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मनोगत 

 

भटकुं िी सगळेच करि असिाि. भटकायला आवर्डि नािी अस ेफारच कमी जि 

असिील. दरूच्या हठकािी जाण्यासाठी बाईक, गार्डी, बस, रेल्वे, हवमान याुंचा वार्र केला 

जािो. आम्िी र्ि कािी जि एकत्र येऊन दरवषी स ट्टी घेऊन हफरायला जािो. आम्िी यासाठी 

सायकलचा वार्र करिो. सायकलम ळे र्ैसे वाचिाि आहि स्थाहनक लोकाुंबरोबर र्टकन 

जोर्डले जािो. सिकायप हमळि.े लोकाुंमध्ये सायकल चालवण्याबद्दलची गोर्डी हनमापि िोिे. 

आम्िी २०१९ नोव्िेंबर- हर्डसेंबर मध्ये म ुंबई िे कोलकािा िा २१०० हकमीचा सायकल 

प्रवास सोळा हदवसाि र्िूप केला. मिाराष्ट्र, छत्तीसगढ, ओहर्डशा, झारखुंर्ड आहि र्हिम 

बुंगाल या राज्यािनू जािारी िी सायकल मोिीम अहवस्मरिीय झाली. अनेक हमत्र जोर्डले 

गेल.े वेगळी माहििी हमळाली. नवीन अन भव, गमिी जमिी याुंनी गोर्ड आठविी हदल्या. 

लॉकर्डाऊनच्या काळाि वेळ असल्याम ळे ह्या आठविी आहि फोटो एकत्र करुन 

र् स्िकरुर्ाि हलिून काढल्या. त्यासाठी आमच्या टीम मर्ील सवाांची खरू्च मदि झाली. ि े

फोटो केव्िािी र्हिले िरी या आठविी जाग्या िोिाि आहि मन मोिरुन जाि.े िी सायकल 

मोिीम यशस्वी करण्यासाठी आम्िी काय ियारी केली. मोहिमेदरम्यान काय काय गमिी 

जमिी केल्या त्या वाचनू ि म्िालािी अशी सायकल मोिीम करावीशी वाटेल. ि ेर् स्िक 

अहर्क चाुंगल्या प्रकारे ियार व्िावे यासाठी ई साहित्य टीमने खरू्च सिकायप केले. 

कोित्यािी भागाची माहििी जािनू घ्यायची असेल िर िेथील हनसगप चक्राचा अभ्यास 

असायला र्ाहिजे. त्या हजल्ह्याि असलेल ेर्वपि र्डोंगर, खहनजे, जुंगल जैव हवहवर्िा, त्या 

भागािनू वाििाऱ्या नद्या, नद्याुंच्या खोऱ्यामध्ये घेिली जािारी हर्के, त्यावर आर्ाररि 

व्यवसाय, उद्योग, कारखाने, िेथील अथपव्यवस्था, लोकाुंचे राििीमान, त्याुंच्या बोलीभाषा, 

अन्नर्दाथप आिार, चालीरीिी सिउत्सव, दवेालय,े प्रेक्षिीय स्थळे, त्याुंचा इहििास, 

दळिवळि वाििकू इत्यादी घटकाुंचा अभ्यास असेल िर त्या भागािनू प्रवास करिाना 

अजनू मजा येि.े दर दोन मैलाुंवर बोलीभाषेचे एक वेगळे रुर् बघायला हमळिे िशी 

खाद्यसुंस्कृिीिील हवहवर्िािी हदसनू येि.े प्राुंिाप्रमािे हवहवर् प्रकारचे खाद्यर्दाथप खायला 

हमळिाि. 
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सोळा हदवसाच्या सायकल प्रवासाि आम्िी दररोज अनेक िाल के, हजल्ि ेर्ार करुन र् ढे 

जाि िोिो. प्रत्येक हजल्ह्यामध्ये कािीिरी वेगळेर्ि सार्र्डि िोिे. ज्या हजल्ह्याुंमर्नू आम्िी 

प्रवास केला त्या हजल्ह्याुंची ऐहििाहसक आहि भौगोहलक माहििी थोर्डक्याि हदली आिे. 

खरोखरच आर्ल्या भारि देशाि खरू्च हवहवर्िा आि.े प्रत्येक कािी अुंिरावर येिारी गावे 

नैसहगपक सौंदयप, साुंस्कृहिक अध्याहत्मक चालीरीिी, रुढी र्रुंर्रा, भाषा, सि इत्यादींनी 

सजलेली आिेि. सायकल प्रवासामध्ये आमचा खरू्च र्ािुिचार झाला. खास करुन 

छत्तीसगढ, ओहर्डशा, झारखुंर्ड, र्हिम बुंगाल मर्ील कािी गावामध्ये िर आमचा सत्कार 

र्ि झाला. अनके हठकािी चिार्ािी नाष्टासाठी आग्रि झाला. या आय ष्ट्यभर लक्षाि 

राििील अशा गोर्ड आठविी आििे. ि े सवप र्ािायच ेअसेल, अन भवायचे असेल िर 

सायकल प्रवास एक चाुंगला र्यापय आि.े 

खरे साुंगायच ेिर, कािी वषाांर्ूवी र्यांि मला िी वाटल ेनव्िि ेकी, मी कर्ी एव्िढ्या 

लाुंबवर सायकल चालवि जाईन. लिानर्िी मजा म्ििून सायकल चालवायचो. नुंिर 

कॉलेज, नोकरी स रु झाल्यावर सायकल चालविे बुंद झाल ेिोिे. आहि खरू् वषापनुंिर इिराुंना 

र्ािून र् न्िा सायकल चालवायला लागलो. कर्ीकर्ी ऑहफसला सायकल चालवि जायला 

लागलो. सायकल हमत्र जोर्डले गेल ेआहि अशा मोहिमा िळूिळू बनायला लागल्या. 

या अशा लाुंबच्या सायकल मोहिमेसाठी जास्ि अस ेकठीि कािी करावे लागि नािी. 

अशी मोिीम कोिीिी करु शकिे. त्याप्रमाि ेर्ररर्िूप ियारी करुन ि म्िीिी अशी सायकल 

मोिीम यशस्वी करु शकिा आहि अशा प्रकारचा आनुंद उर्भोग ूशकिा. ि मच्या सायकल 

मोहिमेसाठी ि े र् स्िक नक्कीच प्रेरिा दईेल आहि ि म्िी दनैुंहदन जीवनाि अहर्काहर्क 

सायकलचा वार्र कराल िी माफक अर्ेक्षा. 

 

र्न्यवाद. 

अुंबरीश स रेश ग रव 
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र्ार्श्पभूमी 

 

नोव्िेंबर २०१८ मध्य ेगेटवे ऑफ इुंहर्डया म ुंबई िे अमिृसर, अत्तारी- वाघा बॉर्डपर िा 

१८५० हकमीचा सायकल प्रवास, बरोबर कोििीिी बॅकअर् गार्डी न घेिा आम्िी १५ जिाुंनी 

१७ हदवसाि र्िूप केला िोिा. िा सायकल प्रवास आम्िी मिाराष्ट्र, ग जराि, राजस्थान, 

िररयािा आहि र्ुंजाब या राज्यािील अनेक भागाुंना भेटी दिे केला िोिा. या र्िूप प्रवासाि 

सगळीकरे्ड खरू् आर् लकीने आदरर्वूपक र्ािुिचार झाला. नवीन हमत्र जोर्डले गेल.े भरर्रू 

चाुंगले अन भव आल.े नवीन ऊजाप दिेारा असा िा प्रवास िोिा. 

त्याम ळे लगेच र् ढील वषी कोििी सायकल मोिीम आखायची याबद्दल ियारी स रु 

झाली. अनेक वेगवेगळ्या मागाांबद्दल चचाप झाल्यानुंिर शेवटी म ुंबई िे कोलकािा िा मागप 

नक्की करण्याि आला. त्यासाठी नोव्िेंबर २०१९ िा महिना ठरवण्याि आला. 
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गेटवे ऑफ इुंहर्डया म ुंबई िे अमिृसर अत्तारी-वाघा बॉर्डपर सायकल मोिीम २०१८ 

टीम: हनिीन भोसल,े अँथोनी फनाांहर्डस, म क ुं द जोशी, सुंिोष हशके, अरुि दशेम ख, ि काराम 

फर्डिरे, स हनल गार्डगीळ, हसर्डनी हमराुंर्डा, नारायि र्ेरुमल, र्डॉ. र्नुंजय गुंभीरे, उर्ेंद्र ग प्ते, 

हनहखल गोरेगावकर, जयश्री र्ुंहर्डि, र्डॉ. रामेर्श्र भगि, अुंबरीश ग रव. 

***  
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र्ूिपतयारी 

 

ज लै २०१९ मध्ये िालचालींना वेग आला. कोलकािाला जाण्यासाठी वेगवेगळे अनेक 

मागप िोिे. त्यार्ैकी नागर्रू मागे जािारा मागप नक्की करण्याि आला. ि ेअुंिर िोि िोि े

जवळर्ास २१०० हकमी. दररोज १०० हकमीचा प्रवास, अस ेकेले असि ेिर २०-२१ हदवस 

लागिार िोिे. हदवस थोरे्ड जास्ि िोि िोिे, शेवटी सोळा हदवसाि ि ेअुंिर कार्ायचे ठरले 

आहि दोन हदवस अहर्क, र्रि म ुंबईला येण्यासाठी. 

गेल्या वषी अमिृसर र्ुंजाबिुन आम्िी सायकल क ररअरने र्ाठवनू हवमानाने आलो 

िोिो. क ररअरमध्य ेअनेक सायकलींना न कसान िोऊन त्याुंच्या कािी भागाुंना िानी र्ोिोचली 

िोिी. रेल्व ेसामान र्डब्यािनू सायकल स रहक्षि येिाि म्ििून या मोहिमेसाठी रेल्वेचा र्यापय 

नक्की करण्याि आला. 

दर महिन्याला एक-दोन वेळा भेटी व्िायला लागल्या. व्िाट्सअँर् ग्र र् बनला, सवाांचा 

सायकल चालवण्याचा सराव स रु 

िोिा. सायकल कशी द रुस्ि 

करायची? र्ुंक्चर कसे काढायचे? 

याचे प्रहशक्षि आहि अभ्यास स रु 

झाला. मोहिमेची िारीख २३ 

नोव्िेंबर िे ८ हर्डसेंबर ठरली. टीम 

ठरि िोिी, जे नक्की िोिे त्याुंची 

रेल्वे हिहकटे काढण्याि आली. 

कािी जिाुंनी हवमान हिहकटे काढली. 

गेल्या वषीप्रमाि ेयािी वषी, सामानासाठी आहि मदिीसाठी बरोबर कोििीिी गार्डी न 

घेिा जायचे ठरले. म्ििजेच प्रत्येकाचे साहित्य, कर्रे्ड, र्ुंक्चर हकट, टायर ट्य ब इत्यादी 

प्रत्येकाच्या सायकलवर र्ॅहनअरमध्ये असिार िोिे. दर हदवशी कार्ायचे अुंिर, रात्री 

थाुंबायचे हठकाि ठरवण्याि आल.े रात्रीच्या म क्कामासाठी लॉजचे आगाऊ आरक्षि 

करण्याि आल.े 
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या मोहिमेसाठी प्रदषूिम क्त भारि ि ेिीदवाक्य ठरवण्याि आले. हटशटप लोगो, रुंग ठरला. 

हटशटप बनवले गेल.े सायकल मोहिमेचा मागप म ुंबई बाुंद्रा सीहलुंक िे िावर्डा हिज कोलकािा 

असा ठरवण्याि आला. ऑहफस, घरग िी व इिर कामाम ळे कािी जिाुंना या मोहिमेमध्ये 

इच्छा असनूिी भाग घेिा आला नािी. शेवटी नऊ जिाुंची टीम ियार झाली. 

मोहिमेला लागिारे साहित्य जमा करण्याि आल.े सायकलची सहव्िपहसुंग झाली. सराव 

मोहिमा झाल्या. मोहिमेच्या अगोदर शेवटची सभा ठाि ेिलावर्ाली येथे झाली. हटशटप वाटर् 

झाले. मोिीम यशस्वीररत्या र्ूिप व्िावी यासाठी मागपदशपन हमळाले. 

***  
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सायकल मोविमेचा मागप 

 

म ुंबई िे कोलकािा या आमच्या सायकल मोहिमेसाठी म ुंबई मर्ील बाुंद्रा सीहलुंक ि े

स रवािीचे हठकाि ठरवण्याि आल.े आहि कोलकािा मर्ील िावर्डा हिज ि ेशेवटचे हठकाि 

ठरवण्याि आल.े 

िावर्डा हिज िा कोलकािामर्ील सवापि लोकहप्रय ख िाुंर्ैकी एक आि.े र्हिम बुंगाल 

राज्यािील िुगली नदीवर बाुंर्लेला िा ऐहििाहसक हिहटशकालीन र्लू आि.े ३ फेि वारी 

१९४३ रोजी वाििकूीस ख ला करण्याि 

आलेला िा र्लू कोलकािा शिराला िावर्डा ह्या 

उर्नगरासोबि जोर्डिो. त्याम ळे िावर्डा हिजला 

कोलकािाचे प्रवेशद्वार असेिी सुंबोर्िाि. 

िावर्डा हिज सारखा म ुंबईमध्ये असलेला 

लोकहप्रय र्लू म्ििजे वरळी- बाुंद्रा सीहलुंक. 

म्ििनू बाुंद्रा सीहलुंक िे स रवािीचे हठकाि 

ठरवण्याि आल.े 

म ुंबई बाुंद्रा सीहलुंक िे िावर्डा हिज कोलकािा ि ेअुंदाजे २१०० हकमीचे अुंिर सोळा 

हदवसाि र्िूप करायचे ठरल ेिोिे. त्यासाठी दररोजचे ११० िे १६० हकमी याप्रमािे अुंिर 

ठरवण्याि आल.े घाट रस्िा असेल हिथे कमी अुंिर ठेवले िोिे आहि शेवटच्या सोळाव्या 

हदवशी कमी अुंिर िोिे. रात्रीचा म क्काम लॉज मध्य ेिोिा. 

दर हदवशी कार्ायचे अुंिर जास्ि असेल िर त्या भागािील जनजीवन अन भविा येि 

नािी. त्याम ळे आम्िी १६० हकमीर्ेक्षा जास्ि अुंिर ठेवले नािी. आमचे नेिमीचे सरासरी 

अुंिर १३० हकमी िोिे. ि ेसरासरी अुंिर कमी असललेे चाुंगले. 

 

आमचा सोळा हदवसाुंचा मागप खालीलप्रमािे िोिा. 

मिाराष्ट्र राज्य 

हदवस १) २३ नोव्िेंबर: म ुंबई बाुंद्रा सीहलुंक िे कसारा (११६/ ११६ हकमी) 
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हदवस २) २४ नोव्िेंबर: कसारा िे हशर्डी (१४८/ २६४ हकमी) 

हदवस ३) २५ नोव्िेंबर: हशर्डी िे औरुंगाबाद (१४२/ ४०६ हकमी) 

हदवस ४) २६ नोव्िेंबर: औरुंगाबाद िे मेिकर (१३८/ ५४४ हकमी) 

हदवस ५) २७ नोव्िेंबर: मेिकर िे कारुंजा (११८/ ६६२ हकमी) 

हदवस ६) २८ नोव्िेंबर: कारुंजा िे वर्ाप (१४१/ ८०३ हकमी) 

हदवस ७) २९ नोव्िेंबर: वर्ाप िे भुंर्डारा (१३८/ ९४१ हकमी) 

 

छत्तीसगढ राज्य 

हदवस ८) ३० नोव्िेंबर: भुंर्डारा िे राजनाुंदगाव (१५६/ १०९७ हकमी) 

हदवस ९) १ हर्डसेंबर: राजनाुंदगाव िे आरुंग (११६/ १२१३ हकमी) 

हदवस १०) २ हर्डसेंबर: आरुंग िे सरायर्ाली (१२४/ १३३७ हकमी) 

हदवस ११) ३ हर्डसेंबर: सरायर्ाली िे सुंबलर् र (१२७/ १४६४ हकमी) 

 

ओविशा राज्य 

हदवस १२) ४ हर्डसेंबर: सुंबलर् र िे दवेगढ (१२४/ १५८८ हकमी) 

हदवस १३) ५ हर्डसेंबर: दवेगढ िे केन्द झर (१३१/ १७१९ हकमी) 

हदवस १४) ६ हर्डसेंबर: केन्द झर िे बाुंगरीर्ोसी (१२५/ १८४४ हकमी) 

 

झारखंि राज्य 

हदवस १५) ७ हर्डसेंबर: बाुंगरीर्ोसी िे मेचेदा (१५९/ २००३ हकमी) 

 

र्विम बंगाल राज्य 

हदवस १६) ८ हर्डसेंबर: मेचेदा िे िावर्डा हिज कोलकािा (७०/ २०७३ हकमी) 

***  
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टीम 

 

अशा लाुंब अुंिराच्या सायकल मोहिमेमध्ये भाग घेिारे सायकलर्टू िुंद रुस्ि र्ाहिजेि. 

इथ े शारीररक िुंद रुस्िी बरोबरच मानहसक िाकद र्ि मित्वाची. या मोहिमेमध्ये टीम 

ठरविाना जे ओळखीचे आिेि आहि ज्याुंना एका हदवसाि १५०+ हकमी अुंिर सायकल 

चालवण्याचा अन भव आि ेत्याुंनाच घेण्याि आल ेिोिे. ऑहफस, घरग िी व इिर कामाम ळे 

कािी जिाुंना या मोहिमेमध्ये इच्छा असनूिी भाग घेिा आला नािी. शेवटी नऊ जिाुंची टीम 

ियार झाली. 

आमची टीम: (र्डावीकरू्डन उजवीकरे्ड) र्डॉ. रामेर्श्र भगि, हसर्डनी हमराुंर्डा, अुंबरीश ग रव, 

अरुि दशेम ख, ि काराम फर्डिरे, अक्षय खाुंरे्डकर, नारायि र्ेरुमल, स हनल गार्डगीळ, हनिीन 

भोसले. 

आमची नऊ जिाुंची टीम अशी िोिी. यामध्ये अक्षय वगळिा इिर सवपजि गेल्या 

वषीच्या गेटवे ऑफ इुंहर्डया म ुंबई िे अमिृसर अत्तारी-वाघा बॉर्डपर या १८५० हकमीच्या 

सायकल मोहिमेमध्य ेिोिे. आहि अक्षयनेिी यार्ैकी कािी जिाुंबरोबर सायकल चालवली 

िोिी. त्याम ळे टीम एकरुर् आहि िुंद रुस्ि बनली िोिी. 

 

वनतीन भोसले: सवाांना साुंभाळून घेिारे व सिि िसरे व्यहक्तमत्व असिारे हनिीन भोसल ेि े

टीम प्रम खाच्या भहूमकेमध्ये िोिे. र्न्नाशीि असिाऱ्या त्याुंनी अनेक सायकल व भटकुं िी 

मोहिमाुंचे नेितृ्व केल ेआि.े त्याुंना सायकल द रुस्िीचे र्ररर्िूप ज्ञान असल्याम ळे आम्िी 
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हबनर्ास्ि िोिो. हनसगापची आवर्ड असल्याम ळे त्याुंनी गर्डहकल्ले, जुंगल, दऱ्या खोऱ्यािनू 

हफरि अनेक रेक केल ेिोिे. हनिीन भाई गावािील लोकाुंमध्ये र्टकन हमसळून जायचे आहि 

मग वेगवेगळ्या हवषयावर गप्र्ा रुंगायच्या. त्याम ळे सायकल चालविाना त्याुंच्याबरोबर 

असिाना इिर भरर्रू माहििी हमळि गेली. आमच्या सायकल मोहिमेदरम्यान, सायकल 

र्ुंक्चर झाल्याम ळे हकुं वा हबघर्डल्याम ळे कोिी सवापि माग ेरािू नय ेम्ििनू हनिीन भाई सवापि 

शेवटच्या ग्र र् मध्य े असायचे. सवापि शेवटी रािून सायकल चालविे ि े अनेक वेळेला 

त्रासदायक ठरिे. आहि ि ेकोिालािी जमि नािी, त्यासाठी सुंयम र्ाहिजे. 

 

नारायण रे्रुमल: सायकल िाय हगयरवर र्ळविारा र्न्नाशीिील नारायि िुंद रुस्िीम ळे 

सगळ्याि र् ढे असायचा. आयटी कुं र्नीमध्ये अहर्कारी असलेले नारायि अनेक सामाहजक 

कायापमध्ये हिरीरीने भाग घेिाि. ठरलेल्या वेळेमध्ये नाष्टा जेविाच्या थाुंब्यावर आहि 

म क्कामाच्या हठकािी र्ोिोचण्यासाठी बाकीच्याुंना िुरुर् दऊेन र्ळायला लावायचा. 

आमच्या या मोहिमेिील दनैुंहदन जमा खचापचा हिशोब नारायिकरे्ड िोिा. मोहिमेदरम्यान 

वेळोवेळी आहि मोिीम सुंर्िूप िोिाच त्याुंनी िो हिशोब हवस्ििृमध्ये र्ररर्िूपर्िे हलिून 

सवाांना हदला िोिा. हिशोबामध्ये एक रुर्याची र्ि अफरािफर नव्ििी. 

 

वसिनी वमरांिा: ६३ वषापचा िा िरुि सायकल चालविाना नारायि बरोबर र् ढच्या ग्र र्मध्ये 

असायचा. म ुंबईमर्ील एका स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सेवा दऊेन हनवतृ्त झाल्यावर त्याुंनी सायकल 

चालवण्याचा छुंद जोर्ासला. िे म ुंबईमर्ील अनेक सायकल ग्र र्बरोबर नेिमी सायकल 

चालविाि. िसेच िे अनेक सामाहजक कायापमध्ये सहक्रय आििे. हदव्याुंग म लाुंबरोबर िे 

टॅन्र्डम सायकल चालवि असिाि. शाुंि स्वभाव आहि कमी नेमकेच बोलिे अस ेव्यहक्तमत्व 

असलेल े हसर्डनी याुंची सायकल क्षेत्रामध्ये भरर्रू ओळख आि.े त्याुंची िुंद रुस्िी 

वाखािण्याजोगी आि.े 

 

अरुण देशमुख- तुकाराम फितरे: दोघेिी हसर्डकोमध्ये स्थार्त्य अहभयुंिा असनू हनवतृ्त 

व्िायला कािी वषे बाकी अशी िी िरुि जोर्डी. दोघेिी एकाच कायापलयाि अहर्कारी आहि 

रिायला र्ि एकमेकाुंच्या शेजारी. त्याम ळे सकाळी नेिमीची सायकल फेरी र्ि एकत्रच. 

सायकल चालवण्याचा छुंद स रु लागल्यावर त्याुंनी अनेक सायकल मोिीम केल्या. अगदी 
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र्रदशेािील र्ि अनेक देश सायकलवर र्ालथे घािल.े या दोघाुंची िुंद रुस्िी समान, त्याम ळे 

आमच्या सायकल मोहिमेमध्ये ि े र्हिल्या ग्र र्मध्ये असायचे. आहि नाष्टा जेविासाठी 

मस्िर्ैकी िॉटेल र्ाबे शोर्नू काढायचे. दोघाुंचा र्ि िसम ख, हवनोदी स्वभाव त्याम ळे भरर्रू 

गप्र्ा रुंगायच्या आहि सवप र्ोट द खेर्यांि िसायचे. 

 

सुवनल गािगीळ: स हनल गार्डगीळ सर भारिीय रेल्वेमर्ील जन सुंर्कप  अहर्कारी आििे. 

एक दोन वषाांि हनवतृ्त िोण्याच्या वाटेवर असिारा असा िा अजनू एक िरुि. िसरे 

व्यहक्तमत्व, मदि करण्याचा स्वभाव आहि िुंद रुस्ि शरीर याम ळे त्याुंच ेिरुिर्ि हटकून आि.े 

सायकल चालवण्याची खरू् आवर्ड असल्याम ळे त्याुंनी अनेक सायकल मोहिमा केल्या 

आििे. सायकल द रुस्िीचे र्ररर्िूप ज्ञान असल्याम ळे कोिाचीिी सायकल हबघर्डली हकुं वा 

र्ुंक्चर झाली िर िी सायकल र्टकन द रुस्ि करायचे. आगाऊ स ट्टी काढून र्ि अचानक 

उद्भवलेल्या कायापलयीन कामाम ळे त्याुंना स रवािीचे साि हदवस येिा नािी आल.े िी 

सायकल मोिीम ठरवण्याि आहि हनयोजन करण्यामध्ये स रवािीर्ासनूच गार्डगीळ सराुंचा 

मित्वाचा सिभाग िोिा. त्याम ळे िे काम आटर्नू आठव्या हदवशी टीममध्ये सामील झाल.े 

 

िॉ. रामेर्श्र भगत: वय फक्त ६४ वषे. भटकुं िीची आवर्ड त्याम ळे सरकारी नोकरीिनू हनवतृ्त 

झाल्यावर भगि सराुंनी अनेक हठकािाुंना भेटी हदल्या. िसेच अनेक मोठ्या लाुंबच्या 

सायकल मोिीमा र्ि र्िूप केल्या. शाुंि स्वभाव आहि माहििीर्िूप बोलिे त्याम ळे टीममध्य े

र्टकन एकरुर् झाल.े भगि सर रस्त्यामध्ये भेटिाऱ्या गावामर्ील व्यक्तींबरोबर गप्र्ा 

मारायला स रु झाल ेकी त्यामध्ये ग ुंगनू जायचे. त्याुंना फोटो काढायची आवर्ड असल्याम ळे 

सायकल चालविाना अनेक हठकािी थाुंबनू िे हनसगापचे फोटो काढायचे. अस ेअसिाना र्ि 

िे सायकल चालविाना कर्ीच माग ेरिायचे नािीि. िे र्हिल्या हकुं वा मर्ल्या ग्र र् मध्ये रािून 

सायकल चालवायचे. 

 

अक्षय खांिेकर: शाुंि स्वभाव आहि मदि करण्याची वतृ्ती असलेला हिशीिला अक्षय िा 

आमच्या टीममर्ील सवापि कमी वयाचा सदस्य. त्याची िी र्हिलीच लाुंब अुंिराची मोठी 

सायकल मोिीम असल्याम ळे िो उत्सािाि िोिा. या मोहिमेसाठी त्यान ेखरू् सराव केला 

िोिा. माकेहटुंग क्षेत्रामध्ये नोकरीला असलेला अक्षय दररोज सायकल चालवि ऑहफसला 
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जािो. एक हगअर असलेली सायकल िो अनेक वषे चालवि िोिा. या सायकल मोहिमेसाठी 

त्याने अनेक हगअर असलेली नवीन सायकल घेिली. 

 

अंबरीश गुरि: मी आयटी कुं र्नीमध्ये इुंहजहनअर आि.े सायकल चालवायची आहि 

भटकुं िीची आवर्ड असल्याम ळे अनेक रेक, सायकल मोिीमा माझ्याकरू्डन र्िूप झाल्या. 

त्याम ळेच ओळख वाढि गेली व अनेक चाुंगली मािसे जोर्डली गेली. या सायकल 

मोहिमेमध्ये मी शेवटच्या ग्र र्मध्ये हनिीन भाई ुंबरोबर असायचो. 

 

टीममध्ये मी, अक्षय हिशीिल ेआहि बाकीचे र्न्नाशी, साठी ओलाुंर्डलेले िोिे. कािी 

जिाुंचे वय जास्ि िोिे र्ि या सवाांची िुंद रुस्िी भारीच िोिी त्याम ळे वयाचा अर्डसर 

कोिाचाच आर्डवा आला 

नािी. उलट त्याुंच्याम ळे 

बाकीच्या सवापना अनेक 

नवीन गोष्टी हशकायला 

हमळाल्या. ि े सगळे 

आर्आर्ल्या व्यवसायाि 

उच्च र्दावरील अहर्कारी 

र्ि सगळे स्वभावाने सार्े, 

एकमेकाुंचा आदर करिारे. त्याम ळे सगळे लिान म लाुंप्रमािे एकमेकाुंमध्ये हमसळले आहि 

मस्ि टीम बनली. 

या मोहिमेला अँथोनी फनाांहर्डस, म क ुं द जोशी काका, हकशोर केिी, क िाल स िार, सुंिोष 

हशके याुंना कािी कारिाम ळे येिा नािी आल.े र्ि िे स रवािीर्ासनू या मोहिमेसाठी सिकायप 

करि िोिे. िी आमची म ुंबई मर्ील बॅकअर् टीम िोिी. आम्िाला मोहिमेदरम्यान सवप 

माहििी, मदि याुंच्यामाफप ि हमळि अस.े याहशवाय अनेक जिाुंनी या मोहिमेसाठी बिुमोल 

सिकायप केले. 

***  
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सायकल मोविमेसाठी िे मित्िाचे 

 

लाुंब अुंिराच्या सायकल मोहिमेसाठी कािी मित्वाचे म द्द ेखालीलप्रमािे: 

लॉज- िॉटेल आरक्षण: 

रात्रीचा म क्काम करण्यासाठी दोन र्यापय िोिे. 

१. दररोज जास्िीच जास्ि अुंिर कार्नू ठरलेल्या हठकािी र्ोिोचनू रािण्यासाठी सोय 

करायची. यामध्ये शोर्ाशोर् करण्याि दररोज कािी वेळ जािार िोिा, त्याम ळे िा र्यापय रद्द 

करण्याि आला. 

२. द सरा र्यापय असा िोिा हक, रात्रीच्या म क्कामाच ेलॉज, िॉटेल अगोदरच आरहक्षि 

करायचे. यामध्ये थोरे्ड र्ैस ेजास्ि जािार िोिे र्ि दररोजचा शोर्ाशोर् करण्याचा वळे 

वाचिार िोिा. त्या वेळाि आजबूाजचूा र्ररसर र्ि हफरिा येिार िोिा. त्याम ळे िा र्यापय 

नक्की करण्याि आला. 

त्यान सार सायकल मोिीम स रु व्िायच्या अगोदरच रात्रीच्या म क्कामासाठी लॉज आरहक्षि 

केले गेल.े लॉज हनवर्डिाना आम्िी िेथील रात्री सायकल स रहक्षि ठेवण्यासाठी असलेल्या 

व्यवस्थेबद्दल र्ि र्ाहिले. 

 

एकाच रंगाच्या सायकल जसीचे मित्ि: 

या सायकल मोहिमेसाठी आम्िी र्ोर्टी रुंगाच्या प्रत्येकी दोन जसी बनवल्या. या 

जसीसाठी लोगो हनिीन भाई ुंनी ियार केला. आहि जसी हकशोर केिी याुंनी ओळखीच्या 

हठकािी बनवनू घेिल्या. जसीवरील म ुंबई कोलकािा ि ेशब्द र्टकन हदसनू यायचे. या जसी 

सुंर्िूप मोहिमेमध्ये दररोज वार्रल्या. याचा फायदा असा झाला की कोिीिी र् ढे हकुं वा माग े

क ठेिी असले िरी र्टकन हदसनू यायचे. वाटेवरील 

लोकाुंनकरू्डन र्ि समजायचे की िा जसीवाला र् ढ े

या वाटेवर गेला आि ेहकुं वा इथे थाुंबला आि.े 

ि ेएकटे नसनू याुंचा ग्र र् आि ेयाची जािीव 

एकाच रुंगाच्या जसीम ळे बाकीच्याुंना व्िायची. 

वाटेवरील लोकाुंकरू्डन आहि वािनाुंच्या 
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चालकाुंकरुन आदर हमळि असे. रस्त्यावरुन ओव्िरटेक करिाना बाकीच्या गार््डया लाुंबनू 

जायच्या. या मोहिमेमध्ये कोििािी वािनवाला वेगाने कट मारुन गेला नािी हकुं वा कोिी 

कािी त्रास र्ि हदला नािी. कािी रक गार्डीवाले थाुंबनू हवचारर्सू करायचे. र्ाब्यावर जेव्िा 

सकाळी नाष्टासाठी हकुं वा द र्ारी जेविासाठी थाुंबायचो िेव्िा आर् लकीने हवचारर्सू 

व्िायची. बाकीच्या गार्डीचे चालक र्ि आर् लकीने साुंगायचे की आम्िी ि म्िाला काल इथे 

र्हिले. त्याम ळे अशा मोठया लाुंब अुंिराच्या सायकल मोहिमेमध्ये सवाांची जसी एकाच 

प्रकारची र्ाहिजे. 

 

सराि: 

टीममर्ील सगळेजि अनके काळार्ासनू नेिमी हकुं वा आठवर््डयािनू दोन-िीनवेळा 

२०-३० हकमी सायकल चालविारे िोिे. कािीजि दररोज ऑहफसला सायकल घेऊन जाि 

िोिे. स ट्टीच्या हदवशी १५०+ हकमीचा सराव चाल ूिोिा. अनेक वेळेला सवप जि एकत्र येऊन 

सायकहलुंग करि िोिे. 

अशा मोठया मोहिमेमध्ये र्ाय द खिे द य्यम असिे. र्ि सीटवर सारख ेबसनू सायकल 

चालविे िचे सवापि कठीि असि.े ि म्िी कोििीिी जेल असिारी सीट हकुं वा र्ॅर्ड असलेली 

र्ॅन्ट वार्रा, थोर््डया वेळाने िो भाग स न्न िोिोच, व खरू् द खायला लागिोच. अशा वेळेला 

सराव मित्वाचा ठरिो. आम्िा सवाांचा सराव चाुंगला झाला िोिा त्याम ळे र्िूप मोहिमेमध्ये 

कोिालािी त्रास झाला नािी. 

 

सायकल: 

सायकल एक िे अनेक हगयर असिाऱ्या असिाि. िसेच टायर वरुन रोर्ड बाईक, 

िायिीर्ड बाईक आहि माउुंटन 

रेल बाईक अस े प्रकार 

र्र्डिाि. यामध्ये रोर्ड बाईक 

कच्चा रस्त्यावर उर्योगी र्र्डि 

नािीि. त्याम ळे या मोहिमेमध्ये 

सवापनी िायिीर्ड हकुं वा माउुंटन 

रेल बाईक वार्रली. सवाांच्या 
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सायकलला माग े कॅररयर आहि त्यावर सामानासाठी र्ॅहनएर लावण्याि आल.े र्ाण्याच्या 

बाटल्या ठेवण्यासाठी स्टॅन्र्ड लावले. 

भगि सर सोरू्डन सवाांच्या सायकलची चाके हक्वक ररलीझ असिारी िोिी. त्याम ळे 

र्ुंक्चर झाल्यावर चाक र्टकन काढून र्ुंक्चर कमी वेळाि द रुस्ि केला जायचा. अशा 

लाुंबच्या सायकल मोहिमेसाठी फक्त चाुंगली हगअरची सायकल र्ाहिजे अस ेनािी. ि म्िी 

कोििीिी साध्या प्रकारची, एक हगअर असिारी सायकल वार्रु शकिा. अनेकजि सार्ी 

सायकल वार्रुन जग हफरले आििे. 

 

सायकल सोबत घेतलेले सावित्य: 

✓ ३ सायकल ट्यबू, र्ुंक्चर हकट, ऍलन की, िनॅ्र्ड र्ुंर्, लॉक 

✓ सायकल र् सायला कर्र््डयाचे ि करे्ड. चैन साफ करण्यासाठी िश 

✓ २ र्ाण्याच्या बाटल्या 

✓ िले्मेट, र् ढची आहि मागची लाईट, चाजपर, ररफ्लेहक्टव बेल्ट, हशट्टी.   

✓ २ सायकल जसी, ३ सायकल शॉटप, बफ (सायकल चालविाना वार्रण्यासाठी) 

✓ २ जोर्डी कर्रे्ड (रात्री व इिर हठकािी वार्रण्यासाठी) 

✓ २ र्ुंच े(वजनाने िलके आहि र्टकन स किाि म्ििनू) 

✓ र्ायामर्े िलके स्र्ोटप शजू, ३ सॉक्स 

✓ मोबाईल, चाजपर, र्ॉवरबँक 

✓ ओळखर्त्र, र्ैसे 

✓ स का मेवा, हचक्की, चॉकोलेट, फळे (ि ेसुंर्ले की नवीन घ्यायचो) 

✓ औषर्े, ग्ल कॉन-र्डी, 

✓ िश र्ेस्ट, आुंघोळीचा साबि, कर्रे्ड र् ण्याचा साबि, हकशी, िेल 

 

सवाांनी कमीि कमी कर्रे्ड आिल ेिोिे. कर्रे्ड दररोज सुंध्याकाळी र् वायचो आहि िे सकाळ 

र्यांि वाळि असि. अशा प्रकारे ह्या सगळ्याचे वजन ५-७ हकलो िोिे. सायकल र्ॅहनअरमध्ये 

जेवढे वजन कमी िेव्िढी िी जास्ि वेगाि र्ळि.े 
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मोविमेचा खचप: 

आम्िा सवाांना सायकल चालवण्याची खरू्च आवर्ड आि.े फक्त सायकल घेऊन 

भटकायला, आजबूाजचूे जग अन भवायला जायचे िा ििे ूठेवनू दरवषीप्रमािे िी सायकल 

मोिीम ठरली िोिी. यामध्ये आम्िी सायकल वार्राला प्रोत्सािन दणे्यासाठी हठकहठकािी 

जनजागिृी केली. या मोहिमेसाठी कोिी प्रायोजक नव्ििा. जो कािी खचप येिार िोिा िो 

आम्िा सवाांमध्ये हवभागण्याि येिार िोिा. त्याम ळे खरू्च कमी खचापि िी मोिीम झाली. 

 

मोिीम ओळखर्ि: 

प्रत्येकाकरे्ड आर्ार कार्डप, र्ॅन कार्डप, वािन लायसन्स असे ओळखर्त्र िर असिारच 

िोिे. प्रत्येकाची माहििी टीममर्ील प्रत्येकाकरे्ड िोिीच. आम्िी या सायकल मोहिमेसाठी 

एक वेगळे छोटे मोिीम ओळखर्त्र ियार केले. त्यावर नाव, र्त्ता, फोटो, जन्मिारीख, रक्त 

गट, मोबाईल नुंबर, टीममर्ील इिराुंचे मोबाईल नुंबर आहि अत्यावश्यक वेळी म ुंबईमर्ील 

आमच्या बॅकअर् टीमचे नुंबर इत्यादी माहििी हलहिलेली िोिी. ि ेमोिीम ओळखर्त्र आम्िी 

गळ्याि घालायचो हकुं वा जसीच्या हखशाि ठेवायचो. त्या ओळखर्त्राची द सरी प्रि 

सामानाच्या र्ॅहनअरमध्ये र्ि वरच्या कप्प्याि असायची. 

 

कािी मूलभूत वनयम: 

सायकल चालविाना कािी मूलभिू हनयम आििे. िे आम्िी कसोशीने र्ाळले. 

✓ सायकल चालविाना र्डोक्यावर िले्मेट आहि िािामध्ये ग्लोव्िस असावेि. 

✓ सायकल चालविाना गर्डद रुंगाची सायकल जसी घालावी जेिेकरुन ि म्िी लाुंबनू 

स द्धा अगदी स्र्ष्टर्िे आहि ठळक ओळख ूयाल.  

✓ रात्रीचा प्रवास टाळावा, िो टाळिे अशक्य असल्यास स रक्षा प्रहिहबुंहबि जॅकेट 

वार्राव.े काळोख असिाना सायकलची र् ढील लाईट आहि मागील लाल इुंहर्डकेटर 

लाईट चाल ूअसावी. 

✓ रस्त्यावर बाजबूाजूला दोन-िीनजि अस ेघोळक्याने सायकल चालवनू रस्िा अर्डव ू

नय.े एकाच्या माग ेद सरा अस ेराुंगेि सायकल चालवावे. 

✓ शिरामर्नू जािाना हसग्नल इत्यादी वािि कीचे हनयम र्ाळावेि. 
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✓ रस्त्याच्या र्डाव्या बाजनू े र्ाुंढऱ्या र्ट्टीवर हकुं वा त्याुंच्या आि रािून सायकल 

चालवावी. रस्त्याच्या मर्ोमर् सायकल जािा कामा नय.े  

✓ अचानक िेक मारुन रस्त्यावर थाुंब ूनय.े थाुंबायच ेअसल्यास रस्त्याच्या बािरे येऊन 

थाुंबावे. 

✓ सायकल चालविाना मोबाईलवर बोलिे आहि गािी ऐकि े टाळावे. फोन 

आल्यास सायकल बाजलूा थाुंबवनू मोबाईलवर बोलावे. 

✓ िॉटेल, द कान हकुं वा इिर हठकािी सायकल उभी करुन ठेविाना िी इिराुंना 

अर्डथळा िोिार नािी अशा हठकािी ठेवावी.  

✓ स्थाहनक लोकाुंना, त्याुंच्या चालीरीिींना मान द्या. त्याुंचा अर्मान करु नका. 

त्याुंच्याशी प्रेमाने वागा. 

***  
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आमचा दैनंवदन कायपक्रम 

 

आमचे दनैुंहदन कायपक्रमाचे वेळार्त्रक कसे असायचे त्याबद्दल येथे हवस्ििृर्िे माहििी दिेो. 

