 

मधल्या काळाि बहाद्दरुशहासाठी मोठ्या मोहीमा खिकुन दणे्याचे काम अशरफीखान अनहसन अली 

यानी चोखपण ेपार पाडल.े प्रत्येक मोजहम खिकुन फदली. एक महार फदल्लीच्या रािकारणाि केर्ढा प्रभार्ी 

व्यजक्तमत्र् बनला होिा. ईकड ेपेशव्याना मात् याची भणकही नव्हिी. फरक एर्ढाच होिा की त्या 

महारानी खहदूचंी चाकरी सोडुन ईस्लाम जस्र्कारला होिा अन अंगी असलेल्या उपिि गुणांचा डकंा दाही 

फदशा र्ािु लागला. अंगभुि गुणांचा जर्कास होण्यासाठी पोषक  र्ािार्रन जमळिाच एक महाराच्या 

िमिेच्या किा ईिकया जर्स्िारल्या की िो फदल्लीच्या िख्िमजधल प्रत्येक महत्र्ाचा कामाि  नुसिा 

सहभागी होि नाही िर फदल्लीच्या गादीर्र कोण बसणार याचा जनणवयही (अशरफीखानच्या सोबिीने) 
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िोच घेिो. दरम्यान बहाद्दरुशहाचा मतत्य ुहोिो अन त्याचा मुलगा िहांदरशहा फदल्लीच्या गादीर्र 

बसण्यासाठी पाटठबा जमळार्ा म्हणुन अशरफीखानची मदि मागिो. पण अशरफीखानला िहांदरशहाचा 

अय्याशी र् उधळेपणाचा जिरस्कार असिो. म्हणनु अशरफीखान िटस्थ राहुन सगळं बघि असिो. जिकडे 

दोन मजहन्याच्या डार्पेचा नंिर िहांदरशहा आपल्या जिन्ही दारे्दार भार्ांची हत्त्या करुन िख्िनशीन 

बनिो. आिा अशरफीखानची िहाजगरी िप्त करण्याचा खजलिा पाठजर्िो. पण अशरफीखानच्या सोबिीला 

एक खंदा महार होिा. अशरफीखाननी फदल्लीचा बादशहा िहांदरशहालाचा पायऊिार करण्याचं ठरर्ुन 

टाकिो अन हसन अजलच्या सोबिीनं इलाहाबादकड ेकुच करिो. इलाहाबादला संय्यद बंधुशी संधान बांधुन 

फदल्लीच्या बादशहाचा िख्िा पालट करण्याचा आराखडा ियार केला िािो. बंगालचा सुभेदार फरुवकजसयर 

हा औरंगिेबाचा नािु. िहांदरशहाला बाद करुन फरुवकजसयरला गादीर्र बसजर्ण्याच ठरि ंअन त्याला 

पाचारण करण्याि येिं. फरुवकजसयर येिाच िहांदरशहाला बेिख्ि होण्याचा हुकुम सोडण्याि येिो. त्यानी 

नकार फदल्यार्र चढाई होिे. चढाईमध ेसगळ्याि महत्र्ाची आघाडी सांभाळणार लढर्य्या हसन अलीच 

असिो. बादशहाला सळो की पळो करणारा हसन अली र्िीराच्या आघाडीर्र िुटुन पडिो. पराक्रमाची 

शथव करिो. िहांदरशहाच्या फकत्येक आघाड्या उध्र्स्ि करिो. र्िीर झुजल्फकारखान एक खंदा र् धुिव 

लढर्य्या. पण हसन अलीच्या शौयावपुढे त्याचाही रटकार् लागि नाही. र्िीराला पळिा भुई कमी करिो 

अन शेर्टी िजमनीर्र लोळर्िो. नंिर र्िीराचं डोकं कलम करुन फरुवकजसयर याना पेश करिो. या 

शौयावर्र खुष होऊन फरुवकजसयरने हसन अलीला जसपाहसालर या जखिाबाने नर्ाििो. 

