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 वनकल पडे हैं खुल्ली सडकपर

 

“यार या रुटीनिा खूप कां टाळा आला आह ेरे.... रोज सकाळी ठरलेल्या िेळेत 

उठायिां, ठरलले्या िेळेिी गाडी पकडायिी,  ऑफीसच्या ठरलेल्या िेळेत राब राब राबायिां 

आवि पुन्हा ठरलेलीि गाडी पकडून घरी परत....आवि दसुऱ्याददिशी पुन्हा तेि...बाकी 

शवनिार रवििार सोडला तर जगतो काय रे आपि??? काही तरी िेंज हिाय.. पि कुठे 

जायिां म्हटलां की ज्याप्रर्ािे रस्त्यात र्ाांजर आडिां येतां ना तसां साला बजेट आडिां येत.....” 
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वर्त्राांिी र्ैदफल जर्ली की अशी िाक्य हर्खास कानी पडतात... र्ग आपि 

आपल्या परीने वजतकी िाांगल्या वनसगवरम्य रठकािाांिी नाि सुििता येतील वततकी 

सुििण्यािा प्रार्ाविक प्रयत्न करतो... काश्र्ीर काय, उटी काय, अगदी कुल ूर्नालीपयंत 

काही काही जि पोितात. काही जि तर वबिाऱ्याच्या बजेटच्या कवन्डशनकड ेकानाडोळा 

करून सरळ विदशेात जाण्यािा सल्ला दतेात... पि म्हितात ना र्ािसू दरूिरच्या गोष्टीत 

इतका रर्र्ाि असतो की जिळ पहायिी गरजि त्यला भासत नाही.. इतकी सगळी 

परप्राांतीय जागाांिी नाि सुििताना आपि आपल्या र्ायभूर्ीला कसां काय विसरतो कोि 

जािे??? पि खरांि तुम्हाला असा कधी प्रश्न पडला आवि अगदी कर्ी बजेटर्ध्य ेआवि ते 

ही  जास्त पररश्रर् न घतेा बेस्ट िीकें ड एन्जोय करायिा असले तर सरळ वनघा ‘धी फोटव 

ऑफ आयनव’ म्हिून प्रवसद्ध असलेल्या ‘लोहगडला’....त्यािबरोबर दकल्ल े विसापूर, भाजे 

आवि काल ेलेिी वह तुर्िा ददिस बेस्टेर् बेस्ट करण्यासाठी सज्ज आहतेि...... 

 

हा टे्रक जेव्हा र्ी केला तेव्हा र्ाझ्या आयुष्यातला वतसरा आवि सिावत 

यादगार टे्रक ठरला.....का??? कारि या सांपूिव प्रिासात आम्ही सुर्ारे ९-१० तास 

िाललो.... र्ी आजपयतं कोित्याि गोष्टी ठरिून केलेल्या नाहीत. कारि र्ी जसां ठरितो 

अगदी तसां झाल्याि र्ला तरी आठित नाही. त्यारु्ळे पलाांननग िगैरेच्या भानगडीत र्ी 

अवजबाति पडत नाही.... 

१२ एवप्रलला २०१३ या तारखेला आम्ही वनघायिां ठरिलां. आता ठरिलां 

होत जायिां कळसुबाईला. पि गेलो लोहगडला. (आता तुम्हाला कळल असेल र्ाझ पलाननग 

दकती ‘जबरदस्त’ असतां ते...) याला काही प्रर्ािात ‘ऐन टाइर्ला टाांग दिेे’ वह वर्त्राांिी पार 

पूिीपासून िालत आललेी प्रथाही कारिीभूत आह.े इतराांनी  वनघायच्या िेळेस टाांग 
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ददल्याने आता करायिे काय हा यि प्रश्न र्ाझ्यापुढे होता. पि एकदा ‘वनघायिां म्हिजे 

वनघायिां’ या तत्िािर िालिारा असल्याने र्ाझा सह्यसाथी विनायक भोसले याच्याशी 

सल्लार्सलत करून जिळि कुठेतरी जाण्यािे ठरल.े आवि शेिटी लोहगडािर वशक्कार्ोतवब 

झाले. त्यािबरोबर जर्ल्यास दकल्ल े विसापूर, भाजे आवि काले लेिी पाहण्यािेही ठरले. 

घाटकोपरिरून वनघून आम्ही सरळ कल्याि स्टेशन गाठल. वतथ ेआर्िा अजून एक लांगोटी 

यार अरुि जाधि आम्हाला येऊन वर्ळाला. त्याला आम्ही आधीि लोिािळासाठी तीन 

वतकीट काढून ठेिायला साांवगतली होती.  

“आपि लोिािळ्याला का िाललो आह?े? कळसुबाई लोिािळ्यात आह े

का???”  

असा प्रश्न करताना अरुिच्या िेहऱ्यािर अगदी लहान र्लुासारखे कुतूहल 

होते जे त्याच्या बौवद्धक िर्तेबाबत बरेि काही साांगत होते. र्ी सदु्धा जास्त काही न 

तािता त्याला सरळ साांगून टाकल.े  

“लोहगड लोिािळ्यात आह.े..”  

