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लेखकलखक

ूकाशकांना

म्हणे
ह िबकेटमुुळे दोन दे श जोडले जातात. इ
इथे तर पाण्यासाठी कालव्याने दोन िजल्हेह,, दोन राज्यं जोडताना
मारामारी! आकाश‐जमीन कधी सूयिर् करणांनी तर कधी पावसाने जोडलेले. गावे, शहरे रःत्याने‐ रे ल्वेने जोडलेली. त्यासाठी
कधी समुिात पूल बांधले तर कधी बोगदे बनवले. िहमालय, भारत आिण चीनला वेगळे करतो. सह्यािीची उत्तर‐दिक्षण
पवर्तरांग, गुुजरात आिण महाराष्टर्ाला
ह ष्टर् वेगळे करते; तशी ती कोकण आिण पठाराला जोडतेही. पण द
दोन मनं कधी आिण कशी
जुळणार ?
तर िनिमत्त आहे फक्त गड‐िकल्ल्याचं. गुुजरातच्या डांग आिण नािशकमधील बागलाण या ूांतांच्या सीमेवर
सेलबारी आिण डोलबारी रांगेवर अनेक िकल्ले आहे त. त्यासाठी शक्य िततक्या सकाळी नािशक गाठू न ितथून ताहराबादला
जाताना ूत्यक्ष घडलेल्या इितहासापैकी इं टरनेटवरून सोबत घेतलेला इितहास वाचू लागलो. तो असा:
मुल्हे रचा िकल्ला ूाचीन आहे . पूवीर् िकल्ल्यातच गाव वसलेले होते. माऽ कालांतराने गाव खाली उतरले आिण
पायथ्यापासून सुमारे २ िकमी अंतरावर वसले. (ःथािनक लोक हे दग
ु र् संवधर्नासाठी महत्वाचे आहे तच. योग्य सुिवधा

िमळाल्या नाहीत तर कदािचत ते गडापासून आणखी दरू जातील.) या भागात मयूरध्वज नावाचा राजा होऊन गेला आिण

गावाला मयूरपूर नाव पडले. तर िकल्ल्याला मयूरगड हे नाव पडले. औरं गजेबने िकल्ला िजंकला तेव्हा याचे नाव औरं गगड
असे ठे वण्यात आले. मुल्हे रचा िकल्ला बागुल राजांनी बांधला.

इ.स. १३०८ ते १६१९ पयर्ंत बागुलांनी येथे राज्य केले. या घराण्याच्या नावावरूनच पिरसराला बागुलगड व त्याचा अपॅंश
बागलाण हे नाव पडले. (एखाद्या जागेचं नाव काय असावं आिण नाव पसरावं हे तेव्हाही अिःतत्वासाठी महत्वाचं होतं. राजेशाही

असल्यानेे तेेव्हा नामांंतरणाचा वाद नव्हता.) बागूल राजेे हेे (सुद्धा) मुळचेे कनोजचे
ो े. या बागुल घराण्याच्या काळातच जगूिसद्ध
ि
मुल्हेे री
मूठ बनवण्यात आली. या घराण्यात एकूण ११ राजे झाले. या राजांना बिहजीर् ही पदवी होती. िवजयनगरमध्ये िहं द ू सत्ता ूःथािपत
होण्यापूवीर् िकतीतरी अगोदर बागलाणमध्ये िहं द ू सत्ता ूःथािपत होती.
अकबराने जेंव्हा खानदे शचे राज्य िजंकले तेंव्हा ूतापशहा बिहजीर् बागलाणचा राजा होता. त्याने मोगलांचे सावर्भौमत्व
पत्करले. पुढे शाहजहानशी या राजाने मैऽीपूणर् संबंध िनमार्ण केले. जुलै १६३६ला औरं गजेबची दिक्षणेचा राज्यपाल म्हणून नेमणूक
झाली इ.स.
झाली.
इ स १६३८ मध्ये वैभवशाली िहं
िहद
दंच
संपष्टात
ष्टात येऊन तेथे मोगलाची
मोगलांची सत्ता ूःथािपत झाली.
झाली मु
मल्हे
ल्हे र ही बागलाणची
ू े राज्य सपु
परं परागत राजधानी. िकल्ल्यावर महं मद ताहीर याची नेमणूक ूथम िकल्लेदार म्हणून झाली. या ताहीरने मुल्हे रजवळ ताहीर नावाचे
गाव वसवले व त्याचे कालांतराने ‘ताहीराबाद’ असे नामकरण झाले. इ.स. १६६२ मध्ये मुल्हे र िकल्ल्यामधील सैिनकांनी अपुढया
पगारासाठी बड
बंड कल.
केले
दस
ु ढया सुरत लुटीनंतर िशवाजी महाराजांनी बागलाण मोहीम उघडली. यामध्ये त्यांनी साल्हे र, मुल्हे र व इतर िकल्ले
ःवराज्यात सामील करून घतल.
घेतले मराठ्यानी
मराठ्यांनी १६७१ मध्य
मध्ये ूथम मु
मल्हे
ल्हरवर
रवर हल्ला कला
केला पण िकल्लदारान
िकल्लेदाराने तो थोपवू
थोपवन
न धरला.
धरला मग
मराठ्यांनी त्याचा नाद सोडला. माऽ साल्हे रच्या लढाईनंतर फेॄुवारी १६७२ मध्ये मराठ्यांनी मुल्हे रगड काबीज केला. त्यानंतर पुन्हा
िकल्ला मोगलांच्या हातात पडला.१७५२ च्या भालकीच्या तहानुसार मुल्हे रसकट खानदे शमधील सवर् ूदे श मराठ्यांच्या हाती आला.
यानंतर िऽबक
यानतर
िऽंबक गोिवद
गोिवंद मु
मल्हे
ल्हरचा
रचा िकल्लदार
िकल्लेदार झाला.
झाला पु
पढे
ढ १७६५ मध्य
मध्ये िकल्ल्यावर गु
गप्तधन
प्तधन िमळाल्याच्या नोंदी पशव
पेशवे दफ्तरात आहत.
आहे त १५
जुलै १८१८ मध्ये हा िॄटीशांच्या तावडीत सापडला.

बस गडाच्या िदशे
द ने जाताना मन इ
इितहासाला
ह
वळसा घालून आले. सरकारी बस वापरल्याने आिण वापर
वेगवेगळ्या कारणाने वाढल्याने गावांना बराच फायदा होऊ
होतोच. ताहराबादला
ह
द
सकाळचा नाँता झ
झाला आिण
शकतो. ह
शहरातला पैसा गावात आला. ताहराबादपासून वाहनातून अठरा
जणांना कोंबून आम्हा नऊ जणांना या नवलाईसकट मुल्हे र
गावापयर्ंत आणूून सोडलं. त्या वाहनचालकाचा व्यवसाय झ
झाला.
उतरताच समोर मुल्हे र, डावीकडे मोरागड आिण
उजवीकडे हरगड अशी तीन आव्हानं मन खूष
ू करतात.
िवौांतीसाठी सुंदर पार असलेल्या आंब्याच्या झाडासमोरील
रःत्याने पायी ूवास सुरू झाला. सुरुवातीची वाट अगदीच ःपष्ट
आहे . हरगडावर जाण्यासाठी आधी िखंडीत जावे लागते हे वाचून
होतो पण तरीही त्या िदशेने जाणारा रःता काही िदसत नव्हता.
िवौांतीसाठी वाटे त िसमेंटच्या अनेक झोपड्या टे कड्यांवर िदसत
होत्या. ितथे न थांबता वळणदार रःत्यावरून चालतच होतो.

