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हे ई-पस्
ु तक विनामल्
ू य वितरणासाठी उपलब्ध आहे

आपले िाचन
ू झाल्यािर आपण हे ई-पस्
ु तक फॉरिर्ड करू शकता.

हे ई-पस्
ु तक िेबसाईटिर ठे िण्यापि
ु ी ककिं िा िाचनाव्यततररक्त इतर कोणताही िापर करण्यापि
ु ी ईसाहहत्य प्रततष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आहे .



या पस्
ु तकातील लेखनाचे, तसेच सिड छायाचचत्ािंचे सिड हक्क लेखकाकर्े सरु क्षित असन
ू पस्
ु तकाचे
ककिं िा त्यातील अिंशाचे पन
ु मद्र
ुड ण अथिा रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची परिानगी घेणे आिश्यक
आहे . तसे न केल्यास कायदे शीर कारिाई होऊ शकते.
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!! इतत आरिं भ !!
"पुत्ा, गुन्हाच तसा घर्ला होता तुझ्याकर्ून. भलेही नारदमुनीिंनी मुद्दाम कळ लािून हे घर्िून आणलय. पण चक
ु ू न का होइना तू श्रीकृष्णमहाराजािंचा गुन्हा
केलास आणण त्यािंच्या तोंर्ून शापिाणी तनघाली. आणण तूला कुष्ठरोग झाला."

"अगदी योग्य बोललीस माते, पण माझिं तनदोष असणिं ससद्ध झाल्यािर तातािंनीच त्यािर उ:शाप म्हणून सुयप
ड ुजेचा उपाय सािंचगतला.
'सुयद
ड े ि' जे सिड त्िचाविकारािंचे नाशक मानले जातात त्यािंची साधना."

"आणण गेल्या बारा िषाडच्या अथक साधनेनिंतर आज तू त्या महाभयिंकर व्याधीतून मुक्त झालास. आता पुढे काय करायचे ठरिले आहे त. सुयप
ड ुजा अशीच चालू
ठे िणार?"

"माते, गेली बारा िषे चिंद्रभागेच्या तीरी समत्िनातील या पवित् जागी सुयद
ड े िािंची उपासना करत आलोय. त्यािंच्या कृपेने या व्याधीतून मुक्त झालोय.
त्या सुयद
ड े िािंचिं भव्य मिंदीर या हठकाणी उभे करायची माझी इच्छा आहे ."

"अगदी माझ्या मनातले बोललास पत्
ु ा, पण आधी या आनिंदाच्या िणी श्रीकृष्ण महाराजािंचे दशडन घेिून त्यािंचे आशीिाडद घेिय
ू ा.
या मिंदीर उभारणीबद्दलही त्यािंचे मागडदशडन घेणे आिश्यकच आहे , नाही?"

"चल माते, आधी तातािंचे आशीिाडद घेिन
ू त्यािंच्यासमोर ही मनीषा व्यक्त करू."

आणण श्रीकृष्णपुत् सािंब आपली माता जािंबि
ु िंतीसह वपत्याच्या महालाकर्े, त्या सिड शक्क्तमान, पण
ु ड परू
ु षाच्या, दे िोत्तमाच्या, श्रीकृष्णाच्या दशडनासाठी तनघाला.......!

नारदाच्या खोर्कर, कळी लािण्याच्या स्िभािामुळे एकदा श्रीकृष्णपुत् सािंब याला आपल्या वपत्याचे कोपभाजन व्हािे लागले. सािंबाने आपल्या स्िभािानुसार
एकदा नारदाची खोर्ी काढली. त्याला धर्ा सशकिण्यासाठी म्हणून नारदमुनी त्याला एका हठकाणी घेिून गेले. नेमके ती जागा श्रीकृष्णाच्या बायकािंची स्नान

