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आपले िािून झाल्यािर आपि िे फ़ॉरिडड करू
शकिा.
िे ई पस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिी वकुं िा
िािनाव्यविररक्त कोििािी िापर करण्यापिी
ई-सावित्य प्रविष्ठानिी परिानगी घेिे आिश्यक आिे.

या पस्िकािील लेखनािे सिड िक्क लेखकाकडे सरविि असून पस्िकािे वकुं िा
त्यािील अुंशािे पनमड द्रि िा नाट्य, वित्रपट वकुं िा इिर रुपाुंिर करण्यासाठी लेखकािी
परिानगी घेिे आिश्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारिाई िोऊ शकिे.
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अर्पण
“ माझ्या सह्यभटकंतीला अगदी मनार्ासनू र्रवानगी आणण त करणाऱ्या माझ्या
कुटुंणियानं ा आणण माझ्या सारखी अनव वाटेने दगु प भ्रमतं ी करणाऱ्या माझ्या सवप
भटकयानं ा हे र्स्ु तक अर्पण.”
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प्रस्तावना
मल्िारगड जेजरी परुंदर िसे पाििा िे विन्िी गड मोक्याच्या वठकािी िसलेले. प्रत्येकािी आपापली िैवशष्ठ्य.े मल्िारगड
म्ििजे स्िराज्यािील सिाड ि शेिटिा वकल्ला . जेजर तर मिाराष्ट्रािे आराध्य दैिि खुंडोबािे स्थान. आवि परुंदर तर
आपल्या वशिशािीिा िरा. याुंना भेट देण्यािी ऒढ तर खूप वदिसापासून िोिी. िसा योग जळून आला आवि माझ्या
भटकुं िी वमत्राला लागलीि फोन करून सुंमिी वमळिली.
सुंपूिड भटकुं िी मध्ये विशेष मदत वमळाली िी म्ििजे सासिडच्या स्थावनक लोकाुंिी. पण्यािी आम्िा दोघाुंनािी
या परीसरािील मावििी नसल्यामळे स्थावनक लोकि खरे आमिे मागड दशड क बनले. त्यािूनि कािी िकले तर सह्याद्री
मायबाप िोिाि.

सिड कािी वनयोजन के ल्याप्रमािे जळून आले. आवि िी दोन वदिसाुंिी भटकुं िी पार पडली. यािेि मी प्रिासििड न िमच्या
समोर सादर करत आिे. कािी मावििी ििी असल्यास नक्की सुंपकड साधा.
िसेि वि माझी पस्िक रूपािील भटकुं िी िम्िा िािकासमोर आिल्याबद्दल ई-सावित्य टीम िे मनपिड क आभार !
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खूप वदिस झाले कठे लाुंबिी भटकुं िी झाली नव्ििी .आिा ठरलुं One Day return न करिा कठेिरी मक्काम
करायिा . त्यािि मल्िारगड - जेजरी -परुंदर िा ब-याि िषाड पासून मनाि घटमळि असिारा रेक िोिा. म्ििन सागर (माझा
भटकुं िी वमत्र ) ला आधीि वििारने झाले िोिे . पण कोित्या न कोित्या कारिाने िा रेक रद्द िोि राविला . शेिटी मिूिड
ठरला १५ -१६ ऑगस्ट २०१५.
नेट िरून इत्युंभूि मावििी काढून झाली िोिी . सागर ने google map िरून सगळी मावििी काढली िोिी .
१५ ऑगस्ट २०१५ सकाळी ४.३० िा गजर लािला िोिा . पण नेिमीच्या सियी प्रमािे पन्िा मोबाइल िा गजर बुंद करून झोपलो पन्िा उठलो
िे डायरेक्ट ५ लाि. सागर िे आधीि २ वमस कॉल येउन गेले िोिे . कसबसा आटपून ियारी करून घेिली . नशीब Bag
आदल्या रात्रीि भरून ठेिली िोिी . ियारी करून ५ .३० ला घर सोडलुं. ५ .४४ िी ऐरोली िून रेन पकडली . आवि धािि
पळत ठािे गाठल . सागर आधीि येउन थाुंबला िोिा .
६ .१४ िी इुंद्रायिी एक्स्प्रेस पकडायिी िोिी . थोड् याि
िेळाि रेन आली . १५ ऑगस्ट सट्टी असल्याने रेन
आधीि दादर िून टम्म भरून आली िोिी. मी आवि सागर
मिा यद्ध करत गाडीि िढलो .

