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अलाद्दीनची गोष्ट माहिि असेल ना? अलाद्दीन आहण जादचूा कदिंा. िा जादचूा 

कदिंा हमळाल्यािंर अलाद्दीन िाहििी िरू र्ििो. िाहििी हमळिंू र्ििो. ििंां िेिंढां मोठां  घर 

बाांधिो. सलुिानाच्या मलुीला हमळिंिो. त्याचां ि ेगुहपि िळल्यािंर एि कदिंस त्याचा दषु्ट िािा 

मुस्िफ़ा एिा “व्यापार् याच्या” िंेषाि येिो. घराि अलाद्दीनची बायिो म्िणजे सलुिानाची 

लाडािंललेी मांद मुलगी असि.े दषु्ट मुस्िफ़ा हिला चिचिीि छान छान कदिें दाििंिो आहण 

घरािल्या जुन्या कदव्याच्या बदल्याि िे दऊे िरिो. हिला नािीिरी आपला जुनाट कदिंा आिंडि 

नसिोच. िी लगेच ियार िोिे. 

पुढची गोष्ट आजिी सुरूच आि.े 

आम्िी परदरे्ी व्यापाऱयाांच्या जाहिरािींना भुलनू आपली भाषा, आपल े किल्ल,े 

आपल े हिंचार सगळेच मािीमोल समजायला लागलो आिोि. आपल्याला सगळ्या हिंदरे्ी 

िंस्िूांचां आहण स्थळाांचां िौिुि. हिंदरे्ी लोिाांच्या आचार हिंचाराांचां िौिुि. अगदी आपल्याला 

आपली भािरी झुणिा सुद्धा फ़ालि ू िंाटायला लागलेि. बगगर आहण हपझ्झाच्या समोर 

पुरणपोळी सुद्धा बेचिं िंाटि.े आपल्या लेण्याांचां, किल्ल्याांचां, भाषेचां जिन िरण्याि जर आपण 

मागे पडलो िर आपलां िािी िरां नािी ब्िंा. 

दहिण भारि िा भव्य मांकदराांसाठी प्रहसद्ध आि.े एिा एिा मांकदराची उांची, 

भव्यिा आहण श्रीमांिी पिाि आहण ऐिि रिािंी. म्िणून िर पयगटि दहिणेची मांकदरां पिायला 

जािाि. दहिणात्य लोिाांना या मांकदराांचा फ़ार अहभमान आि.े िािीसा गिंगिी. असायलाच ििंा. 

पण िी मांकदरां उत्तरेिहून आलेल्या आक्रमि िंािंटळीपासून सुरहिि राहिली याचां श्रेय मात्र 

मराठी लोिाांनी अहभमानाने घ्यायला ििंां. मघुलर्ािी, िुिुबर्ािी , आकदलर्ािी अर्ा बड्या 

बड्या र्ाह्ाांर्ी एि िािी मुिाबला िरून आम्िी मराठ्ाांनी िांजािंर िे पेर्ािंर मराठेर्ािी 

स्थापन िेली. आमच्या या किल्ल्याांनी आमच्या पूिंगजाांनी एि सांरिि वभि उभी िेली म्िणून 

दहिण सुरहिि राहिली. सिंगच मराठी जण लढाईला गेले असिील असे नािी. पण िािींनी रसद 

पोचिंली असेल. आहण िािींनी घाम गाळून दणिट किल्ल ेबाांधल ेअसिील. थोड ेथोडिे नािी 
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हिनर्ॆहून अहधि िडि किल्ल.े राजस्थानसारि ेर्ोभेचे किल्ल े नािी. मराठ्ाांचे किल्ल ेम्िणजे 

रणिां दनी किल्ल.े आमनेसामनेच्या युद्धाि वजिणां अर्क्य असे किल्ले. प्रत्येि किल्ल्याची 

गुांिागुांिीची रचना. प्रत्येि किल्ल्याची िंेगिंेगळी र्क्तीस्थानां. प्रत्येि किल्ला एि ऊजागस्थान. एि 

र्क्तीस्थळ. त्यामुळे मराठ्ाांच्या मुलींनी जोिार हबिार िेल े नािीि. त्यािी घोड्याांिंर बसून 

रणाि उिरल्या. र्त्रूांना िापले. असां ि ेर्क्तीस्थळ. मुडद्यासारख्या मनालािी उभारी दईेल असां. 

या किल्ल्याांचा आम्िाला गिंग आि.े ि े किल्ल े ि े आमच्या िरुणाांसाठी मांकदरांच आििे. आई 

भिंानीची र्क्ती मांकदरां. याांच्यािून हमळणारी ऊजाग िाच आमचा अलाद्दीनचा हचराग. या 

जगािलां िाहििी हमळिंण्याची उमेद जागिंणारा कदिंा. पथदर्गि कदिंा. जादईु. 

ई साहित्य प्रहिष्ठानने या प्रत्येि र्क्तीस्थळाचां स्िंिांत्र ई पुस्िि बनिंण्याचां िाम 

िािी घेिलां. म्िणिा म्िणिा िजार िाि पुढे सरसािंल.े नहचिेि जोर्ीपासून सरुू झालेल्या या 

योजनेि माधुरी नाईि, अरविंद नाईि, पांिज घारे, ओंिार ओि अर्ा िरूण लेििाांच्या फ़ळीि 

आिा भास्िर नारिर, सांिल्प चौधरी अस े िाज्या दमाचे हर्लेदार साहमल िोि आििे. या 

पुहस्ििाांिून नव्या टे्रिसगना मागगदर्गन िर िोिेच पण हिंदरे्ाि असलेल्या कििंा िंयानुरूप 

टे्रकिगपासून दरू असलले्याांना पुनःप्रत्ययाचा आनांद हमळिो. त्यामुळे या पुहस्ििा फ़ार आनांदाने 

िंाचल्या जािाि.  

या पुहस्ििा प्रत्येि मराठी माणसापयंि पोिोचल्याच पाहिजेि. आम्िी त्यासाठी 

लािों लोिाांना या मेलने हिंनामूल्य पाठिंिो. पण िोट्यिंधी मराठी लोिाांपयंि त्या न्यायच्या 

िर त्यासाठीिी िजार िाि ििंेि. िुमच्या ओळिीच्या िरूण मांडळींना या अहभयानाि साहमल 

िरून घ्या. त्याांचे ई मले पत्त ेिळिंा. त्याांना पुस्ििे द्या. आिा िी पुस्ििे मोबाईलिंरिी िंाचिा 

येिाि. www.esahity.com िंरून डाऊन लोड िरा. हर्िंाय निंनिंीन apps येि आििे. ई 

साहित्य प्रहिष्ठानचां app लिंिरच येि आि.े  

मराठी िी िेिंळ भाषा नािी. िी एि िंृत्ती आि.े एि परांपरा. एि िंारसा. त्याचां 

जिन िरूया. सिंग राजिारणापासून दरू राहून. पुढच्या हपढ्ाांना या समृद्ध िंारर्ाचा लाभ घेऊ 

द्या. त्यासाठी पसैे निोि. फ़ार िंेळिी निा दऊे. िृपया आपल्या ओळिीच्या दिा मांडळींचे ई 

मेल पत्त ेिळिंा. आमचे VIP सभासद िोण्यासाठी एिंढांच पुरेसां आि.े  

 

टीम ई साहित्य 

esahity@gmail.com 
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ि ेपुस्िि समथग 

श्री रामदासाांच्या  

हिंचाराांप्रमाणे आचरण िरणाऱया 

भक्ताांना 

आदरपुिंगि अपगण 

 

--माधुरी       
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किल्ल ेसज्जनगड 

 

सािारा हजल्ह्ामध्य े अनेि प्रेिहणय स्थळे आििे. या रठिाणाचां स्िंिःचां िंेगळां 

असां िंैहर्ष्ट्य़ आि.े सािाऱयाला जाण्यासाठी िास हनहमत्त िोिां िे हचऊ आहण िाऊला भेटायला 

जाण्याचां. ह्ा िािी गोष्टीिील हचऊ िाऊ नािी िर हमत्राच्या जुळ्या मुली आििे. त्याांच्या 

सोबि चाांगला िंेळिी घालिंिा येईल आहण थोडां सािारािी किरिा येईल म्िणून  सािारला 

जाण्याअगोदरच आकदत्य िडिे याांचां सािार् याच्या मुलिाि ि े पुस्िि िंाचण्याि आले िोिे. 

पुस्िि िंाचुनच सािार् याच्या प्रेमाि पडलो िोिो. पुस्िि अहिर्य सुांदर आहण सुटसटुीि आि.े 

िेच बरोबर घेऊन सािार् याला गेलो. हिथे िुद्द लिेिाांना भेटणार िोिो पण िे राहून गेले.  

चला िर आिा सिर िरुया सज्जनगडासि सािार् याची. . .   

किल्ल ेसज्जनगड 

सािार् यािंरून सज्जनगड िा किल्ला १८ कि. मी. िंर आि.े मागच्याच िंषी 

गोनीदा दगुगप्रेमींनी चौथे दुु्गगसाहित्य सांमलेन सज्जनगडािंर ७ िे ९ िेब्रुिंारी २०१४ साली 

आयोहजि िेले िोिे. िर जाणून घेऊया अर्ा या सज्जनगडाहिंषयी.  

हर्लािाराांनी याची ११ व्या र्ििाि उभारणी िेली. प्राचीनिाळी अश्वलायन 

ऋषींची िपोभुमी, त्यामुळे या किल्ल्याचां प्राचीन नािं ‘अश्वलायन गड’ ि े िोिां. पायथ्यार्ी 

असणार् या परळी गािंामुळे याला परळीचा किल्ला ि े नािं कदले. बिामनी सत्तेची र्िल े

झाल्यािंर हिंजापुरच्या आकदलर्िािड े िा किल्ला िोिा. आकदलर्िाच्या िाळामध्ये याला 

‘निंरसिारा’  ि े नािं िोि. २ एहप्रल १६७३ या कदिंर्ी हर्िंाजी मिाराजाांनी िा किल्ला 

वजिला. पुढ े ९ जुन १७०० या कदिंर्ी औरांगजेबाने िा किल्ला वजिुन घेिला. औरांगजेब 

गेल्यानांिर इ. स. १७०९ मध्य ेसज्जनगड र्ाहु मिाराजाांच्या िाब्याि िोिा. अिेर इ. स. १८१८ 
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मध्य ेइांग्रजाांनी िा किल्ला वजिला. अर्ी हिंहिंध नािें धारण िरणाऱया या गडािंरील रामदास 

स्िंामींच्या समाधीचे दर्गन घेण्यासाठी येणार् या लोंिाची सांख्या मोठी आि.े सज्जनगडाच्या 

पायथ्यार्ी असलेल्या परळी गािंािील यादिंिालीन मांकदरे आिंजुगन पािािंी.  