करण्याची जागा होती. सािंबाला ततथे सोर्ून नारद त्याच्या नकळत कृष्णाला ततथे घेिून आले. आपल्या बायकािंच्या स्नानाच्या हठकाणी सािंबाला पाहून सिंतप्त
झालेल्या कृष्णाने त्यास कुष्ठरोग होइल असा शाप हदला. निंतर सािंबाने आपले तनदोषत्ि ससद्ध केले पण एकदा हदलेला शाप परत घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे
श्रीकृष्णािंनी त्यास सुयद
ड े िािंची आराधना करण्यास सुचिले. त्यानुसार बारा िषे सुयाडची आराधना केल्यािर सािंबास आपले आरोग्य आणण सौंदयड पुनश्च प्राप्त
झाले.
(दिं तकथा सिंदभड : श्री सािंब पुराण)

*************************************************************************************
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ही आणण अशा अनेक दिं तकथा पुराणात िाचायला समळतात. सािंबपुराणानुसार श्रीकृष्णपुत् सािंबाने आपल्या कृतज्ञतेचे प्रततक म्हणून त्याकाळी चिंद्रभागेच्या तीरी

(सद्ध्याची चचनाब त्याकाळी चिंद्रभागा या नामे ओळखली जात असे म्हणे) पुढे सािंबाच्या निंतर मुळ-सािंबपुर म्हणुन ओळखल्या गेलेल्या नगरी (सद्ध्याचे
पाककस्तानमधील मुलतान) एक विशाल सुयम
ड िंदीर बािंधले. साधारण सातव्या शतकात भारताला भेट हदलेल्या चचनी प्रिासी ह्यु-एन त्सिंग याच्या सलखाणात
मुलतानच्या या पुरातन सुयम
ड िंदीराचे उल्लेख येतात. निंतर हे मिंदीर क्जथे सािंबाने प्रत्यि सुयाडची आराधना केली होती ततथे हलिण्यात आले. यामागे दे खील एक

दिं तकथा आपल्या पुराणात तसेच कवपल सिंहहतेत आढळते. उर्ीया भाषेतील मदला पिंजी या स्थातनक ग्रिंथातदे खील अशाच प्रकारची दिं तकथा सापर्ते. आपली

तपश्चयाड पुणड केल्यािर सािंबाने चिंद्रभागेत ( हे चिंद्रभागा म्हणजे एक छोटे से सरोिर आहे कोणाकडपासुन काही ककमी अिंतरािर) स्नान करण्यासाठी म्हणून एक
र्ुबकी मारली, तेव्हा त्याला पाण्यात एक मुती सापर्ली. जी विश्िकम्याडने घर्िलेली सुयाडची मुती होती. त्या मुतीची सािंबाने ततथन
ु जिळच असलेल्या समत्िनात

एक छोटे से मिंदीर बािंधन
ू ततथे प्रततष्ठापना केली. बहुदा आताचे कोणाकड आणण त्यािेळचे समत्िन या जागा एकच असाव्यात, म्हणूनच सािंबाने सािंबपूरात बािंधलेले
भव्य सुयम
ड िंदीर पुन्हा इथे स्थलािंतरीत करण्यात आले.
" कोिाकििे जगदविख्यात सय
ि ंदीर "
ु म

दस
ु रया एका दिं तकथेनुसार पुढे कधीतरी केसरी राजििंशाच्या पुरिंदरकेसरी नामक राजाने कोनाकड दे िाचे एक मिंदीर उभे केले. कोनाकड हा

शब्द बहुदा कोना ( Corner : भारताच्या एका कोपरयातच ओररसातील हे जगदवियायात सुयम
ड िंदीर िसलेले आहे ) आणण अकड (सुय)ड यािंच्या सिंधीतून तनमाडण
झाला असािा. त्याला त्याकाळी कोनाहदत्य या नािाने सिंबोधले जात असे. त्यानिंतर ततथे गिंगा राजििंशाच्या राजिटीत राजा नरससिंहदे ि (१२३८-६४) याने या
मिंदीरासमोरच दस
ु रे एक भव्य मिंदीर उभे केले. राजा नरससिंहदे िाचा वपता राजा अनिंगसभम याने पुरीच्या जगन्नाथासमोर या मिंदीराचे एका भव्य मिंदीरात रुपािंतर
करण्याचे कबुल केले होते. हे मिंदीर एका रथाच्या आकाराचे होते.