आिा फदल्लीचा बादशहा फरुवकजसयर हा हसन अली र् अशरफीखानच्या मिीिला असिो. अशा 

प्रकारे फदल्लीिील िख्िा पालट करणारा हसन अली हा पणु ेजिल्यािील र्रुड ेगार्चा एक महार होय.  

पाजनपिचा जहरो -  बजख्ियार (एक महार) 

ईकड ेमात् हसनचा भाऊ रायनाक लोकांची चाकरी करुन िगिो असिो. हसनने रायनाकला ईस्लाम 

जस्र्कारुन स्र्ि:चा उद्दार करण्याचे अनेक संदशे पाठजर्ले पण िो नकार दिेो. एकदा गार्चा भट आिारी 

पडिो म्हणुन रायनाकचा मुलगा जसदनाक पुण्याला भटाच्या मुलाना खबर दणे्यासाठी िािो. पण पुण्याि 
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राज्य पेशव्यांचं. महाराची सार्लीही पडु नय ेअसा जनयम. जसदनाकाला या जनयमाची िेर्ढी िाण नसिे. 

त्याची सार्ली एका भटार्र पडि अन जिथल्या जिथे पेशव्यांच्या जसपायाने जसदनाकचा सर कलम केला. 

जसदनाक शजनर्ार र्ाड्याच्या िर्ळच मारल्या िािो. दोष काय िर बामणार्र सार्ली पाडली. जिकड े

याच जसदनाकचा चुलि भाऊ बजख्ियार मात् पेशव्यांचे राज्य मोडुन काढण्याची अफाट शक्ती अंगी बाळगुन 

असिो. िसा बािीरार्ाशी लढण्याचा योग येिो पण बािीरार् चोर र्ाटेने येऊन पळुन िािो अन 

बजख्ियारचं स्र्प्त स्र्प्नच राहिं. नाजहिर पाजनपिच्या आजधच पेशर्ा बािीरार्चा सर कलम केल्या गेला 

असिा अन िेही एक महाराच्या हािाने पण बािीरार् थोडकयाि बचार्िो.जसदनाकची हत्या झाल्यार्र 

त्याचा मुलगा जभमनाक पोरका होिा. िेंव्हा मात् आिोबारायनाकला आपल्या भार्ाची म्हणिे हसन 

अलीची गोष्ट पट्ि.े या पशेव्यांशी बदला घ्यायचा असल्यास काकाकड ेिाऊन ईस्लाम जस्र्कार असा सल्ला 

दिेो अन जभमनाक पेशव्यांशी बदला घेण्यासाठी काकाच्या आश्रयाला उत्तरेस जनघिो. याच दरम्यान 

सदाजशर्रार् भाऊ पाजनपिच्या लढाईसाठी पुण्याहुन रर्ाना होिो. जभमनाक त्याच ि्याि साजमल होऊन 

उत्तरेस जनघिो. बापाच्या खुनामुळे खर्ळललेा जभमनाक पेशव्याचा जसर कलम करण्याचा मनसुबा बाळगुन 

असिो. र्ाटेि एकदा िसा योगही येिो पण बजख्ियार काकाच्या आगमनाने िी संधी िािे. 

पाजनपिची लढाई िोंडार्र येिे. या लढाईि पेशव्याना जशकस्ि दणे्यासाठी निीमखानअन बजख्ियार 

(पुर्ावश्रमीचा महार) एकत् येिाि. लढाईच्या काळाि जभमनाकचा काका अब्दालीच्या सैन्याि असिो िर 

जभमनाक ईकड ेभाऊच्या सैन्याि. एक रणांगणाि लढण्यासाठी असिो िर दसुरा चाकरी करण्यासाठी. एक 

मदुवमकी गािर्ि असिो िर दसुरा लाचारीचे िीर्न िगि असिो. हा फरक आह ेत्या खहदचू्या 

िाजियर्ादाचा, हा पररणाम आह ेगुणर्त्तलेा डार्लण्यार या ब्राह्मणी व्यर्स्थेचा,  अन पेशव्यांच्या काळाि 

