
 

 

 

  



सप्तश ृंगीगड 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

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

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

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

  



सप्तश ृंगीगड 

 

 

 

 

 

 

माधुरी अरव िंद नाईक 

 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

  



सप्तश ृंगीगड (पययटन) 

माधुरी अरव िंद नाईक 

लक्ष्मी पाकय  फेज -२, हिव्डिंग निंिर ५, फ्लटॅ निंिर – ६०४ 

लोकमान्यनगर, ठाणे- पहिम 

मोिाईल निंिर- ९८२०२३४८९१ 

ईमेल- madhuri.jadhav26@yahoo.co.in 

ब्लॉग : http://bhramangiri.blogspot.in/  

या पुस्िकािील लखेनाचे स य िक्क लेहखकेकड ेसरुहिि असून पुस्िकाचे ककिं  ा त्यािील अिंशाचे 

पुनमुयद्रण  ा नाट्य, हचत्रपट ककिं  ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहखकेची पर ानगी घेणे 

आ श्यक आि.े िस ेन के्यास कायदेशीर कार ाई िोऊ शकिे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000.  

Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 

artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 

copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the 

owner to remedies of injunction, damages and accounts. 

ई प्रकाशन : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : २३ जून २०२०  

©esahity Pratishthan®2020 

  • ह नामू्य ह िरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले  ाचून झा्या र आपण ि ेफ़ॉर डय करू शकिा.  

• ि े ई पुस्िक  ेिसाईट र ठे ण्यापु ी ककिं  ा  ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी  ापर 

करण्यापु ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची पर ानगी घेणे आ श्यक आि.े 

  



माधुरी नाईक यािंची आज रची प्रकाहशि पुस्िके 

सज्जनगड सािारा - 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sajjangad_satara_madhuri_naik.pdf 

खादेरी उिं देरी जलदगुय - 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jaldurga_khanderi_underi.pdf 

माहुलीगड - http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/e_book_mahuligad.pdf 

िम्पी िदामी ऐिोळे - 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hampi_madhuri_naik.pdf 

पुणे हज्िा भाग १, २   ३ 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_1_madhuri_a_naik.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_2_madhuri_naik.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_3_madhuri_naik.pdf 

इिंदोर उज्जैन मध्यभारि - 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/indore_ujjain_madhuri_naik.pdf 

गोवा - http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/goa_diary_madhuri_naik.pdf 

ठाण े- http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/thane_madhuri_naik.pdf 

ससृंधुदगुग : http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sindhudurga__madhuri_naik.pdf 

  



 

 

 

 

  



 

  



माधुरी अरव िंद नाईक 

भटकिं िी स ाांनाच आ डिे. 

न न ीन प्रदशे, गा िं पिा ी, हिथले 

खाद्यपदाथय चाखा े,  ेग ेगळ्या 

लोकािंना भेटा े ि े अगदी लिान 

मोठ्या स ाांनाच आ डिे. पण आपण 

हजथे जाऊ त्या रठकाणाची माहििी 

दऊेन इिर लोकािंनािी त्या रठकाणाची 

सफ़र घड ून आणायची या इच्छॆने 

त्या प्र ासाच्या नोंदीजपून  ठे णे 

आहण फ़ोटो जमा करून त्या स ाांचा 

उपयोग करून त्यािंची ई पुस्िके िन ून लाखो लोकािंना ह नामू्य दणेे िा माधुरी 

नाईक यािंचा छिंद आि.े ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या दगुय दघुयट भारी आहण प्र ास णयन 

ह भागाच्या मुख्य माधुरी नाईक या व्य सायाने इृंजिजियर ृंग हडझायनर आििे. 

त्यािंचे पिी अरव िंद नाईक यािंच्यासि त्या ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या कोअर कहमटीच्या 

सभासद आििे. आिव  तयाृंची बा ा पुस्तके प्रकाजशत झाली आहते. 

 आपणिी आप्या प्र ासाची माहििी , नोंदी आहण फ़ोटो त्यािंना पाठ ून 

अशच िर् िने ेपययटकािंना मदि करूया आहण मिाराष्ट्राचे ना  पययटनामध्ये पहि्या 

क्रमािंका र आणण्यासाठी िािभार ला ू शकिा.  