म्यभागी अततशय दे खणे असे भव्य मिंदीर (रथ) ज्याला सात अश्ि आणण चक्ािंच्या

(चाकािंच्या) १२ जोड्या म्हणजे रथाला अततशय सुक्ष्म आणण सुिंदर कोरीिकाम केलेली एकुण २४ चाके आहे त.
इथे आणखी एक दिं तकथा सािंगण्याचा मोह आिरत नाही. राजा नरससिंहदे िाने जेव्हा हे भव्य मिंदीर बािंधायला घेतले, तेव्हा सुरूिातीला या मिंदीराच्या बािंधकामासाठे

एकुण १२०० कामगार तत्कालीन वियायात िास्तुविद 'बबसू महाराणा' याच्या हाताखाली राबत होते. मिंदीर पुणड करायला त्यािंना अततशय कष्टाची अशी १२ िषे

लागली. पण मिंदीर काही पुणड होत नव्हते. सगळे बािंधकाम कळसापाशी येिून अर्कले होते. एिढा विस्तीणड कळस पेलायची खालच्या सािंगाड्याची ताकत
नव्हती. त्यामुळे कळस काही पुणड होत नव्हता. नेमका त्यािेळी बबसू महाराणाचा १२ िषाडचा मुलगा 'धमडपद' मिंदीराचे बािंधकाम पाहण्यास आला. आणण वपत्याची

अर्चण पाहून कळस पुरा करण्याचे काम त्याने स्ितःच्या र्ोक्यािर घेतले. कळसाचा शेिटचा दगर् त्याने स्ितःच्या हाताने बसिला, आणण कळस पुणड झाला.
पण हा शेिटचा दगर् काही िेगळ्याच प्रकारचा होता. तो नक्की दगर्च होता की......? पण त्यानिंतर काही हदिसातच समुद्रककनारी धमडपदाचे शि सापर्ले.
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दिं तकथा असे सािंगते की धमडपदाने आपल्या योगशक्तीच्या जोरािर आपल्या शरीरातील सिड उजाड त्या दगर्ात ओतून त्याचे एका महा -शक्क्तशाली चब
ुिं कात

रुपािंतर केले होते. त्यामुळे काही हदिसातच त्याचा मत्ृ यू झाला. पण त्याची पुणड ज्ञाती त्याच्या या त्यागामुळे राजाच्या कोपाला बळी जाण्यापासून िाचली..... ! ..

पुराणातील या अशा अनेक दिं तकथा, ककििंदिंतीने सजलेले तत्कालीन सशल्पकलेचा विलिण नमुना असलेले हे सुयम
ड िंदीर केिळ अद्धवितीयच आहे .
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" श्री क्षेत्र जगन्िाथ पुरी "
काही

हदिसािंपि
ु ी

ऑफीसच्या

काही

कामातनमीत्त

ओररसाभेटीचा योग आला. त्या सिंदभाडतले काही फोटो इथे
टाकले होते. काम आटोपल्यािर सद
ु ै िाने लागन
ु च आलेला

एक सुटीचा हदिस पकर्ून मी भटकिंतीला तनघालो. हॉटे लहून

बाहे र पर्लो तेव्हा प्रिासाची काहीच रुपरे षा ठरिली नव्हती.
समळे ल ती बस पकर्ून आधी जगन्नाथ पुरीला जायचे आणण
जगन्नाथाचे