या िािीयर्ादाने कळस गाठला होिा. ह ेदोघ ेबहाद्दरु अब्दालीला बरीच आमीश दाखर्ुन लढाईसाठी ईथ े

थांबर्ुन ठेर्िाि. अब्दाली मधेच उठुन परि िाण्याचा हट्ट धरे पण पेशव्याना पाजण पािण्यासाठी त्याची 

जनिांि गरि होिे ह ेओळखु असलले ेह ेदोन महारथी त्याला कुठल्याही फकमिीि िाऊ दिे नव्हिे. शेर्टी 

यांच्या मनासारखंच होिं,  पेशव्यांशी आमना सामना होिो. बजख्ियारने सगळी िाकि झोकुन फदली. 
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कुठल्याही फकमिीि पेशव्यांचा नायनाट करायचा असिो. आपल्या अंगािील मदुवमकी दाखजर्ण्याची ही 

आगळी र्ेगळी संधी असिे अन पेशव्याना िलर्ारीने पाजण पािण्याि येिे. पेशव्यांच्या खचध्या खचध्या 

करणारा अब्दालीचा उिर्ा हाि निीमखान असिो िर डार्ा हाि बजख्ियार असिो. पेशव्यांचा नायनाट 

करणार शुर सरदार बजख्ियार हा र्रुड्याचा महार होय. पेशव्यांच्या सैन्याची दानादान उडिे, बजख्ियारचं 

सैन्य पेशव्याच्या सैन्याला उभ ंगर्ि कापार्ं िसं कापि सुटि,े  जर्श्वासरार्  धाराजिथी पड्िो ईकड े

भाऊही कोसळिो. ह ेसगळं पाहुन पेशव्यांचा जसर कलम करण्याची ईच्छा बाळगणार या  जभमनाकाचं हृदय 

द्रर्िं, कारण आम्ही दयार्ान माणस.ं सगळे र्ैर जर्सरुन दया दाखजर्ण्याची आमची िाि. जभमनाकाला 

भाऊची दया येिे, अन मैदानाि मरणार्स्थेि पडलेल्या भाऊला उचलुन नफदच्या पल्ल्याड नेऊन िीर्नदान 

दणेाराही त्याच र्रुड्याचा महार जभमनाक असिो. अशा या शुर महारांच्या शौयावची कथा उलगडण्याचं 

सोनर्णी साहबेांचा हिखंडा फार जनराळा. त्यानी एक एक घटना जिर्ंि उभ्या केल्या आहिे. प्रत्येक 

व्यक्तीजचत्ण अचुक रटपलय. आिच्या बौद्धाना अजभमान र्ाटार्ं असा हा इजिहास या कादबंरीने 

उलगडाला आह.े प्रत्येक बौद्धाच्या (पुर्ावश्रमीच्या महाराच्या) घरी संग्रही ठेर्ार्ी अशी ही महाराची र्ीर 

गाथा म्हणिे ........आजण पाजनपि. 

एकदा नक्की र्ाचा. 
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खपपरी धमुाळ 

या गार्ाि एक सुंदर काळ्या दगडा मध्ये केलले ेहमेाडपंथी मंफदर आह.े मंफदरार्र उत्कत ष्ट कोरीर् 

काम आह.े फफयाट भारि ऑटोमोरटव्ह उत्पादन प्लान्टच्या बािुला खपपरी धुमाळ ह ेगार् आह.े प्रजसद्ध 

अशा रांिणगार् गणपिीपासुन ह ेगार् िर्ळ आह.े 
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दौंड िालकुा 

बागायिी  िालुका म्हणनु दौंडची ओळख आह.ेया िालुकयािील महत्त्र्पूणव झाडोरा हा काटेरी झुडुपी 