 

 

 

 

 

 

ि ेपुस्िक समस्ि भटके मिंडळींना अर्पयि 

  



सप्तशृंगीगड 

 

दिवाळीमधे मंचरला ३-४ दिवसांची सुट्टी घेवून गेलो होतो. 

नेहमीप्रमाणे थोडा वेळ हातात असेल की लगेच कोठेतरी छोटी 

दटि प करण्याचे वेध मला लागतात. आपल्या भारतात, 

महाराष्ट्ि ामधे्य दकती दठकाणे आहेत. यािी काही संपतच नाही. 

मग अरदवंि, भाऊ, आई, बाबा, अक्षरा, अदे्वि आम्ही नादिकच्या 

वणी िेवीला वन डे पॅ्लन केला. पॅ्लन फक्त वणी िेवीचाच होता, 

घरच्यांसाठी! माझ्यासाठी अजून काहीतरी ॲडीिनल असतेच. 

 

  



ग ृंदेश्वर  मृंददर 

िुसर् या दिविी आम्ही सकाळी ७ वाजता दनघालो. सवाात प्रथम आम्ही दसन्नरच्या गोिेंश्वर 

मंदिराला गेलो. गोिेंश्वर मंदिर हे महाराष्ट्ि  राज्याच्या नादिक दजल्ह्यातील दसन्नर या तालुक्याच्या 

गावी असलेले महािेवाचे मंदिर आहे. फार कधीतरी मी दसन्नरच्या गोिेंश्वर मंदिराबद्दल  ऎकले 

होते. आता काही पुवीसारखी मादहती, कात्रण घेवून दफरायला लागत नाही ते एक बरे आहे. 

तरी पण दठकाणाची मुलभुत मादहती तर हवीच! तरच तुम्ही गुगल बाबा करु िकता. आदण 

काही दठकाणी अगिीच नेटवका  नसते. त्यामुळे दतथे जाण्याअगोिर आपल्याला ज्या अनवट 

दठकाणांना जायचे त्यांचा अभ्यास केलेला बरा. म्हणजे आपला िोधण्यात फर वेळ जात नाही. 

मंचर ते गोिेंश्वर अंतर १२० दकमी. आहे. 

 

भारत सरकारने या मंदिराला महाराष्ट्ि ातील राष्ट्ि ीय संरदक्षत स्मारक म्हणून दिनांक ४ 

माचा, इ.स. १९०९ रोजी घोदित केलेले आहे. हे मंदिर पुरातन भूदमज स्थापत्यिैली बांधकामाचा 

उत्तम नमुना आहे. हे मंदिर १२ व्या ितकात गवळी राजकुमार राजगोदवंि याने बांधलेले आहे. 

हे मंदिर १२५ फुट x ९५ फुट आहे. हे मंदिर पाच मुख्य मंदिरांचा समूह असल्याने त्याला 

िैवपंचायतन म्हटले जाते. रथसप्तमीदनदमत्त अनेक भादवक या मंदिरात येऊन सूयापूजन 

करतात. गोिेंश्वर हे मुख्य िंकराचे मंदिर आहे. दतथे आजुबाजुला अनेक मंदिरांचा समुह आहे. 

त्यात सुयाा, दवषु्ण, पावाती, गणेि यांचा समुह आहे. या मंदिर समुहाला दभंतीचे कंुपण आहे. 

पण ते मात्र थोडे ढासळलेले आहे. मंदिराच्या एका बाजुला तलाव िेखखल आहे. हे दठकाण 

फार संुिर आहे. पण त्याला फार प्रदसद्धी दमळालेली नाही. दतथे आम्ही पोहचेपयान्त रस्त्यात 

आम्हाला एकही दििाििाक फलक दमळाला नाही. दतथे बसलेल्या एका माणसाला दवचारले 

की इथे काही सुदवधा का नाहीत? त्यावर त्याने सांदगतले की गावात िोन गट आहेत. त्यामुळे 

काही सुदवधा होत नाही. पण आता करणार आहेत. आिा आहे की मुलभुत सुदवधा आता दतथे 



झाल्या असतील. गावात येताना प्रते्यक गाडीचे ३०-४० रुपये घेतले तरी गावातल्या लोकंानांच 

पैसे दमळतील व ते मंदिराच्या कामासाठी वापरता येतील. बाजुला असलेल्या तलावात 

साफसफाई करून बोटीगंची सोय, बाजुला थोडी बसण्यासाठी जागा केली तरी पयाटनाला 

चालना दमळेल. मंदिराजवळ खुप बाजारीकरण झाले तरी वाईट वाटते आदण अगिीच गावात 

असुन एकटे असले तरी भकास वाटते. आम्ही सकाळीच दतथे गेलो होतो त्यामुळे येताना 

नाष्ट्याची वेळ झाली होती. पण नाष्ट्यासाठी साधा वडापाव, चहाची टपरी िेखखल कुठे दिसली 

नाही.  