राजिंाडा बसस्थानिािून हनयहमि बस सज्जनगडला जािाि. दर एि िासाने बस 

गडािंरिी जािे. सज्जनगडाच्या िािळ पायथ्यापयगन्ि गाडी येिे. इथून पायऱयानी चालि 

गेल्यािंर प्रथम उजव्या बाजुस एि जुने िामधेनू मांकदर आहण समोरच एि िनुमान मांकदर आि.े  

   गडािंरिी जािाना लागलेल ेि ेर्ेंगाचे झाड.  
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रस्त्याने िंरिी जािाना मध े मध े स्थाहपि िेलले े ११ िनुमान मुिी आििे. त्या 

समथागनी स्थाहपि िेलले्या ११ मारुिीची प्रहििृिी आििे.  
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इथून िंरिी गेल्यािंर प्रथम छत्रपिी हर्िंाजी मिाराज मिाद्वार लागिे.  

 

ह्ा उांच आहण रेिीिं मिाद्वारािून आि गेल्यािंर पुढ ेसमथग मिाद्वार लागिे. या 

दरिंाज्यामागे पिारेिऱयाच्या दिेंड्या आििे. दरिंाजािून आि आल ेिी उजव्या बाजुला एिा 

िाळ्या पाषाणाि छोटासा लेि िोरलेला कदसिो.  

गडाच्या िािळपायथ्यापासून जिंळजिंळ १५० पायऱया चढल्यािंर गडाचा 

माथा येिो. समथग मिाद्वारािून पायऱयानी िंर आल्यािंर एि झाड लागिे हिथून एि िंाट 

उजिंीिड ेजािे. या िंाटेने पुढ े गेल्यािंर एि रामघळ लागिे. िी रामघळ समथागची एिाांिाि 

बसण्याची जागा िोिी.  
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आहण माथ्यािंर डाव्या बाजुला आल्यािंर ‘घोडाळे िळे’ नािंाचे िळे आि.े थोड े

पुढ ेगेल्यािंर आिमध्ये आहण एि लोिमान्य रटळि स्मिृी म्िणून िमान आि.े  
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रस्त्यािंर मधेच असे िेटे घेऊन बसलेल ेएि दिुान आििे. िो िेटा घालुन ३० 

रुपयाि िुमचा लगेच िोटो कदला जािो. सािार् याि आल्याची एि आठिंण म्िणून चाांगल ेआि.े  

 

िळ्यार्ेजारी पडक्या अिंस्थेिील एि महर्दिंजा इमारि आि े िर समोरच 

आांग्लाई दिेंीचे मांकदर आि.े या मांकदरािील दिेंीची स्थापना समथागनी िेललेी आि.े िी दिेंीची 

मुिी समथांना िोरेगािं िालुक्यािील अांगापुर गािंाच्या डोिाि सापडली. या डोिामध्य े

समथांना श्रीराम आहण िुळजाभिंानी या दोन मुिी सापडल्या. याांपैिी श्रीराममुिी त्याांनी 

चािळमध्य े आहण िुळजाभिंानीची मुिी सज्जनगडािंर स्थापली. िुळजाभिंानीची िी मुिी 

िाळ्या पाषाणाची आि.े मांकदरासमोर ध्िंजस्िांभाचा बुरुज आि.े आांग्लाई दिेंी िडून पुन्िा 

आल्यामागे परि यािं.े उजव्या बाजुच्या चढणीिंर गेल्यािंर एि बाांधीिं िलािं आि.े या 

िलािंाच्या पुढ े समथगहर्ष्टय़ िल्याणस्िंामी याांनी समथागच्या अांगािंरील उडालेल्या छाटीसाठी  

दरीि मारलेल्या  उडीचे स्मारि, िल्याण छाटीस्मारि आि.े इथून पुन्िा मुख्य िंाटेिंरून पुढ े

गेल्यािंर डाव्या बाजुला श्रीधर िुटी, आहण त्याच्या समोरच पेठेिील मारुिी आि.े पुिंी या 
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पररसराि गडािंरील मखु्य िंस्िी म्िणजे पेठ असािंी, म्िणून या रठिाणी असणाऱया िनुमान 

मांकदराला पेठेिील मारुिी म्िणिाि. समथग  गडािंर रािण्यासाठी आल े त्या अगोदरपासून ि े

मांकदर आि.े मांकदरािील मारूिीच्या मुिीचे िंैहर्ष्ट्य़ म्िणजे या मारुिीचे िोंड उघड ेआि.े  

या मारूिी मांकदराच्या मागच्या बाजुला हपण्याच्या पाण्यासाठी िंापरण्याि येणारे  

‘सोनेरे िळे’ नािंाचे िळे आि.े या िळ्यामध्ये उत्तर बाजुस िािी प्राचीन गुांिा आििे. पण सध्या 

पाण्याची पािळी जास्ि असल्यामुळे त्या पाण्यािच असिाि.  

 

  



 किल्ल ेसज्जनगड       माधरुी नाईक 

ई साहित्य प्रहिष्ठान                                                              www.esahity.com 

िंाटेि अनेि दिुाने थाटलेली कदसिाि.  

     

पुढ े घेल्यािंर अर्ोिाची झाडे लािंलले े अर्ोििंन आि.े अर्ोििंनाि उजव्या 

बाजुला समथगहर्ष्टय़ा अक्काबाई याांचे िंृांदािंन आि.े  
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अर्ोि िंनाच्या समोरच गडािंरील 

मुख्य िंास्िु म्िणजे श्रीराम मांकदर आहण समथग – 

िंृांदािंन. या मांकदराची बाांधणी सांभाजीराजाांनी िेलेली 

आि.े श्रीराम मांकदरामधील श्रीराम, लक्ष्मण सीिा, 

िनुमान याांच्या मुिी  िांजािंरमध्ये अरणीिर 

नािंाच्या अांध- िाराहगरािडून बनिंून घेऊन, 

हर्िंाजीराजाांचे बांध ुव्यांिोजीराजे याांनी समथागना भेट 

कदलेल्या आििे. या मुिीसमिंेि रामदासस्िंामींची 

एि छोटी मुिी िनुमानसन्मुि स्थापललेी आढळिे. या 

सिंग मुिी पांचधािुच्या असून िंषागिून पाच कदिंसच याांची यथासाांग स्नान आहण पुजा िेली जािे. 

श्रीराम मांकदराच्या िळघराि समथागची समाधी आि.े सिाळी ८ िे १० या िंेळेि उघड्या हर्लेचे 

दर्गन घेिा येिे. पुजेनांिर समाधी िंस्त्र िं िुलाांनी आच्छादललेी असि.े त्यासाठी भक्ताांची गदी 

असि.े आम्िी गेलो िेव्िा जास्िंांदीची अनेि िंेगिंेगळ्या िलरची िुल ेिोिी. समाधीमांकदराि कदिें 

लािंण्यासाठी १०८ िोनाडे आििे. मांकदराि समथांच्या जीिंनाचा माहििीपट, ठळि घटना,  

इथे मांकदराि िलिािंर हलिलेल्या आि.े दर्गहनय स्थळे िं त्याांचा इहििास इथे हलिललेा आि.े  
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 सज्जनगडािंर श्रीसमथग िंास्िव्यास आल्यानांिर हर्िंरायाांनी दोन िजार िोन िचग 

िरून एि मठ बाांधून घेिला. श्रीराम मांकदराच्या आिंाराि उांच जोत्यािंर िा समथग मठ आि.े 

हर्िंिाळाि समथागचे िंास्िव्य इथेच अस.े याच मठाि त्याांचे दिेािंसान झाले. या मठाि र्ेजघर 

या नािंाने ओळिल्या जाणार् या िोलीि त्याांच्या हनत्य िंापरािील िंस्िु ठेिंलेल्या आििे. 

यामध्य ेहर्िंाजी मिाराजाांनी समथागना कदलेला पलांग आि.े कदड मीटर उांचीची िुबडी आि ेया 

िुबडीि गुप्ती लपिंलेली आि.े पलांगािंर रामदासाांचे हर्ष्टय़ िं िांजािंर मठाहधपिी याांनी 

समथागना पाहुन िाढलेल े हचत्र आि.े दत्तात्रयाने कदलेली एि नहिदार िुबडी, िंेिाची िाठी, 

आहण महच्छद्रनाथाांनी कदलेला सोटा या िंस्िु आििे. याहर्िंाय समथागच्या हनत्य िंापरािील 

पानाचा डबा, हपिदाणी, हपण्याच्या पाण्याचा लोटा या िंस्िु आििे. समथग रामदासाांसाठी 

िल्याणस्िंामी उरमोडी नदीिून पाणी आणि असलले े िाांब्याचे िांड े आििे. मारूिीने प्रसाद 

म्िणून कदलेल े िेट्यासारि े िुमुजाग िंस्त्र, हिमालयािील थांडीच्या हनिंारणासाठी मारूिीने 

कदलेली िंल्िल े दहेिल इथे आििे. अहििुां ड िं प्रिाप मारुिीची एि हपिंळी मुिी अर्ा 

समथागच्या िस्िे पािंन झालेल्या िंस्िु आििे.  