िंगल या प्रकारांिगवि मोडिे. जभमा नदीच्या  िीरार्रील दरे्स्थाने, कुरकंुभची दरे्ी, नारायण बेट येथील 

दत्त मंफदर, केडगार्चे पंजडिा रमाबाई जमशन, मलठनचा दादोिी कोंडदरे् यांचा र्ाडा या बाबींमुळे 

पयवटनदतष्या दौंड िालुका महत्र्ाचा आह.े 

पुण ेसोलापुर महामागावर्र दौंड िालुकयािील कुरकंुभ येथे 

फफरंगाई दरे्ीची दोन ऎजिहाजसक मंफदरे आहिे. फलटण संस्थानचे 

अजधपिी संभािीरार् नाईक यांनी सन १७५९ मध्ये मंफदराचा 

िीणोध्दार केला. िो जशलालखे 

उपलब्ध आह.े ५१ 

शजक्तपीठांमध्य ेफफरंगाई दरे्ीचे 

स्थान आह.े कुरकंुभ गार्ाि आजण 

िर्ळच्या टेकडीर्र अशी दोन मंफदरे आहिे. टेकडीर्रील मंफदराि 

दरे्ीची अर्घी सहा इंच उंचीची मुिी, महादरे्ाची खपड, गुराख्याची 

घोंगडी आह.े 

 दौंड शहरा पासून दौंड - कुरकंुभ रोडर्र ५ फक .मी अंिरार्र 

जनसगवरम्य गुपे्तश्वर फारेस्ट िळे 
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र्ाघोली  

येथ ेजशर् शंकराचे मंफदर आह.ेर्ाघेश्वर यार्रुनच गार्ाला र्ाघोली ह ेनार् पडले आह.े र्ढू 

िुळापुरच्या  थोड ेपुढेच ह ेमंफदर आह.े मंफदराच्या बािुला िलार् आजण गाडवन पसरलले ेआह.े मंफदर 

काळ्या दगडाि कोरलेल ेआह.े मंफदराच्या पुढेच थोड्या अंिरार्र जपलािीरार् िाधर् ह ेपेशर्ाईचे सरदार 

होिे त्याचंी समाधी आह.े 

‘  ‘    
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जर्श्वव्यापी मानर्धमव आश्रम, पाटेठाण, िालकुा दौंड 

ही एक आध्याजत्मक र् सामाजिक कायव करणारी संस्था असून प.पु. सद्गुरु समथव श्री,गणपि नानािी 

हबंीर (हबंीर बाबा ) यांनी स्थापन केली आह,े र् सध्या बाबांचे सिजशष्य र् सुपुत् प.पु. सद्गुरु श्री, 

सुमंिबापू हबंीर, ह ेया संस्थेचे जर्ध्यामान अध्यि आहिे. महाराष्ट्रािील अनेक गार्ोगार्ी फफरून 

अध्याजत्मक प्रर्चने र् र्तिारोपण स्त्री भ्रूण हत्या िसेच खरा दरे्, र् खरा धमव, खरी भक्ती र् खोटी भक्ती 

िसेच अंधश्रद्धा जनमूवलनाचे कायव करि असिाि. त्यांचे ह ेकायव अगदी अव्याहि पणे अख्या महाराष्ट्रभर 

अखंड पणाने चालू आह,े 

 अर्ांिर माजहिी मागे (िा. दौंड) सोनर्डी येथील भीमा नदीच्या पात्ाि १०० र्षे र्याचे र् 

२००फकलो र्िनाचे कासर् मतिार्स्थेि सापडल ेआह.े या कासर्ाची उंची ६ फूट ३ इंच असून मान २ फूट 

८ इंच आह.े शेर्ाळी रंग, नॅरो हटेेड सॉफ्ट सेल टटवल (जचत्ा इंजडका) िािीचे ह ेकासर् होिे. सोनर्डी येथ े

१९८१ ला भीमा फकनायावर्र साधारणि: १२५ फकलो र्िनाचे कासर् सापडल ेहोिे. त्यानंिर आिा पुन्हा 

२०० फकलो र्िनाचे कासर् सापडल्यामुळे हा एक योगायोग समिला िािो.  