  



 

 

 

  



यानंतर आमचे म्हणजे माझे पुढचे दठकाण होते गारगोटी संग्रहालय. गाडीत सांदगतले 

तर कोणालाच मादहत नव्हते. एका एका नदवन दठकाणी घेवून जाण्याची डि ायव्हर (नवरा आदण 

भाऊ ) यांच्याकडून परवानगी दमळवणे म्हणजे माझ्यासाठी तरी एक दिव्य असते. 

दतकडे आहे का काही बघण्यासारखे, गाडी जाते का, नक्की इकडेच आहे का? अश्या 

प्रश्ांची सुरुवात होते. दठकाण जवळ आहे हे सांदगतल्यावर गुगल मॅप बरोबर लावला आहे 

का? या सवा प्रश्ांची उत्तरे िेताना पररखस्थती अगिी ताणतणावाची झालेली असते. त्यात भर 

म्हणजे एखािया स्थादनक व्यक्तीकडे काही चौकिी केली आदण त्याने म्हणावे असे काही इथे 

दठकाण नाही. असे नकाराथी उत्तर आले दक माझ्याकडे सगळे अजूनच िंकेने बघतात. त्यावर 

गुगलला मादहत नसेल तेवढे मला मादहत असेल हा सुखि टोमणा ऎकावा लागतो. पण िेवटी 

ते मला ठरलेल्या दठकाणी घेवून जातात. तरीही कसे असेल दठकाण हा एक प्रश् रादहलेला 

असतो. चांगले स्थळ बघून सगळ्ांचाच माझ्यावर असलेला सुखि राग दनघून जातो. ही 

पररखस्थती आमच्या प्रते्यक दटि प मधे्य असते. मीही दतथे पोहचेपयान्त तणावात असते की असेल 

ना ते दठकाण बघण्यासारखे. पण नेहमीच्या दठकांणापेक्षा आजुबाजुची थोडी वेगळी, अप्रदसद्ध 

दठकाणे बघण्याची मजा काही वेगळीच असते. आणखी एखािे अनवट दठकाण िोधल्याचा 

आनंि अवणानीयच!  

अिा प्रकारे आम्ही गारगोटी संग्राहलायला येऊन पोहचलो. गोिेंश्वर मंदिर ते गारगोटी 

संग्रहालय हे अंतर ६ दकमी. आहे. 

  



गारग टी सृंग्रहालय 

गारगोटी संग्रहालय हे मालेगावातील एम.आय.डी.सी. मधे्य आहे. गारगोटी संग्रहालय 

जगातील सवाात मोठे भारतीय दझओलाइट खदनजे व दिस्टल्सचे उतृ्कष्ट् संग्रहालय आहे. हे 

नादिक-दिडी महामागाावर नादिकपासून २० दक.मी. अंतरावर दसन्नर नावाच्या िहरात आहे. 

हे के.सी. पांडे यांनी ४० विाांमधे्य गोळा केलेले नैसदगाक खदनज व रत्न नमुने यांचा संग्रह आहे. 

श्री. कृष्णाचंद्र पांडे हे माजी व्यापारी नौसेना अदधकारी आहेत. या संग्रहालयामधे्य पृथ्वीवरील 

खडक, खदनज आदण स्फदटक आहेत. संग्रहालयांच्या प्रििानात दहरे, कट िगड, हलका 

दहरवा कू्यदबकल अ ॅफोलाइट, दपवळ्ा रंगाचा कॅल्साइटचा स्फदटका, दनळा-दहरवा 

एक्वामाररन, कॅव्हनाइट आदण िुदमाळ परिेिी खदनजे यांचा नमुना समादवष्ट् आहे.  

