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अघोर साल्िेराच्या जटांपासून ... सियाद्रीच्या कटेवरून ...कावेरीच्या तटांपयंतच्या मातीवर कोरल्या
अचिमानी, अस्मानी इचतिासाचं वेड उरात आचा िगवा करात घेऊन ... गाीीला चजद्द आचा पाीीला िद्द ीेचवत....
आिाळाच्या उत्गंु तेचा चदमाख चमरचवता... स्वराज्याच्या "दख्खन दौलती" चा ०३ राज्य, ०७ बाईक, ०८ चदवस , ०९
रात्र, १४ चमत्रांचा आचा १८ चकल्ल्यांचा आिाळाच्या वाटांचा िा प्रवास…
स्वतंत्र राज्याचे स्वप्न उराशी बांधनू दचिाी राज्यांची एकसंघ मूी बांधाारे स्वराज्यसंकल्पक फजंद शिाजी
मिाराज चिच मूी घट्ट बांधून चतची वज्रमूी करून स्वराज्याच्या सीमा ुंंदावाारे छत्रपती मिाराज चशवराय
स्वतंत्र मराीा साम्राज्य, प्रााापाचलकडे झंज
ु त ीेवाारे छत्रपती संिाजी मिाराज, स्वराज्याच्या आाीबााीच्या काळात दूर
चजंजी चकल्ल्यावर रािून मत्ु सद्दी राजकारा कराारे छत्रपती राजाराम मिाराज, मिाराष्ट्ट्र ते कनाक टक चजंजी प्रदेशाचं
रामैदान करून शत्रूला जेरीस आााारे सेनापती संताजी घोरपडे, सेनापती धनाजी जाधव आचा स्वराज्यावर संकट आले
असताना दचिा स्वराज्याचे रिा कराारे आचा सीमा ुंंदावाारे सरसिु ेदार िरजीराजे मिाचडक
तसेच स्वराज्यासाीी घरादारावर तळ
ु शीपत्र ीेऊन दचिाेत मदां नी समशेर गाजवाा-या प्रत्येक राधरु दं र मराीी
मावळयांना

अर्पण….!!

६ जून १६७४ रोजी छत्रपती चशवरायांचा राज्याचिषेक सोिळा चकल्ले रायगडावर थाटामाटात पार पडल्यावर स्वराज्याला
बळकटी आली.. याने खवळल्या मघु ली त्यात मित्वेकुंन दचिाेतील पातशािी सत्ांनी स्वराज्यावरील आक्मा वाढचवले... त्याचा बंदोबस्त
आचा स्वराज्य वृचददगंत करण्यासाीी मिाराजांनी ... कनाक टक, आंध्रप्रदेश आचा ताचमळनाडू िा
त्याकाळचा ’कनाक टक’ म्िानु संबोधल्या जााा-या दचिा िारत प्रदेशात चदचववजयी मोिीम
काढली… “ऐचशयात दचिाचे पातशाचित पीाा जाला चि गोष्ट बरी नव्िे: पीाा बळावला म्िाजे
एक उपरर एक कुली दचिचायांची घरे बडु चवला कोाास तगो देाार नािी:..पीााांची नेस्तनाबतु
कराे, दचिाची पादशािी आम्िा दचिचायांच्या िाती रािे िे करावे” म्िात....
रायगडाचे आचा स्वराज्याचे मख्ु य कारिार चवश्वासू अष्टप्रधान मंडळाकडे सोपवून
मिाराज चशवराय ६ ऑक्टोबर १६७६ या दसऱ्याच्या मिु ूताक वर २५००० घोडदळ आचा
४०००० पायदळानीशी रायगडावरून दचिा चदचववजयास बािेर पडले.. कोकाातून अंबोलीचा
घाट पार कुंन देशावर येताच सैन्याचे दोन िाग करीत आचदलशािीचा कािी मल
ु ख
ु काबीज
करण्याची जबाबदारी सेनापती िंबीररावांकडे सोपवनु स्वत: िागानगर (कुतबु शािी) प्रांताकडे
रवाना झाले... कुतबु शािीने मिाराजांशी ति करीत या कनाक टक मोिीमेचा खचक उचलला तसेच मोचिमेसाीी कूतबु शािीचा आधचु नक
तोफखाना, ४००० पायदळ आचा १००० घोडदळ मिाराजांसोबत चदले… इथनु मिाराजांनी मित्वाचे प्रांत काबीज करण्यास सुंु वात
के ली... चकल्ले चजंजी चजंकून घेतला.. जनु े बांधकाम पाडून, चजंजी नव्याने उिा के ला.. वेल्लोर ला वेढा देऊन िोाा-या चचवट प्रचतकारावर
मारा म्िाून वेल्लोर चकल्ल्यासमोर साजरा गोजरा नावाचे दोन जुळे चकल्ले बांधून वेल्लोर वर आक्मा वाढचवले ...आचदलशािीला सुंु ं ग
लावीत चतुंवाडी चजंकून घेतला माघारी चफरत...कावेरीपट्टम, चचदंबरम, वृद्धाचलम तसेच शिाजीराज्यांच्या जन्ु या जिाचगरीचा प्रदेश बाळापरु ,
बंगरूळ, चशरें, िोसकोट चजंकून घेतला. अाीला वेढा घालून अाी चजंकली त्यासोबतच चचकबाळापूर, दोडडबाळापूर, देवरायानदगु क , तमु कुर,
चचत्रदगु क , कल्याादगु क , रायदगु क , िंपी, कनकचगरी, कोप्पळ, लक्ष्मेश्वर, गदग िा िाग चजंकून घेत त्बल दीड वषक चाललेल्या कनाक टक मोचिमेची
यशस्वी सांगता करीत, स्वराज्याच्या दपु टीिून जास्त मल
ु ुख चमळवून मोघल, चसद्दी, इंग्रज, पोतक गु ीज, कुतबु शािी, आचदलशािीचा चोख
बंदोबस्त करून... मिाराज माचक १६७८ साली स्वराज्यातल्या पन्िाळयावर परतले..
या मोचिमेचे फलस्वरूप साल्िेरपासून चजंजीपयंत स्वराज्यातल्या चकल्ल्यांची एकसलग रांग उिी झाली... चजच्यामळ
ु े मिाराजांच्या
मृत्यनंतर आचा संिाजी राजांची चनघक ाु ित्येनतं रिी मराीयांना गनीमांचवुंद्ध स्वराज्य लढचवता आचा औरंगजेबास जेरीस आाता आले..
मिाराजांची दूरदृष्टीने राजाराम मिाराजांना रायगड सोडावा लागल्यानंतर चजंजी आश्रय झाला.. चजंजी स्वराज्याची चतसरी राजधानी म्िाून
नावारूपाला आली... या दचिा चदचववजयाचे मित्व चवचवधांगी राजकारााचे प्रतीक आिे. मोचिमेत जास्त जाळपोळ आचा लूटमार झाली
नािी. त्यामळ
ु े स्थाचनक जनतेत मराीयांचवषयी संकट िासले नािी. शौयक , धैयक, िीच चदचववजयाची मख्ु य अंगे आिेत. आपल्या शौयक , धैयाक ची
शेखी चमरचवााऱ्या इंग्रजांनी चशवाजी मिाराजांच्या दचिा कनाक टकातील राजकीय कारवाईची उत्कृ ष्ट आचा असामान्य अशी नोंद के ली आिे.
आचा चि नोंद त्या मोचिमेच्या वास्तवतेची जााीव करून देते.

जय चशवराय …!!

िटक्यांच्या धळु वडीचा “कोका दगु क” सफ़रीचा उधळला रंगधरु ळा गाडया आचा गडयांच्या मनावुंन पसु ट
िोण्याआधीच ीरलेली “दचिा स्वारी” मिाराज चशवरायांनी राज्याचिषेकानंतर आखलेली “दचिा चदचववजय” मोचिम
आचा , "दचिाची पातशािी आम्िा दचिाीयांच्या िाती"...या चशवगजक नेने स्वराज्य श्रीमंत के ली गड दगु क
चकल्ल्यांची “दख्खन दौलत” स्वराज्याची चतसरी राजधानी चंदी म्िाजेच “चकल्ले चजंजी” िटक्यांनी पढु ल्या स्वारीत
अदब ’मज
ु रा’ करावी असा धळ
ु वडीच्या पढु ल्या तीन मचिन्यातच संमत झालेला ीराव...
कॅ लेंडरच्या तारखांना स्वराज्याच्या या दख्खन वाटा खुाावत्या झाल्या... आबा, सरु ज, चवलासदा यांनी दोन
बैीकीतच तरबेज तल्लख आचा चततक्याच नेमक्या आखाीत इचतिास अचधक िुगोल तपासुन... ीरलेल्या १४ जानेवारी
ते २२ जानेवारी या तारखांत “ताचमळनाडु- कनाक टक- मिाराष्ट्ट्र” असा तीन
आखाीची
बैीक
राज्यातल्या १६ चकल्ल्यांपयंतचा.. आिाळाच्या वाटांनी म्िाजेच चवमानाने
चेन्नई चतथुन बाईकने मंबु ई असा आखलेला २००० चकमी प्रवास..
चदड मचिना आधी ीरलेले १४... त्यातले चतचकट बक
ु के ले १३....
चवक्ांत बोटीवरून परत आल्याने त्याच्यासकट मी असे २ नवे बचु कं ग असे
१५ ....मग त्यातुन ुंपेश वजा झाल्याने.... अखेर चवमानाने चेन्नई पयंत
पोिोचण्यास उत्सक
ु फ़ायनल १४ िटके ...
ट्रान्सपोटक मागे चेन्नई पोिोचल्या ७ चदवस आधी पाीवल्या ८ ... परत पाीवली वजा १ अशा ७ गाडया... ग्रपु वर
७ कृष्ट्ा आचा ७ अजक नु ांची... ९ चदवस ९ रात्र अशा मोीया चट्रपच्या तजवीजीला लागाा-या वस्तु , नकाशे, माचितीची
देवााघेवाा... ऐन १४ चा चदवस उजाडेतो सगळयांचीच चाललेली शॉचपंग... मंबु ईच्या वेगवेगळया कोप-यातनु प्रत्येकाने
नेमकी गाीलेली चवमानतळावर िेटण्याची संदयाकाळी ७ ची वेळ...
पचिल्याच चवमान प्रवासाची चवक्ांत आचा चवलासदा वगळता सगळयांच्या
चेि-यावरची उत्सक
ु ता... आवजक नु चनरोपाला आलेले चवशाल पेडाेकर, संदीप
वाडकर, संदीप मोरे सोबत चवमानतळावरच्या गेटवर एक फ़ोटोसेशन... ७.३० ला गेट
एन्ट्री .. रात्री ८.०० पयंत चमळालेले बोचडं ग पासेस... ते देत असताना एकत्रच १४
जा आचा त्यांच्या ३२ बॅगा याने चवमान कं पनीच्या कमक चा-यांची उडालेली तारांबळ
तेवढया वेळात या अतरंगी “बाईक राईड” ची त्यांनी घेतलेली माचिती... आधी अवाक
काळजीचा चनरोप
िोत आचा मग बोडीगं पास सोपवताना के लेलं चस्मतिास्य “िॅप्पी जनी” कौतुक...

पोिोचलो तर सोबत पोिोच.ु . चुकलो तर सोबत चक
ु ु ... िरवले तर सोबत िरव.ु .. या दोस्तीतल्या
आधारव्याखेने कुील्या कुीे िरवलेली पचिलाच चवमानप्रवास असल्याची जााीव चिती वगैरे त्याची चनवांत गप्पा मस्ती
सराईत मोकळया वातावरााने घेतलेली जागा..
बॅगेज काऊंटरच्या सरकत्या पट्टयावुंन आपापल्या बॅगांना सरकता
चनरोप चदल्यावर... संक्ातीच्या चदवसाचे चतळाचे प्रत्येकी दोन दोन लाडू उडचवत
राचिलेल्या चसक्यरु रटी चेक ईनसाीी दोन-दोनदा देिावरला लवाजमा उतरवनु मग
तो पन्ु िा चढवनु Indigo Flight 6E-459 Mumbai To Chennai अशी पाटी
असलेल्या गेटवर... पन्ु िा बोचडं ग पास वेरीचफ़के शन िी चदव्य पार पडल्यावर आधी
चवमानापयंत नेाारी बस... मग थेट ९.०० च्या समु ाराला फ़्लाईटमदये १२ मागची
आचा मागािुन दफ़्तरी कोटयातुन बक
ु के ल्याने वेगळी झालेली माझी आचा
चवक्याची २ पढु ची.... अशी आपापली चखडकीजवळच्या चतचकटाची जागा िेुंन “कधी उडाार बे आपा?” अशी
एकमेकांना खाु वाखाु वी... चखडकीतनु चदसत असल्या चवमानतळवरच्या चदव्यांच्या रांगोळया.... त्या मधल्या रांगेत कािी
उिी , कािी सरकती, कािी उडती , कािी उतरती चवमानं... मधनु च कानावर
पडाारे चवमानतल्या एयरिोस्टेस, कॅ प्टन चे मेसेज वजा सचु ना आचा एकदाचं
काय ते “खुसी की पेटी बांचधये अपना फ़ोन फ़्लाईट मोड पर रखे अब िम चेन्नई
के चलए उडान िर रिे िै” म्िात रन वे पयंत टॅक्सींग िोतांना चदव्य चदव्यांची
चदवाळी आचा “चजवाची मबंु ई” दाखवत ९.३० च्या ीोक्याला चवमानाने घेतलेलं
धाकधक
ु उडडाा...
जचमनीपासनु ३५००० फ़ुटांवर चवमान चस्थरावल्याची सचु ना
झाल्यावर सराईत प्रवाशांनी आचा त्यांचं पािुन आम्िी कमरेचे मोकळे के लेले पट्टे
... अधाक तास दोस्तांचशवाय पढु ं काढून झाल्यावर त्यांच्या आीवाीने आचा मागे कािी जागा असल्याने मी आचा चवक्ांतने
इतर प्रवाशांसोबत बदललेल्या जागा.. मग टेक ऑफ़ च्या झटक्याचे प्रत्येकाचे अनिु व कथन... एसटीच्याच मागच्या
चसटाला शोिावा असा “जब दोस्त िी दचु नया िै तो दचु नया चक क्या चफ़कर” असा आमच्या १४ जाांना पाु क प्रवास
चधंगााा... दफ़्तरी कोटयातल्या २ चतचकटावर चमळालेल्या मील कुपनावर आलेलं एक कप नडु ल्स, एक सॅ ंडचवच आचा
दोन ज्यस
ु ... परु ााात एक तीळ ७ जाात तर १४ जाांत मग आता “एवढं” तर ज्यादाच िै म्िात सगळयांनी चमळुन
के लेला िवाई अल्पोपिार...
मधल्या वेळात चिा कॉफ़ी सपु सॅ ंडचवच चवकायला आलेल्या एयरिोस्टेस कडे शंकर बापंनु ी आपल्या िाषेत
त्यांच्या कडे “चिा चमळे ल का ?” चवचारण्याचा के लेला चनष्ट्फ़ळ प्रयत्न .... एयरिोस्टेस पाण्याचे कप स्वत: (फ़ुकट) आानु