आवि आमिा प्रिास िालू झाला .. वशिाजी नगर येई पयंि गाडी फल िे फलि िोिी . न बसायला जागा . ८ .२० ला आम्िी
वशिाजी नगर ला उिरलो .
ठािे िे वशिाजी नगर =८० रुपये
उिरल्यािर आधी नाष्टा करून स्िारगेट ला जािा-या
बस मध्ये बसलो. बस मधून जािाना शवनिार िाडा ,
दगडूशेठ च्या गिपिीिे दशड न झाले . रेक िी सरुिार तर
गिपिीच्या दशड नाने मस्िि झाली िोिी . = वशिाजी नगर
िे स्िारगेट =१० रुपये
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नुंिर स्िारगेट ला उिरून सासिड एस. टी. िी िौकशी के ली . थोड् याि िेळाि सासिड एस. टी. आली . लगेि जाऊन
जागा पकडली. आवि काळे िाडी विकीट काढाल २५ रुपये.
गाडी आवि आमच्या गप्पानािी िेग धरला िोिा .वदिे घाट पार करून आल्यािर कुं डक्टर ने काळे िाडी आल्यािा आिाज
वदला . काळे िाडी िे पायथ्यािे गाि आिे. पण्यािून येिा-या साठी . तर सासिड िून येना-या साठी सोनोरी .
काळे िाडी िून जिळपास अध्याड िासािर मल्िारगड आिे . गािािूनि
मल्िारगडािे दशड न िोि िोिे . वकल्ला लाुंबन एखाद्या राजसदरेसारखा
सारखा भासि िोिा .
आमच्या दोघाुंिीिी पण्यामधली पविलीि भटकुं िी िोिी . रस्त्याच्या
दिफाड झेंडूिी तर कधी टोमॅटो िी शेिी िोिी . मध्ये मध्ये वसिाफळीच्या
बागािी आपले अवस्ित्ि दाखिि िोत्या. त्यािी सख्या देखील या भागाि
लििीय आिे . मस्ि रमत गमत आम्िी डाुंबरी रस्त्याने िालि
वकल्ल्याच्या जवळ आलो. इथून खरी चढण िालू िोिार िोिी . पािसािा
इथे लिलेश वि वदसि नव्ििा.
मिाराष्ट्रामध्ये असिा-या वगरीदगांिा इवििास पाििा, 'मल्िारगड' िा वनमाड ि झालेला अखेरिा वगरीदगड . या वकल्ल्यािी
वनवमड िी इ.स.१७५७ िे इ.स.१७६० च्या दरम्यान झाली,
म्ििजे या वगरीदगाड िे ियोमान उिेपरे अिघे अडीिशे िषड . अन्य
दगांच्या पुंक्तीमध्ये ियोमानानसार यािे अखेरिे स्थान म्ििून
याला अभ्यासक िरुिगड असेिी म्िििाि. पायथ्याला
असिा-या सोनोरी गािामळे या गडाला 'सोनोरी' म्ििनू िी
ओळखले जािे. मराठेशािीिील उत्तराधाड ि पेशव्याुंनी पण्यािून
कारभार सरु के ल्यानुंिर, सरदार पानसेंना िोफखान्यािे प्रमख
म्ििून स्ििःच्या किड बगारीिर सरदारकी वमळाली. सरदार
पानसेंनी स्िराज्य भक्कम करण्यासाठी पिे आवि वकल्ले परुंदर
याुंच्या मध्ये पण्याजिळ वकल्ला उभारण्यािे योजले. त्यासाठी
त्याुंनी क-िेपठरािरील सोनोरी गािाजि ळ डोंगरािी वनिड
के ली. वदिेघाटािर लि ठेिण्यासाठी मल्िारगडािी वनवमड िी के ली गेली. पानसेंनी आपल्या उत्कषाड च्या काळाि या वकल्ल्यािी
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वनवमड िी के ली परुंि िे आपल्या घराण्याच्या कलस्िामी
खुंडेरायाला मात्र विसरले नािीि वकल्ल्याला त्याुंनी
मल्िारगड असे नाि देिून आपल्या कलस्िामी प्रिी श्रद्धा
व्यक्त के लेली आढळून येिे.
गािािून वकल्ल्यािर जाण्यासाठी अधाड -पाऊि िास लागिो.
विशेष म्ििजे गािाजिळ िा वकल्ला असूनिी गािािल्या
लोकाुंिी वकल्ल्यािर फारशी िदड ळ नािी. पयड टकिी इकडे
फारसे वफरकि नािी. ज्याुंना वग-या रोििािी, रेवकुं गिी
आवि गडदगाड िर वफरण्यािी आवड आिे, िे लोक मात्र इथे
भेटिाि.
४५ -२० वमवनटाच्या चढण िढून आम्िी बरुज पाशी पोििलो .
बरुज जिू कािी सध्यािा काळाि बाुंधला आिे असेि भासि
िोिे . बरुजाच्या खालून भूयारािून आत वकल्ल्याि प्रिेश करिा
येिो .गडामध्ये प्रिेश करिाि, पढेि एक भगिा वदसिो ...
बाजूलाि एक वििीर आिे ... जी जवळ जवळ बूजली आिे ...
गडािी िटबुंदी ब-या पैकी वजिुंि आिे ... िटबुंदीच्या बाजूला
वपिळ्या फलाुंिी गदड झाडी आिे .. िटबुंदीच्या बाजूने वफरि
वफरि िम्िी पूिड गड पािू
शकिा. वि वकल्यािी मागिी
बाजू िोिी .
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ह्या वकल्ल्यािे िैवशठ् य म्ििजे यािी दिेरी िटबुंदी ब-या पैकी
शाबूि आिे . थोडा िेळ फोटो काढून सागर आवि मी िटबुंदी
िरून मख्य दरिाजा ब घायला गेलो .गडािा घेर समारे एक
वकमी एिढा आिे. पेशिाईिील िोफखान्यािे मख्य
अवधकारी भीमराि पानसे याुंनी या गडािी उभारिी के ली .
पेशिाईि आपल्या िोफखान्यािा दरारा पानसे याुंनी असा
िाढविला िोिा की ,वनजाम ,िैदर ,वटपू सलिान याुंना पाळिा
भई थोडी के ली िोिी. सरदार पानसेनी वकल्ल्यासाठी जागा
वनिडली िी आपले गाि सोनोरीच्या िवद्दिीलि. वकल्ले
परुंदरच्या उत्तरेस वदिेघाटाच्या िरच्या िोंडापाशीि. मल्िार
गडाच्या नािासुंबधुं ी दुंिकथा साुंगीिली जािे .-मिूिड पािून
गडािे बाुंधकाम सरु झाले .पाया खोदण्यास सरुिाि झली.
खणत असिाना एके वठकािी कदळीिा घाि पडला
आवि रक्त वनघाले .अनेक लोकाुंना शास्त्रीपुंवडिाुंना
यासुंबुंधी वििारले गेले. कोिी कािी ,कोिी कािी
साुंवगिले .या वकल्ल्याच्या जवळच आग्नेय वदशेस
खुंडोबािे जागिृ देिस्थान जेजरी आिे . पानसे याुंना या
खुंडोबािी आठवण झाली .त्याुंना देिािा कोपि झाला
आिे ,असे िाटले .त्याुंनी खुंडोबास नवस बोलला
,'गडाला मल्िारी मािंडािे नाि देईन व गडािर िझे
देऊळ बाुंधीन ' आवि मग रक्त थाुंबले .बाुंधकाम पढे सरु
झाले .यािे बाुंधकाम ई .स. १७६० ला पूिड झाले .
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सासिडच्या बाजूने पण्याि उिरण्यास जो वदिेघाट आिे,
त्यािर िा वकल्ला सदैि पिारा देि असे .या वकल्ल्याुंच्या
पररसराि गाजलेली अशी लढाई झली नािी ; परुंि
वकल्ल्यािर वशपाई मािळे ठेिण्यासाठी पेशव्याुंनी पानासेंना
िषाड ला ३००० रु .मुंजूर के ल्यािे कागदोपत्री आढळिे
.िसेि ई. स. १७७१िे ७२ च्या समारास श्रीमुंि थोरले
माधिराि पेशिे िा गड बघण्यासाठी आले असल्यािी नोंदिी
आढळिे .इुंग्रजाविरुद्ध के लेल्या बुंडाच्या िेळी उमाजी नाईक
व िासदेि बळिुंि फडके िे क्ाुंवििीर या गडाच्या आश्रयास
आले िोिे .
थोडे िालून गेल्यािरि मिादरिाजा आवि बरुज लागिो
दोन्िी सवस्थि शाबूि आिेि . गडािर स्िच्छिा मात्र मस्ि
िोिी .गडािर पाण्यासाठी विविरी व एक बाुंधीि िलाि आिे
येथील िलािािि पािसाळ्याि फक्त पािी वदसिे .उन्िाळ्याि िलाि कोरडा पडिो.
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पडक्या इमारिीिी जोडी दृष्टीस पडिाि .मात्र ,ज्या
मल्िारीच्या नािे िा गड आिे ,त्यािे देिालय शाबूि
आिे. शेजारिे मिादेिािे मुंवदरिी उत्तम वस्थिीि आिे
.गडािर बालेवकल्ला असून ,त्याच्या िटबुंदीिी पडझड
झाली आिे . गडािरून परुंदर,िज्रगड ,जेजरी ,जाधिगड
,कावनफनाथािे स्थान ,दवििेस सासिड ,तर उत्तरेस
लोिी ,काळभोर -थेउरिा पररसर दृष्टीस पडिो .