वाटे त

समोर

बुरुजावर

गणपतीचे

व

हनुमानाचे िशल्प (ते शेंदरू फासलेले असल्यामुळे) िदसते.
बुरूजासमोर मागे डावीकडे पिहला कमानी नसलेला दगडी
दरवाजा िदसतो आिण काही वेळाने दस
ु रे भग्न ूवेशद्वार.
थोडा
ो
चढ चढल्यानंत
ं र

कमानी शाबूत असलेेल्या

दरवाजामागे सुंदर नक्षीकाम आहे . हा पार केल्यानंतर
आपोआपच उजवीकडे मोठ्या गणेश तलावावर नजर जाते.
तलाव िहरवागार
ि
(?) आहेे .

तलावाच्या अलीकडे एका पडक्या वाःतूची िखडकी
शाबूत आहे . तलावापलीकडे आत‐बाहे र अूितम नक्षीकाम असलेले
दगडी बांधकामाचे मंदीर आहे . पाणी ःवच्छ असते तर याचे
ूितिबंबही सुंदर िदसले असते. मंिदराशेजारील दगडांवरून
चालताना आपण मंिं दरापासून तुटलेेल्या भागांंवरून चालत आहोत
ो
अशी शंका आली. मंिदराचे ःतंभ , त्यावरील आिण िभंतीवरील
कोरीव काम ःतुत्य आहे . गणेशाची मूतीर्, त्यासमोरील िशविपंड
अंध
ं ारात आहेे त. मंिं दराच्या बाहेे रील
ी बाजूस काहींींनी आपलीी नावेे
िलिहली असल्याने ती बाहे रून खराब िदसते. मंिदरात अंधार
असल्याने ते आतून माऽ ःवच्छ आहे .

पुन्हा तलावाच्या शेजारून दरवाजासमोरील रःत्यावर
आलो ज्या रःत्यान
आलो.
रःत्याने आलो त्याला समातर
समांतर वाटवर
वाटे वर झाडाची
झाडांची कमानी
असलेली दस
ु री ( कदािचत फसवी) वाट आहे . इथपयर्ंत येवूनही िखंडीपयर्ंत
जाण्याचा रःता िदसेना. दोन वाटा िजथे एकमेकांचा िनरोप घेतात ितथे
मल्हे
मु
ल्हरगडाकड
रगडाकडे जाणारी वाट दाखवणारा फलक िदसला.
िदसला आम्ही डावीकडची
मुल्हे रच्या िदशेने जाणारी वाट िनवडली. उजवीकडची वाट उं चावर िकंवा
हरगडच्या िदशेने जाणारी वाटली नाही.
पायपीट केल्यानंतर मुल्हे रच्या पायथ्याशी असलेल्या हत्ती
टाका व मोती टाका अशी दोन पाण्याची टाकी असून मोती टाक्यातील
पाणी ःवच्छ आिण गोड आह.
आहे आतील मोठमोठ्या िशळामु
िशळांमळे
ळ टाक्याची
टाक्यांची
खोली कळते. दोन्ही टाक्यांच्या मधोमध जाणारी वाट जाःत चढावाची
िदसल्याने आम्ही ती िनवडली नाही. टाके डाव्या हाताला ठे वत पुढे चढण
िदसेल अशी वाट शोधत चढू
िदसल
चढ लागलो.
लागलो पण काही कल्या
केल्या िखडीकड
िखंडीकडे जाणारा
रःता िदसत नव्हता, िशवाय इतक्या उं चीवरही आलो होतो की आता उतार
शोधण्याची वेळ आली. एका वळणावर पोहोचल्यानंतर अगदी थोड्याच
अंतरावर खाली उतर
अतरावर
उतरण्यासाठी
यासाठी पायढया िदसल्या. सोप
सोपं आह
आहे म्हणता
हणता
म्हणता कसरत करत िखंडीत उतरलो.

आता कुठे ूत्यक्ष हरगडसाठी पायपीट सुरु झाली. गडावर जाणारी
वाट ःपष्ट नाही.
नाही खाली िदसलल्या
िदसलेल्या धनगराला िवचारून खाऽी करून घतली.
घेतली कसही
कसेही
करून उं चावर िदसणाढया िशळांपयर्ंत पोहोचायचे ठरवले आिण िदसेल त्या मागार्ने
चालत रािहलो. आश्चयर् म्हणजे झाडाझुडूपांतून चालताना हुबेहूब घुंगरूूमाणे
आवाज यत
येत होता. त्या वनःपतीच
वनःपतीचे नाव नाही माहीत.
िशळांच्या वर थोड्या सपाटीवर आल्यानंतरही हरगडचा माथा बराच
उं चावर ह
होता. िखंडीपासूून िशळांपयर्ंत िजतके चढूू न गेलो पुन्
ु ह
हा िततकेच त्या
उं चीवर िवरुद्ध िदशेला म्हणजे मुल्हे रच्या िदशेने चालत यावे लागले. िखंडीतून जी
िकनार िदसली होती त्यावरून वेगाने उं ची गाठू लागलो.

हरगड चढताना काही िवशेष पहायला
िमळे ल अस
िमळल
असे

वाचण्यातही आल
आले नव्हत.
नव्हते पण पु
पढे
ढ

सरसगडला असलेल्या पायढयांूमाणे रचना िदसली.
पण तुलनेने रुं दी कमी, त्यामुळे कठीण आिण उं ची
कमी त्यामु
कमी,
त्यामळे
ळ चढ
चढण्यास
यास सोप्या होत्या.
होत्या पायाला
टोचणारी पण शरीरात न रूतणारी झुडुपे पार करावी
लागतात. त्यानंतर एक अनपेिक्षत अूितम सुंदर
दरवाजा िदसतो. तो चढण
चढणे आ
आव्हानात्मक
हानात्मक आह.
आहे .
दरवाजाखालील

िभंतीला

टे कून

रचलेल्या लगोरीवर चढलो. समोर आिण उजव्या
बाजूला खाचा शोधून दरवाजाबाजूच्या िभंतीला िमठी
मारत अगदी दहा‐पंधरा सेमी जागेवर दोन्ही पायांचे
तळवे सांभाळूू न सरकवले. एका हाताने चाचपडत
दाराची आतील िकनार जाणवली आिण सुखरूपपणे
आत िशरलो. अनेक पायढया चढू न जाताना पुन्हा
सरळ रे षेत भक्कम दरवाजातून िशरताना डाव्या
बाजूला िशलालेख िदसतो.