देते म्िाल्यावर पढु े लॅडींग िोईतो इतर पोरांना सारख्या लागाा-या तिाना... तासािरातच १०.३० ला
चेन्नईत पोिोचल्याची कॅ प्टन ची सचु ना पन्ु िा खुसी की पेटी...मग चतथुन पढु े दिाव्या चमचनटालां झालेलं पोटात गोळा
लॅ ंडीग.. मग टॅक्सींग , पाचकं ग.. पन्ु िा बस.... पचिला चवमानप्रवास म्िानु आीवाीला चवमानाच्या कॅ प्टन सोबत घेतला
सेल्फ़ी... पोंगल सााचनचमत् सजलेलं चेन्नई चवमानतळ पन्ु िा सरकते पट्टे.... आपापल्या बॅगा...... चवक्याने चेन्नई
पोिोचलो या खुशाली ला टाकलेलं फ़े सबक
ु लाईव्ि ...
गंडु ाच्या ऑचफ़सचं चेन्नई एयरपोटक वरच काम सुंु असल्याने त्यांच्या चतथल्या ऑचफ़सातल्या चमत्रांनी
एयरपोटक वरच पाकक के लेल्या ८ गाडया... गाडयांची तपासाी.... ट्रान्सपोटक वाल्यांच्या कृपेने ३ गाडयांचे ब-यापैकी
नक
ु सान.... दोन दोन चशव्या देउन झाल्यावर गाडयांच्या चाव्या आचा िेल्मेटसचा घेतलेला ताबा. ुंपेशची ८ वी गाडी
माघारी पाीचवण्यासाीी चतथेच ीेवनु पढु े पंधरा चमचनटावर मक्ु कामी िॉटेलासाीी बाईकला चदले सेल्फ़ .. ११.३० ला
िॉटेलवर प्रत्येकजा बॅगा सि देि टाकुन..... जेवााची सोय करायला गेलेल्या आबा परत येईतो एके क जा फ़्रेश िोत... मग
१२.०० ला एकत्र जेवा आचा उद्याच्या पचिल्या चदवासाच्या प्रवासाची एकवार उजळाी, थोडयाफ़ार गप्पा – मस्ती करत
चिम राईड साीी चकरक रात्री चिमात गेलेले सगळे ....

पिाटे ५.०० ला सगळयांनी लावलेल्या अलामक ने आालेली जाग... एरव्िी एकाच्या तयारीला लागाा-या
तासाच्या चिशोबातच... १४ च्या १४ जाांनी उरकलेल्या तया-या... सकाळी ६.०० च्या चिानंतर गाडीला बॅगा
बांधनु , िेल्मेट , वलोव्िस, रायचडंग चगयसक सकट आपापल्या अजक नु ासि चेन्नई ते चजंजी य़ा १६७ चकलोमीटर च्या
टप्प्यासाीी चसदद झाले सगळे कृष्ट्ा...
चेन्नई – चेंगलीपट्ट – मेलामाुंााीूर – चतंडीवानम िायवेचा १४२
चकलोमीटरचा सनाट रस्ता २ तासांत काबीज के ल्यावर उजव्या वळााकरीता
घेतलेला िॉल्ट.... चतथल्या वळाावर उभ्या म्िातारीच्या आजक वाने घेतले गजरे
गाडयांना बांधनु ...अदयाक तासाच्या चवश्रांती नंतर अवघ्या २५ चकलोमीटर वर
उरलेल्या मराीा साम्राज्याच्या दचिा राजगादी , स्वराज्य राजधानी चकल्ले
चजंजी कडे प्रयाा...
९.०० ला गाीलेलं गजबजाट चजंजी शिर... चतथला गांधीबाजार...
अगदीच नवख्या गाव शिरात आल्याची जााीव.. चकल्ल्याजवळ पोिोचल्यावर चतथं नाष्टयाची सोय नसल्याने

पन्ु िा तेवढयासाीी मागे चफ़ुंन गावात जाण्याचा ीराव... िाषेच्या अडचाीने नाष्टयाची अवघड िोत
चाललेली सोय... त्यामळ
ु े झालेल्या पांगापागी ने चमळे ल त्या िॉटेलात चमळे ल तसा ग्रपु ग्रपु ने वडा सांबार, इडली
चटाी, लेमन राईस नाष्टा उरकुन आचा सात चकल्ल्यांच्या समूि असलेल्या चजंजीच्या, पचिल्या “राजगीरी” च्या
पायथ्याशी जमा िोत ... चतथल्या टपरी वजा दक
ु ान असलेल्या दक
ु ानदाराशी त्याला येत असलेल्या तोडक्या मोडक्या
इंग्रजी िाषेत बॅगा ीेवण्याची चवनवाी... त्याने पाीवलेल्या मल
ु ासोबत दक
ु ानाच्या मागेच असलेल्या गोडाऊन वजा खोलीत
सगळया बॅगा कुलपु बंद के ल्यावर ... मित्वाच्या वस्त,ु क्यामेर.े . पाण्याच्या बाटल्या घेऊन चजंजीचा पचिला चकल्ला ’चकल्ले
राजगीरी’ च्या पािाीसाीी लागाारे प्रत्येकी १५ ुंपयाचे िारतीय परु ातत्व व स्वच्छ िारत चे एन्ट्री पासेस घेउन
चकल्ल्यात प्रवेश.


छत्रपती चशवाजी मिाराजांनी दचिा चदचववजयाच्या वेळी आचदलशािीचा चकल्लेदार नासीर मिु म्मद कडुन चजंकून
घेतलेला .. चचंजी, चंगी, चंदी, चचंदी, चजंजी, सेंजी, गॅचजं, तांजी अशा अनेक नावांनी ओळखला जााारा… १६८९ मदये
मघु लांनी रायगडाला वेढा चदल्यावर छत्रपती राजाराम मिाराजांना आश्रय झालेला..पढु ील काळात मराीी साम्राज्याची
चतसरी राजधानी.. स्वराज्याचं दख्खन तख्त .. ७ फे ब्रवु ारी १६९८ रोजी मराीयांच्या ता्यातुन मघु लांकडे जाण्याआधी
चवजयनगर, नायक, मराीा व तेथुन पढु े नवाब, फ्रेंच व इंग्रज अशा िुकुमतीत राचिलेला...
िगु ोलात ताचमळनाडू शासनाच्या मत्
ु कुडू राखीव वनिेत्रातल्या ९ चकलोमीटर परीघातला दगु क समिु चकल्ले चजंजी
इचतिासप्रचसद्ध दगु क म चकल्ला...चनसगाक ने एकावर एक शेकडो टनाचे मोीे दगड रचनु उभ्या के ल्या तीन टेकडयांवर बांधलेले
समिु ातले राजचगरी, कृष्ट्ाचगरी व चंद्ररायदगु क ज्यांचे
चशवरायांनी चदचववजयानंतर शारंगगड, गवक गड आचा
मदोन्मत्गड असे के लेलं नामकरा.. यांना जोडुन बािेुंन
दगडाच्या तटांची आचा आतुन चवटांची तटबंदी चकल्ल्यात
इतर पािण्यासारखी..वेागु ोपाल, वेंकटरमाा, पट्टाचिरामा
मंचदरे, सादत-उल्लाि-खान मशीद

चजंजी दगु क समूिातील बाराव्या शतकात राजा आनंदा कोा यांनी बांधलेला १८३ मीटर उंच दगडी तटांच्या
िक्कम व बेलाग चतिेरी तटबंदीचा “राजचगरी” ...
बाले चकल्ला, त्याचे दरवाजे पढु े
कल्याामिाल, धान्याची कोीारे, ित्ी खाना , तलाव,
स्नानाचे चौरंग, तोफा, कै द्यांची चविीर , रंगनाथ देवालय,
टेिळाी बुंु ज अशा िव्यतेचा राजाचा चकल्ला…चकल्ले
राजगीरी

राजगीरी

टेिळाी बुंु ज

रंगनाथ देवालय

राजगीरी वर िेटलेला पण्ु यातला ट्रेकर
चवथ गंडु बवु ा

बच्चा कं पनीको िॅप्पी पोंगल

आचा चकल्ले राजगीरी सर जािला

अडीच ते तीन एवढया वेळात एके क करीत चकल्ले
राजगीरी उतरते झालेले सगळे ट्रेकसक .... मग चतथे न थांबता पन्ु िा गाडयांना सेल्फ़ देत ५ चमचनटावर लगेचच गाीलेला
रााीचा चकल्ला ’चकल्ले कृष्ट्ागीरी’ ... मग तो पािण्यासाीी पन्ु िा वेगळे त्याच चकमतीचे एन्ट्री पास काढुन झाल्यावर...
रररखत्या गमीला मात देत्या अंगातल्या उमी ने अदयाक तासातच सर के लेला कृष्ट्ागीरी...

१२४० मदये कृष्ट्ा कोा राजाच्या राजवटीत बांधला गेलेला, चजंजी दगु क समिु ातील मदयम उंचीचा दस
ु रा चकल्ला
चकल्ले कृष्ट्ागीरी… चकल्ल्यात दगडी मिाल, वॉच टॉवर, वाडे, तटबंदी आचा कृष्ट्ागीरीवर राज्य के लेल्या प्रत्येक
राज्यकत्यां राजवटीच्या खुाा चदसतील अशा प्रकारची बांधकामे....
कृ ष्ट्ागीरी

बाटीझन्स बुंु ज

चदडएक तासाच्या कृष्ट्ागीरी भ्रमंतीनंतर
त्याच्या समोरच असलेल्या चतस-या चकल्ल्याकडे
चकल्ले चजंजीच्या िईु कोटाकडे कूच...

िईु कोटात मराीयांनी बांधलेलं मिादेवाचं मंदीर… कृष्ट्ागीरी व चंद्ररायदगु क ला जोडाारी तटबंदी… वर तटावर
चौकी पिा-यांचे दगडी बांधकाम.. वगळता चकल्ल्यावर
वाडयांचे अवशेष.

संदयाकाळी सिाला िईु कोट पािुन
थकल्या देिाने पन्ु िा राजगीरीजवळच्या बॅगा
ीेवलेल्या मळि दाटल्या आिाळातुन चटपस
ु थेंब
पडल्या दक
ु ानाच्या चसमेंटच्या ओसरीवर घोटिर
पााी आचा त्यानंतर बॅगा घेऊन... चतथलं
प्रचसदद वेकंटरामााा मंचदर.. चकल्ल्याचे वेल्लोर आचा पौंडेचेरी गेट िे दोन दरवाजे .... चंद्ररायदगु क व कोरांगदगु क िे दोन
चकल्ले असा दस
ु -या चदवसाचा मोीा खचजना आचा मराीा साम्राज्याचा दाचगना आखाीत असल्याने मक्ु कामासाीी
गाीलेलं चजंजी शिर... चतथल्या िॉटेलात १४ जाांसाीी ३ वेगवेगळया खोल्यांत कुंन ीेवलेल्या व्यवस्थेत उरकलेल्या
स्नानसंदया ... चदवसिराची उजळाी वत्
ृ ांत...मग जेवा येईतो जन्ु या ट्रेकच्या गंमती .. आीवाी... गप्पा ... चेष्टा ..
मस्करी.. गााी... यात नेमकं गज
ु राती गाां वाजल्याने... गज
ु रात ची सासरु वाडी असलेल्या संक्याला पोरांचा गज
ु राती
गाण्यावर नाचण्याचा झालेला िुकुम ... मग चजयो इंटनेट च्या नावानं चांगिलं म्िात यटु यबु वरील चमळे ल त्या गज
ु राती
गाण्यावर “िाय िाय” या एकाच चालीवर नाचलेला संक्या..मग सोबतील आालेल्या ्लुटुथ स्पीकर वर चदवसिरच्या

गडभ्रमंतीत चनबार थकले असनु िी.... सगळयांनीच दंगा कुंन पंधरा चदवसावरच लवन असलेल्या बापू च्या
वरातीची चांगली चदड एक तास के लेली रंगीत तालीम अचधक राडा.... मग एका ताटात दोघं असं एकत्र जेवा... त्यानंतर
जड देिाने कोा ? कधी ? कुीे झोपलं ? लिात यायला उजाडावी लागलेली सकाळ....