र्ाझ्या उत्तराने तो अजूनि बुिकळ्यात पडला. आवि काहीही प्रश्न न करता 

गुपिूप आर्च्या र्ागोर्ाग िालू लागला... रात्री १ िाजून ४५ वर्नटािी ‘भगत की कोठी 

जोधपुर एक्स्प्रसेने आम्ही पहाटे ३ िाजून २३ वर्नटाांनी लोिािळा स्टेशनिर उतरलो. 

आवि हा वनसगाविा िर्त्कारि म्हिािा लागेल की सांपूिव र्ुांबई एवप्रलच्या कडक उन्हात 

वभजून गेली असताना लोिािळ्यात र्ात्र हुडहुडी भरिारी थांडी पडली होती... 
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(सो गया य ेजहा, सो गया आसर्ान, सो गयी सारी र्ांवजले...... ) 

एकप्रकारे वहलस्टेशन या नािलौदककाला साजेश्या हिार्ानाने आर्ि स्िागत 

झालां. अांगािर एक आवि बॅगेत एक अश्या दोन जोडी कपड्ाांच्या साथीने वनघालो 

असल्याकारिाने थांडीत कुडकुडति पहाट होण्यािी िाट बघण्यावशिाय दसुरा पयावय 

नव्हता. आता पुढ े कसां जायिां या बाबत काहीही कल्पना नसल्याने स्टेशनिर कोिी 

हालिाल करिारा र्ािसू (स्टेशन िर सगळेि जि गाढ साखरझोपेत होते..) आह ेका नाही 

यािा शोध सुरु झाला. सुदिैाने रेल्ि ेकॅन्टीन सुरु होत. वतथेि थोडां िहा नष्ट करून घेण्यािां 

ठरलां. सोबति वतथल्या कर्विाऱ्याकडून लोहगडाबाबत थोडी र्ावहतीही काढून घेतली. 

आम्हाला लोिािळ्याहून पुण्याला जािारी ५ िाजतािी पवहली लोकल टे्रन यपेयंत िाट 

बघायिी होती. र्ग काय टाईर्पास करण्यािा सिोत्तर् र्ागव म्हिजे जुन्या आठििीत रर्ि े

होय. आम्ही वतघहेी सरु्ारे ६ -७ िर्व एकत्र वशकत होतो. त्यारु्ळे गपपाांना िाांगलाि रांग 
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िढला. र्धून र्धून आर्च्या जोरजोरात हसण्याने स्टेशनिरिी शाांतता भांग व्हायिी. र्ग 

बाजूला झोपललेा हळूि एकाने आर्च्याकड ेनजर टाकली. त्याच्या नजरेतले भाि जि ूतो 

आम्हाला िेडा सर्जत आह ेककिा ह ेका दसुऱ्याांच्या झोपेिर उठल ेआहते, अश्याि काहीश्या 

प्रकारिे होते आवि कूस बदलून तो पुन्हा झोपचे्या स्िाधीन झाला...  

आठििींच्या नहदोळ्यािर झुलताना  िेळ कसा गेला कळलेि नाही. र्ग ५ 

िाजतािी पुण्याला जािारी पवहली लोकल पकडून आम्ही पुढच्याि स्टेशनला म्हिजे 

‘र्ळिलीला’ उतरलो.  

 

 

 

 

 

 

सकाळिी थांडी अांगािर जरी वशरवशरी आित असली तरी र्ी वतिा परेुपूर 

आस्िाद घेत होतो. स्टेशनच्या बाहरेि असिाऱ्या टपरीिर जाऊन आपि योग्य र्ागाविर 

आहोत यािी खात्री करून घेतली. खरांतर लोहगड दकल्ला हा गड िढिे ककिा डोंगर िढिे 

या गटात र्ुळीि र्ोडत नाही. र्ळिलीच्या पूिेकडून ‘र्ुांबई पुिे एक्सप्रसे हायिे’ पादिारी 

पुलािरून पार केल्यानांतर आपि एका डाांबरी रस्त्यािर येतो आवि पुढे हाि रस्ता सरळ 

लोहगडिाडी पयंत गेला आह.े र्ळिली ते लोहगडिाडी ह े अांतर ७ दकर्ी आह.े 

आर्च्याजिळ खूप िेळ असल्याने आवि इतक्या सकाळी कोितेि िाहन लोहगडिाडी पयंत 
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जाण्यास उपलब्ध नसल्याने आम्ही ह े अांतर िालत जाण्यािे ठरिले. पि आम्हाला काय 

र्ाहीत की या पुढील सगळा प्रिास हा पायीि करायिा आह!े!!!  

(लोहगडाकड ेजािारा नागर्ोडी रस्ता....) 

 

इतक्या सकाळी थांडीतही न िुकता गािकरी आपली कार् करण्यास सरसािले 

होते. ते पाहून आम्हालाही जोश आला आवि हळूहळू आर्िा प्रिास सरुु झाला. जसजस 

आम्ही अांतर कापीत होतो तसतस उांिीही कापली जात होती. आवि वनसगव आर्च्यासर्ोर 

उलगडू लागला.  
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एका रठकािी थोड िेळ थाांबून आम्ही सांपूिव पररसर न्याहाळला. धुक्याच्या 

दलुईत स्िताला लपेटून घेतलेल्या वनसगावला सुयावदिेाांिी कोिळी दकरिे हळूि उठित होती. 

ते नयनरम्य दशृ्य पाहून इथे आल्यािां साथवक झाल्यासारखां िाटलां. पि ही तर फक्त सुरिात 

होती अजून बराि पल्ला गाठायिा होता...  