जशिोळे कत षी पयवटन कें द्रसंपकव  - श्री. बाळासाहबे ियरं्िरार् जशिोळे 

सी-8,समथव पाकव ,आनंदनगर,पुण-े५१ 

मु.पो. कुसेगांर्,(र्ाघदरा), िा. दौंड,जि. पुण.े 
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इंदापरू िालकुा 

इंदापूर िालुका हा पुणे जिल्याच्या सरहद्दीर्र असून पुण ेजियाच्या पूरे्स शेर्टचा िालुका आह.े 

इंदापूर िालुका भीमा र् नीरा नदीच्या पररसराि आह.े पौराजणक काळाि इंदापूरचे नांर् इंद्रपुरी अस ेहोिे. 

िालुकयाचा भाग पूर्ी मालोिीरािे भोसल ेयांचे िहाजगरीमध्ये समाजर्ष्ट होिा. इंदापूर ह ेिालुकयाचे 

मुख्यालय असून त्या रठकाणी सर्व शासकीय कायावलय ेआहिे. इंदापूर िालुकयामधून पुण-ेहदै्राबाद हा 

राष्ट्रीय महामागव क्रमांक ९ िाि असून इंदापूर-पुण ेह ेअंिर १३५ फक. मी. आह.े 

िालुकयाचे उत्तर सीमेर्र भीमा नदी र्ाहि असून दजिणेस नीरा नदी आह.े भीमा नदीर्र सुप्रजसद्ध 

उिनी धरण असून िलाशयाि २२ गारे् बुडाली आहिे.. धरणाच्या पाण्याचा फुगर्टा सुमारे ५० फक. मी. 

असून त्या पाण्याचा उपयोग कत जषजर्कास र् मत्स्यपालनासाठी होि आह.े िालुकयािील भीमा र् नीरा दोन 

नद्ा, धरणाच्या पाण्याचा फुगर्टा र् नीरा कालर्ा यामुळे बहुिांशी भाग बागायिी असून िालुकयाचा 

मध्यभागच्या पठारार्रील भाग हा जिरायिी आह.े प्रमुख व्यर्साय शेिी असून ऊस ह ेपीक मोठ्या 

प्रमाणाि घेिल ेिािे. इंदापूर िालुकयाि सहकारी ित्त्र्ार्र िीन साखर कारखाने आहिे. सर्ावि िुना श्री 

छत्पिी सहकारी साखर कारखाना, भर्ानीनगर असून त्यानंिर इंदापूर सहकारी आत्ताचा कमवयोगी 

शंकररार्िी पाटील सहकारी साखर कारखाना, महात्मा फुल ेनगर जबिर्डी र् त्यानंिर नीरा-भीमा 

सहकारी साखर कारखाना, शहािीनगर हा आह.े िसेच एक खािगी साखर कारखाना एक र् खािगी 

गुळाचा कारखाना आह.े 

इंदापूरला ऐजिहाजसक महत्र् आह.े िालुक्याचा भाग पूर्ी जशर्ािीरािांचे आिोबा मालोिीरािे 

भोसल ेयांचे िहाजगरीमधये् समाजर्ष्ट होिा. मुघल साम्राज्य जर्स्िार करि असिाना मालोिीरािे येथील 

युद्धाि मरण पार्ले. 
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श्री िते् जनरा-नरखसहपरू - स्थान आजण महात्म्य 

जनरानरखसहपूर ह ेस्थान आग्नेय फदशेस असून पुण ेजिल्याचे िे शेर्टचे टोक आह.ेिेत्ाच्या एका बािूने 

जनरा नदी िर दसुऱ्या बािूने भीमा नदी आजण जिसऱ्या बािूस या उभयिांचा संगम. िीन बािूने पाणी र् 