दैंनचदनी ीरलेल्या ५.०० च्या वेळेला अचजबात िुलकावाी न देता ६.३० पयंत तयार झालेली सगळी पोरं ...
दस
ु त्या गाडय़ांसि ७.०० पयंत उरकलेला
ु रा चदवस संदयाकाळपयंतचे बचु कं ग असल्याने बॅगा िॉटेलवरच ीेवनु ... नस
चिा-बन मस्का... आचा पन्ु िा चकल्ले चजंजीकडे मोचाक ... वेल्लोर गेट समोरील मिादेवाच्या मंचदराचं घेतलेलं अधाक तास
दशक न चतथल्या दगडी सिामंडपाच्या कारागीरीचं चनररिा ... कौतुक...
मिादेव मंचदर

चतथुन आधी थेट
गाीलेला पॉंडेचेरी गेट...

पॉंडेचेरी गेट पािुन झाल्यावर वेंकटरामना
मंचदरासमोरच्या पष्ट्ु कराीतुन (न) चनघाा-या दगडांच्या वाटेने
शंकर बाप,ु संक्या, मी तर पष्ट्ु कराीजवळुन चनघाा-या
तटबंदीच्या वाटेने चततक्याच वेळात इतरांनी गाीलेला
चंद्ररायदगु क चा गडमाथा....

चंद्ररायवुंन संपाु क आकृती चदसाारं वेंकटरामाा मंचदर.. पोंगल सााचनचमत् िरलेली जत्रा.. माासं गाडयांची
गदी.. समोरचे राजागीरी, कृष्ट्ागीरी...

वेंकटरामाा मंचदर

चवलासदा

“पााी सापडलं रे “- संक्या

माचितीच्या आधारे चंद्रराय वर असलेल्या दगडी
छताच्या खोदीव बांधाीच्या पाण्याचा टाक्याचा
लागलेला शोध .... घोट घोट पााी...

दबु ईतुन अचनके त वाघ ने
तर बॅ ंगलोर मधनु अमर
साळंु खे या वाटाडयांनी
फ़ोनवर चकल्ल्याच्या
िगु ोलासंदिाक त चदलेल्या

सधु ीर ने या मोचिमेसाीी खास म्िानु घेतलेल्या गो प्रो क्यामेरा ची पाण्यात उरतवुंन ट्रायल.. पाण्यात
काढलेला चव्िडीयो... तो वर येईपयंत सधु ीर ची िोाारी धाकधक
ु ... प्रखर उन्िात तटबंदीने एक फ़े रफ़टका माुंन पाु क गड
पािुन झाल्यावर.... त्या पावन चदनी असलेल्या स्वराज्याचे दस
ु रे छत्रपती. छ. संिाजीराजे मिाराजांच्या राज्याचिषेक
चदनाचे औचचत्य साधून सोबत आालेल्या छ. चशवाजी मिाराज. छ. संिाजी मिाराज.. तसेच दचिा िारतात छत्रपती
चशवाजीराजेंच्या स्वराज्य चवस्तारात मोलाचा वाटा
उचलाा-या िरजीराजे मिाडीक यांच्या प्रचतमांचे
पज
ु न करत… मिापुंु षांच्या अफाट कतक त्ृ वाला
चदलेली मानवंदना… सि चवक्याने चदली गगनिेदी
दजाक गारद…. आचा अन साखर वाटुन साजरा
के लेला आनंद…
तासािराच्या गड फ़े री, राज्याचिषेक आचा
चवश्रांतीच्या कायक क्मानंतर तटबंदीनेच पल्याड
असल्या कोरांगदगु क साीी धरलेला रस्ता…
बाटीझन्स टेिळाी बुंु ज

चंद्ररायचा जोड चकल्ला वाटेतले दगडी फ़्रेंच बांधाीचे बाटीझन्स टेिळाी बुंु ज.. समोुंन मन वेधनु घेाारा
राजगीरी … तटबंदीला समांतर काटेरी झडु ु पाच्या पायवाटेने दचिाेच्या टोकावर गाीलेला कातळी दरवाजा… त्यात
उतरण्यासाीी खडकात कोरलेल्या पाय-या … मख्ु य दरवाजा माुंतीचे
चशल्प.. दरवाजकडे उतराा-या पाय-या तलाव

मग आल्या वाटेनचे पन्ु िा माघारी चफ़रत पन्ु िा
चंद्रराय …

पष्ट्ु कराीला वळसा घालुन … पाऊा तासात गाीलेला वेकंटरामाा मंचदराचा गािारा…

मनोिावे दशक न…. चतथल्या दगडी
सिामंडपाच्या सावलीतुन देििर चफ़राा-या गार
वा-याच्या झळ
ु ु कीत आचा मंत्रोच्चारांच्या गजरात प्रसाद
म्िानु चमळाल्या चशरा आचा उकडल्या िरि-याचे द्रोा
संपवनु … चदवस वर आल्याने गदीने िरलेल्या जत्रेत
चतथल्या चतथं उभ्या उभ्या उरकलेला दाल वडा ..लेमन
राईस… एनजी चिंक.. असा अल्पोपिार… या छोटया ररचाजक नंतर जवळच राजाराम मिाराजांनी बांधलेल्या तलावाची
पािाी करत पन्ु िा परतीच्या वाटेवर पाचिलेला चकल्ले चजंजीच्या पािाीचा शेवटचा टप्पा पॉडेंचेरी गेट सारख्याच
बांधाीचा “वेल्लोर गेट” …
राजाराम मिाराजांनी बांधलेला तलाव

वेल्लोर गेट

गेट समोरील िक्कम बुंु ज

वेल्लोर गेट पािुन थेट गाीलेलं िॉटेल… दपु ारी चदडपयंत उरकलेली सामानांची बांधाबांध … रायडींग करीताचा सगळा
ऐवज देिावर चढवनु चजंजी ते वेल्लोर या ९३ चकलोमीटरच्या दस
ु -या राईडसाीी पावाे दोन ला सोडलेलं चजंजी शिर..
चजंजी – चेटपेट – अाी - वेल्लोर या टप्प्यात अाी येईपयंत िक
ु े ने थांबलेल्या गाडया….. मागवायला आचा
िाषेत कळायला सोप्प म्िानु मागवलेली चबयाक ाी … चतचा के ळीच्या पानावरचा सरंजाम मग एकचत्रत के लेला
चबचस्मल्लाि…. जेवा उरकुन गार पाण्याच्या दोन दोन बाटल्या बॅगेत िुंन लागलीच ४.३० ला गाीलेलं वेल्लोर
शिर… थेट चकल्ल्यात गाडया जात असल्याने चतथल्या
म्यचु झयम समोर पाकक के लेल्या गाडया… अदयाक तासात
पािुन घेतलेलं म्यचु झयम त्यानंतर चतथेच मक्ु काम म्िानु
चकल्ल्याजवळ बक
े
ु के लेलं पन्ु िा ३ खोल्यांचं चवथ टेरस
गेस्ट िाऊस … स्नानसंदया… सामानांची
खोलाखोल… सोबत आालेल्या स्पाईक गाडक वर फ़ोन
क्यामेरे चाचजंग ला लावनु संदयाकाळच्या फ़े रफ़टक्याला
सिाला पन्ु िा वेल्लोर चकल्ल्याकडे मागक क्मा…
अय अण्ाा ..रस्सा आा...


कृष्ट्ाा चजल्याच्या उत्र सरिद्दीकडील मराीयांच्या पराक्माच्या पाऊलखुाांचं वेल्लोर शिर आचा १६७७ ला
िबशी चकल्लेदार अ्दल्ु लाखान याच्या चचवट प्रचतकारानंतर चकल्ल्यासमोरील दोन डोंगरावर साजरा आचा गोजरा िे जळ
ु े
दगु क बांधनु सन १६७८ मदये चशवरायांनी काबीज के लेला शिरातला बळकट तटबंदी व बेलाग बुंु ज िी बलस्थानं असलेला
वेल्लोर चकल्ला...

चकल्ल्याच्या तटबंदीवुंन संदयाकाळ...
बुंु ज

चकल्ल्यात जलकातेंश्वराचं प्राचीन मंचदर आचा
चकल्ल्यािोवतलचा परीसरात गाडक न असल्याने चकल्ले परीसरात जत्रेसारखी गदी… फ़े रीवाल्यांची रेलचेल.. चतथे घोटिर
चिा घेऊन झाल्यावर चवझत चाललेल्या सयु ाक च्या सािीने
स्वराज्य उजळलेल्या वेल्लोर चकल्याच्या तटबंदीवुंन एक पाु क
प्रदचिाा …. ती झाल्यावर चकल्ल्यातील जलकातेंश्वराच्या
मंचदराकडे वळालेला मोचाक … दचिा िारतीय पद्धतीचं
बांधकाम... मंचदराच्या गोपरु ांवर के लेली चवजयनगराच्या
कलेतली संदु र कलाकुसर... मंचदराच्या आवारातील दगडी
खांबांवर कोरलेले चवचवध प्रााी, काल्पचनक प्राण्यांवर बसलेला
योद्धा, अनेक यद्ध
ु प्रसंग ...संपाु क मंचदर परीसर, जलकांतेश्वर
दशक न … धमक सिामंडप …

इतर देव देवतांची मंदीरं पािुन
झाल्यावर तासिर चतथे पाचिलेला
पोंगल सााचनचमत् आयोचजत
साधारा चदडशे कलाकारांचा
िरतनाटयम िा संस्कृती दशक नाचा
कायक क्म …
मंचदराचशवाय चकल्ल्यात
असलेली मशीद, टपाल
कायाक लय, चचक , िारतीय परु ातत्व
चविागाचं कायाक लय आचा संग्रिालय पािुन झाल्यावर
साडेआीला पन्ु िा येऊन गेस्ट िाऊसवर िरलेली
सिा … गडवाटक-यांनी राजधानी चकल्ले रायगडावर
साजरा के लेल्या शंिु राज्याचिषेक सोिळयाची व्िीचडयो
कॉल माचिती वाताक … इथल्यािी मोिीमेची चदलेली
खबरबात ख्याली खुशाली… मग १०.०० ला जेवा
उरकुन… ुंम बािेरच्या टेरस
े वर टाकलेल्या गाद्यांवर
मोकळया आिाळ चांदण्यातल्या गप्पा… थोडाफ़ार
मोिीमेचा चिशोब … जळ
ु वाजळ
ु वी … झालेल्या टप्प्यांची उजळाी… तसंच येाा-या टप्प्यांची आखाी… उद्याच्या
मोचिमेत मित्वाचे असे छ. चशवरायांनी आज पाचिला वेल्लोर चजंकण्यासाीी बांधलेले साजरा – गोजरा िे दोन जळ
ु े चकल्ले
असल्याने वेळ न दवडता लवकर झोपेच्या स्वाधीन के लेलं देि….
रात्रीचं वेल्लोर शिर..

सकाळी ५ ते ७ चा दैंनचदन कायक क्म उरकुन… इथेिी
संदयाकाळपयंत बचु कं ग सोय असल्याने… बॅगा तशाच ीेवनु … वेल्लोर
स्पेशल चिासाीी गेस्ट िाऊसखाली उतरत एक एक जा चिा बन मस्का
घेता झाला …. अवघ्या १५ चमचनटावर असलेल्या सी.एम.सी िॉचस्पटल
मागे शिरातल्या डोंगरकडयालगतच्या TKV नगराच्या लिानशा गल्लीत
गाडया थांबल्या तेव्िा सगळयांच्या अंगावरच्या खाकी रंगाच्या कागो पॅन्टस
पािुन आमी वाले आिात का ? अशी आम्िाला झालेली तर पन्ु िा िाषेची
जळ
ु वाजळ
ु व करीत साजरा आचा गोजरा या दोन्िी चकल्ल्यांच्या मधोमध
जााारी चखंड शोधण्यासाीी आम्िी त्यांना के लेली चनष्ट्फ़ळ चवचारपस
ु …. अखेर एकदाचा साजराचा पायथा मागक
सापडल्याने त्या जवळच पाकक के लेल्या गाडया… चतथले चदवंगत जेष्ठ राजकाराी MGR यांच्या त्या चदवशीच्या
जयंतीचदनाचनचमत्च्या बॅनर खाली आम्िी पाकक के ल्या
चार गाडया चतथल्या जेष्ठ मंडळीनी िटकल्याने त्या
दस
ु -या जागी पाकक कुंन … सकाळी ७.३० च्या
समु ारास सुंु के ली साजरा चढाई….
िर...िर.. मिादेव..