 

श्रीराम मांकदराच्या प्रदहिणा मागागिंर एिा िोनाड्याि अिरा मारुिीची स्थापना 

िेललेी आि.े जिंळच समथगहर्ष्टया िंेण्णाबाई याांचे िंृांदािंन आि.े  
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गडाच्या मागच्या बाजुला ि ेधरण िार सुांदर कदसिे.  
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समथग सृष्टी :-  

लिाि सािंधान म्िटले असिा पळून गेललेे समथग रामदास ि े सिंांनाच र्ाळेि 

असल्यापासुनच पररहचि आहण िुिुिलिी. सज्जनगडािंर जािाना मधे समथग सृष्टी म्िणून एि 

िलि, िं मोठा मारुिी आपले लि िेंधून घेिो. आिा हिथे बस स्टॉप पण िेललेा आि.े समथांचे 

हिंचार समजुन घेण्यासाठी सांपुणग समथग दर्गन इथे घडिंल े आि.े समथग िंाड:मयाचे अभ्यासि 

अरुण गोड्बोले याांची िी िल्पना. हर्िण सांस्थाचालि भाई िंाांगड,े उद्योजि मनीष साबड ेयाांनी 

आर्थथि मदि परुिंल ेिं िी सांिल्पना ियार झाली. कदड एिर पररसराि िा प्रिल्प उभा आि.े 

समथांचा जीिंनपट, िायग आहण हिंचाराांिंर आधाररि ि े सांग्रिालय, थीम पािग  उभ े आि.े 

दिेंदर्गनाबरोबर समथाचं्या हिंचाराांचेिी दर्गन घडािें, त्याांचे िायग समजािें म्िणून िा प्रिल्प 

उभारला आि.े  

इथे िार सुांदर पद्धिीने त्याांचा जीिंनपट माांडला आि.े बागा, पायिंाटा, 

उपािारगृि, प्रदर्गने, पे्रिागृि, भेटिंस्िु दालन, समथग स्थाहपि मारुिी दर्गन, इिर मांकदरे, आहण 

मधोमध ‘ समथग दर्गन’ या सांग्रिालयाची माांडणी िेलेली आि.े सिंग िाम जाांभ्या दगडाि िेल े

आि.े समथग दर्गन नािंाची गुिा िर िार िंेगळी आि.े िाळाने भारललेी िी गुिा आि.े हिथ ेआि 

गेले िी आपल्याला असे िंाटिे िी आपण समथाचं्याच िाळाि गेलो आिोि. समथांच्या 

जीिंनािंरील अर्ी एिुण पांधरा दालन े आििे. त्याांच्या जन्मापासून िे समाधीपयंिचा प्रिंास 

ह्ामध्य े माांडललेा आि.े पहिल्याच दालनाि त्याांचे जन्मस्थळ जालना हजल्ह्ािील जाांब गािं 

दिहिंल े आि.े प्रत्येि दालनािील  हिंषय स्िंिांत्र पुन्िा आिंश्यि िी िंािािंरण हनर्थमिी, 

स्थापत्य, िटआउ्स, पुिळे, ध्िंनी ि े सिंग िंापरून अहिर्य छान सािारले आि.े इथेच एिा 

िुटीि समथांच्या िस्िािरािील िािी पत्र े लािंली आििे. याि समथागचे गद्य स्िंरुपािील 

एिमेिं पत्र पिायला हमळिे. समथागनी बालिंयाि टािळी इथ े हलिलले्या िंाल्मीिी 

रामायणािील िािी िागद, त्याि रेिाटललेी िािी हचत्रे, समथांचे, िल्याणस्िंामींचे अस्सल 

हचत्र ि े सगळे बघून आपल्याला िरे सज्जनगडाची भेट घडिे. समथग सृष्टी बघून आपल्याला 

िारच प्रसन्न िंाटि.े इथ ेिरे िुरे दिेंदर्गन झाल्यासारि ेिंाटिे. िक्त पटापट मुिी बघून पाया 

पडून न येिा  अगदी त्या िाळाि जाऊन आल्यासारि े िंाटिे. ि े सिंग िंाचण्यापेिा िरां िर 

अनुभिंण्याचे रठिाण आि.े समथग सृष्टी म्िणजे एिाद्या समथग व्यक्तीचा, त्याच्या हिंचाराांचा या 

पेिा मोठा गौरिं नािी.  
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सािार् यािील इिर प्रिेहणय स्थळे :-  

सािारा ि े पुण,े मुांबई, िोल्िापुर ह्ा र्िराांपासून जिंळ आि.े सािार् याला 

प्रामुख्याने ओळिल े जािे िे ‘र्ाहुनगरी’ या नािंाने. र्ाहूराजाांची आरांगजेबाच्या िाब्यािून 

मुक्तिा झाल्यानांिर, अवजक्यिार् याच्या पायथ्यार्ी त्याांनी िंसािि हनमागण िरायला सुरुिंाि 

िेली. िंास्िहिंि र्ाांहुचा बराच िाळ औरांगजेबाच्या छािंणीि, अनुषांगाने मैदानािंर गेल्यामुळे 

त्याांना सपाट जागेिंर रािायला आिंडे. त्यासाठी त्याांनी सािार् याि राजिंाडा, अदालििंाडा या 

िंास्िु बाांधल्या. सािार् याचे साि भाग िरून त्याला साि िंाराांची नािंां कदली. िािी रठिाणी 

िलािं, हिंिीरीिी बाांधल्या आहण सािार् याची उभारणी सुरू िेली. सन १८५३ मध्ये याला 

नगरपाहलिेचे रुप हमळालां.  

सािारिर छत्रपिींच्या िंास्िव्यामुळे सािारा र्िर आहण पररसराला ऎहििाहसि 

िंारसा लाभललेा आि.े त्यासांदभागिील अनेि ऎहििाहसि स्थळे सािारा आहण पररसरामध्य े

हिंिुरललेी आििे. िंाढत्या र्िरीिरणामध्यिेी सािारा आपल पूिंीच िंैभिं रटििूंन आि.े 

पयगटिाांसाठी िुप िािी रािून आि.े पयगटिाांची सािार् यािील िास पािण्याची रठिाण म्िणजे 

जलमांकदर, चार वभिी, अवजक्यिारा, सज्जनगड अदालििंाडा, विडीिील गणपिी आहण 

ऎिीिंािील राजिंाडा.  

१९८५च्या मोजणीनुसार सािार् यामध्ये जुनी ९७ मांकदर आहण पाच मोठे िलािं 

आििे. याांमध्ये ग्रामदिैंि िोडजाई दिेंी, िृष्टणेश्वर मांकदर, हिंश्वेश्वर मांकदर, ठोल्यागणपिी, 

गारेचा गणपिी, िोटेश्वर मांकदर, िासार दिेंी, िुटिे िळॆ, मांगळिंार िळे, मिादरेिळ, सािर 

िळ, ित्ती िळ िी रठिाण आििे. आम्िी मांगळिंार िळे बहघिल ेिळॆ अगदी िोल आि.े त्यािील 

पाणी बरेच िमी झाल े िोिे. त्याचा िंापर आिा गणपिी, दिेंी हिंसजगनासाठी िरिाि अस े

हमत्राने सांहगिल.े हर्िंाय बन्सापूरीमठ, िार्ीचा िंड, छत्रपिी हर्िंाजी सांग्रिालय िी रठिाण े

दहेिल मस्ि आििे.  
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सिंागि प्रथम आम्िी राजिंाडा बघण्यासाठी गेलो. राजिंाड्यािड ेजािाना िंाटेि 

पांचमुिी गणपिी बहघिला. पांचमुिी म्िणण्यापिेा पांचर्ुांडी गणेर्मुिी आि.े गजाननच्या 

उत्पत्तीसांबहधि ज्या अनेि िथा प्रचहलि आििे. त्याि माहलनी रािसीची दहेिल िथा आि.े 

‘सुप्रभेदागम’ ग्रांथाि िी िथा आली असून त्याि साांहगिलेली िथा अगदीच िंेगळ्या प्रिारची 

आि.े  

सोमेश्वर (सोमनाथ) येथील हर्िंवलगाचा महिमा असा िोिा िी , त्याच्या नुसत्या 

दर्गनानेिी मिापाििीसुद्धा स्िंगागि जाऊ लागल.े स्िंगागिड े इिक्या सिजपण े लोटणारा िा 

अनाहधिारी माणसाांचा लोंढा पाहुन दिें वचिेि पडल ेआहण त्याला आळा घालण्यासाठी त्याांनी 

पािंगिीस प्राथगना िेली. िेव्िा हिने उटण े आहण आपल्या अांगाचा मळ एित्र िेला आहण िी 

गडगासागरिीरािंर जाऊन पोिोचली. िेथे माहलनी नािंाची एि रािसी रािि असे . हिचे िोंड 

ित्ती सारि े िोिे पािंगिीने बरोबर आणलेल े उटण े िं अांगमळ याांचे हमश्रण िेथे टाििाच या 

माहलनी रािसीने िे भिण िेल.े पुढ े यथािंिार् हिला गभग राहुन हिच्या पोटी एि अपत्य 

जन्माला आले, िे पाच सोंडा असलले ेिोिे. या पांचर्ुांडी बालिाला र्ांिराांनी आपला पुत्र माणून 

पुढ े त्याच्या पाच सोंडा एित्र िरून एिच सोंड बनिंली. यालाच पुढ े गणपहित्िं आले. या 

गणपिीनेच पुढ े लोिाांना पुण्यिमागि बाधा उत्पन्न िरण्यास सुरिंाि िरून स्िंगागिड े जाणारा 

पािक्याांचा अमयागद लोंढा थोपहिंला. त्यािंरून पुण्यिमग पार पाडण्यासाठी दहेिल या हिंघ्नेश्वर 

हिंनायि गणपिीची पुजा िरण्याची, त्याला सांिुष्ट िरण्याची प्रथा पडली.  

राजिंाडा बघण्यासाठी जािाना मला िंाटल े आिा मोठा राजिंाडा बघायला 

हमळेल. पण हिथे जाऊन िळाल ेिी ि ेत्या स्थळाच नािं आि.े हिथे राजिंाडा आि.े पण िो बांद 

आि.े आिा त्याच्या घरािील लोि जलमांकदरला राििाि. िेव्िा मला अस िंाटि िोि िी िा 

नािी इथ ेिोणी रािि कििी मोठा िंाडा आि ेिो. हिथे रिायला िाय मजा येईल 
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राजिंाड्यासमोरच प्रिापवसि गाडगन आि.े गाडगनला नाममात्र एि रूपया िी 

आि.े गाडगनमध्ये मुलाांना िेळण्यासाठी िंेगिंेगळे िेळ आििे. बॅटरीिंर चालणारी रेल्िं ेदहेिल 

आि.े लिानाांसोबि आम्िीिी हिचा आनांद घेिला. राजिंाड्यासमोरच मोठी िाऊ गल्ली आि.े 

िंेगिंेगळे चायहनजिंाले, दाबेली, िंडापािं, पानीपुरी, इडली-उत्तपा, हचिन, भेळिंाले, िुगेिंाल,े 

घोडािेरी ि े िायमस्िंरुपी कदसून येिाि. पण इथे सुळेगािंिर याांचा हमळणारा िंडा आहण 

चटनी, उपिंासाची िचोरी अगदी अप्रहिम आि.े त्याांनी गाडीिच किचन बनिंल े आि.े िास 

िर्ी गाडी बनिंून घेिली आि.े बाजुला िर्ीच इडली-उत्तपा याांची गाडी िोिी. चालिे किरिे 

िॉटेल. पण िे मुळचे हिथलेच. मी िािी  िार ििंय्यी नाहिय.े पण िरांच िार िंेगळी चिं िोिी 

िी. चटनी िर अप्रहिम. आहण आिार दहेिल मोठा. िोिी दिा रुपयािच िुम्िी नक्की ट्राय िरा. 