हे संग्रहालय डेक्कन पठार गॅलरी आदण पे्रखस्टज गॅलरी या िोन गॅलरीमधे्य दवभागले गेले 

आहे. संग्रहालयात २ मजले आहेत आदण त्यात खदनजे आदण दिस्टल्सचे दविाल संग्रह आहे. 

आजुबाजुचा पररसर वातावरण िांत आहे. दतथे असणारा स्टाफ हा आपल्याला अगिी योग्य 

ररत्या सवा मादहती िेतात. दतथे प्रवेि फी १०० रुपये आहे. पण संग्रहालय बघण्यासारखे आहे. 

तेथुन आपण दवदवध हार, वसु्त, खदनज नमुना, पोस्ट काडा दचते्र आदण बर् याच गोष्ट्ी खरेिी 

करू िकता. सरस्वती पुरस्कार, दसन्नर गौरव हे पुरस्कार श्री. कृष्णाचंद्र पांडे यांना दमळाले 

आहेत. म्हणुन जेव्हा तुम्ही नादिकला येता तेव्हा संग्रहालय पाहण्याची संधी गमावू नका. 

  



 

  



 

 

 

 

  



सप्तशृंग गड / सप्तश्रृंगी देवी  

गारगोटी संग्रहालय ते सप्तशंगी हे अंतर ९१ दकमी. आहे. नादिकच्या उत्तरेस ६५ दकमी 

अंतरावर नांिुरी हे गाव आहे दतथे हा सप्तशंग गड म्हणजेच वणी िेवी आहे. सप्तशंगी हा 

भारताच्या महाराष्ट्ि  राज्यातील एक दकल्ला आहे. तो नादिक जवळील नांिुरी गावाजवळ 

वसलेला असून अनेक कुटंुबांची कुलिैवत असलेल्या सप्तशंगी िेवीचे तीथाके्षत्र आहे. हे 

महाराष्ट्ि ातील िेवीच्या साडेतीन पीठांपैकी अधापीठ आहे. ब्रह्मिेवाच्या कमंडलूपासून 

दनघालेल्या दगररजा महानिीचे रूप म्हणजे सप्तशंगीिेवी असे मानले जाते. हे आदििक्तीचे 

मुळ स्थान आहे असे मानले जाते. िेवीचे अठराभुजा सप्तशंग रूप येथे पहावयास दमळते. ही 

िेवीची मूती स्वयंभू आहे. येथील गाभार् याला िखक्तद्वार, सूयाद्वार आदण चंद्रद्वार असे तीन 

िरवाजे आहेत. या दतन्ही िरवाजातून िेवीचे ििान घडते. 

िेवीला गडावर जाण्यासाठी अंिाजे ५०० पायर् या चढुन जावे लागते. अदलकडेच वरती 

जाण्यासाठी फेदनकु्यलर रोपवेज चालु केले आहे. ििानीय ती टि ेनच्या डब्यासारखी आहे. नदवन 

काय आहे हे बघण्यासाठी आम्ही फेदनकु्यलरने वरती जाण्याचे ठरवले. प्रती माणिी ९० रुपये 

हे िोन्ही बाजुचे दतकीट आहे. फेदनकु्यलरने वरती जावून आले तर आपला वेळ वाचेल असा 

दवचार केला होता. पण दतकीट घेवून आत गेल्यावर बदघतले तर त्यासाठी खुप गिी होती. 

आतमधे्य साधारण १००० तरी माणसे असतील. दिवाळीची सुट्टी असल्याने अनेक लोक येथे 

ििानाला आले होते. त्यात अनेक गुजराती लोक िेखखल होते. एक तासाच्या प्रदतके्षनंतर आमचा 

नंबर आला. फेदनकु्यलर ३ दमदनटांत वरती जाते. पण लोकांची खुप गिी असल्याने गडावरती 

लोकांना सोडत नव्हते. वरती गडावर खुप कमी जागा आहे. तरी तेथे २००-२५० लोक 

असतील. गडावरून पुणा गाव दिसते. खाली बघताना उजवीकडे िोन पाण्याची कंुडे दिसतात. 