पठारावर येताच एक अःवच्छ
पाण्याचे टाके िदसते. उजवीकडील ‘हजारबागदी’
नावाची ूचंड तोफ हे देखील गडाचे वैिशंट्य आहे .
ती

(तेंव्हाच्या

काळातल्या

मावळ्यांनी)

उचलण्यासाठी आिण िफरवण्यासाठी तोफेला कडा
आहे त. वजनदार असल्याने ती कदािचत गडावरच
आहे . गड‐िकल्ले,

इितहास आिण

संबंिधत

व्यक्तींिवषयीच्या वःतू गडावरच राहू िदल्यास
गडावर येणाढयांची संख्या वाढे ल असे मला वाटते.
दरू वर पठारावर एक पडके मंदीर
आहे . वाटे त वाड्याचे अनेक अवशेष िदसतात.
िमऽांना या गडावर येणारी दस
ु री वाट िदसली.
त्यासाठी हरगड आिण मुल्हे र यातील िखंड
ओलांडून पलीकडू न िदसणारी वाट धरावी जी
आधी पडक्या मंिदराकडे येईल. झालं असं की
गडावर येताना वाटे त सामान ठे वलं त्यामुळे ही
वाट तपासून पाहता आली नाही.

पाऊल पुढे िकंवा खाली घसरवून उतरण्यास मऊ माती
मदत (?) करते. मागे िफरताना हरगडपासून िखंडीकडे जाणारी
चढण्यासाठी सोपी व कमी अंतराची वाटही िदसली.

आलेल्या

मागार्ने पुन्हा मुल्हे रच्या िदशेने मागर्बमण सुरू झाले. काही वेळाने
मुल्हेे रचा नवखा मागर्र् सुरू झाला. दरू
ि
ु नच मुल्हेे रचेे वैैिशष्टय िदसू
लागले.
डोंगराच्या
ों
वलयीचा
ी अत्यंत
ं हुशारीने
ी े वापर के लेेला
िदसतो. उजवीकडे डोंगरावर हनुमानाची मूतीर् कोरलेली िदसते.
आधी त्या िदशेने जावे लागते. वलयदार वाट एकामागून एक उं च
िभंतींमागेे लपवलेेली आहे
आ े . कधी
धी डावीकडू
ी न तर कधी
धी उजवीकडू
ी न
डोंगरापासून सुरू झालेल्या दोन िभंतींमध्ये फारच रुं द आिण कमी
उं चीच्या पायढया आहे त. उं च आिण कठीण पायढया जशा दमछाक
करण्यासाठी असतात तशाच ह्या सोप्या वळणावरच्या पायढया
मुद्दामच शऽूचा वेळ वाया जावा िकंवा अडथळे यावेत म्हणून
असाव्यात असे वाटले. पायढया चढू न जाताना वेगवेगळ्या िदशेने
दरवाजे िदसतात.
दरवाज
िदसतात तसच
तसेच वाटत
वाटे त डावीकड
डावीकडे एक खराब पाण्याच
पाण्याचे टाके
आिण उजवीकडे मोठी गुहा आहे .

तंबू रोवण्यासाठी बालेिकल्ल्यावर जागा शोधताना
बालेिकल्ला िफरून झाला. मावळतीच्या सूयार्चे वाळलेल्या
गवतांवर पडणाढया िकरणांमुळे आकाशातल्या सूयार्च्या छटा
गवताच्या ूत्येक पात्यावर िदसू
द ू लागल्या. डावीकडे वळूू न
पािहल्यावर पाण्याचे खूप मोठे टाके असून त्यात मधोमध खांब
आहे . त्यापुढे रे षेत पाण्याची अनेक मोठी टाकी आहे त.
ूत्येक टाक्यातील वरचा गाळ वाढयामुळे एका
बाजूला गेल्याने दस
ु ढया भागातील पाणी संशयाःपद िदसते.
ड् उं च टे कडीवर वाड्याचे
ड्
व मंिदराचे अवशेष आहे त. तसेच
थोड्या
एक अत्यंत घाणेरडे टाकेही आहे . या टाक्यामुळे आधी पािहलेले
पाणी ःवच्छ आिण िपण्यायोग्य आहे हा पयार्य उरला. उं चीमुळे
थंडी आिण अंधारामुळे चांदण्यांशी मैऽी झाली. ती राऽ वैढयाची
नाही वाढयाची होती. थंडगार राऽ वाढयासह वेगाने वाहून गेली
आिण जाताना सोबतचा थकवा घेवून गेली.

ूत्येक गडावरची पहाट िकती वेगळी असते !!
पहाटे जमीन आिण धुके तसेच धुके आिण आकाश यांमध्ये िक्षतीज असल्याचे ःपष्ट िदसू लागले. एका सरळ
रे षेत ३६० अंश कोनात सवर् बाजूने धुके असल्याचा िनसगार्चा चमत्कार अनुभवास आला. पेिन्सलच्या टोकाएवढे समोरील
सवर् पवताच
सव
पवर्तांचे िशखर धु
धक्याच्या
क्याच्या रषवर
रे षेवर िदसत होत.
होते टाक्यातील ज्या बाजू
बाजने
न पाणी घतल
घेतले ितथ
ितथे वाढयामु
वाढयामळे
ळ िदशा बदलल्यान
बदलल्याने
िहरवा तवंग जमा झाला होता. असे असले तरीही पाणी िपण्यास योग्य होते. ( दस
ु रा पयार्यही नव्हता.)

मोरागडाकडे जाण्याची वाट धरली. त्यासाठी
टे कडीला टाक्याच्या
टकडीला
टाक्यांच्या उजव्या बाजू
बाजने
न वळसा घालू
घालन
न चालू
चाल लागलो.
लागलो
मोरागडचा दरवाजा हरगडच्या पायथ्यापासून िदसत होता.
हरगडचे दरवाजे िकती लपून ठे वले आहे त. बहुधा सवर् गडांचे दार
लपवलेले असत;
लपवलल
असते; पण मोरागडचा दरवाजा माऽ ःपष्ट िदसतो;
पण िजतक्या सहजतेने नजर जाते िततक्या सहजतेने पोहोचता
माऽ येत नाही.
मोरागडसाठी

त्याच्या

िदशेने

मुल्हे रच्या

िकनाढयावर येऊन छोटी‐छोटी आव्हाने न्याहाळली. तटबंदीला
असलेल्या

दरवाजापयर्ंत

येण्यासाठी

मोठ्या
ठ्

खड्ड्यात
ड्ड्

मोठमोठ्या ओबडधोबड िशळांवर योग्य जागी पाय ठे वत
दरवाजापाशी

आलो.

मुल्हे र‐मोरागडमधील

िखंडीत

उतरण्यासाठी मुुल्हे रच्या दगडात खोदलेल्या पायढया
ढ उतरून
यावे लागते. उतरल्यावर डाव्या बाजूला पाण्याचे टाके असून
त्यापुढे दोन्ही गडांना जोडणारी तटबंदी एका बाजूला म्हणजे
मुल्हे रगावाच्या िदशेने असून दस
ु ढया बाजूला दरी आहे .