िाटेति भाजे लेिी लागतात. जी आम्ही परतताना बघायिां ठरिलां... 

दरूिरून भाजे लेिी पावहली की डोंगरात इिलां इिलां ददसिारां ते काय आह.े...याि कुतूहल 

जागृत होत. त्यािबरोबर विसापूर दकल्ला पि बाहरे डोकाऊ लागतो. जिू तो साांगतो की 

लोहगडाआधी र्ाझा र्ान आह.े.. 

(दरूिरून झूर् करून रटपलेला...विसापूरच्या कुशीत लपलेल्या भाजे लेण्याांिा फोटो...) 
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दरूिरूनि ग्रार्पांिायत लोहगडिाडी हा फलक नजरेस पडला. आवि सकाळी 

७ िाजता आम्ही लोहगडिाडीत दाखल झालो. बाजूलाि ‘नहदिी स्िराज्य सांस्थापक श्रीर्ांत 

छत्रपती वशिाजी र्हाराज’ याांि छोटेखानी र्ांददर आह े अस म्हटलां तरी िािग ठरिार 

नाही. त्यात र्हाराजाांिा नसहासनारूढ पुतळा आह.े ते र्ांददर पावहल्याििीि हात 

आपोआपि जोडले गेले. आिी र्ान झुकली गेली. पवहल्याांदाि टे्रककग करिाऱ्या अरुि तर 

डोळे वर्ठून उभा होता. हीि तर जाद ूआह ेर्हाराजाांच्या प्रवतभेिी... त्याांना पाहताििी 

र्हाराजाांिा पराक्रर् डोळ्यासर्ोर ददसू लागतो...आवि ‘आजही जर र्हाराज असते तर....’ 

या फक्त भािनेनेि अांग रोर्ाांिून उठते.  र्हाराजाांिे पदस्पशव करून आम्ही 

लोहगडािरजाण्यास सज्ज झालो.. 
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लोहगड : 

 

र्ुांबई आवि पुिे या दोन शहराांना एका तराजूत तोलण्यािा प्रयत्न अनेकिेळा 

केला जातो. पि स्िराज्यािां दान र्ात्र पुण्याच्याि पदरात भरभरून पडलां हहेी वततकां ि 

खरां. त्याबाबतीत र्ुांबईकराांना पुण्यािा हिेा िाटि साहवजकि आह.े नसहगडानांतर 

पुिेकराांना दसुऱ्या कुठल्या गडाबद्दल ‘लय भारी’ अवभर्ान असले तर तो लोह्गडाबद्दल... 
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 (सांपूिव गड त्या कॅर्ेऱ्यात सर्ािािून घेि म्हिजे अवतशय कठीि कार्...) 

 

 

लोहगडािी सर्ुद्रसपाटीपासूनिी उांिी १०३३ वर्टर 

(३३८९ फूट) इतकी आह.े लोह्गड अांदरर्ािळ आवि पिनर्ािळ 

याांच्यातील पिवतराांगेत वस्थत आह.े अवतशय र्जबूत, दजेुय, बुलांद आवि 

अशी लोहगडािी ख्याती आह.े काही इवतहासकाराांच्या म्हिण्यानुसार 

सुर्ारे सत्तािीसशे िर्ांपूिी या दकल्ल्यािी वनर्मर्ती झाली असािी. 

(म्हिजेि भाजे आवि बेडसे लेण्याांच्याही पूिी!!!) सातिाहन, िालुक्य, 

राष्ट्रकुट, यादि आवि त्यानांतर वनजार्शाही, आददलशाही या राजिटी 

पावहल्यानांतर १६५७ साली छत्रपती वशिरायाांनी लोहगडला स्िराज्यात 

सार्ील करून घेतले. पि पेशव्याांना र्ात्र हा दकला फार काळ रटकिता 

आला नाही आवि इांग्रजाांनी १८१८ र्ध्ये लोहगड इांग्रज राजिटीत 

विलीन केला. 
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लोहगडािर कोित्याही प्रकारिी िढाईिी 

आिश्यकता भासत नाही. सरळ पायऱ्यािरून सपावकार र्ागावने 

जात राहायिां. आता हा र्ागव सपावकार यासाठी बनिला गेला की 

जेिेकरून दकल्ल्यािरच्या पहारेकऱ्यास बाहरेून गडािर येिाऱ्या 

र्ािसािर लि ठेिता येईल.  

 

गडािर जाताना सलग िार प्रिेशद्वार पार करािे 

लागतात. सिवप्रथर् आम्ही गिेश दरिाज्यात प्रिेश केला. त्यानांतर 

येतो तो नारायि दरिाजा. हा दरिाजा नाना फडििीसानी 

बाांधला. इथे एक भुयार नजरेस पडले ज्यािा उपयोग भात आवि 

नाििी साठिून ठेिण्यासाठी करण्यात यायिा.  
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त्यानांतर नजरेस पडला तो सिावत प्रािीन हनुर्ान दरिाजा. गडािर 

अनेक बुरुजही नजरेस पडतात. सिोच्च बुरुजािरून गडािर येिारी सांपूिव िाट 

न्याहाळता येते. 
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त्या भल्या विरेबांदी पायऱ्या िढताना धाप लागत होती. पि प्रत्येक 

प्रिेशद्वारात पाउल टाकल्यािर त्यािां भव्यददव्य स्िरूप पाहून सगळा थकिा 

ििात नाहीसा व्हायिा आवि आम्ही गुांगून जायिो त्या दगडी सौंदयावत.. शेिटी 

आम्ही पोहिलो गडाच्या र्ुख्य आवि शेिटच्या दरिाज्यात ‘र्हादरिाज्यात’.  
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या दरिाज्यािर हनुर्ानािी रू्ती कोरलेली आढळते. इथून पुढे जिळि एक दगाव लागतो. 