 

र्िाटे चार वाजिा गजर लावनू उठिे. प्रत्येक रुममध्ये जाऊन एकमेकाुंना उठवि.े त्या 

रुममध्ये कोिी एकिरी उठला आि ेि ेिर्ासिे. एका रुममध्ये हिघेजि रािायचो. रुममर् े

एकच बाथरुम असल्याम ळे एका वेळेला एकालाच त्याचा वार्र करिा यायचा. त्याम ळे 

कर्ीकर्ी र्हिला उठिारा बाथरुम मध्य ेगेला की बाकीचे र्रि झोर्ायचे हकुं वा िे नुंिर 

उठायचे. प्रािहवपर्ी, आुंघोळ व्िायची. थुंर्डी असेल आहि हगझर नसेल िर कािीजि सकाळी 

आुंघोळीला स ट्टी द्यायचे. कोिाच्या रुमध्ये गरम र्ािी येि नसेल िर त्याला हचर्डवायचो. 

अशा प्रकारे हदवसाची स रवाि िसि िसि िोि अस.े 

र्ॅहनअरमध्ये सामान भरुन ियार व्िायचो. रुममर्ील सवप आटर्नू रुमची चावी म ख्य 

कॉउुंटरला जमा करायचो. र्ाण्याच्या बाटल्या भरुन घ्यायचो. लॉज बािरे जमायचो. 

लॉजबािरे कोित्या रुममर्ील ग्र र् उहशरा येईल त्याुंची खेचायचो. लॉज र्ाहकां गमध्ये येऊन 

सायकल िर्ासायचो. टायर 

ट्य बमर्ील िवेचा दाब 

बरोबर आि ेना ि ेर्ािायचो. 

सायकलला र्ॅहनअर, 

मागची, र् ढची लाईट लावनू 

ियार व्िायचो. माग थोर्डा 

वेळ वामपअर् व्यायाम, 

स्रेहचुंग कसरिी करून 

झाल्या की आजच्या 

मागापबद्दल र् न्िा थोर्डक्याि चचाप व्िायची. लॉज सिसा शिरामध्ये असायचा त्याम ळे 

शिरािनू म ख्य रस्त्यावर कसे र्ोचायच े िे ग गल मॅर्वर र्ािायचो. आहि रस्िा ठरवला 

जायचा. सारे्डर्ाच वाजिा सायकल प्रवास स रु व्िायचा. त्यावेळेला काळोख असायचा 

त्याम ळे सायकलवरील लाईटच्या उजेर्डाि आम्िी हनघायचो. 
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लॉजमध्ये सिसा एवढ्या 

सकाळी चिा हमळायचा नािी, मग 

आजबूाजूला टर्री शोर्नू हिथे चिा 

हबस्कीट खाऊन प्रवास स रु 

करायचो. आजबूाजलूा क ठे चिाची 

टर्री नसेल िर, वाटेि र्हिली चिा 

टर्री हमळेल हिथ ेचिा हर्ऊन र् ढ े

हनघायचो. सकाळी टर्रीवर चिा 

ियार िोईर्यांि गप्र्ा स रु व्िायच्या. 

चिाबरोबर हबहस्कटे खायचो. त्याम ळे सकाळी गरमागरम दोन- िीन कर् चिा प्यायचो. 

सायकल प्रवास स रु झाला की प्रत्येकी १५-२० हकमीनुंिर सवप एकत्र थाुंबनू दिा हमहनटे 

आराम करायचो. प्रवासाि 

रस्त्यावर सिसा कोिी एकटा 

सायकल चालवायचा नािी. 

दोन हकुं वा िीन जिाुंचा ग्र र् 

करुनच सगळे असायचे. जो 

ग्र र् र् ढ े असेल िो ठराहवक 

वेळानुंिर बाकीच्याुंसाठी 

थाुंबि अस.े 

िसेच र् ढे असिारा ग्र र् नाष्टा- 

जेविासाठी िॉटेल शोर्ायचे काम र्ि 

करायचा. त्या िॉटेलच ेग गल मॅर्वरील 

स्थान व्िाट्सअँर् वर टाकले जाि अस.े 

त्याम ळे माग े असिाऱ्या इिराुंना िे 

समजि अस.े वेळ वाचवण्यासाठी 

जेविाची ऑर्डपर र्ि हदली जायची. 

िोर्यांि बाकीचे सवप र्ोिोचायचे. 
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आम्िा सवाांचा सायकल 

चालवण्याचा वेग सारखा िोिा. सगळे हफट 

िुंद रुस्ि िोिे. त्याम ळे र् ढचा ग्र र् आहि 

मागचा ग्र र् यामध्ये जास्ि अुंिर नसायचे. 

सगळे जि एकमेकाुंशी मोबाईलच्या 

मदिीन े सुंर्कापि असायचे. कोिाला 

रस्त्याबद्दल कािी शुंका आली िर िो 

एकमेकाुंना सुंर्कप  करि अस.े हकुं वा ग गल 

मॅर् वर मागप िर्ासि अस.े रस्त्यामध्ये जर 

कोिाची सायकल र्ुंक्चर झाली हकुं वा इिर 

कािी हबघार्ड झाला िर िो हिथल्या हिथे 

थाुंबनू द रुस्ि केली जाि अस.े बिुिेक सवाांना 

र्ुंक्चर काढिा येि िोिा. कािी मित्वाचा 

हबघार्ड झाला िर सवापि शेवटी हनिीन भाई 

असायचे. त्याुंच्याबरोबर मी र्ि थाुंबायचो. 

नऊ वाजण्याच्या स मारास ५०-६० हकमी अुंिर र्ार करुन नाष्टा करण्यासाठी थाुंबायचो. 

र्ोटभर नाष्टा करायचो. नुंिर चिा िोि अस.े नाष्टासाठी बिुिेक वेळेला गावािील छोटे िॉटेल 

असायचे. आमच्या सायकली 

र्ािण्यासाठी गावािली म ले आहि 

गावकरी जमायचे. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा 

रुंगायच्या. कािीवेळेला सकाळी 

नाष्टासाठी मोठे िॉटेल हमळि नसे. हिथे 

र्ोटभर नाष्टा हमळि नसे. त्याम ळे र् ढे 

र् न्िा नाष्टा करायला थाुंबायचो. अशा 

वेळेला नाष्टा दोन वेळा िोि अस.े 

रस्त्यामध्ये सकाळी सायकलवर शाळेि जािारी म ले आहि कामावर जािारे लोक भेटायचे. 

त्याुंच्याबरोबर सायकल चालवि गप्र्ा मारि जायचो. 
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द र्ारी एक वाजण्याच्या आसर्ास 

अजनू ४०-५० हकमी अुंिर र्ार करुन 

जेविासाठी िॉटेल हकुं वा र्ाब्यावर 

थाुंबायचो. आम्िी सायकल चालवि 

म ुंबईिून आलोय ि े समजल्यावर मालक 

ख श व्िायचा. आहि आमचा जोरदार 

र्ािुिचार व्िायचा. आम्िाला मस्िर्ैकी 

स्थाहनक र्द्धिीचे जेवि बनवून हमळायचे. 

बरोबर िाक, दिी खायचो. जेविानुंिर 

थोर्डा वेळ आराम करायचो. 

र्ाब्यावर खाट आहि चारर्ाई असिािच. 

त्यावर फळीचा आर्डवा ि कर्डा असिो. त्याचा 

वार्र जेविाची भाुंर्डी, िाट वाटी ठेवण्यासाठी 

केला जािो. जेवि झाल्यावर आम्िी या 

चारर्ाईवर थोर्डा वेळ झोर्ायचो. र्ाब्यावर वािन े

घेऊन इिर चालक, प्रवाशी र्ि आलेले 

असायचे. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगायच्या. 

आमचे नेिमीचे अुंिर ११० िे १६० हकमी िोिे. जेविार्यांि ८० िे ११० हकमी अुंिर 

र्ार करुन जेविानुंिर शक्यिो 

जास्िीच जास्ि ३० िे ५० हकमी 

अुंिर ठेवायचो. सुंध्याकाळी 

चारच्या स मारास चिासाठी 

थाुंबायचो. आहि मग अुंर्ार 

र्र्डायच्या अगोदर लॉजवर 

र्ोिोचायचो. कािी वळेेला 

सुंध्याकाळी लवकर म क्कामाच्या 

लॉजवर र्ोिोचनू चिा िोि अस.े 
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प्रत्येकाकरे्ड र्ाण्याच्या दोन-

िीन बाटल्या िोत्या त्या ररकाम्या 

िोि आल्या की वेळोवेळी त्यामध्ये 

र्ािी भरुन घेि अस.ू त्यासाठी 

र्ेरोल र्ुंर्ावरील हफल्टर, ढाबा, 

िॉटेल हकुं वा गावािील घरामर्नू 

र्ािी घेि अस.ू हबसलरीचे र्ािी न 

वार्रिा स्थाहनक गावािील र्ािी 

प्यायचो. प्रवासामध्ये आर्ल्या शरीरािील र्ाण्याची र्ािळी कमी िोऊन र्डी-िाइडे्रशन िोऊ 

नये याची काळजी घ्यायचो. 

हठकहठकािी उसाचा रस आहि फळाुंचे 

सरबि प्यायचो. फळे र्ि खायचो. 

हदवसभर वाटेमध्ये हठकहठकािी अनेक 

लोक थाुंबवनू आर् लकीने हवचारर्सू 

करायचे. हजथ ेआम्िी थाुंबायचो हिथे 

गदी जमा व्िायची. म ुंबईिून सायकल 

चालवि आलोय ि े समजल्यावर 

र्ािुिचार व्िायचा. अनेकजि म ुंबईमध्ये येऊन गेलेल ेअसायचे हकुं वा त्याुंचे नािेवाईक 

म ुंबईला असायचे. त्याम ळे गप्र्ा रुंगायच्या. 

कािी वेळेला रस्त्यामध्ये प्राचीन 

ऐहििाहसक प्रेक्षिीय हठकाि,े मुंहदरे, ज न्या 

र्द्धिीची घरे, राजवारे्ड, वेगवेगळी झारे्ड, फ ले, 

र्क्षी, प्रािी हदसायच.े कािी गाव,े जुंगले आहि 

आजबूाजचूा र्ररसर मन मोिून घ्यायचा. मग 

आर्ोआर्च सायकल र्ँर्डल मारायचे थाुंबले 

जायचे. थोर्डा वेळ थाुंबनू िा हनसगप 

अन भवायचो. सवप र्डोळे भरुन र्ािायचो आहि र् ढील प्रवास स रु व्िायचा. 
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कािी वेळेला यामध्ये आमचा 

जास्ि वेळ जायचा. र्ि मज्जा यायची. 

लॉजवर लवकर र्ोिोचनू आराम करिे 

यावर जोर न दिेा र्िूप हदवस आम्िी 

मस्िर्िे जगायचो आहि रात्री अुंर्ार 

व्िायच्या अगोदर लॉजवर र्ोिोचायचो. 

लॉजवर र्ोिोचल्यावर कागद र्त्राुंची 

और्चाररकिा झाल्यावर रुम िर्ासनू 

घ्यायचो. 

कािी रुममध्ये सोई नसायच्या. 

बाथरुममध्ये हगझर, गरम र्ािी आि ेना 

ि े र्ािायचो. नुंिर सायकलवरुन 

र्ॅहनअर काढून सायकल साफ 

करायचो. ओल्या कर्र््डयाने सायकल 

र् सायचो. इिर कािी हबघार्ड नािी ना ि े

र्िायचो. सायकल योग्य जागी एकत्र 

ठेवनू सवाांना क लरू् लावायचे. 

लॉजमध्ये एका रुममध्ये िीनजि याप्रमािे रिायचो. र्हिला मोबाइल आहि सायकल 

लाईट चाजप करायला ठेवायचो. 

आुंघोळ, कर्रे्ड र् िे इत्यादी आटर्नू 

ियार व्िायचो. कािीजि सायकल 

जसी दोन-िीन हदवसानुंिर एकत्र 

र् वायचे. र् िलेले कर्रे्ड र्ुंख्याम ळे 

सकाळर्यांि स कायच.े एका वेळेला 

बाथरुमचा वार्र एक जिच करु 

शकि असल्याम ळे थोर्डा जास्ि वेळ 

जायचा. 
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वेळ असेल िर लॉजच्या 

आजबूाजचूा र्ररसर हफरायचो. 

बिुिेक म क्कामाच ेलॉज शिरामध्ये 

िोिे. त्याम ळे शिर हफरुन यायचो. 

हिथे हमळिारे स्थाहनक लोकहप्रय 

र्दाथप खायचो. द सऱ्या हदवशी 

र्िाटे र्ाच वाजिा क ठे चिा हमळेल 

याचा अुंदाज घ्यायचो. 

रात्री आठ वाजिा जेवि जेवायचो. कािी वेळेला ि ेजेवि लॉजवर हमळायचे नािी 

त्यावेळेला बािरे िॉटेलमध्ये जाऊन जेवि करायचो. कािी हठकािी िॉटेल रात्री लवकर बुंद 

िोि असि. त्याम ळे रात्रीचे जेवि लवकर करि अस.ू कािी हठकािी रात्री थुंर्डी र्ि खरू् 

असायची. 

जेवि झाल्यावर एकत्र जमनू उद्याच्या मागापबद्दल चचाप िोि अस.े रस्त्यामध्ये कोिि े

प्रेक्षिीय स्थळे आििे त्याबद्दल माहििी हदली जायची. नाष्टा आहि जेवि हकिी हकमीनुंिर 

करायचे ि ेठरायचे. आजच्या हदवसभराि काय काय झाल ेयाच्या गप्र्ा व्िायच्या. 

आमच्या टीममध्ये एकार्ेक्षा एक अवहलये िोिे. क ठेिी असिाना आमच्यामध्ये गप्र्ा 

स रु झाल्या की र्ोट द खेर्यांि आम्िी िसायचो. ज नी-नवी गािी, जोक, आठविी इत्यादी 

भरर्रू हवषय ियार असायचेच. 

रात्री दिा वाजिा झोर्ायला जायचो. र्िाटेचा गजर लावायचो. हदवसभर दमल्याम ळे 

झोर् र्टकन यायची. कोि हकिी घोरिोय कोिालाच कािी समजायचे नािी. 

***  
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गप्र्ा रंगल्या म्िणजे 

 

म ुंबई िे कोलकािा या आमच्या सायकल मोहिमेमध्य ेआम्िी मिाराष्ट्र, छत्तीसगढ, 

ओहर्डशा, झारखुंर्ड आहि र्हिम बुंगाल या राज्यािनू सायकल प्रवास केला. हठकहठकािी 

अनेक लोक भेटि गेल.े सवाांकरू्डन आमचे आदरर्वूपक स्वागि झाल.े म ुंबईिुन कोलकािाला 

सायकल वर जािोय ि े समजल्यावर त्याुंच्या मनाि अनेक आियपकारक प्रश्न उर्हस्थि 

व्िायचे. त्या सवाांचे प्रश्न सारखेच असायचे. त्याुंना आम्िी काय उत्तर द्यायचो आहि 

त्याुंच्याशी कोिकोित्या हवषयावर चचाप करायचो याबद्दल येथे हवस्ििृर्िे हलििो. 

र् ढे वाचनामध्ये क ठेिी गप्र्ा रुंगल्या हकुं वा गप्र्ा स रु झाल्या अस ेवाक्यप्रचार वाचल े

की समजनू जा की त्यावेळेला एवढी सगळी चचाप झाली आि.े र्ि िी चचाप र् न्िा र् न्िा 

हलिायला नको म्ििनू प्रत्येक हठकािी गप्र्ा रुंगल्या यासारखे वाक्यप्रचार वार्रले आििे. 

समोर असिाऱ्या व्यक्तीच्या वयान सार आम्िी वेगवेगळ्या गप्र्ा मारायचो.  

 

प्रश्न: क ठून आलाि? क ठे जाि आििे? 

उत्तर: आम्िी म ुंबईिून कोलकािाला सायकल चालवि जािोय. 
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प्रश्न: सायकलवर एवढ्या लाुंब का जाि आििे?  

उत्तर: आम्िा सवाांना सायकल चालवायला आवर्डि.े बाकीचे कसे गार्डी करुन, बाईक 

वर, रेनने हकुं वा हवमानाने हफरायला जािाि त्याप्रमाि ेआम्िी आमच्या सायकल घेऊन 

हफरायला जािोय.   

 

प्रश्न: यािनू ि म्िाला काय हमळि?े 

उत्तर: आम्िी आमच्या नेिमीच्या जीवनामध्ये सायकलचा जास्िीच जास्ि वार्र करिो. 

बाजाराि, ऑहफसला व हमत्राुंकरे्ड जाण्यासाठी आम्िी सायकल वार्रिो. त्याम ळे आमचे 

र्ैसे वाचिाि. शरीराची िालचाल िोऊन आरोग्य र्ि चाुंगले राििे. जर कमी अुंिरासाठी 

इिर वािन वार्रले िर र्ैसे र्ि खचप िोिाि आहि र् राम ळे प्रदषूि र्ि वाढिे. त्याम ळे सवाांनी 

जास्िीच जास्ि सायकलचा वार्र करुया. जस ेआम्िी सायकल चालविोय िस ेि म्िी र्ि 

सायकल चालवा आहि क ट ुंबािील लिान म लाुंना र्ि सायकलची सवय लावा. म्ििजे िे 

मोठे झाल्यावर कॉलेजला जािाना बाईक मागिार नािीि.  

 

प्रश्न: हदवसरात्र सायकल चालविा काय? थाुंबिा क ठे? खािा काय? 

उत्तर: दररोज आम्िी हदवसा १०० िे १६० हकमी सायकल चालविो आहि ठरलेल्या 

हठकािी र्ोिोचल्यावर ढाबा हकुं वा िॉटेलमध्ये थाुंबनू आराम करिो. रात्री सायकल चालवि 

नािी. नाष्टा जेवि रस्त्यामध्ये लागिाऱ्या िॉटेल हकुं वा र्ाब्यावर करिो.  

 

प्रश्न: सायकल हगयरची आि ेकाय? हकिी वेगान ेर्ळि?े अव्िरेज हकिी? ऑटोमॅहटक 

आि ेकाय? 

उत्तर: या सायकलला हगअर आििे. ऑटोमॅहटक कािी नसि ेयामध्ये. हगअर असले 

िरी र्ँर्डल मारावेच लागिाि. ि म्िी जेव्िढ्या वेगान े र्ँर्डल मारिार िेव्िढ्या वेगाने िी 

र्ळिार. चढिामध्ये फक्त हगअरचा वार्र िोिो. हगअर असल्याम ळे जास्ि जोर लावावा 

लागि नािी.  

 

प्रश्न: सायकल र्ुंक्चर िोि नािी काय?  
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उत्तर: िी बाकीच्या सायकल सारखीच आि.े र्ुंक्चर झाली िर आमच्याकरे्ड र्ुंक्चर हकट 

आि.े 

 

प्रश्न: हकुं मि हकिी?  

उत्तर: समोर कोिी माहििगार असेल िर त्याला या सायकलींची हकुं मि माहिि 

असायची त्याम ळे िो अस ेप्रश्न हवचारायचा नािी. र्ि बाकीचे बिुिेक सगळे जि िा प्रश्न 

हवचारायचेच. ह्या प्रश्नाचे उत्तर आम्िी जर्नू द्यायचो. सायकलची हकुं मि आम्िी कमी करुन 

र्ाच िजार साुंगायचो. जि कोिी जास्िच जािकार असेल िर दिा िजार साुंगायचो.   

 

प्रश्न: सायकलची हकुं मि एवढी कमी कशी काय? आमच्याइथे अशी सायकल हमळि 

नािी. 

उत्तर: म ुंबईला सवप सायकली स्वस्ि हमळिाि. द कानदार त्या हिकरू्डन ि मच्या इथ े

आििाि. त्याम ळे त्याुंची हकुं मि वाढिे. ि म्िी म ुंबईला सायकल घेिलीि िर स्वस्ि हमळेल.  

 

प्रश्न: मला र्ि सायकल चालवायला द्या ना. 

उत्तर: आम्िाला आज भरर्रू अुंिर जायचे आि.े िी सायकल ि मच्या सायकलसारखीच 

आि.े यामध्ये वेगळे असे कािी नािी. िी ऑटोमॅहटक नािी. याला र्ि र्ँर्डल मारावेच 

लागिाि.  

अस ेसाुंगनू आम्िी समोरच्याला आदरर्वूपक नकार द्यायचो. 

 

अस ेसायकल बद्दल अनेक प्रश्न हवचारले जायचे. िसेच र्ॅहनअर, हर्डस्क िेक आहि 

सायकलच्या इिर भागाुंहवषयी माहििी हवचारली जाि अस.े आम्िी र्ि सायकलची हकुं मि 

सोरू्डन बाकीचे सगळे खरे साुंगायचो. हकुं मि कमी साुंहगिल्याम ळे समोरच्याचे आमच्या 

सायकलबद्दलचे अहर्क आकषपि कमी व्िायचे. त्याम ळे िो जबदस्िीने सायकल 

चालवायला द्या म्ििनू र्ि माग ेलागि नसे.    

सायकल ि ेसवपसामान्य व्यक्तीचे वािन आि.े त्याम ळे आम्िी क ठेिी सायकल थाुंबवली 

िरी त्या गावािील व्यक्ती न घाबरिा आमच्याजवळ येऊन मोकळेर्िाने बोलि असि. 
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त्याुंच्याबरोबर अनेक स्थाहनक हवषयावर चचाप िोि अस.े त्यािनू त्या भागािील चालीरीिी, 

इहििास, वन्यजीव, हर्के इत्यादींबद्दल माहििी हमळि अस.े कािी वेळेला समोरच्याला हिुंदी 

भाषा समजि नसे िरी र्ि िे ख िेने िावभाव करुन हवचारर्सू करि असि. 

चचेला स रवाि म्ििनू आमच्याकरू्डन हवचारले जािारे प्रश्न: 

o या गावाचे नाव काय? 

o माग ेगेल ेिे कोििे गाव िोिे? 

o या नदीचे नाव काय? 

o ि ेकोित्या दवेाचे मुंहदर आि?े 

o शेिामध्ये ि ेकोििे र्ीक आि?े अज न कोिकोििे र्ीक घेिल ेजाि?े 

o ि ेकोििे झार्ड आि?े 

o या जुंगलाि कोििे प्रािी आिेि? िे त्रास दिेाि काय? 

o ि म्िाला जवळचा बाजार कोििा? 

o गावामध्ये शाळा हकिवीर्यांि आि?े 

o जवळ कॉलेज क ठे आि?े 

o दवाखाना हकिी लाुंब आि?े 

अस ेसार् ेनेिमीचे प्रश्न हवचारुन आम्िी बोलायला स रवाि करायचो. आहि चचाप वाढि 

जायची. समोरच्याला त्याच्या वयान सार सायकल चालवण्याचे मित्व आम्िी समजावनू 

साुंगायचो त्याम ळे िे ख श व्िायचेि. आहि त्याुंच्याकरू्डन चिा र्ािी नाष्टासाठी आग्रि र्ि 

िोि अस.े वेळ कमी असल्याम ळे आम्िी आदरर्वूपक नकार दऊेन र् ढे हनघि अस.ू  

िॉटेल, ढाबा हकुं वा टर्रीवर चिा, नाष्टा, जेवि करण्यासाठी थाुंबल्यावर हिथे वेगळे 

हदसिारे स्थाहनक र्दाथप, हमठाई आम्िी आवर्डीने खायचो आहि त्याबद्दलची माहििी र्ि 

हवचारायचो. त्याम ळे हिथले कारागीर ख श िोऊन अजून हवस्ििृमध्य े माहििी द्यायचे. 

आमच्यासाठी खास स्थाहनक जेवि, र्दाथप बनवला जायचा. रक कुं टेनर इत्यादी वािन घेऊन 

जेविासाठी र्ाब्यावर आलेले चालक त्याुंच्या प्रवासाच्या गमिीजमिी साुंगायचे. र् ढे कसा 

रस्िा आि ेत्याबद्दल माहििी द्यायचे.   



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 31 

 

म ुंबईिुन आलोय ि े समजल्यावर सगळे ख श व्िायचे. म ुंबईबद्दल बिुिेक सवाांना 

आकषपि आि.े अनेकजि म ुंबईमध्ये येऊन गेलेले असायचे हकुं वा त्याुंच ेनािेवाईक, हमत्र 

म ुंबईमध्ये असायचे. त्याम ळे त्याुंच्याबरोबर म ुंबई हवषयावर चचाप व्िायची. 

या गप्र्ाुंम ळे अनेक मािस े जोर्डली गेली. िी मािसे मोिीम झाल्यानुंिर आिािी 

सुंर्कापि आििे. या गप्र्ाुंमर्नू अजनू एक गोस्ट समजली िी म्ििजे गावामध्ये काबार्डकष्ट 

करुन जीवन जगिारी अनेक क ट ुंब आििे. िी गरीब असली िरी मनान ेखरू् श्रीमुंि आििे, 

खरू् समार्ानी आििे. हनसगापच्या साहनध्याि मस्िर्ैकी जीवन जगि आििे. या जगामध्ये 

खरू्च चाुंगली मािस ेआििे. आहि ि मचे कमप चाुंगले असेल िर ि म्िाला चाुंगलीच मािस े

भेटिाि. 

***  
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प्रदूषणमुक्त भारत 

 

सायकल चालवा, प्रदषूि घटवा..! 

र्थृ्वीवर वनस्र्िी, मानव व इिर प्रािी ज्या र्यापवरिाि राििाि त्या र्यापवरिािील 

हवहवर् घटकाुंि सुंि लन प्रस्थाहर्ि झालेले असि.े सजीवाुंच्या एका प्रजािीन ेत्याज्य केलेले 

घटक द सऱ्या एखाद्या प्रजािीला र्ोषिासाठी इष्ट अस ूशकिाि. अशा र्रस्र्रावलुंबनाम ळे 

र्यापवरिाची सुंरचना साित्याने हटकून राििे. र्रुंि  सध्याच्या अफाट लोकसुंख्यावाढीम ळे व 

औद्योहगकीकरिाम ळे र्थृ्वीच्या र्यापवरिािील नेिमीच्या घटकाुंव्यहिररक्त इिर अर्ायकारक 

घटक मोठ्या प्रमािाि र्यापवरिाि हशरिाि. त्याम ळे र्यापवरिाच्या हवहवर् घटकाुंिील 

सुंि लन हबघर्डि ेआहि र्थृ्वीवरील वनस्र्िी व प्रािी याुंच्या जीवनाच्या साित्याला र्ोका 

हनमापि िोिो. वािावरिाि, र्ाण्याि हकुं वा िवेि सजीवाुंना िाहनकारक असलेल े र्दाथप 

हमसळण्याच्या हक्रयेला प्रदषूि म्िििाि. 

प्रदषूि अनेक प्रकारचे असि.े प्रदषूिाची कािी मित्त्वाची उदािरिे खालीलप्रमाि:े 

र्ाणी प्रदूषण: अश द्ध र्ािी म्ििजे र्ािी प्रदषूि. कारखान्याचे रसायने हमसळेले र्ािी 

िसेच साुंर्डर्ािी, िलाव नदी इत्यादी मध्य ेसोर्डल ेजाि ेत्याम ळे र्ािी प्रदषूि िोिे. 

 

ििा प्रदूषण: िवा प्रदषूि ि ेप्राम ख्याने कारखान्याुंमर्नू हनघिारे वाय , वािनाुंचा र्रू 

इत्यादींम ळे िोिे. 

 

ध्िवन प्रदूषण: मन ष्ट्य, प्रािी हकुं वा याुंहत्रक र्यापवरिाम ळे हनमापि झालेला 

मयापदरे्लीकर्डील असह्य ध्वनी म्ििजे ध्वहनप्रदषूि. कारखान्यािील युंत्र, वािनाचा मोठा 

ककप श आवाज िसेच गाण्याुंचा मोठा आवाज या म ळे ध्वनी प्रदषूि िोिे. 

 

मृदा प्रदूषण: जहमनीि शेिीसाठी रासायहनक खिाुंचा अहिवार्र िसेच कचयापवर 

प्रहक्रया न करिा र् रिे याम ळे मािीि असलेली स र्ीकिा कमी िोिे आहि त्याि हवषारी र्दाथप 

हमसळले जािाि. याला मदृा प्रदषूि म्िििाि. 
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जसजस ेलोकसुंख्येचे प्रमाि वाढि आि,े त्याप्रमािाि उद्योगर्ुंद ेव वािनाुंची सुंख्या 

झर्ाट्याने वाढि आि.े त्याम ळे केवळ मन ष्ट्यच नव्ि ेिर हनसगापिील इिर घटकाुंवर र्ि 

प्रदषूिाचे हवर्रीि र्ररिाम िोि आििे. र्यापवरिाचा ऱ्िास िोि आि.े आरोग्यावर हवर्रीि 

र्ररिाम िोऊन र्श्सनाचे रोग, त्वचेचे रोग, हृदय हवकार, मेंदचू ेरोग अस ेअनेक आजार वाढि 

आििे.  

हवहवर् प्रकारचे कर्डक हनयम व कायद ेयाुंनी औद्योहगक के्षत्रािनू िोिाऱ्या प्रदषूिावर 

हनयुंत्रि ठेवले जाि आि.े िुंत्रज्ञानािील स र्ारिा हकुं वा प्रदषूिरहिि नवीन व स्वस्ि 

ऊजापस्रोिाचा वार्र यासारख्या अनेक उर्ाय योजना केल्या जाि आििे. र्रुंि  कायद्याची 

कर्डक अुंमलबजाविी मर्ील त्र टी, िुंत्रज्ञान वार्रण्याबद्दल असलेली उदासीनिा व 

माहििीचा अभाव याम ळे प्रदषूि वाढि आि.े 

वािनाुंच्या माध्यमािनू िोिारे वाय प्रदषूि, ध्वहनप्रदषूििी अहर्क आि.े त्याम ळे हनमापि 

िोिारी वाििकू कोंर्डी एक मोठी समस्या आि.े अरुुं द रस्त्याुंवर एकाच वेळी येिारी वािने 

रोखण्यासाठी आहि प्रदषूिावर माि करण्यासाठी सायकल या वािनाचा चाुंगला र्यापय 

म्ििनू उर्योग िोऊ शकिो. शारीररक शक्तीने चालहवले जािारे दोन चाकी वािन म्ििजे 

सायकल. अनेक हठकािी ि ेवािि कीचे, व्यायामाचे आहि खेळाच ेम ख्य व स्वस्ि सार्न 

आि.े सायकल लिानाुंर्ासनू िे वदृ्ध व्यक्ती चालऊ शकिाि. 
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दनैुंहदन जीवनािील काम ेकरिाना कमी अुंिरासाठी आहि ऑहफसला जाण्यासाठी, 

मोटरसायकल हकुं वा कारचा वार्र न करिा सायकलचा वार्र करु शकिो. सायकल 

वार्रण्याचे अनेक फायद ेआििे.  

१) सायकल चालवण्याने शारीररक व्यायाम िोिो आहि त्याम ळे आर्ल ेआरोग्य स र्ारिे.  

२) इुंर्न वाचल ेजाईल जेिेकरुन आर्ि दशेाच्या हवकासाि िािभार लाव ूशकिो. 

३) सायकल चालवल्याम ळे कोििेिी प्रदषूि िोि नसल्याम ळे प्रदषूिार्ासनू म क्तिा हमळिे.  

४) सायकलसाठी इुंर्न लागि नािी त्याम ळे र्ैसे वाचिाि. 

५) सायकल वार्राम ळे वािनाुंची गदी कमी िोिे.    

 

त्याम ळे सध्या या र्ावर्ळीच्या जीवनाि सायकलला अनन्य सार्ारि मित्व प्राप्त झाले 

आि.े सायकल चालवनू र्ेरोलची बचि केल्याचे समार्ान कािी वेगळेच आि.े र्यापवरि 

सुंवर्पनाचा, प्रद षि म क्तीचा केलेला िा खटाटोर्िी मनाला मोठे समार्ान दिेारा आि.े 

आमच्या सायकल मोहिमेमध्ये आम्िी सायकल चालवण्याचे ि ेफायद ेसाुंगनू हठकहठकािी 

जनजागिृी केली. 

***  
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आता आतुरता २३ तारखेची 

 

सगळी ियारी झाली िोिी. जसेजस ेया आमच्या सायकल मोहिमेबद्दल हमत्राुंना समजले. 

सवाांकरू्डन श भेच्छा हमळू लागल्या. कािीजि र्हिल्या हदवशी सकाळी बाुंद्रा सीहलुंकजवळ 

येिार िोिे. कािीजि आमच्या सायकल मागापमध्ये भेटिार िोिे. आिा आि रिा फक्त २३ 

िारखेची, र्हिल्या हदवसाची… 
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वदिस र्विला: मंुबई बांद्रा सीवलंक ते कसारा 

 

मागप: बाुंद्रा सीहलुंक- बीकेसी- घाटकोर्र- ठािे- र्र्डघा- कसारा (११६/ ११६ हकमी) 

(हजल्ि:े म ुंबई- ठािे) 

 

आज सकाळी सारे्डर्ाचला बाुंद्रा सीहलुंकजवळ जमनू सिा वाजिा सायकल प्रवास स रु 

करायचे ठरले िोिे. नेिमीप्रमाि ेकोित्यािी मोठ्या आवर्डत्या मोहिमेच्या एक हदवस अगोदर 

रात्री झोर् येि नािी त्याम ळे रात्रभर थोर््डया थोर््डया वेळाने हकिी वाजल ेिे र्ािि िोिो. आहि 

एकदाचे िीन वाजले आहि उठून सवप कायपक्रम उरकून चार वाजिा ियार झालो. सायकल 

इिर साहित्यासि ियार िोिीच. मी वरळीला द सऱ्या माळ्यावर राििो. मग सायकल 

खाुंद्यावर घेऊन खाली उिरलो आहि टाुंग मारली. बाुंद्रा सीहलुंक जवळ असिाऱ्या लव्ि 

म ुंबई हचन्िाकरे्ड हनघालो. 

बाकीचे र्ि आर्ार्ल्या घरािून हनघाले िोिे. फर्डिरे व देशम ख सर र्नवेलिून कारमध्ये 

सायकल घेऊन हनघाले िोिे. हनिीन भाई भाई ुंदरिून, अक्षय अुंर्ेरीिून व भगि सर चेंबरूिून 

सायकल चालवि हनघाले िोिे. नारायि आहि हसर्डनी सायनिून सायकल चालवि येि िोिे. 

बरोबर प्रत्येकाचे हमत्र र्ि जमिार िोिे. गेल्या वषी केलेल्या म ुंबई िे अत्तारी वाघा बॉर्डपर 

सायकल मोहिमेचे हमत्र र्ि येिार िोिे. 

वरळी र्ार करुन प्रभादवेीला र्ोिोचलो. 

हसहद्धहवनायक मुंहदराजवळ थाुंबनू बािरेुन कलश 

दशपन घेिल.े गिर्िी बाप्र्ाला नमस्कार करुन र् ढ े

हनघालो. नेिमीप्रमाि ेअनेकजि सकाळी व्यायाम, रन 

करण्यासाठी बािरे र्र्डले िोि.े रस्त्यामध्ये अनेक 

सायकलर्टू र्ि हदसल.े हशवाजीर्ाकप ला 

चालिाऱ्याुंची आहि र्ाविाऱ्याुंची गदी िोिी. या 

सवाांना स प्रभाि करि, ओळख दाखवि, हचअरअर् 

करि र् ढे मािीम ओलाुंरू्डन बाुंद्रा सीहलुंकजवळ 
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असिाऱ्या लव्ि म ुंबई हचन्िाच्या इथ ेर्ोिोचलो. सगळे जमले िोिे आहि आम्िा सवाांचे हमत्र 

र्ि आल े िोिे. 

आमच्या सायकल 

मोहिमेला श भेच्छा 

दणे्यासाठी म ुंबईमर्ील 

अनेक सायकल ग्र र् 

र्ि आल े िोिे. 

सवाांकरू्डन श भेच्छाुंचा 

स्वीकार करुन 

सवाांबरोबर फोटो काढिे स रु झाल.े सिा वाजला फ्लॅग ऑफ झाला आहि आमचा सायकल 

प्रवास स रु झाला. बरोबर अनेक सायकलर्टू िोिे. ि ेआमच्यासाठी खरू्च प्रेरिादायी िोिे. 

कलानगरिून बीकेसीला आलो. कािी नवीन सायकल हमत्र भेटले. हनहखल कार घेऊन 

भेटण्यासाठी आला िोिा. सवाांचे आभार मानि आम्िी र् ढे हनघालो. साुंिाकू्रझ चेंबरू हलुंक 

रोर्ड वर आलो. समोर आकाशाि िाुंबरे्ड 

फ टून सयूप उगवण्याचा सुंकेि िोि िोिा. 

अमर मिाल जुंक्शन र्ोिोचेर्यांि सयूप दवेिेन े

दशपन हदले िोिे. म ख्य िायवेला आलो िोिो. 

गार््डयाुंची वदपळ िोिी. घाटकोर्रला 

वाटेमध्ये सुंजीव वेंग लेकर सर आहि हमत्र 

आमच्यासाठी हचक्की व आवळा सरबि 

घेऊन थाुंबले िोिे. ि ेआदराहिथ्य घेऊन र् ढे हनघालो. 

थोर््डया वेळाने समजले की फर्डिरे सराुंची सायकल र्ुंक्चर झाली आि.े र्हिल्याच 

हदवशी मानाचा नारळ फ टला िोिा. र्हिला नुंबर फर्डिरे सराुंच्या सायकलने लावला िोिा. 

सायकल हबघर्डिे हकुं वा र्ुंक्चर िोि ेि ेश ल्लक आि.े िी द रुस्ि करण्यासाठी आम्िी सवप 

साहित्यासि र्िूप ियारीि िोिो. र्ि र्हिला नुंबर कोि लाविो ि ेमित्वाचे. नारळ फोर्डण्याचा 

मान कोिाला ि ेमित्वाचे. र्हिल्याच हदवसाच्या स रवािीला र्ुंक्चर झाला िोिा. म्ििजे 

र् ढचे सोळा हदवस मस्ि मजेदार जािार ि ेनक्की िोिे. 
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नािूर जवळ लक्ष्मि नवले काका, 

हवकास चव्िाि आहि हमत्र सवाांसाठी 

हचक्की आहि फळे घेऊन थाुंबले िोिे. ि ेसवप 

नवी म ुंबईिून आल े िोिे. अशा प्रकारे 

वाटेमध्ये सवापना भेटि, त्याुंनी आिलेल्या 

भेटींचा जबरदस्िीन े स्वीकार करि त्याुंच्या 

श भेच्छाुंचा मान राखि आमचा सायकल 

प्रवास स रु झाला. म ल ुंर्ड, ठािेला अजनू कािी 

सायकल हमत्र भेटल.े 

ठािे माहजवर्डा चौकाि नाष्टा करण्यासाठी थाुंबलो. नाष्टा झाल्यावर सवापना हनरोर् दऊेन 

आम्िी नऊ जि र् ढे हनघालो. यामध्ये गार्डगीळ सर ऑहफसम ळे राजनाुंदगावला येऊन 

हमळिार िोिे. त्याम ळे िे 

थाुंबले. आहि चेिन स ट्टी 

असल्याम ळे आमच्याबरोबर 

कसारार्यांि येिार म्ििनू र् ढे 

हनघाला. िसचे ऍ ुंथोनी, जोशी 

काका, हकशोर केिी मागे 

हफरि िोिे. त्याुंचा या सायकल 

मोहिमेच्या हनयोजनामध्ये मोठा वाटा िोिा. िे आिा र् ढे बरोबर नसिार म्ििनू थोरे्ड वाईट 

र्ि वाटि िोिे. 

ठाणे वजल्िा कोकि हवभागािील उत्तरेकरे्ड वसलेला असनू िो औद्योहगकदृष्टया प्रगि 

हजल्िा आि.े िा हजल्िा र्वेूकरे्ड असिा-या सियाद्रीच्या राुंगा व र्हिमेकर्डील अरबी 

सम द्राच्या हकनारर्ट््टीच्या दरम्यान र्सरला आि.े ठािे हजल्ह्याच्या उत्तरेला र्ालघर हजल्िा, 

र्वेूला नाहशक व अिमदनगर हजल्ि,े दहक्षिेला र् िे व रायगर्ड हजल्ि ेआहि र्हिमेला म ुंबई 

हजल्िा व अरबी सम द्र आि.े हजल्ह्याचे प्रशासकीय म ख्यालय ठािे आि.े 

ऐहििाहसक काळार्ासनू ठािे हजल्िािील म ख्यिा सोर्ारा, कल्याि, ठाि ेव सुंजान 

याुंचा र्हिम भारिाच्या हवदेशी व्यार्ाराि एक अग्रगण्य सिभाग िोिा. र्वूप-ऐहििाहसक 
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काळार्ासनू ठाण्याची हकनारर्ट्टी हिुंद मिासागरामध्ये गिली जाि अस.े इ.स. र्वूप २५०० िे 

इ.स. र्वूप ५०० इहजप्त, हर्नॅहसया आहि बॅहबलोन याुंच्याशी व्यार्ारी सुंबुंर् िोिे. इ.स. र्वूप 

२५० िे इ.स. २५० मध्ये ग्रीक आहि र्ाहथपयन लोकाुंच्या वसाििी हनमापि झाल्या. इ.स. 

२५० िे इ.स. ६४० र्यांि र्ारशी टोळ्या व त्याुंच्या वसाििी िोत्या. इ.स. ७०० िे इ.स. 

१२०० र्यांि म स्लीम व्यार्ारी सुंबुंर् आहि अरब व र्ारशी लोकाुंच्या वसाििी झाल्या. इ.स. 