डावीकडे

तटबंदीवरून चालताना

मुल्हेे रच्या पायथ्याशी असलेेले सोमे
ो ेश्वर मंद
ं ीीर
आिण दरू वर जुन्या वाड्यांचे अवशेषही िदसले.
तटबंदीच्या टोकाला दरवाजा असून त्याचा
काहीसा
ी भाग बुजलेेला नाहीी व त्यामुळे तोो िकमान
ि
ओळखता तरी येतो. त्यापुढे काही पायढया आहे त.
मोरागडसाठी

कातळात

कोरलेल्या

पायढया

चढण्याआधी
धी सुरुवातीला
ी
हातांंवर जोर
ो देे त
चढल्यानंतर पायढयांवरून हाच मागर् आधी मुल्हे र
उतरताना पािहलेल्या मागार्सारखा िदसतो.
असमान उं च पायढया चढताना
समोरच्या पायरीचा आधार घ्यावा िकंवा जोर
द्यावा लागतो.
लागतो अशा वीस त
ते तीस पायढया
चढल्यानंतर आपण गणपती व हनुमानाचे िशल्प
असलेल्या दरवाजापाशी येतो. त्यापुढे उजवीकडे
पाण्याचे टाके लागत.
पाण्याच
लागते

वळसा घालून ितथून पुन्हा डावीकडे मळलेल्या वाटे ने पण
दरीला
ी दरू ठेे वत पुन्हा दगडीी पायढया चढाव्या लागतात. आधीच्या
कठीण पायढया चढू न आल्यानंतर या सोप्या वाटतात. मागे दरी आहे
अशी भीती मनात आल्यास त्या कठीण वाटतीलही....आिण दरू
ु न
ि
िदसले
ेल्या दरवाजात आपण ूवेेश करतो.
ो
दरवाजातून मागे वळू न पािहल्यास तो दरवाजा नसून ती
िभंतीीवरचीी तसबीर
ी वाटतेे. ज्यात मुल्हेे र, हरगड आिण
ि
त्यामागेे
बदलणाढया आकाशाचे दृँय सतत बदलते. पठारावर ूवेश केल्यावर
सुरुवातीला डावीकडे तटबंदीसदृश एक िभंत िदसते.िजच्यावर सहज
चढन
चढू
न िनसगार्ला साद घालता येते.....दाद
दाद दे ता येते. पु
पढे
ढे अःवच्छ
पाण्याची अनेक टाकी िदसतात. डावीकडे अितशय सुंदर असे पाण्याचे
मोठे तळे असून त्यात उतरण्यासाठी पायढया आहे . तळ्याच्या
िभंतीवरील वृ
िभतीवरील
वक्ष
क्ष िबनधाःतपण
िबनधाःतपणे ःवतःच
ःवतःचे रूप तळ्यात न्याहाळताना
िदसतात.

मोरागडचा िवःतार फार मोठा नाही.खाऽीलायक
ःवच्छ पाण्याच
पाण्याचे तळ
तळे माऽ आह.
आहे िशवाय पाण्याच्या आणखी काही
बांधकाम केलेल्या टाक्या आहे त. उतरताना पुढील पायढया आिण
मुल्हे र व हरगड खालील िहरवी मऊमऊ (?) दरी िदसते. मोरागड
पासन
पासू
न मु
मल्हे
ल्हरला
रला जाताना मु
मल्हे
ल्हरच्या
रच्या दरवाजाशी असलल्या
असलेल्या िशळावर
िशळांवर
चढताना त्याला खाचा सापडत जातात. मुल्हे र उतरताना उताराशी
समांतर वाट िमळते. जी आधी टाळलेल्या हत्ती टाके व मोती
टाक्यांमधील वाटला
टाक्यामधील
वाटे ला जावू
जावन
न िमळत.
िमळते त्यामु
त्यामळे
ळ चढताना या दोन्ही
टाक्यांच्या मधून जाणाढया वाटे ला ‘वन–वे‘ समजू नये.
उतरल्यानंतर इथू
उतरल्यानतर
इथन
न पु
पन्हा
न्हा मोरागडच्या िदशन
िदशेने वाट
धरली. कमी उं चीच्या झाडांच्या फांद्या आिण काटे , शटर् मध्ये अडकून
अडथळा आणू लागल्या. कष्ट पडत आहे त म्हणजे काहीतरी खास
पहायला िमळणार हही
हे ही नक्की होता. अगदी बडकाूमाण
बेडकाूमाणे वाक
वाकन
ू न पु
पढे
ढ
गेल्यावर समोरचे झाडी संपून समोर सोमेश्वर मंिदर िदसते.

मंिदराच्या

बाहे र

सुबक

गणेश

मूतीर्समोर

िशविपंडीच्या आकाराचा खड्डा िकंवा ठसा असून त्याच्या ठशाच्या
खोलीएवढे िशविलंग त्यात आहे . मुल्हे रचे सुरुवातीचे तीन दरवाजे
ओलांडल्यानंतर तळ्याशेजारी िदसलेल्या गणेश मंिदराशी सोमेश्वर
मंदीर काहीसे िमळते जुळते आहे . फक्त मंिदरात ूवेश करूनही
गाभाढयात जाण्यासाठी मागर् शोधावा लागतो. ूकाशाची सोय
करूनच अंधारातून जाःतीत जाःत एक व्यक्ती एका वेळी पायढया
उतरून वळू न गाभाढयात येऊ शकते. बाहे र असलेल्या नंिदसमोरील
छोट्याशा चौकोनी िखडकीतून येणाढया ूकाशात आतील िशविपंड
िदसते. त्याभोवती शेषनाग धातूचा आहे . गाभाढयात आत सात ते
आठ जण बसू शकतात.
मंिदरासमोरील मोकळ्या जागेत पलीकडे हनुमानाची
मूतीर् असून त्यापुढे पाण्याचे एक तळे ही बांधलेले आहे . त्याला
ूवेशासाठी आत पायढया आहे त. तळ्याकडे पाहून डावीकडे मुल्हे र व
मोरागड यांमधील तटबंदी िभंतीसारखी िदसते. िशवाय मुल्हे रपासून
मोरागड जाणारा रःता लक्षात येत नाही.