साज-याचा दरवाजा


चजंजीने दोन चदवसांत पायाला आालेल्या गोळयांनी साजरा तसा अवघड करावा… पा शेवटी के लेली चजचकर
कातळवाटांचा चढ रस्ता ओलांडत पाचीला संपाु क वेल्लोर शिर आचा शिराच्या मधोमध नजरेच्या टप्प्यात येाारं वेल्लोर
चकल्ल्याचं देखां दृश्य पािता मिाराजांनी िे दोन जळ
ु े का बांधले याची आलेली प्रचीती… या दोन्िी चकल्ल्यांवुंन
मराीयांनी तोफ़ांची सरबत्ी कुंन वेल्लोर चकल्ला ता्यात घेतला… तासािरात गड माथा गाीुन पाचिलेली तटबंदी…
वाडयाचे अवषेश... चकल्ल्यावरील चवचिर... चवचिररतले गापतीचे चशल्प... माशाचे चशल्प आचा पिा-याच्या चौक्या..
लिानवया वाटाडय़ा सोबत बापू
साजरा “साजरा” झाला....

बुंु ज आचा चकल्ले पीाराची आाखी
तासािरात फ़े री… समोर चदसाारा गोजयाचा डोंगर आचा थोडयाफ़ार
तटबंदीचा चकल्ले गोजरा… चदसत जरी समोर
असला तरी त्यासाीीचा रस्ता शोधां िे पन्ु िा
नवं आवािन… पन्ु िा अचनके त वाघ आचा
अमर साळंु खे या दोघांना GPS Locations
Whatsapp वर शेयर के ल्यानंतर त्यांनी
सचु वलेल्या मागाक ने पढु े गेलेले तर …

इथनु एक ियु ार डायरेक बोईसर ला चनघतं - बवे

इतर चकल्ल्याच्या पािाीत मागे राचिल्याने साज-याला जोडुन मधल्या दोन डोंगरातुन वर चतरप्या
रस्त्याने गोज-याकडे जााारा दस
ु रा असा शंकर बापु, संक्या, मी, सधु ीर आचा चकरा माळी ने धरलेला रस्ता…. वर
माथ्यावुंन सोप्पा वाटत असलेल्या.. चढता चढता दमछाक नािी पा काटयांच्या वाटांनी जेरीस आााा-या बारीक
काटयांच्या झांडानी देििर ओरखडयांनी अगदीच अवघड के लेला गोजरा… पलीकडच्या कडयावर दस
ु -या रस्त्याने
चढाा-या दोस्तांच्या नावे चदलेल्या आरोळया त्यांचे साद … त्याचा एको…. नवा मागक शोधत असताना मदयेच चक
ु ीच्या
खडकावर चढलेले बापु आचा संक्या तो उतरताना उडालेली सातमजली धम्माल… मदयेच चफ़्र क्लाई ंब…. झडु ु पातनु
झोपनु … रांगत … धडपडत… चदड तासांच्या या अवघड सफ़रीनंतर झाडा वेलीने आच्छादलेली तटबंदी… ती झाडाच्या
फ़ांद्याच्या आधारे काबीज के ल्यावर … लगेचच लागलेल्या चकल्ल्याच्या पडक्या अवशेषाच्या सावलीत अंग टाकुन
घेतलेली चवश्रांती आचा उरलेल्या पाण्याचे शेवटचे घोट …. मदयान्िीचे १२.०० वाजले तरी दस
ु -या मागाक ने येाारी फ़ळी
अजनु बरीच मागे असल्याचा अंदाज आल्यावर चकल्ल्याचा मारलेला फ़े रफ़टका …


चकल्ल्यातील खंदक …. प्रशस्त ियु ार… जराफ़ार राचिलेली तटबंदी … दस
ु री फ़ळी पोिोचल्यावर दोन्िी
मागांच्या अवघडतेचे …झालेल्या त्रासाचे अचिमान आचा कौतुक… एकचत्रत पाचिलेला बुंु ज … वाडयाचे अवषेश …
वेल्लोर कडे उघडाारा दरवाजा,शौच कुप,धान्याची कोीारं, पिारेकयांच्या चौक्या..चवचिर, तटबंदी, दरवाजात कोरलेलं छं चशवरायांचं चशल्प..
मागच्या बाजनु े चढल्याने वेल्लोरकडे उघडाारा दरवाजा … आचा गोजयावरचे पािाीसाीी चवशेष असे त्या दरवाजाच्या देवडीत छ. चशवराय
मिाराजांचे कोरीव चशल्प…
चतथं चवक्याने चदलेली
सन्माननीय
वंदना गारद …
वेल्लोर कडे उघडाारा
दरवाजा

छ. चशवरायांचे चशल्प

दस
ु री फ़ळी आली त्या रस्त्याने उतरायला घेतलेला गोजरा…. मोीया मोीया खडकावुंन
घसरगंडु ीच व्िावी असा चवना पाण्याचा तासािरात उतरलेला चकल्ले गोजरा… चकल्ला उतरल्यावर लागलेल्या टपरीवुंन
घेतलेले पाण्याचे पाऊच …..गाडी लावलेल्या चीकााािुन फ़ार लांब आल्याने चालतच पन्ु िा गाीलेली TKV नगरातली ती
गल्ली… पाण्याच्या आचा िक
ु े च्या ओढीने खटाखट पडले गाडयांचे सेल्फ़ आचा गेस्ट िाऊसकडे कूच... िर उन्िाने
आचा काटयांच्या वाटांच्या दोन्िी चकल्ल्यांनी अंग चावायला उील्याने थेट अंघोळीसाीीची प्रत्येकाची लगबग मग जेवााची
तगमग … चांगलीच दगु क भ्रमंती झाल्याने चतथेच समोरच्या पंजाबी िॉटेलात दपु ारचे चांगलेच घेतलेलं िरपेट जड आचा
पंजाब स्पेशल मठ्ठयाच्या प्रत्येकी दोन दोन वलासाने पाु क के लं जेवा… बॅ ंगलोर मक्ु कामी चनघण्याआधी चतथेच घेतलेली
चनवांत झोप….
सायंकाळी ७.०० वाजता प्रत्येकी एक कट चिा उडवल्यावर २१३ चकलोमीटर च्या बॅ ंगलोर साीी वेल्लोर –
अंबरु – कृष्ट्ागीरी – िोसरु – बॅ ंगलोर मागाक चा प्रत्येकाला शेयर के लेला GPS Route... सस्ु साट िायवे आचा िन्नाट
गारव्यानंतर... िोसरु ला चिासाीी ीरलेला थांबा ... चतथल्या पेट्रोल पंपावर टाकी फ़ुल्ल झालेल्या गाडया पढु े थांबल्या ते
ऐन बॅ ंगलोर शिारात आल्यावर बाईक लािी
असलेला टोल.. गाडी चालवल्या ियातीत
पचिल्यांदा िरलेल्या टोल नाक्यावरच...
टोल रस्त्याने जायचं चक नािी या गोंधळात
झालेली चक
ु ामक
ु .... शिरातल्या मख्ु य
रस्ता फ़्लायओव्िर वुंन अवघं शिर पार
करीत असल्याची जाचाव िोत असल्याने
आचा मक्ु कामी ीरलेला आबासािेबांचा िर
शिर बॅ ंगलोरातला “कापसे” नावाचा सिा
मजली वाडा मागे राचिला असं GPS Location वर कन्फ़मक झाल्यानंतर घेतलेले यु टनक ... जेवााची सोय करायला मागे
थांबलेल्या आबाच्या आदेशानस
ु ार पोरांनी शोधनु काढलेला पत्ा .... पा नेमका चौक चक
ु ल्याने आम्िाला शोधत आलेला
आबाचे बंधरु ाज के शव कापसे... मग त्याच्या मागोमाग गाीलेला मक्ु काम... प्रशस्त फ़्लॅट... अगदीच शािी सोय आचा
सरंजामी थाट... बॅ ंगलोरचा पािुाचार जोरात िोाार अशी प्रत्येकाला फ़्रेश िोत झालेली खात्री... आबाने पासक ल आालेल्या
चबयाक ाीवर एकचत्रत ताव.... आचा उद्याचा कमी दगदगीचा चदवस असल्याने वाढलेल्या गप्पांच्या फ़डाचा वेळ... आचा
गारीयाची उशीराने झोप....

बंगलोरातला “कापसे” वाडा

आजच्या चदवसात सटु असल्याने सकाळी चनवांत ७.०० चा
उीाव ... गीझर ची सचु वधा असल्याने चार चदवस सराव पडल्या अंगाला
गरम पाण्याच्या शॉवर चे स्वगक सख
ु मग ९.०० पयंतची आवरा-आवर ...
चिा.. बॅगा तशाच फ़्लॅटवर ीेवनु िर शिर िटकण्यासाीी आचा
बॅ ंगलोरच्या चकल्ल्याकडे जाण्यासाीी आबाच्या बंधनु े दाखवलेला अधाक
आचा अधाक GPS Route च्या िरवशावरचा… १३ चकलोमीटर च्या
रस्त्यासाीी सव्वा तासांचा वेळ दाखवल्यावरच चतथल्या ट्रचफ़क चा
आलेला अंदाज... शिर कुीलंिी असो.. अचशचित असो वा सचु शचित गाडी चालवण्याची स्वयंचशस्त िेिी शिर पाळत नािी
िी प्रचचती... त्बल ११.३० ला गाीलेला बॅ ंगलोरचा चकल्ला... चौकातल्या स्पेशल डोसा कॉनक रवर उभ्या उभ्या उरकलेला
इडली डोसा चिा नाष्टा... आचा बॅ ंगलोर चकल्ल्यात के लेला प्रवेश


सन १५३७ मदये चवजयनगरचे सामंत कें पेगौडा यांनी बांधलेला.. चवजयनगरच्या पाडावा नंतर मराीे , मघु ल,
म्िैसरु साम्राज्य आचा इंग्रजांच्या िुकुमतीत राचिलेल्या बेंगलोर शिरातला.. गोलाकार बुंु ज.. िक्कम तटबंदीचा आचा
मख्ु यत्वेकुंन इंग्रजांना कै द ीेवण्यासाीी वापरण्यात आलेला िईु कोट

बुंु ज

मख्ु य दरवाजा

पािाीला चकल्ला लिानच असल्याने अदयाक तासाच्या पािाीनंतर चालत १० चमचनटावर असल्याने पयक टन
स्थळ असलेल्या चटपु सल
ु तानाच्या मिालाकडे वळालेला मोचाक ...

एन्ट्री पासेस काढुन झाल्यावर पचिल्यांदाच अंध व्यक्तींसाीीचे ब्रेल चलपीतला मािीती फ़लक पािुन..सगळयांचे मिाली
प्रवेश....
ब्रेल चलचपतला मािीतीफ़लक

आजच्या चदवसाचे टप्पे संपल्याने

मिालातच तासिर काढलेला वेळ ...
चतथुन तासिर पन्ु िा ट्रचफ़क रस्ता पार
करत आबासािेबांच्या बॅ ंगलोरात
असलेल्या दस
ु -या राजवाडयावर
आबाच्या नातेवाईकांसोबत घेतलेला
चिा... गप्पा.. जेवााचा फ़ारच आग्रि झाल्याने दपु ारच्या
जेवाासाीी त्यांनी ररझवक के लेलं शािी िॉटेल... पोट िुंन जेवा ...
कापसेंचा पािुाचार

जेवाानंतर फ़क्त ९ चकलोमीटर पा िर रस्ता ट्रॅचफ़क ने तासिर लांबवलेला रस्ता .. चतथल्या माके टात
खरेदीला गेल्या चवलासदा, शंकर बापू, उजाक , बारका बापू यांनी लावलेल्या उशीरात
आम्िी वाढवनु घेतली दपु ार ते संदयाकाळ चनवांत झोप... त्यानंतर कापसे कुटुंबांच्या पािुाचाराताला शेवटचा चिा,
चबचस्कटे उडवल्यावर त्यांचा वत्सल चनरोप आचा पढु चा टप्पा आचा त्या चदवशीचे मक्ु कामी गाव चसरा कडे कूच..
बॅ ंगलोर ते चसरा या १४२ चकलोमीटच्या प्रवासात मधल्या २५
चकलोमीटर िायवेसाीी बाईकचे प्रत्येकी ६० ुंपयाचा टोल िुंन येााया नाईस रोड वर या मोिीमेत सवक तोपरी फ़ोनवुंन तत्पर स्थळ , मागक ,
नकाशे तथा मािीती देाारे अमर साळंु खे उफ़क िाऊ मराीा यांची
आपल
ु कीची आवजक नु िेट... सोबत चिा... त्यांना चनरोप चदल्यावर अंधार
िरल्या िायवेवुंन थेट रात्री साडेअकराला गाीलेलं चसरा गाव आचा
गाव ओलांडुन पढु े िायवेवर शोधलेला आबाच्या काकांनी सचु वलेला
िाऊ मराीा अमर साळंु खे यांची िेट
मक्ु कामासाीीचा गुंु जीत ढाबा ...
रस्त्यातल्या गारीयाने शरीराचं सरासरी तापमान चबघडचवल्याने बॅगा टाकल्यावर चकचन मधील तंदरु िट्टीवर शेकोटी...
तेव्िाच बनवलेलं ताजं जेवा .. गार वा-यात उबेला चमळालेले रग.. आचा पाचव्या चदवसाच्या चकल्ले चसरा , दोडडेरी गढी ,
िोदेगीरी , चेन्नगीरी, चचत्रदगु क या २५७ चकलोमीटर िल्या लांब पल्ल्यासाीी सेट झालेले अलामक , आचा शांत झोप.

पिाटेचा गारीा वाढल्याने आज अंघोळीला
चदलेली रजा, गरम पाण्यात ब्रश कुंन तशीच चोळलेली
तोंडं घेऊन पन्ु िा माघारी चसरा गावाकडे के लेलं
मागक क्मा... सकाळी ७.०० ला गाीलेला चकल्ले चसरा ...