१५३० मध्य ेर्ोि पगीजाुंनी ह्या वसाििी काबीज केल्या. इ.स. १६६४ मध्य े हिहटशाुंनी ह्या 

वसाििी िाब्याि घेिल्या. नुंिर िा भाग मराठ्याुंकरे्ड आला. ठािे सम द्रहकनारा जिाज 

बाुंर्िीसाठी प्रहसद्ध िोिा. 

ठािे िा उत्तर कोकिाचा भाग असनू ज्याचे नाव अप्र्रुंि म्ििजेच र्हिमी टोक अस े

िोिे. नुंिर र् री कोकि म्ििनू ओळखल ेजाि 

अस.े हशलािाराुंच्या शासनकाळाि ठािे 

शिराला अरब लेखकाुंनी अहिशय स ुंदर 

शिर म्ििनू घोहषि केले िोिे. ठािे 

शिरािील व्यार्ार स्थाहनक हिुंद,ू म स्लीम 

आहि र्ारशी याुंच्यामध्ये िोि अस.े 

हशलािाराुंनी ४०० वषाांर्ेक्षा अहर्क काळ 

उत्तर कोकिवर राज्य केले. त्याुंनी कला आहि सुंस्कृिीला उदारमिवादी सुंरक्षि हदल.े 

अुंबरनाथमर्ील मुंहदर जे अद्यार्िी वास्ि शास्त्रािील व हशल्र्कलाुंचे कौशल्य दाखविे. 

औद्योहगक हवकासाच्या दृष्टीने ठािे हजल्ियाचा राज्यामध्ये हिसरा क्रमाुंक असनू 

हजल्ियाच्या हनम्म्यार्ेक्षा जास्ि भागाचा आहथपक व सामाहजक हवकास िा 

औद्योहगकरिाम ळे झाला आि.े मिाराष्ट्र औद्योहगक हवकास मिामुंर्डळाने हवकहसि अनेक 

औद्योहगक वसाििी हवकसीि केल्या आििे. म ुंबई सारख ेआुंिरराष्ट्रीय बाजारर्ेठ व सोयीच े

बुंदर, दळिवळिाच्या जलद सोयी आहि शासनामाफप ि र् रहवल्या जािा-या स हवर्ा याम ळे 

हजल्ियामध्ये उद्योगर्ुंदयाची भरभराट झालेली आि.े हवशेषि: हजल्ियाच्या दहक्षि व र्हिम 

भागामध्ये उद्योंगाचे कें द्रीकरि झालेले हदसनू येि.े हजल्ियामध्ये नोंदिी झालेल्या उद्योगाि 

प्राम ख्याने रसायने व औषर्े याुंचे मोठया प्रमािावर उत्र्ादन केले जाि.े याहशवाय 

प्लॅहस्टकच्या वस्ि,ू लोखुंर्डी साहित्य आहि र्ॉवरलमू कार्र्ड याुंची हनहमपिी करिारे मध्यम व 
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छोटे उदयोग मोठया प्रमािाि चाल ूआििे. हभवुंर्डी येथील युंत्रमागावर कार्र्ड हविण्याचा 

व्यवसाय प्रहसध्द आि.े कें द्रशासन अुंहगकृि दारुगोळा व शस्त्र हनहमपिीचा कारखाना अुंबरनाथ 

येथे आि.े वाढत्या औद्योहगकरिाम ळे क शल व अक शल कामगाराुंना मोठया प्रमािावर 

रोजगार उर्लब्र् झाला आि.े हजल्ियामध्ये खहनज उत्र्ादन फारसे नसल ेिरी बाुंर्कामासाठी 

रेिी काढण्याचा व्यवसाय म ुंिा, ठािे, घोर्डबुंदर या र्ररसराि मोठया प्रमािावर चालिो. 

ठािे हजल्ह्यािनू वैिरिा आहि उल्िास या दोन प्रम ख नद्या वाििाि. वैिरिा नदीच्या 

उर्नद्या हर्ुंजाळ, दिरेजा, सयूाप व िानसा 

या आििे आहि बारवी, भािसा, काळू 

या उल्िास नदीच्या उर्नद्या आििे. या 

हजल्ह्याि काळी व वाळू हमहश्रि जमीन 

आढळून येि.े िी जमीन स र्ीक असनू िी 

म ख्यि: भािाचे र्ीक, भाजीर्ाला व 

फळबागा याुंच्या लागवर्डीस योग्य 

आि.े िसेच सियाद्री घाटमाथ्याच्या 

उिरिीच्या दऱ्या खोऱ्याि िर्हकरी लालसर जमीन आढळून येिे. िी भाि लागवर्डीस उर्य क्त 

आि.े 

ठािे माहजवर्डा नुंिरचा र् ढचा रस्िा द िरेी र्ि खरू्च अरुुं द िोिा. या रस्त्यावरील 

वािनाुंची गदी, त्याम ळे उर्डिारा र् रळा, र्डोक्यावर रिरिि ेऊन, छोट ेचढ उिार, यािनू मजल 

दरमजल करि आम्िी र् ढे हनघालो. खारेगाव टोल नाका ओलाुंरू्डन उल्िास नदीच्या र् लावर 

आलो. दरूवर कशेळी र्लू हदसि िोिा. हदवे अुंजरूगाव स रु झाल.े या भागामध्ये अनेक 

कारखाने आहि गोदामे आििे. त्याम ळे येथे मोठ्या वािनाुंची गदी असिेच. कल्याि हभवुंर्डी 

नाक्यानुंिर वािनाुंची गदी थोर्डी कमी झाली. जरा िायसे वाटले. आिा रस्िा बऱ्यार्ैकी 

मोकळा झाला िोिा. 

समोर दरूवर सोनाळे गावाजवळ असलेल्या र्डोंगरावरील र्ाुंढऱ्या रुंगाच ेर् रािन हदुंरे्डर्श्र 

मिादवे मुंहदर हदस ूलागले. या भागािील िा र्डोंगर सवापि उुंच असल्याम ळे आहि िा मिामागप 

या र्डोंगराला वळसा मारुन जाि असल्याम ळे शेवटर्यांि ि ेमुंदीर अनेक हठकािािून हदसि 

राििे. िसेच या मुंहदराच्या र्ररसरािनू नागमोर्डी वाििाऱ्या उल्िास नदीचे र्ात्र आहि 
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आजबूाजचूा हभवुंर्डी, र्डोंहबवली, कल्याि, उल्िासनगर, ठािे र्ररसर हवस्ििृ र्सरलेला 

हदसिो. 

थोर््डया वेळाने एका उिारानुंिर छोट्या चढिाच्या स रवािीला भगि सराुंच्या 

सायकलची चैन हनघाली आहि 

िी मागच्या हगयर मध्ये अर्डकली. 

िी कािी र्टकन हनघेना. भगि 

सराुंच्या सायकलला र् ढे फक्त एक 

हगअर िोिा आहि त्याुंनी सायकल 

चालविाना उलट र्ँर्डल 

हफरवल्याम ळे िी चैन उिरुन 

अर्डकली िोिी. मागचे र्ॅहनअर 

काढून आम्िी िी सायकल बाजलूा घेिली आहि र्क्कर्डच्या मदिीन ेिी अर्डकलेली चैन 

हनिीन भाईनी सोर्डवनू लावली. र् ढचा प्रवास स रु झाला. 

भकू जोराि लागली िोिी आहि जेविाची वेळ र्ि झाली िोिी. र्र्डघा गावाच्या र् ढे 

एका र्ाब्यावर जेविासाठी 

थाुंबलो. हिथे टीव्िीवर 

मिाराष्ट्र राज्यािील सत्ता 

स्थार्नेबद्दलची बािमी 

र्ाहिली आहि त्यावर चचाप 

रुंगली. र्ोटभर जेवि झाल.े 

जेवि झाल्यावर िाि र् वनू 

आलो आहि ख चीमध्येच 

बसलेल्या अवस्थेि सवाांचे र्डोळे हमटल.े थोर्डा आराम करुन र् ढे हनघालो. 

िा म ुंबई िे हशर्डी र्दयात्रेच्या मागप िोिा. माझ्याकरू्डन कािी हशर्डी र्दयात्रा झाल्या 

िोत्या, त्याम ळे िा रस्िा खास ओळखीचा िोिा. र्दयात्रेमर्ील आमचे म क्कामाचे थाुंबे माग े

जाि िोिे. त्या आठविींना उजाळा दिे र् ढे हनघालो. दरवषी दशेािील अनेक हठकािािून 

हशर्डीसाठी साईबाबाुंच्या र्ालखी र्दयात्रा हनघिाि. म ुंबईिूनिी अनेक र्ालखी हनघिाि. 
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आमची साईश हमत्र मुंर्डळ र्रेल भोईवार्डा ची र्ालखी दरवषी ग ढीर्ार्डवा िे रामनवमी या 

काळामध्ये हनघि.े यामध्ये दररोज ३५ िे ४५ हकमी अुंिर र्ायी चालि कार्ल ेजािे. दवेावर 

हकिी हवर्श्ास ठेवावा िा ज्याचा त्याचा वैयहक्तक प्रश्न आि.े ि म्िी आहस्िक असा हकुं वा 

नाहस्िक, र्ि प्रत्येकाने आर्ली नोकरी, व्यवसाय साुंभाळून एकदािरी एखादी र्दयात्रा, 

हदुंर्डी, वारी करावी आहि त्यािील आनुंद उत्साि नक्कीच अन भवावा. 

वाहसुंदला र्ोिोचलो. र्डाव्या बाजलूा दरूवर र्डोंगरराुंगाुंमध्ये मािुली हकल्ल्याचे स ळके 

हदस ू लागले. भटकुं िीची आवर्ड आहि म ुंबईर्ासनू जवळचा हकल्ला म्ििनू मािुलीवर 

खरू्वेळा जािा आले. भौगाहलकदृष््टया शिार्रूच्या वायव्येला असलेला िा हकल्ला 

मध्यय गीन कालखुंर्डाि भोविालच्या मित्त्वाच्या हठकािाशी जोर्डलेला गेला िोिा. कल्याि 

स भ्याजवळ हकल्ला म्ििनू हशवकाळाि त्याला हवशेष मित्त्व िोिे. िसेच नाहशक व स रि 

र्ररसराशी स द्धा मािुलीचा सुंबुंर् िोिा. मािुली वरुन जव्िार माग ेस रि िर मािुली वरुन 

नाहशक आहि मािुली वरुन हकन्िवली-म रबार्ड माग े नािेघाट ओलाुंरू्डन ज न्नर िसेच 

अिमदनगर अश्या भौगोहलक रचनेम ळे मािुलीला अहर्क मित्त्व प्राप्त झाल े िोिे. ठािे, 

कल्याि, हभवुंर्डी, जव्िार, नाहशक, स रि, म रबार्ड अश्या मित्त्वाच्या हठकािाुंना मािुली 

हकल्ला जोर्डलेला असल्याने त्याला मित्त्व प्राप्त झाल ेिोिे. 

सह्याद्रीच्या र्वपिराुंगाुंमध्ये येिारा आहि अहग्नजन्य खर्डका र्ासनू बनललेा िा हकल्ला 

एक द गपहत्रक ट आि.े मािुली, भुंर्डारगर्ड, आहि र्ळसगर्ड हमळून िा हकल्ला ियार झाला 

आि.ेत्याम ळे ह्या हकल्ल्याची रचना िीन 

वेगवेगळ्या भागाुंनी बनलेली आि.े 

मध्यभागी मािुली, उत्तरेस र्ळसगर्ड आहि 

दहक्षनेस भुंर्डारगर्ड अश्या द गपहत्रक टाचा एक 

द गप बनलेला असनू त्यािील मािुली िा 

मोठा हकल्ला आि.े भारि सरकारने या 

हकल्ल्याला मिाराष्ट्रािील राष्ट्रीय सुंरहक्षि 

स्मारक म्ििनू घोहषि केलेले आि.े आसनगाव या रेल्वे स्थानकार्ासनू िा हकल्ला र्ाच हकमी 

अुंिरावर आि.े या हकल्ल्यावर हशवाजी मिाराजाुंचे बराच काळ वास्िव्य िोिे अस ेसाुंहगिले 

जाि.े हकल्ल्याजवळून भारुंगी नदी वािि.ेिी नदी भािसई नदीची उर्नदी आि.े   
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मािुली हकल्ल्याचे ि े अभेद्य स ळके 

र्ािि आसनगाव र्ार केले. शिार्रूचा घाट 

चढवनू आटगावला आलो. आजबूाजचूे छोटे 

र्डोंगर आहि त्यामर्नू जािारा रस्िा, दरूवर 

हदसिारी ट मदार घरे, आहदवासी र्ारे्ड र्ािि 

खर्डी गावाच्या र् ढे आलो. आिा म क्कामाचे 

िॉटेल फक्त िीन हकमी दरू िोिे म्ििनू एके 

हठकािी चिा हर्ण्यासाठी थाुंबलो. 

आज र्हिल्या हदवशी आर्ि खरू्च 

लवकर र्ोिोचिार म्ििनू सवप ख श िोिे. चिा 

हर्ऊन हनघालो आहि सुंध्याकाळी चार 

वाजला कसारा िॉटेल हड्रमलँर्डला र्ोिोचलो. 

िेथे गेल्यावर समजले की ि े आर्ल े िॉटेल 

नािी. आर्ि आरहक्षि केलेले िॉटेल हड्रमलँर्ड 

चार हकमी आि कच्चा रस्त्यावर आि.े 

म्ििजे अजनू र्हिला हदवस सुंर्ला नािी िर. आमचा र्ोर्ट झाला िोिा. म ख्य रस्िा 

सोरू्डन अजनू चार हकमी आि कच्चा रस्यावर सायकलने जायचे िोिे त्यामध्ये स रवािीचा 

एक हकमी िीव्र चढि िोिे. आम्िी मॅनेजरला फोन करुन िे िॉटेल बदलनू हकुं वा र्ैसे र्रि 

हमळिील का ि े हवचारले. समोरुन नकार आला. त्या िॉटेलचे र्ैसे आम्िी अगोदरच हदल े

िोिे. िे र्ैसे फ कट जाऊ नयेि आहि अुंर्ार र्र्डायला अजनू खरू् वेळ िोिा त्याम ळे आम्िी 

त्या िॉटेल मध्य ेजायचे ठरवले. 

म ख्य रस्त्यार्ासनू आम्िी आि हनघालो. स रवािीचा एक हकमीचा चढ िळूिळू 

सायकल चालवि, मर्ेमर्े थाुंबि चढवला आहि र्डोंगराच्या माथ्यावर र्ोिोचलो. समोर सयूप 

र्हिम हक्षहिजाकरे्ड झ कि िोिा. गार वारा स टला िोिा. त्याम ळे रस्त्याच्या दोन्िी बाजूच े

गवि आवाज करि सळसळि िोिे. र्क्षी हकलहबल करि िोिे. हदवसभर वािनाुंच्या 

आवाजाि आहि र्ळू खाि सायकल चालवल्याम ळे आलेला थकवा क्षिाि गायब झाला. 

र्ाच हमहनटे थाुंबलो, हनसगापची छटा अन भवली आहि र् ढे हनघालो. 
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म क्कामाच्या िॉटेलला र्ोिोचेर्यांि 

अुंर्ार झाला िोिा. र्हिल्याच हदवसाचा 

शेवट असा िोईल अस ेवाटले नव्ििे त्याम ळे 

थोर्डी नाराजी आली िोिी. र्ि िॉटेल ररसॉटप 

आहि हिथल ेआदराहिथ्य र्ािून िी नाराजी 

गायब झाली. बरोबर सायकल असल्याम ळे 

त्याुंनी एक वेगळा बुंगलो हदला. 

सवाांनी सायकल िर्ासली, साफसफाई झाली. आुंघोळ झाल्यावर आजबूाजचूा र्ररसर 

र्ाहिला. िेथे असलेल्या र्यपटकाुंबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. िॉटेलमध्ये आम्िाला र्ोर्टभाऊ 

भेटले. त्याुंच्याकरू्डन समजले की उद्याचा घोटी फाट्यानुंिरचा रस्िा खरू्च खराब आि.े त्याुंनी 

आम्िाला म ुंढेगाव दरािे माग ेजािारा र्यापयी रस्िा साुंहगिला. द सऱ्या हदवशी घाटरस्िा िोिा. 

कसाऱ्याचा घाट आहि घोरवर्ड घाट चढवायचा िोिा. 

रात्री जेवि झाल्यावर गप्र्ा रुंगल्या. िसनूिसनू र्ोट द खायला लागले. गेल्या वषीच्या 

मोहिमेिील इिर हमत्राुंची आठवि काढली गेली. सवाांबरोबर फोनवर, हव्िर्डीओ कॉलवर 

बोलिे झाल.े 

आज र्हिलाच हदवस िोिा त्याम ळे सगळे दमलेल ेिोिे. शरीराचे कोिि ेकोिि ेभाग 

द खि आििे त्याचा अुंदाज घेि आम्िी सवपजि दिा वाजिाच झोर्ी गेलो. 

***  
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वदिस दुसरा: कसारा ते वशिी 

 

मागप: कसारा- इगिर् री- म ुंढेगाव- दारिा- साक र- हसन्नर- वावी- हशर्डी (१४८/ २६४ हकमी) 

(हजल्ि:े ठािे- नाहशक- अिमदनगर) 

 

सगळ्याुंचे मोबाईल एकसाथ ओरर्डायला लागल.े गजर ऐकून जाग आली. घर्डाळ्याि 

चार वाजले िोिे. कािीजि ग र्ड मॉहनांग, स प्रभाि िे उठा उठा िो सकहळक करि एकमेकाुंना 

उठवायला लागल.े कािीजि म द्दाम चादर र्डोक्यावर घेऊन िोिे. कािीजि गािी बोलि, 

ग िग िि बाथरुममध्ये 

र्ळाल.े बाकीचे आर्ार्ले 

र्ॅहनअर आवरु लागले. 

प्रािहवपर्ी आटर्नू र्ाच 

वाजेर्यांि सवप ियार झाले. 

सायकल िर्ासल्या आहि 

मागपस्ि झालो. आज दोन 

घाट र्ार करायचे िोिे. 

म ख्य रस्त्यावर आलो. अजनू काळोखच िोिा. म ख्य रस्त्यावरील िॉटेल, र्ाब्यावर 

लगबग चाल ू िोिी. कसारा गाव ओलाुंरू्डन आम्िी घाटाच्या र्ायथ्याशी असिाऱ्या 

लहिफवार्डीकरे्ड हनघालो. थोर््डया वेळाने उजेर्ड झाला आहि समोर र्वूप हदशेला आकाश 

लालसर हदस ूलागले. समोर कसारा घाटाचा र्डोंगर आहि उजवीकरे्ड अलुंग मदन क लुंगच े

स ळके हदस ूलागले. आजबूाजलूा मस्ि र् के र्सरले िोिे. र्ाखराुंची हकलहबल स रु िोिी. 

र्िाटे लवकर कािीच न खािा हनघालो िोिो त्याम ळे कसारा घाटाच्या स रवािीला चिासाठी 

थाुंबायचे ठरले िोिे. या मागापवर प्रवास करिारे बिुिेकजि येथे चिा नाष्टासाठी थाुंबिािच. 

लहिफवार्डीमर्ील चिा नाष््टयाच्या टर्ऱ्या आहि समोर असिारा बाबा दा ढाबा िा 

प्रवासी आहि रेकर लोकाुंचा खास अर््डर्डाच आि.े स ट्टीच्या हदवशी िर भरर्रूच गदी असिे. 

आम्िी येथे थाुंबनू गरमागरम भजी, चिा आहि हबस्कीट खाल्ले. हनिीन भाई ुंनी बाजलूा 
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असलेल्या क त्र्याला हबस्कीट हदले आहि त्याच्याबरोबर खेळू लागले. आज रहववार िोिा 

त्याम ळे रेहसुंग स्र्ोटप बाईक घेऊन अनेक 

जि म ुंबईिून बािरे र्र्डले िोिे. त्यार्ैकी 

कािी जिाुंचा एक ग्र र् इथ े चिा 

हर्ण्यासाठी थाुंबला. आमच्या 

जसीवरील म ुंबई कोलकािा िी अक्षरे 

र्ािून िे आमच्याजवळ आल.े 

त्याुंच्याशी गप्र्ा स रु झाल्या. त्याुंच्या 

श भेच्छा हस्वकारुन आम्िी र् ढ ेहनघालो. 

न किाच सयूप उगवनू कोवळे ऊन र्र्डले िोिे. आम्िी कसारा घाट चढवायला स रवाि 

केली. सायकलचे हगयर कमी झाल.े वेग कमी झाला. िळूिळू र्ँर्डल मारि आम्िी सायकल 

िाकू लागलो. जसजसे आम्िी घाट चढवि उुंचावर जाऊ लागलो िस ेआजूबाजचूा र्ररसर, 

र्डोंगर दऱ्या आहि हनसगापचे वेगळे रुर् हदस ूलागले. र्डाव्या बाजलूा दरूवर र्डोंगरावर हदसिारी 

रेल्व े गार्डी आहि त्याचे रुळ थोर््डया 

वेळाने रस्त्याच्या बाजलूा आल े िोिे. 

हवहिगावकरे्ड जािारा रस्िा ओलाुंरू्डन र् ढे 

आलो. या रेल्व ेमागापवर असिारे बोगदे 

आहि र्लू र्ािि आम्िी घाट चढवि 

िोिो. घाट रस्त्याच्या वळिावर थोर्डा 

वेळ थाुंबनू आजबूाजचूे सौंदयप अन भवि 

िोिो. 

कािी वेळाने आम्िी अहिल्याबाई िोळकर याुंनी बाुंर्लेल्या बारवेजवळ आलो. कसारा 

घाटाि नाहशककरे्ड चढिाना रेल्व ेबोगद्याच्या र् ढ ेयेिाच उजव्या िािास गोल घ मटाकार 

वास्ि ूहदसनू येि.े सार्ारि उलट्या टोर्लीच्या आकाराची हकुं वा इगल ूसमान हदसिारी िी 

प्राचीन बारव वास्ि ूक िाचेिी लक्ष वेर्ि.े अुंदाजे १५ फूट व्यासाची िी बारव म्ििजेच हविीर 

र्िूप दगर्डी बाुंर्काम करुन, स बक र्द्धिीने बाुंर्लेली आि.े झार्डर्ाला, जुंगली प्रािी र्रू्डन 

र्ािी दहूषि िोऊ नय ेम्ििनू त्यावर िीन बाजूुंनी अर्पगोलाकार आकाराच्या हखर्डक्या सोर्डि 
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गोल घ मट बनवल े आि.े दगर्डी हशळा एकमेकाुंवर ठेवि राजवारे्ड हकुं वा मिालाच्या 

घ मटासमान ि ेछत्र बनविाना बारवीच्या सौंदयापि अजनूच भर टाकि हिची स्वच्छिािी 

ठेवण्याचुं काम केलेले हदसिे. बारवेि वषपभर हर्ण्यायोग्य र्ािी हटकून असि े घाटािील 

वार््डयाुंिील महिला आजिी वषपभर ह्याच बारवेच र्ािी ओढून नेट असिाि. स्थाहनक व 

अभ्यासकाुंच्या मिान सार िी बारव अहिल्याबाई िोळकराुंनी बाुंर्लेली असल्याचुं समजि.े 

आिाचा कसारा घाट म्ििजे 

र्वूीचा थळ घाट. थळ घाटाला मोठा 

प्राचीन इहििास आि.े र्वूीर्ासनू ह्या 

घाटािनू मोठी व्यार्ारी वाििकू िोि 

असायची. ह्या वाटेि प्रवाशी, व्यार्ारी 

व सोबि सैन्यासिी ििान 

भागवण्यासाठी र्ाण्याच्या नैसहगपक 

स्रोिाुंवर हवसुंबनू चालावे लागि अस.े 

िीच बाब लक्षाि घेि अहिल्याबाई िोळकर याुंची िी बारव बाुंर्ली. आजिी बारव आर्ले 

जलदानाचे काम इमानेइिबारे करिाना र्ािून मान आर्सकू अहिल्याबाई िोळकराुंर् ढे झ किे. 

१७६७ ला र्िीच्या हनर्नानुंिर त्याुंना अनर्ेहक्षिर्िाने राजगादीची जबाबदारी साुंभाळावी 

लागली, मात्र याम ळे िबकून न जािा त्याुंनी आर्ली कामे अर्ेक्षेर्लीकरे्ड यशस्वी करुन 

दाखवली. स्विःच्या कल्र्किेने द रदृष््टया अहिल्याबाई ुंनी प्रजेसाठी र्ोरिात्मक काम े

करण्याचुं ठरवि भारिभर अनेक काम ेकेली. भारिाच्या अनेक भागाुंि सीमा व हिस्सा न 

बघिा बारव, नदीकाठी प्रशस्ि दगर्डी घाट, दखेिी मुंहदरे व याते्रकरूुं च्या सोयीसाठी र्ािर्ोया 

व र्मपशाळा बाुंर्ल्या. ज्या काळाि म लींना 

शाळेि जाऊ दिेे व त्याुंच्या ब द्धीचा हवकास 

मान्य करि ेि ेसमाजाला कठीि वाटि असे, 

त्याच काळाि स्वि:ला हमळालेल्या सुंर्ीचा 

समथपर्ि े उर्योग करुन इिराुंच्या स खसोयी 

वाढहविारी, अर्डचिी दरू करिारी राज्यकिी 

म्ििजे अहिल्याबाई िोळकर. 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 48 

 

या हवहिरीचे र्ािी नेण्यासाठी बाजचू्या वार्डीिनू कािी बायका आल्या िोत्या. त्या 

वषपभर ि े र्ािी हर्ण्यासाठी वार्रिाि. आम्िीिी हवहिरीचे र्ािी प्यायलो. सोबिच्या 

र्ाण्याच्या बाटल्या भरुन घेिल्या आहि र् ढ े हनघालो. थोर््डया वेळाि घाट सुंर्ला आहि 

आम्िी इगिर् रीच्या घाटन दवेी मुंहदराजवळ आलो. 

आिा रस्त्याच्या बाजलूा ररकामा सरळ सहव्िपस रोर्ड असल्याम ळे आमच्या सायकलचा 

वेग वाढला िोिा. उजव्या बाजलूा लाुंबवर हदसिारी अलुंग मदन क लुंग कळस बाई िी 

र्डोंगरराुंग आहि आजूबाजचूे छोट्या मोठ्या टेकर््डयाुंच्या माथ्यावर र्डौलान ेफर्डकिारा झेंर्डा 

र्ािि आम्िी सायकल र्ळवि िोिो. ठािे हजल्िा ओलाुंरू्डन नाहशक हजल्ह्यामध्ये आलो 

िोिो. 

नावशक वजल्िा मिाराष्ट्राच्या उत्तरर्हिम भागाुंमध्ये हस्थि आि.े या हजल्ह्याच्या 

उत्तरेला र् ळे हजल्िा, र्वेूस जळगाुंव हजल्िा, दहक्षिर्वूप ओरुंगाबाद हजल्िा, दहक्षिेकर्डील 

अिमदनगर हजल्िा, नैऋत्येला ठािे हजल्िा, र्हिमेला ग जरािचे वलसार्ड व नवसारी हजल्िे, 

आहि उत्तर र्हिमेला र्डाुंग हजल्िा आि.े 

नाहशक शिर ि े हजल्ह्याचे प्रशासकीय म ख्यालय आि.े र् रािन काळार्ासनू नाहशक 

शिर व त्या आसर्ासचा र्ररसर हवहवर् नावाुंनी ओळखला जाि अस.े जनस्थान, हत्रकुं टक, 

ग लशनाबाद, नाहसक, नाहशक अशी नावे या र्ररसरास िोिी अस े उल्लेख आढळिाि. 

ऐहििाहसक काळार्ासनू नाहशक र्ाहमपक 

स्थळ मानले गेले आि.े या शिराला नाहशक 

ि े नाव कसे र्र्डले या बाबि दोन मान्यिा 

आििे. येथील गोदावरी नदी नऊ 

टेकर््डयाुंच्या मर्नू वािि.े नऊ हशखराुंचे 

शिर म्ििनू नवहशख आहि नुंिर अर्भ्रुंश 

िोऊन नाहशक असा एक मिप्रवाि आि.े 

िसेच द सरा सुंदभप रामायिाशी आि.े राम, त्याुंची र्त्नी सीिा आहि बुंर्  लक्ष्मि नाहशक 

मर्ील र्ुंचवटी र्ररसराि वास्िव्यास असिाना शरू्पिखा या राविाच्या बहििीचे नाक 

म्ििजेच सुंस्कृि भाषेमध्ये नाहसका लक्ष्मिाने या हठकािी कार्ले. त्यावरुन नाहसक अथवा 

नाहशक ि े नाव र्र्डल ेअसेिी म्िििाि. सािवािन काळाि नाहशकला फार मित्त्व िोिे. 
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इ.स.१५० मध्य े भारिाि आलेल्या टॉलेमी या इहजहप्शयन प्रवाशान े नाहशक र्मपर्ीठ 

असल्याचा उल्लेख केला आि.े 

नाहशक हजल्िा दख्खन र्ठारावरील, सह्याद्रीच्या र्वूप उिारावरील हजल्िा आि.े 

सह्याद्रीची प्रम ख राुंग हजल्ह्याच्या र्हिम भागािनू दहक्षिोत्तर हदशेने जाि ेव या राुंगेच्या िीन 

शाखा या हजल्ह्याि र्हिम–र्वूप हदशेने जािाि. अगदी उत्तर भागाि सेलबारी र्डोंगरराुंग, याच्या 

दहक्षिेस घोलबारी र्डोंगरराुंग आि.े या राुंगेच्या दहक्षिेस हजल्ह्याच्या मध्यािनू जाऊन िार्ी 

व गोदावरी याुंची खोरी अलग करिारी 

सािमाळा हकुं वा चाुंदवर्ड वा अहजुंठा 

र्डोंगरराुंग आि.े इगिर् री िाल क्याच्या 

अगदी दहक्षि टोकाशी र्हिम–र्वूप 

र्सरिाऱ्या उर्शाखेमध्येच कळसबूाई 

ि ेमिाराष्ट्रािील सवोच्च हशखर आि.े याहशवाय इिर अनेक छोट्या र्डोंगरराुंगा, टेकर््डया 

हजल्ह्यामध्ये आििे. या हजल्ह्याि अनेक र्डोंगरी हकल्ल,े लेिी आििे. 

नाहशक हजल्ह्याि गोदावरी िी दहक्षि भारिािील सवाांि मोठी नदी, त्र्युंबकेर्श्र येथे उगम 

र्ाविे. या नदीवर बाुंर्लेले जगािील सवाांि र्हिले व मोठे मािीचे र्रि गुंगार्रू येथेच आिे. 

गोदावरी व्यहिररक्त वैिरिा, भीमा, हगरिा, कश्यर्ी, दारिा इत्यादी मित्वाच्या नद्या या 

हजल्ह्यािनू वाििाि. या नद्याुंचा हजल्ह्याला हसुंचनाच्या दृष्टीने बराच उर्योग िोिो. नाहशक 

हजल्ह्याि द्राक्ष व काुंद्याचे उत्र्ादन िोिे. त्याप्रमािेच वाईन-हनहमपिीसाठीिी नाहशक प्रहसद्ध 

िोि आि.े या भागाि ओलीिा खालील क्षेत्र म बलक असल्याम ळे द र्ाकरीिा आवश्यक 

असलेल्या हिरव्या चा-याची हर्के मोठया प्रमािाि उर्लब्र् आििे. त्याम ळे द र्ाचे उत्र्ादन 

भरर्रू िोिे. हजल्ियाि उत्र्ादन िोिारा भाजीर्ाला मोठया प्रमािाि म ुंबईला र् रहवला जािो 

म्ििनू नाहशक हजल्ियास म ुंबईची र्रसबाग असेिी म्िििाि. 

मिाराष्ट्रािील र् िे आहि म ुंबईनुंिर नाहशक ि ेमिाराष्ट्राचे हिसरे औद्योहगक कें द्र आि.े 

नाहशकमध्ये अनेक सरकारी कुं र्न्या आििे. चाुंदीच्या दाहगन्याुंसाठीिी शिर प्रहसद्ध आि.े 

नाहशक हजल्ह्यािील येवला येथील र्ैठिी प्रहसद्ध आि.े भारिीय हचत्रर्टसषृ्टीचे जनक मानल े

जािारे दादासािबे फाळके याुंचे जन्मगाुंव त्र्युंबकेर्श्र असनू फाळक्याुंचा र्हिला स्ट हर्डयो 

नाहशकमध्ये िोिा. 
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नाहशक हजल्ह्याला मिान र्ौराहिक र्ार्श्पभमूी आि.े भगवान राम आर्ल्या वनवासा 

दरम्यान र्ुंचवटी येथ ेवास्िव्य करीि िोिे. अगस्िी ऋषी िर्स्यासाठी नाहशकमध्ये राहिल.े 

र्हवत्र गोदावरी नदी नाहशकच्या त्र्युंबकेर्श्र येथ न उगम र्ाविे. त्र्युंबकेर्श्र हशवमुंहदर ि ेबारा 

ज्योहिहलांगाुंर्ैकी एक आि.े भारिािल्या चार क ुं भमेळ्याुंर्ैकी हसुंिस्थ क ुं भमेळ्याचे क्षेत्र 

नाहशक आि.े दर बारा वषाांनी येथे क ुं भमेळा भरिो. येथील मुंहदरे व गोदावरी नदीवरील घाट 

प्रहसद्ध आििे. 

हिुंद ूर्ौराहिक आख्याहयकेन सार सम द्रमुंथनािनू अमिृक ुं भ बािरे हनघाला. त्यावरुन दवे 

व दानव याुंच्याि य द्ध झाले िोिे. य द्धाि अमिृक ुं भािील चार थेंब जहमनीवर र्र्डल.े ज्या चार 

हठकािी ि ेअमिृाच ेथेंब र्र्डल,े त्या चार हठकािी क ुं भमेळे भरिाि. र्हिला थेंब िररद्वारमर्ील 

गुंगा नदीि, द सरा थेंब उज्जैन येथील हक्षप्रा 

नदीि, हिसरा थेंब नाहशक येथील गोदावरी 

नदीि व चौथा थेंब प्रयाग येथील गुंगा, 

यम ना व सरस्विी नद्याुंच्या सुंगमावर र्र्डला 

िोिा. आज िी चार स्थळे िीथपक्षेत्र म्ििनू 

प्रहसद्ध असनू येथे क ुं भमेळा भरिो. िा 

जगािील सवापि मोठा र्ाहमपक उत्सव आि.े 

क ुं भमेळा नाहशकमध्ये र्ुंचवटी-रामक ुं र्ड येथे 

आहि त्र्युंबकेर्श्रला क शाविप घाटावर भरिो. या क ुं भमेळ्यासाठी सार्,ू मिुंि, भाहवक िे 

लाखोंच्या सुंख्येन ेगोदावरीच्या िीरी र्हवत्र स्नान करण्यासाठी उर्हस्थि असिाि. नाहशकला 

२०१५ साली क ुं भमेळा भरला िोिा, आिा र् ढील क ुं भमेळा २०२७ साली असेल. र्रदशेी 

लोकाुंना याचे खरू् आकषपि आि.े 

नाहशक हजल्ह्यामध्ये काळाराम मुंहदर, म क्तीर्ाम, भक्ती र्ाम, कर्ालेर्श्र मिादवे मुंहदर, 

लक्ष्मी नारायि मुंहदर, सोमेर्श्र मुंहदर अशी अनेक र्हवत्र मुंहदरे आििे. सप्तशृुंगी मुंहदर ि े

भारिािील ५२ शक्ती र्ीठाुंर्ैकी एक आि.े िसेच िोफखाना हवभाग कें द्र, नाुंदरू मर्मेर्श्र 

अभयारण्य, र्म्महगरी, सार् िारा, चाुंभार लेिी, रामक ुं र्ड, सीिा ग ुंफा, र्ाुंर्डवलेिी, गोदावरी 

घाट, वीर सावरकर स्मारक, दरू्सागर र्बर्बा, अुंजनेरी, हदुंर्डोरी िी अजनू कािी प्रेक्षिीय 

स्थळे आििे. 
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इगिर् री शिर आहि हवर्श्यना र्ॅगोर्डा र्ािि घोटी नाक्याजवळ आलो. िॉटेल शोर्नू 

नाष्टासाठी थाुंबलो. आज नारायिाचा वाढहदवस िोिा. त्याला सवाांनी श भेच्छा हदल्या आहि 

वाढहदवस इर्डली कार्नू साजरा 

केला. सवाांनी र्ोटभर नाष्टा 

केला. आमच्या सायकल 

र्ािून अनेकजिाुंनी हवचारर्सू 

केली. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा स रु 

झाल्या. इथनू र् ढ े घोटी माग े

रस्िा खरू्च खराब िोिा. कसाऱ्याला भेटलेल्या र्ोर्ट भाऊुं म ळे आम्िाला घोटी रस्त्याला 

र्यापयी, म ुंढेगाव दराि ेमाग ेरस्िा समजला िोिा. याबद्दल र् न्िा चौकशी केली आहि आम्िी 

त्या रस्त्याने जाण्याचा हनिपय घेिला. 

म ुंढेगावला म ख्य रस्िा सोरू्डन उजवीकरे्ड वळलो. सयूप र्ि िळूिळू वर सरकि िोिा. 

गरमी वाढि िोिी. िा गावािनू जािारा छोटा रस्िा असल्याम ळे अनेक चढउिार िोिे. कािी 

हठकािी रस्िा खर््डरे्ड र्रू्डन खराब 

झाला िोिा. खर्डी आहि मािी भरर्रू 

िोिी. बाजनूे गार्डी गेली की र्ळू 

उर्डि िोिी. थोर््डया वेळाने एका 

मुंहदराजवळ र्ोिोचलो. िे मरीमािेचे 

मुंहदर िोिे आहि त्याच्या बाजलूा 

एक मोठे वर्डाचे झार्ड िोिे. त्या 

झार्डाच्या सावलीि थाुंबनू आम्िी आराम करि िोिो. मस्ि वारा स टला िोिा. समोर रस्िा 

सुंर्िोय की नािी िे र्ािि िोिो. मुंहदराि आलेल्या कािी गाववाल्याुंनी दवेीजवळ नारळ 

फोरू्डन प्रसाद म्ििनू खोबरे वाटले. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा मारल्या आहि खोबरे चघळि र् ढे 

हनघालो. 

र् ढचा रस्िा मस्िच िोिा. एका बाजलूा दारिा जलाशयाचे साचलेले र्ािी आहि 

द सऱ्या बाजलूा हिरवीगार शेिी िोिी. रस्त्याच्या बाजलूा झारे्ड असल्याम ळे भरर्रू सावली 

िोिी. गावािील छोटी ट मदार घरे र्ािि र् ढे हनघालो. थोर््डया वेळाने दारिा र्रिाच्या म ख्य 
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दरवाजा जवळ आलो. र्रिाला खरू्च मोठी आहि लाुंब हभुंि िोिी. हठकहठकािी 

झर्डर्ाुंमर्नू र्ािी सोर्डले जाि िोिे. कािी हठकािी कर्रे्ड र् ण्याचे काम चाल ूिोिे. र् िलेले 

कर्रे्ड, चादरी बाजचू्या खर्डकाुंवर वाळि घािल्याम ळे लाुंबून दोन्िी काठ रुंगीबेरुंगी झाले 

िोिे. दारिा नदी िी 

इगिर् रीच्या आग्नेयीस 

असलेल्या सह्याद्रीिील 

क लुंग हकल्ल े टेकर्डीच्या 

उत्तर उिारावर उगम र्ावनू 

सामान्यिः ईशान्येकरे्ड 

वािि जाऊन र् ढे गोदावरीस 

हमळिे. या नदीवर नाुंदगाव 

ब द्र क या गावाजवळ दारिा 

र्रि बाुंर्ले आि.े त्याम ळे मोठा जलाशय हनमापि झाला आि.े 

सन १८९२ साली मिाराष्ट्राि मोठा द ष्ट्काळ र्र्डला िोिा. त्या द ष्ट्काळाची झळ येथील 

आजबूाजूच्या प्रदशेाि मोठय़ा प्रमािावर बसलेली िोिी. ित्कालीन हिहटश सरकारने 

गोदावरीच्या खोऱ्याि र्रिे बाुंर्ायचे र्ोरि अुंहगकारले. त्यान सार दारिा नदीवर नाुंदगाव 

इथ ेर्रि बाुंर्ायच ेहनहिि झाल.े १९०७ साली इथ ेर्रि बाुंर्ायला स रुवाि झाली आहि 

१९१२ ला ि े र्रि बाुंर्नू ियार झाल.े 

त्यासाठीचा खचप त्याकाळी जवळजवळ 

२७ लाख रुर्ये इिका िोिा. या सवप 

कामावर दखेरेख करायला एच. एफ. हबल 

ि ेस र्ररटेंर्डेंट इुंहजनीयर िोिे. त्याुंनी द ष्ट्काळ 

हनवारिाथप केलेल्या र्ाटबुंर्ाऱ्याच्या 

कामाि ि ेसवापि र्हिले काम िोिे म्ििनू या 

जलाशयाला लेक हबल अस ेनाव हदले गेल.े दारिेच्या या जलाशयाम ळे हकत्येक गावाुंना 

त्याचा फायदा झालेला आि.े मोगरे, उभारे्ड, बेलगाव िरळे, म रुंबी, माळ ुंजे अशी हकत्येक 

गावे दारिेम ळे स खावलेली आििे. या लेक हबल जलाशयाचा हवस्िार खरू् मोठा आि.े 
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गावािनू जाि असिाना एका घराच्या बाजलूा आम्िाला वृुंदावन समार्ी हशळा 

हदसल्या. मिाराष्ट्राि गावोगावी अशा हशळा सार्र्डिाि. भारिाि प्राचीन काळार्ासनू स्मारके 

बनहवण्याची प्रथा आि.े मिाराष्ट्र िी सुंिाुंची, 

शरू वीराुंची, सत्र् रुषाुंची भमूी आहि म्ििनूच 

िी र्ारािीथे अजनूिी मोठ्या भक्तीभावाने 

र् जली जािाि. ि लसी वृुंदावन, समार्ी, 

हशवलींग, घ मटी, दवेळी, वीरगळ, सिीहशळा 

अशा स्वरुर्ाि स्मारके उभारुन आर्ल्या 

र्वूपजाुंचे स्मरि करुन दिेाि आहि र् ढील हर्ढीसाठी प्रेरिा व स्फूिी दिेाि. 