िडसेंबर मिहन्यातल्या या Ôशे िकंिगरीÕत हरगड, मुल्हे र, मोरागड पाहताना एक गोष्ट लक्षात आली की येथील झाडांची
उं ची फार नाही. घनदाट जंगलही नाही. काटे री झाडे माऽ अनेक आहे त. फुलांची संख्या इतर गडांच्या मानाने कमीच
िदसली त्यामळे
िदसली.त्यामु
ळफ
फलपाखरे
ु लपाखर, भु
भंगे, पक्षी,
पक्षी पआयाचा
पआयांचा आवाज ही या ूवासातली कमतरता होती.
होती काही माकड
माकडे होती खरी.
खरी (आम्हाला
पाहून) त्यांची जागा घेणारे कोणी आले असे समजून ते नंतर िदसले नाहीत. सोमेश्वर मंिदरापासून मुल्हे र गावाकडे परतताना
वाटे त िसमेंटच्या नव्या झोपड्या िवौांतीसाठी बांधत असल्याचे पिहले. वषार्तून एकदा िकंवा काही मोजक्या िदवशी होणाढया
भािवकांसाठी ही सोय होती.
भािवकासाठी
होती डागाळलल,
डागाळलेले नाही गडाळलल
गडाळलेले सामान आिण कपड
कपडे घऊन
घेऊन ितन्ही गडाचा
गडांचा िनरोप घतला.
घेतला
मुल्हे रगड ते मुल्हे रगावापयर्ंत एका सुमोने येता येता समोरच बस जाताना िदसली आिण घाईघाईने उतरलो. ती बस
भलत्याच िठकाणी जाणार होती.
होती काही वळ
वेळ रगाळण्यात
रें गाळण्यात गला.
गेला पु
पन्हा
न्हा एका सु
समोने
मोन साल्हर
साल्हे र गावासाठी ूवास सु
सरू
रू झाला.
झाला गाडी
शरीराला गडाकडे आिण हातातला कागद मनाला इितहासात घेऊन गेला......
िशवरायांनी १६७१ मध्य
िशवरायानी
मध्ये बागलाण मोहीम काढली आिण साल्हर
साल्हे र िजक
िजंकू न घतला.
घेतला त्या मोिहमची
मोिहमेची वाता
वातार् िदल्लीच्या
पातशाहाला िमळाली. ते ऐकून पातशहा कष्टी झाला, िन म्हणाला, ‘काय इलाज करावा, लाख लाख घोड्याचे सुभे रवाना केले ते
बुडवले नामोहरम होऊन आले. आता कोण पाठवावे’ तेंव्हा पातशाहाने ‘ िशवाजी जोवर िजवंत तोवर िदल्ली आपण सोडत नाही ‘
असा िवचार कला
केला आिण इखलासखान व बहोलोलखान यास
यांस बोलावू
बोलावन
न वीस हजार ःवारािनशी
ःवारांिनशी सालरीस
सालेरीस रवाना कल.
केले मग
इखलासखानाने येऊन साल्हे रला वेढा घातला.
हे वतमान
ह
वतर्मान ज
जेंव्हा राजाना
राजांना कळल
कळले त
तेंव्हा मोगलाईत पाठवलल
पाठवलेले आपल
आपले सरनौबत ूतापरावाना
ूतापरावांना जासूदाकरवी कळिवल
कळिवले ‘तु
तुम्ही ल
लंकर
कर
घेऊन सालेरीस जाऊन बेहलोलखानास धारून चालिवणे आण कोकणातून पेशाव्यांनाही हशामािनशी रवाना केले. ‘हे इकडू न
येतील तुम्हीही वरघाटी कोकणातून येणे असे दत
ु फार् चालून येऊन गिनमास गदीर्स िमळवणे’ अशी पऽे पाठिवली.

त्याूमाणे एकीकडू न ूतापराव तर दस
ु रीकडू न पेशवे, उभयता सालेरीस आले आिण मोठे युद्ध झाले. सभासद बखरीत
याचा उल्लेख खालीलूमाणे आढळतो :
‘चार ूहर िदवस युद्ध जाहले. मोगल, पठाण, रजपूत, तोफांचे, हत्ती, उं ट आराबा घालून युद्ध जाहले. युद्ध होताच पृथ्वीचा
धुरळा असा उडाला की, तीन कोस औरस चौरस, आपले व परके लोक माणूस िदसत नव्हते. हत्ती रणास आले. दत
ु फार् १० हजार
माणूस मुदाार् जाहल
जाहले पूर वािहल.
वािहले. रक्ताच
रक्ताचे िचखल जाहल.
जाहले. त्याम
त्यामध्ये
य रुतो लाबल,
लाबले, असा कदम
कदर् म जाहला. मराठ्यानी
मराठ्यांनी इखालासखान आिण
बेहलोलखानाचा पाडाव केला. युद्धात ूचंड हानी झाली. या युद्धात िशवरायांच्या एक १ लाख २० हजार सैन्याचा समावेश होता, पैकी
१० हजार माणसे कामास आले. सहा हजार घोडे , सहा हजार उं ट, सव्वाशे हत्ती तसेच खिजना, जडजवाहीर, कापड अशी अफाट
मालमत्ता िशवरायांच्या ह
हाती आली. या युद्ध
ु ात मावळ्यांनी पराबमाची शथर् केली. मोरोपंत पेशवे आिण आिण ूतापराव सरनौबत
यांनी आणीबाणी केली. सूयरर् ाव काकडे यांना पराबम गाजवताना आपला दे ह ठे वावा लागला. ते तोफेचा गोळा लागून पडले. ‘सूयरर् ाव
काही सामान्य योद्धा नव्हे . भारती जैसा कणर् योद्धा त्याचा ूितमेचा असा शूर पडला.’
िवजयाची बातमी िशवरायांकडे गेली. राजे खूप खूष झाले. खबर घेऊन आलेल्या जासूदांना सोन्याची कडी आिण
ूतापराव सरनौबत, मोरोपंत पेशवे, आनंदराव, व्यंकोजीपंत यांना अपार बक्षीस आिण िव्य दे ण्यात आले. हा पराभव िदल्लीच्या
बादशहाच्या िजव्हारी लागला की सभासद म्हणतो‐ पातशहा असे कष्टी झाले. ‘खुद
ु ाने मुुसलमानांची पातशाही दरू करून िशवाजीसच
िदधली असे वाटते. आता िशवाजी अगोदर आपणास मृत्यू येईल तर बरे . आता िशवाजीची िचंता सोसवत नाही.’ असे बोिलले.
मोगलांच्या सैन्याशी समोरासमोर लढाई करून तोपयर्ंत महाराजांना िवजय ूाप्त झाला होता, त्यात साल्हे रचा िवजय ूथम मानावर
होता. असा मोठा िवजय यापूवीर् कधीही िमळाला नव्हता. या युद्धात महाराजांच्या लोकांनी दाखवलेल्या युद्धकौशल्याची व शौयार्ची
कीतीर् चहूकडे पसरली आिण त्यांचा दरारा अिधकच वाढला. साल्हे र िजंकल्यावर त्यासमोरील मुल्हे र िकल्ला मराठ्यांनी िजंकला
आिण संपूणर् बागलाण ूांतावर त्यांनी शह बसवला. त्यामुळे सुरत शहरात कायमची दहशत बसली.

ूवासात

काहीच

िदसले

नाही.

अगदी

ःवप्नसद्धा
ःवप्नसु
द्धा नाही.
नाही इतकी गाढ झोप लागली होती.
होती
साल्हे र

म्हणजे

महाराष्टर्ातील

दस
ु ढया

बमांकाचे िशखर.
बमाकाच
िशखर पिहल्या दशनात
दशर्नात तो कवळ
केवळ डोंगर
भासेल.िकल्ले, शे िकंग वगैरे मािहत नसेल तर रःत्यावरून
म्हणजे िकमान साल्हे रवाडीतून िकल्ला असल्याची काहीच
िचन्हे िदसत नाहीत.
िचन्ह
नाहीत पावसाळ्यात तर िशखरावरच
िशखरावरचे मिदरही
मंिदरही
िदसत नाही; परं तु पावसाळ्यात फक्त बसमधून पायथ्याशी
पोहोचण्याचा ूवासही आनंद दे ऊन जातो.
िशखरावर जाण्याआधी शेतातून जाणारी वाट
खाऽी करून घेतली. संध्याकाळच्या वेळी याच मागार्ने काही
शे कसर् उतरतही होत.
शकस
होते. वाट अगदीच ःपष्ट असल्यान
असल्याने रःता
चुकण्याचा ूश्न नव्हता. थोड्या उं चीवरून उजवीकडे खाली
एका मंिदराचा कळस िदसला. ते मंदीर आहे की घर या
तकार्ला िवराम िमळाला.