राजिंाडा नािंाचे बसस्थानि दहेिल आि.े हिथून र्िराि जाणार् या बसेस सुटिाि 
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ठोसघेर : 

स्िंि:च्या हनसगगसौद्र्याने पयगटिाांना आिर्थषि िरणार एि सुांदर रठिाण म्िणजे 

ठोसेघर धबधबा आहण चाळिेिंाडी. सज्जनगडला जािाना मध्य ेठोसेघर धबधब्याला जानारा 

िाटा कदसिो. हिथून ठोसेघर १० कि. मी. िंर आि.े गािंापासून पुढ ेिीन कि. मी. िंर ठोसेघर 

धबधबा आि.े िा धबधबा हजििा आिषगि हिििाच हभिीदायि. ठोसेघर िा सािार् याि असला 

िरी लाल मािी, घाट रस्िा आहण दाट झाडीमुळे िोिणाि आल्यासारि ेिंाटिे. पािंसाळ्याि 

दरीमध्य ेउिरलेल दाट धुि, धबधब्यािडने जािाना आजुबाअजुच्या झाडीिून पिाांचे येणारे गोड 

आिंाज अगदी मांत्रमुग्ध िरणारे अस्िाि. सरिारन े िंाढिी गदी बघनू आिा पायऱया आहण 

धबधब्याच्या िािळापयगि रेवलगची सोय िेली आि.े  
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जरांडेश्वर :-  

सािाऱयामध्ये आलां िी पुिंग बाजुला एि उांच डोंगर सिजच लि िेंधून घेिो. िो 

म्िणजे जरांडशे्वर. सािारा पररसरामध्य े असणारे ि े सिंागि उांच रठिाण आि.े िर िर ‘ श्वर’ 

म्िणजे र्ांिरस्थान, त्याचप्रमाणे जरांडशे्वर र्ांिर मांकदर आि.े पण मुख्य मांकदर आि ेिे िनुमानाचे.  

पुराणामध्य े घडलेल्या अनेि िथा आपल्याला माहििी आििे. त्याांिील 

रामायणािील युद्धिाांडामध्ये इांद्रहजिाच्या बाणाने लक्ष्मण जिमी झाला, आहण सांजीिंनी 

बुटीसाठी िनुमानाने द्रोणाहगरी पिंगि उचलुन आणला, िी गोष्ट िर अगदी बालगोपाळाांना सदु्धा 

माहिि आि.े पण द्रोणाहगरी पिंगि नेि असिाना त्याचा एि छोटासा िुिडा िाली पडला िोच 

िा जरांडशे्वर. िी गोष्ट मात्र बहुिाांर्ी लोंिाना माहििी नसणारी आि.े या डोंगरािंर सिंगत्र 

आढळणार् या औषधी िंनस्पिी िीच त्याची साि आि ेअसां म्िणिा येईल.  
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जरांडशे्वरला येण्यासाठी मुख्य दोन िंाटा आििे. एि जाांब गािंािून आहण दसुरी 

पाडळी गािंािून. पण जाांबगािंािडून येणारी िंाट थोडी सोपी आि.े िुठुनिी िंरिी आल े िी 

िंरिी एि वपपळाचे झाड आहण त्याच्या र्ेजारी एि चौथरा आि.े या चौथर् याच्या बाजुला 

बािोबा नािंाच्या बोक्याचे एि छोटेस े स्मारि आि.े समोरच गडािंरील मुख्य दिैंि िनुमान 

आहण जरांडशे्वराचे मांकदर आि.े ि े जरांडशे्वर मांकदर समथागनी बाांधल्याचे साांहगिले जािे. या 

मांकदराचा सभामांडप १९३० च्या सुमारास दासहगरी मिाराजाांनी बाांधला. या मांडपामध्य ेएिा 

दगडी चौथर् यािंर जरांडशे्वराची स्थापना िेललेी आि.े  

 जरांडशे्वर पािण्यासाठी साधारणपण ेपाऊण िे एि िास िंेळ लागिो. सािारा- 

जरांडशे्वर अांिर १२ कि. मी. आि.े जरांडशे्वरला िाण्याची अथिंा हपण्याची सोय नािी.  
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समथगस्थाहपि अिरा मारूिी :-  

सािारा हजल्ह्ािील िीन मारूिी उांब्रजजिंळ आििे. चार चािळ गािंाजिंळ 

आििे. बि-ेबोरगािं , बत्तीस-हर्राळा ि ेसाांगली हजल्ह्ाि आििे. आहण मन-पाडळे, पारगािं ि े

िोल्िापूर हजल्ह्ाि आििे.  

१) उांब्रज (मठािील मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा सिािंा मारूिी आि.े रामदासाांना इ. स. १६४८ साली िी 

जागा इनाम म्िणून हमळाली. आहण इ. स. १६४९ मध्य े त्याांनी या रठिाणी मठ, मारूिीची 

स्थापना िेली. या रठिाणी चैत्र-पौर्थणमाला उत्सिं असिो.  

२) माजगािं ( माजगािं मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा साििंा मारूिी आि.े माजगािं गािंाच्या िंेर्ीिंर 

असणार् या दगडाला गािंिरी गािं-रिि मारूिी म्िणि. इ. स. १६४९ साली समथांनी या 

पाषाणाची मुिी ियार िरून घेिली. आहण मुळच्या रठिाणीच हिची स्थापना िेली. या 

रठिाणी चैत्र-पौर्थणमाला उत्सिं िेला जािो.  

३) चािळ ( प्रिाप मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा चौथा मारूिी आि.े चािळ गािंािील राममांकदराच्या 

मागे प्रिापमारूिीचे मांकदर आि.े  

४) चािळ ( दास मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा हिसरा मारूिी आि.े चािळ राममांकदरच्या समोरच 

दासमारूिी आि.े समथागनी या मारूिीची स्थापना इ. स. १६४८ साली िेली.  
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५) मसरु  ( सुांदर मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा दसुरा मारूिी आि.े मसुरमधील ब्रह्मपुरी भागािील 

िुलिणी घराण्यास समथागनी अनुग्रि कदला आहण त्याांच्या घरामध्येच इ. स. १६४५ साली ‘ 

मिारुद्र मारूिी’ ची स्थापना िेली. या रठिाणी चैत्र-पौर्थणमाला उत्सिं िेला जािो.  

६) वर्गणिंाडी ( िडीचा मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा पाचिंा मारूिी आि.े समथांनी स्थापन िेलेल्या या अिरा 

मारूिींमधील ि ेसिंागि लिान मांकदर आि.े चािळ गािंापासून अिंघ्या दीड कि. मी. अांिरािंरील 

टेिडीिंर ि ेमांकदर आि.े  

 इथून जिंळच रामघळ (वर्गणिंाडी रामघळ ) आहण िुबडिीथग िी रठिाण े

आििे.  

७) र्िापरू ( िंीर मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा पहिला मारूिी आि.े र्िापूर  गािंािील नकदच्या िीरािंर 

इ. स. १६४४ साली समथागनी या मांकदराची स्थापना िेली. या मांकदराबद्दल एि आख्याहयिा 

साांहगिली जािे िी, र्िापूर गािंामध्ये समथग रोज र्िापूरिर नािंाच्या िुलिण्यागिडून हभिा 

आणि. हभिा दिेाना िुलिण्यागची पत्नी सिीबाई समथागना उलट-सुलट बोलि असे. असेच एिे 

कदिंर्ी समथग त्या घरामध्य े गेले असिा बाईंच्या पिीला- बाजीपांिाना, आकदलर्िाने पिडून 

नेल्याचे समजल.े हभिा घेऊन झाल्यानांिर समथागनी बाईला साांहगिले िी, आजपासून पाचव्या 

कदिंर्ी बाजीपांि सुिरुप घरी येिील, आहण समथागच्या बोलण्याप्रमाण ेपाचव्या कदिंर्ी बाजीपांि 

सुिरुप घरी परि आले. िेव्िा सिीबाईंना इििे कदिंस समथागना बोलल्याचा पश्चात्ताप झाला. 

आहण त्या दाांपत्याने समथगदर्गनाहर्िंाय अन्न-पाण्याचा त्याग िेला. समथागना ि े अांिर्ज्ागनाने 

िळाले िे हिसर् या कदिंर्ी िे िुलिण्यागच्या घरी आले आहण सिीबाईंच्या हिंनांिीमुळे त्याांनी या 
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मारूिीची स्थापना िेली. या मुिीच्या डोक्यािंर गोंड्याची टोपी आि.े त्याचप्रमाणे या मुिीचा 

चेिरािी उग्र िंाटिो.  

८) बि े– बोरगािं (हिंक्राळ मारुिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा आठिंा मारूिी आि.े ि े रठिाण साांगली हजल्ह्ािील 

िंाळिंा िालुक्याि आि.े या रठिाणी िनुमान- मांकदराव्यहिररक्त राममांकदरिी आि.े या 

राममांकदरामध्य ेराम, लक्ष्मण, सीिा याांच्या मुिीसमोर हर्िंवलग स्थापन िेलले ेआि.े समथागनी 

या मुिीची स्थापना इ. स. १६५१ साली िेली.  

९) बत्तीस हर्राळा (भव्य मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाण े िा र्ेिंटचा म्िणजे अिरािंा मारूिी आि.े समथागनी या 

मुिीची स्थापना इ. स. १६५४ साली िेली. बत्तीस हर्राळे ि े गािं नागपांचमीसाठी प्रहसद्ध 

असल्याने सिंागना मािीि आिचे. पण याबरोबरच या गािंामध्ये िािी जुनी दिेंालयेिी आििे. 