चसरा चकल्ल्यातली सकाळ


सतराव्या शतकातल्या नायकांनी बांधलेला… मित्वेकुंन “कस्तुरी रंगाप्पा नायक” या वीराच्या पराक्माचा
ऐचतिाचसक सािीदार… १६३८ ते १६८७ चवजयनगर साम्राज्यात… १६८७ ते १७५७ मघु ल साम्राज्य.. १७५७ ते
१७५९ मदये मराीा साम्राज्य … १७९९ नंतर १९४७ पयंत इंग्रजांच्या ता्यात राचिलेला चसरा चकल्ला…
दगडी चतिेरी तटबंदीच्या चकल्ल्याला गोलाकार खंदक… दगडी छताचा मख्ु य दरवाजा… पिारेक-यांच्या
देवडया..बाईकवुंनच तटबंदीच्या कडे कडेने त्याकाळी खंदक असलेल्या
रस्त्याने चकल्ल्यािोवती गोल प्रदचिाा... पन्ु िा मख्ु य दरवाजाने
दगडी तटबंदी
चकल्ल्यात प्रवेश... संपाु क फ़े रफ़टका ... तटबंदीवर बाईक नेता येत
असल्याने पन्ु िा
तटबंदीवुंन
मख्ु य दरवाजा
प्रदचिाा..

दरवाजावरील दगडी छत

चसरा गावातच चिा नाष्टा उरकुन पावाे नऊ च्या दरम्यान चसरा ते दोडडेरी च्या गढीसाीी शेयर झाले ट्रॅव्िल ुंट...

दिाच्या ीोक्याला गाीलेली गढी चतथं उरलेला एकमेव सािीदार बुंु ज ... चतथं चवक्याने स्वराज्याचे सेनापती संताजी
घोरपडे यांच्या इचतिास प्रचसदद दोडडेरी च्या गढीच्या यदु दपराक्माची सांचगतलेली गाथा...


सेनापती संताजी घोरपडे यांच्या आयष्ट्ु यातील सवु ाक पान (संकलन – चवक्ांत गायकवाड)
संताजी कनाक टक मदये चशरल्या चशरल्या त्याने बेळगाव पासून ५२ मैलावर असााऱ्या रामदगु क चकल्ल्याला वेढा
चदला. बादशाि संताजीच्या िालचालीवर खास लि ीेऊन िोता, त्याने तातडीने चवजापूर चा सिु ेदार नसल्ु लाखान यास
रामदगु क च्या मदतीला पाीवला आचा चवजापूर -कनाक टकचा फौजदार चिंमतखान बिाद्दूर याला संताजीच्या पाीलागावर
पाीवलं. पा त्या आधीच संताजी रामदगु क सोडून दचिाेकडे गदगच्या चदशेनं चनघाला िोता. ९ नोव्िेंबर च एक संताजीच पत्र
उपल्ध आिे. इथल्या देशमख
ु -देशपांडयांना चलिलेला सेनापतीचा तो एक जाचिरनामाच िोता. पढु े संताजी कोप्पल च्या
प्रदेशातून तंगु िद्रा ओलांडून चचत्रदगु क पररसरात आला. चचत्रदगु क चा बरमाप्पा नायक फौजाशी लढत िोता. मराीा सैन्य
येताच त्यानं त्यांचं स्वागत के लं आचा सारी िचककत संताजी ला सांचगतली. संताजी ने पूाक प्रदेशाची माचिती गोळा के ली,
कनाक टकी िरकारे मराीा गप्तु िेरांना सिकायक देत िोते. संताजी ला स्थाचनक लोकांच फार सिकायक लािलं. यावेळी
िीमेकाीी बादशािाची छावाी िोती, त्याने संताजी च्या मागावर सरदार पाीवले कारा त्याला िीती िोती की एकदा
संताजी चजंजी पयक तँ पोिोचला तर मोगलांना खूप मोीा फटका बसाार िोता. बादशाि ने सीऱ्याचा फौजदार कासीमखान
याला कळचवले " पाचिजे तेवढी सवक मदत पाीवत आिे पा संताजीला कै द करा चकं वा ीार मारा, ताबडतोब संताजीची वाट
अडवावी, कोातीिी ियगय करू नये."
बादशािने कासीमखानच्या मदतीसाीी बरेच मात्बर सरदार पाीवले. ख्वाज़ाखान, खानाजादखान उफक
रिुल्लाखान, सफाशीकनखान, सय्यद असालतखान, मिंमद मुरादखान, चमझाक िसन, खाफी मिंमदखान यांच्या बरोबर
बादशािी छावाीतील व बादशािाच्या चनकट खास असलेल्या खास चनवडक चौकीतील चनवडक मनसबदार, िप्त चक
ु ीतून
चनवडलेले मबु लक सैन्य, िारी तोफखाना सोबत शािजादा कामबि आचा त्याची फौज सोबत िोती. दचिाेतील आचा
कनाक टकातील सरदार चिमांतखान, चिमद्दु ीनखान आचा ुंस्तमचदलखान यांना चि सक्त िुकूम गेले िोते. सवक जा चमळून
संताजी चवुंद्ध मोिीम काढाार िोते.

संताजी चे सैन्य मख्ु य छावाी पासून २०-२५ मैलावर िोते. िल्या पािाटे मराीा सैन्य
ीरल्याप्रमााे छावाी जवळ आचा पेशखान्याजवळ येऊन थांबले. बाकीची दस
ु री तुकडी चलके री व तलाखु रस्त्याच्या
दोन्िी बाजूला जंगलात िल्ल्याची वाट बघत िोते. आचा कािी मख्ु य अचधकारी, गोफावाले, बंदूकधारी आचा बाावाले
उंचवटयाच्या जागांवर बसले िोते. प्रत्येक टोळी बरोबर एक चशंगवाला इशाऱ्यासाीी ीेवण्यात आला िोता.
ीरल्याप्रमााे पचिल्या तुकडीने पेशखान्यावर िल्ला के ला आचा पेंगळ
ु लेलें सैन्य गारद के ले. अधे मेले, कािी
जखमी झाले तर कािी मख्ु य छावाी कडे पळाले. मख्ु य छावाी कडे जाााऱ्या सैन्याला मराीयांनी अडवले नािी कारा िा
संताजीच्या यद्ध
ु ाचा एक िाग िोता. बाजार-बाु गे व स्वयंपाक कराारे रानोमाळ पळत सटु ले. मराीयांनी मोकळया
पडलेल्या पेश खान्यावर यथेच्छ िात साफ के ला. जेवढ खाण्यायोवय िोत तेवढं सामान जंगलात नेऊन लपवून ीेवलं आचा
जे उपयोगी नव्ितं ते घोडयांच्या पायाखाली तुडवलं आचा तंबूला आग लावून चदली.
पळून गेलेल्या सैन्याने कासीमखान ला बातमी चदली आचा कासीमखान आपल्या सैन्याचनशी मराीयांवर चालून
आला. पा मदयेच जंगलात दडून बसलेल्या सैन्याने कासीमखान वर दोन्िी बाजूने िल्ला के ला. तोपयंत पेशंखान्यावरील
मराीयांची तक
ु डी आपलं काम संपवून यांना चमळाली आचा एकच िल्ला के ला. कासीमखानची िांबेरी उडाली.
कासीमखान ने शिाापाा करून कािी घोडेस्वार छावाी कडे मदतीसाीी पाीचवले त्यांना चि मराीयांनी अडचवले नािी.
कारा िी बातमी छावाी वर जावी आचा मख्ु य छावाी वरील सगळे मोगल लढाईच्या मैदानात यावेत आचा छावाी
मोकळी पाडावी िा संताजींचा डाव िोता. आचा तसंच झालं.
कासीमखान घेरला गेलाय िे समजल्यावर शािी सरदार-पािुाे सगळे आपापली फौज घेऊन कासीम खान च्या
मदतीला आले आचा संताजीच्या वेढयात सापडले. मराीयांनी एकच बोंब के ली. मोगलांनी प्रचतकाराचा जोर के ला पा तो
चदवस मराीयांचा िोता आचा जोर सद्ध
ु ा मराीयांचा िोता.
पौष श।ु । एकादशीचा चदवस िल्या पिाटे पयंत िरपूर चंद्र प्रकाश िोता. या प्रकाशात मराीे आपल्या जागा अश्या
बदलत िोते जसं काय पूाक सूयक डोक्यावर िोता. सरस मराीे उंचवटे, झाड अंधारात सद्ध
ु ा झटापट बदलत िोते. यामळ
ु े
मोगलांना नक्की काय प्रकार आिे आचा कुीून िल्ला िोतोय िे समजत नव्ितं. मराीयांनी चंद्रप्रकाशात चनम्मी लढाई
मारली, मराीयांचा मारा ९९ टक्के मारक िोता. िरपूर दगड जमा करून ीेवले िोते. एकच गोफावाला अनेक चीकााी
मोचे बांधनू मारा करत िोता. मराीयांनी एकिी मशाल वापरली नव्िती उलट मोगल मशाली घेऊन लढत िोते यामळ
ु े
त्यांना मराीे चदसतच नव्िते. शेवटी मोगल जीव वाचचवण्यासाीी पळत िोते. याच गडबडीत चतसऱ्या टोळीने जाऊन मख्ु य
छावाी लुटली. सोने-चांदी-चिरे, जडजवािीर, पैसा, धान्य, िांडी जेवढ शक्य तेवढं लुटलं.
कासीमखान तर पक्का उघडा पडला, पेशखान्याची छावाी आचा मख्ु य छावाी दोन्िी बरबाद झाल्या पा
मोगलांचा दाुंगोळा चि मराीयांच्या िाती आला. आता मराीयांच्या सगळया तुकडया मख्ु य राांगाावर आल्या आचा
बेिान िोऊन मोगलांवर तुटून पडल्या. मोकळया मैदानावर मोगलांना पळायला सद्ध
ु ा जागा चशल्लक ीेवली नािी. शेवटी

दस
ु ऱ्या चदवशी मराीयांनी मोगलांना कोंडण्याचा बेत आखला आचा त्यांना रेटीत दोन-अडीच मैल मागे
दोडडेरी च्या गढीत नेऊन कोंडले. मोगल तर पार संपून गेले िोतेच पा त्यांचे मख्ु य सरदार तर पळून गेले िोते.
चचत्रदगु क च्या बरमाप्पा नायकास कासीमखान ने खूप सतावले िोते. त्यामळ
ु े त्याने संताजीच्या मदतीला सूड
उगचवण्यासाीी मोचिमेच्या सातव्या आीव्या चदवशी ८ िजार कनाक टकी सैन्य आचा बरकांदार खूप दारू-गोळयासि
पाीवले. यामळ
ु े मराीयांना आराम चमळाला आचा ताज्या दमाचे सैन्य मोगलांवर गोळीबार करू लागले. याचवेळी बादशाि
ने कासीमखान च्या मदतीसाीी चिम्मतखान बिाद्दूर याला पाीचवले. चिम्मतखान येत आिे असं समजताच संताजी ने मख्ु य
सरदारांना गढी िोवती ीेवून स्वतः मोजकी फौज घेऊन समाचाराला चनघाला पा वाटेत त्याला समजलं की राजाराम
मिाराजांनी चिम्मतखानाचा परस्पर बंदोबस्त करून त्या पळवले व तो बसवापट्टाच्या गढीत जाऊन बसला. तेंव्िा संताजी
पन्ु िा मागे चफरला.( यावेळी धनाजी चजंजी चकल्यातच िोता. राजाराम मिाराजांनी चिम्मतखानाचा बंदोबस्त के ला चि गोष्ट
राजाराम मिाराज, संताजी आचा धनाजी यांच्या संबंधावर प्रकाश टाकण्यास फार मित्वाची आिे.)
नव्या दमाच्या कनाक टकी सपाटयात ४-५ िजार मोगल ीार मेले. तेंव्िा मराीयांना दया आली आचा त्यांनी
गोळीबार थांबवला. मैदानावर मोगलांवर लि ीेवाे मराीयांना थोडं अवघड जात िोतं , मोगल गढीत सापडल्याने एकाच
दरवाज्यावर लि ीेवाे सोपं झालं.
गढीत फार वाईट अवस्था झाली. दोन चदवसात सगळं धान्य संपल, जनावरांचा चारा संपला. शेवटी मोगल दोरीने
चपशव्या खाली सोडत आचा मराीे पैसे घेऊन त्यांना मूी-मूी धान्य देत िोते. शेवटी पैसे चि संपले आचा मोगल
एकामेकांच्या जीवावर उीले. ित्ी-गरु -ं उंट जे खाता येईल ते खाऊन चदवस काढू लागले. आपल्या सैन्याची ददु क शा पािून
कासीमखानने चवष खाऊन आत्मित्या के ली.
शेवटी मोगलांच्या मोीया सरदारांनी एकत्र येऊन संताजीला शरा जाण्याची सूत्र िलवली आचा खानजादाखान
चा चदवाा तिाचा प्रस्थाव घेऊन संताजी कडे गेला. ति संताजी जे म्िनेल तसा झाला. ' तुमच्याजवळ जे कािी असेल,
ित्ी-घोडे-उंट-ित्यारे-नगद याचशवाय सात लाख िोन एवढी रक्कम घेईन. मग सोडीन ' अस म्िाून सरदारांच्या मल
ु ांना
ओलीस ीेऊन बाकीच्यांना सोडून चदले. गढीतून बािेर येताना प्रत्येकाच्या िातावर २ िाकऱ्या आचा अरजन ची उसळ(
िरिरा सारखे धान्य) चदले. सगळं मोगल सैन्य अधोनीच्या चकल्ल्यात नेऊन सोडलं चतथे ुंस्तमु चदल खान ने त्यांची
व्यवस्था के ली. १६ चदवस अंथरूा सोडाच पा साधी चादर पांघरायला नािी ते चि चडसेंबर च्या थंडीत.
खास बादशािाच्या उमरावांना अशी वेळ यावी याचशवाय दस
ु रा अपमान कोाता असेल.? छत्रपतींच्या गचनमी
काव्याने मोी-मोीया मोगली फौजांना दाती तृा धारायला लावाारा संताजी कोाी साधारा सरदार नव्िता. नस
ु त्या
संताजी च्या नावाने मोगली फौजा रस्ता वाकडा करायच्या चकं वा मागे चफरायच्या. संताजी दचिाेत असे पयक तँ मोगलांनी
मोचिमा रोखल्या िोत्या. आज कनाक टक मदये सद्ध
ु ा संताजींचा पराक्म सांचगतला जातो. मोगल बातमीदार आचा इचतिास
अभ्यासक म्िातात की या लढाईत एकूा ७० लाखांची लूट मराीयांच्या िाती पडली िोती.