दग्यावच्या बाहरे िुना बनिण्यािी घािी आहते. बाजूलाि लोहारखान्यािे भग्न अिशेर् आढळतात.  
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अजून थोडी बाजूला नजर टाकली की वसर्ेंटच्या िौथऱ्यात बसिललेी तोफ 

नजरेस पडते. उजिीकड े ध्िजस्तांभ आह े त्याच्या पुढे लक्ष्र्ीकोठी आह.े आत अनेक खोल्या 

अजूनही िाांगल्या वस्थतीत आहते. नाईट टे्रक करिाऱ्याांसाठी इथ े राहण्यािी सोय होऊ 

शकते. दग्यावपासून काही अांतरािरि वशिर्ांददर आह.े (एकाि गडािर दोन कट्टर धर्ांिा 

वर्लाप!!!!)   
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(वशिर्ांददर आवि ध्िजस्तांभ...) 

वशिर्ांददरापासून पुढे सरळ िालत गेल्यािर एक भल्या र्ोठ्या 

अष्टकोनी तळ्यािे दशवन होते. त्यािाि बाजूला गडािर एकर्ेि पाण्यािी सोय 

असलेल ‘टाक’ आह.े  
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पुढे पांधरा ते िीस वर्नटे िालल्यािर आपि आधीच्या तळ्याला भल र्ोठ सर्जायला 

जराशी घाई केल्यािां लिात आलां. कारि इथ ेआह ेनाना फडिविसानी बाांधलेलां सोळाकोनी 

तळां...  
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याच्या पुढे िाट जाते ती नििूकाटयाकड.े या िाटेिर िाड्ाांिे अिशेर् 

पाहायला वर्ळाल.े नििूकाट्यािर जाण्यासाठी एक टपपा खाली उतरून पलीकड े गेलो. 

गडािरून पवहल े असता हा भाग निििाच्या नाांगीसारखा ददसतो म्हिनू यास नििूकाटा 

म्हितात असे कळल.े  

 

 

नििूकाटा म्हिजे डोंगरािी तब्बल पांधराशे र्ीटर लाांब आवि तीस र्ीटर 

डोंगरािी सोंड आह.े इथनू सभोितालिे सांपूिव दशृ्य न्याहाळता येते. नििूकाट्यािा उपयोग 

सभोितालच्या पररसरािर लि ठेिण्यासाठी करण्यात येत असािा. खाली पवहले तर दाट 

जांगलावशिाय काहीि नजरेस आले नाही.  
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लोहगडािरून प्रशस्त असा प्रदशे नजरेिे पारिे फेडतो. 

 

लोह्गडािरून डायरेक्ट विसापूरिर पोिण्यास िाट आह े का ते 

बघण्यास आर्िी सुरिात झाली. पि तशी कोितीि िाट नाही असे गडािर 

आलेल्या गािकऱ्याांकडून कळले... र्ग काय गडािरि थोडा िेळ पहुडलो.   
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त्या सकाळच्या कोिळ्या उन्हात र्ातीत झोपण्यात िेगळीि र्ज्जा होती. 

लहानपिी आई उन्हात नागड उभ करायिी..तेव्हा फार कां टाळा यायिा आवि आज तीि 

गोष्ट र्ी प्रत्यिात करू शकत नसताना हिीहिीशी िाटत होती...ती सूयाविी गोंडस कोिळी 

दकरि एखाद्या ससुाट सुटलेल्या बािाप्रर्ािे अांगािर झेलािीत आवि सार तन र्न शदु्ध 

कराि इतकीि स्तुप्त इच्छा र्नात होती....पि िेळ कधी गेला कळलि नाही.. एव्हाना 

साडनेऊ िाजून गेले होते आवि आम्हाला घाई करािी लागली...कारि विसापूर िाट पाहत 

होता न आर्िी.. 
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गडािरून उतरल्यािर विसापुरला कसां जायिां ह्या प्रश्नाि उत्तर वर्ळिायिां 

होत. पि गािकऱ्याांच्या म्हिण्यानुसार काही ददिसापूिीि दकल्ल्यािा काही भाग 

कोसळला. त्यारु्ळे िढण्यास योग्य असा र्ागव आवि वस्थती नव्हती. गािकऱ्यानी तर 

आम्हाला सरळ सरळ विसापूरला न जाण्यािाि सल्ला ददला आवि आम्हा वतघाांिीही 

थोबाड वहरर्सुली. र्ी नजरेनेि विनायक आवि अरुिाला वििारलां की बाबा आता का 

करायिां??? पि त्याांच्या र्नात काही िेगळि होत. इतक्या जिळ असूनही गडाला भटे न 

दिेे म्हिजे आपल्याला आिडिारी र्ुलगी हातात गुलाबि फूल घेऊन उभी असताना आपि 

वतच्याकड े सरळ पाठ दफरून वनघून जायिां..का तर वतिा बाप र्ागावत आडिा येतो 

म्हिून...छे ह ेशक्यि नाही...वशिबाांच्या र्ािळ्याांनी कधी कशािी परिा केली नाही.. र्ग 