भव्य मारूिी मांकदरिी त्यापैिीच एि आि.े अिरा मारूिींमध्ये सिंागि सुांदर असणारे ि ेमांकदर 

आि.े  

१०) मन – पाडळे (हिंर्ाल मारूिी) :  

समथग स्थापनेप्रमाणे िा निंिंा मारूिी आि.े समथागनी या मुिीची स्थापना इ. स. 

१६५१ साली िेली. नदीच्या िाठािंर स्थापन िेलेल्या या मांकदराची अहलिडचे दरुुस्िी िरून 

मांकदर प्रर्स्ि आहण भव्य िेलेल ेआि.े मुिीर्ेजारी दीड िूट उांचीची िुबडी ठेिंलेली आि.े  

११) पारगािं ( गोंडस मारूिी) : 

समथग स्थापनेप्रमाणे िा दिािंा मारूिी आि.े समथागनी या मुिीची स्थापना इ. स. 

१६५२ साली िेली. या मुत्तीचे िंैहर्ष्ट्य़ म्िणजे िनुमानाच्या िेसाची र्ेंडी बाांधलेली आि.े 
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आहण िो धािंि हनघालले्या अिंस्थेि आि.े मन- पाडळे आहण पारगािं िी रठिाण े िोल्िापुर 

हजल्ह्ाि आििे.  

 िी सिंग रठिाण े सािार् यािून एिा कदिंसाि पाहुन िोऊ र्ििाि. सािार् यािून 

एिुण अांिर सरासरी ३५० कि. मी. िोईल.  

 

 

हत्रपटुी :- 

सािारा - िोरेगािं रस्त्यािंर सािार् यापासून अिंघ्या ११ कि. मी. अांिरािंर 

हत्रपुटी नािंाचे छोटे गािं आि.े  

गोपालनाथ मिाराजाांच्या समाधीस्थानामुळे, ि े गािं लोिाांना पररचयाचे झाले, 

पण पयगटिाांच्या द्रषु्टीने अजुनिी दलुगहििच आि.े गोपालनाथ मिाराज ि े एिनाथाांच्या 

परांपरेिील ब्रह्मचारी नाथयोगी.  

समाधी मांकदराचे आिंार थोडसे ेलिान असल ेिरीिी सुांदर आि.े मांकदराच्या मागे 

बाांधीिं िलािं आि.े िलािंाच्या आहण मांकदराच्या बाजुांनी असणार् या झाडाांमुळे इथल ेिंािािंरण 

नेिमी प्रसन्न आहण र्ाांि असि ेमांकदराच्या बाजुला गोपालनाथ मिाराजाांचा मठ आि.े मांकदराच्या 

बाजुला, थोडस ेपुढ ेएि हिंिीर आि.े  
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यिंिशे्वर :- 

सािारा र्िराच्या जिंळ िंायव्य – पहश्चम कदर्ेला असणार् या बांड्या 

डोंगरराांगेमधील जागृि र्ांिराचे दिेंस्थान म्िणून ि े रठिाण प्रहसद्ध आि.े प्रर्स्ि अर्ा 

आिंारामध्य े मुख्य मांकदराव्यहिररक्त (िेदारेश्वर ) आहण िाळभैरिं याांची मांकदरे आििे. 

यिंिेश्वरला मिाहर्िंरात्र आहण श्रािंणी सोमिंार या कदिंर्ी िजारो भाहिंि दर्गनाला येिाि. 

सािारा- यिंिेश्वर अांिर १० कि. मी. आि.े राजिंाडा बसस्थानिािून हनयहमि एस. टी. ची 

यिंिेश्वरला जािाि.  

 

हर्िंपटेेश्वर :-  

सािारा – बामणोली रस्त्यािंर, िासच्या अलीिड े९ कि. मी. िंर एिा टेिडीिंर 

प्राचीन, अपररहचट हर्िंपेटेश्वर ि ेरठिाण आि.े हर्िंपेटेश्वर या रठिाणी सध्या एिच मोठी गुिा 

हर्ल्लि आि.े या गुिमेध्ये हर्िंवलगाची स्थापना िेलेली आि.े सािारा- हर्िंपेटेश्वर अांिर १८ 

कि. मी. आि.े ि ेरठिाण  िास – बामणोली रस्त्यािंर असल्यामुळे एस. टी. ची सोय आि.े  
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माहुली :- 

सािारा – िोरेगािं रस्त्यािंर सािार् यापासून ५ कि. मी. िंर माहुली गािं आि.े 

मिाबळेश्वरी उगम पािंलेल्या िृष्टणा आहण िंेन्ना नद्याांचा सांगम माहुली इथ े िोिो.  िृष्टणा 

नदीच्या अहलिडच्या भागाला सांगम माहुली, िर नदीपहलिडच्या भागाला िेत्र माहुली 

म्िणिाि. सांगम स्थान असल्यामुळे इथे बरीच मांकदरे बघायला हमळिाि. पेर्िंाईिील सुप्रहसद्ध 

न्यायाधीर् रामर्ास्त्री प्रभुण े याांचा जन्म याच माहुली गािंािील. िाईसािबे पांिसहचिं याांनी 

बाांधलेल ेश्रीराधा िृष्टण मांकदर, औंधच्या श्रीपिरािं पांिप्रहिहनधींनी बाांधलेल ेश्रीहबल्िंेश्वर मांकदर, 

परर्ुरामपांि अनगळ याांचे श्रीरामेश्वर मांकदर िी िािी मह्त्त्िंाची मांकदरे आििे. माहुली ि ेधार्थमि 

रठिाण असल्याने सािारिर छत्रपिींचे आहण त्याांच्या िुटांबीयाांचे अांत्यसांस्िार इथे िेल े गेल े

आहण त्याांचीिी स्मारि – िंृांदािंने येथ ेउभारली आििे.  

             

 

 

 

 

 

 

 

सांभाजीराजे याांच्या पत्नी येसुबाई याांची समाधी सांगम माहुली इथे आि.े इ. स. 

१६ जानेिंारी १६८१ साली छत्रपिी सांभाजीराजे याांनी राज्याहभषेि झाल्यानांिर येसुबाईंना 
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स्िंिांत्र राज्यमुद्रा, “श्री सिी रार्ज्ी जयिी” दऊेन राज्यिारभाराि सामील िेल ेसांभाजीराजेच्या 

नऊ िंषांच्या िालिांडाि त्याांनी स्िंराज्याचा राज्यिारभार समथगपण े िेला. हजजाबाईनांिर 

येसुबाईंनी मराठे र्ािीचा मुलिी िारभार योग्यररत्या सांभाळला. सािारा इथ े त्याांचे सन 

१७३० साली हनधन झाले. छ्त्त्रपिी र्ाहुांनी आपल्या मािोश्रीचे िंृांदािंन सांगम माहुली इथ े

बाांधल.े  

 

 

नरे :-     

सािारा -  पांढरपुर रस्त्यािंर पुसेगािंच्या अहलिड,े डाव्या बाजुला, एि रस्िा 

नेरिड ेज्जिो. या िाट्यपासून िीन कि. मी. िंर नेर गािंाच्या बाजुला ‘ नेर िलािं’ आि.े इ. स. 

१८७३ च्या सुमारास व्िीक्टोररया या राणीच्या िाळाि हिने िा िलािं बाांधला. िलािं 

भरल्यािंर त्यािंरून पाणी िंाहुन जािे. त्या िंेळी बाांधािंरून पडणारे पाणी एिाद्या मोठ्ा 

धबधब्यासारि े कदसिे. हर्िंाय िलािंामध्ये एिा छोट्याश्या टेिडीिंर चैिोबाचे मांकदर आि.े 

चैिोबा म्िणजे िुिाराम मिाराजाांचे गुरु असल्याचे साांहगिले जािे. चैिोबाच्या मांकदरािड े

जाणारी िंाटिी हजििी सुांदर आि ेहिििीच धोिादायि. भोिंिी प्रचांड भरलेला जलार्य आहण 

मधूनच जाणारी छोटीर्ी पायिंाट याांचा आनांद त्या रठिाणी जाऊनच घेिला पाहिजे. सािारा – 

नेर अांिर २३ कि. मी. आि.े ह्ा रठिाणी िाण्या – हपण्याची िािी सोय नािी.  
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पसुगेािं :- 

सािारा – पांढरपुर रस्िा म्िणजे, अनेि साध-ु सांिाांनी पािंन िेलेला एि िंेगळाच 

मागग आि े अस े म्िणािं े लागेल. िारण या रस्त्यािंर अनेि लिान – मोठी धार्थमि रठिाणे 

पािण्यासारिी आििे. िोरेगािंपासून १३ कि. मी. असणारे पुसेगािं येरळा नदीच्या िीरािंर 

िंसलले ेआि.े साधारणपणे पाचर् े िे सिार् ेिंषागपुिंी इथे एि मोठे अरण्य िोिे. या अरण्याि 

नदीच्या िीरािंर नाथपांथीयाच्या अिरा वलगापैिी हसद्धनाथ नािंाचे एि वलग िोिे. िािी 

िंषागनांिर बारामिी िालकु्यािील पररचे गािंचे जाधिंरािं याचा र्ोध घेि त्या रठिाणी आले, 

आहण त्याांनी िंसािि हनमागण िरायला सुरुिंाि िेली. त्याांच्यापुिंी इथे एि धनगर िुटुांब रािि 

िोिे. पण, सेिंाहगरी मिाराजाांच्या िंास्िव्यामुळे िं समाधीस्थानामुळेच या रठिाणाला 

िीथगिते्राचे  स्िंरुप प्राप्त झाल.े त्याांनी प्रिंचनाद्वारे या भागामध्ये लोिहर्िण कदल.े िािी िाळ 
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लोिाांनी त्याांना त्रासिी कदला. परांिु त्याांनी िेलेल्या अनेि चाांगल्या गोष्टीमुळे त्याांचे िीिी 

िंाढली. सेिंाहगरी मिाराजाांनी या भागाि मठ, हिंिीर, दत्ताचे मांकदर बाांधल.े आहण त्याच्याच 

िाली १० जानेिंारी १९४७ साली िे समाहधस्ि झाल.े त्या कदिंर्ी म्िणजे मागगर्ीषग िंद्य 