या दारिा र्रिाच्या र्ाण्याम ळे येथील गावामध्ये भरर्रू भाजीर्ाला िोिो. भरर्रू 

हठकािी आम्िाला थाुंबवून हवचारर्सू 

केली जायची. कोलकािाला सायकल 

चालवि जािोय ि े साुंहगिल्यावर त्याुंना 

आियप व खरू्च िवेा वाटायचा, 

चिार्ािीसाठी आग्रि व्िायचा आहि 

त्याुंच्या मळ्यािल्या काकर््डया हदल्या 

जायच्या. अशा या काकर््डयाुंम ळे आमचे 

र्ॅहनअर जर्ड झाल ेिोिे. 

द र्ारी आम्िी साक र फाट्यावर जेविासाठी थाुंबलो. र्ोटभर जेवलो. सोबि घट्ट दिी 

खाल्ल.े जेवल्यावर थोर्डा आराम करुन र् ढे हनघालो. कािी अुंिर र् ढे आल्यावर मोबाईल 

फोनवर समजले की भगि सराुंचा र्ैस ेअसलेला 

र्ाऊच िरवला िोिा. आहि त्यामध्येच त्याुंच्या 

सायकल लॉकची चावी असल्याम ळे िे आहि 

हनिीन भाई िॉटेल जवळच िोिे. र् ढे आलेलो 

आम्िी त्याुंच्यासाठी थाुंबलो. मस्िर्ैकी झार्ड 

र्ािून त्याच्या सावलीि आर्डव ेझालो. कािी 

जि माग ेत्याुंच्या मदिीसाठी गेलो. 
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भगि सर गर्डबर्डीमध्ये िो र्ाऊच सायकलच्या सीटवर ठेऊन जेविासाठी आि 

िॉटेलमध्ये आल े िोिे. जेवि झाल्यावर जेव्िा सवप सायकल घेऊन हनघाल्यावर त्याुंना 

र्ाऊचची आठवि झाली िोिी. िोर्यांि हिथनू िो र्ाऊच गायब झाला िोिा. आजूबाजलूा 

शोर् घेऊन र्ि र्ाऊच हमळाला नािी त्याम ळे हनिीन भाई ुंनी िो सायकलचा लॉक कटरन े

कार्ला. र्ाऊचमर्ील र्ैसे गेल ेम्ििनू सवपच नाराज िोिे. 

या सगळ्याि आमचा कािी वेळ गेला िोिा त्याम ळे आम्िी सायकल र्ळवायला 

लागलो. साक र फाटा नुंिर म ख्य 

मोठा रस्िा स रु झाला िोिा. शेहिि 

र्ाुंढरुहल करि घोरवर्ड घाटरस्िा र्ार 

करुन आम्िी वरिी आलो. दरूवर 

औुंढा हकल्ला, र्ट्टागर्ड र्यांि 

र्सरलेली र्डोंगराची राुंग हदसि िोिी. मस्ि वारा स टला िोिा. सभोविालच्या र्डोंगराुंवर 

र्वनचक्क्या हफरि िोत्या. हिथे असलेल्या स्थाहनक लोकाुंबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. त्याुंनी 

िरस ळेजवळ असलेल्या र्डोंगरावर लेिीमध्ये असलेले आई भवानी मुंहदर दाखवले. 

थोर््डया वेळाने हसन्नरला र्ोिोचलो. हसन्नरला गोंदरे्श्र मुंहदर र्ाहिले. बािासरू राक्षसाने 

हसन्नर नगरी उचलनू र्ालथी केली, अशी 

अख्याहयका र्ि हसन्नरबाबि साुंहगिली जाि.े 

सेऊिर् रा, हसुंर्ीनगर, सेन नार्रू व नुंिर हसन्नर अशी 

अनेक नावुं एखाद्या नक्षीदार शालीसारख ेर्ाुंघरि या 

नगरीने मोठा प्रवास केला आि.े सेऊिचुंद्राने 

सेऊिर् रा या नावाने स्विुंत्र र्ठे हकुं वा वस्िी हनमापि केली असे कािी िाम्रर्टाि म्िटल्याच े

हदसिे. 

हसन्नरचा इहििास जेवढा अनोखा आि.े िेवढीच िेथील मुंहदरेिी दखेिी आिेि. स मारे 

आठश ेवषाांर्वूी हसन्नरवर यादव वुंशािील राजा राव गोहवुंद याुंचे शासन िोिे. या राजावरुनच 

मुंहदराचे नाव गोहवुंदरे्श्र व र् ढे गोंदरे्श्र र्र्डले असाव.े ि ेमुंहदर ११६० साली बाुंर्ले असाव े

असा अुंदाज अभ्यासक लाविाि. ि ेमुंहदर र् रािन भहूमज स्थार्त्यशैली बाुंर्कामाचा उत्तम 

नम ना आि.े ि ेमुंहदर र्ाच म ख्य मुंहदराुंचा समिू असल्याने त्याला शैवर्ुंचायिन म्िटले जाि.े 
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याुंिील गोंदरे्श्राचे म ख्य हशवमुंहदर मध्यावर असनू सभोविीची चार उर्हदशाुंना असिारी 

मुंहदरे र्ावपिी, गिर्िी, सयूप आहि हवष्ट्ि ूयाुंची आििे. मुंहदराि सभामुंर्डर् व गाभारा आि.े 

गभपगिृावर बाुंर्लेले, आकाशाकरे्ड झेर्ाविारे मुंहदराच ेर्टईच ेहशखर अहिशय दखेिे असनू 

अप्रहिम कोरीवकामाने सजवलेले आि.े 

गभपगिृाि रेखीव हशवहर्ुंर्डी आि.े 

सभामुंर्डर्ािील खाुंब नक्षीने कोरलेले असनू 

त्याुंवर आहि मुंहदराुंच्या हभुंिींवर दवे-

दवेिा, गुंर्वप-अप्सरा, र्ौराहिक आहि 

रामायिािील प्रसुंग कोरलेले आििे. 

मुंहदरािील हशल्र्काम हत्रहमि असनू त्यावर र्र्डिायाप र्रावहिपि प्रकाशाच्या आहि 

सावलीच्या छटाुंिनू मुंहदराचे दखेिेर्ि अहर्कच उठावदार हदसिे. भारि सरकारने या 

मुंहदराला मिाराष्ट्रािील राष्ट्रीय सुंरहक्षि स्मारक म्ििनू १९०९ रोजी घोहषि केलेले आि.े 

ि ेमुंहदर र्ािून आम्िी र् ढ ेहनघालो. म सळगाव, र्ाुंगरी, वावी, र्ाठारे करि सोनेवार्डी ला 

आलो. नाहशक हजल्िा सुंर्नू अिमदनगर म्ििजेच नगर हजल्िा स रु झाला िोिा. 

अिमदनगर वजल्िा िा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मिाराष्ट्रािील सवाांि मोठा हजल्िा आि.े 

राज्याच्या मध्यभागी असलेल्या अिमदनगर हजल्ह्याच्या उत्तरेस नाहशक हजल्िा व 

औरुंगाबाद हजल्िा, र्वेूस बीर्ड हजल्िा, र्वूप व आग्नेय हदशेस उस्मानाबाद हजल्िा, दहक्षिेस 

सोलार्रू हजल्िा िर नैऋप त्येस व र्हिमेस र् िे हजल्िा व ठािे हजल्िा ि ेहजल्ि ेवसलेले आििे. 

हजल्ह्याच्या र्हिमेकर्डील अकोले व सुंगमनेर िाल क्याि सह्याद्रीच्या र्डोंगरराुंगा 

र्सरलेल्या आिेि. मिाराष्ट्रािील सवाांि उुंच हशखर कळसबूाई याच र्डोंगरराुंगाुंमध्ये नगर 

आहि नाहशक हजल्ह्याुंच्या सीमेवर आि.े हशखराची सम द्रसर्ाटीर्ासनू उुंची १६४६ मीटर 

आि.े हजल्ह्याच्या र्हिमेकर्डील प्रम ख र्डोंगरराुंग िररिुंद्राची राुंग या नावाने ओळखली जािे. 

हजल्ह्याचा मध्य व उत्तर भाग बाळेर्श्राचे र्ठार या नावाने सुंबोर्ला जािो. िसेच हजल्ह्याचा 

दहक्षि भाग िा घोर्ड नदी, भीमा व सीना या नद्याुंचे खोरे म्ििनू ओळखला जािो. 

गोदावरी, भीमा, सीना, म ळा व प्रवरा या अिमदनगर हजल्ह्यािील प्रम ख नद्या असनू 

आढळा, ढोरा, घोर्ड नदी, क कर्डी यािी नद्या हजल्ह्यािनू व हजल्ह्याच्या सीमा भागािनू 
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वाििाि. बिुिाुंशी नद्या र्हिमेकरू्डन र्वेूकरे्ड वाििाि. प्रवरा व गोदावरी नद्याुंचा सुंगम नेवास े

िाल क्याि िोिो, या स्थळाला प्रवरासुंगम अस ेम्िटले जाि.े अकोले िाल क्यािील र्डोंगराळ 

भागाि भुंर्डारदरा येथे प्रवरा नदीवर १९२६ मध्ये 

र्रि बाुंर्ण्याि आले आि.ेभारिािील ज न्या 

र्रिाुंि याचा समावशे केला जािो. म ळा नदीवर 

हजल्ह्यािील सवाांि मोठे र्रि रािुरी िाल क्याि 

बाुंर्ण्याि आल े आि.े या प्रकल्र्ािनू 

अिमदनगर शिराला र्ािी र् रवठा केला जािो. 

येथील जलाशयास ज्ञानेर्श्रसागर अस े म्िटले जाि.े अिमदनगर हजल्ह्यािील हसुंचनाि 

प्राम ख्याने हवहिरींचा वाटा जास्ि आि.े 

मिाराष्ट्रामध्ये र्हिली मानवी वसािि याच हजल्ह्याि प्रवरा व गोदावरी नद्याुंच्या 

हकनाऱ्यावर झाली, असा हनष्ट्कषप र् ण्याच्या रे्डक्कन कॉलेजने नेवासािील उत्खननानुंिर 

काढला आि.े भारिीय र् राित्व हवभागाने श्रीरामर्रू िाल क्यािील दायमाबाद येथे केलेल्या 

उत्खननािनू या हजल्ह्याि हसुंर्  सुंस्कृिीचे अहस्ित्व हसद्ध झालेले आि.े 

र्ुंर्राव्या शिकाच्या शेवटी, इ.स. १४८६ मध्य ेित्कालीन बिामनी राज्याचे र्ाच ि करे्ड 

झाले. त्यामर्नू फ टून हनघालेल्या महलक अिमदशिा बहिरी या हनजामशिान ेसीना नदीकाठी 

शिर वसवण्यास स रुवाि केली. याच्या 

नावावरुनच या शिराला अिमदनगर अस ेनाव 

र्र्डल.े १४९४ मध्य ेशिर रचना र्िूप िोऊन 

अिमदनगर हनजामशिाची राजर्ानी बनल.े 

या शिराची ि लना त्या काळी कैरो, बगदाद या 

समदृ्ध शिराुंशी केली जाि असे. अिमदशिा, 

ब ऱ्िािशिा, स लिाना चाुंदहबबी याुंची 

कारकीदप असिारी हनजामशािी येथे १६३६ र्यांि हटकली. 

र् ढे कािी काळ नगरने मराठेशािी व शिाजिान बादशिाची मोगलशािी अन भवली. 

१७५९ मध्य ेनगर र्ेशव्याुंकरे्ड आल ेआहि १८०३ मध्य ेिे इुंग्रजाुंच्या िाब्याि गेल.े १८२२ 

मध्ये हिहटशाुंनी अिमदनगर हजल्ह्याची स्थार्ना केली. १९४२ च्या चलेजाव आुंदोलनाच्या 
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काळाि र्ुंहर्डि जवािरलाल नेिरु, सरदार वल्लभभाई र्टेल, मौलाना आझाद, र्डॉ. र्ी.सी. 

घोष इत्यादी राष्ट्रीय नेिे नगरमर्ील भ ईकोट हकल्ल्याि बुंहदवासाि िोिे. 

ज्वारी ि े नगर हजल्ह्यािील प्रम ख र्ीक असनू िे दोन्िी िुंगामाुंि घेिल ेजाि.े ऊस 

िदेखेील मित्त्वाचे र्ीक असून हजल्ह्यािील साखर कारखान्याुंची सुंख्या जास्ि आि.े 

अलीकर्डच्या काळाि, हजल्ह्याि द्राक्ष, मोसुंबी, र्डाहळुंब या फळाुंचे िसेच सयूपफ लाचे क्षेत्र व 

उत्र्ादन वाढिे आि.े हजल्ह्यािील शेवुंिीची फ लेिी मिाराष्ट्राि प्रहसद्ध आििे. राज्याबािरेिी 

शेवुंिीला मागिी असि.े हजल्ह्याि श्रीरामर्रू येथे मोसुंबी सुंशोर्न कें द्र आि.े 

अिमदनगर हजल्ह्याि सवापहर्क साखर कारखाने आििे. प्रवरानगर येथे आहशया 

खुंर्डािील र्हिला सिकारी साखर कारखाना सिकार मिषी हवठ्ठलराव हवख ेर्ाटील याुंनी 

स्थार्न केला िोिा. अण्िा िजारे याुंच्या आदशप ग्राम या सुंकल्र्नेिनू राळेगि हसद्धी या 

खेर््डयाने जलव्यवस्थार्नाचा एक आदशप हनमापि केला, िर र्ोर्टराव र्वार याुंच्या 

सुंकल्र्नेिनू हिवरेबाजार ि ेआदशप खेरे्ड म्ििनू नावारुर्ास आले आि.े अिमदनगर हजल्याला 

शिराला ऐहििाहसक वारसा लाभलेला आि.े 

कृषी व शैक्षहिकदृष््टया नगर हजल्ह्याचे सवाांि मित्त्वाचे वैहशष््टय म्ििजे रािुरी येथे 

स्थार्न झालेले, मिाराष्ट्रािील र्हिले (१९६८) कृषी हवद्यार्ीठ िोय. या हठकािी 

कृषीहवषयक हवहवर् अभ्यासक्रम 

हशकवले जािाि, िसेच अनेक 

हर्काुंबाबि सुंशोर्न केले जाि.े 

स्थार्नेनुंिर रािुरी हवद्यार्ीठाचे मिात्मा 

फ ले कृषी हवद्यार्ीठ अस े नामकरि 

करण्याि आल.े या हवद्यार्ीठाने 

सुंशोर्न करुन वार्राि आिलेल्या हवहवर् हर्काुंच्या जािी राज्यािील शेिकऱ््याुंमध्ये 

लोकहप्रय आििे. 

अिमदनगरला मराठवार््डयाचे प्रवेशद्वार म्ििनू ओळखले जािे. मिाराष्ट्राि सवपप्रथम 

१९४८ मध्य ेमिाराष्ट्र राज्य र्ररविन मिामुंर्डळाची एसटी बस अिमदनगर-र् िे या मागापवर 

र्ावली. हजल्ह्यामध्य ेअनेक र्यपटनस्थळे आििे. त्यार्ैकी रेिूका मािा मुंहदर र्ामिगाव दवेी, 
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अमिेृर्श्र मुंहदर रिनवार्डी, चाुंदहबबीचा मिाल, हचुंकारा व माळढोक अभयारण्य, जगदुंबा 

मुंहदर मोिटा, जगदुंबामािा मुंहदर टािाकरी, श्री ढोकेर्श्र मुंहदर, गवानगर्ड, भ ईकोट हकल्ला, 

रेि कामािा मुंहदर केर्डगाव, शनी-हशुंगिार्रू, साईबाबा मुंहदर हशर्डी, हसद्धटेक, िररिुंद्रगर्ड, 

राुंजि खळगे हनघोज, मेिराबाद, श्रीगोदा, दायमाबाद र् राित्त्वीय उत्खनन स्थळ, इत्यादी 

प्रहसद्ध आििे. 

मराठी भाषेिील सावपकाहलक सवोत्कृष्ट ग्रुंथ म्ििजे ग्रुंथराज ज्ञानेर्श्री आि.े ज्या 

ज्ञानेर्श्रीची एक िरी ओवी अन भवावी अस ेम्िटले जाि,े िो ग्रुंथ अिमदनगर हजल्ह्यािील 

श्रीक्षेत्र नेवास ेयेथे सुंि ज्ञानेर्श्राुंनी हलहिला. या आध्याहत्मक वैहशष््टयाुंसि आज अिमदनगर 

हजल्िा मिाराष्ट्राि सवाांि जास्ि क्षेत्रफळ असलेला हजल्िा, सवापहर्क हसुंचन क्षेत्र असलेला, 

आहि सवापहर्क सिकारी साखर कारखाने असलेला राज्यािील हजल्िा अशी वैहशष््टये 

हदमाखाने हमरवि आि.े 

रात्री आठच्या आसर्ास हशर्डीला 

म क्कामाच्या लॉजवर र्ोिोचलो. आज 

जास्िच दमछाक झाली िोिी. गरम र्ाण्याने 

शरीराच्या अवयवाुंना शेकवि आुंघोळ 

करण्याि भरर्रू वेळ गेला. िाि, र्ाय, 

ग र्डघा, र्ाठ इत्यादी व्यवहस्थि जागच्या 

जागी आि ेना ि ेर्ाहिले गेल.े गप्र्ा रुंगल्या. भकू िर भरर्रू लागली िोिी. र्ोटभर जेवि 

झाले. उद्याची ियारी करुन सगळेजि र्टकन झोर्ी गेल.े 

***  
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वदिस वतसरा: वशिी ते औरंगाबाद 

 

मागप: हशर्डी- कोर्रगाव फाटा- वैजार्रू- लासरू- औरुंगाबाद (१४२/ ४०६ हकमी) 

(हजल्ि:े अिमदनगर- औरुंगाबाद) 

 

सकाळी र्िाटे उठून सवप ियार झाल.े बािरे भरर्रू थुंर्डी िोिी. आमच्या िॉटेलर्ासनू श्री 

साईबाबा समार्ी मुंहदर जवळच िोिे. हिथे जाऊन बािरेुन कलश दशपन घेिल.े हशर्डी ि े

मिाराष्ट्रािील अिमदनगर हजल्ियािील 

राििा िाल क्यािले एक शिर आि.े हशर्डी 

िा हशलर्ी या शब्दाचा अर्भ्रुंश आिे 

अस े समजल े जािे. एकोहिसाव्या 

शिकाच्या उत्तरार्ापि सुंि साईबाबाुंच्या 

वास्िव्याम ळे हशर्डी नावारुर्ास येऊ 

लागले. साईबाबाुंच्या र्िाि िेथे भक्ताुंनी 

उभारलेल्या साईबाबा मुंहदराम ळे र्ाहमपक 

क्षेत्र म्ििनू ि ेप्रहसद्धी र्ावले आि.े येथनूच बाबाुंनी सवाांना श्रद्धा व सब री िा मिामुंत्र हदला. 

हशर्डीस आल्यावर प्राप्त िोिारी मनःशाुंिी व हमळिारा आत्महवर्श्ास याम ळे हशर्डी ि े

भारिासि जगभरािील लाखो भाहवकाुंचे श्रद्धास्थान बनल ेआि.े येथे असलेल ेप्रासादालय 

खरू्च मोठे आि.े एका वेळेला ५५०० भाहवक बसनू जेव  शकिाि. अशा प्रकारे येथे एका 

हदवसाि एक लाखार्ेक्षा जास्ि भाहवक प्रसादाचा लाभ घेिाि. र्िाटेची वेळ असल्याम ळे 

प्रसादाचे लारू्ड हमळिारे काउुंटर बुंद िोिे. या 

लारू्डुंची चव कािी वेगळीच असि.े चिा 

हर्ऊन आम्िी र् ढे मागपस्ि झालो. 

कोर्रगाव नाक्यावर र्ोिोचलो. 

उजवीकरे्ड असलेला वैजार्रूचा रस्िा 

र्कर्डला. थोर््डया वेळाने गोदावरी नदीवर 

असलेल्या र् लावर र्ोिोचलो. सयूप न किाच 
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उगवि िोिा. आकाशाि िाुंबरे्ड 

र्सरले िोिे. ि े सगळे प्रहिहबुंब 

गोदावरीच्या र्ाण्यामध्ये अप्रहिम 

हदसि िोिे. आजबूाजूला र्क्षाुंचा 

हकलहबलाट चाल ूिोिा. थोर्डा वेळ 

र् लावर थाुंबनू आम्िी िे हनसगापचे 

आल्िाददायक रुर् अन भवले. 

सयूोदयाचे फोटो काढले आहि र् ढ े

हनघालो. गोदावरी नदीम ळे येथील 

जमीन खरू्च स र्ीक आि.े या गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये भरर्रू शेिी केली जाि.े 

हिरवेगार शेिमळे, त्यावर र्सरलेली र् क्याची 

चादर, आकाशािील िाुंबूस ढग व त्यामाग े

चालललेा सयूापचा लर्ुंर्डाव असे ि ेमस्िच वािावरि 

िोिे. आजबूाजलूा कोिी वेगळा र्क्षी हदसला की 

थाुंबनू आम्िी र्ािायचो. त्याचा फोटो काढेर्यांि िो 

गायब व्िायचा. 

कोर्रगाव नाक्यानुंिर िा रस्िा एकेरी झाला िोिा. या रस्त्यावर मोठे रक, कुं टेनर याुंची 

वाििकू चाल ूिोिी. त्याम ळे या रस्त्यावर मोठमोठे खर््डरे्ड र्र्डले िोिे. खर्डी आहि मािी 

हनघाली िोिी. खाली रस्िा म्ििनू कािीच उरला नव्ििा. यावरुन सायकल चालविे ि ेएक 

हदव्यच िोिे. बाजनू ेवािन गेल ेकी सगळी 

र्ळू उर्डि िोिी. कािी वेळेला समोरासमोर 

वािने आली की सायकल थाुंबवनू बाजलूा 

व्िावे लागि िोिे. त्याम ळे सायकलचा वेग 

कमी झाला िोिा. सायकल र्ुंक्चर िोऊ नय े

म्ििनू रस्त्यावरील खर्डी, खर््डरे्ड च कवि, 

कसरि करि र्ँर्डल मारि िोिो. ज्याुंच्या 

सायकलचे टायर रुुं द िोिे िे एमटीबी वाल ेमस्िर्ैकी सायकल र्ळवि िोिे. र्ि िायिीर्ड 
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सायकल असिारे अरुुं द टायर असल्याम ळे िळूिळू येि िोिे. खर्डीमध्य े त्याुंची सायकल 

घसरि िोिी. मर्ेच चाुंगला रस्िा हमळाला की सगळेच जि सायकल र्ळवायचे. 

नाष्टाची वेळ झाली िोिी त्याम ळे िॉटेल शोर् ूलागलो. रस्त्याला भरर्रू र्ाबे िॉटेल िोिे 

र्ि सवप बुंद िोिे. बिुिेक िे रात्री उहशरार्यांि चाल ूअसल्याम ळे आिा सकाळी बुंद असिील. 

थोर््डया वेळाने एक ढाबा भेटला. मस्िर्ैकी 

मटकीची काळ्या रश्याची हमसळ आहि 

र्ाव यावर सगळे ि टून र्र्डल.े आजचा हदवस 

मस्िच स रु झाला िोिा. अशी फक्कर्ड 

हमसळ खाऊन बरे वाटले. म ुंबईमध्ये अशी 

हमसळ अजूनर्यांि हमळाली नव्ििी. िी सवप 

स्थाहनक काळ्या मसाल्याची कमाल िोिी. 

भौगोहलक रचनेन सार प्रत्येकाची खाद्यशैली एकमेकाुंर्ेक्षा वेगळी असि.े स्वयुंर्ाक करण्याची 

र्द्धि बदलि जाि.े मसाल्याुंचे प्रमाि, र्दाथापमध्ये वार्रल ेजािारे हजन्नस या सगळ्या गोष्टी 

बदलि जािाि. अजनू कोििे स्थाहनक र्दाथप आििे काय याबाबद्दल हवचार्सू केली. र्ि 

न किेच िॉटेल उघर्डले असल्याम ळे इिर र्दाथप ियार व्िायला वेळ जािार िोिा. चिा 

प्यायलो आहि थोर्डा आराम करुन र् ढे हनघालो. 

वैजार्रू ओलाुंरू्डन र् ढे आलो. रस्िा खर््डर््डया खर््डर््डयाुंचा असल्याम ळे सवाांचा वेग कमी 

झाला िोिा. खर्डी-मािी वरुन सायकल घसरि 

िोिी. वरिी ऊन वाढि िोिे. र्ळू खाि आहि 

खर््डरे्ड वाचवि आम्िी सायकल चालवि िोिो. 

अुंिर सुंर्ि नव्ििे. रस्त्याच्या आजबूाजूला सवप 

हिरवागार स र्ीक प्रदशे, ऊस, काुंदा, िरू, 

मक्याची शेिी र्ि िा खराब रस्िा ि ेथोरे्ड र्टि 

नव्ििे. आज हिसरा हदवस आहि अजनू र् ढे 

अशा प्रकारचा रस्िा असिार िर नािी ना िा 

हवचार मनाि येऊन भीिी वाटि िोिी. कािी जि माग े राहिले िोिे. आहि मोबाईलवर 

समजले की अक्षयची सायकल र्ुंक्चर झाली आि.े सवापि शेवटी हनिीन भाई िोिे त्याम ळे 
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कािी घाबरण्यासारख ेनव्ििे. अक्षयने या मोहिमेसाठी नवीन रेक कुं र्नीची सायकल घेिली 

िोिी. त्याच्याकरे्ड ज नी एका हगअरची सायकल िोिी. 

या अशा रस्त्यावर सायकल र्ुंक्चर िोिार ि ेठरलेलेच िोिे, या रस्त्यावर कािी िोऊ 

नये म्ििनू सगळेजि जर्नू सायकल चालवि िोिे. र्ि हवकेट र्र्डलीच. िा मान अक्षयन े

हमळवला िोिा. हनिीन भाई ुंनी त्याची 

सायकल रस्त्याच्या बाजलूा घेऊन उलटी 

केली आहि त्याचे चाक काढले. टायर 

खोकल्यावर त्याुंना ट्यबू फाटलेली 

हदसली. मग नवीन ट्यबू टाकून सायकल 

ियार केली. 

त्या दोघाुंची वाट र्ािि आम्िी एका हठकािी थाुंबलो. नेिमीप्रमािे आजबूाजचूे लोक 

जमा झाल.े गप्र्ा टप्र्ा रुंगल्या. वारा मस्ि 

स टला िोिा. आहि ख चीवर बसनू बोलिा 

बोलिा कािीजि शाुंि झाल.े र्डोळे हमटून 

ि ेख चीमध्येच झोर्ले िोिे. आम्िीर्ि मग 

बाजचू्या हवरभद्र मुंहदराि आर्डवे झालो. 

थोर््डया वेळाने अक्षय आहि हनिीन भाई 

आल.े थोर्डा आराम करुन र् ढ ेहनघालो. 

प्रत्येक र्ुंर्रा-वीस हकमी नुंिर एका झार्डाखाली सवपजि थाुंबनू थोर्डा वेळ आराम 

करायचो. गावािील लोकाुंशी गप्र्ा मारुन 

आजबूाजूच्या प्रदशेाची ओळख करुन 

घ्यायचो. गावािील नागरीकाुंचे जीवन 

राििीमान याबद्दल माहििी घ्यायचो. िेव्िा 

आम्िाला समजले की कािी हठकािी 

लोकाुंना रस्िा रुुं दीकरिासाठी योग्य 

मोबदला हमळाला नसल्याम ळे या 

रस्त्याच्या रुुं दीकरिाला कािी हठकािी हवरोर् िोि िोिा. िसेच म ुंबई नागर्रू समदृ्धी 
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मिामागापसाठी र्ि येथे जमीन अहर्ग्रिि केल्या जाि आिेि. कािी हठकािी या मिामागापचे 

काम र्ि स रु झाले िोिे. आम्िी 

सायकलवाल े त्याम ळे गावकरी 

मनमोकळेर्िाने गप्र्ा मारायचे आहि चिा 

र्ाण्यासाठी आग्रि र्ि व्िायचा. या मागापवर 

ज न्या काळािील भरर्रू हवहिरी र्िायला 

हमळाल्या. मोठा व्यास आहि दगर्ड हवटाुंचे 

रेखीव प्रमािबद्ध बाुंर्काम याम ळे त्याुंचे 

वेगळेर्ि उठून हदसि िोिे. 

द र्ारी लासरूला जेवण्यासाठी थाुंबायचे ठरले. येथे जवळच श्री दाक्षायिी दवेीचे 

हिथपक्षेत्र िोिे. औरुंगाबादच्या लासरू गावाि हशवना नदीच्या काठावर दाक्षायिी दवेीचुं भव्य 

मुंहदर वसलेलुं आि.े प्रसन्न मिूी, आकहषपि करिारी हवद्यूि रोषिाई, र्डोक्यावर चाुंदीचा टोर् 

आहि अुंगभर दाहगन्याुंनी नटलेली िी दवेी दाक्षायिी दक्ष राजाची कन्या आि.े दशेाि िी 

एकमेव दवेी आि े हजचुं र्ीठ या गावाखेरीज क ठेिी नािी. त्याम ळे दशेभरािले भाहवक 

दवेीच्या दशपनासाठी गदी करिाि. 

या दवेीच्या लास र गावाि प्रकट िोण्याची आख्याहयका आि.े दाक्षायिी दवेीचा आई-

वहर्डलाुंकरू्डन अर्मान झाल्यावर हिनुं र् त्रकामेष्टी यज्ञाि उर्डी घेिली. त्यानुंिर शुंकरानुं जटा 

आर्टून िाुंर्डव केलुं आहि दवेी र् न्िा लास र गावी प्रकटली. दवेीनुं र् त्रकामेष्टी यज्ञाि उर्डी 

घेिल्याची आख्याहयका असल्यानुं िा यज्ञ कायम िेवि असिो. या यज्ञाचा अुंगारा 

कर्ाळावर लावला की आर्ि दवेीला घािलेलुं साकर्डुं र्िूप िोिुं असुं साुंहगिलुं जािुं. वषापिनू 

दोन वेळा गावाि मोठा उत्सव र्ार र्र्डिो. एहप्रल-मे महिन्याि मोठी यात्रा आहि नवरात्रीि 

नऊ हदवस मुंहदर भक्ताुंनी गजबजलेलुं असिुं. 

र् ढे असिारे फर्डिरे सर जेविासाठी चाुंगला ढाबा शोर्ाि िोिे. आम्िाला या मागापवर 

फारच कमी र्ाबे हदसले आहि जे र्ि र्ाबे िोिे िे एक िर बुंद िोिे हकुं वा हिथे जेवि नव्ििे, 

फक्त नाष्टा िोिा. शेवटी एक ढाबा सार्र्डला. िेथे मालकाला स्थाहनक मराठवार्डा र्द्धिीच्या 

भाज्या आहि भाकरी बनवायला साुंगनू मागनू येिाऱ्याुंची वाट र्ािि थाुंबलो. आमच्या 

सायकल मोहिमेबद्दल मालकाला समजल्यावर िो र्ि ख श झाला. मस्िर्ैकी झिझिीि 
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गाठीची आमटी, काळ्या मसाल्यािील भाज्या, गरमागरम बाजरीची भाकरी, भाि, शेंगदािा 

घालनू बनवलेली चटिी, ठेचा, दिी आहि माुंसािारी लोकाुंसाठी घट्ट रस्सा असलेल ेहचकन 

असा जेविाचा थाट बनला. बाकीचे र्ोिोचल्यावर सगळे जेविावर ि टून र्र्डल.े र्ाब्यावर 

खाट आहि चारर्ाई असिािच. त्यावर 

फळीचा आर्डवा ि कर्डा असिो. त्याचा 

वार्र जेविाची भाुंर्डी, िाट वाटी 

ठेवण्यासाठी केला जािो. जेवि 

झाल्यावर आम्िी या चारर्ाईवर थोर्डा 

वेळ झोर्लो. आज मस्िच मराठवार्डा 

र्द्धिीचे जेवि हमळाले िोिे. रस्सा 

आहि मसाला चवीचे वेगळेर्ि 

जािवि िोिे. गाठीची हकुं वा गोळ्याुंची आमची म्ििजे जार्डसर दळलेल्या बेसनाच्या भरर्डा 

हर्ठामध्ये िळद, हिखट, मीठ घालनू घट्ट गोळा मळून घेिला जािो. त्याचे छोटे गोळे बनवून 

आमटीमध्ये घालून हशजवल ेजािाि. मालक आहि कामगाराुंबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. थोर््डया 

वेळाने त्याुंचे आभार माननू र् ढ ेहनघालो. हशवना नदी ओलाुंर्डली. 

राुंजिगाव र्ोळ गेल्यावर थोर््डया वेळाने उजव्या बाजलूा लाुंबवर छोटी र्डोंगरराुंग हदस ू

लागली. काल हसन्नरनुंिर आज येथे र्डोंगर र्ािि िोिो. दवेहगरी म्ििजेच दौलिाबाद हकल्ला 

हदस ू लागला. बािरेुन अहिशय आकषपक 

आहि आिनू आियपचकीि करिारा 

हर्रॅमर्डच्या आकाराचा टेकर्डीवर वसलेला 

िा हकल्ला मध्यय गीन काळािला आि े ि े

आज र्ािून र्टिार नािी. जगाि जे कािी 

िािाच्या बोटावर मोजण्याइिके हकल्ल े

चाुंगले जिन केले आििे त्याि या 

हकल्ल्याचा समावेश िोिो. या अहजुंक्य 

गर्डावर अनेक राजाुंनी राज्य केले आहि याचे वैहशष््ठय म्ििजे सैहनकाुंच्या बळावर अथवा 

य द्ध सामग्रीच्या बळावर िा हकल्ला कर्ीच क िाला हजुंकिा आला नािी. प्रत्येकवेळी िो 
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हजुंकला गेला िो हफि रीने, हवर्श्ासघािाने आहि रक्तर्ािाने. आजिी या हकल्ल्यावर राज्य 

केलेल्या बलशाली राजाुंच्या अनेक कथा िो साुंगिोच आि.े यादव राजाुंची राजर्ानी 

असलेला िा हकल्ला राजा हभल्लमराजा याने बाुंर्ला अस ेइहििास साुंगिो. ११८७ साली 

त्याचे नामकरि दवेहगरी अस ेकेले गेल.े र्न्नास िजार सैन्याचा र्राभव अवघा दोन िजार 

सैहनकाुंनी करण्याचा इहििास इथ ेअनेकवेळा हलहिला गेला. 

औरुंगाबाद शिर यायच्या र्ुंर्रा हकमी अगोदर रस्त्यावर र्त्नी र्ीहर्डि र् रुष आश्रम िा 

फलक र्ाहिला आहि थाुंबलो. इथ ेर्त्नी र्ीहर्डिाुंनी एकत्र यऊेन िा आश्रम स रु केला आि.े 

या आश्रमाचे वैहशष््टय म्ििजे येथे केवळ र्त्नी 

र्ीहर्डि र् रुषाुंना प्रवेश हदला जािो. १९ नोव्िेंवर 

२०१६ रोजी र् रुष अहर्कार हदनी स्थार्न करण्याि 

आलेल्या या आश्रमाि आिार्यांि दशेभरािील 

र्ाचशेिून जास्ि र् रुषाुंचे सम र्दशेन करण्याि 

आल ेआि.े स रुवािीला केवळ औरुंगाबाद शिर 

आहि आज बाज च े लोक आश्रमाि येि िोिे. 

आिा मात्र, छत्तीसगढ, ग जराि, कनापटक, आुंध्र प्रदशेमर्नू बिुिाुंश लोक येथे येिाि. 

नवरा-बायको समान असल्याचा दावा केला 

जािो, र्रुंि  कािीवेळा र् रुषाची चकू नसिानािी नािक 

त्रास सिन करावा लागिो. त्याुंना कायदशेीर मदि 

करिुं, मानहसक आर्ार दिेुं, त्याुंना स्वि:च्या र्ायावर 

उभुं करण्यासाठी र्त्नी र्ीहर्डि सुंघटना झटि आि.े 

आश्रमाजवळ फोटो काढून आहि हिथली माहििी 

घेऊन औरुंगाबाद शिराकरे्ड हनघालो. या आश्रमाची 

माहििी आमच्या अनेक हमत्राुंनी, बायकोला ि ेकळिा 

कामा नय ेअस ेसाुंगनू घेिली र्ि. 

एके हठकािी ग ळाची चिा म्ििनू फलक हदसला. मग थाुंबनू ग ळाची काळी चिा 

प्यायलो. थोरे्ड र् ढ ेआल्यावर एक र्डोंगर लक्ष वेर्नू घेि िोिा. िो इिर र्डोंगरराुंगेर्ासनू लाुंब 

एकटाच उभा िोिा. िाच भाुंगशी मािेचा गर्ड. यावर भाुंगशी मािेचे मुंहदर आि.े 
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औरुंगाबाद शिर जवळ आल ेम्ििनू सवपजि एकत्र थाुंबलो. सायकल बाजलूा घेऊन 

ग गल मॅर्वर मागप िर्ास ू लागलो. एक र्ाुंढरी 

टोर्ी घािलेले काका जवळ येऊन हवचारर्सू करु 

लागले. सायकल िले्मेट हगअर इत्यादी बद्दल 

माहििी घेिल्यावर त्याुंनी मोबाईलमध्ये फोटो 

काढून घेिला. फर्डिरे सराुंनी फोटोसाठी त्याुंना 

िले्मेट र्ि हदले. थोर््डया वेळाि आमच्याबरोबर 

फोटो काढण्यासाठी गदी वाढू लागली. लॉजमध्ये 

जाण्यासाठी कोििा कमी गदीचा मागप आि ेि ेहवचारुन आम्िी हनघालो. 

आमचा रात्रीचा म क्कामाचा लॉज शिराच्या र्लीकरे्ड िोिा. शिराि कािी हठकािे रस्िा 

रुुं दीकरिाचे काम चाल ूअसल्याने वािनाुंची गदी खरू् िोिी. यािनू वाट काढि आहि नाक्या-

नाक्याुंवरील हसग्नल र्ाळि आम्िी शिराि आलो. एका नाक्यावर थाुंबनू चिा प्यायलो आहि 

थोर््डया वेळाि लॉजवर र्ोिोचलो. 

औरंगाबाद वजल्िा िा मराठवार्डा हवभागाि वसलेला आि.े या हजल्ह्याच्या उत्तरेला 

नाहशक व जळगाव, र्वेूला जालना, दहक्षिेला बीर्ड आहि र्हिमेला अिमदनगर ि ेहजल्िे 

वसलेल ेआििे. हजल्ह्याचे प्रशासकीय म ख्यालय औरुंगाबाद ि ेआि.े िे मिाराष्ट्र राज्यािील 

एक मित्त्वाचे, मध्यविी, औद्यौहगक व ऐहििाहसक र्यपटनकें द्र आि.े 

औरुंगाबाद शिराने म हस्लम शासनाच्या आगमन िोईर्यांि, सेिावचन, वौस्िीक, 

चाल क्य, राष्ट्रक ट, यादव अशा अनेक वुंशाुंचे उदय आहि र्िन र्ाहिले आििे. हवक्रमाहदत्य 

राजाच्या काळाििी या र्ररसराचा उल्लेख आि.े सािवािनाच्या काळाि खाम नदीहकनारी 

अनेक लिान मोठी खेर्डी िोिी. त्यार्ैकी एक असलेले खर्डकी ि ेआजचे औरुंगाबाद मानल े

जाि ेआि.े सािवािन काळाि शाुंििेचे व समदृ्धिेचे य ग िोिे आहि म्ििनूच त्यावेळेला ि े

दख्खनच्या सामाहजक-साुंस्कृहिक कायापचा कें द्रहबुंद ू बनल े िोिे. सािव्या शिकाि या 

गावाच्या उत्तरेस ब द्धलेिी व हविार खोदण्याि आल.े नुंिरच्या शिकामध्ये या गावाचा 

राजिलक हकुं वा राजिर्डाग म्ििनूिी उल्लेख आढळिो. चौदाव्या शिकार्यांि या र्ररसराि 

दवेहगरीच्या यादवाुंच ेराज्य िोिे. र्ैठि िी सािवािन राज घराण्याची शािी राजर्ानी, िसेच 

दौलिाबाद हकुं वा दवेहगरी िी यादव घराण्याची राजर्ानी िोिी. 
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कािी इहििासकाराुंच्या मिे १३०८ मध्ये स लिान अलाउद्दीन खलजींच्या कारहकदीि 

िा प्रदशे हदल्ली सल्िनिला जोर्डला गेला िोिा. १३२७ िे १३३४ मध्य ेहदल्ली सल्िनिची 

राजर्ानी हदल्लीिून दौलिाबाद येथे स लिान म िम्मद हबन ि गलकाुंच्या कारहकदीि 

स्थानाुंिररि झाली िोिी. १४९९ मध्य,े दौलिाबाद अिमदनगर सल्िनिचा एक भाग बनला. 

