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प्रस्तावना: 
भारत विविधतनेे नटलेला देश आहे. येथे अनेक प्रकारची भौगोललक सरंचना, सांस्कृततक विविधता आणि ररती-

ररिाज, अनेक धर्म यार्ध्ये विविधता पहायला लर्ळत.े भारताची  क्षते्रिय विभागिी केली आहे, जसे उत्तर भारत, दक्षक्षि 

भारत, पिूम भारत, पश्चचर् भारत, उत्तर-पिूम भारत, आणि र्ध्य भारत. एकाच राष्ट्रात अनेक प्रकारची जीिन शलैी ददसनू 

येत.े भारतात अनेक प्रकारच्या भोजनाचे प्रकारदह  ददसतात. िरील गोष्ट्टीिरून अस े लक्षात येत,े कक भारतात 

पयमटकांसाठी विविधतचेी कर्ी नाही. बदलत्या जीिन शलैीच्या पररपेक्क्क्षात प्रत्येक व्यक्क्ती आपल्या व्यस्त जीिनात 

काही काळासाठी सटु्टी लर्ळािी अशी इच्छा ठेितो, व्यक्क्तीच्या उत्पन्नािर अिलबंनू असत ेकक त्यांना कुठे जायचं आहे. 

इथूनच पयमटनाची सरुुिात होत असत.े पयमटनात पिमतीय प्रदेश र्हत्िाची भलूर्का बजाित असतात. भारतात दहर्ालयीन 

प्रदेश पयमटनात प्रर्खु र्ानल ेजातात.  
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भौगोललक प्रदेशाच्या व्यततररक्क्त भारतीय ससं्कृती आणि िास्तकुला पयमटकांना विशषे स्िरुपात आकवषमत करत 

असत.े र्ोगल काळालीन िास्तकुलेनसुार तयार झालेले ऐततहालसक स्र्ारक पयमटकाचंे आकषमि ठरत असत.े अशाच 

प्रकारचा िास्तकुलेचा उत्तर् नर्नुा म्हिून प्राचीन काळातील र्ाकंडा र्दंदर सर्हु आहे. हे दठकाि लशल्प सपंत्तीने  

सर्दृ्ध आहे. भारतातीलच नव्हे तर परदेशातील पयमटक येथे येऊन तपृ्त होतील अस ेहे स्थळ आहे. 
 

भौगोलिक स्थान: 
र्ाकंडा हे भारतातील र्हाराष्ट्रातील नागपरूपासनू  २१६ कक.र्ी. दरू असलेले एक गाि आहे. त ेिनैगगंा 

नदीच्या  काठािर िसलेले आहे. या गािाजिळ दक्षक्षििादहनी िनैगगंा िळसा घेउन उत्तरिादहनी होत.े या गािातील 

र्दंदरांना विदभामतील  खजुराहो र्ानतात. ती र्दंदरे चंद्रपरू -र्लू -चार्ोशी रस्त्यािर आहेत. येथे नागपरू नागभीड  या 
राज्य र्ागम क्र.९ ने ही र्लू या गािापयतं जाउन र्लू-चार्ोशी रस्त्याने र्ाकंड्यास जाता येत.े र्लू त ेर्ाकंडा हे अतंर 

सरु्ारे २७ कक.र्ी.येत.े हे दठकाि पयमटन क्षेि म्हिून दलुमक्षक्षत आहे. 
 भारतीय ससं्कृतीर्ध्ये नदयांना खूप र्हत्त्ि आहे. पाण्याच्या दठकािी असिारी जीिन धारि करण्याची 

क्षर्ता भारतीय ससं्कृतीने तनविमिादपिे र्ान्य केली आहे. म्हिूनच आपल्या पविि स्थानांना आपि 'तीथमक्षिे' म्हितो. 
नदी त्यातही उत्तर िादहनी म्हिजे अत्यतं पविि र्ानली जात.े अशा उत्तरिादहनी नदयांच्या काठािर अनेक तीथमक्षिे े

विकलसत झालेली ददसतात. र्ाकंडा हे असेच एक तीथमक्षिे आहे. 