चिुदगर्ीला याहनहमत्त एि मोठी जत्रा या गािंाि भरि.े आहण त्यापुढे दिा कदिंस चालि.े 

यात्रेिरीिा दोन महिने अगोदर हनयोजन चालु िोिे. या िंेळी िोणार् या िायगक्रमाांमध्ये 

िोट्यािंधी रुपयाांची उलाढाल िोिे. भक्तजनाांनी अपगण िेलले्या नोटाांची रक्कम ३०-३५ 

लािाांच्या घराि जािे. जी चोिपण ेमोजली जािे. िं हिचा उपयोग समाज उपयोगी िामासाठी 

िेला जािो. सुरिंािीला बैलगाडीिून मिाराजाांची रथयात्रा िेली जाि अस.े १९५० साली 

सेिंाहगरी मिाराजाांनांिर पहिला मठाहधपिी नारायणहगरी मिाराज याांनी सागिंानी लािडाचा 

अहिर्य दिेणा रथ ियार िरून घेिला. १९९४ मध्ये मांकदराचा जीणोद्धार िरून त्याांना नहिंन 

रुप कदले आि.े याच िंेळी पाच मजली भक्त हनिंासाची इमारििी बाांधली गेली आि.े ट्रस्टििे 

भक्तगणाांसाठी मोिि िंाचण्यासाठी धार्थमि ग्रांथालय सुरु िरण्याि आल े आि.े  

रथोत्सिंयात्रेमध्य े लािो भाहिंि येिाि. प्रसाद म्िणून दोन लाि रुपयाांचे लाडु िंाटप िेल े

जािाि. प्रत्येि अमािंस्येला िं गुरुिंारी मिाप्रसाद िंाटप िेल ेजािे. पुसेगािं िे पांढरपुर अर्ी 

आषाढीच्या यात्रेसाठी कदडी हनघि.े याि िंारिरु्याांची जेिंण्याची हिंनामुल्य सोय िेली जािे.  

सािारा – पुसेगािं अांिर २३ कि. मी. आि.े  
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गोंदिंल े:- 

एिोहणसाव्या र्ििाच्या उत्तराधांि जे हिंख्याि मिाराष्ट्रीय सांि िोऊन गेले 

त्याांच्यापैिीं श्रीब्रह्मचैिन्य िथा गोंदिंलिेर मिाराज ि ेएि िोि. त्याांचा जन्म माघ र्दु्ध द्वादर्ी 

र्िे १७६६ (इ. स. १८४५) या कदिंर्ी गोंदिंले बुद्रिु या गाांिंी झाला.  

माण िालुक्यामध्ये माणगांगा नदीच्या िाठािंर गोंदिंले गािं िंसलले े आि.े 

गोंदिंलेिर मिाराजाांच्या िंास्िव्याने आहण समहधमुळे या रठिाणाला धार्थमि मि्िं प्राप्त झाले. 

त्याांचे घराण्याांि हिंठ्ठलभहक्त िं पांढरीची िंारी असून पूिंगज सदाचार सांपन्न िं िं लौकिििंान िोिे. 

िे घरी थोडी र्ेिी िरून िुलिणीपणाचें िाम िरीि. श्रीमिाराजाांचे मूळ नाांिं गणेर् रािंजी 

घुगरदरे. स्मरणर्हक्त, चलाि बुहद्ध, एिाांिहप्रयिा, रामनामाची आिंड ह्ा गोष्टी 

श्रीमिाराजाांमध्यें लिानपणापासूनच िोत्या.  त्याांच्या जीिंनामध्ये त्याांनी अनेि रठिाणी 

राममांकदराांची स्थापना िेली. त्याचबरोबर लोिाांना नामजपाचा आहण अन्नदानाचा महिमा 

साांहगिला. आहण १९१३ साली िे या रठिाणी समाहधस्थ झाले. या मांकदराची उभारणी १९३६-

३७ साली झाली, आहण भाहिंि या रठिाणी हनत्य दर्गनासाठी येऊ लागले. प्रचांड असणार् या 

मांकदराच्या आिंारामध्ये भाहिंिाांच्या िंाढत्या गदीमुळे सांस्थानाने भक्त – हनिंासाच्या िीन – 

चार इमारिी उभारल्या आििे. िक्त अांथरूण- पाांघरुणाची सोय आपण िरािंी. दपुारी आहण 

रात्री कदल्या जाणार् या मिाप्रसादासाठी एि मोठा मांडप बाांधला आि.े दपुारी प्रसाद दीड िंाजिा 

बांद िोिो.  

 गोंदिंले गािंामध्ये, गोंदिंलेिर मिाराजाांच्या मांकदराबरोबरच थोरल ेराममांकदर, 

धािटे राममांकदर, र्नीमांकदर, दत्तमांकदरसदु्धा पािण्यासारि ेआि े . सािारा- गोंदिंले अांिर ७१ 

कि. मी. आि.े गोंदिंलेिर मिाराज मांकदरामध्य ेभक्त – हनिंास आहण प्रसादाची सोय आि.े  

हर्ष्टयपररिंार 

श्रीब्रह्मचैिन्य मिाराजाांचा हर्ष्टयपररिंार सिंगदरु पसरललेा आि.े त्यापैिी िािी 

पुढीलप्रमाणे – 

http://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%87
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श्री ब्रह्मानांद 

श्री आनांदसागर 

श्री मिाभागिंि  

श्री भाऊसािबे िेििर 

पु. िात्याु्सािबे िेििर 

प्रा. ि. हिं. बलेसरे 
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िास पठार आहण िास िलािं : 

िास पठार २०१२ साली एिदम प्रहसद्धीि आल े िे जागहिि िंारसा स्थळाांच्या 

यादीि नािं सामािंल्यामुळे. जुल ै िे सप्टेंबर या िालािंधीि इथ े िार िंेगळ्या िंनस्पिी 

िुलिाि. सिंग पठार रांगीबेरांगी िोऊन जािे. िब्बल १४५२ प्रिारच्या िंेगिंेगळ्या िंनस्पिींच्या 

प्रजािी इथे िुलिाि. िे बघण े म्िणजे िर िर एि सोिळा असिो. हनसगागच्या चमत्िाराची 

अनुभुिी इथे पिायला हमळिे. िास पठाराचे सिंागि मित्िंाचे म्िणजे इथे िुलणाऱया दरु्थमळ 

िंनस्पिी आहण त्याची साि दणेारे ि ेदरु्थमळ स्थळ. यािील िािी िृण, िािी िंेली, िर िािी 

छोटीर्ी झुडप.े िािी िंनस्पिी या िार जुन्या पण आििे.  

 

 

 

 

 

 

 

‘ िंायुिुरा ’ िी िंनस्पिी िेिंळ याच पठारािंर आढळिे. हिला मधोमध ‘िंाय’ 

आिाराचा एि िुरा िुलिो. गेल्या िािी िंषागि कदसणारी िंनस्पिी मात्र आिा अभािंानेच 

कदसायला लागली आि.े पहच्छम घाटािील ३९ स्थळाांचा जागहिि िंारसा स्थळाांच्या यादीि 

समािंेर् झाला. पण मिाराष्ट्रापुरिे बोलायचे िर िक्त चार स्थळाांचा याि समािंेर् झाला. 

त्यापैिी एि िास पठार, चाांदोली, िोयना, राधानगरी िी चार स्थळे. पहच्छम घाट बोलायचे 
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म्िणजे गुजरािमधील िापी नदीपासून जिंळजिंळ िन्यािुमारीपयंिचा िा प्रदरे्. जागहिि 

िंारसा स्थळाांच्या सांरिण सांिंधगनाबाबि युनेस्िो मित्िंाची भुहमिा बजािंिे. पहच्छम घाटाचा 

समािंेर् जागहिि िंारसा यादीि समािंेर् झाला म्िणजे आपला हिंजयच आि.े पण त्याबरोबर 

आपली जबाबदारी न सांपिा उलट िी िंाढली आि.े उलट र्ासन, स्िंांयसेिंी सांस्था, स्थाहनि 

लोि, पयगटि, नेचरलव्िर, आहण सिंग लोिाांनी जबाबदारी घेिली पाहिजे िी त्याच्या 

सांिंधगनाची. िंाढिे पयगटन, पिंनचक्क्या िंाढ्िी बाांधिाम,े आहण अभ्यासिाांमुळे पठाराला धोिा 

हनमागण झाला आि.े जर अश्या ह्ा स्थळाला िुठला गांभीर धोिा हनमागण झाला, िंारसा स्थळ 

म्िणून त्याची िाळजी घेिली गेली नािी िर अस ेस्थळ त्या यादीिून िंगळण्याचा धोिा दहेिल 

असिो. ि े िािी एिदम िरि नािी. आधी िे धोिादायि यादीि टािुन, सांधी दऊेनच पुढचे 

पाऊल टािल ेजािे. ह्ापुिंी ओमान आहण जमगनीबाबि अस ेझाले आि ेम्िणून िुम्िाला साांगि 

आि.े अर्ा प्रिारे त्या यादीिून िंगळल ेजाणे िी कििी लाहजरिंाणी आहण अपमानास्पद बाब 

आि.े त्याअथी युनेस्िोचा हनधी बांद िोण ेअसािी अथग असिो. िाहििरी िरायला ििं ेयाचेिी. 

सािार् याहुन यिंिेश्वराच्या रस्त्याला लागल्यािंर एिा डोंगराच्या धारेिंरून पुढ े

िा रस्िा िास िलािंािड े जािो. इथ े जािाना आजुबाजुला एि हिंहर्ष्टट्य प्रिाराचे डोंगर 

कदसिाि. त्याांचे माथ ेिासून िाढल्यासारि ेसरळसोट आििे.  

िास िलािं बराचसा मिाबळेश्वरच्या िंेण्णा िलािंासारिा आि.े रस्िा िलािंाला 

िंळसा घालुन िास गािंािड ेयेिो. िास गािंाबािरे िासाई दिेंीचे मांकदर आि.े िं िाठािंरच 

हिरव्या रांगाचे गेस्ट िाउस अहिर्य सुरेि कदसिे.  

थांड ििंा, घनदाट झाडी, लाल मािी या सिंग गोष्टी छान िंाटिाि.  