अिमदनगरचा हनजामशिा मिूपझा हद्विीय याचा मुंत्री महलक अुंबरने येथे १६१० मध्ये खर्डकी 

जवळ नवीन शिर वसवले. व त्याच्यानुंिर 

त्याचा म लगा फिेि खान याुंनी नाव बदलनू 

फिेिर्रू केले. १६३४ मध्य ेऔरुंगजेब ह्या 

शिराि दख्खन हवभागाचा स भेदार म्ििनू 

आला. १६४४ मध्य े िो आग्ऱ्याला र्रि 

गेला. त्यानुंिर १६८१ मध्ये औरुंगजेब 

म घल बादशाि असिाना र् न्िा ह्या शिराि 

आला. १७०७ मध्य े त्याच्या मतृ्यरू्यांि 

औरुंगजेब इथेच राहिला. औरुंगाबाद ि े नाव औरुंगजेब ह्या म घल सम्राटाच्या नावावरुन 

त्याच्या मतृ्यनूुंिर ठेवले गेल ेअसाव.े १७०७ नुंिर औरुंगाबादचा िाबा िदैराबादच्या हनझाम 

राजवटीकरे्ड आला. िदैराबाद सुंस्थानाच्या हवहलनीकरिानुंिर मराठवार््डयासि औरुंगाबाद 

शिर िी भाहषक आर्ारावर मिाराष्ट्राशी जोर्डण्याि आल.े सुंय क्त मिाराष्ट्राची स्थार्ना १ मे, 

१९६० ला झाली. त्या हदवशीर्ासनू औरुंगाबाद मिाराष्ट्राचा भाग बनल.े 

औरुंगाबाद ि ेऐहििाहसक दृष््टया मित्त्वाचे शिर आि.े औरुंगाबादचे हवशेष असे की या 

शिराला ५२ दरवाज,े ५२ हखर्डक्या आहि बेगमर् रा, उस्मानर् रा इत्यादी ५२ र् रे िोिे. 

सद्यहस्थिीिील यािील अनेक दरवाज ेि ेशेवटची घटका मोजि आििे. या हजल्ह्याि अनेक 

प्रेक्षिीय हठकािे आििे. त्यार्ैकी अजुंठा 

वेरुळ लेण्या, घषृ्ट्िेर्श्र मुंहदर, दौलिाबाद 

हकल्ला, ख लिाबाद ऐहििाहसक मनोरे, 

बीबी का मकबरा, सोनेरी मिल, 

र्ािचक्की, जलमागप, औरुंगाबाद ग फा, 

इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 
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येथील हिमरु शाल नावाजलेली आि.े हिमरु ि ेरेशीम व कार्साचे बनलेले एक फॅहिक 

आि ेजे औरुंगाबादमध्ये स्थाहनक र्ािळीवर घेिल ेजाि.े हिमरु िी क मख्वाबची प्रहिकृिी 

आि,े जी प्राचीन काळािील श द्ध सोनेरी आहि चाुंदीच्या र्ाग्याुंसि हविलेली िोिी आहि 

शािी क ट ुंबाुंसाठी िोिी. िसेच जवळच असलेल े र्ैठि ि े ऐहििासीक शिर र्ैठिी 

सार््डयाुंसाठी प्रहसद्ध आि.े र्ैठिी सार्डी रेशीमाने बनहवल्या जािाि आहि िी भारिािील 

सवापि श्रीमुंि सार््डयाुंर्ैकी एक मानली जाि.े 

म क्कामाच्या लॉजमध्ये जेविाची सोय नव्ििी. मग आजबूाजलूा मस्िर्ैकी स्थाहनक 

ढाबा शोर्नू काढला. औरुंगाबादमध्ये स्विुंत्र ओळख असिारी खाद्य र्दाथाांची रेलचेल 

र्ािायला हमळि.े काुंदा, टोमॅटो, 

बटाटा घालनू बनवलेला िा भाि 

भन्नाट चवीचा िोिा. त्यावर 

मराठवार्डा स्र्ेशल झिझिीि रस्सा 

आहि सोबिीला र्डाळीच्या भाज्या, 

माुंसािारी लोकाुंसाठी हचकन 

कुं टकी, िलीम. येथे माुंसािारामध्ये 

हवहवर् प्रकार चाखायला हमळिाि. 

काुंदा लसिाचा भरर्रू वार्र करुन केला जािारा मटिाचा रस्सा दखेील याुंची खाहसयि 

आि.े र्ोटभर जेवि झाले. आज हिसरा हदवस िोिा त्याम ळे शरीरािील अवयव द खायचे 

थाुंबले िोिे त्याुंना सवय झाली िोिी. चटकदार खाण्यासाठी जन्म आर् ला या उक्तीला साजेस े

अस ेआम्िी हजभेवरील जेविाची चव आठवि झोर्ी गेलो. 

***  
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वदिस चौथा: औरंगाबाद ते मेिकर 

 

मागप: औरुंगाबाद- जालना- नाव्िा- हसुंदखेर्ड राजा- हबबी- मेिकर (१३८/ ५४४ हकमी) 

(हजल्ि:े औरुंगाबाद- जालना- ब लढािा) 

 

र्िाटे सवपजि ियार िोऊन िॉटेलबािरे आलो. थुंर्डी खरू्च र्र्डली िोिी. बाजूच्या 

टर्रीवर चिा ियार िोईर्यांि 

शेकोटीजवळ शेक घेिला. चिा हर्ऊन 

हनघिार इिक्याि कािी सायकल स्वार 

आल.े त्यामध्ये हवजय व्यविारे, अनुंि 

ढवळे काका, र्राजी जार्व आहि 

औरुंगाबाद सायकहलस्ट क्लबचे त्याुंचे 

हमत्र िोिे. िे त्याुंच्या नेिमीच्या 

सकाळच्या सायकल फेरीसाठी हनघाले िोिे. आम्िाला र्ािनू िे थाुंबले िोिे. आर् लकीने 

हवचारर्सू झाली. औरुंगाबादमध्ये औरुंगाबाद सायकहलस्ट क्लब िा मोठा सायकल प्रेमींचा 

ग्र र् बनला आि.े या ग्र र् माफप ि नेिमी सायकल फेरी व इिर अनेक उर्क्रम राबवले जािाि. 

या सवाांना भेटून खरू् प्रसन्न वाटले. 

यािील कािी जि आमच्याबरोबर कािी 

अुंिर सायकल चालवि आल.े 

त्याुंच्याकरू्डन चिा नाष्टासाठी र् न्िा आग्रि 

झाला. त्याुंनी र् ढे येिाऱ्या जालना मर्ील 

त्याुंच्या कािी सायकल हमत्राुंना फोन 

करुन आमच्याबद्दल साुंहगिले. व 

आम्िाला त्याुंच ेनुंबर दऊेन अजनू कािी मदि र्ाहिजे का याबद्दल हवचारले. त्या सवाांचे 

आभार माननू आम्िी र् ढे हनघालो. 

औरुंगाबादनुंिर द िरेी मोठा, चढ उिार नसलेला रस्िा िोिा. सायकल वेगाि र्ळि 

िोत्या. टोल नाका ओलाुंरू्डन शेकटा बाजाराि र्ोिोचलो िोिो. लोकाुंची लगबग चाल ूिोिी. 
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द काने उघर्डली जाि िोिी. हमठाईची द काने िर भरर्रू िोिी. या भागाि फरसाि आहि गोर्डाच े

अनेक र्दाथप प्रहसद्ध आििे. 

लस्सी, घेवर, बास ुंदी उत्तम हमळिे. 

आल,े लसिू आहि मसाले घालनू 

उकर्डलेले सेलचू े चिे हवशेष 

लोकहप्रय आििे. िसेच भरर्डवर्डी, 

मेथीफळ, िािरी, िलवा र्राठा, 

खाजा र् री या र्दाथाांची रेलचेल र्ािायला हमळिे. करमार्ड, वरुर्डी करि नािेगावला आलो. 

औरुंगाबाद हजल्िा सुंर्नू जालना हजल्िा स रु झाला. 

जालना वजल्िा मिाराष्ट्र राज्याच्या मध्यभागी आि.े िसेच मराठवार््डयाच्या उत्तर 

हदशेस आि.े जालना हजल्ह्याच्या र् वेस र्रभिी व ब लढािा, र्हिमेला औरुंगाबाद, उत्तरेला 

जळगाव आहि दहक्षिेला बीर्ड ि े हजल्ि ेवसलेले आिेि. जालना हजल्िा िा र्वूी हनझाम 

राज्याचा भाग िोिा. मराठवार्डा म क्ती सुंग्रामानुंिर औरुंगाबाद हजल्ह्यािील िा एक िाल का 

झाला. आहि १ मे १९८१ रोजी िो हजल्िा म्ििून स्थाहर्ि झाला. 

जालना हजल्ह्याचे म ख्यालय जालना असनू िे शिर क ुं र्डहलका नदीच्या हकनाऱ्यावर 

वसलेल ेआि.े ि ेमराठवार््डयािील एक मित्वाचे व्यावसाहयक कें द्र आि.े जालना शिराचे 

र्वूीचे नाव जानकीर् र िोिे. र्वूी जालना शिर मािी आहि हवटाुंच्या हभुंिीनी र्िूपिः स रहक्षि 

िोिे. मात्र आिा त्यािील दोनच दरवाज ेअहस्ित्वाि आििे. एक मिूी दरवाजा आहि द सरा 

िदै्राबाद दरवाजा. महलक अुंबरच्या काळाि 

जमशेद खान याने शिराच्या र्हिमेला मोिी 

िलाव उभारला िोिा. र्ािीसाठ्याि र्ािी 

साचहवण्यासाठी एक भूहमगि र्ाईर्लाइनिी 

या शिराि उभारण्याि आलेली िोिी. िथाहर् 

िी युंत्रिा आिा उर्योगाि नािी. या शिराच्या 

गौरवशाली कालखुंर्डाि येथे र्ाच िलाव ियार 

करण्याि आल ेिोिे. सध्या जालना शिराला प्राम ख्यान ेजायकवार्डी र्रि आहि घािेवार्डी 

िलावाि न र्ािीर् रवठा करण्याि येिो. 
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भौगोहलकदष््टया जालना हजल्िा राज्याच्या मध्यभागी येि असल्याने कें द्रीय दळिवळि 

मुंत्रालयाने जालना शिराजवळील इुंदेवार्डी येथे उर्ग्रि अन श्रवि भकूें द्र ऊभारल े आि.े 

अुंिराळाि सोर्डलेल्या उर्ग्रिाुंशी साित्याने सुंर्कप  ठेवि ेसोईचे ठरिे. 

गोदावरी िी हजल्ह्यािील प्रम ख नदी असनू िी हजल्ह्याच्या दहक्षि सीमा प्रदशेािनू 

र्हिमेकरू्डन र्वेूकरे्ड अशी वािि.े द र्ना व गल्िाटी या गोदावरीच्या उर्नदया मध्य भागािनू 

िर उत्तर भागािनू र् िाप, खेळिा व हगरजा या उर्नदया वाििाि. क ुं र्डहलका िी द र्नाची 

उर्नदी जालना शिराि न वािि.े 

जालना हजल्ह्यािील रोजगाराचे प्रम ख सार्न शेिी ि ेआि.े िा हजल्िा सुंकररि हबयाि-े

प्रहक्रया सारख्या कृहष-आर्ाररि उद्योगाुंसाठी प्रहसद्ध आि.े येथे मोसुंब्याुंची मोठी बाजारर्ेठ 

आि.े िसेच िे िािमाग व युंत्रमाग द्वारे कार्र्ड बनहवण्याचे मित्त्वाचे कें द्र आि.े येथील जमीन 

स र्ीक व काळी असनू कार्साच्या हर्कासाठी योग्य आि.े ज्वारी, गिू व इिर र्ान्ये, कार्सू 

िी प्रम ख हर्के आििे. हजल्ह्यािील वनक्षेत्र अहिशय कमी आि.े 

जालना हजल्ह्याि अनेक र्यपटन कें द्र े हवकहसि िोि आिेि. त्यामध्ये कािी र्ाहमपक 

िीथपक्षेत्रे, यात्रास्थळे आििे. जालना शिराची मुंमादवेी, आनुंदस्वामी मठ, द गापमािा मुंहदर, 

अुंबर्ड येथील मत्स्योदरी दवेीचे िमेार्डर्ुंथी मुंहदर, र्रार्डा, अन्वा गावािील र् रािन भव्य 

िमेार्डर्ुंथी हशवर्ुंहदर, वालसावुंगी, रोहिलागर्ड, मस्िगर्ड, इत्यादी र्यपटन स्थळे प्रहसद्ध आििे. 

घनसाुंवगी िाल क्यािील जाुंमसमथप येथे समथप रामदास स्वामींचे जन्मस्थान आि.े 

बदनार्रूला आलो. ि ेिाल क्याचे हठकाि असनू द र्ना नदीच्या हकनाऱ्यावर वसलेले 

आि.े र् ढे जालना शिर येिाच 

आम्िाला जालना इहटव्िी भारि 

चॅनलचे हदलीर् र्ोिनेर सर भेटले. 

त्याुंनी आम्िाला थाुंबवनू चौकशी 

केली. प्रदषूि म क्त भारि िे िीद आहि 

दनैुंहदन जीवनाि सवाांनी सायकलचा 

जास्िीच जास्ि वार्र करावा िा 

आमच्या मोहिमेचा ििे ू त्याुंना आवर्डला. आमच्या सायकल मोहिमेबद्दल त्याुंनी आम्िा 
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सवाांची म लाखि घेिली आहि िी हिथल्या लोकल न्य ज चॅनेल वर दाखवली गेली. आहि 

सायकल मोहिमेची बािमी र्ेर्रमध्ये र्ि छार्नू आली. र्हिल्याुंदाच न्य ज हमहर्डया मध्य े

आमच्या सायकल मोहिमबेद्दल आल्याम ळे सवपजि ख श िोिे. 

जालना शिरामध्ये िेथील सायकल ग्र र्च ेकािी जि भेटिार िोिे. त्यासाठी आम्िाला 

आि शिराि जाव ेलागिार िोिे. जालना िे 

िाल का आहि हजल्ह्याचे म ख्य हठकाि 

असल्याम ळे शिराि गदी खरू् असिार ि े

नक्की िोिे. म लाखिीमध्ये अगोदरच थोर्डा 

जास्ि वेळ गेल्याम ळे आम्िी जालना शिराि 

आि न जािा बािरेुन जाण्याच ेठरवल.े जालना 

शिरािील सायकल ग्र र्च्या सायकहलस्टची आम्िी फोन वर भेट घेऊन र् ढे हनघालो. 

आम्िालािी ि ेर्टि नव्ििे र्ि वेळ वाचवण्यासाठी ि ेकरावे लागले. 

आज नाष्टा करायचा रािून गेला िोिा. एका हठकािी थाुंबनू नाष्टासाठी थाुंबलो. भजी, 

वर्डा आहि र्र्ाटे खाल्ले. र्र्ाटे िा 

थाहलहर्ठाुंशी सार्म्यप असिारा र्दाथप आि.े 

र्र्ार्र् थार्नू केले जािाि म्ििनू िे र्र्ाटे. 

र्र्ाट्याुंना मसाला भाकरीिी म्िििा येईल. 

कारि याि वार्रला जािारा म ख्य घटक 

र्दाथप आि े ज्वारीचुं र्ीठ. कािीजि चिा 

प्यायले. केळी खाल्ली आहि र् ढे हसुंदखेर्ड 

राजा ला हनघालो. रस्त्याच्या बाजलूा कार्सू आहि ि राची शेिी खरू् िोिी. 

नाव्िा गावाजवळ श्री रुंगनाथ स्वामी मिाराज हवश्राुंिी मठ आि.े िेथे र् ण्यहिथी सोिळा 

व जत्रा मिोत्सव चाल ूिोिा. आम्िी थाुंबनू मुंहदराच ेदशपन घेिल ेआहि जत्रेमध्ये आलो. खूर् 

वषाांनी जत्रेमध्ये आलो िोिो. लिानर्िी गावाची जत्रा म्ििजे आनुंदाचा सि. जत्रा म्ििजे 

नवीन खेळिी हमळिार, म्ििनू आम्िी वषपभर त्याची वाट र्ािि असायचो. येथेिी 

वेगवेगळ्या प्रकारची हमठाई, खाऊची द काने, खेळण्याुंची व कर्र््डयाची द काने, हवहवर् 

प्रकारच्या वस्िूुंचा बाजार, गोल हफरिारे आकाशर्ाळिे, िुंब,ू करमि कीच ेकायपक्रम, स्र्र्ाप, 
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भजन कीिपन, र्ालखी, लोकाुंची गदी याुंनी जत्रा भरगच्च भरलेली िोिी. सुंर्िूप गावाि उत्साि 

िोिा. ग्रामीि भागामध्ये लोकसुंर्कापच्या 

ज्या अनेक र्द्धिी आििे त्यार्ैकी जत्रा िी 

एक अहिशय मित्त्वाची र्द्धिी आि.े अशा 

या जत्रेि लिान म लाुंर्ासनू िे वयोवदृ्धाुंर्यांि 

सवप स्िरािील, सवप जािी-र्मापिील सम दाय 

या जत्रेि मोठ्या आनुंदाने सिभागी िोिाना 

हदसिाि. या अशा जते्रिनू सामाहजक एकोर्ा 

जर्ला जािो. खरुंच गावािील जत्रा आहि शिरािील फन फेअर यामध्ये खरू्च अुंिर आि.े 

या जत्रेची सर त्याला नािीच. 

द र्ारची जेविाची वेळ झाली िोिी. जे र् ढ ेिोिे िे जेविासाठी स्थाहनक िॉटेल शोर् ू

लागले. सावरगावला एक िॉटेल सार्र्डले. हिथे स्थाहनक र्दाथप काय काय बनवनू हमळिील 

ि े र्हिले. आहि त्याप्रमािे ऑर्डपर दऊेन 

बाकीच्याुंची वाट र्ािू लागलो. त्याुंनी वाुंग्याचे 

भरीि, खानदशेी हमरचीची भाजी, आहि 

शेवभाजी सारखी असिारी शेंगोळी ि ेर्दाथप 

बनवले. सोबि र्डाळीची घट्ट आमटी, भाि, 

च लीवरील गरमागरम ज्वारीच्या भाकऱ्या 

आहि झिझिीि ठेचा असा चटकदार बेि 

बनला. र्ोटभर जेवि झाल.े इिराुंबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. िॉटेलच्या हभुंिींवर ब लढािा 

हजल्ह्यािील र्यपटन स्थळाुंचे फोटो लावले िोिे. ब लढािा हजल्िा स रु झाला िोिा. 

त्याुंच्याकरू्डन त्याबद्दल माहििी हमळाली. 

बुलढाणा वजल्िा िा मिाराष्ट्र राज्याच्या अमराविी हवभागाि आि.े हजल्ह्याच्या र्वूप, 

र्हिम व दहक्षि हदशेस अन क्रमे अकोला-वाशीम, अमराविी, जळगाव-जालना व र्रभिी ि े

हजल्ि ेआििे. िर उत्तरेस मध्यप्रदशे राज्यािील नेमार्ड हजल्िा आि.े हजल्ह्याच्या उत्तरेकर्डील 

सवप नद्या र्हिम हदशेस वाििाऱ्या आििे व त्या िार्ी नदीला जाऊन हमळिाि िर 

दहक्षिेकर्डील नद्या र्ैनगुंगा नदीच्या उर्नद्या आिेि. कार्सू, ज्वारी, सोयाबीन, सयूपफूल िी 
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या हजल्ह्यािील मित्त्वाची हर्के आििे. हजल्ह्याि खामगाव, मलकार्रू िी औद्योहगक शिरे 

आििे. 

येथनू जवळ असलेल्या खाऱ्या र्ाण्याच्या हवस्िीिप व नैसहगपक सरोवराने ब लढािा 

हजल्ह्यास आुंिरराष्ट्रीय हकिी हमळवनू हदली आि.े याची हनहमपिी एका उल्केम ळे झाली. 

उल्कार्ािाम ळे स मारे र्ाविे दोन हकलोमीटर व्यासाचे आहि दिा िे अकरा हकमी र्ररघाचे 

एक प्रचुंर्ड हववर ियार झाल े आि.े लोिारचा उल्काघािी खळगा िा जगािील ज्ञाि 

हववरामध्ये हिसऱ्या क्रमाुंकाचा असनू बेसॉल्ट खर्डकाि हनमापि झालेले जगािील एकमेव 

हववर आि.े ि ेखाऱ्या र्ाण्याचे आहि अल्कर्मी सरोवर आि.े लोिार सरोवराच्या जिन व 

सुंवर्पनासाठी लोिार हववर ि ेवन्यजीव अभयारण्य म्ििनू घोहषि केले आि.े या र्ररसराि 

अुंदाजे बाराश ेवषाांर्वूीची मुंहदरे आििे. त्यािील र्ुंर्रा मुंहदरे हववरािच आििे. प्राचीन 

ग्रुंथाि या सरोवराचा उल्लेख हवराजिीथप हकुं वा बैरजिीथप असा केला जाि अस.े 

ब लढािा हजल्ह्याि इिर अनेक र्यपटन स्थळे आििे. त्यार्ैकी श्री सुंि गजानन 

मिाराजाचे मुंहदर आनुंदसागर शेगाव, नाुंद रा, 

बालाजी मुंहदर दऊेळगाव राजा, र्ार्डाप दरारे्ड, 

र्ाुंगरा र्डोल,े ब र्नेर्श्र, िमेार्डर्ुंथी हशवमुंहदर 

साकेगाव, िारार् र येथील राजा िररिुंद्रद्वारा 

स्थाहर्ि जागिृ दवेस्थान अुंबादवेीचे मुंहदर, 

स लिानर् र येथील र् रािन वास्ि ू हसद्धेर्श्र 

मुंहदर, हशवमुंहदर वर्डाळी, बल्लाळ दवेी 

मुंहदर अमर्डार् र, हगरर्डा, िजरि सैलानीबाबा दगाप हर्ुंर्ळगाुंव इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 

जेवि झाल्यावर थोर््डया वेळाि आम्िी हसुंदखेर्ड 

राजा गावी र्ोिोचलो. राजमािा हजजाऊ ियाुंचा जन्म 

१२ जानेवारी १५९८ साली ब लढािा हजल्ह्यािील 

हसुंदखेर्डराजा येथे झाला. राजमािा हजजाऊ ह्या हिुंदवी 

साम्राज्याचे सुंस्थार्क छत्रर्िी हशवाजी मिाराजाुंच्या 

मािोश्री, त्याम ळे हसुंदखेर्ड राजाला एक आगळे 

ऐहििाहसक मित्त्व प्राप्त झाल ेआि.े 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 75 

 

हसुंदखेर्ड राजा शिराि ज न्या 

काळाि बाुंर्लेला हजजाबाई ुंचे 

वर्डील लख जीराजे याुंचा वार्डा, 

रुंगमिाल, सावकारवार्डा, काळाकोट, 

नीलकुं ठेर्श्राचे प्राचीन मुंहदर, 

िमेार्डर्ुंथी रामेर्श्र मुंहदर, लख जी 

राजाुंची समार्ी, र् िळा बारव, सजना 

बारव, गुंगासागर, बाळसम द्र या 

नावाच्या हवहिरी, चाुंदिीिलाव, मोिीिलाव ि ेऐहििाहसक जलसाठे इत्यादी प्रेक्षिीय वास्ि ू

आििे. मोिीिलाव म्ििजे हसुंचनासाठी 

र्ािी सोर्डण्याची अहि स व्यवस्थीि आहि 

त्या काळािील जल अहभयाुंत्रीकीचा 

अहिउत्कृष्ट नम ना. या िलावाच्या 

समोरील भाग एका हकल्ल्याप्रमािे 

बाुंर्ण्याि आला असनू, हवलोभनीय असा 

र्ररसर याला लाभला आि.े 

मोिीिलावाबरोबरच चाुंदिी िलाव ि ेदखेील एक प्रेक्षिीय स्थळ आि.े िलावाच्या 

मर्ोमर् िीन मजली इमारि बाुंर्ण्याि 

आली आि.े या र्ररसराि अहिशय 

रेखीव र्द्धिीने बाुंर्ण्याि आलेली 

र् िळाबारव आि.े िी म्ििजे असुंख्य 

मिूी व हशल्र्ाुंचा एकत्र वार्र करुन 

बनहवलेली दखेिी हशल्र्कृिी. िसेच 

येथे एक सजनाबाई हविीर आि,े त्या 

काळी या हवहिरीिनू गावामध्ये र्ािी 

र् रवठा भ हमगि बुंहर्स्ि नाल्याुंच्या द्वारे केल्या जाि िोत्या, या हविरीि आिर्यांि 

उिरण्यासाठी र्ायऱ्याुंची स हवर्ा दखेील आि.े 
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मिाराष्ट्राि स्वराज्याची म िूिपमेढ रोविाऱ्या हशवरायाुंच्या मािोश्री हजजाऊ याुंचे 

जन्मस्थान, राज े लख जीराव 

जार्व याुंचा राजवार्डा व िेथ े

चाल ू असलेल े जिन द रुस्िीच े

काम र्ािून बािरे आलो. 

नेिमीप्रमाि ेअनेक लोकाुंकरू्डन 

हवचारर्सू झाली, गप्र्ा रुंगल्या. 

आमच्याबरोबर फोटो, सेल्फी 

काढले.  स्थाहनक सायकल 

ग्र र्चे गोहवुंद मान ेसर आहि हमत्र भेटले. आम्िाला चिा नाष्टासाठी आग्रि झाला. 

हकिगाव राजा, रािरेी ओलाुंरू्डन र्िूाप नदीजवळ आलो. र्िूाप नदीचा उगम 

सािर् र््डयाच्या र्डोंगराुंि मध्यप्रदशे राज्याच्या दहक्षि भागाि भैसदिेी येथनू झाला आि.े  िी 

नदी िार्ी नदीला सुंमािर अशी र्हिमेकरे्ड वािि वािि, शेवटी जळगाव हजल्ह्यािील चाुंगदवे 

येथे िार्ी नदीला हमळिे. एकेकाळी बारमािी वाििारी िी नदी आिा अर् रा र्ाऊस व उगम 

स्थळावरील जुंगलिोर्ड याम ळे मिृावस्थेकरे्ड झ कि आि.े र्िूाप नदीला सुंर्िूाप नदी हकुं वा 

र्योष्ट्िी नदी असेिी म्िििाि. 

कालच्या खर््डर््डया-खर््डर््डयाच्या रस्त्यावर सायकल चालवल्याम ळे आजचा रस्िा 

चाुंगला वाटि िोिा. आज सायकल चालवि 

असिाना एके हठकािी नारायिच्या सायकलचे 

कॅररअर र्ॅहनअरसि माग ेर्र्डल.े कररअरचे स्कू्र 

हनघनू िे र्र्डल ेिोिे. त्याम ळे मग ज गार्ड करुन 

िे कॅररअर िारेने सायकलला बाुंर्ले आहि 

सायकल द रुस्िीचे द कान शोर्ि र् ढे हनघालो. 

द सराहबर्डला चिासाठी थाुंबलो. बाजलूाच 

सायकल द रुस्िीचे द कान िोिे. नारायिच्या 

सायकल कॅररअरचा स्कू्र र्र्डला िोिा िो िेथे 

लावनू घेिला. 
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नुंिर हबबी, भानार् र, स लिानर्रू करि मेिकरला म क्कामाच्या लॉजवर र्ोिोचलो. 

मेिकर िा भारिाच्या मिाराष्ट्र राज्यािील ब लढािा हजल्ह्याचा एक िाल का आि.े या 

शिराजवळून र्ैनगुंगा नदी वाििे. आर्ीच िा स र्ीक भभूाग िोिा आहि त्यािच कोरार्डी, 

उिावळी, र्ेनटाकळी या हसुंचन प्रकल्र्ाुंम ळे िाल क्यािील ओलीि क्षेत्राि वाढ झाली आि.े 

िह्ाुंर्ड र् रािाि मेघुंकर म्ििजेच 

आिाचे मेिकर या नगरीचा उल्लेख 

आि.े सषृ्टीच्या उत्र्त्तीर्वूी िह्दवेाने 

िर् करुन यज्ञारुंभ केला. त्या 

यज्ञकमापला आवश्यक प्रहििार्ात्र ि े

भाुंरे्ड मेघुंकराि िोिे. या भाुंर््डयािील 

र्ािी मुंत्रर्वूपक जहमनीवर साुंर्डले व 

त्यािनू प्रहििा म्ििजेच सध्याची 

र्ैनगुंगा नदीचा उगम झाला. र्ैनगुंगेला प्रािहििा, र्ावनगुंगा अशीिी नावे आिेि. 

गौिमी मिात्म्य ग्रुंथाििी या यज्ञकथेचा उल्लेख आि ेव त्यािच मेिकरािील प्रहसद्ध 

शारुंगर्राचा म्ििजेच श्री बालाजीचा उल्लेख आि.े मत्स्य र् रािाििी मेघुंकर नगरी व 

शारुंगर्राचा उल्लेख आढळिो. र्द्म र् रािािील अध्यायाि शारुंगर्राच्या ज्या मिूीचे स ुंदर 

विपन केलेले आि,े िी अकरा फूट उुंचीची अखुंर्ड शाहळग्राम हशळेि अहिशय 

कलात्मकररत्या कोरलेली बालाजीची मिूी मेिकरमध्ये आि.े मिूीच्या र्डाव्या बाजूला 

श्रीलक्ष्मी व उजव्या बाजलूा भूदवेीची मिूी आि.े जय-हवजय याुंच्या स बक मिूीसोबिच म ख्य 

मिूीभोविी दिा लिान मिूी कोरलेल्या आििे. शुंख, चक्र, गदा, र्द्म या चार आय र्ाुंना चार 

िािाि र्ारि केलेली िी मिूी म्ििजे 

श्रीहवष्ट्िचूे हत्रहवक्रम रुर् मानले जाि.े 

बालाजीची इिकी भव्य व कलात्मक मिूी 

दशेाि क ठेिी नािी. दवे-दवेिाुंना छळिाऱ्या 

मेघुंकर नामक राक्षसाचा श्रीहवष्ट्िनूे 

हत्रहवक्रम रुर् र्ारि करुन नाश केल्याची 

कथा आि.े 
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बालाजी मुंहदराि दरवषी हर्डसेंबराि मिूीचा प्रगटहदन सोिळा मोठ्या उत्सािाि साजरा 

िोिो. चैत्र, श्रावि, भाद्रर्द, मागपशीषप महिन्याुंमध्ये हवहवर् उत्सव साजरे केल ेजािाि. गढीचे 

खोदकाम स रु असिाना १८८८ मध्य ेिी बालाजीची मिूी सार्र्डली. अखुंर्ड हशळेि अत्युंि 

कलाक सरीने कोरलली िी रेखीव मिूी र्ािून ित्कालीन इुंग्रज हजल्िाहर्कारी टेंर्ल याुंनी िी 

मिूी लुंर्डनला नेण्याचे ठरवले र्रुंि , र्ररसरािील लोकाुंचा हवरोर् र्ािून त्यान ेहनिपय बदलला 

र्ि, मिूीसोबि सार्र्डलेले िाुंबे, हर्िळ, सोने या र्ािूुंि कोरलेले हशलालेख व जर्डजवािीर 

मात्र िा इुंग्रज अहर्कारी सोबि घेऊन गेला, असा उल्लेख ज न्या कागदर्त्राुंमध्य ेआि ेअसे 

म्िििाि. 

मेिकरला यज्ञभमूी मानल ेगेल्याचा उल्लेख मत्स्यर् रािाि आि.े श द्ध िरू् यज्ञाि अर्पि 

करिारी नदी म्ििनू र्ैनगुंगेचा 

उल्लेख आि.े म्ििनू र्ैनगुंगेच्या 

काठीच येथे मोठ्या सुंख्येने मुंहदरे व 

यज्ञक ुं रे्ड आिेि. मेिकेर िी 

दुंर्डकारण्यािील िर्स्व्याुंची 

िर्ोभमूी िोिी असेिी मानल ेजाि.े 

या िाल क्याि बगदालभ्य ऋषींचे 

दळेर्, वहसष्ठाुंचे वर्डाळी, गौिम 

ऋषींचे गोमेर्श्र, र्ाराशराचे र्ाथर्डी, द वापसाचे द्र गबोरी व हवर्श्हमत्राुंचे हवर्श्ी, अशा साि गावी 

जुंगल झार्डीिल्या नैसहगपकदृष््टया दखेण्या हठकािी सप्तषीची र् रािन मुंहदरे आििे. मेिकरला 

ियार िोिारी र्ोिरजोर्डी प्रहसद्ध िोिी. 

श्रीमद्भगवद्गीिेच्या अकराव्या 

अध्यायाि र्ैनगुंगा नदी व मेिकरचा 

गौरवर्िूप उल्लेख आला आि.े 

शैक्षहिक क्षेत्रािली मेिकरची घोर्डदौर्ड 

नजरेि भरण्यासारखी आि.े लॉजवर 

सवप कायपक्रम आटोर्ल्यावर आम्िी 

शिर हफरायला बािरे र्र्डलो. 
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येथील लोकाुंकरू्डन माहििी घेऊन चाुंगले िॉटेल शोर्नू काढल.े आज आम्िी 

मराठवार्डा ओलाुंरू्डन हवदभापमध्ये र्ोिोचलो िोिो. हवदभापि जेव्िढ्या आवर्डीने हिखटाचे 

झिझिीि र्दाथप खाल्ले जािाि िेव्िढेच गोर्ड र्दाथपिी खािाि. उन्िार्ासनू बचाव 

करण्यासाठी येथे ज्वारीच ेआुंबील केले जाि.े उकर्डर्ेंर्ड िा असाच चहवष्ट र्दाथप ज्वारीच्या 

हर्ठार्ासनू बनवला जािो. अमराविी, अकोला, ब लढािा भागाि ज्वारीच्या हर्ठार्ासनू 

रोर्डगा बनवला जािो. येथेिी भाकरीबरोबर वरिाचे हकुं वा र्डाळीचे घट्ट प्रकार खाण्याची 

र्ध्दि आि.े आम्िीिी अशा र्द्धिीचे जेवि जेवलो. 

जेवि झाल्यावर लॉजवर आलो. उद्याची ियारी केली. आजच्या हदवसािील 

गमिीजमिी आठवि झोर्ी गेलो. 

***  
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वदिस र्ाचिा: मेिकर ते कारंजा 

 

मागप: मेिकर- र्डोिगाव- मालेगाव- हकन्िीराजा- शेल ूबाजार- कारुंजा (११८/ ६६२ हकमी) 

(हजल्ि:े ब लढािा- वाहशम) 

 

र्िाटे ियार िोऊन सायकल घेऊन िॉटेल बािरे आलो. थुंर्डी भरर्रू िोिी. िरीिी 

रस्त्यावर सकाळचे व्यायाम, 

चालि े यासाठी स्थाहनक र् रुष-

हस्त्रया याुंची खरू् गदी िोिी. यथेील 

नागररक आरोग्याप्रिी खरू्च 

जागरुक आििे. कािी जिाुंकरू्डन 

आमच्या सायकल मोहिमेबद्दल 

हवचारर्सू झाली. गप्र्ा झाल्या. 

मेिकर शिरािनू आम्िी म ख्य 

रस्त्यावर आलो. एक चिाची टर्री 

उघर्डलेली हदसली. िेथे चिा हर्ण्यासाठी थाुंबलो. 

चिा हबस्कीट खाऊन हनघालो. रस्िा एकेरी झाला िोिा. सगळीकरे्ड खरू् र् के िोिे. 

र् क्याम ळे रस्त्यावरील वािनाुंचा 

वेग कमी झाला िोिा. आम्िा 

सवाांच्या सायकलला जास्ि 

प्रकाश असिारी र् ढील आहि 

मागची लाल इुंहर्डकेटर लाईट 

असल्याम ळे या वािनाुंचा कािी 

त्रास झाला नािी. थोर््डया वेळाने 

उजेर्ड झाल्यावर आजबूाजचूे 

वािावरि मस्िच िोिे. र् क्याची शाल ओढून नटलेली झारे्ड, शेिे, र्क्षाुंची हकलहबल, 

वािनाुंची कमी वदपळ असलेला रस्िा सगळेच अविपनीय िोिे. 
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र्डोिगावला र्ोिोचलो. न किाच सयूप उगवि िोिा. थाुंबनू सयूोदयाचे फोटो काढल.े 

िवेिील गारवा आहि म बलक र्ािी याम ळे येथील शेिमळे हिरवीगार हदसि िोिे. िसेच 

रस्त्याच्या दोन्िी बाजूला जी जुंगली झारे्ड झ र्डर्े िोिी, त्यावर अनेक रुंगीबेरुंगी फ लाुंच्या वेली 

र्ि भरर्रू िोत्या. या जुंगली फ लाुंम ळे रस्िा सजला िोिा. आिा ब लढािा हजल्िा ओलाुंरू्डन 

वाहशम हजल्ह्यामध्ये आलो. 

िावशम वजल्िा हवदभापच्या र्वूप भागाि हस्थि आि.े वाहशम हजल्िाच्या र्वेूस 

यविमाळ, उत्तरेस अकोला, ईशान्येस अमराविी, र्हिमेस ब लढािा आहि दहक्षिेस हिुंगोली 

ि ेहजल्ि ेआिेि. र्ैनगुंगा िी हजल्ह्यािील म ख्य नदी आि.े कास िी हिची म ख्य उर्नदी आि.े 

कास नदी र्ैनगुंगेस मसला र्ेन या 

गावाजवळ हमळि.े अर्डाि नदी 

वाशीम िाल क्याि उगम र्ाविे 

आहि मुंगरुळर्ीर व मानोरा 

िाल क्यािनू वािि.े हजल्ह्यािील 

म ख्य हर्के सोयाबीन, गिू, ज्वारी, 

बाजरी, िरू, कार्सू, ऊस व िळद 

िी आििे. 

वाहशमचे प्राचीन नाव वत्सग ल्म व वात्स लग्राम आि.े यास बच्छोम, बासम असेिी 

म्िििाि. इ.स.र्वूप स मारे ३०० र्ासनू येथे सािवािन या राजवुंशाची सत्ता िोिी. प्राचीन 

हवदभापि प्रशासकीय सोईसाठी दोन हठकािी राजर्ान्या करण्याि आल्या. एक म्ििजे वाहशम 

व द सरे नागर्रू हजल्ह्याच्या रामटेक िाल क्यािील नुंहदवर्पन म्ििजेच सध्याच े नगरर्न. 

वाहशम येथे वाकाटकाुंची राजर्ानी िोिी. वाकाटकाुंचे साहित्यािील योगदान मित्त्वाचे आिे. 

त्याुंच्या काळाि वत्सग ल्मच्या र्ररसराि अनेक िीथपक्षेत्र ेिोिी. आजिी वाशीमचा बालाजी 

प्रहसद्ध आि.े येथे र्द्मिीथप नावाचे िीथपस्थानिी आि.े 

वाकाटक ि ेप्राचीन भारिािील एक बलाढ्य आहि समदृ्ध साम्राज्य िोिे. इ.स. २५० िे 

स मारे ५०० या काळाि त्याुंनी हवदभप आहि त्या लगिच्या र्ररसरावर राज्य केले. या काळाि 

त्याुंची सत्ता सार्ारिर्िे, दहक्षिोत्तर नमपदानदीर्ासनू ि ुंगभद्रानदीर्यांि आहि र्वूप-र्हिम, 

अरबी सम द्रार्ासनू बुंगालच्या उर्सागरार्यांि िोिी. या राजवुंशच्या कायपकाळाि त्याुंिील 
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राजाुंनी सुंस्कृि आहि प्राकृि कवींना उदार आश्रय हदलेला हदसिो. िोिाऱ्या वाङ्मयहनहमपिीि 

वैदभी आहि वच्छोमी र्द्धिींना प्राध्यान्य हदलेले आढळि.े या राजाुंच्या माुंर्डहलकाुंनी आहि 

अमात्याुंनी हशल्र्कलेच्या हनहमपिीलािी उत्तेजन हदल्याचे आढळि.े याची साक्ष अहजुंठा व 

ग लवार्डा येथील टेकर््डयाुंवरील लेिी दिेाि. या लेिाुंिील हशल्र्ाुंची गिना प्राचीन 

काळािील उत्कृष्ट कलाकृिींमध्ये 

केली जाि.े त्याम ळेच इसवीसनाच्या 

हिसऱ्या शिकार्ासनू सिाव्या 

शिकार्यांि दहक्षिेि जे राजवुंश झाले 

त्याुंमध्ये वाकाटक राजवुंश िा श्रेष्ठ 

असनू त्याच्या कामहगरीने अहखल 

दहक्षि भारिाच्या सुंस्कृिीवर फार 

मोठा र्ररिाम झाला आि ेअसे एका 

फ्रें च इहििासकाराचे उद्गार आििे. 