त्याांच्याि पदविन्हाांिर िालिारे आम्ही र्ाघारी जािे म्हिजे पळपटेुपिा...आवि आम्ही 

वतघाांनी नजरेनेि एकर्ेकाांना खुिािल ेआवि आर्िी स्िारी वनघाली विसापुरकड.े.. 
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दकल्ले विसापूर : 
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लोहगडिाडीतून विसापूर अिघ्या दीड दकर्ीच्या अांतरािर िसलेला 

आह.े  विसापूर दकल्ला लोिािळा  घाटािे सांरिि करतो. इवतहासात या दकल्ल्यािे तस े

फारसे र्हत्त्ि आढळत नाही. १६८२ र्ध्य े जेव्हा शहाबुद्दीन या र्ोगल सरदाराला र्राठे 

लोहगडाजिळ असल्यािे कळले तेव्हा र्राठ्याांनी पाठवशििीिा खेळ सुरु केला आवि ते 

विसापुरिर आश्रयास गेले. १८१८ ला जेव्हा इांग्रज र्ािळ प्राांतात आले तेव्हा त्याांनी 

सिवप्रथर् विसापूर नजकला आवि दसुऱ्याि ददिशी र्राठ्याांनी शरिागती पत्करली आवि ते 

लोहगड सोडून गेल.े 

लोहगडिाडीतून भाजे आवि र्ळिली गािी जािाऱ्या डाांबरी रस्त्याने 

वनघाल्यािर काही अांतरािर उजिीकड े एक कच्चा रस्ता जातो याि कच्च्या रस्त्याने पुढ े

गेल्यास एक छोटीशी पायिाट िर विसापुरकड ेजाते. र्ात्र आम्हाला ती पायिाट शोधण्यास 

तब्बल अधाव तास लागल कारि गडािा भाग कोसळल्याने सगळीकड ेदगडाांिे आवि र्ातीिे 

थर सािले होते. अखेर पायिाट वर्ळाल्यािर आम्ही त्याि दगडाांिरून सरळ पिाव न करता 

िढत सुटलो. र्ातीच्या दढगाऱ्यारु्ळे आवि रठसूळ दगडाांर्ुळे पाय घसरत होते. धुळीने 

आर्िे कपड े आवि िेहरे र्ाखल े होते पि आम्हाला तर लिकरात लिकर गडािर 

पोहिायिे होते म्हिून कसलाही वििार न करता आम्ही नॉनस्टोप िढत रावहलो आवि 

अखेर र्ाथ्यािर पाउल टाकल्यािर जीिात जीि आला. गडािर जास्त काही पाहण्यासारख े

नाही. दोन गुहा आहते ज्यात ३०-४० जिाांच्याराहण्यािी सोय होऊ शकते. पाण्यािी तळी 

आवि एक र्ोठ ‘जात’ इतकाि काय तो विसापुरिा सांसार....  
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पि र्ाथ्यािरून ददसिार सुांदर दशृ्य ती सारी उिीि भरून काढतो... 
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(दकल्ल्यािा काही ददिसाांपूिीि ढासळलेला भाग) 
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हळूहळू सुयावदिेाांच्या कोिळ्या उनाांिे रुपाांतर तप्त अवग्नबानाांत होऊ 

लागल्याने आम्ही शक्य वततक्या लिकर भाजे गाि गाठण्यािा वनिवय घेतला. कारि आम्हा 

दोघाांपेिा अरुि काय तो भाजे लेिी पाहण्यास जास्त उत्सुक होता... पुन्हा एकदा 

विसापुरहून अध्याव-पाऊि तासािी पायपीट करून आम्ही भाजे आवि र्ळिलीकड ेजािाऱ्या 

डाांबरी रस्त्यािर आलो.. रस्त्यािर पूिवपिे शुकशकुाट होता आवि एखाद्या िाहनाने जाऊन 

लिकरात लिकर भाजे लेिी गाठण्याच्या आर्च्या र्नसुब्यािर पािी दफरल.े..(आवि हो 

आर्च्याजिळिे पािी वह सांपुष्टात आले होते..) आर्च्या नवशबात आज िाहनाने दफरण्यािा 

योगि नव्हता र्ुळी...अखेर विवधलीखीताप्रर्ािे आम्ही िालण्यास सुरिात केली. 

सकाळच्या उन्हात िालिे म्हिजे एक वनताांत सुांदर अनुभि पि दपुारच्या रिरित्या 

उन्हात िालिे (पायपीट हा शब्द उत्तर्) म्हिजे “एक भयांकर िटकेदार अनुभि”......... 