दशडन

घेतल्यािर

आजुबाजुला

जिळपास

असलेली

िेळ

हठकाणे

समळालाच

तर

पाहायची

असे

ठरिले होते. त्याप्रमाणे एक खाजगी बस पकर्ून

रीला

पोहोचलो. सुदैिाने जगन्नाथाचे अगदी व्यिस्थीत दशडन

झाले. भोग िगैरे चढिून बाहे र आलो. मिंदीरात, आत कॅमेरा
नेण्याची

परिानगी

नसल्याने

बाहे र

आल्यािर

बाहे रूनच

मिंदीराचे काही फोटो काढले.
मिंदीराच्या समोरच एक कातीि, भव्य असा स्तिंभ उभा आहे .
त्याला अरूण स्तिंभ असे म्हणतात. ततथल्या एका पज
ु ारयाने
सािंचगतलेल्या

माहहतीिरून

हा

स्तिंभ

आधी

कोनाकडच्या

सुयम
ड िंदीरापाशी होता. अठराव्या शतकात मराठयािंनी आपल्या एका ओरीसास्िारी दरम्यान हा क्लोराईटने बनलेला अरुणस्तिंभ कोनाकडहून आणून पुरीला

जगन्नाथाच्या दारात उभा केला . असे म्हणतात की या स्तिंभािरील अरुणाची मुती अगदी श्री जगन्नाथाच्या मिंदीरातील मुळ मुतीच्या पातळीत येत.े जगन्नाथ
पुरीच्या बसस्टॅं र्हून कोनाकडला जाणारी बस लागली आणण मीही लटकलो...... , ’बस’ला... !

पुरी ते कोणाकड हा प्रिास बरयापैकी हहरव्यागार भागातून होतो.

रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला येणारी छोटी छोटी गािे, मार्ाच्या झार्ािंच्या दाटीत िसलेली घरे िेर् लाितात. हा पुणड पट्टाच हहरव्यागार तनसगाडने भारलेला आहे .
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पण पुन्हा धक्के खात एकदाचा कोनाकडच्या त्या बसथािंब्यािर उतरलो. तसे लगेच ततथले गाईर्स माझ्याकर्े धािले......., "यार पहहली बार नही आ रहा हू
मै...गाईर्की जरुरत नही है !"
या

पररक्स्थतीतला

माझा

पेटिंट

र्ायलॉग.

मेल्यािर उकळत्या तेलाच्या कढईकर्े नेणारया
यमदत
ु ालादे खील बहुदा हे च ऐकिीन मी.....!
(चमकलात? थेट स्ितःलाच नरकात नेिून उभे

केले हे पाहील्यािर. िो क्या है ना भाय, अपन
अपने दोस्तलोगको भोत चाहता है सभर्ू..क्जधर
तुमे लोगा रहें गे उधरीच अपुनभी आयेगा, बोले

तो) तसे त्यािंनी स्थातनक भाषेत बहुदा दोन
चार सशव्या हासर्ून माझा नाद सोर्ला. तरी

एकजण मिंदीरापयंत माझ्या पाठीमागे होताच.
शेिटी िैतागून मीच त्याला विचारले, "सौ रुपये

दे गा क्या, तो मै तेरेको साथमें लेताय गाईर्
करके.!" तो बबचारा खालमानेने तनघून गेला.

(सज्जन होता बबचारा, खरे तर मी भािंर्ायची

आणण

तशीच

िेळ

पर्ली

तर

बचािासाठी

पलायनाची तयारीही ठे िली होती.

)समोरून

मिंदीराचे प्रथमदशडन झाले ते या स्िरुपात.
यािरुनच मिंदीराच्या भव्य स्िरुपाची कल्पना
येते.
ततकीट णखर्कीपाशीच मिंदीराबद्दल माहहती दे णारे दोन फलक आढळले. ततथे असलेल्या गार्डकर्ुन ततकीट पिंच करुन घेतले आणण आत सशरलो.
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या भव्य िास्तुच्या प्रांगर्णात आपले स्िागत िोते ते भोग मंडपाच्या दशििािे. आता भोग
मिंर्पाचे फक्त

, सुिंदर कोरीि काम असलेले उभे खािंब आणण पाया सशल्लक

आहे त, पण जे काही आहे , तेही िेर् लािायला पुरेसे आहे . परमेश्िराच्या भोजिासाठी
म्िर्णुि िा भोग मंडप (भोग : िैिेद्य) उभारण्यात आला िोता.