-

-

गड बघण्यास गेल्यानुंिर भीम पराक्मी भीमराि पानसेिे सोनोरी उफड प्रािीन सोनपरी िे पायथ्यािे गाििी बघायला ििे .िेथे
त्याुंिे स्मारक आिे.पण िेळे अभािी आम्िी गडफे री आटोपिी घेिली . आवि गड उिरायला लागलो . पन्िा काळे िाडी कडे
येनिा मस्ि भूक लागल्यामळे शेिािली टोमॅटो िादडि ,घरिा खाऊ खाि आलो . ऐका भल्या Bike िाल्याने गािापयंि
वलफ्ट वदल्याने अधाड िास िािला आमिा आवि लगेि आम्िी काळे िाडीि आलो .
गािािि आल्यािर लगेिि टमटम उभी िोिी िौकशी करून सासिड जाण्यासाठी बसलो . काळे िाडी िे सासिड १० रुपये.
आिा पढील लि िोि श्री मािंड देिस्थान जेजरी.

-

-

सासिड ला उिरून एस. टी. स्टॅन्ड मध्ये एस. टी. िी
िौकशी के ली िेव्िा बािेर जेजरी जेजरी म्ििन िडाप िाला
ओरडत िोिा. िेळ िाििा म्ििून आम्िी िडाप च्या जीप मधून
वनघालो . खूप वदिसाुंनी जीप मध्ये बसत िोिो . जिळपास
जीप मध्ये २५ जन िोिो . hats off to that driver.
१ /२ िासाि आम्िी जेजरी ला पोििलो . सासिड िे जेजरी
२० रुपये िडाप ने.
उिरिाि ििी जेजरी गड दृष्टी िेपाि पडिो.
बोला " येळकोट येळकोट जय मल्िार "…!!!
देिा सदानुंदािा विजय असो…!!!
मल्िारी मािंड जय मल्िार…!!!
सोन्यािी जेजरी…!!!

-

-

श्री िेत्र जेजरी सह्याद्री च्या कशीि िसलेले गाि
सािाि मल्िारीि येथे नाुंदिो आिे.श्री शुंकराने
मािंड भैरि अििार इथेि धारि के ला. दवििे
मध्ये मवि मल्लािा सुंिार के ल्या नुंिर आपली
राजधानी िी येथिे िसिली. मािंड भैरिाच्या
मळ अििार वठकािाला म्ििजेि सह्याद्री च्या या
डोंगररागाुंना जयाद्री नाि लाभले. आवि काळािे
ओुंघाि त्यािे जेजरी झाले.
या मल्िारीस हळद वप्रय म्ििून येथे येिारा
प्रत्येक भक्त मक्त िािाने िळदिूिड उधळीि
असिो, उत्सिा मध्ये तर सारा आसमुंि व
पररसर भुंडाराने सििड मय िोिो म्ििनू ि जेजरीला
सििड नगरी म्िटले जािे.
िालि ऐका बाजारपेठेिून आम्िी जेजरी गडाकडे
वनघालो .रस्त्याच्या दिफाड असिारे िळदीिे डोंगर
लख्ख जािीि करून देि िोिे वक आम्िी जेजरी मध्ये
आलो आिोि. १५ ऑगस्ट आवि त्याि शवनिार
असल्यामळे भाविकाुंिी खूप गदी िोिी .
१० वमवनटािच आम्िी पविल्या प्रिेशद्वारापाशी
पोििलो.
जेजरी गािाच्या दवििेकडील डोंगरािर साधारिपिे
पुंच्याित्तर मीटर उुंिीिर मल्िारी-मािंडािे मुंवदर आिे. मुंवदराला पूिड, पविम व उत्तर अशा िीनबाजूनी पायरीमागांनी जािा
येिे. त्यापैकी पूिड व पविमेकडील पाय-या अरुुंद व अधड िट बाुंधकाम वस्थिील असल्याने त्याुंिा िापर सिसा िोि नािी.
उत्तर वदशेकडील पायरी मागड रुुंद व रिदारीिा असल्याने या पायरी मागाड िी शोभा अनेक भाविक भक्ताुंच्या नवस पिीिून

-

-

वनमाड ि झालेल्या कमानी व दीपमाळाुंनी िाढविली आिे. या पायरी
मागाड िर िीनशे पुंच्याऐ ुंशी पाय-या आिेि तर सवस्थिील िौदा कमानी व
छोट् या मोठ् या िीनशे दीपमाळा आिेि.
जेजरगडाला निलाख पायरीिा उल्लेख अनेक लोकगीिाुंमधून येि
असल्याने अनेक भाविक भक्ताुंच्या मनाि किूिल वनमाड ि िोिे, परुंि गड
बाुंधिी दरम्यान िा परण्याि आलेल्या विरा ( दगड ) सुंदभाड ि िा
उल्लेख आलेला आिे.
पायरी मागाड िी सरुिाि पुंिखाुंबी मुंवदरािील नुंदी दशड नाने िोिे व पढील
मागाड िर आद्य क्ाुंवििीर उमाजी नाईकाुंिा पिळा ज्याुंनी जेजरीगादािे
रिि इुंग्रजापासून के ले व िीरभद्र, बानबाई मुंवदर, िेगडी प्रधान,
यशिुंिराि इ. अनेक छोटी मोठी मुंवदरे लागिाि.
नुंिर मात्र माझी छािी अवभमानाने फलून गेली कारि वि िसेि िोिे.
शिाजीराजे व वशिराय याुंिा जेजरी गडािरील भेटीिा प्रसुंग . खरच मन
आपोआप निमस्िक िोिे विथे आल्यािर . मनापासून त्या मिीकारािे कौिक करािेसे िाटिे .