सप्तशंृ्रगी मंदिराचा सवाात महत्वाचा उत्सव म्हणजे चैत्रोत्सव. हा उत्सव राम नवमीपासून सुरू 

होतो आदण चैत्र पौदणामेला (पौदणामेचा दिवस) संपतो, हा उत्सवाचा सवाात मोठा दिवस. या 



महोत्सवात खासकरून संतती नसलेल्या खिया मुलांसाठी िेवीचा आिीवााि घेतात. या 

मंदिरात िसरा आदण नवरात्र िेखील मोठ्या थाटामाटात आदण उत्साहाने साजरे केले 

जातात.सप्तशंग येथे वास्तव्य करणारी करणारी िेवी म्हणजेच सप्तशंगी असे मानले आहे. 

िंडकारण्यात राम-सीता वनवासात असताना िेवीच्या ििानाला आल्याचे पौरादणक गं्रथात 

उले्लखलेले सापडते. पौरादणक कथांनुसार मदहिासुराचा वध केल्यानंतर िेवीने दवश्रांतीसाठी 

येथे वास्तव्य केले. महानुभावी लीळाचररत्रात असा उले्लख आढळतो की राम-रावण युद्धात 

इंद्रदजताच्या ििाने लक्ष्मण मूर्च्ाा येऊन पडला. त्या वेळी हनुमंताने द्रोणादगरी पवात नेला 

आदण द्रोणादगरीचा काही भाग खाली पडला तोच हा सप्तशंग गड होय. सप्तशंग िेदवच्या 

मागील बाजुस एक अष्ट्कोणी कंुड आहे. या कंुडादतल पाण्याचा रंग तांबडा आहे. िेवीने 

पानाचा दवडा खाऊन टाकल्यामुळे जदमनीचा काही भाग तांबड्या रंगाचा झाला. त्यामुळे या 

तीथााला तांबुल तीथा म्हणतात. तसेच एक काजल तीथा आहे. याचे पाणी काळॆ आहे िेवीने 

काजळ घातलेले डोळे धुतले म्हणुन यास काजल तीथा म्हणतात. 

  



इथे असलेली ही फेदनकु्यलर रोपवेज भारतातील पदहलीच सेवा आहे. सुरके्षच्या दृष्ट्ीने 

काळजी घेऊन बनदवण्यात आलेल्या फदनकु्यलर टि ॉलीचा टि ॅकवरील वेग, समतोल, क्षमता, 

अँटीलॉक बे्रक दसखस्टमसह आपत्कालीन पररखस्थतीत प्रवािांना उतरण्यासाठी रुळाच्या एका 

बाजूने पायर्या बसदवण्यात आल्या आहेत. दवि्युतीकरणावर चालणारी ही टि ॉली दसखस्टम 

डोगंरात उभारली गेली असून संपूणा वातानुकूदलत आहे. वीज गेल्यास जनरेटरची सुदवधा आहे. 

टि ॉलीला कोकण रेले्व पॅटनानुसार संरक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. या प्रकल्ांतगात 

प्रवासी प्रतीक्षालय, बुदकंग ऑदफस, स्टाफ रूम, वेदटंग पॅ्लटफॉमा, स्वर्च्तागृह, िौचालय, 

हॉटेल व इतर सुदवधा आहेत. येणारी टि ॉली व जाणारी टि ॉली एकमेकांना समांतर असून त्यामुळे 

टि ॅकवरील समतोल साधण्यात आला आहे. या टि ॉलीमुळे वृद्ध, अपंग, बालके, मदहलांना ििान 

घेणे सुलभ झाले आहे.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



प्रधान सेवा कें द्र -  श्ी के्षत्र ददृंड री 

वणी िेवीचे ििान घेतल्यावर गडाच्या पायथ्यािी येऊन जेवण केले. िुपारचे ४ वाजले 

होते. अचानक जोरात पाऊस आला. नदिब आम्ही तेव्हा जेवणासाठी हॉटेल मधे्य होतो. नंतर 

आम्ही नादिकच्या दिंडोरी दजल्ह्यातील प्रधान सेवा कें द्र, श्री के्षत्र दिंडोरीला भेट दिली. हे एक 

जणकल्याण सेवाभावी संस्था आहे. यांचा उदे्दि आपल्या संसृ्कतीचा अदभमान बाळगत 

वैज्ञादनक दृदष्ट्कोन आदण भदवष्यास सामोरे जाण्याचा आत्मदवश्वास असलेले नदवन भारतीय 

उभे करणे हे यामागील उद्दीष्ट् आहे. बर् याच सामादजक संस्थानी या कायाास मान्यता दिली 