एका बािूस िमीन अस ेह ेरमणीय स्थान आह.े या िेत्ाचा आकार खसहाच्या नाखासारखा आह.े 

येथील श्री नरखसह हा महाराष्ट्र ,कनावटक आजण मध्य-प्रदशे यािील अनेक नरखसह भक्तांचा कुलस्र्ामी 

आह.ेया सर्व भक्तांचे श्री नरखसह ह ेअजधष्ठान आह.ेिे या िेत्ास मानिाि.इिकेच काय िर ज्यांचा कुलस्र्ामी 

नाही अशा जह अनेकांना िेत्ाचे महात्म्य र् रमणीयिा िाणर्ली र् िी त्यांनी मान्य केली.अनेक भक्त येथ े

दशवनासाठी येिाि र् नरखसहाचा आशीर्ावद घेिाि. 

 िसेच या िेत्ाला शास्त्रीय महत्र् दखेील आह.ेअस ेम्हणिे शास्त्रज्ञानी या िेत्ाचा अभ्यास केला 

होिा. त्याि अस ेफदसून आल ेफक जनरा- नरखसहपरू ह ेपत्र्ीचे मध्यस्थान/ नाजभस्थान आह.े िसे शास्त्रीय 

पुरारे् दखेील आहिे.ह ेएक भू र्ैज्ञाजनक सत्य आह.ेिे अनेक लोकांना जनरा-नरखसहपुरला भेट दणे्यास 

आकर्पषि करिाि. 

िसे खूप पुरारे् आहिे फक या पजर्त् स्थानाला खूप मोठा इजिहास आह.ेपूर्ी पासूनच ह ेस्थान प्रजसद्ध 

आजण धार्पमक आह.ेआपल्याकड ेअसा पुरार्ा आह ेफक पूर्ी प्रभ ूरामचंद्र यांनी आपली पजर्त् यात्ा 

रार्णाचा र्ाढ केल्यानंिर मुनी अगस्िी यांच्या सांगण्यार्रून पूणव केली. त्यांनी जह यात्ा जनरा-नरखसहपूर 

येथूनच सुरु केली होिी.ह ेस्थान खूप सुंदर आजण धार्पमक आह.े अनेक मुनी आजण भक्त येथे पूिेसाठी येिाि. 

अस ेम्हटल ेिािे फक महषी व्यास सुद्धा येथे काही कालार्धीसाठी राजहल ेहोिे.समथव रामदास यांनी दोन 

र्ेळा जनरानरखसहपूर येथ ेभेट फदली याची प्रचीिी येिे.शके १५५३ च्या एकादशीस समथव पंढरपरुास आल े

होिे.चंपाषष्ठी साठी त्यांना पालीच्या खंडोबाला िायचे होिे.िे येथ ेआले होिे आजण त्यांनी संगमार्र स्नान 

,संध्या आटपून त्यांनी एक सुंदर कीिवन सादर केल ेहोिे.जनरा आजण भीमा नदीच्या संगमार्र असलेला 

अंडाकत िी प्रचंड असा घाट शके १५२७ मध्य ेबांधून पूणव झाला.ह ेबांधकाम कोणी जत्मलापाळ दाधिी 
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मुधोिी यांनी केल.ेसदरील बांधकाम सिि ३ र्षे चालू होिे. पुढ ेशके १७८७ साली रघुनाथ रार् 

जर्न्चुरकर यांनी दरे्ालयाचा एकदरीि िीणोद्धार केला त्यासंबंदीचा जशलालेख दरे्ालयाि उपलब्ध आह.े 

दरे्ालयाच्या आिील बािसू असणाऱ्या पररर्ार दरे्िा खालील प्रमाण े

१) शेिघर : ह ेरंगजशळेच्या गाभाऱ्याि असून शिेघराि दोन पलंग आहिे.एक श्री नरखसहाचा र् 