-

-

नुंिर सागर कडून मावििी कळली वक कायड िािूमळे शिाजीराजाुंिा बरािसा काळ कनाड टकािि व्यिीि िोि िोिा. मात्र,
त्याुंच्यािी कानािर पत्र वशिबाच्या कीिीिा डुंका वननादि िोिा. सिड ि कटुंवबयाुंना एकमेकाुंच्या भेवटिी ओढ लागली िोिी.
त्यामळे शिाजीराजाुंनी कटुंबाच्या भेवटिे मनािर घेऊन बेगेँ ळूर सोडले. मजल दरमजल करीि, िीथड िेत्राुंना भेटी देि िे
आपल्या घोडदळ-पायदळासि पण्याकडे येि िोिे. त्यािेळी वशिरायाुंना पकडण्याच्या िेिने शाविस्िेखान पण्याच्या लाल
मिालाि तळ ठोकून बसला िोिा. त्यामळे शिाजीराजे आवि वशिराय याुंिी भेट जेजरीि िोिे वििािे िोिे.
बय्राि िषाड नुंिर मखािलोकन करायिे झाल्यास िे एखाद्या िीथड िेत्री करािे, असा धावमड क सुंकेि असल्यामळे वशिरायाुंनीिी
जेजरीिि िवडलाुंिी भेट घ्यायिे ठरिले. शिाजीराजे जेजरीला येिाि त्याुंनी गडािर जाऊन खुंडोबािे दशड न घेिले. आज
ज्या वठकािी ' अवडि पायय्रा ' आिेि, त्या वठकािी वपिापत्राने भेट घ्यायिे ठरले. प्रथम एकमेकाुंकडे न पिािा साजक िपाने
भरलेल्या काशाच्या परािीि शिाजीराजे व वशिरायाुंनी पाविले. आनुंवदि झालेले परस्पराुंिे िेिरे दोिाुंनावि वदसले. नुंिर,
वशिरायाुंनी नम्रपिे आपले मस्िक शिाजीराजाुंच्या िरिािर टेकिले. वपिापत्राने एकमेकाुंना कडकडून वमठी मारली.
शिाजीराजे व वशिराय याुंच्या डोळ्यािून आनुंदाश्रू िरळले.. असे झाले शिाजीराजे आवि वशिरायाुंिे ' मखािलोकन ' .
नुंिर आम्िी जेजरी गडािर पोििलो.
मिाद्वारािून गडािर प्रिेश के ल्यानुंिर समोर वदसिाि त्या
उुंिि उुंि िार भव्य दीपमाळा व मख्य श्रीखुंडोबाम्िाळसा मुंवदर. दीपमाळाुंच्या डाव्या बाजूने पढे गेल्यानुंिर
िटबुंदीला टेकून उभी असलेली भव्य मल्लासूर दैत्यािी
मूिी पिाियास वमळिे, तर त्यािे समोरि दगडी
बाुंधकामािील गाडी बगाड पिाियास वमळिे.त्याच्याि पढे
पविमेकडे मुंवदराकडे िोंड असलेल्या नुंदीपढे वपिळी
कासि वदसिे, बिुदा सिड विुंदू मुंवदराि कासि पिाियास
वमळिे परुंि इिके भव्य सिा मीटर व्यासािे कासि फक्त
जेजरीिि वदसिे.

-

-

१५ ऑगस्ट असल्यामळे दशड नासाठी प्रिुंड गदी िोिी. राुंगेि उभ राविलो तर दशड नासाठी ३ िे ४ िास लागिार िोिे.त्यामळे
दशड न पासािी कािी सोय आिे का िे पाियला गेलो.अिघ्या प्रत्येकी ५० रुपयाि फ़क्त िीन वमनीटाि दशड न अस रस्टच्या
ििीने लािलेल्या बथिर एकजण बोंब ठोकि िोिा. िेळ ब-या पैकी असल्यामळे आम्िी नॉमड ल लाईनने दशड न घ्यायिे ठरिले
. जिळपास ४.३० िास लाऊन दशड न घेिले पाय ओरडत नव्ििे तर वशव्या घालि िोिे. असो ..
खुंडोबाच्या मख्य मुंवदराि प्रिेश के ल्यािर ,प्रथम लागिे िी सदर, या वठकािी उजव्या िािाला उत्तरेकडे उुंिािर दोन घुंटा
बाुंधलेल्या आिेि. सदरेिरून मुंवदरामध्ये प्रिेश करण्यासाठी साडेिार फट उुंिीिा िाुंदीिा दरिाजा लागिो. मध्य गभड गिृ ाि
उत्तर व दविि वदशेस दोन दगडी घोडे वदसिाि पैकी
उत्तरेकडील घोड् यािर स्िार झालेल्या खुंडोबािी मूिी वदसिे.
िसेि उत्तर व दविि बाजूस दोन दरिाजे वदसिाि त्यापैकी
गदीच्या काळामध्ये मुंवदरामध्ये प्रिेश करण्यासाठी
दवििेकडील दरिाजािा िापर के ला जािो. मख्य गभड गिृ ाच्या
दरिाजाच्या उजव्या िािाला सुंगमरिरी यिािी मूिी वदसिे तर
डािीकडील बाजूस दगडाि कोरलेला गिपिी आिे.मख्य
गभाड गिृ ाम्ध्ये प्रिेश करिाना समोर वदसिो िो मेघडुंबरीिील
भव्य मोठा देव्िारा. समोर खालील बाजूस श्रीखुंडोबा व
म्िाळसा स्ियुंभूलीग वदसिे, श्रीखुंडोबा स्ियुंभूवलुंग िे म्िाळसा
स्ियुंभू वलुंगापेिा आकाराने मोठे आिे, त्याला लागनि
पाठीमागील बाजूस बािाईिे वलुंग आिे,
सिड मुंवदरािे दशड न घेऊन आवि सुंध्याकाळ झाल्यामळे कडे पठाराला दरूनि नमस्कार करून आम्िी गड उिरू लागलो.
एव्िाना ७ िाजले िोिे . १ -२ दकानदाराकडे रािण्यािी िौकशी करून कै लाश लान्ज मध्ये ३०० रुपये देऊन एक रात्र
रािण्यािी रूम बक के ली .
मस्ि रात्री समोरच्याि ऐका िेज िॉटेल मध्ये थाली वर मजबूि िाि मारला . आवि रूम वर येउन अुंग धरिी मािेकडे
स्िाधीन के ल .