  



 किल्ल ेसज्जनगड       माधरुी नाईक 

ई साहित्य प्रहिष्ठान                                                              www.esahity.com 

औंध :-  

माण दरे्ािील श्री यमाई दिेंीचे जागु्रि दिेंीस्थान म्िणून एि सुांदर र्िरिंजा गािं  

म्िणजे औंध प्रहसद्ध आि.े त्याचबरोबर औंधमध्य े  असणार् या हचत्रसांग्रिालय िं ग्रांथालयामुळे 

दरे्हिंदरे्च्या पयगटिाांच्या ि ेजास्ि पररचयाच झालेल आि.े  

औंध सािार् यापासून अिंघ्या ४३ कि. मी. िंर आि.े औंधला जिंळ असणारे दसुरे 

छोटे र्िर म्िणजे रहिमिपूर. ि ेर्िरदहेिल रेल्िंेने जोडलेल ेआि.े ऎहििाहसि र्िर रहिमिपूर 

आहण हिथली १७ व्या र्ििािील रणदलु्लािानची िबर आहण इस्लामी िंास्िु पाहुन पुढे 

औंधला जािा येिे. या गािंाच्या नािंाबद्दल एि आख्याहयिा साांगिाि िी औंधासुर नािंाचा एि 

रािस या रठिाणी रािि िोिा. यमाई दिेंाने त्याचा िंध िेला. त्याच्या नािंािंरूनच या 

गािंाला औंध ि ेनािं पडल.े त्या रठिाणी औंध गािंामध्ये आहण गािंाजिंळच्या टेिडीिंर यमाई 

दिेंीची दोन मांकदर आििे. टेिडीिंर असणार दिेंीच मुळ मांकदर िटबांकदमध्य े उभारलले असून 

दरुून ि े अगदी जेजुरीच्या मांकदराची आठिंण िरून दिे. औंध गािंािून टेिडीिंर, मांकदराि 

जाण्यासाठी साधारण्पणे ४७५ पायर् या आििे. पण पयगटिाांच्या आहण  भाहिंिाांच्या िंाढत्या 

गदीमुळे आिा मांकदरापयंि डाांबरी रस्त्याची सोय िरण्याि आली आि.े मांकदरािून पाययांनी 

कििंा रस्त्याने परिीच्या मागागिंर लि िेंधनू घेिो िो भिंानी सांग्रिालयाचा िलि. या 

सांग्रिालयाची स्थापना सन १९३८ मध्ये भिंानरािं श्रीहनिंासरािं िथा बाळासािबे पांहडि 

प्रहिहनधी याांनी िेली. त्याांनी जमिंलले्या अनेि दरु्थमळ गोष्टी इथ ेप्रदर्ागनाि ठेिंल्या आििे. श्री 

भिंानी हचत्रसांग्रािलय िं ग्रांथालयाचा हिंस्िार एिुण अठरा प्रर्स्ि िला हिंभागाांचा असुन, 

त्यािाली आहण िंर अर्ा दोन हिंभागाि आि.े िेथ ेसिा िंेगळे हर्ल्प बघायला हमळाले. िे हर्ल्प 

म्िणजे िंषाग, ग्रीष्टम, िंसांि, िमेांि, हर्हर्र आहण र्रद ह्ा सिा प्रमुि ऋिूांना  स्रीरुपाि िल्पना 

िरून िे एिेिाचे हर्ल्प बनहिंले आि.े ि े िर आपल्या िल्पनेच्यािी पहलिड े आि.े 

सांग्रिालयाच्या मध्यभागी एि िार मोठा बुहद्धबळाचा पट आि.े पण या पटािंर सोंगट्या आििे 

त्या िार िंेगळ्या आििे. िे म्िणजे युद्धासाठी सज्ज असलेल ेिंेगिंेगळ्या िंेषािील सैहनि. आि े

िी नािी िाहििरी िंेगळे. अवजठा येहथल हचत्राच्या बहुमोल प्रहििृिी दहेिल इथे बघायला 
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हमळिाि. िहस्िदांिाि िोरलले्या िंस्िुांचा एि हिंभाग इथे स्िंिांत्र आि.े िहस्िदांिामध्ये छोटी 

व्यक्तीहर्ल्प ेदहेिल आििे. श्रीमांि भिंानरािं िं इिर व्यक्तींची हर्ल्प आििे िी. आिापयंि िक्त 

िंस्िु बहघिल्या िोत्या पण अर्ा िहस्िदांिाि व्यक्तींची हर्ल्पे बहघिली नव्ििी. अजुन एि िंेगळे 

म्िणजे चांदनाच्या लािडाि िोरलेली श्रीदिेंी यमाई आहण दसुरे म्िणजे हर्िंाजी मिाराजाांचे 

चांदनाि िोरलेल े ‘ हर्िंचररत्र ’ अगदी अप्रहिम. ह्ा सांग्रािलयाच्या नािंाि ग्रांथालयचा उल्लिे 

येिो िारण इथे िार मोठे ग्रांथालय आि.े आज र्ेिडो दरु्थमळ पुस्ििे अभ्यासिाांसाठी इथ े

उपलब्ध आििे. इथ ेआम्िाला बघण्यासाठी िंेळ हमळाला नािी. पण िरिि नािी त्यामुळे िर 

परि येऊ आम्िी. ह्ा सांग्रिालयाि बरेच िािी बघण्यासारि,े समजुन घेण्यासारि े आि.े िे 

बघायला जािाना अगदी िंेळ िाढुन गेले पाहिजे िरच त्याच्याि मजा आि े. आिा ि ेसांग्रिालय 

मिाराष्ट्राच्या पुराित्िं िं िंस्िुसांग्रिालयाच्या िाब्याि आि.े भिंानी सांग्रिालयाची िंेळ सिाळी 

१० िे ५. ३० पयगि आि.े या रठिाणी चिा- भजीची सोय िोऊ र्ििे, पण मुक्कामाची मात्र सोय 

नािी. औंध गािंापासून ९-१० कि. मी. िंर हसद्धशे्वर – िुरोली गािंामधील हसद्धशे्वराच ेप्राचीन 

मांकदरिी पािण्यासारि ेआि.े हर्िंाय गोंदिंलेिर मिाराजाांच्या प्रेरणेने गािंामध्ये १९११ साली 

बाांधलेल ेराममांकदरिी पाह्त्तण्यासारि ेआि.े  

                     

ब्रम्िेंद्रस्िंामींच ेधािंडर्ी : 
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र्ाहु छ्त्त्रपिी, पेर्िें, िान्िोजी आांगे्र याांचे गुरु असलले ेब्रम्िेंद्रस्िंामी एि हिंलिण 

व्यहक्तमत्िं िोिे. सािार् यापासून २५ कि. मी. असलले्या धािंडर्ी गािंी िे िोिणािून येऊन 

स्थाहयि झाल.े परर्ुरामाचे हनहस्सम भक्त असलले्या या स्िंामींनी धािंडर्ीला भागगिंरािं मांकदर 

बाांधल.े त्याांचे प्रस्थ एिंढे िोिे िी जांहजरेच्या हसद्दीच्या सरदारािडून हचपळुणच्या परर्ुराम 

िेत्राची नासधुस झाली िर त्याांनी हसद्दीिडूनच नुिसान भरपाई म्िणनू िे दऊेळ परि बाांधून 

घेिल.े धािंडीर्ीचे भागगिंरािं मांकदर मोठे पिाण्यासारि ेआि.े  

 पाण्याचे िीन मोठे िौद बाांधून जनािंरे आहण माणसाांसाठी स्िंिांत्र सोय िेली 

आि.े मांकदरािंरील मुर्थििाम पण पिाण्यासारि ेआि.े झार्ीची राणी लश्मीबाई हिचे मािरेचे 

गािं म्िणजे िचे धािंडर्ी अस े म्िटल े जािे. पण मी मागे िंाचले िोिे िी जळगािंला त्याांचे 

मािरेचे गािं आि.े . र्ोधुया नक्की िाय िे.  

सािारा- धािंडर्ी- मेरुवलग-वलब-गोिें-सािारा िा एि कदिंसाचा प्रिंासमागग 

िरिा येईल. वलब गािंी बासुांदी िार रुचिर हमळिे.  

हर्िर – वर्गणापरू :-  

 ि े सािारा हजल्ह्ािील हर्िर वर्गणापूर आहण  पणुे हजल्ह्ाि आि े िे र्नी 

वर्गणापूर . सािारा हजल्ह्ािील माण िालकु्यामध्ये दहििंडी गािंापासून २० कि. मी. 

अांिरािंर हर्िर वर्गणापूर िंसल ेआि.े  

पायथ्यार्ी वर्गणापूर गािं आि.े मांकदराि जायला पायर् या आििे पण आिा 

िंरपयंि गाडी रस्िा ियार िेला आि.े पायर् या चढून जािाना मध्ये िडिेश्वर मांकदर आि.े मांकदरा 

रामध्य ेमोठ्ा घांटा आििे. एि घांटा हब्रटीर्ाांिडून हमळाली आि.े मांकदराच्या गाभार् यामध्य ेदोन 

हर्िंवलग आििे. त्याांनाच हर्िं पािंगिीचे प्रहिि मानिाि. मिादिेंाचे ि ेमांकदर आहण वर्गणापुर 

गािं यादिं िुळािील वसधण राजाने िंसहिंले आि ेअस ेम्िणिाि. मांकदराला उांच मजबुि दगडी 

िटबांदी आि.े लाांबिंर कदसणारा िाच िो िलािं. िं समोर पाच मोठे नांदी बाजुबाजुलाच आििे. 

असे मी पहिल्याांदच पाहिले.  
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भोसल े घराण्यामध्य े हर्िर वर्गणापुरचे अहिर्य मित्िं िोिे. मालोजीराजे 

भोसल े आपल्या पररिंारासि इथे येि असि. हर्िंाजी मिाराजाांचे आजोबा मालोजी भोसल े

याांनी येहथल भाहिंिाांचे पाण्याचे िाल बघून िा िलािं बाांधला. त्याला पुष्टिरहिथग  अस े

म्िणिाि. पुिंीचे दऊेळ पडल्यािंर र्ाहु मिाराजाांनी १७३५ मध्ये सध्याचे दऊेळ बाांधल.े १९७८ 

मध्य ेत्याचा हजणोद्धार झाला. हर्िराची िं मांकदराची डागडुजी िरून आिषगि रांग कदला. र्ांभ ु

माझा निंसाचा िा मराठी हचत्रपट याच स्थानािंर हचहत्रि आि.े सािारा, सोलापरु, आहण पुण े

या हजल्ह्ाांच्या हसमेिंर असल्याने येथ ेभाहिंिाांची िंदगळ नेिमी कदसिे.  
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मांदीरासमोरील मोठी कदपमाळ 

 

 

 

िटबांदी आहण समोर कदसणारा िलािं.  
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हर्िर – वर्गणापूर यथेनू िालचा कदसणारा रस्िा   
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मांदीरासमोर  थोड्या अांिरािंर समोर सांभाजीराजे, हर्िंाजीराजे, आहण 

र्िाजीराजे याांची समाधी प्रहििे आििे. बाांधिाम अहिर्य मजबुि आि.े पण हिथे प्रेमीयुगलाांनी 

आपली नािें िोरून अिरर्ः वभिी घाण िेल्या आििे. िे पाहून िळपायाची आग मस्ििाि 

गेली. 
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मागच ेकदसणारे डोंगरराांग आहण हिथ ेअसलले ेएिमिें झाड.  