चचत्रदगु क िागात एक कानडी पोवाडा खूपच लोकचप्रय आिे. यामदये बरमाप्पा नायकाची लोकचप्रयता सांचगतली आिेत पा
मराीयांनी के लेल्या मोगलांच्या िालाचे वाक न मद्दु ेसूद के ले आिे.
प्रवास वाक न कराारे म्िातात की , " चशवाजी मिाराज यांनी गचनमीकावा शोधला असेल तर संताजी ने त्याचा
जास्त वापर के ला."
गढीचा उरलेला एकमेव बुंु ज

गढी सोडल्यावर िोदेगीरीच्या नकाशात मधोमध येाा-या चचत्रदगु ाक कडे चनघालेल्या गाडया ... चचत्रदगु ाक तल्या
नाक्यावर पन्ु िा पेटिर चिा नाष्टा ..

पढु े असल्याने पढु े चनघनु गेलेले आचा िोदेगीरीत
आमच्या आधी पोिोचनु पावर नॅप उरकाारे संक्या आचा
चवलासदा िोदेगीरीत िेटले तेव्िा मदयान्िीचा वाजलेला एक
.. “स्वामींची समाधी कुींय”? िे चवचारल्यावर चतथल्या
तालुका ते गावा गावातल्या कुाालािी चवचारल्यास ीाऊक
असलेली स्वराज्य संकल्पक श्री शिाजी मिाराजांची
समाधी...

समाधीवर पष्ट्ु प आचा नतमस्तक नमन अपक ा
कुंन चतथुन जवळच ९ चकलोमीटर पढु े असलेल्या चकल्ले
चेन्नगीरी साीी सपु ारीचं शिर म्िानु प्रचसद्ध असलेल्या
गाव चेन्नगीरी च्या दतु फ़ाक सपु ारीच्या बागांमधनु गेल्या
रस्त्यावर िरधाव िाकलेल्या गाडया आचा दिाव्या
चमचनटात गाीलेला चकल्ला
“चकल्ले चेन्नगीरी”
चेन्नगीरी शिर
शिाजी मिाराज समाधी


के लाडी नायका साम्राज्याची रााी “चेन्नमा” िीच्या
नावावुंन नामकरा के ला गेलेला.. सन १७७० मदये बांधलेला
चकल्ला “चेन्नगीरी” ... चकल्ल्यात सद्य चस्थचतत रंगनाथाचं मंचदर...दगडी रथ.. िक्कम तटबंदी.. चारिी बाजल
ु ा िव्य
बुंु ज... आचा स्थाचनक िाषेतील चशलालेख उपल्ध..
चेन्नगीरी चकल्ल्याची पाय वाट
चकल्ल्यातला दगडी रथ

चेन्नचगरी भ्रमंतीनंतर पन्ु िा माघारी िोदेगीरी ते चचत्रदगु क असा प्रवास ... रेल्वे क्ॉचसंगवर िुबळी
पॅसेंजरने अडवलेला रस्ता... सदु वै ाने चचत्रदगु क शिरात आल्यावरच सदु याच्या बल
ु ेटची तुटलेली क्लच के बल...
चतची दुंु स्ती झाल्यावर .. दपु ारी ३ ला चचत्रदगु क पायथा ... परु ातत्व खात्याची
चतचकटं... बॅगा ीेवण्याची सोय.. पाण्याच्या
बाटल्या असे सगळे सोपस्कर पार पाडुन...
चकल्ला िला मोीा आचा पािण्यासारखा
(ीेवला) असल्याने चतथं सोबतीला
घेतलेला गाईड... चकल्ल्याच्या प्रवेश
द्वाराजवळच िेटलेला आचा गाईडने
ओळख कुंन चदलेला सप्रु चसदद कसरत
पटू मंकी मॅन .. त्याने के लेल्या चचत्थरारक
प्रात्यचिकांनंतर त्याला गपृ तफ़े चदलेली पोचपावती.
जगप्रचसदद फ़्री क्लायंबर ज्योथी राज (मंकी मॅन)


चवजयनगर च्या बलशाली साम्राज्याचे प्रचतक… नायक घराण्याच्या
राजवटीचा ..१८ व्या शतकाची बांधाी, अंदाजे १५ चकलोमीटर पररघात १९ दरवाजे
, ३५ आंतरद्वार, चततके च चोरदरवाजे, १८ प्राचीन मंचदरे , राजवाडा, मोीी पाण्याची
टाकी, िवती चौफे र ७ पदरी तटबंदी, जवळपास २००० बतेरी म्िाजे टेिळाीचे
बुंु ज अशा िव्यतेचा चकल्ला चचत्रदगु क
मख्ु य दरवाजासमोर उजवीकडे एक मोीं दगडी चौरस आकाराचा िौद,
बालेचकल्ला, धान्य कोीार, टेिळाी बुंु ज वीरिद्रा मदेकरी नायक दरवाजा, पाचवा
घंटा दरवाजा, कस्तुरी रंगाप नायक
चिंदू मूचस्लम प्रचतक, वेळूर िलेबीर
प्रचतक, झेंडा बुंु ज, गापती मंचदर
,ित्ी, ससा चशल्प , एकनाथाश्वरी
दरवाजा, धान्य कोीार , चिचडंबेश्वर मंचदर, एकनाथेश्वरी मंचदर, सचम्पगे

चसद्धेश्वरा, फाल्गनु ेश्वरा मंचदर, गोपाल कृष्ट्ाा, अंजनेया मंदीर (िनमु ान), स्ु बराया मंदीर.. टाकसाळ आचा
कचेरी असा िरिक्कम चकल्ला पािुन तो उतरेपयंत वाजलेले अंधारातले ७.३०...
चिचडंबश्वे र मंचदर

संदयाकाळ चचत्रदगु ाक वरची

चवष्ट्ाू आचा गाेश चशल्प

चचत्रदगु क शिरातल्याच िॉटेलचं बुचकं ग .. ुंमच्या चाव्या चमळाल्यावर..बॅगा सोडुन .. अंघोळ आचा चार चदवसात
मळले कपडे धण्ु याचा सामुचिक कायक क्म उरकल्यावर .. चतथल्या माके ट मधे मारलेला फ़े रफ़टका... चतथल्या प्रचसदद
चमीाया तसंच स्पेशल पदाथाक वर मारलेला डल्ला... ुंम वर परतनु आल्यावर सुंु असलेल्या चक्के ट मॅचचे थोडंफ़ार
चवष्ट्लेशा मग मोचिमेची उजळाी आचा गप्पा रंगल्याने मॅच बंद कुंन सुंु ीेवलेली गप्पांची िट्टी... िास्यकल्लोळ आचा
दोस्तीचा सोिळा...
रात्री उशीराने िॉटेलातल्याच रेस्टॉरंट मदये स्पेशल शाकािारी थाळयांचं सग्रु ास जेवा उरकुन ... झोपेच्या कुशीत
संपवलेला सफ़रीतला पाचवा चदवस.

आजच्या चदवसातल्या चचत्रदगु क – िोस्पेट – िम्पी – कोप्पल – गदग- कंु डगोल या ३४८ चकलोमीटर प्रवासाचा
ुंट मॅप प्रत्येकाच्या मोबाइल वर शेयर के ल्यानंतर थेट िोस्पेटचा धरलेला रस्ता ... दरु ावस्था त्यात रस्त्याच्या कडेला
चचत्रदगु क या पवनचक्क्यांच्या गावाला जााा-या पवनचक्क्यांच्या पंखांची ने आा कराारी लांबलचक अवजड वािनांनी
अवघड के लेला रस्ता.... त्याने झालेली चक
ु ामक
ु ... जसं चमळे ल तसा या न्यायात सादया टपरी वजा दक
ु ानात उरकलेला
चिा नाष्टा .. ११.०० ला बॅकवॉटर
सच्या ये तझ
ु ा सेल्फ़ी काढतो

तगंु िद्रा बॅकवॉटर

आबासािेब

तर ११.३० ला िोस्पेट आचा १२.०० ला गाीलेलं देखां कोरीव िम्पी शिर. चतथं बॅगा ीेवण्यापरु ती बक
ु करावी
लागलेली ुंम चतथं बॅगा ीेवनु लागलीच चफ़रायला सुंु वात

बाप्या....इंचवलश नकाशा घे

तंगु िद्रा नदीचकनारी वसलेलं चवजयनगरच्या वैिवशाली साम्राज्याची साि देाारं... यनु ेस्को च्या जागचतक वारसा
स्थळात सामाचवष्ट असं चवजयनगरच्या राजधानीचं शिर “िम्पी’
चवुंपाि देवालय, चवठ्ठल मंदीर, दगडी रथ, बडवी चलंग, उग्र नरचसंि, िजारराम मंचदर, कमल मिाल, ित्ीशाळा,
रााी स्नानगिृ , राजमिाल, दिावषाक पवु ीच्या उत्खननात सापडलेली पष्ट्ु कराी...
चवठ्ठल मंचदर

म्यचु झकल चपलसक

चवठ्ठल मंचदराचा मख्ु य दशक नी िाग
प्रचसदद दगडी रथ

पष्ट्ु कराी

कमल मिाल

िजारराम मंचदर चशल्प

चवजय चवठ्ठल मंचदर

डोन्ट वरी बी िम्पी

िम्पीतल्या मित्वाच्या स्थळांची िेट घेतल्यावर सायंकाळी ६.०० ला चतथल्या माके ट मदये
के लेला चिा नाष्टा थोडीफ़ार खरेदी ... ुंमवरच्या बॅगा गाडीला बांधनु ... पन्ु िा िोस्पेट मागे वेल्लारी-िुबळी िायवेला
येण्याआधी आबाची बंद पडलेली गाडी... चतच्या तेलपाण्याचे लाड
झाल्यावर.. िायवेच्या अंधारात वा-याच्या सोबतीने एक चवक्याच्या
आचा एक माझ्या अशा कानातल्या िेडफ़ोन वर सुंु असलेल्या चकशोर
रफ़ी लता गाण्यांने कोप्पल आधी लागलेली चिाची तल्लफ़ .. तेवढया
वेळात गदग कडे दस
ु -या रस्त्याने जााा-यांचे रात्र वाढत चालल्या
जेवााची सोय पािण्याचे फ़ोन... त्यांना चमळालेली सोय.. आम्िी फ़ार
पढु े चनघनु आल्याने “आता उरलो दोघे” या चालीत ‘एकदाचं काय ते
मक्ु कामी कंु डगोल गाीु मग काय ते पािु’ म्िात दामटवलेली आमची
पल्सर...
कोप्पल ते गदग या सनु सान कच्च्या रस्त्याने उगाच मनात आालेली िीती रात्रीचा वाढता प्रिर ... गाडीचा
आवाज वगळता स्मशान शांतता... रस्त्या चक
ु लो का काय? अशी शंका ... एस टी च्या टायरच्या चनशाााचा जराफ़ार
आधार... वस्ती चदसु लागताच वाढलेला धीर आचा रस्त्याच्या अवस्थेने समजत िोते त्या मानाने फ़ारच पढु ारलेलं
अत्याधचु नक कंु डगोल गाव... एस.टी स्टॅ ंड वर िेटलेले बापु पवार चे वयाने जेष्ठ चमत्र... आजची मक्ु कामाची सोय त्यांच्याच
घरी असल्याने ... मक्ु कामी स्थळी पोिोचल्याचा चनरोप आचा रस्ताच्या एकुाच अवस्थेची मागुन येाा-यांना चदलेली
खबर. बॅगा घरी ीेवनु जेवााला जवळच गाीलेला ढाबा.. जेवा उरकुन पन्ु िा स्टॅ ंडवर येऊन बाचकच्यांना ररचसव्ि करत
मक्ु कामाला गाीलेलं घर...

सकाळची अंघोळ उरकुन.. चिा घेत शेजारच्या लिानवयासोबत
के लेली धम्माल.... आजच्या सातव्या चदवसातल्या एकुा ३२७ चकलोमीटर
कंु डगोल – चकत्रु चा चकल्ला – राजिंसगड – बेळगावचा चकल्ला – काकतीचा
चकल्ला - वल्लिगड – नरसोबाची वाडी – सरसेनापती संताजी घोरपडे
समाधी – कोल्िापूर – आचा मक्ु कामी गाव िामटे अशा लांबलचक पट्टयासाीी
सकाळी ७.०० ला प्रयाा...