-

-

कानािर बाजूलाि िालू असिाऱ्या गोंधळािे मस्ि स्िर कानािर पडत िोिे . अन डोळ्यासमोर वित्र तरळत िोिे उद्यािे लि
- वशिशािीिा िरा वकल्ले परुंदर.
१६ ऑगस्ट २०१५
सकाळी ५ .३० लाि जाग आली. बाजूच्या घराि िालू असलेला खुंडोबािा गोंधळ सुंपि आला िोिा तर जेजरी गडािरील
काकड आरिीिे स्िर कानािर येि िोिे .
कालच्या वदिसभराच्या त्रासाने मला झोप मस्ि लागली िोिी . पण माझ्या घोरण्यामळे सागर मात्र रात्रभर झोपू शकला नािी.
सकाळिे प्राुंि विधी आटपून आम्िी ६ .३० च्या समारास िॉटेल सोडलुं . जेजरी गाि नकिि उठत िोि . ििेि गारिा
जाििि िोिा मात्र पािसािा लिलेश नव्ििा.
सरळ आम्िी जेजरी बस स्थानक गाठल . थोड् याि िेळािि सासिड एस. टी. आली . जेजरी िे सासिड एस. टी. विकीट
= २० रुपये

सासवड ला ७ .३० ला आलो . ििा नाश्िा करून स्टॅन्ड वर आलो . परुंदर ला नारायिपूर गाडी जािे इतकच माविि िोि .
परुंि स्टॅण्ड िरच्या लोकाुंना वििारल्यािर कळल वक नारायिपूर गािाि न जािा जर नारायिपूर फाट् यािर उिरलो तर
जवळ पडेल . खरच खूप िेळा google वकुं िा map पेिा स्थावनक मािसि खूप उपयोगी पडिाि.
त्यानसार आम्िी भोर गाडी पकडली . आम्िाला नारायिपूर फाट् याला उिरायिुं िोि तस कन्डक्टर ला साुंवगिलुं वि िोि
.सासिड िे नारायिपूर विकीट १२ रुपये.
आिा मात्र जबरदस्ि ओढ लागली िोिी िी स्िराज्याच्या
परुंदर भेटीिी , ज्या भूमी वर धाकल्या धनीिा सुंभाजी
मिाराजाुंिा जन्म झाला िोिा , वजथे विुंदिी स्िराज्यािी
पविली जडण घडण झाली िोिी िो वशिशािीिा िरा म्ििजे
वकल्ले परुंदर . मरारबाजींच्या पराक्मािी साि आवि
इवििास प्रवसद्ध तह वजथे झाला िो परुंदर . अशी ऐक न
अनेक इवििासािी पाने मनाि उलगडत िोिी . प्रत्येक डोंगर
पाििाना िाि का परुंदर िाि का िज्रगड असा प्रश्न मनाि
उठत िोिा .
साधारि ४५ वमवनटाुंनी कन्डक्टर काकाुंनी नारायि फाटा
आल्यािी घोषिा के ली . बस मधली लोक तर आम्िाला
अशी बगत िोिी वक आम्िी एवलअनि आिोि .असो ..
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फाट् यािर उिरिाि वदशादशड क पाटी वदसिे . परुंदर आवि िज्रगडाकडे --->
गड समोरि वदसि िोिा . अथाुंग .. .प्रिुंड .. धक्याि िेढलेला .. बाजूला मस्ि भािािी शेिी िोिी . बाकी पण्याि कठेवि
नसलेला पाउस मात्र इथे खूप कोसळि िोिा .
िे आम्िला इथल्या शेिािरून आवि दथडी भरून
िाििाऱ्या िड् यािरुनि समजत िोिे .