सुर्ारे दीड तास वबिाऱ्या पायाांिर आवि शरीरािर जुलूर् केल्यानांतर आम्ही 

भाजे या गािी पोिलो. सकाळी आपि याि रस्त्याने भराभर हसत वखदळत गेलो ह े

र्ानायला र्ाझ र्न र्ळुीि तयार नव्हत. र्ाझ्याबरोबरि विनायक आिी अरुि याांिेही 

हाल काही िेगळे नव्हते. (पि कोिाच्या तोंडािर ‘िैताग’ ददसेल तर शपपथ!!!) रस्त्याच्या 

कडलेा असलेल्या घरात जाऊन शेिटी पािी वर्ळेल का ह े वििारण्यािी वहम्र्त करायला 

र्ात्र आर्च्यापैकी कोिीही तयार होत नव्हत. (पुण्यात होतो न आम्ही......पिुेकराांशी पांगा 

कोि घेिार???) सरतेशेिटी अरुिने पुढाकार घेऊन पाण्यािी सोय केली आवि र्न तृप 

होईपयंत ते ‘अरृ्त’ आम्ही घाटघटा पयायलो, तेव्हा कुठे बर िाटल...५ वर्नट िालाल्यािरि 

भाजे लिेी हा फलक ददसला आवि अरुिने वतकड ेधूर् ठोकली..... 
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भाजे लेिी : 

 

 

 

 

 

 

भाजे लिेी वह विसापूरच्याि बलदांड कुशीत सार्ािलेली आहते. या लणे्या 

बघण्यासाठी पायऱ्या िढून जाव्या लागतात ज्या पुरातत्ि विभागाकडून बाांधण्यात आल्या 

आहते. वह िास्तू भारतीय पुरातत्ि खात्याच्या अखत्यारीत असल्याने लिेी पाहण्यासाठी ५ 

रुपयािे शुल्क आकारल ेजाते.  
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पायऱ्या िढून गेल्यािर सर्ोरि ददसते त ेभव्य िैत्यगहृ. आवि 

त्याच्या बाजूला पसरले आहते एकिीस विहार. साधारिपिे 

इसिी सन पूिव दसुऱ्या शतकात भाजे लेिी कोरण्यास सुरिात 

झाली आवि त्यानांतर सुर्ारे ७०० िर्े वशल्पकार अविरतपि े

हातात वछन्नी आवि हातोडा घेऊन झटत होते..आवि त्या सिव 

वशल्पभक्ताांच्या कष्टातून साकारली भाजे लेिी... वशल्पप्रेनर्साठी 

भाजे लेिी म्हिजे एक पिविीि ठरते. र्ला तर फार काही 

काळात नाही वशल्पाांबद्दल ककिा लेण्याांबद्दल, पि पाहताििीि 

र्ी िाटि पडलो. आजकाल तांत्रज्ञानाच्या सहायाने अनके वशल्प 

उभी केली जातात. पि फक्त वछन्नी आवि हातोडा िापरून 

अवतशय रेखीि, तांतोतांत आवि सुरेख, निीदार, सुांदर िास्त ू

बनिि कवलयुगात तरी कोिालाि शक्य नाही..... 

िैत्यागृहाच्या दवििेस पाण्यािा स्त्रोत आह.े िैत्यागृहाला 

लाकडी छत आह े आवि यािर ब्राम्ही वलपीतील लेख 

आढळतात. िैत्यागृहात सत्तािीस खाांब आवि एक स्तूप 

आढळतो. 
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भाजे लेण्यातील सुयवलेिे अवतशय प्रवसद्ध आह.े यातील निीकार् 

आवि कोरीिकार् खरि लाजिाब आह.े सिव पररसर डोळे भरून पाहून 

घेतल्यानांतर आम्ही िर अससाऱ्या लहानश्या लेण्याांर्ध्ये जाऊन बसलो इथून 

सर्ोरि दशृ्य अप्रवतर् ददसत होत. त्या लेण्याांर्ध्ये एक प्रकारिा गारिा होता.  
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सकाळपासून आर्िी साथ दिेाऱ्या पायाांना वह थोड आरार् हिा म्हिून 

सरळ जवर्नीिर आडिेि झालो. शरीर अवतशय हलक हलक िाटत होत. डोळे हलकेि बांद 

होण्यािा प्रयत्न करत होते. जसां की कोिी तरी आपल्यािर जाद ू करतय असा तो भास 

होता... त्या लेण्याांतील शाांत िातािरि आवि सोबतीला असललेा गारिा आवि िाऱ्यार्ुळे 

वतथून हलण्यािी अवजबाति इच्छा होत नव्हती. र्ाझ्या डोक्यात तर वतथेि रात्र 

घालिण्यािा वििार िालू होता. पि विनायकने रात्रीच्या थांडीिी आठिि करून दतेाि तो 

वििार लगेि झटकला. आवि आम्ही वनघालो आर्च्या शेिटच्या डवेस्टनेशनकड.े.  काले 

लेण्याांना भेट द्यायला.... 
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पि त्याआधी सकाळपासून सुर्ारे ६-७ तास िालून थकलेल्या 

शरीराला ररिाजव करि आवि  ‘पोटातल्या कािळ्याांना’ शाांत कारि 

गरजेि होत. पि २ िाजून गेल्याने जेिायला वर्ळि तर र्ुश्कील होत 

अखेर एका हॉटेलात वर्सळ पाि वर्ळेल वह पाटी िािली आवि 

वर्सळ पाि िरि ‘कािळ्याांना’ शाांत करण्यािे ठरले. (जेिायिे ठरले). 

