
गणपतीपुळे 
 

 
 

कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी स्थानकापासून आरे-वारे मािे फक्त २२ कक.मी. एवढ्या अतंरावर असलेल ं
िणपतीपुळे हे एक अप्रततम िाव आहे. कवी केशवसुतांच्या मालिुडं या िावापासून दोन कक.मी. 
असलेलं िणपतीपुळे तनसिााच ंवरदान लाभलेलं आणण ववस्तीणा समुद्र ककनार् याने नटलेलं स्वप्नातल ं
िाव वाटतं. िणपतीपुळ्याच्या सािर ककनार् यावरच स्वयंभ ूिणेशाच ंमंदीर असून या मंदीराला लािनू 
असलेली टेकडी हेच िणेशाच ंस्थान आहे. 
 

 



 

रत्नागिरी रेल्वे स्थानकातून तनघाल्यावर रत्नागिरी शहर मािे सोडल्यावरच कोकणातील सुंदर 
िावांमधनू आणण कातळावरून आपला प्रवास सुरू होतो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला कधी आमराई तर 
कधी माडा-पोफळीची बनं लाितात आणण पललकडच्या समुद्रावरून येणार् या वार् याबरोबर ही झाडं 
झुलत असतात. वार् याबरोबर येणारा मातीचा सुिधं तर कधी मोहराचा हवाह्वासा वाटणारा िधं मन 
प्रफुल्लीत करतात. या वातावरणाचा आनंद लुटत असतानाच आरे आणण वारी ही िावं लाितात. 
आपला प्रवास सािर ककनार् याला लािनू असलेल्या डोंिरावरून सुरू असतो आणण ही िावं आली की 
सािर ककनार् यांच ंजे दशान घडतं ते खरोखराच देवदुलाभ असं आहे. अिदी रस्त्यावर िाडी थांबवून 
त्याचा आनंद घेता येतो. िणपतीपुळ्याला पोहोचायच्या आतच मस्त मूड येतो. िणपतीपुळं जसं 
जवळ येतं तशी अनेक होम-स्टे, लॉजचे बोडा ददसायला लाितात, पुढे ही संख्या वाढतच जाते.  
 

 
 

िणपतीपुळ्याला घेऊन आलेला रस्ता ककनार् याजवळच संपतो आणण ततथेच िणेश मंदीराकडे घेऊन 
जाणार् या वाटेवरची कमान लािते. स्वयंभू िणेशाच ंदशान घेऊन समोरच असलेल्या ववस्तीणा 
ककनार् यावर पाय ठेवताच सिळा थकवा तनघून जातो. अफाट सािराच ंहे दशानही मन मोहून टाकत.ं 
मंदीराला लािनू असलेल्या टेकडीला प्रदक्षिणा घालता येईल अशी दिडांनी बांधलेली पाखाडी (पाय 
वाट) आहे. साधारण एक कक.मी. असलेल्या या वाटेवर पहाटेच्या वेळेस िेलं तर पांढर् या देव 
चाफयांच्या फुलांचा सडा ककंवा केतकीचा सुिधं यांचा आनंद घेता येईल. 



 
 

देवळापासून एक कक.मी. वर असलेल्या ‘प्राचीन कोकण’ला भेट द्यायला हरकत नाही. ५०० वर्ाांपूवीच ं
कोकण आणण ततथे अस्स्तत्वात असलेली बारा बलुतेदार पद्धत कशी होती, िावचे व्यवहार कसे 
चालत याचे  काही देखावे या दठकाणी साकारण्यात  आले आहेत. मुख्य म्हणजे एका टेकडीवर 
असलेल्या या परीसराची मादहती देणारे िाईड इथे आहेत. शेवटी असलेलं शंख-लशपल्यांच ंप्रदशान 
पहाण्यासारख ंआहे. 
 
िणपतीपुळ्यापासून दोन ककमीवर असलेल्या मालिुडंला मुद्दाम भेट ददली पादहजे ती ततथल्या कवी 
केशवसुतांच्या स्मारकात जाण्यासाठी. प्राचीन कोकणमध्ये कवी माधवांच्या ‘दहरवे तळ कोकण’ या 
कववतेच ंकाव्य लशल्प पहायला लमळतं तर इथे मालिुडंमध्ये केशवसुतांच्या अनेक कववता वाचायला 
लमळतात. 

 



एक तुतारी द्या मज आणुतन 
फंुकीन मी जी स्वप्राणाने 
भेदुतन टाकीन सिळी ििनें 
दीधा स्जच्या त्या ककंकाळीने 
अशी तुतारी द्या मजला आणुनी 
 

ही कववता बालभारती बरोबरच शाळेत घेऊन जाते आणण त्याच कववतेतल्या शेवटच्या कडव्यातील 
 

पूवीपासूनी अजुनी सुरासुर 
तुंबळ संग्रामाला कररती 
संप्रतत दानव फार माजती 
देवावर झेंडा लमरवीती! 
देवांच्या मदतीस चला तर! 
 

या ओळी िेल्या शंभर-सव्वाशे वर्ाापासनू आजपयांत समाजाची स्स्थती आणण मािणी फारशी बदलली 
नसल्याची जाणीव करून देतात. 
 
िणपतीपुळ्याच्या समुद्र ककनार् यावर जर कधी फार िदी असेल तर इथे मालिुडंमध्ये असलेल्या 
सािरककनारी आपण ववरंिुळ्याचे िण नक्कीच शोध ूशकतो. 

 



 

 
 

बाकी या िावांच्या कुठल्याही वाटेवर चालत फेरफटका मारला तर अनेक पिी आणण देखणी कुरण ं
पहात आनंदात भर टाकता येते. िुदाशांतीसाठी रस्त्याच्या लित असलेल्या हॉटेलमध्ये चवदार पदाथा 
लमळतात. अनेक खानावळी आहेत आणण रहाण्याच्या सोई बर् याच आहेत.   
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