त्यानुंिर चाल क्याुंचे राज्य आल.े त्याुंनी आर्ली राजर्ानी द सयाप हठकािी नेली. त्याम ळे 

या शिराचे मित्त्व कमी झाल.े त्यानुंिर आलेल्या यादवाुंच्या राजवटीि र् न्िा या स्थानाचे 

मित्त्व वाढू लागले. वाहशम येथे हनजामाची टाकसाळ िोिी. त्यानुंिर इुंग्रजाुंच्या राज्याि 

विापर्ड िा म लखू आल्यावर त्याुंनी वाहशमला हजल्ह्याचे हठकाि केले. र्रुंि , मिाराष्ट्रािील 

हजल्ह्याुंच्या १९०५ मध्ये झालेल्या र् नरपचनेि िा भाग नजीकच्या अकोला हजल्ह्यास 

जोर्डण्याि आला. त्यानुंिर १९९८ मध्य ेर् न्िा वाहशम िा हजल्िा घोहषि करण्याि आला. 

हजल्ह्यामध्ये अनेक र्यपटनस्थळे आििे. त्यार्ैकी श्री सुंि अमरदास बाबा मुंहदर,श्री 

हसिला मुंहदर ररसोर्ड, श्री रेि कामािा दवेाळा, श्री मध्यमेर्श्र मुंहदर, श्री क्षेत्र र्ोिरादवेी, र्द्मिीथप 

हशवमुंहदर, गिर्िी मुंहदर हिवरा, हशरर्रू जैन मुंहदर, ग रुमुंहदर कारुंजा, सखाराम मिाराज मुंहदर 

लोिी, चाम ुंर्डा दवेी, गोंदरे्श्र इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 

गोदावरी खोरे र्ार करुन िार्ी खोऱ्यामध्ये आलो. रस्िा एकेरी िोिा र्ि चाुंगला िोिा. 

रस्त्याच्या बाजूला मोठी झारे्ड िोिी त्याम ळे सावली र्ि भरर्ूर िोिी. अचानक एके हठकािी 

समोर दरूवर आमच्यार्ैकी कोिीिरी सायकल िािाि घेऊन चालिाना हदसले. जवळ जाऊन 

र्हिले िेव्िा समजले की फर्डिरे सराुंच्या सायकलचे र् ढच ेचाक र्ुंक्चर झाल ेआि.े मग 
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रस्त्याच्या बाजूला झार्डाच्या सावलीि सायकल उलटी लावनू र्ुंक्चर झालेले चाक काढल.े 

चाकाच्या रीममर्नू टायर हनघि नव्ििा. 

थोर्डा जोर लावल्यावर हनघाला. िोर्यांि 

हनिीनभाई र्ि आल.े टायर आहि ट्य ब 

क ठे र्ुंक्चर झाली आि ेिे िर्ासले. ट्य ब 

र्ुंक्चर झालेल्या जागी र्ॅच लावनू द रुस्ि 

केला. टायर रीमला लावला, त्यामध्य े

िवा भरली आहि चाक सायकलला 

जोरू्डन सायकल ियार झाली. 

या मागापवर रस्त्याच्या बाजलूा अनेक हठकािी प्राचीन िन मानाच्या मिूी स्थार्न 

केलेल्या हदसल्या. कािी हठकािी त्या मिूी ुंवर 

छोटे मुंहदर उभारलेल ेआि ेिर कािी हठकािी 

छोटा चौथरा बाुंर्लेला आि.े आम्िी 

हठकहठकािी या मिूीबद्दल गावकऱ्याुंना 

हवचारले, त्याुंच्यामिे या भागाि अशा अनेक 

िन मानाच्या मूिी आििे आहि त्या खरू् 

वषाांर्वूीच्या आििे. कािींच्या मिे समथप 

रामदास स्वामींच्या काळािील हकुं वा त्याुंनी स्थार्न केलेल्या असाव्याि. समथप रामदास 

स्वामींचा जन्म येथनू जवळच जालना हजल्ह्यािील जाुंबसमथप या गावी झाला. िे समथप 

सुंप्रदायाचे सुंस्थार्क िोि.े 

रामाला व िन मुंिाला उर्ास्य 

मानिाऱ्या समथप रामदासाुंनी 

र्रमाथप, स्वर्मपहनष्ठा, राष्ट्रप्रेम 

याुंच्या प्रसाराथप दशेभराि 

प्रबोर्न व सुंघटन केल.े 

िात्कालीन दशेर्ररहस्थिी, 

समाजहस्थिी याुंचे योग्य 
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आकलन करुन समथापनी प्रजेर् ढे शक्तीचे, िेजाचे प्रिीक असलेल े ि े मारुिी उभे केल.े 

त्याुंच्यायोगे बलोर्ासना आहि कोित्यािी सुंकटासमोर ठामर्िे उभे रािण्याची प्रेरिा 

समथापनी लोकाुंना हदली. नेमके त्याच वेळी सह्याद्रीच्या साथीने हशवराय आहि त्याुंच्या 

हजवलगाुंनी आहदलशािीसमोर 

मोठे आव्िान उभे केले िोिे. 

स्वराज्य हनहमपिीची भावना 

जनमनाि रुजवली. स्वािुंत्र्याचे 

वारे वािू लागले. समथप रामदास 

स्वामींनी चाफळ आहि र्ररसराि 

अकरा हठकािी स्थार्न केलेल्या 

मारुिींना हवशेष मित्त्व आिे. ि े

सवप मारुिी कृष्ट्िानदीच्या िीरावर 

आििे. एके हठकािी आम्िाला श्री रोकर्डा िन मान मिूी हदसिी. हिला नमस्कार करुन आहि 

कोित्यािी सुंकटाला न र्डगमगिा सामोरे जाण्याची प्रेरिा घेऊन आम्िी र् ढे हनघालो. 

चुंदास, र्डोंगरहकन्िी र्ार करुन कलमेर्श्र र्रि जलाशय जवळ आलो. जलाशयाचे र्ि 

खरू् दरूवर र्सरलेले हदसि िोिे. 

मालेगावला िाल का स रु झाला िोिा. 

मालेगाव वाशीम हजह्यािील एक 

िाल क्याचे हठकाि आि.े मालेगाव 

िाल क्याि अनेक छोट्या नदी 

नाल्याुंवर र्रिे बुंर्ारे बाुंर्नू िलाव 

जलाशय ियार केल ेआिेि. त्याम ळे 

भरर्रू जमीन हसुंचनाखाली आली 

आि.े रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा ि राची शेिी िोिी. 

मालेगाव शिराि र्ोिोचलो. आम्िाला र्ासनू अनेक जिाुंनी हवचारर्सू केली. गप्र्ा 

रुंगल्या. शिराि र्डावीकरे्ड वळून कारुंजाला जािारा मागप र्कर्डला. हिथे र्ि एक रस्त्याच्या 

बाजलूा असलेली एक िन मानाची मिूी आहि घ मटी हदसली. 
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नागरिास मर्ील जगदुंबा दवेीचे मुंहदर र्हिले. जाऊळकाला म ख्य रस्त्यावर रेल्व ेर्टरी 

फाटक िोिे. रेल्व े गार्डी जािार 

असल्याम ळे फाटक बुंद केले िोिे. दोन्िी 

बाजलूा वािनाुंची खरू् गदी झाली िोिी. 

िसेच उर््डर्डाि र् लाचे र्ि काम चाल ू

असल्याम ळे र्ळू भरर्रू िोिी. यािनू 

वाट काढि आम्िी फाटकाजवळ आलो. 

अनेकाुंनी आमच्या सायकल 

मोहिमेबद्दल हवचारर्सू केली. 

त्याुंच्याशी गप्र्ा झाल्या. रेल्वे गार्डी हनघनू गेल्यावर फाटक उघर्डले गेल.े आम्िी रुळ 

ओलाुंरू्डन र् ढे आलो आहि थोर्डा वेळ बाजूला थाुंबनू बाकीच्या वािनाुंना र् ढे जाऊ हदले. 

जेविाची वेळ झाली िोिी. त्याम ळे र् ढ ेर्हिल्या ग्र र् मध्ये असिारे नारायि, फर्डिरे, 

दशेम ख सर जेविासाठी िॉटेल शोर् ू लागले. त्याुंना हकन्िीराजा गावाजवळ एक ढाबा 

हदसला. हिथे जेविासाठी थाुंबलो. हवदभप र्द्धिीचे जेवि झाल्यावर नेिमीप्रमाि ेथोर्डा वेळ 

आराम केला. इिराुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. 

येथे हवदभापि जेविाि वरिभाि, भाजी र्ोळी, दह्याची चटिी हकुं वा ठेचा आहि हलुंब ू

असुं सगळुं िाटाि असल्याहशवाय जेवि र्ूिप झाल्यासारखुं वाटिच नािी. म ळाि हवदभापिील 

लोक हिखट आहि झिझिीि खािे र्सुंि करिाि. त्याि ठेच्याचा र्हिला नुंबर लागिो. ठेचा 

िा हवदभापि खरू् आवर्डीने खाल्ला जािो. येथे कोहथुंहबरीला साुंभार असुं म्िििाि. हबट्टया 

िा हवदभापिील खरू् लोकहप्रय र्दाथप आि.े यामर् ेगिू जार्डसर दळून त्याि थोरे्ड मक्याच ेर्ीठ 

वार्रून बनविाि. हबट्टया िा वाुंग्याची रस्सा भाजी, वरि, गळू आहि ि र्ाबरोबरस द्धा 

खाल्ला जािो. हबट्टया आहि रोर्डग ेयामर्े एकच फरक आि ेिो म्ििजे हबट्टया वाफवनू 

िळिाि आहि रोर्डगे भाजिाि. हबट्टयाची र्ुंगि असो हकुं वा रोर्डग्याची. दह्याची चटिी 

असल्याहशवाय िी र्ूिप िोि नािी. मिाराष्ट्राि कोहशुंबीर असि.े र्ि हवदभापि याची जागा 

दह्याच्या चटिीने घेिली आि.े 

हकन्िीराजा जवळच सोनाळा येथे अर्डाि नदीवर र्रि बाुंर्ले आि.े जलाशय आहि 

आजबूाजूच्या हनसगपसौंदयापम ळे ि ेएक प्रेक्षिीय र्यपटन हठकाि बनल ेआि.े 
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शेल ू बाजारच्या र् ढ े िारिलाला 

मकान शरीफ दगापजवळ थाुंबलो. आमच्या 

सायकल र्ािून गावािील कािी म ले जमा 

झाली. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा मारुन र् ढ े

हनघालो. कािी जि आमच्यासोबि त्याुंची 

सायकल घेऊन चालवि आल.े गावािली 

म ले आहि मािस े र्ि ख श झाली. चिा 

र्ाण्यासाठी आग्रि झाला. 

सुंध्याकाळी र्ाच वाजिा आम्िी कारुंजाला म क्कामाच्या लॉजवर र्ोिोचलो. कारुंजा ि े

वाहशम हजल्ह्यािील िाल क्याचे शिर आि.े या अत्युंि प्राचीन असलेल्या नगरीचे मािात्म्य 

स्कुं दर् रािािील र्ािालखुंर्डाि आल े आि.े वहसष्ठ ऋहषुंचे हशष्ट्य असलेल्या करुंज 

ऋहषवरुनच या नगरीला करुंजर्रू ि ेनाव हमळाले अस ेम्िििाि. करुंजर्रूच ेकायपरुंजकर्रू व 

नुंिर कारुंजा झाल.े या नगरीि जैन लार्ड समाजाची वस्िी असल्याने कारुंजा लार्ड असा या 

गावाचा उल्लेख केला जािो. कारुंजा गावाजवळ अर्डान नदीवर बाुंर्लेले र्रि आि.े मात्र 

त्याचा अहर्क उर्योग यविमाळ हजल्ह्याला िोिो. 

वाकाटकर्वूप राजवटीर्ासनू िे दवेहगरीचे यादव, मोगल, हनजामशािी, ईमादशािी, 

नागर्रूकर भोसल े अशा अनेक राजवटी या नगरीने अन भवल्या आििे. या साम्राज्याुंि 

उभारलेल्या हदल्ली वेस, दारव्िा वेस, मुंगरुळ वेस आहि र्ोिा वेस या चार भग्नावस्थेिील 

वेशी आजिी कारुंजा लार्ड या 

गावाि आििे. अिमदनगरच्या 

बादशिाच्या म लीला स्त्रीर्न 

म्ििनू कारुंजा गाव आुंदि म्ििनू 

हदले िोिे अस े म्िििाि. त्याम ळे 

या गावाचा उल्लेख ज न्या 

कागदर्त्राि हबबीचे कारुंजे असािी 

िोिो. हकल्ला म्ििनू ओळखली 

जािारी एक गढी येथे अहस्ित्वाि 
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िोिी. हिथे आिा हबबीसािबे दगाप आि.े त्याचा दरवषी उरुस हनघिो. या लगिचा भागाला 

हबबीसािबेर् रा अस े म्िििाि. नगरर्ाहलकेची इमारि म्ििजे प्राचीन िमामखाना आहि 

र्ोलीस ठाण्याची इमारि म्ििजे ित्तीखाना असल्याचे साुंहगिले जाि.े अशा या नगरीने 

अलोट ऐर्श्यपसुंर्न्निा अन भवली आि.े याची साक्ष म्ििनू कस्ि रीच्या िवेलीचा उल्लेख 

केला आि.े उुंटावरुन कस्ि री हवक्रीसाठी घेऊन जािाऱ्या व्यार्ाऱ्याकरू्डन सवप कस्ि री खरेदी 

करुन िवेलीच्या बाुंर्कामाि हिचा वार्र करिाऱ्या व त्या मोबदल्याि अकबरकालीन नािी 

दिेाऱ्या लेक र सुंघई याुंची िी कथा साुंहगिली जाि.े या सुंघईची एकोहिसावी हर्ढी आज 

कारुंज्याि आि.े मात्र या िवेलीची प्रचुंर्ड द दपशा झाली आि.े अशा प्राचीन िवेल्यािील 

हभुंिीिनू जािारे हजन,े िळघरे, बाराद्वारी नावाची हविीर आहि त्यािील भ यारी वाटा मात्र 

अजनू हशल्लक आिेि. 

हशवर्वूपकाळार्ासनू वैभवसुंर्न्न असलेल े कारुंजे ि े नहृसुंि सरस्विींचे जन्मस्थान 

असल्याचे वास दवेशास्त्री सरस्विींनी शोर्नू काढल.े येथील काळे आर्डनावाच्या घराण्याि 

नहृसुंि सरस्विींचा जन्म झाला. नहृसुंि सरस्विींचे जन्मस्थान असलेला काळ्याुंचा 

वार््डयासमोर मुंहदर उभारुन त्याुंि 

चैत्र वद्य प्रहिर्दा, शा.श. १८५६ 

या हदवशी नहृसुंि सरस्विींच्या 

र्ाद काुंची स्थार्ना करण्याि 

आली. ग रुमुंहदर या नावाने िे 

आज प्रहसद्ध आि.े नहृसुंि 

म्ििजेच नरहसुंि सरस्विी (इ.स. 

१३७८-१४५९) ि े श्रीर्ाद 

वल्लभ याुंच्यानुंिरच ेदत्ताते्रयाुंच े

द सरे र्िूापविार मानले जािाि. 

मिाराष्ट्रािील दत्तसुंप्रदायाचा प्रारुंभ श्री नहृसुंि सरस्विींच्या अविारानुंिर झाला असे मानल े

जाि.े नहृसुंि सरस्विींनी हशव, हवष्ट्ि,ू दवेी, गिेश आहि नहृसुंि याुंच्या उर्ासनेचा उर्दशे 

केला. त्याुंच्याम ळेच मिाराष्ट्राि दत्तोर्ासना लोकहप्रय झाली. त्याुंच्या हनवासाम ळे औद ुंबर, 

नरसोबाची वार्डी, गािगार्रू िी गाव ेदत्तसाुंप्रदाहयकाुंची िीथपक्षेत्रे बनली. 
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कारुंजा लार्ड गावािली जैन मुंहदरे, हशक्षि सुंस्था िसेच आश्रमशाळा याम ळे या शिरास 

जैनाुंची काशी असेिी सुंबोर्ले जाि.े येथे िस्िहलहखि जैन ग्रुंथाुंचे मोठे भाुंर्डार आि.े चुंद्रनाथ 

स्वामी काष्ठसुंघ हदगुंबर जैन मुंहदर, र्द्माविी दवेीचे मुंहदर, मलूसुंघ चुंद्रनाथ स्वामी हदगुंबर जैन 

मुंहदर आहि हदगुंबर जैन र्ार्श्पनाथ स्वामी सेनगि मुंहदर, इत्यादी मुंहदरे प्रहसद्ध आििे. 

कारुंजा ि ेआमचे हमत्र हववेक मिाजन याुंचे मूळगाव. सध्या िे येथे नव्ििे त्याम ळे त्याुंची 

भेट रािून गेली. त्याुंनी शिराची व आजबूाजचूी माहििी हदली आहि इिरिी मदि केली. 

लॉजवर आुंघोळ झाल्यावर ियार िोऊन आम्िी कारुंजा शिर हफरण्यासाठी हनघालो. श्री 

नहृसुंि सरस्विींचे जन्मस्थान असलेल्या ग रुमुंहदर येथे र्ाद काुंचे दशपन घेिल.े शिराि 

लोकहप्रय िॉटेल शोर्नू हवदभीय र्द्धिीचे जेवि जेवलो. हिथे इिराुंबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. 

मराठवार्डामध्ये आम्िी आमटीचे प्रकार बहघिल ेआहि चाखलेिी, र्रुंि  येथे हवदभापि आमटी 

िा शब्द सिसा वार्रला जाि नािी. हवदभापि त्याला फोर्डिीचे वरिच म्िििाि. र्ि यामध्य े

चवीचा खरू् फरक असिो. आमटी िी र्ािळसर असि ेिर फोर्डिीचे वरि थोरे्ड घट्टसर असिे. 

हवदभापि आमटी जर म्िटलुं िर हचुंचेची आमटी हकुं वा कैरीची केली जाि.े अजनू एक येथील 

र्दाथप म्ििजे िाकाची कढी आहि कथली. िाकाची कढी आहि कथली िी िाक आहि 

बेसन एकत्र करून करिाि. कढी िी र्ािळ आहि कथली िी घट्टसर असि.े येथे कानगऱ्या 

िा एक गोर्ड र्दाथप खाल्ला. याला गोर्ड र् रीस द्धा म्िििाि. या र् ऱ्या रिाळ्यार्ासनू बनवल्या 

जािाि. 

रात्री आजबूाजचूी द काने बुंद झाल्यावर, सायकली योग्य हठकािी एकत्र ठेवल्या. 

उद्याची ियारी केली आहि झोर्ी गेलो. 

***  
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वदिस सिािा: कारंजा ते िर्ाप 

  

मागप: कारुंजा- हर्ुंर्ळगाव- वाघोर्डा- र् लगाव- दगेाव- सालोर्ड- वर्ाप (१४१/ ८०३ हकमी) 

(हजल्ि:े वाहशम- यविमाळ- अमराविी- यविमाळ- वर्ाप) 

 

सकाळी सवप आटर्नू िॉटेलबािरे आलो. मेिकर शिराप्रमािे येथेिी भरर्रू जि सकाळी 

व्यायाम, चालण्यासाठी रस्त्यावर िोिे. आम्िाला र्ािून सायकलवरुन जािारे प्रकाश 

गवळीकर नावाचे काका जवळ आल.े िे भारिीय सैन्यदलाि सेवा दऊेन हनवतृ्त झाल ेिोिे. 

त्याुंनी घोर्डा सायकलवर दशेािील अनेक 

लाुंबची हठकाि े हफरलेली िोिी. आहि 

आिािी नेिमीच्या कामासाठी 

सायकलचाच वार्र करि िोिे. आमच्या 

सायकल मोहिमेबद्दल समजल्यावर िे 

अजनू ख श झाल.े सकाळीच गप्र्ा 

रुंगल्या. ग गल मॅर्च्या सिाय्याने आम्िी 

कारुंजा शिराबािरे म ख्य रस्त्यावर आलो. 

थुंर्डी भरर्रू िोिी. र् ढ ेरस्िा एकेरी िोिा. िाह्िखेर्डा खेर्डाप करि र्ानोराला र्ोिोचलो. सयूप 

न किाच उगवि िोिा. थोर्डा वेळ थाुंबनू आजबूाजचूा हनसगप अन भवला. वाहशम हजल्िा 

ओलाुंरू्डन यविमाळ हजल्ह्याच्या नेर िाल क्याि आलो िोिो. 

यितमाळ वजल्िा िा मिाराष्ट्रािील हवदभप हवभागािील एक हजल्िा आि.े या 

हजल्ह्याच्या उत्तर हदशेला वर्ाप हजल्िा व अमराविी हजल्िा, र्वूप हदशेला चुंद्रर्रू हजल्िा, 

दहक्षि हदशेला िेलुंगिा राज्य व नाुंदरे्ड हजल्िा आहि र्हिम हदशेला हिुंगोली हजल्िा व 

वाहशम हजल्िा आि.े र्वूी यविी हकुं वा यविमाळ म्ििून ओळखल े जािारे ि े बेरार 

सामराज्याचे म ख्य शिर िोि ेआहि ज न्या हलखािाुंन सार जगािील सवापि स रहक्षि हठकाि 

िोिे. हिहटश राजवटीि यविमाळ िा विी हजल्ह्याचा प्रम ख हवभाग िोिा. १९०५ साली 

विीचे नाव बदलनू यविमाळ हजल्िा अस ेझाल.े 
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यविमाळ शिर ि ेहजल्ह्याचे म ख्यालय आि.े या हजल्ह्याि वर्ाप व र्ैनगुंगा या प्रम ख 

नद्या आििे. बेंबळा व हनग पर्डा ह्या वर्ाप नदीच्या म ख्य उर्नद्या असनू हजल्ह्याि दोन्िीिी 

बारमािी वाििाि. र्सू, अर्डान, वाघार्डी 

व क ुं ज ह्या र्ैनगुंगेच्या हजल्ह्यािील 

मित्वाच्या उर्नद्या िोि. बेंबळा 

नदीवरील बेंबळा र्रि, अरुिाविी 

नदीवरील अरुिाविी र्रि व र्सू 

नदीवरील र्सू र्रि िी कािी प्रम ख र्रिे 

आििे. यार्ैकी बेंबळा नदीवर असिारे 

बेंबळा र्रि ि े यविमाळ हजल्ह्यािील 

सवापि मोठे र्रि आि.ेबेंबला नदीचा उगम वाशीम हजल्ह्याि कारुंजा लार्ड या शिरािून 

िोिो.कार्शी िी बेंबला नदीची उर्नदी आि.े 

हजल्ह्यािील कार्सू ि ेमित्वाचे हर्क असल्याम ळे त्याची प्रचुंर्ड बाजारर्ेठ येथे आि.े 

कार्सावर आर्ाररि उद्दोग जस े कार्सू सुंकलन कें द्र,े हजहनुंग फॅक्टरीज, सिूहगरण्या, 

िािहविकाम इत्यादी येथे र्िावयास हमळिाि. िसेच इिर अनेक छोटे मोठे उद्योग आििे. 

यविमाळ हजल्ह्यािील मित्त्वाची हर्के 

कार्सू, ज्वारी, भ ईमगू, िरू र्डाळ िी आििे. 

हजल्ह्याला कार्सू, लाकूर्ड, च नखर्डी, 

कोळसा व सुंत्री या वस्िूुंद्वारे मिसलू हमळिो. 

हजल्ह्याि हवर् ल प्रमािाि वनसुंर्त्ती आि.े  

िेथनू लाकूर्ड, बाुंब,ू िेंद,ू आर्टा, हिरर्डा व 

मोि या उर्योगी वस्ि ू हमळिाि. हजल्ह्याि 

यविमाळ, र् सद, विी, हदग्रस, घाटुंजी, 

र्ाुंढरकवर्डा, राळेगाव, उमरखेर्ड, दारव्िा व नेर िी मित्त्वाची व्यार्ारकें द्र ेआििे. 

यविमाळ हजल्ह्याि हवहवर् र्यपटनस्थळे अहस्ित्वाि आििे. त्यार्ैकी कळुंबचा 

हचुंिामिी, अिी बाबा कुं बलर्ोश दगाप, जगदुंबा दवेी केळार्रू, भवानी टेकर्डी हदग्रस, 

हनळोना, विी, चार्र्डोि, हर्ुंगळाई दवेी नाथशक्तीहर्ठ करळगाव घाट इत्यादी हठकािे प्रहसद्ध 
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आििे. िसेच जुंगलाची भटकुं िी करिा-याुंसाठी िर हटर्ेर्श्र अभयारण्य मेजवानीच आि.े 

हटर्ेर्श्र वन्यजीव अभयारण्य हजल्ह्यािील र्ाुंढरकवर्डा ििसील अुंिगपि हवख रलेले आि.े 

हिरव्यागार वनराईमध्ये जवळर्ास १४८ चौहकमी र्ररसर अभयारण्याने व्यार्लेले आिे. 

आजबूाजसू वसलेल्या खेर््डयािील नागररक इमारिी व जळाऊ लाकर्डासाठी बिुिाुंशी याच 

जुंगलावर अवलुंबून असिाि. उुंच र्डोंगराळ व दऱ्याखोऱ्याुंचा भाग असल्याम ळे याहठकािी 

हवहवर् जािीच्या वनस्र्िी आढळून येिाि. िसेच घनदाट जुंगलके्षत्र असल्याम ळे वेगवेगळे 

जुंगली र्श  र्क्षी याुंचा नेिमी वास असिो. वाघ, हचिळ, साुंबर, काळवीट, कोल्िा, अस्वल, 

मोर, माकर्ड, नीलगाय, जुंगली माुंजर इत्यादी प्रकारचे प्रािी या अभयारण्याि आढळून येिाि. 

रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा कार्साची शेिे िोिी. कार्साच्या झार्डाुंना कार्साची र्ाुंढरी 

फ ले लागली िोिी. त्याम ळे हिरव्या 

र्ाुंढऱ्या रुंगामध्ये शेिे सजली िोिी. या 

मागापवर कािी र्ाबे िॉटेल िोिे. र्ि ि े

सवप रात्री उहशरार्यांि चाल ूअसल्याम ळे 

सकाळी उहशरा नऊ वाजल्यानुंिर चाल ू

व्िायचे. त्याम ळे सकाळी लवकर 

नाष्टासाठी खायला हमळायचे नािी. र्ि 

कािी वेळेला या र्ाब्यावर असिारे 

टॉयलेट वार्रायचो. आजचा प्रवास यविमाळ हजल्ह्याच्या सीमेवरुन िोिा. यामध्ये कािी 

अुंिर अमराविी हजल्ह्यािनू िोि.े थोर््डया वेळाने अमराविी हजल्िा स रु झाला. 

अमरािती वजल्िा िा मिाराष्ट्रािील उत्तरेकर्डील हजल्िा म्ििनू ओळखला जािो. या 

हजल्ह्याला ब लढािा, अकोला, वाहशम, यविमाळ, वर्ाप आहि नागर्रू या हजल्ह्याुंच्या सीमा 

लागल्या आिेि. अमराविी हजल्ह्याची सवापि जास्ि सीमा मध्यप्रदशे या राज्याला लागली 

आि.े हजल्ह्यािील सािर् र्डा र्वपि िा मध्यप्रदशे आहि मिाराष्ट्राचा सीमाविी प्रदशे आि.े 

अमराविीला हवदभापची साुंस्कृहिक राजर्ानी म्ििनू ओळखले जाि.े शैक्षहिकदृष््टया 

अमराविीला हवदभापिील हशक्षिाचे मािरेघरिी सुंबोर्ले जािे. हवदभापमध्ये प्रशासनाच्या 

दषॄ्टीने दोन उर्हवभाग केले आििे, नागर्रू आहि अमराविी. त्याुंर्ैकी अमराविी 

उर्हवभागामध्ये अकोला, अमराविी, यविमाळ, ब लढािा व वाहशम ि ेहजल्ि ेयेिाि. 
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अमराविीचे र् रािन नाव उद ुंबराविी िोिे. याचे प्राकृि नाव उमराविी िोिे. हशवाय 

हिला प्राचीन काळी इुंद्रर् री म्ििनू ओळखले जायचे. उमराविी चे नाव र् ढ ेउच्चारान सार 

अमराविी झाले. ज नी अमराविी येथील भगवान आहदनाथ ऋषभनाथ याुंच्या सुंगमवरी 

मिूीच्या र्ायथ्याशी असलेल्या हशलालेखावर अमराविी या नावाचा र्हिल्याुंदा उल्लेख 

आढळिो. या मिूी इ.स. १०९७ मर्ील आिेि. 

अमराविी हजल्ह्यािील मित्त्वाचे र्ीक कार्सू ि े आि.े र्िूाप, िार्ी व वर्ाप या 

हजल्ह्यािील प्रम ख नद्या आििे. वर्ाप नदीवर हसुंबोराजवळ हजल्ह्यािील सवापि मोठे र्रि 

आि.े शिानरू नदीवर शिानरू प्रकल्र् आि.े अमराविी शिराला वर्डाळी िलाव व छत्री िलाव 

या िलावाुंिनू र्ािी र् रवठा िोिो. अमराविी हजल्ह्यामध्ये रेगूर िी काळी मदृा मोठ्या प्रमािाि 

आि.े हजल्ह्यािील िवामान उष्ट्ि व कोररे्ड आि.े 

मेळघाटमध्ये आदीवासी 

लोकाुंचे वास्िव्य अस न िेथे म ख्यिा 

कोरकू, गोंर्ड, हनिाल, बलाई या 

जािीचे लोक आढळिाि व उवपरीि 

लोक ि े गवळी जािीचे आि.े ि े

लोक म ख्यिा ग रे-ढोरे साुंभाळ न 

आर्ला उदर हनवापि करिाि. 

त्याुंच्याकरे्ड मोठया प्रमािाि 

शेळया-मेंढया असिाि. द ग्जन्य 

र्दाथप हवक्री करि ेि ेत्याुंच ेमित्वाचे उत्र्ादन सार्न आि.े हजल्ह्यािील शेंदरूजना बाजार ि े

गाव ग राुंच्या बाजारासाठी प्रहसद्ध आि.े 

सामाहजक क्षेत्रामध्ये अमराविी हजल्ह्याचे नाव खरू्च अग्रेसर आि.े सुंि गार्डगेबाबा, 

राष्ट्रसुंि ि कर्डोजी मिाराज, सुंि ग लाबराव मिाराज, र्डॉ. हशवाजीराव र्टवर्पन, र्डॉ. र्ुंजाबराव 

दशेम ख इत्यादी मित्त्वाच्या व्यक्ती या हजल्ह्याि िोऊन गेल्या आििे. हजल्ह्याि अनेक 

र्यपटनस्थळे आििे. त्यार्ैकी सािर् र््डयाच्या क शीिील हचखलदरा, गाहवलगर्डचा हकल्ला, 

हकचकदरा, वैराट, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्र्, सालबर्डी, क ुं र्डीनर्रू, ररद्धर्रू, अचलर्रू, बहिरम, 

अुंबादवेी मुंहदर, श्री क्षेत्र कोंरे्डर्श्र अमराविी इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 
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हर्ुंर्ळगाव ओलाुंरू्डन र् ढे आलो. 

नाष्टाचा वेळ झाला िोिा त्याम ळे भकू 

लागली िोिी. िॉटेल शोर्ू लागलो. 

शेवटी सालोर्ड जवळ छोट्या टर्रीवजा 

िॉटेलमध्ये नाष्टासाठी थाुंबलो. िे 

न किेच उघर्डले िोिे त्याम ळे हिथे फक्त 

ि राच े र्डाळवरे्ड ियार िोिे. िेथ े

खाल्लेल्या िरू र्डाळवर््डयाची चव मस्िच 

िोिी. असा र्डाळवर्डा आिार्यांि हमळालाच नव्ििा. आम्िी सवप ि टून र्र्डलो. िे र्टकन 

सुंर्ले मग अजनू गरमागरम र्डाळवरे्ड बनवले गेल.े नुंिर 

मस्िर्ैकी चिा झाली. िेथे जमलेल्या गाववाल्याुंबरोबर 

गप्र्ा रुंगल्या. या भागाि सकाळच्या नाश्त्यामर्े र्ोि-े

उर्मा िर असिोच, र्ि त्याचबरोबर मटकी, मगू, 

िरभरा, बरबटी, घ गऱ्या याुंची उसळ केली जाि.े 

घ गऱ्या म्ििजे ि रीची र्डाळ िोण्याआर्ी र्हिले 

अख्खा दािा जो असिो त्याला वाळविाि आहि मग त्यालाच घ गऱ्या म्िििाि. इिर 

बऱ्याच हठकािी िी उसळ र्ोळीबरोबर भाजी म्ििनू खाल्ली जािे. 

साकळी नदी ओलाुंरू्डन गावनेर टाळेगाव जवळ आलो. िेथे एका छोट्या नाल्यावर बाुंर् 

बाुंर्ल्याम ळे जलाशय ियार झाला िोिा. जलाशयाच्या आजबूाजूच्या झ र्ड र्ामध्ये भरर्रू 

र्क्षाुंची घरटी िोिी. ि ेसवप र्क्षी 

थव्याने या र्ाण्यावर इकरू्डन 

हिकरे्ड उर्डि िोिे. मर्ेच 

र्ाण्यामध्ये र्ड बकी मारुन मास े

र्कर्डायचे. एखाद्या र्क्षाचे अस े

वागिे हर्डस्कवरी चॅनेलवर र्ाहिले 

िोिे. िळ्याकाठी हकुं वा नदीकाठी 

बसलेला एखादा र्क्षी र्ाण्याि 
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र्ड बकी मारुन मासा र्कर्डिो. इथ ेिर असुंख्य भरर्रू र्क्षी िोिे. िे हकलहबल करि मास ेर्कर्डि 

िोिे. थोर्डा वेळ थाुंबनू िी मजा र्ाहिली. मस्ि हवहर्डओ काढला आहि र् ढे हनघालो. 

बेंबळा नदी ओलाुंरू्डन वाघोर्डाजवळ आलो. या रस्त्याच्या समाुंिर नागर्रू- म ुंबई समदृ्धी 

िायवे बनि आि ेआहि त्याचे काम जोराि चाल ूिोि.े त्याम ळे रस्त्याला मािी खार्डी हसमेंट 

वािून नेिारे मोठे रक र्डुंर्र याुंची सारखी 

य े जा चाल ू िोिी. र्ळू सारखी उर्डि 

िोिी. ऊन र्ि वाढि चालि ेिोिे. एके 

हठकािी या समदृ्धी िायवेसाठी लागिारे 

वस्िूुंच े गोर्डावनू ऑहफस िोिे. िेथ े

अनेक कामगार काम करि िोिे. 

त्याुंच्यासाठी एक जवळच छोटी टर्री 

सारख ेिॉटेल बनवले गेले िोिे. सकाळी 

फक्त र्डाळवरे्ड खाल्ले िोिे. भूक िर सवाांना लागली िोिी. त्याम ळे इथ ेथाुंबनू आम्िी र् न्िा 

नाष्टा केला. हिथे कािी बाुंर्काम अहभयुंिे आहि कामगार भेटले. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा स रु 

झाल्या. यािील अनेकजि म ुंबईमध्ये येऊन गेल े िोिे त्याम ळे िे ख श झाल.े आमच्या 

सायकल मोहिमेला श भेच्छा हमळाल्या. 

रस्त्याच्या आजबूाजूला कािी हठकािी मोसुंबीच्या बाग हदसल्या. न किीच फळे 

लागायला स रवाि झाली िोिी. एका 

हठकािी बागेिील गाववाल्याुंनी 

आम्िाला मोसुंबी हदल्या. त्या खाऊन 

िुरुर् आला. सायकल अहर्क वेगान े

र्ळव ू लागलो. हटटवा ओलाुंरू्डन 

टाळेगाव दशसरला र्ोिोचलो. येथे 

जवळच बेंबळा नदीवर असिारे बेंबळा 

र्रि आि.े ि े यविमाळ हजल्ह्यािील 

सवापि मोठे र्रि आि.े बेंबला नदीचा उगम वाशीम हजल्ह्याि कारुंजा लार्ड या शिरािून 

िोिो. 
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ऊन वाढि चालले िोिे. त्याम ळे कािी अुंिर सायकल चालवल्यावर रस्त्याच्या बाजलूा 

असलेल्या झार्डाुंच्या सावलीि थाुंबनू आराम करायचो. कािी वेळाने वर्ाप नदीजवळ आलो. 

नदीमध्ये कािीजि मास ेर्कर्डि िोिे. वर्ाप नदी िी मिाराष्ट्र राज्याच्या हवदभप प्रदशेािनू 

वाििारी एक म ख्य नदी आि.े हिची 

लाुंबी ४६४ हकमी आि.े मध्य प्रदशे 

राज्याच्या बेिलू हजल्ह्याि सािर् र्डा 

र्वपिािील म लिाई र्ठारावर िी नदी 

उगम र्ाविे. मध्यप्रदशे राज्यािनू वािि 

येऊन मिाराष्ट्राि प्रवेश केल्यानुंिर िी 

नागर्रू-अमराविी, अमराविी-वर्ाप, 

यविमाळ-वर्ाप, चुंद्रर्रू-यविमाळ या हजल्ह्याुंच्या िद्दीवरुन वािि जाि.े त्यानुंिर चुंद्रर्ूर 

हजल्ह्यािील घ ग स शिराजवळ वर्ाप नदीला उजवीकरू्डन र्ैनगुंगा नदी हमळि.े सुंगमानुंिर वर्ाप 

नदी चुंद्रर्रू हजल्ह्यािनू व नुंिर मिाराष्ट्र-आुंध्र प्रदशे राज्याुंच्या सीमेवरुन वािू लागि.े त्यानुंिर 

चुंद्रर्रू-गर्डहचरोली हजल्ह्याुंच्या िद्दीवरुन दहक्षिेकरे्ड वािि आलेल्या वैनगुंगा नदीला 

सेवनीजवळ िी हमळि.े वर्ाप-वैनगुंगा याुंचा सुंगमानुंिरचा प्रवाि प्रािहििा या नावाने मिाराष्ट्र 

राज्य व आुंध्र प्रदशे राज्य याुंच्या िद्दीवरुन दहक्षिेस वािि जाऊन गोदावरीला हमळिो. एराई, 

वेिा, र्ोथरा, वेंबळा, हनग पर्डा, जाम, कार या वर्ाप नदीच्या प्रम ख उर्नद्या आिेि. वर्ाप व 

हिच्या उर्नद्याुंना र्ावसाळ्याि भरर्रू 

र्ािी असि,े मात्र उन्िाळ्याि त्या 

कोरर््डया र्रू्डन अनेक हठकािी र्डबकी 

ियार िोिाि. वर्ाप नदीचा प्रवािमागप 

खचदरीिनू आि े अस े मानले जाि.े 

उगमार्ासनू िे र्ैनगुंगा नदीला हमळेर्यांि 

वर्ाप नदीचे र्ात्र खोल व खर्डकाळ आि.े 

वर्ाप नदीचे खोरे स र्ीक आिे. शेिी िा 

वर्ाप खोऱ्यािील प्रम ख व्यवसाय असनू भाि, ज्वारी, गिू, कार्सू इत्यादी हर्के िोिाि. वर्ाप 

नदीच्या िीरावर अनेक हठकािी मुंहदरे, स्मारके आहि हकल्ल्याुंचे अवशेष र्िावयास 

हमळिाि. 
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वर्ाप नदी ओलाुंरू्डन र् लगाव शिराि आलो. भकू िर जोराि लागली िोिी. र् ढे 

असिाऱ्या ग्र र्न े मस्िर्ैकी ढाबा शोर्नू 

ठेवला िोिा. हिथ े जेविासाठी थाुंबलो. 

र् लगावमर्ील ऋहषराज फॅहमली गार्डपन 

आहि रेस्टारेंट िा या मागापवरील एक 

नावाजलेला ढाबा िोिा. हिथे असलेला 

बहगचा मस्िच सजवला िोिा. क ते्र, बदक 

अस ेअनेक र्ाळीव प्रािी र्ि िोिे. आम्िी 

म ुंबईिून सायकल चालवि आलोय ि ेसमजल्यावर आमचे जोरदार स्वागि झाल.े 

र्ाब्यावर र्ोिोचल्यावर हसर्डनी सराुंच्या लक्षाि आल ेकी त्याुंची र्ाण्याची बाटली माग े

र्ेरोल र्ुंर्ावरच राहिली आि.े िे र्ेरोल र्ुंर्ावरील हफल्टरमर्नू र्ािी भरल्यावर िी बाटली 

बाजचू्या र्क्क्यावरच हवसरुन र् ढ ेआल ेिोिे. िी बाटली वेगळी िोिी. त्याच्या जागी द सरी 

सार्ी र्ाण्याची बाटली सायकल केज मध्ये अर्डकविा येिार नव्ििी. मग र्ाब्याच्या 

मालकाला हवनुंिी केली आहि त्याच्या बाईकवर बसनू र् न्िा माग ेर्ेरोलर्ुंर्ावर गेल ेआहि 

िी र्ाण्याची बाटली घेऊन आल.े 

या ढाब्यावर र्ोटभर जेवि झाल.े जेविाि गरमागरम ज्वारीची भाकरी आहि वर््डयाुंची 

भाजी िोिी. दिी, छास र्ि हमळाल.े जेवि झाल्यावर थोर्डा वेळ आराम केला. िेथील 

कमपचाऱ्याुंबरोबर गप्र्ा रुंगल्या, त्याुंनी सवाांबरोबर फोटो काढून घेिल.े येथील लोकाुंच्या 

म ख्य जेविाि भाकरी हकुं वा र्ोळी, ि रीचे सार् े हकुं वा फोर्डिीचे वरि, भाज्या, चटण्या, 

कोहशहबुंरी आहि लोिचे अस ेर्दाथप असिाि. त्यािील लोिचे िा सवापहर्क चटकदार आहि 

चटर्टीि र्दाथप. जेविासोबि बाकी कािी नसल ेिर एकदाचे चालेल, र्ि लोिचे र्ाहिजेि. 