आधारासाठी कधी ःवतःचा गुडघा तर कधी तसाच कडक दगड. उतार तीो
नसला तरी अंितम लआय गाठण्यासाठी पायवाटे कडे लक्ष द्यायचे आहे हे लक्षात ठे वून होतो.
उजवीकडे उचावर
उजवीकड
उं चावर पाढरशु
पांढरे शॅ मदीर
मंदीर असताना आमची वाटचाल माऽ डावीकड
डावीकडे होत होती.
होती
खडकांच्या पायढया सुरू झाल्या आिण िविशष्ट उं चीही गाठत गेलो. पावसाळ्यातल्या
पाण्याच्या अनेक वाटा सहज ओळखू येत होत्या. डोंगराच्या एकाच बाजूला असणाढया
वळणांमुळे काही नवीन पहायला िमळत न
वळणामु
नव्हते
हत..
पायवाटे ची चढण संपली की समोर डावीकडे तटबंदी त्याला िबलगून
द्वार लागते. ूवेशद्व
द्वाराच्या डाव्या बाजूूला बुुरुजाला
असलेले टाके आिण पलीकडे ूवेशद्व
बाहे रून दगड रचलेले िदसतात तर उजवीकडचा बुरूज थोड्या उं चीवर आहे . अगदी
थोड्या अंतरावर दगडी िवटांनी बांधलेला दरवाजा असून त्यासमोर पाण्याचे मोठे
कोरडे टाके आहे . आत ूवेश केल्यानंतर समोरील छोट्या
ट्
िभंतीला वळसा घालूून
ितसढया दरवाजात ूवेश करावा लागतो. दरवाजावरील सुंदर नक्षीकाम िटकून आहे .
दगडातली आडवी नक्षी एखाद्या तोरणाूमाणे िदसते.
पुढे काहीशा सपाट पायवाटे वरून जाताना पुन्हा दगडी पायढयांमुळे आपण
वेगाने उं ची गाठतो. साल्हे रच्या कड्याला िचकटू न असलेल्या पायढया चढताना
डावीकडे माऽ दरीमुळे आपणही कड्याला ःपशर् करून चालू शकतो. समोर पाहत
चालत रािहल्यास अचानक समोर साल्हे रची िकनार लागते आिण आपली िदशा
बदलून दरवजापयर्ंत डोंगराच्या कडे त कोरलेल्या तीो चढावाच्या पायढया चढाव्या
लागतात.

या पायढया चढताना मागे तोल तर जात नाही ना या भीतीने समोरच्या
पायरीवर अितिरक्त वाकावे लागते आिण खांद्यावरचे ओझे पूणप
र् णे पाठीवर येते. पंचवीस
ते तीस पायढया चढू
त
चढन
न िवसावल्यावर उतरायच
उतरायचे कस
कसे हा िवचार वगान
वेगाने गु
गडघ्यातन
डघ्यातून
डोक्यापयर्ंत पोहोचतो. दरवाजा पार केल्यानंतर पुन्हा िदशा बदलून पुन्हा डोंगराच्या
कडे वर अगदी तसेच आव्हान समोर उभे राहते. या दोन दरवाजांमुळे खरोखरच िकल्ला
चढन
चढू
न गल्याच
गेल्याचे समाधान िमळत.
िमळते त्यापु
त्यापढील
ढील दरवाजापयत
दरवाजापयर्ंत जाण
जाणे अगदी सोप
सोपे असू
असन
न हा
दरवाजा फक्त िकल्ल्यावर ूवेश करण्याची वेळ आल्याची खूण आहे .
गडावर सवर्ऽ झुडुपे पसरली आहे त. तेथून अजून
िकती पु
पढे
ढ आिण उचावर
उं चावर मागबमण
मागर्बमण करायच
करायचे आह
आहे त
ते
लक्षात येत नाही. पाण्याचे काही ओहोळ ओलांडून ितरकस
िदशेने टोकावर िदसणाढया मंिदराच्या िदशेने चालत रहावे.
सपाट जागवरच
जागेवरच वाटत
वाटे त एक ःव
ःवच्छ
छ पा
पाण्याचे
याच टाके लागत.
लागते.
पाणी अितशय थंड व गोड आहे . अगदी पुढे यज्ञकुंड आहे .
पुन्
ु ह
हा उं चावरील
र
मंिदर
दराच्या िदशे
द ने चालत
त ररािहल्यास
ह
स
ओबडधोबड दगडांवरून वाटचाल करताना ःवच्छ पाण्याची
छोटी मोठी डबकी िदसतात. पुढे वाटे त तीन गुहा लागतात.
राहण्यासाठी
ह
ही उत्तम सोय आहेह. डावीकडूू न पिहल्या
ह
ह
गुुहे तील
खांबावर सुरेख नक्षी कोरलेली आहे . गुहेसमोरील जागेत काही
अवशेष आहे त.

कालही सूयर् महाराष्टर्ात उगवला आिण गुजरातमध्ये
मावळला िकती िविचऽ आह
मावळला.
आहे आह
आहे ना ह
हे ? सू
सयर्
य िःथर आह
आहे आिण पृ
पथ्वी
थ्वी
त्याभोवती िफरते हे माहीत असूनही सूयर् उगवला, वर आला, मावळला
असं म्हणणं म्हणजे शास्तर्ज्ञ, िवज्ञान, सूयर् आिण सत्य यांचा नकळत
अपमान तर होत नाही ना ? गु
गहा
हा, अधार,
अंधार तार,
तारे चादण्या,
चांदण्या थडी
थंडी या
िमऽांसोबत दे खणा काळोख गडांवर अनुभवास येतो. (मी तुटणारे तारे
पािहले. गड िकल्ल्यांना दीघार्युंय िमळो)
झोपेतून जागे झालो तर पहाट जागी होत होती.
गुहेपासून काही अंतरावर एक वाट िशखरावर जाण्यासाठी खुणावते.
वळणावर मोठ्या दगडापासू
दगडापासन
न एक वाट थट
थेट वर जात
जाते तर द
दसरी
स
ु री वाट
सरळ सालोटाच्या िदशेने जाते. वाट डोंगराच्या उताराला छे दणारी
असून शरीराला पृष्ठभाग ितरका आिण िनसरडा आहे . जसजसे पुढे
जावे तसतशी वाट िमळत जात.
जाव
जाते काही खडकाळ पायढयाही िदसतात.
िदसतात
सालोटा िदसेल अशा साल्हे रच्या कड्यावरून मंिदराकडे जाणारी वाट
िदसते. काही क्षणातच आपण महाराष्टर्ातल्या दस
ु ढया बमांकाच्या
िशखरावर पोहोचतो.