 

  



 किल्ल ेसज्जनगड       माधरुी नाईक 

ई साहित्य प्रहिष्ठान                                                              www.esahity.com 

निार्ा :- दगुग पुस्िि - सहिर् अक्कलिोट   
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एिट्या सािार् याि २७ एि किल्ल ेआििे. त्याांची सैर आपण नांिर िरुयाच. िास 

सािार् याचा आपला अवजक्यिारा बघायचा राहिला आि.े आहण छॊटी मोठी (छोटी मोठी असां 

म्िणणां चुिीचां आि ेना? िारण मिाराजाांचा पदस्पर्ग झालेलां प्रत्येिच रठिाण ि ेहिथगिेत्रच आि)े 

बरीच रठिाण े आििे. सािार् यािील िंनिुसिंड े पठारािंर मिाराष्ट्र एनजी डवे्ह्त्तलपमेंट या 

र्ासनाच्या िंिीने पिंनऊजाग  प्रिल्प उभारण्याि आला आि.े िा मिाराष्ट्रािील सिंागि मोठा 

प्रिल्प मानला जािो. िंनिुसिंडसेि, ठोसेघर, चाळिेिंाडी, माळेिंाडी येथ े पिंनचक्क्या 

उभारण्याि आल्या आििे.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

हमत्रिो 

 मी माधुरी अरविंद नाईि. 

ई साहित्य प्रहिष्ठानचा दगुग भ्रमण िं प्रिंासिंणगनाांचा 

हिंभाग मी साांभाळि.े  

मला आज िुमच्यार्ी थोड बोलायच आि.े िुम्िी माझ ेसािारा- सज्जनगड  पुस्िि िुम्िी िंाचल े

आि.े यापुिंी िुम्िी मी हलिीलेली मालिंण – वसधुदगुग, िसेच िाांदरेी उांदरेी, माहुलीगड िी पुस्ििां िी िंाचली 

असिीलच. त्यामध्ये मी किल्ल्यासोबि थोु्डी आजुबाजुची किरण्याची रठिाण ेदहेिल कदली आििे. या पुस्ििाांचा 

उद्दरे् म्िणज ेजर िोणी िस ेहनयोजन िरि असेल िर त्याला मदि व्िािंी असा माझा ििेु आि.े पण त्याि पण 

रे्िंटी बरीच रठिाण ेराहुन जािाि. िर आिा िी मदि िुम्िी मला िरािंी अर्ी मी अपेिा िरि आि.े आज 

प्रत्येिजण िुठे ना िुठे किरि असिोच. आहण िािाि िर मोबाईल असिोच त्यामुळे िोटो िाढणे ि ेआलेच. िर 

िेहथलच िोटो िुम्िी आम्िाला पाठिंा. िे अगदी प्रोफ़ेर्नल ििंेिच असे िािी निो. पण िेहथल सद्यहस्थिी िर 

आपल्याला िळेल.  रठिाणे म्िणज ेिािी हर्मला, मनाली, जम्मु िाहश्मर , लेि लडाि निो. िर अगदी साधी 

साधी ठीिाण ेआम्िाला हलहुन पाठिंा. िोणी िुठे नािी गेले िरी आपल्या गािंी िर सगळेच जािाि. 

प्रत्येि गािंामध्ये एि सुांदर मांकदर असिे. त्याची िंषागिनु एिदा यात्रा असिे. पालिी हनघि.े 

उत्सिं साजरा िेला जािो. िािीिरी गािंाि प्रथा असिे. त्याची माहििी आम्िाला िळिंा. ि ेिंाचायला मला 

िार मजा येईल. आहण अर्ा आिंडीचा  दहेिल एि िंगग असेलच त्यालािी मदि िोईल. ि ेिुम्िी आम्िाला नक्की 

िळिंा. आपण सिंग हमळुन त्याचा एि ग्रांथ बनिंुया.  

आिा बघा मी मालिंण म्िणजे वसधुदगुग किल्याहिंषयी हलिले आि.े पण मला पुणग वसधुदगुग 

हजल्ह्ाहिंषयी माहििी ििंी आि.े ि ेएिटी िर मी िरु र्िि नािी. त्यासाठीच मला िुमची मदि ििंी आि.े ि े

पुस्िि जरी पहब्लर् झाले असले िरी. अजुन माहििी जमा झाल्यास िी आपण आपल्या िंेबसाईटिंर 

िायमस्िंरुपी ठॆिंु र्ििो. ि े झाले एिट्या वसधुदगुगहिंषयी िेच आपल्याला सिंग हजल्ह्ाहिंषयी िरायच े आि.े 

आिा सािारु्यािील पण बरु्याच स्थळाांची मी माहििी दणे्याचा प्रयत्न िेला आि.े पण किरण्यासारि ेअजुन बरेच 

िािी आि.े िे िुम्िी आम्िाला िळिंा.  

आमच्या ग्रुपमध्ये हिंर्ाल दळिंी, भास्िर नारिर, पांिज घारे, स्िंप्नील िारळे, नहचिेि जोर्ी, 

सांिल्प चौधरी अस ेअनेिजण आपआपली टे्रक्स िरून झाल ेिी लगेच त्याबद्दलची माहििी िळिंिाि िं त्याांच े

पुस्िि बनि जािे. मिाराष्ट्रािल्या अर्ा किल्ल्याांबद्दलच्या पुस्ििाांच े अधगर्िि आम्िी लिंिरच पूणग िरू. या 

अहभयानाि िुमची फ़ार फ़ार गरज आि.े िुम्िी लेिि व्िा. छायाहचत्रिार व्िा. 
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िार िािी हलिण्याची गरज नािी. जस ेिी बघा माझ ेमािरेच ेगािं नाांदरु आि.े ि ेपुणे -नाहर्ि 

मिामागागपासुन ३ कि.मी. आि आि.े  

१. हिथ ेरामाच ेसुांदर मांकदर आि.े हिथ ेरामनिंमीला मोठी यात्रा असि.ेयात्रा दोन कदिंस असि.े 

पहिल्याकदिंर्ी रामजन्म साजरा िेला जािो. सांपुणग गािंाि जेिंण असिे. ज्या हस्रयाांना लिंिर मुल िोि नसेल 

त्या मोठ्ा श्रद्धनेे रामाच्या पाळण्याची दोरी धरिाि.  

२. दसुरु्या कदिंर्ी बैलगाड्याांची र्यगि असिे. ज्यान े िोणी आिापयगि अर्ी र्यगि बहघिली 

नसेल त्याच्यासाठी झाला िा नहिंन पॉइांट.  

३. माझ्या गािंाि गहु, बाजरी, िािडी, गाजर, बटाटे,टॉमॅटो मिा, िंाांगी, िुर, िरभरा,िी हपिे 

िोिाि. 

४. गािंाि एि डोंगरािंर िांडोबाचे आहण र्नीच े मांकदर आि.े  िांडोबाच्या डोंगरािंर दर 

रहिंिंारी आहण पौर्थणमेला गािंिरी िांडोबाची िळी भरिाि. 

५. गािंाि एि िळे आि.े हिथे पािंसाि िार छान िंा्िे. बाजुला सिंग हिरिंेगार िोि.े बाजुला 

एि छोटे मांकदर आि.े िर्ाचे िे माहिि नािी. पण आिा मी नक्की र्ोध घेईल. मांकदर आि ेि ेिळाले ना बस िर 

झाल ेआपल ेिाम. 

 

जेव्िा िेव्िा पुण्याचे पुस्िि बनेल िेव्िा िी माहििी मला उपयोगी नक्की पडले. 

 

बदलापरु - िोंडशे्वर धबधबा आहण हिथ ेजािाना कदसणारा हनसगग :- 
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घाटिोपर – िांडोबा मांकदर :-  

घाटिोपरला डोंगरािंरिी िांडोबाचे मोठॆ मांकदर आि.े दर रहिंिंारी हिथे भरपुर लोि जािाि. 

हिथ ेजाणारा रस्िा थोडा िराब असला िरी. िंरिी गेल्यािंर िार छान िंाटिे. िंरुन बरीच मुांबई बघिा येिे. 

िसेच हिंमानिळािंर उिरणारी- उडणारी हिंमाने पण येथुन कदसिाि. 

  

सायन :-  सायन म्िणजे हर्िं येथ े३५ एिरािंर मिाराष्ट्र नेचर पािग  आि.े इथे  िुलपािरु 

उद्यान दहेिल  हिंिहसि िेले आि.े धारािंी बस डपेो समोर ि ेपािग  आि.े पािगला नाममात्र ५ रुपये प्रिंेर् िी 

आि.े  ि ेकििी जणाांना माहिि आि.े िा आिा जे हिथ ेिामाहनहम्मि जाि असिील त्याांना महिि असेल.  

 

बस, असेच िािी िुम्िाला हलहुन पाठिंायचे आि,े आहण जमल्यास एिादा िोटो. एिंढे िर 

नक्कीच िरु र्ििा ना? त्या सिंग माहििीच ेव्यिंहस्थि सांिलन िरण्याच ेिाम माझे. 

 

 

माधुरी अरविंद नाईि. 

Madhuri.jadhav26@yahoo.co.in 

esahity@gmail.com 

श्री लक्ष्मी  पािग  िेज -२ 

हबवल्डग नांबर-५,  

रुम नां -६०४, लोु्िमान्यनगर, ठाणे- प   - ४००६०६ 

mo. no.-9820234891  
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