सुिंदर, आणण

बारीक कलाकुसर असलेला भोग मिंर्प त्यािेळी आपल्या परमोच्च अिस्थेत असलेल्या
ओरीसाच्या अत्युच्च सशल्पकलेची साि दे त आजही उभा आहे . पुणप
ड णे

निीकाम

केलेल्या एका विस्तीणड चौथरयािर सोळा सिंपुणप
ड णे सुरेख निीकाम केलेल्या खािंबाच्या
आधाराने भोग मिंर्पाचे हे सशल्प उभे होते. आता फक्त चौथरा आणण खािंबच सशल्लक
आहे त. पण जे काही आहे ते तनविडिादपणे भव्य आणण सुिंदर आहे .
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भोग मिंर्पातन
ड िंदीराचा दशडनी भाग. त्याकर्े आपण सिाडत शेिटी येि.ू सय
ड िंदीराच्या उजव्या बाजल
ू बाहे र पर्ले की समोर येतो तो सय
ु म
ु म
ु ा एक परु ातन िटिि
ृ
आपल्या स्िागताला हजर असतो. मी मिंदीराच्या प्रदक्षिणेला सुरूिात केली. र्ाव्या बाजुला दशडनी बाजूला सात अश्िािंपैकी आता फक्त दोन सशल्लक आहे त, तेही
भग्नािस्थेत. मी भारािल्यासारखा मिंदीराच्या चारीबाजुनी प्रदक्षिणा घालायला सुरुिात केली. नत्ृ यकला, यि ककन्नर यािंच्याबरोबरच कामशास्त्ातील विविध

श्रग
ुिं ारीक आसने अशा विभीन्न प्रकारािंनी नटलेली ती तनतािंत सुिंदर सशल्पे बघताना र्ोळे एका जागेिर ठरत नव्हते. हे एिढिं भव्य, विशाल आणण तरीही इतकिं

सुक्ष्म निीकाम केलेलिं महासशल्प उभे करायला ककती िेळ लागला असेल ्..ककती जण त्यासाठी राबले असतील? त्या पुरिंदरकेसरी ने ककिंिा नरससिंहदे िाने त्यािंच्या
प्रजेसाठी काय केले माहीत नाही, पण हे अद्धवितीय मिंदीर उभारून अखिंर् भारताला मात् एक खप
ु मोठा सन्मान प्राप्त करून हदला आहे एिढे नक्की.

कोणाकडमधे सिाडत जास्त बघण्यालायक काय असेल तर ते रथाची चोिीस चक्े. प्रत्येक चक्ािर िेगळ्या मत
ू ी. िेगळी थीम. आणण त्या चक्ािर पर्णारया
सािलीिरून अचक
ू िेळदे खील सािंगता येते.
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आधीि ठरिल्याप्रमार्णे सगळ्यात शेिटी मी मुख्य मंदीराकडे िळलो.... कोनाकडचे हे सुयम
ड िंदीर तत्कालीन ओरीसा िास्तु शैलीचे एक अ

सुिंदर उदाहरण आहे .

उर्ीया शैलीप्रमाणे मुळ मिंदीराच्या रचनेत दे ऊळ (गभडगह
ूड आहे त. भोग
ृ ), जगमोहन (सभामिंर्प ककिंिा महामिंर्प) , अिंतराळ आणण भोग मिंर्प अशा िास्तु अिंतभत
मिंर्पाची िास्तू मुळ मिंदीराच्या िास्तुपासून थोर्ी बाजुला असली तरी तो सिंपुणड योजनेचाच एक मुलभुत घटक आहे हे नक्की. अन्य उर्ीया मिंदीरे आणण
कोनाकडचे सुयम
ड िंदीर यात एकच मुलभुत फ़रक हदसून येतो तो म्हणजे हे मिंदीर एका योग्य आणण सुस्थीत चौथरयािर बािंधण्यात आलेले आहे . एक भक्कम बेस