परशुरामांचे मंदीर िशखरावर असूनही अगदी भक्कम
व सु
संदर आह.
आहे . िशखरावरून सालोटावर कस
कसे पोहोचायच
पोहोचायचे याची उत्तर
उत्तरे
िमळत नाहीत. सकाळी साल्हे रची सावली दरू वर िपरािमडूमाणे
िदसतात. मंिदरामागे इथे येण्याचा सोपा मागर् िदसतो. मंिदरामागून
सोप्या वाटे ने उतरताना ःवतः िनवडलेली वाट वेळ वाया घालवणारी
होती हे कळले.
गुह
ु े समोर काही अंतरावर गंगासागर हा मोठा तलाव
आहे . मुल्हे रच्या पायथ्याशी असलेले गणेश मंदीर आिण माथ्यावर
पािहलेल्या खांबाूमाणे इथेही मधोमध खांब आहे . पाणी अःवच्छ
असले तरी तलावाकाठचे ूितिबंब आिण आतील ःतंभाचे ूितिबंब
यामुळे तलावाची खोली समजत नाही. पांढरा सूयर् साल्हे रमागून
मंिदराजवळू न उगवताना चमत्कार भासतो. दरीच्या काठोकाठ
असलेल्या तलावाच्या अलीकडे रे णुकामातेचे मंदीर आहे . गडाच्या
पठारावरून या मंिदरात जाण्यासाठी काही पायढया उतराव्या
लागतात. पुढे पूवक
ेर् डे चालत रािहल्यास उजवीकडे राजवाड्याचे
अवशेष आिण तेथे जाण्यासाठी पायढया िदसतात.

त्या काळी हे दृँय िकती ौीमंत असेल याची कल्पना या वाड्याकडे
पाहून करता येते.
गडाच्या पूवक
ेर् डील दरवाजापयर्ंत उतरण्यासाठी दगडी पायढया उतरून
बाहे र यावे लागते. समोरच एक बुरूज असून त्याला कट्टा नाही. उजवीकडे कातळात
अनेक गुहा आिण अःव
अनक
अःवच्छ
छ पा
पाण्याच्या
या या टाक्या आहत.
आहे त. त्या कोरड्या असल्यान
असल्याने
बढयाच खोल आिण िवभाग केलेल्या िदसतात. त्या समोरील वाटे ने चालताना
वाटे च्या डावीकडे माऽ दरीला सांभाळत समोर चालावे लागते. तटबंदीचा तुटलेला
काही
ह भाग आिण त्यापुुढे द
दरवाजा लागतो. द
दरवाजाच्या उजव्या बाजूूला सुुद्धा वाट
असून ती वाट साल्हे रच्या कड्याला लांबपयर्ंत वळसा घालते.

दरवाजातून

उतरल्यावर

साल्हे रच्या या पूवक
ेर् डील कडे ला कोरलेल्या उं च
पायढया

उतरताना

जरा

जपून....

कातळकड्याच्या या धारे वर कोरलेल्या या
पायढया आजही िकती मजबूत आहे त. एकेका
पायरीवर दोन्ही पाय ठे वल्यानंतरच पुढील
पायरीवर उतरणे सोयीचे ठरते.
अशा पन्नास ते साठ पायढया
उतल्यानंतर लगेचच िखंडीत जाता येईल असे
वाटत असतानाच उजवीकडे

एक दरवाजा

िदसतो. त्यातून बाहे र आल्यावर सालोटा
गाठण्यासाठी

आधी िवरूद्ध िदशेला लांबवर

उतरत जावे लागते. त्यानंतर पुन्हा सरळ रःता
िखंडीच्या िदशेने जातो. मध्येच एका मागार्वर
डोंगराच्या

काही

भागात

अिजबात

खाचा

नसल्याने शरीराचा योग्य कोन राखत तो
छोटासा टप्पा पार पाडावा लागतो आिण काही
वेेळातच वेेगानेे उतरत आपण साल्हेे र तेे सालोटा
ो
यामधील िखंडीत उतरतो.

िखंडीच्या ज्या बाजूला (पूवर्
िदशेला) िजतके अंतर आधी साल्हे रच्या
उतारावर सालोटासाठी िवरुद्ध िदशन
िदशेने चालत
उतरावे लागते. िततकेच अंतर सालोटाच्या
उतारावर िखंडीच्या त्याच बाजूला (पूवर्
बाजूलाच) चालाव
चालावे लागत.
लागते. त्याच डोंगरावर
सपार्कृती वळणावरून चालताना लगतची
वळणे फारच िचकटू न असून चढण आिण
घसरणीची आहेहत. थोड्या
ड् उं चीनंतर वाट गदर्
द
झाडीतून जाते. आपल्या खूप पुढे असलेल्या
व्यक्ती नेमका कुठू न गेला हे कळत नाही.
वर कातळकड्यात गडद काळी
ितरकी रे घ िदसते. ितथेच पायढया आहे त हे
ितथे जाऊन पोहोचल्यावर कळते. या पायढया
ढ
जरा

जाःतच

तीो

चढावाच्या

आहे त;

म्हटल्यास ती फक्त उं ची गाठू न दे णारी िशडीच
असावी. या पायढया चढताना हरगड आिण
साल्हे रच्या पायढया सोप्या आिण सरावासाठी
होत्या असे वाटले.

हरगड, मोरागड आिण साल्हे रच्या पायढया
सावलीत तरी होत्या; पण सालोटाच्या दगडी पायढया
चढताना वरच्या पायरीचा पृ
पष्ठभाग
ष्ठभाग गरमागरम आिण हाताला
टोचणारा होता. यातील काही पायढयांना तडे गेले आहे त.
दल
र् झाल्यास भिवंयात सालोटा चढू न जाणे कठीण होऊन
ु क्ष
जाईल. त्यापुढे ...नाही
...नाही त्यावर तुलने
नन
ने काही सो
सोप्या
या पायढया
चढू न गेल्यावर दरवाजासमोर अडथळे म्हणून मोठमोठ्या
िशळा पडलेल्या आहे त. पुन्हा व्यविःथत चालता येईल अशी
वाट सुुरू ह
होते.
पुढील दरवाजा पार करून वर पिहल्यास
दरवाजावर (कदािचत) सामान ठे वण्यासाठी जागा आहे .
डोंगराला वळसा घालणाढया आिण दरीला लागून असलेल्या
वाटे वरून चालताना साल्हे रूमाणेच पाण्याच्या अनेक
टाक्या आश्चयर् वाटे ल अशाच आहे त. काचेसारखं िनतळ
आिण पारदशर्क पाण्याची एक टाकी सालोटा चढताना
आलेला थकवा दरू पळवते आिण पुढच्या ूवासासाठी
तयारही करते. पुन्हा मागे िफरून एक वाट बालेिकल्ल्यावर
जाते. वेगवेगळ्या िदशांना असलेले दरवाजे पार केल्यानंतर
मधोमध शेवटची टे कडी सालोटाचे िशखर िदसू लागते.