 
 

प्राचीन काळातीि लिल्प किेचा नमुना माकंडा मंदिर समूह: एक ऐततहालसक पर्यटन स्थळ 
डॉ. रार्कुर्ार प्रधान 

एस.एन.डी.टी. कला. ि.एस.सी.बी. 
िाणिज्य आणि विज्ञान र्दहला र्हाविदयालय, र्ुंबई.२० 
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ऐततहालसक पार्शवयभमूी: 
 र्ाकंडी या नािाने ओळखल्या जािाऱ्या लहानशा खेडगेािात  सरु्ारे २३ र्दंदराचंा सर्हू आहे. इ.स.१८७३ र्ध्ये 

कतनगंहॅर् यांनी या र्दंदराकंड ेजगातील लोकांच ेलक्ष िधेले. त्यांनी नोंदल्याप्रर्ािे येथे २४ र्दंदरे होती. सन १७७७ च्या 
सरु्ारास येथ े िीज पडून देिळाचे बरेच नकुसान झाल.े १९०९ र्ध्ये येथील र्दंदराच्या देखभालीची ि डागडुजीची 
आिचयकता आहे अस ेलक्षात आल्यािर इतरि विखरून पडलेली लशल्प ेउचलनू दशाितार र्दंदरात ठेिण्यात आली. अशी 
भारतीय परुातत्ि सिेक्षि विभागाच्या अहिालात नोंद आहे.  सन १९२४-१९२५ चे सरु्ारास आिखी काही र्दंदरे 

कोसळली. सध्या तथेे दखल घेण्याजोगी १८ र्दंदरे आहेत. यांत र्ाकंडऋषी,(ज्यांचेिरून या गािास 'र्ाकंडा' हे नाि 

पडले) र्कंृडुऋषी, यर्, शकंर आदद र्दंदरे प्रर्खु आहेत. या र्दंदरांचा उभारिीकाळ ११ िे शतक िा त्यानतंरचा असािा 
असे चंद्रपरू येथील सशंोधक गो.ब.ं देगलरूकर यांचे र्त आहे. हेनरी कणझनच्या र्त ेयेथे एकूि २३ देिळे होती. त्याचं्या 
र्त ेर्खु्य र्दंदरास र्ाकंडाऋषी र्दंदर अस ेम्हित असल ेतरी, त्यात लशिललगंाची प्रततष्ट्ठापना केली आहे. दह र्दंदरे 

आधीची असली तरी त्यािरील कोरीि कार् नतंर केल ेआहे. येथील र्दंदरांच्या लभतंींिर अनेक देिदेितांची तसेच विविध 

सरुसुदंरींची चचि ेकोरलेली आढळतात. 

उत्तर दहदंसु्थानी पद्धतीचे आणि खजुराहो र्दंदराच्या तोडीस तोड असलेले र्ाकंडा हे देिस्थान विदभामत 

गडचचरोली श्जल््यातील चार्ोशी तालकु्क्यात आहे. अप्रततर् स्थापत्यशलैी असललेी ही र्दंदरे, बघता क्षिीच र्नाला 
भरुळ घालिारी आहेत. र्ाकंडा येथील देिालये दक्षक्षिोत्तर १९६ फूट लांब आणि पिूम-पश्चचर् १६८ फूट लांब अशी 
काटकोनात िसलेली आहेत. सभोिती ९ फूट उंचीची लभतं आहे आणि काटकोनी आकारार्ध्ये एकूि १८ देिळे आहेत. या 
देिळांपकैी र्ाकंडये ऋषीचंे देऊळ, यर्धर्म आणि र्हादेिाचे र्दंदर हे उत्कृष्ट्ट लशल्पकृतीचे नर्नेु आहेत. या प्रकारात 

र्ाकंडये ऋषी, नदंदकेचिर, यर्धर्म, भशृुडंीर्नुी, र्तृ्युजंय, विठ्ठल रखुर्ाई, उर्ाशकंर, दशाितार, शश्क्क्तदेिी, 
हनरु्ान, गिेश, शकंर, विचिेचिर, भीरे्चिर, िीरेचिर इ. र्दंदरे आहेत. या र्दंदराकड ेबघतांना आपि खजुराहोची 
र्दंदरे बघत असल्याचा भास होतो. 
 