वषपभर चाुंगले म रलेले लोिचे हजभेवर ठेवा, त्याची चव रेंगाळि राििे. म गाच्या वर््डया हकुं वा 

इिर सगळ्या र्डाळी हमक्स करुन ियार केलेल्या वर््डयाुंची भाजी केली जाि ेआहि िी खूर् 

छान लागि.े 

उन्िाळ्याि इथल्या प्रचुंर्ड उन्िाम ळे या काळाि भाज्याुंची कमिरिा येथे जािविे. 

म्ििनूच र्वूीर्ासनू इथे वाळविाच्या र्दाथापना मित्व प्राप्त झाले आि.े म गवर्डी, वाळलेले 

काुंद,े आुंबोशी, बोरक ट, स कवलेल्या भाज्या, लोिचे, साुंर्डगे, सरग ुंरे्ड, दिी हमरची, र्ार्ोरे्ड, 
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चनोरे्ड, साुंर््डया, क रर्डया, हमरचीचुं गोज, वऱ्िार्डी ठेचा, उकर्डलेली बोरे, म गाचे-उर्डदाच े

हर्ठाचे र्ार्र्ड ि ेप्रकार या भागाि सगळीकरे्ड सार्र्डिाि. 

र् लगाव ि ेवर्ाप हजल्ह्यािील एक व्यार्ारी शिर असनू िे वर्ाप नदीकाठी वसले आि.े 

र् लगाव येथे कार्साची मोठी बाजारर्ेठ आि.े शिराि िािमाग कार्र्डउद्योगाचा हवकास िोि 

आि.े येथे कार्र्ड, सरकी काढण्याच्या व 

कार्साच्या गाठी बाुंर्ण्याच्या हगरण्या 

आििे. भारि सरकारचे दारुगोळ्याचे कोठार 

येथे असल्याने यास सैहनकी दृष्टीने मित्त्व प्राप्त 

झाले आि.े येथे दारुगोळा बनवला जािोच, 

हशवाय दशेाच्या हवहवर् हठकािी ियार 

झालेली स्फोटकुं  र् लगाव लष्ट्करी िळावर 

साठवली जािाि. दशेािील सवोच्च शस्त्रघर असलेल्या र् लगाव शस्त्रभाुंर्डाराि सवोच्च 

लष्ट्करी साम ग्री आि.े या र्ररसराि जवानाुंहशवाय अन्य कोिालािी प्रवेश हदला जाि नािी. 

भारि सरकारचे शस्त्रघर असलेल्या भागामध्ये रस्त्याच्या करे्डला एक टेकर्डी िोिी. 

औरुंगाबादनुंिर आम्िी टेकर्डी इथ ेर् लगावला र्ािि िोिो. हसन्नरनुंिर आिार्यांि आम्िाला 

सर्ाट रस्िा हमळाला िोिा. 

र् लगाविुन वर्ाप ३० हकमी िोिे. त्याम ळे आरामाि सायकल िाकि हनघालो. आहि 

सेकार्रू दगेाव सालोर्ड करि वध्यापला र्ोिोचलो. 

िर्ाप वजल्िा िा गाुंर्ी हजल्िा म्ििनू ओळखला जािो. वर्ाप हजल्िा िा चारिी बाजूुंनी 

मिाराष्ट्रािीलच इिर चार हजल्ह्याुंनी वेढलेला आि.े र्ूवप व उत्तरेस नागर्रू हजल्िा, र्हिमेस 

अमराविी हजल्िा आहि दहक्षिेस यविमाळ हजल्िा व चुंद्रर्रू हजल्िा आि.े वर्ाप नदी िी 

अमराविी हजल्िा, यविमाळ हजल्िा व चुंद्रर्रू हजल्िा या हजल्ह्याुंना वर्ाप हजल्ह्यार्ासनू वेगळे 

करिे. वर्ाप ि ेमिाराष्ट्राच्या हवदभप भागािील वर्ाप हजल्ह्याचे म ख्यालय व प्रम ख शिर आि.े 

वर्ाप या हजल्ियाला फार र् रािन असा इहििासाचा वारसा लाभला आि.े वध्यापला मौयप, श्रृुंग, 

सत्वािन आहि वाकाटकाुंच्या साम्राज्याि समाहवष्ट करण्याि आल े िोिे. र् ढे वध्यापवर 

चाल क्य, राष्ट्रक ट, यादव, हदल्ली, बिामनी, बेरारचे म स्लीम शासनकि,े गोंर्ड आहि 

मराठयाुंनी राज्य केल.े 
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१८५० च्या दरम्यान वर्ाप हिटींशाच्या िािी आल.े वर्ाप आहि सेवाग्राम स्वािुंत्र्य 

आुंदोलना दरम्यान प्रम ख कें द्र िोिे. हवशेषिः १९३४ ला भारिीय राष्ट्रीय कॉ ुंग्रेसची वाहषपक 

बैठक येथील मिात्मा गाुंर्ींच्या आश्रमाि झाली िोिी. मिात्मा गाुंर्ीजींचा सेवाग्राम आश्रम 

वर्ाप शिरार्ास न आठ हकमी अुंिरावर ३०० एकराि हवस्िीिप र्सरलेला आत्मीक आहि 

मानहसक शाुंििा प्रदान करिारा आश्रम आि.े या आश्रमाची आिखीन एक हवशेषिः म्ििजे 

मिात्मा गाुंर्ींनी आर्ल्या आय ष्ट्याची शेवटची बारा वषप येथचे व्यिीि केली. िेथे असिारी 

बार् ूक टी आहि बा क टी प्रहसद्ध आििे. सेवाग्राम येथे देशािूनच नव्ि ेिर र्रदशेािनूिी लोक 

भेट द्यायला येिाि. 

सेवाग्रामचे र् वीचे नाव सेगाव अस े िोिे, याच मागापवर गजानन मिाराजाुंचे देखील 

शेगाव आि.े मिात्मा गाुंर्ी इथे वास्िव्याला असिाुंना र्त्रव्यविाराच्या दरम्यान दोन गावुं 

एकाच नावाची असल्याने गोंर्ळ व्िायचा िेव्िाुं या अर्डचिीला लक्षाि घेिा १९४० ला 

गाुंर्ीजींच्या सल्ल्यान सार सेगाुंवचे नाव बदल न सेवाग्राम असे करण्याि आल.े १९३० मध्य े

हमठाचा सत्याग्रि करण्यासाठी साबरमिी आश्रमािनू आर्ल्या साथीदारासोबि गाुंर्ींनी दाुंर्डी 

यात्रा काढली िोिी. स्वािुंत्र्य 

हमळहवल्याहशवाय आश्रमाि र्रििार 

नािी, असा त्याुंचा सुंकल्र् िोिा. 

हिहटश सरकारने हमठावर लादलेल्या 

कराहवरुद्ध गाुंर्ीनी ग जरािच्या 

सम द्रहकनाऱ्यावर दाुंर्डी येथे मीठ ियार 

केले. या सत्याग्रिानुंिर त्याुंना अटक 

करुन र् ण्याच्या येरवर्डा येथील ि रुुं गाि 

ठेवण्याि आल.े १९३३ मध्ये िरूुं गािनू बािरे आल्यानुंिर गाुंर्ीजीनी दशेव्यार्ी िररजन यात्रा 

काढली. िोर्यांि स्वािुंत्र्य न हमळाल्याने गाुंर्ीजी साबरमिी आश्रमामध्ये र्रिल े नािीि. 

१९३४ मध्य ेजमनालाल बजाज िसेच त्याुंच्या साथीदाराुंच्या आग्रिास्िव मिाराष्ट्रािील 

वर्ाप हजल्ह्यािील मगनवार्डी येथे गाुंर्ींनी वास्िव्य केले. त्याुंनिर दोन वषाांनी १९३६ मध्य े

गाुंर्ीजी र्हिल्याुंदा मगनवार्डीिून सेवाग्राम येथे आल े व िथेेच त्याुंनी रािण्याचा हनिपय 

घेिला. गाुंर्ीजी आहि कस्ि रबा याुंचासाठी आश्रमामध्ये छोटे घर बाुंर्ले. व जाहिभेद 
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मोर्डण्यासाठी िररजन समाजािील 

महिलाुंना स्वयुंर्ाकासाठी ठेवले. या 

आश्रमाि असिाुंना गाुंर्ीजींनी अनेक 

मोठमोठे हनिपय घेिल,े हकत्यकेाुंना भेटले, 

अनेकाुंच्या जीवनाला नवी हदशा हदली. 

१९४२ मध्य ेभारि छोर्डो आुंदोलन ची 

र्हिली सभा सेवाग्राम आश्रमािच झाली 

िोिी. इथ ेआजिी स िकिाई िोिे. 

वर्ाप हजल्ह्याि अनेक र्यपटन स्थळे आििे. त्यार्ैकी मिात्मा गाुंर्ींचा सेवाग्राम आश्रम, 

हवनोबा भावेंचा आश्रम, हवर्श् शाुंिी स्ि र्, लक्ष्मीनारायि मुंहदर, बोर अभयारण्य, र्ोथारा 

बाुंर्, बोर बाुंर्, फरीदबाबा दगाप इत्यादी हठकाि ेर्िाण्यासारखी आहि अभ्यासर् िप दखेील 

आििे. 

वर्ाप शिराि एके हठकािी मािीच्या 

कर्मध्ये हमळिारी मलई चिा हर्ऊन सवप 

थकवा गायब झाला. म क्कामाच्या 

लॉजवर र्ोिोचल्यावर नेिमीप्रमािे 

आर्आर्ले आटर्नू आम्िी सवपजि 

वर्ाप शिर हफरुन आलो. रात्री 

जेविामध्ये वाुंगे भाि, स्थाहनक हवदभप 

र् लाव भाि आहि दिी असा खास बेि झाला.  शिरामध्ये इिराुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. 

आजचा हदवस मस्िच िोिा. 

***  
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वदिस सातिा: िर्ाप ते भंिारा 

 

मागप: वर्ाप- र्वनार- सेलू- ब ट्टीबोरी- नागर्रू- मौदा- शिार्रू- भुंर्डारा (१३८/ ९४१ हकमी) 

(हजल्ि:े वर्ाप- नागर्रू- भुंर्डारा) 

 

स प्रभाि वर्ाप..!! आम्िी सवपजि सकाळी ियार िोऊन हनघालो. थोर््डया अुंिरावर एक 

चिाची टर्री उघर्डलेली िोिी. िेथे चिासाठी थाुंबलो. रस्त्यावर भरर्रू जि व्यायाम, 

चालण्यासाठी आल ेिोिे. आमच्या सायकल मोिीमेबद्दल समजल्यावर अनेकाुंनी आमच े

अहभनुंदन केले आहि र् ढील प्रवासासाठी श भेच्छा हदल्या. वर्ाप शिरािनू म ख्य रस्त्यावर 

आलो. द िरेी मोठा रुुं द रस्िा स रु झाला िोिा. थोर््डया वेळाि र्वनारला र्ोिोचलो. 

मिात्मा गाुंर्ींच्या र्ावन स्र्शापने र् नीि झालेल्या वर्ाप शिरार्ासनू दहक्षिेस आठ हकमी 

अुंिरावर हनसगापच्या क शीि र्ाम नदीच्या िीरावर र्वनार येथ ेवसलेला आचायप हवनोबा भाव े

याुंचा र्रमर्ाम आश्रम हदमाखाि उभा आि.े िा आश्रम आजिी जगाला आचायप हवनोबा 

भावेंच्या मानविा व सवोदयाची हशकवि 

दिे आि.े र्वनारला िशी प्राचीन ओळख 

आि.े र् राित्त्व सुंशोर्काुंच्या मिे र्वनार 

िी प्राचीन काळी राजा प्रवरसेनाची 

राजर्ानी िोिी. आजचे र्वनार त्यावळेेस 

प्रवरर्रू या नावाने ओळखले जाि िोिे. 

कालौघाि प्रवरर्रूच ेर्वनार झाल.े मात्र, 

प्रवरर्रूच्या गिवैभवाची साक्ष दिेारे हकल्ल्याचे अवशेष आजिी येथे बघायला हमळिाि. 

र्वनारला खरी ओळख हमळाली, िी हवनोबाजींच्या र्रमर्ाम आश्रमाने. हवनोबाजींच्या 

आध्याहत्मक सार्नेचा प्रयोग, त्याुंचा सत्याग्रि व सामाहजक र्ररविपनासाठी त्याुंनी केलेल्या 

अहभनव आुंदोलनाचा र्रमर्ाम आश्रम साक्षीदार आि.े देशािच नािी, िर जगभराि या 

आश्रमाची व येथील कायपर्द्धिीची ओळख आि.े गाुंर्ीजींचे ज्येष्ठ सत्याग्रिी अशी 

हवनोबाजींची ओळख िोिी. त्याुंच्याच आजे्ञन सार हवनोबाजींनी र्वनार िी आर्ली कमपभमूी 

हनवर्डली. 
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प्रत्येक गोष्टीसाठी इिराुंवर अवलुंबनू रािू नका, असा सुंदशे दिेानाच स्वयुंर्िूप 

िोण्यासाठी त्याुंनी आश्रमाि काुंचनम क्तीचा प्रयोग स रु केला. भाजीर्ाला, अन्नर्ान्य यासाठी 

बाजाराुंि र्ैसा खचप न करिा दनैुंहदन गरजा 

र्िूप करण्याचा िा एक प्रयोग िोिा. 

आश्रमाजवळील जमीन शेिीसाठी व 

भाजीर्ाल्यासाठी उर्योगाि आिली गेली. 

आश्रमाि लागिारे र्ान्य व भाजी येथील 

आश्रमवासी स्विःच हर्कव ू लागले. 

द र्ाची सोय करण्यासाठी येथे प्रशस्ि 

गोशाळा आि.े आत्महनभपर आहथपक 

क्राुंिीचे िे र्हिले यशस्वी र्ाऊल ठरले. हवज्ञानहनष्ठ प्रयोगाििी हवनोबाजींची आध्याहत्मक 

मलू्ये येथे ठळकर्ि ेजािविाि. ऋषीशेिी िा एक र् न्िा अहभनव प्रयोग त्याुंनी येथे केला. 

जमीन नाुंगरण्यासाठी बैलाची मदि घ्यायची नािी. मज राुंचीिी मदि न घेिा शेिी करायची. 

स रुवािीला कठीि वाटिारे ि ेकाम सरावाने आिा साऱ्याुंच्या अुंगवळिी र्र्डले आि.े 

हवनोबाजींन े केलेले प्रयोग आहथपक, सामाहजक क्षेत्राि क्राुंहिकारी ठरले. हस्त्रयाुंवरील 

अत्याचार व त्याुंची िोिारी क चुंबिा हवनोबाजींना व्यहथि करीि िोिी. त्यासाठी त्याुंनी 

१९५१ मध्य ेिह्हवद्या मुंहदराची स्थार्ना केली. हस्त्रयाुंनी हस्त्रयाुंसाठी चालहवला जािारा िा 

आश्रम महिला सक्षमीकरिाची साक्ष दिेो 

आि.े येथे दशे-हवदशेाुंिील साहर्का 

एकहत्रिर्ि ेआध्याहत्मक सार्ना करिाि. या 

आश्रमाि क िीिी प्रम ख नािी, क िी मालक 

नािी आहि क िी नोकरिी नािी. स्विःच े

काम स्विःच करायचे िा येथील हशरस्िा. 

आर्ि इिराुंवर व समाजावर भार िोिा कामा 

नये, िी हवनोबाजींची हशकवि असल्याने आश्रमािील सवप कामे येथील साहर्काच करिाि. 

आश्रमािील हनवासींची भोजनव्यवस्था, साफसफाई, शेिी, भाजीर्ाल्याचे उत्र्ादन िी काम े

करीि येथील साहर्का स्वयुंभ ूझाल्या आििे. आर्ल्या र्ायावर उभ्या आििे. 
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िा रस्िा ि ळजार्रू िे नागर्ूर िायवे 

असल्याम ळे सरळ, सर्ाट िोिा. त्याम ळे 

सकाळच्या थुंर्डीमध्ये आम्िी सायकली 

वेगाि र्ळवि िोिो. सेलूला रस्त्याच्या 

बाजलूा असलेल्या एका टर्रीवर चिासाठी 

थाुंबलो. गरमागरम चिा प्यायलो. हिथे 

असलेल्या शेकोटीवर शेक घेिला. गप्र्ा 

मारल्या आहि र् ढ ेहनघालो. 

र् ढे केळझर, सेलर्डोि करि िळदगाव टोल नाक्याजवळ आलो. येथे म ख्य रस्त्याला 

समदृ्धी मिामागप ओलाुंरू्डन जाि िोिा. नागर्रू िे म ुंबई अशा प्रम ख शिराुंना जोर्डिाऱ्या या 

समदृ्धी मिामागापचे काम जोराि चाल ू िोिे. िळदगाव टोल नाका ओलाुंरू्डन र्लीकरे्ड 

आल्यावर एक छोटे िॉटेल िोिे. 

हिथे नाष्टासाठी थाुंबलो. येथे 

नागर्रू स्र्ेशल िरी र्ोि ेखाल्ल.े 

या भागाि कोििािी नाष्टा बरोबर 

िरी म्ििजे रस्िा असिोच. नुंिर 

कर्डक चिा झाली. बाजलूाच 

गाढवभ की मािेचे मुंहदर िोिे. 

आम्िी या नावाबद्दल जािनू 

घ्यायचा प्रयत्न केला र्ि हिथे असलेल्या कोिालािी या नावाबद्दल माहििी नव्ििे. 

बाजलूाच छोट्या टेकर्डीवर हशवमुंहदर िोिे. नाष्टा झाल्यावर थोर्डा आराम केला. हिथे 

जमलेल्या लोकाुंबरोबर गप्र्ा मारल्या आहि र् ढ ेहनघालो. 

ब टीबोरीला र्ोिोचलो. येथे नाुंद नदीवर बाुंर्लेले मािीचे वर्डगाव र्रि आि.े वर्डगाव 

र्रि ि ेलोअर वनू्ना र्रि या नावानेिी ओळखले जाि.े ब हटबोरीला मोठी औद्योहगक 

वसािि आि.े नागर्रू हजल्िा स रु झाला िोिा. 

नागरू्र वजल्िा िा मिाराष्ट्र राज्याच्या हवदभप हवभागाि मोर्डिो. या हजल्ह्याचे 

प्रशासकीय म ख्यालय नागर्रू येथ ेअसनू ि ेशिर मिाराष्ट्र राज्याची उर्राजर्ानी आि.े नागर्रू 
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हजल्िा िा भारिाच्या जवळजवळ मध्यभागी असनू, भारिाचा शनू्य मैलाचा दगर्ड नागर्रू 

शिराि आि.े दशेच्या मध्यभागाि 

असल्याने देशािील मित्त्वाचे लोिमागप 

व मिामागप नागर्रू हजल्ह्यािून जािाि. 

नागर्रू हजल्ह्याचा उत्तरेकर्डील भाग 

हछुंदवार्डा आहि मध्यप्रदशेच्या हसवनी 

हजल्ह्याने व्यार्लेला आि ेआहि र्वेूला 

भुंर्डारा हजल्िा आि.े दहक्षि आहि 

र्हिमेकरे्ड अन क्रमे चुंद्रर्रू आहि वर्ाप 

हजल्िा आि.े िर, वायव्येचा कािी भाग अमराविी हजल्ह्याने व्यार्लेला आि.े 

मिाराष्ट्र हवर्ानसभेचे हिवाळी अहर्वेशन नागर् राि घेिल ेजाि.े िसेच टायगर कॅहर्टल 

ऑफ इुंहर्डया अशा नागर् रास सुंत्रानगरी असेिी सुंबोर्िाि कारि शिरािील सुंत्री प्रहसद्ध 

आििे. येथे मोठ्या प्रमािावर सुंत्र्याचे हर्क िोि असल्याम ळे सुंत्र्याची मोठी बाजारर्ेठ आिे. 

कन्िान नदीची उर्नदी असलेली नागनदी नागासारखीच वािाि असल्याने आर्ी या शिराचे 

नाग अस ेनाव र्र्डल ेआहि या नदीम ळेच नागर्रू अस ेनाव ठेवण्याि आल.े 

येथे िीन िजार वषाांआर्ीर्ासनू अथापिच इ. सनर्वूप आठव्या शिकार्ासनू मानवी 

अहस्ित्व असल्याचे र् रावे सार्र्डले आििे. र्हिला सुंदभप दिाव्या शिकाि शेजारील वर्ाप 

हजल्ह्यािील दवेळी येथे आढळून आलेल्या िाम्रर्टावर उल्लेहखि आि.े हिसऱ्या शिकाच्या 

अखेरीस राजे वाकाटाका घराण्याचे राज े

हवद्याशक्ती याुंनी नागर्रूवर राज्य केल े

असल्याचे म्िटले जाि.े वाकाटाका 

साम्राज्यानुंिर िा प्राुंि बदामीचे चाल क्य, 

राष्ट्रक ट याुंच्या अहर्काराि आला आहि 

त्यानुंिर या प्राुंिावर यादवाुंचे साम्राज्य 

आल.े हछुंदवार्डा हजल्ह्यािील दवेगर्डचा 

गोंर्ड राजा बख्ि ब लुंद शिा याने १७०२ 

साली नाग नदीच्या िीरावर नागर्रू शिराची स्थार्ना केली. इ.स. १७४२ मर् े रघजूीराजे 
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भोसले नागर्रूच्या गादीवर आरुढ झाल.े १८१७ मध्य ेसीिाबर्डीच्या लढाईमध्ये मराठ्याुंचा 

र्राभव करुन हिहटशाुंनी नागर्ूरचा िाबा घेिला. १८६१ मध्ये नागर्रू सेन्रल प्रॉहव्िन्सेस व 

बेरारची राजर्ानी करण्याि आली. १८६७ मध्य ेनागर्रूिून म ुंबई शिरार्यांि ग्रेट इुंहर्डयन 

र्ेहनन्स ला कुं र्नीन ेरेलमागप हवकहसि केला आहि र्हिली आगगार्डी नागर्रूिून हनघाली. टाटा 

समिूाने दशेािील र्हिला कार्र्ड उद्योग याच शिराि स रु केला. 

भारिीय स्वािुंत्र्य य द्धािदखेील शिराने मित्त्वर्िूप योगदान हदले. स्वािुंत्र्यर्वूप काळाि 

काँग्रेसची दोन अहर्वेशने नागर् राि झाली 

व असिकार आुंदोलन नागर्रूच्या १९२० 

च्या अहर्वेशनार्ासनू स रु झाल.े१९२५ 

साली र्डॉ.केशव बळीरामर्ुंि िरे्डगेवार 

याुंनी नागर्रू इथ े राष्ट्रीय स्वयुंसेवक 

सुंघाची स्थार्ना केली. स्वािुंत्र्यानुंिर 

सेन्रल प्रॉहव्िन्सेस व बेरार भारिािील एक 

प्राुंि बनला. १९५० साली मध्य प्रदशे 

राज्याची हनहमपिी झाली व नागर्रूला या राज्याची राजर्ानी िोण्याचा मान हमळाला. 

कालाुंिराने १ मे १९६० रोजी मिाराष्ट्र राज्याची स्थार्ना करण्याि आली व वऱ्िार्ड म्ििजेच 

हवदभप नव्या राज्याि आला. एके काळी दशेाच्या भौगोहलक स रहक्षििेच्या दृष्टीने नागर्रूला 

भारिाची राजर्ानी करण्याचािी प्रस्िाव िोिा. १९५६ मध्य ेर्डॉ. बाबासािबे आुंबेर्डकर याुंनी 

नागर्रूमध्ये येऊन आर्ल्या लाखो अन यायाुंबरोबर बौद्ध र्मापची दीक्षा घेिली. 

नागर्रू हजल्ह्याच्या र्हिम सीमेवर वर्ाप आहि र्वूप सीमेवर वैनगुंगा नदी आि.े कन्िान 

िी नागर्रू हजल्ह्यािील प्रम ख नदी असनू 

िी हजल्ह्याच्या मध्य भागािून वािि.े िी 

उत्तरेकरू्डन वािि येउन र्वेूकरे्ड जािे 

आहि हजल्ह्याच्या सीमेवर वैनगुंगा 

नदीला भेटिे. नागर्रू हजल्ह्याि अनेक 

नैसहगपक आहि मानवहनहमपि िलाव 

आििे. त्यार्ैकी अुंबाझरी, िेलुंगखेर्डी, 
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गाुंर्ीसागर, सक्करदरा, गोरेवार्डा, सोनेगाव इत्यादी िलाव र्यपटकाि हप्रय आििे. ऊस, गिू, 

सुंत्री, ज्वारी, िरू, मगू, सोयाबीन, स यपफूल, कार्सू इत्यादी हजल्ह्यािील म ख्य र्ीके आििे. 

नागर्रू शिर ि ेनैसहगपक सुंसार्नाुंनी समदृ्ध आि.े कृषी क्षेत्रासोबिच खनीज सुंर्त्तीचे हवर्लू 

साठे या हजल्ह्याि आििे. सागवन आहि गविाचे सवापि मोठे उत्र्ादन नागर्रू हजल्ह्याि िोि 

असि.े 

नागर्रू ि े हवदभापिील मित्त्वाचे व्यावसाहयक कें द्र आि.े नागर् राि अनेक राष्ट्रीय 

स्िराच्या सरकारी वैज्ञाहनक सुंस्था आििे. भारिीय सैन्याच्या दृष्टीने नागर्रू मित्त्वाचे आि.े 

भारिीय वाय दलाच्या हनवपिन हवभागाचे म ख्यालय नागर्रूाि असनू दारुगोळा कारखाना, 

स्टाफ कॉलेज या सुंस्थादखेील शिराि आििे. हजल्ह्याि अनेक र्यपटनस्थळे आििे. त्यार्ैकी 

दीक्षाभमूी, डॅ्रगन र्ॅलेस, कामठी, जाद ूमिल, गुंगाविरि र् िळा, भारिाचा शनू्य मैलाचा दगर्ड, 

मध्यविी सुंग्रिालय, र्ेंच प्रकल्र् व राष्ट्रीय उद्यान, अुंबाझरी िलाव, रामटेक राममुंहदर, 

मिाकवी काहलदास स्मारक, मनसर रामर्ाम, अदासा, आुंभोरा, हभवगर्ड हकल्ला, 

सीिाबर्डीचा हकल्ला, रमि हवज्ञान कें द्र, दवेलार्ार गोशाळा इत्यादी प्रहसद्ध आििे. नागर्रू 

शिरािील मारबि मिोत्सव िा या भागाचा एक मित्वाचा सि आि ेजो शिराच्या आत्युंहिक 

र्श्ार्दार्ासनू सुंरक्षि करण्यासाठी साजरा केला जािो. 

नागर्रू शिराभोविी असलेल्या ररुंग रोर्डने आम्िी र् ढे हनघालो. या मागापवर अनेक 

उर््डर्डािर्लू िोिे. या उर््डर्डािर् लाुंचा चढ 

वाचवण्यासाठी मी आहि हनिीन भाई कािी 

वेळेला र् लाच्या बाजूला असिाऱ्या 

रस्त्यावरुन जायचो. असेच दोन िीन 

उर््डर्डािर्लू न चढिा आम्िी बाजचू्या 

रस्त्याने सायकल चालवि जाि िोिो. 

त्याम ळे आम्िी उर््डर्डािर्लू चढविाऱ्या 

इिराुंच्या र् ढे र्ोिोचलो िोिो. त्याम ळे र् ढचा 

उर््डर्डािर्लू येिाच बाकीचे कािीजि आमच्याबरोबर बाजचू्या रस्त्यावरुन हनघाले. नेमका 

िो उर््डर्डािर्लू रेल्व ेमागापवरचा िोिा. यावेळेला आम्िी फसलो गेलो िोिो. मग र् ढे रस्िा 

सुंर्ल्यावर िािाि सायकल घेऊन रेल्व ेरुळ ओलाुंरू्डन र्लीकरे्ड र् ढे आलो. 
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नागर्रू शिर ओलाुंरू्डन र् ढ ेभुंर्डारा हदशेला हनघालो. द र्ारची जेविाची वेळ झाली िोिी. 

मिालगावजवळ अक्षय सायकल िािाि घेऊन चालिाना हदसला. त्याची सायकल र् न्िा 

र्ुंक्चर झाली िोिी. मी आहि हनिीन 

भाई शेवटी िोिो. िो र्ुंक्चर हनिीन 

भाई ुंनी काढला. टायर र्ि थोर्डा 

फाटलेला िोिा, त्याला प्याच 

मारला. िोर्यांि बाकीचे सवप र् ढे गेल े

िोिे. र् ढ े जाऊन नारायि, फर्डिरे 

आहि दशेम ख सराुंनी द र्ारच े

जेविासाठी िॉटेल शोर्ले िोिे. 

ग जरािी वेज अुंर्डाकरी हमळिाऱ्या या िॉटेलमध्ये र्ोटभर जेवलो. माुंसािारी लोकाुंनी प्रहसद्ध 

सावजी मटि आहि आम्िी शािाकारी लोकाुंनी र्ाटवर्डी रस्सा भाजी घेिली. सोबि भाकरी, 

नागर् री वरे्ड भाि, दिी, र्ार्र्ड लोिचे, ठेचा इत्यादी असा खास बेि झाला. येथे नागर् राि 

र्दाथप सावजी मसाला वार्रुन केले जािाि. या सावजी मसाल्याला वेगळीच चव आि.े 

हवदभापच्या खाद्यसुंस्कृिीमर्े हिखट आहि िर्डकदार र्दाथप खाल्ले जािाि. त्याम ळे गरम 

मसाला आहि काळा मसाला जास्ि वार्रण्याि येिो. मग त्यामर्े भर र्र्डि े िी सावजी 

मसाल्याची आहि सावजी जेविाची. इिर बऱ्याच हठकािी भाजीमध्ये गोर्डा मसाला असिो, 

र्ि हवदभापि िो थोर्डय़ा कमी प्रमािाि वार्रिाि. जेवि झाल्यावर थोर्डा आराम केला. 

इिराुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. 

आिार्यांि ९० हकमी अुंिर झाले 

िोिे व आिा ४० हकमीच्या आसर्ास 

अुंिर बाकी िोिे. कन्िान नदी ओलाुंरू्डन 

मौदाला आलो. ि ेनागर्रू हजल्ह्यािील 

एक िाल क्याचे हठकाि आि.े बोरगाव 

र्ार करुन खरबीला आलो. खरबी 

जवळ असलेला जवािरनगर येथे य द्ध 

साहित्य, आय र् हनमापि कारखाना १९६४ र्ासनू आि.े भुंर्डारा हजल्िा स रु झाला िोिा. 
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भंिारा वजल्िा मिाराष्ट्र राज्याच्या ईशान्य भागाि आि.े या हजल्ह्याचा उत्तरेस मध्य 

प्रदशेािील बालाघाट हजल्िा, र्वेूस गोंहदया हजल्िा, दहक्षिेस चुंद्रर्रू हजल्िा व र्हिमेस 

नागर्रू हजल्िा आि.े उत्तरेकरे्ड सािर् र्डा र्वपिाचा र्डोंगराळ भाग आि.े भुंर्डारा शिर ि ेया 

हजल्ह्याचे म ख्यालय आि.े भुंर्डारा 

ि ेनाव भािारा या शब्दावरुन आल े

असनू येथील स्थाहनक लोक 

अजनूिी याचा िसा नामहनदशे 

करिाि. भािारा असा उल्लेख इ. 

स. ११०० मर्ील एका 

हशलालेखाि हमळिो. भुंर्डारा ि े

हर्िळी भाुंर््डयाुंसाठी र्वूीर्ासनूच 

प्रहसद्ध आि.े त्यावरुनच भाि िा 

शब्द भाुंर््डयाुंच्या अथापने उर्योगाि आला असावा, त्याम ळे याचे भािारा अस ेनाव र्रू्डन 

त्याच्या अर्भ्रुंशान ेभुंर्डारा ि ेनाव शिराला र्र्डल ेअसाव.े 

िा हजल्िा वनसुंर्त्तीि व खहनजसुंर्त्तीि समदृ्ध आि.े हजल्ह्याि लोिखहनज हवर् ल 

प्रमािाि असल्याम ळे त्याच्या भरर्रू खािी आिेि. येथील प्रम ख हर्के िाुंदळू, गिू, हमलेट 

ििृर्ान्य, इत्यादी आििे. येथील िाुंदळाच्या 

हचन्नोर, द भराज, काळी कमोद या स वाहसक 

जािी प्रहसद्ध आििे. भुंर्डारा िा मिाराष्ट्रािला 

सवापि जास्ि प्रमािाि िाुंदळू हर्कहविारा 

हजल्िा म्ििनू प्रहसद्ध आि.े वैनगुंगा िी 

हजल्ह्यािील प्रम ख नदी आि.े या नदीचा 

हजल्ह्यािील प्रवाि उन्िाळ्यािस द्धा कोरर्डा 

र्र्डि नािी. या हजल्ह्याि बावनथर्डी, चलूबुंद, 

कन्िान, बाघ, गोस ेर्रि िी र्रि ेआििे. येथे भरर्रू िलाव आििे त्याम ळे याला िलावाचा 

हजल्िा म्िटले जाि.े या हजल्ह्यािील अथपव्यवस्था हमश्र असनू िी शेिी आहि जुंगले याुंर्ासनू 

हमळिायाप उत्र्न्नावर आर्ाररि आि.े 
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हजल्ह्याि अनेक र्यपटन स्थळे आििे. त्यार्ैकी अुंबागर हकल्ला, आुंर्ळगाव कोसा 

रेशम कार्र्ड, अर््डयार, बोंर्डगाुंव, िाह्ी, चोरे्डर्श्री दवेी, चाुंदर्रू, हचचगर्ड, हदघोरी, गोसीख दप 

र्ारि, मिासमार्ी भमूी, गायम ख ग िा मुंहदर, गोंर्ड मरी, कोका वन्यजीव अभयारण्य, 

राविवार्डी र्रि, कोरुंभी मुंहदर, उमरेल करुंर्डला वन्यजीव अभयारण्य इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 

भुंर्डारा शिराजवळ र्ोिोचलो. शिराच्या बािरे थाुंबनू एका टर्रीवर चिा प्यायलो. 

िािाि चिाचा ग्लास आहि समोर िोिार सयूापस्ि र्ािि चिा हर्ण्याची मजा कािी औरच 

आि.े घर्डाळ्याि र्हिले िर फक्त 

सारे्डर्ाच वाजले िोिे आहि सयूापस्ि 

िोऊन अुंर्ार र्र्डि िोिा. म ुंबईिुन 

कोलकािाला जािाना आम्िी 

र्हिमेकरू्डन र्वेूकरे्ड जाि िोिो. त्याम ळे 

दररोज सयूोदय लवकर व्िायचा आहि 

सुंध्याकाळी सयूापस्ि र्ि लवकर िोि 

िोिा. दररोज वेळ बदलि िोिा. 

भुंर्डारा शिर र्ािि र्ािि हनघालो. आमच्या सायकल र्ािून अनेकाुंनी आर् लकीने 

हवचारर्सू केली. आमच्या सायकल मोहिमेला श भेच्छा हदल्या. भुंर्डारा बस स्टॅन्र्डजवळ 

र्डॉक्टर अशोकराव िाह्िकर सर याुंनी आम्िाला थाुंबवले. िे र्ि नेिमी सायकल 

चालविाि. भुंर्डारामध्ये र्डॉक्टराुंचा एक 

सायकल ग्र र् असनू त्याच े िे सदस्य 

आििे. या सायकल ग्र र् माफप ि अनेक 

उर्क्रम राबवले जािाि. िाह्िकर 

सराुंनी कािी मदि र्ाहिजे काय याबद्दल 

हवचारिा केली. िसेच रात्रीच्या 

म क्कामासाठी आग्रि केला. आमच े

म क्कामाचे लॉज अगोदरच आरहक्षि 

असल्याम ळे आम्िी आदरर्वूपक नकार हदला. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. भुंर्डारा शिराि 

र्ि अनेक सायकल ग्र र् आिेि ि ेऐकून प्रसन्न वाटले. 
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थोर््डया वेळाने आम्िी म क्कामाच्या लॉजवर र्ोिोचलो. निेमीप्रमाि े सवप कायपक्रम 

आटोर्ल्यावर आजबूाजलूा हफरुन आलो. अनेकाुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. भुंर्डारा, गोंहदया, 

गर्डहचरोली भागाि गोळाभाि, वरे्डभाि, भरर्डाभाि, िािफोर्डिीचा भाि, म गवर््डयाचा भाि, 

हखचर्डी अस े भािाचे अनेक प्रकार िॉटेल ढाब्याुंमध्य े हमळिाि. रात्री जेविामध्ये असे 

स्थाहनक र् लाव भाि आहि सोबि सावजी रस्सा, वऱ्िार्डी हझुंगे असा बेि झाला. इथ ेया 

भागाला सम द्रहकनारा नािी त्याम ळे येथे खाऱ्या र्ाण्यािले मासे हमळि नािीि. र्ि या भुंर्डारा 

हजल्ह्याि अनेक िलाव आििे आहि या िलावािील गोर््डया र्ाण्यािले मास ेयेथे आवर्डीन े

खाल्ल ेजािाि. त्याि जास्िकरुन हझुंगे, रोिू, कटला, म रगल, माुंग र इत्यादी प्रकारच ेमास े

वार्रले जािाि. सम द्रहकनारी असलेल्या लोकाुंना हझुंग्याच ेजास्ि अप्ररू् वाटि नसलुं िरी येथे 

गोंर्ड राजाच्या आश्रयाि वाढलेल्या हझुंग्याुंना मेजवानीि राजेशािी प्रिीक म्ििनू ओळखले 

जाि.े 

***  
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वदिस आठिा: भंिारा ते राजनांदगाि 

 

मागप: भुंर्डारा- लाखनी- साकोली- कोिामारा- दवेरी- बाघनदी- हचुंचोला- टप्र्ा- वनर् री- 

राजनाुंदगाव (१५६/ १०९७ हकमी) 

(हजल्ि:े भुंर्डारा- गोंहदया- राजनाुंदगाव) 

(राज्य: मिाराष्ट्र- छत्तीसगढ) 

 

सकाळी ियार िोऊन आम्िी हनघालो. काळोख असिानाच भुंर्डारा शिरािनू वाििारी 

वैनगुंगा नदी ओलाुंरू्डन र् ढे आलो. वैनगुंगा नदी िी हवदभापिील मित्त्वाची नदी आि.े या 

नदीचा उगम मध्य प्रदशेािील मैकल र्वपिराुंगाि हशवनी हजल्ह्याि दरकेसा टेकर््डयाुंि झाला 

आि.े हिथनू िी बालाघाट हजल्ह्यािला स मारे ९८ हकमीचा प्रवास करुन हवदभापिल्या भुंर्डारा 

हजल्ह्याि प्रवेश करिे. हवदभापि िी भुंर्डारा, गोंहदया, नागर्रू, चुंद्रर्रू आहि गर्डहचरोली इिक्या 

हजल्ह्याुंमर्नू वािि.े मध्य प्रदशेाि वैनगुंगेच्या खोऱ्याि दाट अरण्ये व कािी हठकािी स र्ीक 

गाळाचे प्रदशे आििे, अरुुं द दऱ्या आििे. र्ात्राि अनेक हठकािी काठावर स मारे ६० मीटर 

उुंचीच्या ग्रॅनाईट खर्डकाच्या उुंच हभुंिी आढळिाि. कािी हठकािी नदीने र्रू मैदानाुंचीिी 

हनहमपिी केली आि.े वैनगुंगेचे खोरे िाुंदळू उत्र्ादनासाठी प्रहसद्ध आि.े वैनगुंगा नदीला वर्ाप 

नदी हमळाल्यावर हिचे नाव प्रािहििा िोिे. िी प्रािहििा त्यानुंिर मिाराष्ट्रािनू आुंध्रप्रदशेाि 

गेलेल्या गोदावरी नदीला हमळिे. 

आजचे अुंिर जास्ि िोिे. 

राजनाुंदगाव अजनू १४५ हकमी 

दाखवि िोिे. सायकल र्ळवायला 

स रवाि केली. रस्िा दोन र्दरी चार 

लेनचा झाला िोिा. हठकहठकािी 

छोटे उर््डर्डािर्लू र्ि िोिे. 