टे कडीवर सवर्ऽ काटे री झुडुपे आहे त. टे कडीवर जाण्यासाठी ितला पूणर्
वळसा घालून चढावे लागते. नाहीतर काटे री झुडूपांमधून वाट काढत वर जाणे अशक्य
नाही. शक्य आहे असे म्हणून शक्यतो टाळले जाते. त्यापेक्षा अशक्य नाही असे म्हणत
ःवतःला आव्हान दे णे योग्य. सालोटाच्या सवार्त उं च जागेवर येऊन साल्हे रच्या
माथ्यावरील परशुरामाचे मंदीर घरातल्या दे व्हाढयाूमाणे िदसते. डोंगराच्या कडे वर
कातळात कोरलेल्या पायढया कशा बनवल्या असतील असा ूश्न पडतो....आश्चयर् वाटते.
म्हणजे आधी सवार्त खालची पायरी बनवली की सवार्त वरची ? जर दोन्हीकडू न सुरुवात
केली असेल तर शेवटची पायरी कशी बनवली ? आिण सवार्त महत्वाचं म्हणजे इतकं
मजबूत बांध
ं काम करताना िनसगर्
ि
द
र् े खील
ी कसा िटक
ि ू न रािहला
ि
?

उतरताना पुन्हा काटे री झुडुपे, पुन्हा ते दरवाजापाशी अडथळे , पुन्हा ते सुखावणारं िनमर्ळ पाणी. पुन्हा
मनात ूश्न आणणारी अनेक टाकी आिण रखरखीत उन्हात पुन्हा फक्त खोलवर िदसणाढया भीतीदायक पायढया. एकेका
गडघ्यावर
गु
डघ्यावर पू
पणर्
ण शरीराच
शरीराचे वजन काही काळ पडत राहत.
राहते इतक्या एकामतन
एकामतेने खोलीत एकट्यान
एकट्याने कधी अभ्यास करणही
करणेही जमल
जमले
नाही पण ते या उघड्या डोंगरावर सहज शक्य झाले. झाडाच्या एकेक पानामुळे तयार होणारी थोडी सावलीही त्वचेला आिण
िवशेषतः डोळ्यांना सुखावते.
लक्षात आलली
आलेली एक चू
चक
क (इथ
(इथे यणाढयासाठी)
येणाढयांसाठी) सागावीशी
सांगावीशी वाटत.
वाटते उतरताना साल्हरच्या
साल्हे रच्या ज्या बाजू
बाजने
न
सालोटासाठी उतरावे लागते, त्याच ( पूवर् बाजूला) सालोटासाठी सुरुवात न करता ती सुरुवात पिश्चमेकडू न करणे फार
सोयीःकर ठरे ल. त्यानंतर एका उं चीवर पूवक
ेर् डे यावे.

परतीच्या मागार्साठी वाघांबे गावातून जाण्याचा मागर् िनवडला. सालोटाच्या डोंगराला
जोडू न एक लांबलचक सोंड गावात जाते. म्हणजे पिश्चमेला पवर्ताच्या दस
ु री िकनार गाठली. त्या
सोंडे पयर्ंत जाणारी वाट वारं वार तपासून पाहू लागलो. एका जागेवर वाट संपली असे जाहीर वाटतानाच
त्याच वेळी पुन्हा डोंगराच्या िदशेने जाणाढया वळणावरून उतरून योग्य वाट नक्की सापडते.
सोंडे चा उतार तीो नाही पण आपण मुख्य रःत्यापासून िकती लांब आलो आहोत याचे
उत्तर िमळत
ि
जातेे. सालोटा
ो सर के ल्यानंत
ं र बससाठीी संध्
ं याकाळीी चार वाजण्याच्या आधी गावात
पोहोचणे सोयीचे ठरते. तीन िदवस सांभाळलेले वजन पाठीवरून कमी होते; पण गुडघ्यांवर जाणवत
राहते. मनातली पोकळ गुहेत गड‐िकल्ल्याच्या दृँयांचे ूदशर्न सुरूच राहते.
परीक्षा कठीण असली तरी आपण ितला सामोरे जातोच ना ? आिण दरवेळी िकती कठीण होता पेपर असे म्हटलं होतं.
नवीन आव्हानामुळे जुने पार केलेले आव्हान कसे लगेच िवसरतो ना आपण ? आव्हान असो की समःया सतत पुढे बघा, मागे वळू न
पाहू नका अस
असं िशकवलय
िशकवलंय ना आपल्याला.
आपल्याला भू
भतकाळात
तकाळात रमू
रम नका,
नका भिवंयाकड
भिवंयाकडे नजर ठवू
ठे वन
न काम करा अस
असं सगळच
सगळे च सागतात.
सांगतात आपल्या
दे शात, राज्यात, समाजात रोज नवीन समःया जन्माला येऊन मोठ्या होऊन आव्हानं बनतात. यामुळे दग
ु ‐र् संवधर्नाच्या गरजेकडे
दल
र् तर झालं िकंवा होत नाही ना ??
ु क्ष

https://www.facebook.com/PahilePaool?ref=profile

या िकल्ल्याच
िकल्ल्यांचं करायच
करायचं काय?
•

ःवराज्य ःथापना कशी करावी याची गुरुिकल्ली आपल्याला महाराजांनी िदली. महाबलाढ्य लक्षावधी सुसज्ज आिण
वेलशें ड सैिनकांच्या सेनेशी सवर्सामान्य लोकांनी कसे लढावे याच्या गुरुिकल्ल्या महाराजांनी जगाला िदल्या. गिनमी
कावा, अथर्शास्तर्, न्यायसंःथा, पयार्वरण, शासनसंःथा, व्यापार आदी सवर् अंगांनी िवचार करणारे छऽपती िशवाजी
महाराज. त्यांनी जशा या गुरुिकल्ल्यांची भॆट आपल्यासाठी ठे वली तशीच ितनशॆहून अिधक बलदं ड िकल्ल्यांची, दग
ु ार्ंची
भेट, वारसा त्यांनी आपल्यासाठी ठे वला. या दोन्ही िकल्ल्यांचं, गुरुिकल्ल्यांचं आिण दग
ु ार्ंचं आपण जतन करणार की
वाया घालवणार? त्यांच्या गैर‐अवःथे बद्दल अौू ढाळत रहाणार, दल
र् करणार की त्यांच्यासाठी काही करणार?
ु क्ष

•

महाराष्टर्ात अनेक संःथा जमेल तसं , जमेल िततकं जीव तोडू न काम करत आहे त. त्यांना आपली गरज आहे . आपण
नक्की काही तरी करू शकतो. घरी बसूनही. गृहीणीही. िवद्याथीर्ही. परदे शःथ भारतीयही. ज्येष्ठ नागिरकही. शे कसर् तर
करतीलच. पण या वारशाचा अिभमान असणारा ूत्येकजण. अगदी शाळकरी िवद्याथ्यार्ंपासून ते ज्येष्ठ नागिरक. गरीब
िकंवा ौीमंत. ूत्येकाने या जगन्नाथाच्या रथाला हातभार लावावा अशी अपेक्षा आहे .

•

ई सािहत्य ूितष्ठानच्या “आम्हीही िकल्लेदार” या योजनेत सािमल व्हा. चला. आपल्या िकल्ल्यांचं आिण वारशांचं
जतन करूया.

•
•

संपकर् : esahity@gmail.com
y@g