आमिे फोटो सेशन िालू िोिे .सागर भाऊ
मधला फोटो ग्राफर आज िाुंगलाि फोमाड ि
आला िोिा . विखलािे , गििािर पडलेल्या
दिािे , शेिाुंिे , ओढ् यािे मस्ि
वक्लकवक्लकाट िालू िोिा .
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थोड िालून गेल्यािर वििारल्यािर कळल वक डाुंबरी रस्त्याने ५ km िाट आिे तर डोंगरािून गेल्यािर २ km. तसपण
डाुंबरी िाट िी आमिी िाट नव्ििी. सोप्या िाटेने जायिुं नािी िा
गिधमड प्रत्येकाच्या अुंगी िोिा.
वकल्ल्यािी चढण ब-या पैकी दमछाक करिारी आिे. पण वनसगड राजाने साथ वदल्याने पूिडिळ
े आकाश अभ्राच्छावदि राविलुं.
पण १ /२ तस िढाई करून गेल्यािर कळल वक आम्िी िाट िकलो आिोि . ज्या िाटेने आम्िी िाललो िोिो िी ऐका
धबधब्यािी िोिी . आवि ज्याला आम्िी पायािे वनशाि समजत िोिो िे मळाि गराुंच्या पायािे वनशाि िोिे. आजूबाजूला वि
कोि नव्िि . िरून गडािर जािा-या गाड् याुंिे आिाज
येि िोिे पण वर जाण्यािा मागड कािी सापडि नव्ििा .
पािसामळे िाटािी अस्पष्ट झाल्या िोत्या .मग आम्िी सरळ
कसली िाट आिे यािी पिाड न करिा िरच्या वदशेने जायिुं
ठरिलुं . कसे बसे काट् या झडपािून १ िासाच्या अथक
प्रयत्नाने डाुंबरी रस्त्याला आलो. man vs wild मधल्या
bear grylls ला जेव्िा शेिटी िाट सापडल्यािर आनुंद
िोिो िसाि आनुंद आम्िाला झाला . आिा मात्र जास्ि
शिािपना न करिा डाुंबरी रस्त्यानेि जायिुं ठरलुं .
िाटेि ऐका गाडी िाल्याने वलफ्ट वदली आवि आम्िी
पविल्या प्रिेशद्वारापाशी आलो . वकल्ला पिड पिे आमीच्या
िाब्याि आिे . पविल्या िेकपोस्ट पाशी ओळखपत्र िेक
के ली जािाि . बाइक ला िॅलमेट वशिाय परिानगी नािी .
गडाच्या आसमुंिाि प्रिेश करिानाि लष्ट्कराच्या अवस्ित्िािी जाविि झाली. विथे उपवस्थि लष्ट्करी जिाुंनाुंनी िज्रगडािर
जाण्यािी परिानगी नािी असे साुंगन धक्का वदला. "िमारे जैसािी एक जिान िोगा उस रास्िेपे, जो आपको आगे निी जाने
देगा" असे साुंगि त्याने आमिी दाुंडी उडिली.असो..
या गडािे सिाड ि मित्िािे िैवशष्टये म्ििजे वशिरायाुंिा, मिाराष्टािा, स्िराज्यािा पविला यिराज व दूसरा छत्रपिी सुंभाजी
राजे याुंिा जन्म मिारािी सईबाई सािेब याुंिे पोटी सन 14 मे 1657 रोजी झाला. ज्योविषाने त्याुंिे भविष्ट्य ििड न के ले. "िा
उुंि डोंगरी वकल्यािर
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रािील, वशिासारखे िाुंडि करेल, शत्रूच्या उराि धडकी भरिेल, िा वभम पराक्म करेल." िे शब्द खरे ठरले. शुंभूराजाुंिी िी
जन्मभूमी पािन झाली.
परुंदर म्ििजे इुंद्र. ज्याप्रमािे इुंद्रािे स्थान बलाढ् य िसाि िा परुंदर. परािाि या डोंगरािे नाि आिे 'इुंद्रनील पिड ि'. िनमुंिाने
द्रोिावगरी उिलून नेि असिाना त्या पिड िािा कािी भाग खाली पडला िोि िा इुंद्रनील पिड ि. बिामनीकाळी बेदरिे िुंद्रसुंपि
देशपाुंडे याुंनी बिामनी शासनाच्या ििीने परुंदर िाब्याि घेिला. त्याुंनी परुंदरच्या पनवनड माड िास प्रारुंभ के ला. त्याि
घराण्यािील मिादजी वनळकुं ठ याने कसोशीने िे काम पूिड के ले. येथील शेंदऱ्या बरूज बुंधािाना िो सारखा ढासळि असे.
िेव्िा बाविरनाक सोननाक याने आपला पत्र नाथनाक आवि सून देिाकाई अशी दोन मले त्याि गाडण्यासाठी वदली. त्याुंिा
बळी घेिल्यािरि िा बरूज उभा राविला. िा वकल्ला सन १४८९ च्या समारास वनजामशािी सरदार मवलक अहमद याने
वजुंकून घेिला. पढे शके १५५० मध्ये िो आवदलशािीि आला.
इ.स. १६४९ मध्ये आवदलशिाने शिाजीराजाुंना कै देि टाकले. त्याि िेळी वशिाजी मिाराजाुंनी अनेक आवदलशािी वकल्ले
आपल्या िाब्याि घेिले. म्ििून वशिरायाुंिा बुंदोबस्ि करण्यासाठी आवदलशिाने फत्तेखानास रिाना के ले. पररवस्थिी फारि
वबकट िोिी. एकीकडे आपले िडील कै देि िोिे तर दसरीकडे फत्तेखानाच्या स्िारीमळे स्िराज्य धोक्याि येिार िोिे.
मिाराजाुंनी यािेळी लढाईसाठी परुंदर वकल्ल्यािी जागा वनिडली. मात्र यािेळी गड मराठ् याुंच्या िाब्याि नव्ििा. मिादजी
वनळकुं ठराि याुंच्या िाब्याि वकल्ला िोिा. त्याुंच्या भािभािाुंमधील भाुंडिािा फायदा उठिून मिाराजाुंनी वकल्ल्याि प्रिेश
करण्याि यश वमळिले. या परुंदर वकल्ल्याच्या सािाय्याने मराठ् याुंनी फत्तेखानाशी झुंज वदली आवि लढाई वजुंकली. वशिाजी
मिाराजाुंना या पविल्या लढाईिि मोठे यश प्राप्त झाले. सन १६५५ मध्ये वशिाजीराजाुंनी नेिाजी पालकर यास गडािा
सरनौबि नेमले.
१६६५ मध्ये मोगल सरदार जयवसुंगाने परुंदराला िेढा घािला. या यद्धािे ििड न सभासद बखरीमध्ये असे आढळिे.'िेव्िा
पूरधुं रािरी नामजाद लोकाुंिा सरदार रावजयािा मरारबाजी प्रभू म्ििून िोिा. त्याजबरोबर िजार मािूस िोिे. याखेरीज
वकल्ल्यािे एक िजारे असे दोन िजारे लोक िोिे. त्याि वनिड करून मरारबाजी याने सािशे मािूस घेऊन िे गडाखाली
वदलेरखानािरी आले. वदलेरखान िालेदार जोरािर पठान पाि िजार याखेरीज बैईल िगैरे लोक ऐशी गडास िौिरफा चढत
िोिी. त्याि िोऊन सरवमसळ जािले. मोठे धूरधुं र यद्ध झाले.
मािळे लोकाुंनी व खासाुं मरारबाजी यानी वनदान करून लढाई के ली. पािशे पठाि लष्ट्कर ठार झाले. .' मरारबाजी देशपाुंडेिे
िे शौयड पािून वदलेरखान बोवलला,'अरे िू कौल घे. मोठा मदाड ना वशपाई िज नािावजिो.' ऐसे बोलीिा मरारबाजी बोवलला,
'िझा
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कौल म्ििजे काय? मी वशिाजी मिाराजाुंिा वशपाई िझा कौल घेिो की काय?' म्ििोवन नीट खानािरी िावलला. खानािरी
िलिारीिा िार करािा िो खानने आपले िीन िीर मारून परा के ला. िो पडला. मग खानाने िोंडाि आुंगोळी घािली, 'असा
वशपाई खदाने पैदा के ला.'
खानाने िज्रगड िाब्याि घेिला आवि परुंदरािर िल्ला के ला व परुंदर मािीिा िाबा घेिला. मािीिर खानािे आवि
मरारबाजीिे घनघोर यद्ध झाले. मरारबाजी पडला आवि त्याि बरोबर परुंदरिी पडला. िे ििड मान जेव्िा राजाुंना कळले िेव्िा
त्याुंनी जयवसुंगाशी ििािे बोलिे सरू के ले आवि ११ जून १६६५ साली इवििासप्रवसद्ध 'परुंदरिा तह' झाला. याि २३
वकल्ले राजाुंना मोगलाुंना द्यािे लागले.
गडािर पाऊस जास्ि झाल्यामळे सिड त्र विखलािे साम्राज्य उभे िोिे . १० िाजले िोिे िरीपि सिड त्र धके िोिे . गडािर
सरुिािीलाि रिझुंजार वकल्लेदार िीर मरारबाजींिा आिेशपूिड पिळा आिे पिाड कृिी पिळा दोन िािािल्या दोन िलिारी
सरसािून जि कािी कािी काळाला आव्िान देि आपल्यािी शरीराि रक्त आिे आवि िे सळसळू शकिे यािी सखद जािीि
करुन देि आपले स्िागि करिो. समोर आलेल्या गनीमािी पािािर धारि बसली असिार िे नक्की. पिळ्यासमोर उभुं
राविलुं तर उजिीकडिी िाट वर बालेवकल्ल्याकडे जािे आवि दसरी िज्रगडाकडे. खालून येिारी गाडीिाट पिळ्याकडे
येऊन िज्रगडाला जािा-या िाटेला वमळिे. पिळ्यािे रौद्ररूप डोळ्याि साठिून आवि िीर मरारबाजींच्या पराक्माच्या
स्मिृ ी मनाि घोळिीिि गडदशड नाला आम्िी पढे वनघालो.