दसुरा शामरािाचा .पलगंार्र गाद्ा ,जगद्ाव ,उश्या र् श्रींची प्रजिमा आह.े 

२) स्िंभ-नरखसह : रंग जशळेच्या सभा मंडपािील एका स्िंभार्र जहरण्यकश्यपूच्या र्धाचा प्रसंग 

कोरललेा आह.े 

३) लक्ष्मी मंफदर : श्री नरखसहाचे डार् ेबािूस श्री महालक्ष्मीचे मंफदर आह.े श्री महालक्ष्मीची रेखीर् र् 

सुंदर मूिी गंडकी जशळेची आह.ेमूिी उभी आह.ेपूिा बांधल्यार्र बसल्यासारखी फदसिे.या मंफदराचे जशखर 

ह ेदगडी आह.ेह ेजशखर जनरा नदीच्या पात्ापासून सुमारे १५० फुट उंच आह.ेजशखराच्या दोन दगडामध्ये 

एक लहानशी पहाि आह.ेत्यािून फदर्स रात् पाणी िीरपिे.उगमस्थान अज्ञाि असललेा हा लहानसा पाझर 

येथ ेगुप्त गंगा म्हणून ओळखला िािो.हा एक चमत्कारच आह.ेिकव  शास्त्राने याचा उलगडा करिा येि नाही. 

४) भक्त प्रल्हाद मंफदर : श्री नरखसहाच्या समोर लाकडी सभामंडपाि भक्त प्रल्हादाचे मंफदर आह.े हाि 

िोडून उभी राजहलेली ही मूिी काळ्या पाषाणाची आह.ेप्रल्हाद कत ि नरखसह मूिी र् प्रल्हाद मूिी 

एकमेकांच्या समोर असनू नरखसह मूिीच्या पायांच्या समपािलीस या मूिीचे मस्िक येिे ह ेएक जर्शेष 

आह.े 

५) श्री दत्तात्य मंफदर : दत्तासाठी एक छोटेस ेदरे्ालय बांधलेल ेआह.ेह ेबांधकाम संपूणव लाकडी असून 

दत्तमूिी पांढऱ्या संगमरर्री दगडाची आह.ेजह मनोहर मूिी खसहासनार्र स्थाजपि आह.े 

६) भीमा शंकर : दरे्ाच्या उिव्या बािूस भीमा शंकराचे छोटेसे दऊेळ आह.े शाळूककच्या मानाने 

खपडी उंच आह.े 
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७) जर्ठ्ठल-रुजकमणी : भीमा शंकराच्या उिव्या बािूस छोया दरे्ळाि जर्ठ्ठल-रुजकमणीच्या मूिी 

आहिे.दोन्ही मूिी पाजहल्यास पंढरपूरची आठर्ण येिे. 

८) राघर्ेंद्र स्र्ामी र्तंदार्न : मद्व संप्रदायाचे श्रद्धास्थान मंत्ालय जस्थि श्री राघर्ेंद्र स्र्ामी ह ेभक्त 

प्रल्हादाचा अर्िार होि.र्तंदार्न प्ररे्शानंिर त्यांचा प्रत्यि र्ास मंत्ालय िेत्ी आह.ेमंत्ालय सर् ेजनरा 

नरखसहपूर िेत्ी मी जर्जशष्ट काळी जनर्ास करेल अशी त्यांची भजर्ष्यर्ाणी असल्याने शके १८५० साली श्री 

राघर्ेंद्र स्र्ामींचे र्तंदार्न श्री नरखसह दरे्ालयाि बांधल ेगेल.ेदरर्षी श्रार्ण मजहन्याि आराधना महोत्सर् 

सािरा केला िािो. 