(पाया, कट्टा .. काय बरे म्हणता येइल त्याला?)
बािंधन
ू त्यािर मिंदीर बािंधण्यात आलेले आहे .
हटपीकल िक्ीय सशखरासहीत असलेले गभडगह
ृ हे
उर्ीया

शैलीच्या

'रे खा

दे उळ'

या

पद्धतीने

बािंधण्यात आलेले आहे . तर जगमोहन ककिंिा
सभामिंर्पाचे बािंधकाम हा "उर्ीया शैलीच्या "वपढा
दे उळ" या प्रकाराचा उत्कृष्ट अविष्कार आहे .
दोन्ही िास्तू म्हणजे रे खा दे ऊळ आणण वपढा

दे ऊळ मे मुळ प्लानप्रमाणे आतुन आयताकृती
असून बाहे रून मात् उर्ीया िास्तू शैलीच्या पिंचरथ
शैलीचे अततषय योग्य आणण लिणीय उदाहरण

आहे . या आणण अशाच प्रकारची बरीच माहहती
तो गाईर् सािंगत होता. खरे तर ते सगळे माझ्या
र्ोक्यािरून जात होते. कारण तो ज्या अगम्य

हहिंदी-इिंग्लीश ककिंिा तत्सम भाषेत बोलत होता ती
भाषा जाम र्ोक्यािरून (की र्ोक्यात जात होती).
मलाच ते फारसिं कळालिं नाही पण जे कळालिं ते
इथे

सलहीण्याचा

प्रयत्न

केलेला

(सििसाधारर्ण आराखडा : मख्
ु य मंदीर + जगमोिि मंदीर)
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आहे .

मुख्यमंदीरालाि लागूि असलेल्या या भव्य मंदीरालाि (सभामंडप) जगमोिि म्िर्णूिि संबोधले जात असािे. कारण ततथले गाईर्लोक त्याचा उल्लेख
’जगमोहन’ असाच करीत होते. साधारण ३० चौरस समटर आकारमान आणण तेिढीच उिं ची लाभलेल्या जगमोहन नामक या िास्तुला लागुनच मुयाय सुयम
ड िंदीर
कळसासहीत उभे आहे (साधारण ६८ समटर उिं च). पुढच्या काळात कधीतरी सशखराचा भाग ढासळला गेला... (त्याची कारणे आजही अज्ञात आहे त)
यासिंदभाडत

इथे

एका

गाईर्कर्ून

एक

विलिण

दिं तकथा ऐकायला समळाली. (मी त्याचा फुकट्या

ग्राहक होतो). त्यानुसार त्यािेळी जगमोहनाचे सशखर
बािंधताना त्यात

विलिण शक्तीशाली असा चुिंबक

बसिण्यात आला होता, तो चब
ुिं क सिड िास्तच
ु ा
(कळस) भार सािरून धरत असे. परिं तू म्ये काही

शतकािंपुिी मिंदीरािर िीज कोसळली आणण त्यािेळी
तो चब
ुिं क तनखळून पर्ला आणण त्या निंतर मिंदीराचे
सशखर ढासळायला सुरूिात झाली. ही कथा जर खरी

असेल तर त्यािेळचे आपले िास्तुशास्त् ककती प्रगत

असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. खरे खोटे तो
जगमोहनच जाणो. निंतर सशखर कोसळायला सुरूिात
झाल्यािर

मिंदीरात

आत, गाभारयात

भर

घालून

लोकािंना जाण्यास मनाई करण्यात आली. ततन्ही
बाजुला असलेली दारे आता सुरिेच्या कारणास्ति

कााँक्ीटने बिंद करण्यात आलेली आहे त. त्यापुिी िर
सािंचगतल्याप्रमाणे आतली जगमोहनाची मुती काढून
बाहे रील

नटमिंदीरात

स्था त

जगमोहनाचे छत तीन वि

करण्यात

आली.