-

-

पढे वबनी दरिाज्याि पोिोिलो. दरिाजािरून िळिे घेि येिारी गाडीिाट सुंदर वदसिे. मागे एक जना ििड देवखल आिे. ििड
मात्र पडक्या अिस्थेि आिे.
िाटेि पवडक अिस्थेिले वनिासी बुंगले आिेि.
परुंदरेश्वरािे यादिकालीन मुंवदर आिे. विथेि थुंड
पाण्यािे टाके आिे. नुंिर मािीिर आमीिी िौकी आिे
विथे मोबाईल आवि कॅ मेरा जमा करािे लागिाि . बाकी
पूिड गडािर फोटो बुंदी आिे . आिा वि बुंदी वकल्याच्या
सुंरििासाठी आिे वक आमीच्या िे मात्र कळत नािी .
असो उजव्या बाजूला वशिरायाुंिा एक अधड पिळा
प्रविष्ठापीि के लेला आिे. िोराुंनी मिाराजाुंना देखील
सोडलेले नािी. मिाराजाुंच्या डोक्यािरील छत्र गायब
आिे. वर मात्र खाडी चढण आिे . पढे कािी पडक्या
िाड् यािे अिशेष लागिाि .
अधूनमधून पािसािा मारा िोि िोिा पण वशि पळून
जाि िोिा. परुंदरिा बालेवकल्ला राजगडच्या बालेवकल्ल्यापेिा कमी उुंिीिर आिे आवि िढििी सोपी आिे. चढण सुंपली
की वदल्ली दरिाजा आिे. वदल्ली दरिाजािून वर आलुं की अजून एक दरिाजा आिे. दरिाजाच्या वभुंिीिर रुंगाने कल्याि
दरिाजा असुं वलिीलुं आिे .
कल्याि दरिाजासमोर खुंदकडा आिे. खुंदकड् याच्या अगदी टोकािरून िज्रगड, परुंदर-िज्रगड मधली भैरिवखुंड, कािी
बुंगले, राजाळ िळे असे वििुंगम दृष्ट्य वदसिे. खुंदकड् यािर कािी झाडीि झाकल्या गेलेल्या वििीरी आिेि. खुंदकड् याच्या
टोकािर बरुज आिे. विथे थोडािेळा विश्राुंिी घेऊन पोटपूजा करून कल्याि दरिाजाकडे आलो. कल्याि दरिाजािून आत
येऊन थोडुं पढुं आलुं की राजगादी टेकडी आिे. येथे सुंभाजी मिाराजाुंिा जन्म झाला िोिा. मोठ् या उत्सािाने टेकडी वर
िढून गेलो पण िरिी एका बाजूला भक्कम िटबुंदीखेरीज कािीि बाुंधकाम वशल्लक नव्ििुं.
खाली येऊन िसुंि पढुं गेलुं की के दार टेकडी आिे. त्यािर के दारेश्वरािुं परािन मुंदीर आिे. राजगादी टेकडीिरून
के दारेश्वरािुं दशड न घेिारी वशिराय आवि शुंभूिी जोडी ििभर डोळ्यासमोर िरळून गेली. के दार टेकडीिर फक्त के दारेश्वर
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मुंदीर आिे जिू त्या मुंदीरासाठीि िी टेकडी विथे आिे. मुंवदर िसुं लिान आिे पण रेखीि आिे. समोर नुंदी आवि एक
दीपमाळ आिे. मिावशिरात्रीला येथे भाविकाुंिा पूर येिो.
िरूिराजाने कािी िेळासाठी आमिी रजा घेिली.
आवि मुंवदराच्या दगडी व्िराुंड्याि आम्िी पिुडलो.
जगाि सिाड ि सुंदर काय असेल तर वनसगड . पाय
वनघि नव्ििा पण परत तर जायिुंि िोिुं जीिनाच्या
रिाटगाडग्याला जुंपून घेण्यासाठी. के दारटेकडी िरुन
पढे दरी वदसि िोिी पण धक्याि साम्राज
असल्यामळे कािीि वदसि नव्ििे .
आिा िेळेअभािी आम्िी काढिा पाय घेिला .परत
येिाना परत मरारबाजींच्या पिळ्यािे दशड न घेिले .
त्याुंिा िो आिेश शब्दाि ििड न करिे कवढिि.
परुंदर वकल्ला भारिीय सैन्य दलाच्या िाब्याि आिे
त्यामळे जागोजागी िेवकुं ग िालू असिे. िेव्िा स्ििःिी ओळखपत्रे आवि िेल्मेट आिश्यक. गडािर सैवनक असल्याने वफरिे
एकदम सरविि आिे. गडािर टिाळी, छे डछाड असले प्रकार िोि नािीि.
गडािर प्यायिे पािी आिे. परुंदरेश्वर मुंवदराच्या बाजूला ििा
नाश्ट् यािी पण सोय आिे. मात्र के दारेश्वरला जािान पाण्यािी
बाटली सोबि असू द्यािी. पण वकल्ल्यािी काळजी मात्र
कािीि घेिली नािी आिे. वकल्यािर वशिाजीमिाराजाुंच्या
इवििासापेिा आवमड लाि जास्ि मित्ि वदले आिे. जागोजागी
बरुज कोसळले आिेि. दरिाजे शेिटिे घटका मोजि आिेि
आवि आमी िे बुंगले मात्र आवलशान पद्धिीने उभे आिेि.
परिीच्या प्रिासाि ऐका पण्याच्या मािसाने वलफ्ट वदली
त्यामळे डायरेक्ट आम्िी पायथ्याच्या गािाि आलो .
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पढे ऐका डम्पर ने वलफ्ट वदली आवि आम्िी सासिड ला पोििलो .
सासिड ला येउन पेटपूजा के ली आवि पण्याला जाऊन मबुं ई
िी गाडी पकड् यािे ठरिले परुंि िेिढ् यािि दवििडी -फलटण मुंबई एस. टी. आल्यामळे डायरेक्ट मुंबई गाठायिे ठरिले .
गाडी फल िोिी म्ििून सीटच्या मधल्या जागे वर आम्िी
भारिीय बैठक मारली .
आिा मात्र २ वदिस दडी मारून बसलेला पाऊस मनसोक्त
कोसळि िोिा . आवि आम्िी २ वदिसािी भटकुं िी सुंपउन
शिरािी िाट धरत िोिो.
खरच मुंबई -पिे - मल्िारगड -सासिड -जेजरी -सासिड -परुंदर
या २ वदिसाच्या भटकुं िी ने खूप कािी वशकिले िोिे .
खूप रानिाटा धन्धाळल्या िोत्या . ग्रामीि भागाशी अगदी जिळून सुंपकड आला िोिा . २ वदिस मिाराजाच्या मलखाि
घालिल्यानुंिर पाय घरी वनघि नव्ििे पण नाईलाज िोिा .
आयष्ट्भर पोटापाण्याच्या उठाठेिी करत असलो िरी ह्या सह्याद्री च्या प्रेम पोटी असाि पन्िा पन्िा सह्याद्रीच्या कशीि येि
रािीन . पन्िा नव्या भटकुं िी साठी . नव्या िाटािर िालण्यासाठी, निे डोंगर पालथे घालण्यासाठी .सह्याद्रीिे िारे पन्िा पन्िा
अुंगािर घेण्यासाठी.