आहे. त्या कामदगरीबद्दल सध्याचे परमपुज्य गुरुमाऊली यांचा गौरव िेखखल करण्यात आला 

आहे. तेदथल ििान घेवून आम्ही त्यांच्या काही दविीसाठी ठेवलेल्या वसु्त खरेिी केल्या. त्यांचे 

बालसंस्कार वगा हे पुस्तक छान आहे. बालसंस्कार वगा कसा घ्यायचा आदण प्रते्यक 

आठवडयाचे वेळापत्रक याप्रमाणे पुणा विााचे वेळापत्रक यामधे्य दिले आहे. ते पुस्तक आम्ही 

खरेिी केले. या संस्थेचे अखखल भारतीय श्री स्वामी समथा गुरुपीठ तं्र्यबकेश्वरला आहे. त्यानंतर 

आम्ही तेथुन घरी जाण्यासाठी दनघालो. परत एकिा पावसाचे आगमन झाले होते. रात्री १० 

वाजता घरी आलो. अिी थोडीिी धावपळ करून छान छोटीिी मजेिार दपकदनक संपली. 

 

  



िग सुृंद  आहचे.  

पण तयाचे सौंदयग खलुवणा े शब्द व द ष्टी आपल्याला लखेक, जचत्रका , छायाजचत्रका , 

कलावृंत अजण कवी देतात.  

केशवसतु म्हणतात 

पाजणस्पशगच आमुचा शकतस ेवस्ततृंप्रती द्यावया – 

सौंदयागजतशया, अशी वसतस ेिाद ुक ाृंमजि या; 

लेखकाृंच्या आजण कवींच्या शब्दस्पशागिे आम्हाला आमच्या 

आितबाितच्या जिसगागतले आजण जििीव दगडाृंतले, पाण्यातले सौंदयग 

“िाणवत” लागते. प्रवासवणगिे वाचति आपलेही पाय जशवजशवायला 

लागतात, तयाृंिाही ओढ लागते तया तया ददशाृंची, तया तया देशाृंची. 

ई साजहतयचा प्रवासवणगि जवभाग काहींच्या मते खतप सम द्ध आह.े 

िगातले अिेक देश, भा तातली अिेक  ाज्य ेआजण महा ाष्ट्रातले 

अिेक जिल्ह ेआजण दकल्ल ेयाृंची सखोल आजण सजचत्र माजहती देणा ी 

शृंभ हूि अजधक पुस्तके ई साजहतयिे प्रकाजशत केली. पण आम्ही 

अजिबातच समाधािी िाही. सृंपुणग िग, सृंपुणग भा त देश, 

महा ाष्ट्रातला प्रतयेक जिल्हा, प्रतयेक तालुका आजण प्रतयेक गाव सुृंद  

आह.े आजण तयाचृं सौंदयग पाहू शकेल असा कोणीही ददव्यद ष्टीचा 

पाईक आमच्या या “मी पाजहलेला…” जस ीिमध्य ेभाग घेऊ शकतो.  

आपण जिथे कुठे प्रवास केला असले, तयाचृं वणगि द्या. 

आपण आपल्या स्वतःच्या गावाचृं वणगि द्या. 

आपल्या आवडतया कोणतयाही गावाचे, ककृं वा जिल्याचे वणगि द्या. 



आपलृं आिोळ असो वा माह े ककृं वा सासु वाडी, आम्हाला तयाचा मजहमा 

कळवा. 

आजण हो, सोबत भ पत  फ़ोटो पाठवा.  

तुम्ही पाठवलेली माजहती एखाद्या प्रवाशाला आक ष्ट क ेल 

ककृं वा ज्याृंिी आधीच प्लिॅ केला तयाृंिा मागगदशगक ठ ेल 

ककृं वा ज्याृंिा प्रक ती अस्वास््यामुळे दफ़ ता येत िाही तयाृंिा सहलीचा 

आिृंद देईल 

ककृं वा प देशात  ाहूि भा ताव  प्रेम क णार् या बृंधत भजगिींिा आपल्या 

देशाच्या कोिाकोपर् याचृं दशगि घडवले. क पया जलहा.  

esahity@gmail.com 
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