न्न स्तरात विभाजीत

करण्यात आले आहे . या ततन्ही स्तरािंिर अततशय सिंद
ु र आणण सक्ष्
ु म निीकाम केलेली विविध सशल्पे कोरण्यात आलेली आहे त.
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जगमोिि िे मला िाटते त्यािेळी एकप्रकारिे सभास्थाि ककंिा दे िािा दरबार भरण्यािी जागा असािी. तत्कालीन उर्ीया मिंदीरािंप्रमाणे हे दे खील पिंचरथ पद्धतीचे

बािंधकाम आहे . एका विस्तत
ृ प्लॅ टफॉमड ककिंिा वपठािर उभारलेल्या जगमोहनाचा आराखर्ा पाच आर्व्या विभागािंम्ये (स्तर) विभागला गेलेला आहे . सगळ्यात
खालचा भाग 'पभगा', त्यानिंतर त्यािरील स्तर 'जिंघा', 'बिंधना' 'उ्िडजिंघा' आणण त्यानिंतरचा भाग म्हणजे 'िरिं र्ा'. हा प्रत्येक स्तर पुन्हा िेगिेगळ्या डर्झाईनम्ये

विभागला गेलेला आहे . त्यािर मुती कोरण्यासाठी ककिंिा निीकाम करण्यासाठी छोटी छोटी णखर्कीिजा आकार कोरण्यात आले आहे त. त्याला वपढा मुिंर्ी, खाखर
मुिंर्ी आणण िज्र मुिंर्ी अशी नािे आहे त. यापैकी वपढा मुिंर्ीच्या रचनािंम्ये मुयायतः यि, ककन्नर, फुले, नागदे िता कोरलेल्या आहे त. बार्ा उफड जगमोहनाच्या

सगळ्यात िरच्या स्तरात आठ मुक्तपणे उयाया असलेल्या हदपकला अथाडत अष्टहदशािंच्या दे ितािंच्या मुती उयाया केलेल्या होत्या. उदा. इिंद्र (पुि)ड , अक्ग्न (south
east),

यम

(दिीण),

नैरुत्य

(नैरुत्य),

िरुण

(पक्श्चम), िायू (north west), कुबेर (उत्तर) आणण

इशान (इशान्य) इ. यापैकी बरयाचशा मुती चोरून

परदे शी स्मगल करण्यात आल्या. यापैकी एक मुती

परत समळिण्यात ओररसा सरकारला यश आले. ती
मत
ु ी स्या कोणाकड येथील िस्तु सिंग्रहालयाची
शोभा िाढिते आहे .

असो तर वपढा मुिंर्ीच्या निंतर जरा िर सरकले की

क्मािंक लागतो तो खाखरमुिंर्ी रचनािंचा. हे आकार
बहुतािंशी ररकामे आहे त ककिंिा बहुतेकािंम्ये काही
विचचत् आकाराचे प्राणी आणण बहुतािंशी अगदी
लाईफ साईझ म्हणता येतील अशी कामशास्त्ाशी

सिंबिंधीत सशल्पे कोरण्यात आलेली आहे त ्.पुणड िास्तू
बहुदा लोखिंर्ी बबम्सच्या आधारािर उभी आहे .
आणण मधला सभिंतीचा भाग , तसेच दरिाजे बहुदा
क्लोराईट ककिंिा तत्सम पाषाणापासुन कोरण्यात,
बनिण्यात आलेले आहेत. या दरिाज्यािंिर (ककिंिा
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चौकटीिंिर म्हणु हिेतर) दे खील अ

सुक्ष्म आणण सुिंदर

असे निीकाम करण्यात आलेले आहे . (आराखड्याच्या फोटोत
र्ािीकर्ील उभे तीन आकार हे वपढा मुिंर्ी, खाखर मुिंर्ी आणण
िज्र मुिंर्ीचे आहे त)