७४ चकमीचा कंु डगोल – चकत्रु रस्ता चतथुन चकल्ला तासािरात गाील्यावर चकल्ल्याच्या दरवाजावर पाकक
के लेल्या गाडया आचा दरवाजात प्रवेश


१८ व्या शतकातील चकत्ूर च्या मल्लासजाक राजाची रााी चेन्नम्मा आचा ईस्ट इंचडया कं पनीच्या दडपशािी
चब्रटीशांचवुंदद झालेल्या यदु दाचा आचा चकत्रु चा प्रमख
ु सेनापती संगोळी रायन्नाच्या पराक्माचा ऐचतिाचसक सािीदार
चकत्रु आचा चकत्रु चा चकल्ला...
चकल्ल्यातले चकत्रु चे राजचचन्ि... राजसिा... पाकगिृ .. खलबत खाना... तलाव.... स्नानगिृ ...
चकल्ल्यािोवतीचा खंदक, तटबंदी, मख्ु य दरवाजा पािुन चतथल्या मािीती पटावर रााी चेन्नमा च्या प्रराक्माची गाथा
वाचनु त्याच्या इचतिासखुाां जपाारे म्यचु झयम पािुन चकत्रु गावात के लेला चिा नाष्टा...
चकत्रु राजचचन्ि

राजसिा

चकत्रु मागे सोडत नागेनिट्टी गाव आलं तेव्िा अचिमानाने उर िुंन यावा अशा आचा गेल्या सिा चदवसात आम्िी
सोडल्यास इतरांकडुन पचिल्यांदा कानावर आचा वाचनात आल्या मराीी िाषेतल्या फ़लकांनी आचा मराीीचा अचिमान
बाळगाा-या शाळे तल्या लिान मल
ु ांनी नागेनिट्टी या चतथल्या गावात के लेली
चवचारपस
ु गावातल्या मदयावर छ. चशवरायांची अश्वाुंढ िव्य मतु ी... नागेनिट्टी मागे
कानात असलेल्या एका एका िेडफ़ोनवर चनवत्
ृ ी मिाराज इंदरु ीकरांच्या चकतक नाच्या
चचमटयां गुदद्यासंि थेट गाीलेला उंच डोंगरावर चदमाखात उिा राजिंस गड
नागेनिट्टीतली अश्वाुंढ चशवराय मतु ी


छत्रपती चशवाजी मिाराजांनी गोव्याकडील पोतक गु ीज व कोकाातील जंचजऱ्याच्या िबशांच्या फौजावर चनयंत्रा
ीेवण्यासाीी वापरलेला बेळगाव तालुक्यातला येळळूरचा चकल्ला म्िाजेच “राजिंसगड”... चकल्ल्याचा मख्ु य दरवाजा...
तटबंदी... मिादेव मंदीर.... चवचिर... बुंु ज... पाचिल्यावर झेंडयाच्या जागेवर सोबत असलेला िगवा गारद देत फ़डकवनु ..
तटबंदी

राजिंस गडाचा चनरोप घेत गाीलेलं बेळगाव शिर आचा शिराच्या मदयिागी असलेला बेळगाव चकल्ला ...

मख्ु य दरवाजा


सद्य काळात आमीच्या ता्यात असलेला... जराफ़ार तटबंदी सोडल्यास इतर कािी अवशेष
नसलेला...दगू ाक मातेचं मंचदर.. जैन समदु ायाचे १२०४ सालातील चालुक्य शैलीतील मंचदर ... त्याच्या मख्ु यमंडपात
छतावर कोरलेले एक िव्य आचा देखां "कमळ" ज्यावुंनच याला पडलेलं कमल बस्ती िे नाव...

िईु कोट दरवाजा

त्यानंतर बेळगाव शिरातुन बेळगाव ते काकती असा पल्ला पार कुंन पायथ्याला गाडया लावनु
पाय-याच्या वाटांनी चढलेला मोजक्या उंचीचा “काकटी चकल्ला


चकत्रु ची ची रााी चेन्नमाचं जन्मस्थान असलेलं काकटी गाव... आचा चतचं
लिानपा आपल्या अंगा खांद्यावर खेळवाारा काकटी चा चकल्ला....
चकल्ल्यावर जााा-या पाय-या...चकल्ल्याचा मख्ु य बुंु ज... त्याच्या चारिी
बाजनु ी घेरलेली तटबंदी... मख्ु य बुंु जात उतराण्यासाीी कोरलेल्या पाय-या...
चनशााबुंु ज...बुंु जावुंन चदसाारं बेळगाव शिर... आचा काकटी गाव....
बुंु ज

काकटी बुंु जाकडे

काकटी सोडल्यावर तासातच
४६ चकलोमीटर पार करत गाीलेला
कोका मोचिमेत िातचा ीेवलेला
“वल्लिगड”



वल्लभगड

गोव्याचे पोतक गु ीज व कोकाातील जंचजऱ्याचे िबशी यांच्या फौजांवर
चनयंत्रा ीेवण्यासाीी छ्त्त्रपती चशवाजी मिाराजांनी कोकाच्या व गोव्याच्या
सरिद्दीजवळ असााऱ्या अनेक चकल्ल्यांचा खुबीने उपयोग करून घेतला त्यातला
एक चकल्ला “वल्लिगड”.
गडाच्या बुंु जाच्या बाजूचं मरगुबाईचे परु ातन मंचदर ..मंचदरासमोरची
चदपमाळ. मख्ु य प्रवेशद्वाराची कमान.. गोमख
ु ी .दरवाजा... आत माुंतीचे प्रशस्त
मंचदर... गडाच्या पूवक तटावर चसददेश्वराचे परु ातन मंचदर..मंचदराच्या खाली मोीी गुिा आिे....गडाच्या मदयिागी चौकोनी
आकाराची खोल चवचिर..... गडाची उदवस्त तटबंदी ... उत्रेच्या बुंु जाचा चशवकालीन चकल्ला...

वल्लिगड चफ़ुंन झाल्यावर मागे संकेश्वर शिारत येऊन के लेला चिा नाष्टा आचा आजच्यापरु ती
जेवााला चदलेली सट्टु ी ...
पढु चा टप्पा असलेल्या चतथक िेत्र नरसोबाच्या वाडीतल्या संगमावर असलेली स्वराज्याचे सरसेनापती संताजी
घोरपडे समाधी साीी उपल्ध संकेश्वर – चनपााी – कुुंंदवाड ऐवजी चवक्याने जोर चदल्याने कमी अंतराचा संकेश्वर –
चचकोडी - कुुंंदवाड या गाडीसकट , अंगातल्या िाडांचा आचा पाीीच्या कण्याचा खळ
ु खळ
ु ा कराा-या रस्त्याने गाीलेली
वाडी ... मधल्या रस्त्यात कारखान्याकडे अवघा संसार घेऊन मागक स्थ उसाने िरलेल्या बैलगाडया .. त्यांच्या पलीकडला
सयु ाक स्त .. कातरवेळ....

आधी संगमावर जाऊन सरसेनापती संताजी घोरपडे यांच्या समाधी वर नतमस्तक िोऊन मग अनक्
ु मे श्री
सब्रु म्िाेश्वर मिादेव , काचतक केय स्वामी मंचदर आचा पावन चतथक स्थळ दत् चदंगबर देवस्थानाचे दशक न घेऊन मक्ु कामाला
आमची वाट पाित असलेला ५० चकलोमीटर कोल्िापरु मागे पुढे गगनबावडा रस्त्यावर १५ चकलोमीटर वरल्या िामटे
गावातला सरदार पाटलांचा वाडा ....

चतथक िेत्र नरसोबाची वाडी

समाधीवर पष्ट्ु प अपक ा करताना शंकरबापू

तांबडा - पांढरा

कोल्िापरु ी पािुाचार म्िानु के लेला तांबडा पांढ-यातल्या मटा
िाकरीचा बेत... त्यांच्या पडवीतल्या पंगतीत मेजवानीवर यथेच्छ ताव माुंन
आलेल्या सस्ु तीने नकळत
लागलेली आीवी झोप..

कोल्िापरु कर श्री. सरदार पाटील
पाटलांचा चनरोप

आीव्या चदवसाच्या परतीच्या ४२२ चकलोमीटर या शेवटच्या टप्प्यासाीी सरदार पाटलांच्या वाडयावर सकाळचा
घेतलेला चिा पोयांचा पािुाचार आचा आदराचतथ्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त चनरोप... मंबु ई प्रवासाची दखल घेत कािी कृष्ट्ा
अजक नु ांची अदलाबदली ... एव्िाना अजक नु ाच्या िचु मके त असलेल्या माझी संक्याच्या रथावर कृष्ट्ा म्िानु झालेली नेमाूक
आधी करवीर चनवासीनी आई मिालक्ष्मी दशक न

मग कोल्िापरु ओलांडुन २४ चकलोमीटर पेी वडगाव गाीुन घेतलेलं सेनापती धनाजी जाधवरावांच्या
समाधीचं दशक न... पेी वडगाव सोडल्यावर ६७ चकलोमीटर वर तळबीड सेनापती िंबीरराव मोचिते समाधीला के ललं वंदन

तळबीड ओलांडुन ४७ चकलोमीटर वर स्वराज्याची चौथी राजधानी आचा मोचिमेचा शेवटचा चकल्ला चकल्ले
अचजंक्यतारा साीी साता-याकडे प्रयाा....
साता-याला आधी संचदप वाडकरांच्या सातारा एस.टी
स्थानका शेजारील इमारतीत असलेल्या नव्या दक
ु ानाला
चदलेली िेट त्याच्यासोबत घेतलेला चिा नाष्टा... मग
वाडकरांसोबत अचजंक्यता-याकडे कूच.. अचजंक्यता-याच्या
दरवाजावर िेटलेले सातारचे अजयदादा जाधवराव
त्यांच्यासोबत चकल्लेदशक न ...

िावी सातारकर संचदप वाडकरांसोबत चिा


चकल्ले अचजंक्यतारा दरवाजा

११९० मदये चशलािारांनी बांधलेला... चशलािार...
बिामनी.. आचदलशािी नंतर १६७३ साली चशवरायांनी चजंकुन
घेतलेला...मिाराजांच्या मत्ृ यूनतं र औरंगजेबाने चजंकल्यावर म्िावला
गेलेला “आझमतारा” ... पन्ु िा तारारााींनी स्वराज्यात आाल्यावर
जरीपटका चमरवाारा ... चकल्ले राजगड, चकल्ले रायगड आचा चकल्ले
चजंजी नंतर मराीयांच्या तख्ताचा.. स्वराज्याच्या राजधानीचा चौथा
चकल्ला “चकल्ले अचजंक्यतारा”
गडाचे दोन दरवाजे... दरवाजाचे दोन्िी
बरू
ु ज......दरवाजातून आत चशरल्यावर उजवीकडे असाारं िनमु ानाचं
मंचदर ..ताराबाई ंचा ढासाळलेला राजवाडा आिे. ...मंगळादेवीचे मंचदर
..त्या समोर मंगळाईचा बरू
ु ज
अशी गडभ्रमंती झाल्यानंतर अजयदादांनी सुचवल्याप्रमााे सगळयांनी शािू मिाराज... मिारााी येसूबाई..
मिारााी ताराबाई समाधी दशक नासाीी मािुली संगमाकडे के लेलं प्रस्थान

संगमावरील वंदनीय समादयांचे दशक न घेतल्यानंतर के लेली दख्खन दौलतीच्या भ्रमंतीची सांगता...
अजय दादांच्या सातरी पािुाचाराचं दपु ारचं सस्ु त िरपेट जेवा उरकून ... २५७ चकलोमीटर सातारा मंबु ई या परतीच्या
प्रवासाला के लेली सुंु वात ...
त्बल ९ रात्र आचा ८ चदवसानंतर लागलेली घराची ओढ...
सातारा – कात्रज – पाु े – तळे गाव NH4 मागे खोपोली पनवेल असा
लांबत गेलेला कं टाळवााा रस्ता... त्यावुंन ओलांडलेली संदयाकाळ.. ८
चदवस रात्र एकत्र असलेल्या िटक्यांचे एके मेकांना चदलेले जड चनरोप...
घरी पोिोचायला झालेली रात्र...गरम पााी अंघोळ... घासिर जेवा आचा
लाडक्या गादीवर चनवांत झोप... मग सोमवार सकाळ.. ऑचफ़स ..
चकबोडक ... फ़ायली .. काम..काम...आचा काम...
अजयदादा जाधवरावांचा पािुाचार

"
सरु ज सकपाळ

आबासािेब कापसे

"

कोातेिी सामूचिक चनयोजन आचा आबासािेब िे एक आता सूत्र
बनलं आिे. जवळ-जवळ पाच-सिा वषे चनयोजनाची धरु ा सांिाळत
असलेला 'आबा' या िटकं ती मदये आपली िूचमका नेिमीप्रमााे लीलया
पेलतो. वेळो-वेळी फोन वरून िाऊंशी-अचनके त शी संपकाक त रािाे,
रािण्याची, खाण्याची सोय या मूलिूत व्यवस्थेची जबाबदारी त्याने घेतली.
सरु ज सकपाळ( सज्ु याक ) या िटकं तीचा ' नेचव्िगेटर ' प्लॅन रेडी कराे,
स्थळांची यादी कराे, मॅचपंग कराे अश्या मित्वाच्या कामांची जबाबदारी
घेऊन लीलया पेलली.
तर िी आमची पचिली जोडी जी पूाक िटकं ती मदये डेक्कन राईडसक आचा
साधे सधु े ट्रेकसक चे नेतृत्व करताना ताफ्यात पचिल्या क्मांकावर धावत
िोती.