वदसूुं लागले डोंगर जरा वमटिा लोिन
विथें किी िरी मला नेऊुं लागलें ओढून
खळखळिारी पानें … दूर पळिा-या िाटा
िाटाुंसिें त्या पळालों सारें कािीं झगारून
एक ‘वजप्सी’ आिे माझ्या खोल मनाि दडून...!! ई सावित्य प्रविष्ठान
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कठलीिी भाषा िाुंगली वकुं िा िाईट नसिे. आपली भाषा िी आपली भाषा. जशी दोन
मािाुंिी िलना करिा येि नािी िशी दोन मािभृ ाषाुंिीिी करू नये. आपि आपली भाषा समद्ध
ृ
करण्यासाठी काय करिा येईल िे करािे. बस्स.
िर िसे अनेक िाुंगले मराठी लोक िाुंगलुं कािी करायिा प्रयत्न करि असिाि. कािी
िाुंगले लोक िाुंगलुं मराठी वलिायिा प्रयत्न करि असिाि. आवि िे िाुंगलुं जास्िीि जास्ि मराठी
लोकाुंपयंि पोिििण्यािा प्रयत्न आम्िी करिो. दर मविन्याला डझन अधाड डझन पस्िकुं प्रकावशि करिो.
िी समारे िीन लाख िािकाुंपयंि पोिोिििो. आजिर िजाराच्या घराि पस्िकुं प्रकावशि के ली आिेि.
यािर खष व्िािुं. अवजबाि नािी.
बारा कोटी लोकाुंिी भाषा मराठी. त्यािले वनदान सिा कोटी सािर.
आवि िािक वकिी? िीन लाख?
बिुि नाइन्साफ़ी िै.
मराठीिला प्रत्येक सािर िािक व्िायला ििा. मोबाईलिा िाढिा प्रसार आवि इुंटरनेटिा
िाढिा व्याप पिािा, िे शक्य आिे. िोय. िे शक्य आिे.
मराठी ई बक्स िे िािक कोटीच्या सुंख्येि असायला ििेि.
िे कोि करिार?
िम्िी!
ििम्िी आपल्या ओळखीच्या वकमान दिा लोकाुंिे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या. त्याुंना िािक
बनिण्यासाठी आम्िी जुंग जुंग पछाडू. िे शुंभर लोकाुंना िािक बनििील. लाखाुंिे कोटी व्िायला वकिीसा
िेळ लागिार?
सिड प्रकारच्या िािकाुंसाठी आम्िी पस्िकुं बनििो. बालसावित्यापासून िे गूढ कथाुंपयंि
आवि ज्ञानदेि िकारामाुंच्या सुंि सावित्यापासून िे अगदी कामसूत्रापयंि. प्रत्येक िऱ्िेच्या ियाच्या,
वनिडीच्या, आिडीच्या िािकासाठी आम्िी पस्िकुं बनििो आिोि. अगदी कृषी आवि रेवसपी सद्धा.
-
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वमत्राुंनो. या अवभनि अवभयानाि सावमल व्िा.
दिा लोकाुंना िािक बनिा.
दिा सािराुंिे ई मेल पत्ते आम्िाला कळिा.
असे ई मेल आय डी पाठििा-या िािकाुंना आम्िी VIP िािक दजाड देिो. .

आमिा पत्ता :esahity@gmail.com
अवधक मावििीसाठी भेट द्या :www.esahity.com

आपले नम्र

टीम ई सावित्य प्रविष्ठान
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