जगमोहनाला लागूनच मुयाय सुयम
ड िंदीर आहे . इथे बाहे रच्या
बाजुने, चौकटीमधन
ू

तीन

सुयप्र
ड ततमा

स्थापीत

करण्यात

आलेल्या आहे त. जे काही समोर होते ते विलिण भारािून

टाकणारे होते. या ततन्ही सुयप्र
ड ततमा शैशि, तारुण्य आणण
िाधडक्य

या

मानिी

जीिनाच्या

तीन

कालािधीनुसार

बसिलेल्या आहे त. काळ्या पत्थरात (क्लोराईट) कोरलेल्या या
सुयप्र
ड ततमा अततशय दे खण्या आणण भव्य आहे त. मला इथे
आणखी एक रिं जक माहहती समळाली जी आधी कधीच

ऐकलेली नव्हती. आपल्याकर्े िैहदक काळापासून सुयप
ड ुजेची

पद्धत आहे . पण सुयड हा आपला दे ि नाही. सुयड हा आयांचा
दे ि. शेकर्ो युगािंपूिी आयड जेव्हा भारतात आले तेव्हा त्यािंनी

आपल्या बरोबर आपले दे िही आणले. त्यात सय
ु ड हा प्रमुख
दे ि होता. त्यामुळेच आपल्या इतर दे िािंपेिा िेगळी एक गोष्ट

सुयाडच्या प्रततमेत आढळते ती म्हणजे सुयद
ड े िाच्या पायात

घोट्याच्याही िर येणारे बुट आहे त कारण सूयड हा इराणी
(झरतुष्राच्या
असते.

अगोदरचे)

दे ि

आहे

त्यामुळे

"खरी सूयप्र
ड ततमा" ओळखायची खण
ही
ू

www.esahity.com

Page 14

मिंदीराच्या पररसरात आढळणारी अन्य काही भग्नािस्थेतील सशल्पे...
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या दे खण्या पररसरातून पाय तनघत नव्हता पण तनरोप घेणे आिश्यक होते. सिं्याकाळ व्हायला लागली होती. मग शेिटी न राहिून पुन्हा एकदा मिंदीराभोिती

एक प्रदिीणा घातली आणण मािळत्या सुयन
ड ारायणाला नमस्कार करत कोणाकडच्या त्या अद्धवितीय चमत्काराचा तनरोप घेतला. तनघता तनघता ततथन
ू जिळच
असलेल्या पुराण िस्तु खात्याच्या सिंग्रहालयाला भेट हदली. मिंदीरातून तुटून पर्लेली काही सशल्पे इथे जतन करून ठे िली आहे त.
शेिटी पन्
ु हा एकदा इथन
ू थेट भि
ु नेश्िरला जाणारी बस पकर्ली..... अहिं लटकलो... बसला !
कोिाकिला जायिे कसे?
रे न अथिा विमानाने भुिनेश्िर आणण ततथन
ू मग बस (खाजगी बसेस सुटतात भुिनेश्िरहून). जगन्नाथ पुरी, कोनाकड एका हदिसात सहज होण्यासारखे आहे .
कोनाकडच्या आसपास अजुनही काही बघण्यासारखी िेत्िं आहे त. उदा. चिंद्रभागा ई. पुरी िरून कोनाकडला जाताना म्येच हे लागते. मला नाही जमले पण

होण्यासारखे आहे . राहण्याची सोय भुिनेश्िर आणण पुरी इथे चािंगली होिू शकेल. कोनाकडम्ये मला काही विशेष हॉटे ल्स हदसली नाहीत. भुिनेश्िरला राहणे
उत्तम.

कोिाकििे इतर फ़ोटो इथे पािता येतील ....
कोिाकि वपकासा फोटो र्लंक..

https://picasaweb.google.com/106791697696484850957/Konark

विशाल वि. कुलकर्णी
भ्रमण्ितन : ९९६७६६४९१९

विरोप : vkulkarni.omnistar@gmail.com
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