आचथक क उलाढाल, बचु कं वस आचा आबासािेबांना
वेळोवेळी िातिार लावाारे Thunderbird चे चालक सबु ोध दादा
साळंु खे. फारच शांत आचा कोात्यािी कामासाीी लगेच तयारी
दशक वाारे या िटकं ती मदये नवीन गॅजेट सि िजर िोते.
यांचे पाटक नर जागचतक चवक्म कराारे चजतदु ादा िे तर सवांना
मािीतच आिेत. त्यांनी या िटकं ती मदये आपलाच रेकॉडक मोडत
त्बल ५१९४ फोटो काढलेले आिेत आचा त्यात फक्त८६ फोटो
मख्ु य कॅ मेऱ्याचे आिेत. बाकी सगळा सेल्फी.

सबु ोध साळूंखे

चजतेंद्र ताम्िााे

तर अशी िी दस
ु ऱ्या क्मांकाची जोडी आबासािेबांच्या मागोमाग या
िटकं ती मदये सििागी िोती.

संकेत साळूंखे

चवलासदादा घाडगे

अखंड िटकं ती मधील जान आचा फक्त
मनोरंजन, मनोरंजन आचा मनोरंजन म्िाजे संक्या.
ग्रपु मधील आळस काढून टाकायचं काम सवक स्वी
त्याच्या मजबूत खांद्यावर िोत. आचा त्याची साथ
चदली ती स्वयंिू चवलास दादांनी.
मदयेच कुींतरी गायब िोऊन दत्ा सारखे प्रकट
िोाारे आचा चवलास दादा आपल्या शैिचाक िेत्र
असलेल्या कोल्िापूर-बेळगाव सीमेवर नवीन नवीन
रस्ते शोधाे आचा चीकाा शोधाे आचा आबा
सािेबांच्या जबाबदारी मदये िातिार लावाारे िोते.

तर िी अशी चतसऱ्या क्मांकावर िोंडा शाईन घेऊन न थांबता Hide and Seek वाली जोडी िोती.

पूाक िटकं ती मदये Entertainment आचा '
आवश्यक ' चीकााांचे व्यवस्थापन गंडु िाऊंकडे िोत. चवशेष
म्िाजे दपु ारच्या जेवााची व्यवस्था, पााी, यांची व्यवस्था
चिरचिरने पेलली.
यांना वािून नेाारा चकरा माळी म्िाजे फोन चा मेगा पॅक.
बाकी सगळयांचा फोन रोचमंग मदये घाबरत िोता अचा याचा
फोन कािी खाली बसत नव्िता. एकटाच गायब िोऊन संपूाक
चीकाा पालथं घालाारा मोनी बाबा. सेल्फी फोटों मदये
दस
ु ऱ्या क्मांकावरची जोडी.

सशु ांत गंडु

चकरा माळी

अशी िी जोडी ४ थ्या क्मांकावर मागे-पढु े, डावी-उजवी कडे,
खाली-वर अश्या सगळया चीकााी िोती.

ीरलेल्या िटकं तीचे कव्िररंग आचा
मीचडया चा िार सधु ीर दादा मल्टीमीचडया प्रा.
सधु ीर उतेकर
उजीत बवे
ली. कडे िोता. एक-दोन कॅ मेर,े दोन-चार
लेन्स, नवा चिरो चा गो प्रो, Online गॅजेटस
आचा िली मोीी बल
ु ेट घेऊन मक्ु काम ीरला
चक सस
ु ाट बंगळूर-चेन्नई एक्सप्रेस असा त्यांचा
आवाका िोता.
यांचा अजक नु खुद्द कलेक्टर मागे अंबारीत
बसल्यामळ
ु े यांचा रथ मागे-पढु े न बघता चालत
िोता. गाडी थांबली चक नारळ-पााी, ज्यूस,
आईस्क्ीम, संदयाकाळ चे नाष्टा, त्या त्या
चीकाा ची स्पेशाचलटी साीी नेिमी पढु ाकार घेतलेले आमच्या िटकं ती चे कलेक्टर आचा परराष्ट्ट्र मंत्री उचजक त दादा.
तर यांची रायगड पाचसंग बल
ु ेट लाईन मदये अधी-मदये लुडबडु करत ५ वर िोती.

शंकरबापू सापते

बापू पवार

या दोघांची ख्याती तर सवक श्रतु आिे. अडगळीचे रस्ते शोधाे, वेळोवेळी
सूचना देाे, वािनांबद्दल सूचना आचा इतरांना प्रेराा देाे याचशवाय अजून
मित्वाची काम मोीया बापूंच्या अनिु वी खांद्यांवर िोती.
पा आमचा बारका बापू यावेळी नेिमीच्या फॉमक मदये नव्िता. बंदु ीच्या
नादात बछडं उधळत िोतं. सगळी कामं फोन वर.
तर अश्या प्रकारची रेड कलर जोडी मदयेच गायब िोऊन सगळयात पढु े
असायची.
चवक्ांत गायकवाड

आता आमच्याबद्दल काय चलिावं ? आमच्या सारखे आम्िीच…
साधारा तीन चारदा “खरं बे सच्या स्पीडब्रेकर चदसला नाय” वगळल्यास आमचे
कृष्ट्ा चवक्ांतिाऊ गायकवाडांसारखा सिचर लािाे म्िाजे िावयच… बाकी प्लॅन
मदये नसतील त्या चीकााांची कुरघोडी, व्यवस्थापकांच्या कामात जमेल तशी
मदत आचा मीचडया चा सरकारमान्य िार दोघांनी खांद्यावर पेलता येईल तेवढा
पेलला…
आचा िा “मी”

तर िी आमची सपु र कॉचम्बनेशन जोडी
सगळयात शेवटी पा िोती आचा
सगळयात पढु े सद्ध
ु ा.

या सफरीची यटु यबु चव्िचडयो चलंक https://youtu.be/RPDBG8Dqnm0

स्वराज्याचे दख्खन तख्त ीरलेल्या... दचिा िारतातील मराीयांच्या अचिमानी “दख्खन दौलती”च्या त्बल
२१०० चकलोमीटरच्या चेन्नई ते मंबु ई प्रवासाची...१८ चकल्ल्यांना मानवंदना देत... इचतिासाचं वादळी वेड उरात घेऊन...
धरु ळा उडवत.. चवनाअट्टिास .. उत्कृष्ट चनयोजनाने, सस
ु ंगता, एकचत्रतता, समजूतदारपााने ..सख
ु रूप.... सांगता
साधे सधु े ट्रेकसक मधल्या िटक्यांना अशाच ज्ञात-अज्ञात नव्या वाटा खाु ावत आिेत... पढु च्या मोचिमेची वाताक
येईतो.. मक्ु काम आचा चनरोप ....
संदिक आचा ऋाचनदेश :
प्रवासापूवीचे नकाशे, गडचकल्ल्यांची मािीती, चतथे पोिोचून अनिु वलेले इचतिास संदिक , आधीच नोंद करून
ीेवल्याने कमी वेळात पािता आलेले िूगोलाचे ीावचीकााे... चवचकचपचडया, गगु ल map वेबसाईटस वरून घेण्यात आले..
कोात्यािी कायाक च्या मख
ु पडद्यावर मोजके चेिरे चदसले तरी त्यांच्या पाीीशी आचा कायक चसद्धीस नेण्यास अनेक िस्तींचा
मोलाचा वाटा असतो. या दचिा स्वराज्याच्या िटकं ती मदये आम्िा िटक्यांच्या मागे अश्याच कािी लोकांचे िक्कम
पाीबळ लािले.
सरु वातीलाच संपूाक िटकं ती मागक , दचिाेतील चकल्ले आचा चकल्ल्यांवरील मित्वाची चीकाा याबाबत माचिती
अमर साळंु खे आचा अचनके त वाघ यांनी परु वली. बेंगळुरू चस्थती मराीी व्यवसाचयक आचा आमच्या आबासािेबांचे
नातेवाईक के शव कापसे, चवजय कापसे, अशोक कापसे यांनी दोन चदवस रािण्यासाीी उत्म जागा आचा उपिाराची सोय
के ली या चशवाय चसरा ला रािण्याची सोय के ली. पढु े िुबळी ला रात्री उचशरा पोिोचल्याने आमच्यासाीी रात्रिर जागून बापू
पवार यांचे चमत्र वीरेन गौडा कोटुर यांनी त्यांच्या राित्या घरात रािण्याची आचा सकाळी अल्पोपिाराची सोय के ली.
कोल्िापूर मदये आल्यावर घरचा आिेर म्िाून आमचे चमत्र सरदार दादा पाटील यांनी कोल्िापूर स्पेशल तांबडा-पांढरा,
िाकरी-मटा असा बेत करून सगळया िटकं तीचा थकवा घालवला. सवाक त शेवटी सातारा येथे िटकं ती चा शेवट करताना
आमचे पाीीराखे आचा आधारस्तंि संदीपदादा वाडकर यांनी चिापान करवून साताऱ्यात स्वागत के ले आचा परतीच्या
प्रवासात अजयदादा जाधवराव यांनी फक्कड बाजरीच्या िाकरीचा बेत करून प्रवासाची सांगता के ली.
या सवांच्या आशीवाक दाने आम्िी िा लांबीचा पल्ला सख
ु रूप पार पाडला. या प्रवासात आम्िास प्रत्यि आचा
अप्रत्यिरीत्या मदत करााऱ्या सवांचे आिारी आिोत. शेवटी तुमच्याचशवाय एवढा प्रपंच कराे कीीाच.... त्याबद्दल ऋाी
आिोत…!!

चमत्रिो!
गेल्या िोळीला ज्या टीमने बाईकवर स्वार िोऊन कोकाातील दगु क वैिवाचा मागोवा घेतला तेच मराीे वीर यावेळी
समस्त दिीाचवजयाला दौडले. चेन्नई ते मंबु ई अशी बाईकवरची दगु क सफ़र असे वेडेच करू जााोत. मराीमोळी सस
ु ाट
दगु क सफ़र म्िाजे चारधाम यात्राच. िे कािी साईटचसई ंग नव्िे. िा मराीमोळया िक्तीचा दस
ु रा पैलू. पचिला पैलू म्िाजे टाळ
मदृ गं ांच्या साथीने िोाारी आषाढी काचतक की. ती िक्ती जेवढी अस्सल तेवढीच िी! आळं दी, देिू, पंढरपूर िक्ती आचा शांती
देतात. तर काळया कातळातले िे गडचकल्ले शक्ती आचा स्फ़ुती देतात. मराीी संस्कृतीचा िा पैलू दाखवाारं िे पस्ु तक
कसं वाटलं ते सांगा. कृपया आपली प्रचतचक्या सचचन काकडे (9594566676) चकं वा आबासािेब कापसे (9870140114)
यांना कळवा.
ई साचित्य प्रचतष्ठानच्या दगु क साचिचत्यकांमदये नचचके त जोशी, माधरु ी नाईक, सचचन काकडे, चवशाल दळवी, पंकज
घारे, संकल्प चौधरी, िास्कर नारकर, चवठ्ठल गोरे असे एकािून एक सरस लेखक आिेत. चकल्ल्यांच्या पायऱ्या सद्ध
ु ा यांच्या
पावलांची चािूल ओळखतात इतके यांचे घचनष्ट्त संबंध झालेत. या दगु क वेडयांशी संपकाक त रिाण्यासाीी ई साचित्य चे VIP
मेंबर व्िा. आपल्या ओळखीच्या चकमान दिा सािर लोकांचे ई मेल पत्े आम्िाला कळवा. म्िाजे आम्िी तुम्िाला VIP मेंबर
करतो. आचा त्यांनािी पस्ु तकं पाीवतो.
मराीी पस्ु तक वाचायला कुीे जायची गरज नािी. तुमच्या मोबाईलवर आता िजार मराीी ई पस्ु तके आिेत.
मराीी ई पस्ु तकं तम्ु िी www.esahity.com वरून डाऊनलोड करा. चकं वा esahity@gmail.com ला कळवून मेल ने
चमळवा. चकं वा 7710980841 िा नंबर सेव्ि करून या नंबर ला तुमचे नांव व गांव Whatsapp करून पस्ु तके whatsapp
मागे चमळवा. चकं वा ई साचित्यचे app. https://play. google. com/store/apps/details?id=com.esahity.www.
esahitybooks या चलंकवर उपल्ध आिे. ते download करा. िे सवक मोफ़त आिे. No terms. No Conditions.
आता ीरवलंय. मराीी पस्ु तकांनी अवघं चवश्व व्यापून टाकू. प्रत्येक मराीी सचु शचिताच्या मोबाईलमदये चकमान
पन्नास मराीी पस्ु तकं असलीच पाचिजेत. प्रत्येक मराीी माासाच्या!
तुमची साथ असेल तर सिज शक्य आिे िे… कृपया जास्तीत जास्त लोकांना यात साचमल करून घ्या.
आमचा पत्ा : esahity@gmail.com
आपले चमत्र
टीम ई साचित्य प्रचतष्ठान