९) शालीग्राम : शाकंबरीच्या मंफदरािर्ळ शालीग्रामाच्या आकाराचा एक मोठा पाषाण आह.े 

१०) िरटी नरखसह : मोठा ओटा त्याच्या कें द्र स्थानी िरटी र्ति त्याच्या खाली श्रींच्या चार पादकुा 

असून मंफदरा शेिारच्या दसुऱ्या िरटी र्तिास पार बांधलेला आह.े 

११) शाकंबरी : अठरा भूिांनी युक्त अशी दरे्ीची मूिी या मंफदराि आह.े 

१२) काशी जर्श्वेश्वर : खोल गाभारा असलले ेजशकार युक्त र् महादरे्ाच्या खपडी प्रमाण ेफदसणारे एक 

ओबडधोबड मध्यम दऊेळ ,समोर बसजर्ललेा एक मोठा दगडी नंदी र् गाभाऱ्यािील खपडी शाळंुका हा 

काशी जर्श्वेश्वर येथ ेआह.ेखपड काढली असिा खोलगट भाग फदसिो त्याि िीन खलग आहिे िे ब्रह्मा ,जर्ष्णू 

आजण महशे 

१३) काळा दत्त : काशी जर्श्वेश्वराच्या 

उिव्या बािूस एका दरे्ळाि पाषाणाची 

दत्ताची मूिी आह.ेत्यास काळा दत्त अस े

म्हणिाि. 

१४) मुहूिव गणपिी : एका 

स्िंभार्रील कमानीि गिाननाची मूिी 



पणेु जिल्हा  माधुरी नाईक 

 ई साहहत्य प्रतिष्ठान  www.esahity.com 

आह.ेमुख्य दरे्ालय बांधण्याअगोदर ही मूिी स्थापन केली. 

१५) काळभैरर् : पूर्व दरर्ाज्याकडे 

भैरर् नाथाचे दऊेळ ओर्रीि आह.ेह ेस्थान 

सोनारी येथील भैरर् नाथाच्या दोन मूिी 

आहिे. 

१६) रामेश्वर : लक्ष्मी मंफदर लगि 

एक रामेश्वराचे ह ेदऊेळ आह.े 
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१००८ शांिीनाथ फदगबंर िैन मंफदर 

श्री इ.स. १००८ शांिीनाथ फदगंबर िैन मंफदर इंदापूर पुण ेमध्य ेआह.े या मंफदराचा नमुना नजर्न 

दजिण मंफदरासारखा आह.े या मंफदराचे मुख्य आकषवण मुजनसुव्रि स्र्ामींचे  सर्व पुिळे २७ फूट उंच र् 

गॅ्रनाइटचे आहिे . मंफदराला  सोनेरी रंग आह.े त्यामुळे त्याला सुर्णव मंफदर असे  दजेखल म्हणिाि. पुण-े

४१३१२० 
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ई साजहत्य प्रजिष्ठान 

 

मराठी पुस्िक र्ाचायला कुठे िायची गरि नाही  .िुमच्या मोबाईलर्र आिा 

हिार मराठी ई पुस्िके आहिे.  

मराठी ई पुस्िकं िुम्ही www. esahity. com र्रून डाऊनलोड करा. ककर्ा 

esahity@gmail.com ला कळर्ून मेल ने जमळर्ा. ककर्ा 7710980841 हा नंबर सेव्ह 

करून या नंबर ला िुमचे नांर् र् गांर् Whatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे 

जमळर्ा. ककर्ा ई साजहत्यचे app. https://play. google. com/store/apps/details?id=com. esahity. 

www. esahitybooks या खलकर्र उपलब्ध आह.े िे download करा. ह ेसर्व मोफ़ि आह.े 

No terms. No Conditions. 

आिा ठरर्लंय. मराठी पुस्िकांनी अर्घं जर्श्व व्यापून टाकू. प्रत्येक मराठी 

सुजशजििाच्या मोबाईलमध्ये फकमान पन्नास मराठी पुस्िकं असलीच पाजहििे.  प्रत्येक 

मराठी माणसाच्या!  

िुमची साथ असेल िर सहि शकय आह ेह…े कत पया िास्िीि िास्ि लोकांना 

याि साजमल करून घ्या.  

आपले नम्र 

टीम ई साजहत्य 

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