भाजे गािाहून र्ळिली स्टेशन फक्त १ दकर्ीिर असल्याने आम्ही काही 

िेळाति वतथे पोिलो. लोहगड, विसापूर आवि भाजे लेिी 

र्ळिलीच्या पूिेला आहते पि काले लेिी र्ात्र र्ळिलीच्या पविर्ेस 

आहते. आम्ही स्टेशनिरून पविर्ेस गेलो. आता नेहर्ीप्रर्ािे र्ागव 

वििारण्यास सुरिात झाली आवि कळले की िालत गेलो तर कर्ीत 

कर्ी २ तास हिेत... र्ग बाजूलाि उभ्या असलेल्या ररक्शािाल्याला 

१५० रुपयात पटिून आम्ही अिघ्या २० वर्नटात काले (विहेरगाि) 

गािात पोिलो... (सकाळी ५ िाजल्यापासून फक्त िालून िालून 

थकलेल्या आर्च्या शरीराला अखेर सकाळपासून न लाभलेल्या 

िाहनाि सुख लाभल...!!!) 
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काले लेिी : 

 

काले ह े रठकाि खरतर प्रवसद्ध आह े आई एकविरेि दिेस्थान म्हिून. दर 

सुट्टीच्या ददिशी भाविक इथ ेर्ोठ्या प्रर्ािािर एकविरेच्या िरिाशी लीन होण्यास येतात. 

आम्ही गेलो तेव्हाही रवििार असल्याने दशवनासाठी भक्ताांिी रीघ होती त्यारु्ळे बाहरेूनि 

आई एकविरेला हात जोडून वतिा आशीिावद घेतला आवि आर्िा र्ोिाव िळिला 

लेण्याांकड.े.. 
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काले गुांफा या बोरघाटात िसलेल्या आहते. इसिी सन पूिव पवहल्या 

ते पािव्या शतकाांदरम्यान वह लेिी खोदली गेली असािीत. भाजे लेण्याांप्रर्ािेि 

काले लेिी वह भारतीय पुरातत्ि खात्याच्या अखत्यारीत आहेत. ईथेही लेण्या 

पाहण्यासाठी ५ रुपये प्रिेशशुल्क द्यािे लागते. बुद्धाच्या जीिनािर आधारलेल्या 

दगडी गुांफािा सर्ूह इथे पाहायला वर्ळतो.  
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यात एक िैत्यगृह आवि सोळा लेण्याांिा सर्ािेश आह.े िैत्यगृह ह े

आकारािी भव्यता आवि शैलीिी प्रौढता दशविते. सभार्ांडपात अनेक प्रसांग 

कोरलेले आढळतात.  
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काले लेण्याांिा सरू्ह पाहताना प्रत्येक पािलागविक िेहऱ्यािर कुतहुलािे भाि उर्टतात. 

आवि आपसूकि त्या अप्रवतर् लेिी सौंदयावत आपि स्ितालाि हरिनू बसतो. 
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अशाप्रकारे आर्िा प्रिास सांपला. (अजून घरी पोिायिे तेिढ बाकी होत) एका ददिसात 

आम्ही िार अप्रवतर् ऐवतहावसक प्रािीन स्थळाांना भेटी ददल्या. या भेटी शॉटव पि खरि स्िीट होत्या. खरि 

भरून पािल्याि सर्ाधान र्नाला वर्ळाल. पुढे र्ळिलीला आम्ही िालति गेलो. पि यािेळी आर्िाि 

तसा आग्रह होत. का??? तर आम्ही आतापयंत नाही म्हटलां तरी ८ तास फक्त िाललो होतो आवि 

काल्यावहून र्ळिलीला पोिण्यास अजून २ तास तरी लागिार होते.. र्ग का नाही हा टे्रक यादगार 

बनिायिा १० तास िालण्यािा पराक्रर् करून...??? बस्स इतका साधाि स्िाथव होत आर्िा 

त्यार्ागे..अजून काहीि नाही......... 

{छोटीशी नोट : या पुढिा रु्ांबई पयंतिा आर्िा प्रिास सुखाने झाला असेल, असा जर 

तुम्ही वििार करत असाल तर खरि तसां काही झालां नाही...दिे आम्ही घेतलेल्या कष्टाांर्ुळे अजूनही प्रसन्न 

झाला नव्हता म्हिूनि की काय लोिािळ्यापासून ठािे स्टेशनपयंत आम्हाला गदीत श्वास कोंडून जायिी 

िेळ येईपयंत उभ्यानेि प्रिास करािा लागला.... } 

 

तर असा झाला आर्च्या वगरीनाद ग्रुपिा टे्रक प्रिास...थोडा कष्टप्रद पि साऱ्या कष्टाांि 

शेिटी िीज झाल्याि सर्ाधान र्ात्र नक्कीि लाभल... खरि जर या रोजच्या रुटीनने कां टाळला असाल. 

आवि एक आयुष्यभर लिात राहील अशी आठििींिी वशदोरी हिी असेल तर एकदा या िार प्रािीन 

ऐवतहावसक िास्तूांना नक्कीि भेट द्या... 

 

कसे पोिाल??? 

रेल्िने रु्ांबईहून लोिािळ्यास पोिािे. तथेून लोकल टे्रनन े पुढच्याि स्टेशनला 

‘र्ळिलीला’ उतरािे. पुढे र्ळिलीच्या पूिेहून लोहगडिाडीला िालत ककिा गाडीन ेपोिता येईल. येताना 

विसापूर आवि भाजे लेण्याना भेट द्यािी. आवि शेिटी िेळ असल्यास स्टेशनच्या पविरे्स असलेल्या 

जगप्रवसद्ध काले लेण्यानावह भेट दणे्यास हरकत नाही.... 