स्थापत्र् ििैी : 

अत्यतं बारीक नक्षीदार कलाकुसर हे या र्दंदरांचे िलैशष्ट््य आहे. र्ानिी जीिनाच्या विविध छटा, आणि 

अनभुिांचे र्तूत मर्तं चचिि या र्दंदरांर्ध्ये करण्यात आल े आहे. र्ानिी आकृत्या चचतारतांना चेहऱ्यािरचे हािभाि 

ठळकपिे चचत्रित केल ेआहेत. 'र्थैुन लशल्प'े हे र्ाकंडा र्दंदरांचे आिखी एक िलैशष्ट््य आहे. कलाितंांनी जीिनाचा सिम 
अगंांनी केलेला विचार बघनू आपि थक्क्क होतो. र्ाकंडा र्दंदरांना 'विदभामची काशी'  असहेी म्हितात. 

या र्दंदरांची प्रत्येक र्तूी डोळ्यात साठिनू ठेिािी अशीच आहे. पि त्यातही एके दठकािी असलेली एका 
यिुतीची र्तूी तनतांत सुदंर म्हिािी अशी आहे. ततच्या हातात आंब्याची डहाळी आहे. बहुधा, ती 'आम्रपाली' चे दयोतक 

असािी. या र्तूीिरच ेअलकंार, िस्ि,े सगळेच देखिे आहे. एिढेच नाही, तर आंब्याच्या डहाळीचे पान न ्पान ठळकपिे 

जािित.े आणि आपि आपोआपच या अनालर्क लशल्पकारांपढेु नतर्स्तक होतो. 
र्दंदराच्या स्थापत्य शलैीचा विचार केला तर दह र्दंदरे कोित्या काळात बांधली गेली हे लक्षात येत.े इ.स. ९५० त े१०५० या 
काळात खजुराहोची र्दंदरे बाधंली आहेत. तसे सबळ परुािे आहेत. बांधकार् करिारे चदेंल राजाचे लशलालेखही उपलब्ध 

आहेत. जी लक्षिे खजुराहो र्दंदराची आहेत ती इथेही आहेत. जसे दोन आर्लकं,िीजंघायकु्क्त र्डंोिर, ग्रीिाभागाचेही िर 

जािारे रहपग दह िलैशष्ट्टे र्ाकंडा येथ ेआढळतात. दह िलैशष्ट्टे ९ व्या त े११ व्या शतका दरम्यानच आढळतात. र्ाकंडा 
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येथील दह िलैशष्ट्टे लक्षात घेता येथील र्दंदरे ११व्या शतका नतंरची नाहीत अस ेददसत.े र्दंदर बाधंिीचा काळ सांगता येत 

असला तरी र्दंदर कोिी बांधल ेहे परुाव्या अभािी सांगता येत नाही. 
र्ाकंडाला र्हालशिरािीला र्ोठी यािा असत.े छत्तीसगड, र्ध्यप्रदेश आणि विदभामच्या इतर श्जल््यातनू 

र्ोठ्या प्रर्ािािर यािकेरू इथे दशमनाला येतात. या काळात इथ े लोकाचंी खूप िदमळ असत.े पि एरिी ही र्दंदरे 

िदमळीपासनू काहीशी दरू आहेत. १५० िषामपिूी या र्दंदरािर िीज कोसळली होती. त्यार्ळेु र्दंदराचे खूप नकुसान झाल े

आहे. थोडी पडझड झाली आहे. पि या र्दंदरांचे देखिेपि आजही दटकिनू आहेत. हजारो िषामपिूी बाधंलेली ही र्दंदरे 

भारतीय लशल्पकृतीच ेदेखिे उदाहरि आहे.  
 
सारांि : 

र्ाकंडा हे दठकाि प्राचीन काळातील धालर्मक स्थळ आहे. धालर्मक पयमटना बरोबरच इथे स्थापत्य शलैीतील 

उच्चतर् लशल्प दृष्ट्टीस पडतात. दह लशल्प ेपयमटकाचंे र्न र्ोहरून टाकिारे आहे. र्दंदराची लशखर रचना, िेगिेगळी देिी 
देितांची, सरुसुदंरीचे लशल्प पयमटकांना आकवषमत करिारे आहे. प्रत्येक पयमटक येथ ेयेऊन तपृ्त होतील अस ेहे स्थळ आहे. 

हे र्दंदर सर्हू प्राचीन असल्यार्ळेु र्ोठ्या प्रर्ािात पडझड होत आहे. परुातत्ि खात्याने ्या प्राचीन िारसाकड ेलक्ष 

घालनू त्याचे सरंक्षि करिे अत्यतं गरजेचे आहे. 
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