खाजगी िाहनाह ेगेल्यास प्रिास नक्कीि सुखकर होईल यात शांकाि नाही...... 
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(पवहलाि टे्रक असताना अगदी कसलीही कुरकुर न करता आपल्या वर्त्राांच्या भरिशािर 

वबनधास्त असिारा वजिलग वर्त्र ‘अरुि जाधि’) 
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(र्ाझा सह्यसाथी विनायक भोसले) 
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(हा सारा प्रिास तुर्च्यासर्ोर शब्दरूपात उलगडिारा र्ी..) 

  -विशाल दळिी 

vishdalvi.wordpress.com 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

 

 

दविि भारत हा भव्य र्ांददराांसाठी प्रवसद्ध आह.े एका एका र्ांददरािी उांिी, 

भव्यता आवि श्रीर्ांती पहात आवि ऐकत रहािी. म्हिून तर पयवटक दवििेिी र्ांददरां 

पहायला जातात. दवििात्य लोकाांना या र्ांददराांिा र्फ़ार अवभर्ान आह.े काहीसा गिवही. 

असायलाि हिा.  

पि ती र्ांददरां उत्तरेहून आलेल्या आक्रर्क िाटळीपासून सुरवित रावहली यािां 

शे्रय र्ात्र र्राठी लोकाांनी अवभर्ानाने घ्यायला हिां. र्ुघलशाही, कुतुबशाही, आददलशाही 

अशा बड्ा बड्ा शाह्याांशी एक हाती र्ुकाबला करून आम्ही र्राठ्याांनी तांजािर ते पेशािर 

र्राठेशाही स्थापन केली. आर्च्या या दकल्ल्याांनी, आर्च्या पूिवजाांनी, एक सांरिक नभत 

उभी केली म्हिून दविि सुरवित रावहली. सिवि र्राठी जि लढाईला गेल ेअसतील अस े

नाही. पि काहींनी रसद पोििली असेल. आवि काहींनी घार् गाळून दिकट दकल्ल ेबाांधल े

असतील. थोड ेथोडके नाही, वतनशॆहून अवधक कडक दकल्ल.े शोभेिे नाही. रिकां दनी दकल्ल.े 

आर्नेसार्नेच्या युद्धात नजकिां अशक्य अस े दकल्ल.े प्रत्येक दकल्ल्यािी गुांतागुांतीिी रिना. 

प्रत्येक दकल्ल्यािी िेगिेगळी शक्तीस्थानां. प्रत्येक दकल्ला एक ऊजावस्थान. एक शक्तीस्थळ. 

र्ुडद्यासारख्या र्नालाही उभारी दईेल असां. या दकल्ल्याांिा आम्हाला गिव आह.े ह ेदकल्ल ेह े

आर्च्या तरुिाांसाठी र्ांददरांि आहते. भिानीिी शक्ती र्ांददरां.  

ई सावहत्य प्रवतष्ठानने या प्रत्येक शक्तीस्थळािां स्ितांत्र ई पुस्तक बनिण्यािां 

कार् हाती घेतलां. म्हिता म्हिता हजार हात पुढ ेसरसािल.े नविकेत जोशी, र्ाधुरी नाईक, 

अरनिद नाईक, पांकज घारे, ओंकार ओक, अशा तरूि लेखकाांच्या र्फ़ळीत आता भास्कर 

नारकर, सांकल्प िौधरी, विशाल दळिी अस ेताज्या दर्ािे वशलेदार सावर्ल होत आहते. या 

पुवस्तकाांतून नव्या टे्रकसवना र्ागवदशवन तर होतेि पि विदशेात असलले्या ककिा ियानुरूप 
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टे्रककगपासून दरू असलले्याांना पुनःप्रत्ययािा आनांद वर्ळतो. त्यारु्ळे या पुवस्तका र्फ़ार 

आनांदाने िािल्या जातात.  

या पुवस्तका प्रत्येक र्राठी र्ािसापयंत पोहोिल्याि पावहजेत. आम्ही 

त्यासाठी लाखों लोकाांना या र्ेलने पाठितो. पि कोट्यिधी र्राठी लोकाांपयंत त्या 

न्यायच्या तर त्यासाठी हजार हात हिेत. तुर्च्या ओळखीच्या तरूि र्ांडळींना या 

अवभयानात सावर्ल करून घ्या. त्याांिे ई रे्ल पत्त े कळिा. त्याांना पुस्तके द्या. आता ही 

पुस्तके र्ोबाईलिरही िािता येतात. www.esahity.com िरून डाऊन लोड करा. 

वशिाय निनिीन apps येत आहते. ई सावहत्य प्रवतष्ठानिां app लिकरि येत आह.े  

र्राठी ही केिळ भार्ा नाही. ती एक िृत्ती आह.े एक परांपरा. एक िारसा. 

त्यािां जतन करूया. सिव राजकारिापासून दरू राहून. पुढच्या वपढ्ाांना या सर्ृद्ध िारशािा 

लाभ घेऊ द्या. त्यासाठी पैस ेनकोत. र्फ़ार िेळही नका दऊे. 

कृपया आपल्या ओळखीच्या दहा र्राठी र्ांडळींिे ई रे्ल पत्त ेकळिा. आर्िे 

VIP सभासद होण्यासाठी एिढांि पुरेसां आह.े  

 

टीर् ई सावहत्य 

esahity@gmail.com 

 

 

 

 