आजबूाजचूा भपू्रदशे सामान्यर्िे 

सर्ाट असनू अर्नूमर्नू त्यावर 

स ट्या र्डोंगरराुंगा र्सरलेल्या हदसि 
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िोत्या. औरुंगाबादनुंिर इथ ेर्डोंगर हदसायला लागले िोिे, छोटे चढि उिार र्ि स रु झाल े

िोिे. नैसहगपक सौदयापसोबिच नैसहगपक सार्न सुंर्त्तीने समदृ्ध अशा या भुंर्डारा हजल्ह्याि एकूि 

भौगोहलक क्षेत्रार्ैकी १/३ क्षेत्र जुंगलाने व्यार्लेले 

आि.े या हजल्ह्याि न्य ूनागहझरा, उमरेर्ड कऱ्िाुंर्डला 

आहि कोका अशी िीन अभयारण्य आििे. त्यािील 

कोका अभयारण्य स रु झाले िोिे. भुंर्डारा-गोंहदया 

हजल्ह्याि र्सरलेल्या न्य ू नागहझरा व नागहझरा 

अभयारण्याला लागनूच असलेल े १००१३ िके्टर 

वनक्षेत्र शासनाने २०१३ मध्य े अभयारण्य म्ििनू 

घोहषि केले. या अभयारण्याला कोका अभयारण्य 

अस ेनाव दणे्याि आल.े ि ेअभयारण्य वन्यजीवाुंसाठी 

उत्कृष्ट अहर्वास असल्याचे हनदशपनास आल्याम ळेच 

या जुंगलाला वन्य प्राण्याुंसाठी सुंरहक्षि केले आि.े या 

अभयारण्याच्या क्षेत्राि वाघ, हबबट, गवा, अस्वल, 

काळहवट, नीलगाय, साुंबर, हचिळ, रानर्ड कर इत्यादी 

प्रािी आििे. त्याचबरोबर अनेक र्क्षाुंच्या अहर्वासाने व जैवहवहवर्िेने जुंगल श्रीमुंि झाल े

आि.े कोका अभयारण्याि जाण्यासाठी भुंर्डाऱ्यािून १९ हकमीवर असलेल्या चुंद्रर्रू या गावी 

प्रवेशद्वार करण्याि आले आिे. अभयारण्यािील जुंगल सफारीचा मागप ४७ हकमीचा आि.े 

या अभयारण्याि वन्य प्राण्याुंचे दशपन साित्यान ेिोि असल्याम ळेच र्यपटकाुंचा ओढा या 

अभयारण्याकरे्ड वळला आि.े याम ळे र्यपटनाला चालना हमळू लागली आि.े 

साकोलीला आलो. इथनू अुंदाजे २२ हकमी अुंिरावर नागहझरा वन्यजीव अभयारण्य 

आि.े िलावाुंचा हजल्िा म्ििनू प्रहसद्ध असलेल्या भुंर्डारा आहि गोंहदया हजल्ह्याच्या मर्ोमर् 

असलेले नागहझरा अभयारण्य ि ेनवेगाव राष्ट्रीय उद्यान (१३३.८८० चौ.हक.मी), नवेगाव 

वन्यजीव अभयारण्य (१२२.७५६ चौ.हक.मी), नागहझरा वन्यजीव अभयारण्य (१५२.८१० 

चौ.हक.मी), नवीन नागहझरा वन्यजीव अभयारण्य (१५१.३३५ चौ.हक.मी) आहि कोका 

वन्यजीव अभयारण्य (९७.६२४) या सवाांचे के्षत्र हमळून ियार झाले आि.े सुंस्कृि भाषेि नाग 

या शब्दाचा अथप ित्ती असा आि.े फार र्वूी या जुंगलाि असलेल्या ित्तींच्या जास्ि 
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वास्िव्याम ळे या अभयारण्याला नागहझरा ि ेनाव र्र्डल ेअसाव ेअस ेम्िटले जाि.े नागहझरा 

वन्यजीव अभयारण्याची घोषिा ३ जनू १९७० साली करण्याि आली. याि जवळर्ास 

२००+ र्क्षाुंची नोंद आि.े हशवाय ढाण्या वाघासमवेि हबबळा, रानक त्रा, लाुंर्डगा, अस्वल, 

रानगवा, रानर्ड क्कर, चौहशुंगा, नीलगाय, हचिळ, साुंबर, काकर, रानमाुंजर, ऊदमाुंजर, 

िार्डमाुंजर, उर्डिखार, गरुर्ड, टकाचोर, 

खाटीक, राखी र्नेश, नवरुंग कोिवाल अशा 

अनेक प्रािी आहि र्क्षाुंचा हनवास येथे आि.े 

या अभयारण्याच्या जवळच कोसमिोंर्डी, 

चोरखमारा, अुंर्ारबन, नागदवे र्िार्डी सारखी 

प्रेक्षिीय स्थळे आििे. नागहझरा वन्यजीव 

अभयारण्याि जाण्यासाठी हर्टेझरी आहि 

चोखमारा अस े दोन गेट आििे. सौंदर्ड 

िलावाजवळ थोर्डा वेळ थाुंबून र् ढ ेआलो. आिा कोलकािा ९९८ हकमी दाखवि िोिे. 

मोहिमेचे अर्े अुंिर कार्नू झाल ेिोिे. आिा गोंहदया हजल्ह्यामध्ये आलो िोिो. 

गोंवदया वजल्िा मिाराष्ट्राच्या ईशान्य हदशेला असनू मध्य प्रदशे व छत्तीसगढ 

राज्यालगि आि.े गोंहदया िा र्वूोत्तर हवदभापिील हजल्िा आि.े हजल्ह्याचा बराचसा भाग 

वनाुंनी व्यार्लेला आि.े हजल्ह्याचे म ख्यालय गोंहदया येथे आि.े गोंर्ड समाज ि ेयेथील ज ने 

रहिवासी आििे. त्याुंचा उद्योग गोंद, हर्डुंक आहि लाख जुंगलािनू आिनू गावाि हवकण्याचा 

िोिा. त्याम ळे या शिराचे नाव गोंहदया र्र्डल े असा उल्लेख गॅझेहटअर मध्य े आि.े या 

हजल्ह्याचे उत्तरेस मध्य प्रदशेािील बालाघाट हजल्िा अस न र् वे हदशेला छत्तीसगढ राज्यािील 

राजनाुंदगाव हजल्िा आि.े दहक्षि बाज स मिाराष्ट्रािील भुंर्डारा हजल्िा आहि र्हिमेस चुंद्रर्रू 

हजल्िा आि.े हजल्ह्यािील आहदवासी सम दायाची स्विःची सुंस्कृिी आि.े िे र्साप र्ेन या 

दवेाची उर्ासना करिाि. िे श भ प्रसुंगी आहि नवीन हर्के येिाि िेव्िा रेला ि ेनतृ्य करिाि. 

रेला ि ेनतृ्य आहदवासी सम दायाि लोकहप्रय नतृ्य आि.े ढोल नतृ्य ि ेस द्धा लोकहप्रय नतृ्य 

आि.े आहदवासींचे म ख्य उत्सव िोळी, दशिरा आहि हदवाळी ि े म ख्य उत्सव आििे. 

आहदवासी घनदाट जुंगलाि राििाि. स्थाहनक साुंस्कृहिक लोकनतृ्य दुंर्डर आहि गोंर्डी नतृ्य 

ि ेआि.े येथे हिुंदी, मराठी, गोंर्डी, र्ोवार या बोलीभाषा बोलल्या जािाि. 
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हजल्ह्याि वैनगुंगा नदी िी सवापि मोठी व सवापि मित्वाची नदी आि.े बाग, च लबुंद, 

गढवी व बावनथर्डी सारख्या नद्या वैनगुंगा 

नदीच्या उर्नद्या आििे. िा हजल्िा 

अहवकसीि अस न बिुिेक जमीन जुंगलाने 

व्यार्लेली आि.े शेिीचे म ख्य हर्क भाि 

आि.े हजल्ह्यािील अन्य कृषी उत्र्ादन 

ज्वारी, अळशी, गिू आहि िरू आि.े 

लोकाुंचा म ख्य व्यवसाय शेिी आि.े िा 

हजल्िा आहथपकदृष््टया मागासलेला अस न सुंर्िूप हजल्ह्याि कोििेिी मोठे उद्योग नािीि. भाि 

ि ेशेिीचे म ख्य हर्क असल्याम ळे हजल्ह्याि िाुंदळाच्या अनेक हगरण्या आििे. 

गोंहदया हजल्ह्याि अनेक र्यपटनस्थळे आििे. त्यार्ैकी नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नागहझरा 

अभयारण्य, कचारगढ येथील २५००० वषप ज न्या नैसहगपक ग िा, िाजरा फॉल, र्दमर् र, 

च लबुंर् र्रि, र्डाक्राम स कर्डी चक्रर्र स्वामी मुंहदर, बोर्डलकसा र्रि, कामठा, सयूपदवे 

माुंर्डोदवेी, नागरा शीव मुंहदर, प्रिार्गढ, इत्यादी प्रहसद्ध आििे. हिबेटी हशहबर गोठनगाुंव येथे 

अस न ि े हिबेटी शरिाथी याुंचे वास्िव्याचे हठकाि आि.े र्यपटक या हठकािी बौद्ध मुंहदर 

आहि हिबेटी मित्वाचे इिर प्रेक्षिीय आकषपिे बघण्याकरीिा भेट दिेाि. 

नाष्टाची वेळ झाली िोिी. नाष्टासाठी िॉटेल शोर् ूलागलो. शेवटी कोिामाराला एक 

छोटे िॉटेल हदसले. हिथे नाष्टासाठी थाुंबलो. 

काुंद े र्ोि े व त्यावर चिाभाजीचा रस्सा, 

मस्िच चव िोिी. सगळे ि टून र्र्डले. भजी, 

सामोसा आहि हिथे असलेली सवप प्रकारची 

गोर्ड हमठाई खाऊन झाली. घरग िी गावठी 

द र्ाचा चिा झाला. या भागाि लाल भोर्ळा 

भरर्रू हर्किो. येथे सिाला आहि लग्नामध्ये 

लाल भोर्ळ्याची भाजी केली जािेच. या 

भागाि सायकलींचा वार्र र्ि भरर्रू आि.े गावकरी लोक दनैुंहदन कामासाठी आहि शालेय 

हवद्याथी शाळेि य ेजा करण्यासाठी सायकलचा वार्र करिाना हदसले. 
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इथनू र् ढे दवेरी िाल का स रु िोिो िसेच रस्िा एकेरी िोऊन नवघर नागहझरा 

अभयारण्यािनू जािो. दवेरी िा िाल का गोंहदया हजल्ह्यािील िीन नक्षलग्रस्ि िाल क्याुंर्ैकी 

एक आि.े िो मिाराष्ट्र आहि 

छत्तीसगढच्या सीमेवर वसलेला आि.े 

नवेगाव-नागहझरा व्याघ्र प्रकल्र् िे 

राखीव क्षेत्र जैवहववर्िेने सुंर्न्न असनू 

कान्िा, र्ेंच आहि िार्डोबा व्याघ्र 

प्रकल्र्ाुंना जोर्डिारा द वा आि.े नवेगाव 

राष्ट्रीय उद्यानाची स्थार्ना २२ नोव्िेंबर, 

१९७५ रोजी झाली. ि ेजुंगल म ख्यत्वे मध्य भारिीय र्ानगळी प्रकाराि मोर्डि.े ऐन, िळद,ू 

कलाम र्ावर्डा, बीजा, साग, सयूाप अशा प्रकारची झारे्ड या अरण्याि आढळिाि. उद्यानाचा 

म ख्य भाग िा र्डोंगराळ आि.े र्डोंगराच्या र्ायथ्याशी नवेगाव नावाच्या िळ्याने वेढलेल ेआि.े 

इहटर्डोि र्रि आहि नवेगाव बाुंर् िलाव अस ेदोन मोठे जलाशय येथे आििे. मार्व झरी, 

रािी र्डोि, कामझरी, टेलनझरी, अुंगेझरी, शृुंगार बोर्डी ि ेझरे आहि र्ािसाठी येथे आििे. िा 

हवभाग र्ािथळ आहि दलदल असलेला आि.े 

नवेगावचे उद्यान ि ेम ख्यत्वे हवहवर् प्रकारच्या र्क्ष्याुंसाठी प्रहसद्ध आि.े नवेगावच्या 

िळयाि हिवाळ्याि िजारोंनी स्थलाुंिररि र्क्षी येिाि. याि हवहवर् प्रकारची बदके, िुंस, 

क्रौंच, करकोचे, बगळे, र्ािकोंबर्डया, र्ािकावळे इत्यादी िळ्याि हवहवर् प्रकारच े

र्ािथळी र्क्षी बघायला हमळिाि िर जुंगलामध्येिी हवहवर् प्रकारचे झार्डीझ र्ड र्ािील र्क्षी 

र्िावयास हमळिाि. प्रािी जीवनाि येथे वाघ, हबबट्या, अस्वल, िरस, साुंबर, नीलगाय, 

रानगवा, रानर्ड क्कर, माकरे्ड व वानरे िसेच हवहवर् प्रकारचे सार् आढळिाि याि र्ट्टेरी मण्यार 

िी द हमपळ सर्ापची जाि येथे आढळि.े 

येथील सवापि हवशेष म्ििजे िलावाि 

र्ािमाुंजरे आढळिाि. हवदभापिील 

र्क्षीअभ्यासकाुंन सार मिाराष्ट्राि केवळ 

येथील सारस क्रौंचाची वीि केवळ 

नवेगाव मध्ये िोिे. 
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हनिीन भाई आहि मी नेिमीप्रमािे शेवटी िोिो. बाकीचे सवप र् ढे गेल ेिोिे. जुंगल स रु 

झाले. नक्षलग्रस्ि भाग, एकेरी छोटा रस्िा, घनदाट वन्य अभयारण्य व हठकहठकािी प्रवेश 

हनषेर्चे बोर्डप याम ळे हभिी कमी आहि 

उत्स किा जास्ि वाटि िोिी. 

आजबूाजूला कोििे प्रािी र्क्षी हदसि 

आििे काय याचा अुंदाज घेि आम्िी 

सायकल चालव ू लागलो. घनदाट, 

एकमेकाुंना हचकटलेली झारे्ड आहि 

खाली जहमनीवर वाढलेले गवि झ र्डर्े 

याम ळे जुंगलािले दरूचे कािीच हदसि नव्ििे. र्क्षाुंचा आवाज येि िोिा. बाजचू्या झारे्ड झ र्डर्े 

वेली वर जुंगली फ ले र्ि भरर्रू आली िोिी. 

अचानक एक मारुिी गार्डी बाजलूा येऊन आमच्याबरोबर चाल ूलागली. आहि गार्डी 

र् ढे जाऊन थाुंबली. त्यािनू एक जि उिरला आहि आम्िाला त्यान ेिाि दाखवनू थाुंबवले. 

आम्िी र्ि थाुंबलो. ज न्या हचत्रर्टामध्ये र्ळवण्यासाठी मारुिी गार्डी वार्रायचे ि ेआठवले. 

अभयारण्यामध्ये िा कोि? नक्षलवादी िर नािी ना याचा अुंदाज घेि गार्डी मध्य ेअजनू हकिी 

जि आििे ि ेर्हिले आहि गार्डीचा 

नुंबर र्ि र्ाहिला. गार्डी मध्ये द सरे 

कोिी नव्ििे आहि गार्डी उत्तरप्रदशे 

राज्याचा नुंबर असलेली िोिी. थोरे्ड 

िायसे वाटले. त्यान े जवळ येऊन 

क ठून आलाि, क ठे जाि आििे 

याबद्दल हवचारर्सू केली. िेव्िा 

समजले की िो र्ि गावी एकटाच जािोय आहि माग ेरस्त्यामध्ये आम्िा सवापना त्याने र्हिले 

िोिे. िो वाटेि जेविासाठी थाुंबल्याम ळे आम्िी र् ढे आलो िोिो. आहि उत्स किेर्ोटी 

आजबूाजूला जुंगली प्राण्याुंचे अभयारण्य आि े याचा न हवचार करिा त्यान े आम्िाला 

थाुंबवले िोिे. आम्िाला श भेच्छा दऊेन िो र् ढ ेहनघनू गेला. मग आम्िीिी त्या जागी थोर्डा 

वेळ थाुंबनू आजूबाजलूा हिरवेगार हनसगप र्डोळ्याि भरुन घेिला. मन प्रसन्न झाल.े 
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र्डोंगरगाव दवेरी करि आम्िी मिाराष्ट्र छत्तीसगढ आुंिरराज्य चेकर्ोस्ट जवळ आलो. 

बावनदी ओलाुंरू्डन छत्तीसगढ राज्यािील राजनाुंदगाव हजल्ह्यामध्ये आलो. बोर्डप जवळ थाुंबनू 

थोरे्ड फोटो काढल.े मिाराष्ट्र राज्य स खरुर् र्ार करुन नवीन राज्यामध्ये प्रवेश करि िोिो 

त्याम ळे मन आनुंहदि िोिे. 

छत्तीसगढ राज्य भारि दशेाच्या मध्य र्वूप भागाि वसलेल ेआि.े छत्तीसगढ राज्याच्या 

उत्तरेला उत्तर प्रदशे व झारखुंर्ड, वायव्येला 

मध्य प्रदशे, र्हिमेला मिाराष्ट्र, दहक्षिेला 

आुंध्र प्रदशे व र्वूेला ओर्डीशा िी राज्य 

आििे. छत्तीसगढ ि ेनाव र्ुंर्राव्या शिकाि 

र्ररसरािील ३६ गर्डाुंवरुन र्र्डल े असावे 

असा अुंदाज आि.े यार्ैकी रायर् र आहि 

रिनर्रू क्षेत्राि प्रत्येकी १८ गर्ड आििे. या 

काळाच्या आर्ी या भागास दुंर्डकारण्य-दहक्षिकोशल या नावाने ओळखल ेजाि िोिे. 

स्वािुंत्र्यर्वूप काळाि छत्तीसगढ राज्य मध्य प्राुंिाचा भाग िोिे. त्यावेळी येथे बस्िर, 

काुंकेर, नाुंदगाव, खैरागढ, छ ईखदान, कावर्ाप, रायगढ, सक्ती, सारुंगगढ, स रग जा, जशर्रू, 

कोररया, चाुंगभरवार आहि उदयर्रू सुंस्थान िी १४ छोटी सुंस्थाने िोिी. िर रायर् र, 

हबलासर्रू, द गप िी खालसा राज्ये िोिी. भारिाच्या स्वािुंत्र्यानुंिर १९४८ साली छत्तीसगढचा 

समावेष मध्य भारिाि करण्याि आला. १९५० साली मध्य भारिचे नाव बदलनू िे मध्य 

प्रदशे करण्याि आल.े १ नोव्िेंबर १९५६ ला एकदा आहि मिाराष्ट्र राज्याची हनहमपिी 

झाल्यावर एकदा मध्य प्रदशे राज्याची नवी रचना करण्याि आली. या प्रत्येक वेळी छत्तीसगढ 

राज्य मध्य प्रदशेचाच भाग िोि.े १ नोव्िेंबर २००० ला छत्तीसगढ नावाच्या नव्या, २६ व्या, 

राज्याची रचना करण्याि आली. 

छत्तीसगढ राज्यामध्ये िीन राष्ट्रीय उद्यान, अकरा वन्यजीव अभयारण्य आहि चार व्याघ्र 

प्रकल्र् आििे. त्याम ळे ि ेभारिािील एक मित्वर्िूप र्यपटन कें द्र आि.े इुंद्राविी राष्ट्रीय उद्यान 

सगळ्याि प्रहसद्ध उद्यान आि.े िसेच बरनावर्ारा वन्यजीव अभयारण्य, िैमरू हर्ुंगला, काुंगेर 

घाटी राष्ट्रीय उद्यान, र्ेम्र्ड, सुंजय राष्ट्रीय उद्यान, सेमरसोि, सीिानाडी वन्यजीव अभयारण्य, 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 117 

 

उदुंहि वन्यजीव अभयारण्य, अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य, बादलखोल, भैरामगढ़, 

गोमदाप वन्यजीव अभयारण्य इत्यादी वन्यजीव अभयारण्य आििे. 

छत्तीसगढच्या गौरवशाली सुंस्कृिीची ओळख दिेारी क लेर्श्र मुंहदर राहजम, हशव मुंहदर 

चन्दख री, हसद्धेर्श्र मुंहदर र्लारी, आनुंद प्रभ  क टी हविार और स्वाहस्िक हबिार हसरर् र, 

जगन्नाथ मुंहदर खल्लारी, भोरमदवे मुंहदर कवर्ाप, बत्तीसा मुंहदर बारसरू आहि मिामाया मुंहदर 

रिनर् र यासि र् राित्वीय दृष्टीने अनमोल अनेक राज्य सुंरहक्षि स्मारके आििे. भोरमदवे, 

हसरर् र, राहजम बारसरू, िीरथगढ़ हकुं वा हचत्रकूट जलप्रर्ाि अशी कािी ऐहििाहसक प्राचीन 

र्यपटन हठकाि,े िसेच काुंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केशकाल घाटी, क टूमसर ग फा, कैलाश 

ग फा ह्या र्ि प्रेक्षिीय आििे. छत्तीसगढ साुंस्कृहिक दृष््टया भरर्रू समदृ्ध आि.े येथील र्ुंथी, 

स आ, राउि नाच ि े लोकनतृ्य आहि आहदवासी सम िामर्ील करमा, गौर, सरिुल ि े

लोकनतृ्य प्रहसद्ध आििे. 

सर्डक हचरचारी ला एका छोट्या र्ाब्यावर द र्ारच्या जेविासाठी थाुंबलो. जेवि ियार 

नव्ििे थोर्डा वेळ जािार िोिा. हनिीन 

भाई ुंना छत्तीसगढी स्थाहनक भाषा बोलिा 

येि िोिी, त्याम ळे त्याुंनी त्या भाषेि 

र्ाब्याच्या मालकाबरोबर गप्र्ा मारायला 

स रुवाि केली. आमच्या सायकल 

मोहिमेबद्दल ऐकून मालक ख श आहि 

आम्िाला मस्िर्ैकी स्थाहनक गरमागरम 

जेवि हमळाल.े छत्तीसगढ राज्यामध्ये 

प्रवेश करिाच आम्िाला मस्िर्ैकी स्थाहनक जेवि हमळाल ेिोिे. त्याम ळे आम्िी ख श िोिो. 

सवपजि त्यावर ि टून र्र्डले. जेविाबरोबर घरग िी िाक दिी र्ि हमळाल.े जेवि झाल्यावर 

थोर्डा वेळ आराम केला. गप्र्ा मारल्या आहि र् ढ ेहनघालो. 

आजचा आमचा सायकल प्रवास भुंर्डारा, गोंहदया, राजनाुंदगाव हजल्ह्यािनू िोिा. येथे 

रस्त्याच्या आजूबाजलूा घनदाट जुंगले िोिी. या जुंगलाि समदृ्ध वकृ्षराजी ठायीठायी 

आढळि.े अथापि यािील दोनचार वकृ्षच आर्ि ओळख ूशकिो. स्थाहनक लोकाुंशी गप्र्ा 

मारल्यावर जुंगलािील अनेक गमिीजमिी समजि गेल्या. येथील अभयारण्याि वाघ आहि 
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अनेक द हमपळ वन्यजीव आििे. वनखात्याने स्थाहनक आहदवासी लोकाुंच्या मदिीने आहि 

मेिनिीने ि ेजुंगल व वन्यजीव राखल ेआििे. त्याुंची सुंख्या वाढिे आि.े त्याम ळे अनेक 

र्यपटक िौसेने वेगवेगळ्या अभयारण्याुंि 

सिलींचे आयोजन करि आििे. येथील 

कािी आहदवासी गावाुंचे वनखात्याने 

जुंगलाबािरे र् नवपसन केल े आि.े 

र्ररसरािील या गावाुंमर्ील लोकाुंना 

वनखात्याने वेगवेगळ्या स्वरुर्ाि रोजगार 

हदला आि.े र्यपटनाशी सुंबुंहर्ि व्यवसाय, 

हनवास, िॉटेल, इत्यादी व्यवस्था अशी 

साखळी येथील र्ररसराि आिा हनमापि झाली आि.े याम ळे जुंगल राखायला िवुं, वाढायला 

िवुं, वाघिी हटकायला िवेि अशी आर् लकी आहि जबाबदारीची जािीव या लोकाुंमध्ये 

जािवि िोिी. हजप्सी चालक, वाटारे्ड, गाईर्ड म्ििनू वनखात्याने येथील स्थाहनक लोकाुंना 

प्रहशक्षि हदलुं आि.े िे उत्तम प्रकारे ि म्िाला जुंगलाचा फेरफटका घर्डवनू आििाि. 

िी जुंगले दरवेळी ऋिनू सार वेगवेगळ्या रुर्ाि सामोरे येिाि. यािील कािी भाग 

बाुंबचू्या वनाुंनी व्यार्ला आिे. येथे सार्र्डिारे मोिाचे झार्ड ि ेआहदवासींचे कल्र्वकृ्ष आिे. 

नारळासारख ेत्याचे अनेक उर्योग आििे. त्याला आहदवासी प्रहवत्र वकृ्ष मानिाि. िी झारे्ड 

िे कर्ीच िोर्डि नािीि. मोिाच्या झार्डाच्या फळाला टोळ म्िििाि. आहदवासी मोिफ लाुंचा 

उर्योग दारु बनवण्यासाठी र्ि करिाि. दरवषी उन्िाळ्याि प्रचुंर्ड प्रमािाि मोिाची फ ले 

गळिाि. िी वेचनू येथील आहदवासी लोक वषपभराची बेगमी करिो. िो त्याुंचा अन्नाचा साठा 

आि.े िेंदरू्त्ता फ टला की िो िोरू्डन आहदवासी वषपभराची कमाई करिो. त्यार्वूी िेंदरू्त्ता 

बाुंर्िीसाठी र्ारुंर्ररक वाक म्ििजेच झार्डाची साल काढण्याचे काम अनेक क ट ुंबे करीि 

असिाि. ि ेसवप मोठे र्न जुंगलाि हवख रलेले असि ेआहि आहदवासी लोक अिोरात्र िे र्न 

वेचि असिाि. र्ि त्याुंच्यामध्ये यावरुन कर्ी भाुंर्डि िोि नािी. जुंगलाि हवख रलेली 

मोिफ ले आहि िेंदरू्त्ता कोिी क ठे वेचावा आहि कसा वाटून घ्यावा याची त्याुंची र्ारुंर्ररक 

र्द्दि आि.े िी त्याुंना एकमेकाुंसोबि सियोगी र्द्धिीने जगायला हशकवि.े ि े येथील 

साुंस्कृहिक नािे आि.े 
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या आहदवासींच्या गरज आहि 

आकाुंक्षा वेगळ्या आििे. त्याुंना जुंगले 

िवेि, जुंगलामर्ील मोकळा वावर िवा 

व त्यािनू आवश्यक गोष्टी वार्रण्याचा 

अहर्कार िवा. बाह्य िस्िक्षेर्ाहशवाय, 

प्रभ त्वाहशवाय आर्ल्या र्द्धिीने 

शाुंिर्िे जगण्यासाठी त्याुंना स रहक्षि 

कोर्रा िवा. त्याुंची गोंर्डी भाषा, त्याुंचा 

वेष व त्याुंची सुंस्कृिी याुंना बािरेच्या लोकाुंनी िस ूनय,े ि च्छ लेखण्याचा अर्मान करु नय े

व त्याुंच्या जगण्यावर आक्रमि करु नय ेएव्िढीच त्याुंची माफक अर्ेक्षा आि.े 

येथे हमळिाऱ्या साग, बाुंब ूआहि िेंदरू्त्ता या प्रम ख वनोर्जर्ासनू मोठे उत्र्न्न हनमापि 

िोिे. र्ि या जुंगलावर सुंर्िूप मालकी सरकारची असल्याम ळे त्याचा फायदा आहदवासी 

लोकाुंना फारच कमी हमळिो आहि जुंगल ठेकेदारच जास्ि कमविाि. जुंगलमालाच्या 

हवक्रीर्ासनू सरकारला रॉयल्टी हमळि,े ठेकेदाराला नफा हमळिो, नोकरशािीला लाच हमळिे 

आहि नक्षलवाद्याुंनादेखील खुंर्डिी हमळि.े जुंगलािला आहदवासी मजरू म्ििून खर्िो फक्त. 

त्याम ळे येथील जनिेला जुंगल ि ेस्विःची सुंर्त्ती न वाटिा इिराुंच्या घशाि जािारी सुंर्त्ती 

वाटिे. येथे उच्च प्रिीच्या बाुंब ूहमळिो. जुंगलाच्या या हवराट भाुंर्डवलाचा फायदा घेि अनेक 

र्ेर्र हमलचा हवकास झाला आि.े ि ेजुंगलाचे उत्र्न्न सरकारकरे्ड जाि.े त्यािील अहिशय 

अल्र् रक्कम हवकास हनर्ी म्ििनू येथील आहदवासी जनिेसाठी र्रि हमळिो. जुंगल 

राखण्याचे आहि त्याचे उत्र्न्न स्विःच्या 

हवकासासाठी वार्रण्याचे स्विुंत्र या 

आहदवासी जनिेला हमळाल्यास त्याुंना 

जुंगल ि े द सऱ्याची सुंर्त्ती व आर्ल्या 

हवकासािील अर्डथळा वाटिार नािी. 

ग्रामीि भागािील लोक 

उर्जीहवकेसाठी शेिीबरोबरच र्श र्ालन 

यावर अवलुंबनू आििे. रस्त्यामध्ये आम्िाला गाय-बैल चरायला घेऊन हफरिारे अनेक जि 
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हदसले. कळर्ामध्ये भरर्रू ग रे िोिी. हचुंचोला, िेन्द नाला, कोिाका करि आम्िी 

राजनाुंदगावला र्ोिोचलो. 

राजनांदगाि वजल्िा िा भारिाच्या छत्तीसगढ राज्याि येिो. या हजल्ह्याच्या र्हिमेला 

मध्य प्रदशे मर्ील बालाघाट हजल्िा आहि मिाराष्ट्रािील गोंहदया व गर्डहचरोली हजल्ि े

आििे. उत्तरेला कबीरर्ाम, दहक्षिेला उत्तर बस्िर काुंकेर आहि र्वेूला बेमेिरा, द गप व बालोद 

हजल्ि ेआििे. राजनाुंदगाव ि ेमराठी सुंस्थान, भारिाला स्वािुंत्र्य हमळाल्यानुंिर, वल्लभभाई 

र्टेलाुंनी खालसा केले, आहि िो प्रदशे १९४८मध्ये द गप हजल्ह्याि हवलीन केला. १९७३ 

सालार्ासनू ि ेशिर आिा राजनाुंदगाुंव हजल्ह्याचे प्रशासकीय कें द्र आि.े र्वूी ि ेनुंदीग्राम 

गावाने ओळखले जायचे. येथील प्राचीन मिाल, िवेली, राज मुंहदर इत्यादी या हठकािाच्या 

गौरवशाली समाज, सुंस्कृिी, र्रुंर्रा व राजाुंचे मित्व व इहििास साुंगिाि. येथे अनेक 

शासकाुंनी राज्य केल.े 

ि ेहठकाि म ख्यिः लाकूर्डाच्या व्यार्ारासाठी प्रहसद्ध आि.े येथे कृषी आर्ाररि अनेक 

छोटे मोठे उद्योग आिेि. ग्रामीि भागािील 

लोक उर्जीहवकेसाठी र्श  र्ालन, दरू् रे्डअरी, 

र्ोल्री आहि मत्स्य र्ालन यावर अवलुंबनू 

आििे. जुंगलाि राििारे कािी लोक 

आय वेहदक औषर्े ियार करिाऱ्या 

उद्योगाुंसाठी आवळा, मिुआ, आुंबा, सीिाफळ 

आहि इिर कािी औषर्ी झार्डाुंची र्ाने गोळा 

करिाि. येथे म ख्यिः िाुंदळू, ज्वारी, बाजरी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या र्डाळी इत्यादींचे र्ीक 

घेिल ेजाि.े 

येथे मोठया प्रमािाि च न्याच ेदगर्ड सार्र्डिाि. िसेच वेगवेगळी खहनज ेसार्र्डिाि. 

त्याम ळे येथे खािी आहि खहनज क्षेत्राशी सुंबुंहर्ि उद्योग कारखाने आििे. राजनाुंदगाव 

हजल्ह्याि अनेक र्यपटनस्थळे आििे. त्यार्ैकी हशव मुंहदर गुंर्डई हटकरी र्ारा, हशव मुंहदर 

घहटयारी, नमपदा क ुं र्ड व मराठा कालीन र्ुंचायिन शैलीचे मुंहदर, नैसहगपक ग िा मुंदीर् खोल 

ठाक रटोला, र्डोंगरेर्श्र मिादवे जुंगलर् र, कला सुंगीि हवर्श्हवद्यालय खैरागढ, जगन्नाथ मुंहदर 

व बैरागी राजाुंची राजर्ानी, बम्लेर्श्री मुंहदर र्डोंगरगढ, नैसहगपक ग िा अुंबागढ चौकी, र् राित्व 
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सुंग्रिालय, म हक्त बोर् र्ररसर, हत्रवेिी सुंग्रिालय राजनाुंदगाुंव, खारा वन, मनगटा वन्यजीव 

उद्यान इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 

आजचा आमचा सायकल प्रवासाचा मागप नक्षलग्रस्ि भागािनू िोिा. मिाराष्ट्र आहि 

छत्तीसगढ सीमेवर असिाऱ्या या वादग्रस्ि नक्षलग्रस्ि भागाबद्दल आम्िी भरर्रू वाचले िोिे, 

इिराुंकरू्डन ऐकल ेिोिे. येथे असिाऱ्या जुंगलाि 

ल टले जािे हकुं वा त्रास हदला जािो अशा 

घटनाुंचा कािी जिाुंनी उल्लेख केला आि.े र्ि 

आम्िाला यार्ैकी असा कािीच वाईट अन भव 

आला नािी. उलट हठकहठकािी गावािील 

लोकाुंकरू्डन आमचा आदरर्वूपक र्ािुिचार 

झाला. सवाांशी मनमोकळेर्िाने गप्र्ा झाल्या. 

येथील आहदवासी लोक गरीब आहि सार्े 

आििे, र्ि िे समार्ानी आिेि. हनसगापच्या साहनध्याि शेिी करि रममाि आिेि. 

आज राजनाुंदगावला गार्डगीळ सर म ुंबईिून रेल्वेने येऊन आम्िाला भेटले. आिा 

आमची टीम नऊ जिाुंची झाली. एक जि वाढला त्याम ळे सवप ख श िोिे. शेवटच्या क्षिाला 

आलले्या ऑहफस कामाम ळे त्याुंना म ुंबईिुन आमच्याबरोबर हनघिा आल े नव्िि.े िे 

अगोदरच म क्कामाच्या लॉजवर र्ोिोचले िोिे. त्याुंनी त्याुंची सायकल जोरू्डन ियार केली. 

रात्री जेवि झाल्यावर आम्िी शिराि हफरुन आलो. 

***  
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वदिस नऊिा: राजनांदगाि ते आरंग 

 

मागप: राजनाुंदगाव- ठेकवा- दवेर्डा- द गप- हभलाई- रायर् र- रीवा- आरुंग (११६/ १२१३ हकमी) 

(हजल्ि:े राजनाुंदगाव- द गप- रायर् र) 

 

स प्रभाि छत्तीसगढ..!! छत्तीगढ राज्यािील र्हिला म क्काम खासच िोिा. र्हिल्याुंदाच 

या राज्याि सायकल चालवि येि िोिो 

आहि या भागािनू प्रवास करण्यासाठी, िा 

प्रदशे अन भवण्यासाठी आम्िी सवपच आि र 

झालो िोिो. र्िाटे ियार िोऊन सवपजि 

सायकल जवळ आले. िेव्िा समजले की 

दशेम ख सराुंची सायकल र्ुंक्चर आि.े मग 

सकाळी िो र्ुंक्चर काढला आहि हनघालो. 

वाटेमध्ये जे चिाचे द कान उघर्डलेल े हदसले 

हिथे चिासाठी थाुंबलो. नेिमीप्रमािे िेथील स्थाहनक लोकाुंकरू्डन आमच्या सायकल 

मोहिमेबद्दल हवचार्सू झाली, गप्र्ा रुंगल्या व र् ढील प्रवासासाठी श भेच्छा हमळाल्या. 

या राजनाुंदगाव शिराि अनेकजि आर्ल्या दनैुंहदन जीवनामध्ये सायकलचा वार्र 

करि आििे, ि ेर्ािून बरे वाटल.े या भागािील गावामध्ये आम्िाला अनेक िलाव हदसल.े 

कािी िलाव िर वेगवेगळ्या रुंगाच्या कमळाच्या 

फ लाुंनी भरलेल ेिोिे. या िलावाुंवर कािी छोटे घाट 

र्ि बाुंर्लेले िोिे. गावािील अनेकजि सकाळी 

आुंघोळीसाठी या िलावाुंचा उर्योग करिाि. स्त्रीया 

आहि र् रुषाुंसाठी वेगवेगळे घाट िोिे. आम्िाला ि े

समजल्यावर सकाळी आम्िी कोित्यािी 

िलावाच्या जवळ जायचो नािी. िलावाि 

कमळाची फ ले असली िरी लाुंबनूच िलाव 

र्ािायचो आहि त्याचा फोटो र्ि काढायचो नािी. 
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रस्त्याच्या बाजूला भािाची शेिे भरर्रू िोिी. 

भािाच्या र्ान्याच्या लोंब्या ियार झाल्या 

िोत्या. सगळी शेिे हर्वळीशार हदसि िोिी. 

कािी हठकािी भाि कार्नू भारे करुन ठेवलेले 

िोिे. थोर््डया वेळाने एके हठकािी र्ाब्यावर 

चिासाठी थाुंबलो. गरमागरम चिा हर्ऊन र् ढ े

हनघालो. स ुंदर, ठेकवा, दवेर्डा करि अुंजोर ला 

आलो. द गप हजल्िा स रु झाला िोिा. 

दुगप वजल्िा छत्तीसगढ राज्याच्या मध्यभागी, हशवनाथ नदी आहि मिानदीच्या खोऱ्याि 

वसलेला आि.े द गप हजल्ह्याच्या उत्तरेला बेमेिरा, र्वेूला रायर् र, दहक्षिेला र्मिरी व बालोद 

आहि र्हिमेला राजनाुंदगाव हजल्ि ेवसलेले आिेि. हजल्ह्याचा अहर्किम भूभाग मैदानी 

आि.े छत्तीसगढ राज्याचा औद्योहगक हवकास द गप हजल्ियाुंर्ासनू स रु झाला. येथील हभलाई 

र्ोलाद सुंयुंत्र स रु झाल्यावर आजबूाजूच्या प्रदशेाि अनके लोि, र्ोलाद सुंबुंहर्ि औद्योहगक 

कारखाने वसवल ेगेल.े त्याम ळे िा औद्योहगक हजल्िा म्ििनू र्ि ओळखला जािो. 

द गप हजल्िा १ जानेवारी १९०६ ला रायर् र आहि हबलासर्ूर हजल्ह्यािील कािी क्षेत्र 

हमळून बनला. त्याकाळी आजचे राजनाुंदगाव आहि कबीरर्ाम म्ििजेच कवर्ाप हजल्ि ेर्ि 

द गप हजल्ह्याचा भाग िोिे. १९७३ ला द गप हजल्ह्याचे हवभाजन िोऊन राजनाुंदगाव हजल्िा 

अहस्ित्वाि आला. १९९८ ला राजनाुंदगाव हजल्ह्याचे हवभाजन िोऊन कबीरर्ाम हजल्िा 

अहस्ित्वाि आला. १९०६ च्या अगोदर द गप रायर् र हजल्ह्यािील एक ििसील िोिा. २०१२ 

ला द गप हजल्ह्याचे र् न्िा हवभाजन िोऊन बेमेिरा आहि बालोद हजल्ि ेअहस्ित्वाि आल.े द गप 

हजल्िा छत्तीसगढ राज्याचा गौरव आि.े 

िा हजल्िा साुंस्कृहिक हवहवर्िा, 

सामाहजक सामुंजस्य आहि नैसहगपक 

सुंसार्नाुंनी सजलेला असनू येथे अनेक 

जाि र्ुंथाचे लोक राििाि. त्याुंच े

लयबद्ध लोक सुंगीि, नाटक आहि नतृ्य 

शैली वेगळेर्िा जर्नू आिेि. 
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हजल्ह्यािील प्रम ख नदी हशवनाथ असनू िी मिानदीची उर्नदी आि.े िी राजनाुंदगाव 

हजल्ह्यािील र्ानाबरसच्या र्वपिाुंमध्ये 

उगम र्ाविे. िी दहक्षिेकरू्डन उत्तरेकरे्ड 

वािि जाि असिाना द गप हजल्ह्याला दोन 

भागाि हवभागि े आहि हबलासर्रू 

हजल्ह्यािील हशवरीनारायिजवळ 

मिानदीला हमळि.े हशवनदी द गप 

हजल्ह्यािनू स मारे २५० हकमी अुंिर 

वाििे. खारुन, िाुंद ला, खरखरा, िाफ, 

सुंकरी, आमनेर, सोनबरसा, स रिी, ज झरा, घ घरी, गब्दा, करुिा, लोरी इत्यादी हशवनदीच्या 

उर्नद्या आििे. 

हजल्ह्यामध्ये उच्च प्रिीचे च न्याच ेदगर्ड हमळिाि. िसेच कािी खहनजे र्ि हमळिाि. 

नुंहदनी, सेमररया, ख दुंनी, हर्थौरा, सिगाुंव, दउेरझाल, अहिवारा, अछोली, मािरागोटा, 

घोटवानी, मेरे्डसरा इत्यादी हठकािी खािी असनू िेथे उत्खनन केले जाि.े या खहनजाुंचा 

उर्योग हभलाई र्ोलाद सुंयुंत्रामध्ये र्ोलाद हनहमपिीसाठी केला जािो. च न्याच्या दगर्डाुंचा 

उर्योग हसमेंट उत्र्ादनासाठी केला जािो. द गप हजल्ह्याि अनेक र्यपटनस्थळे आििे. त्यार्ैकी 

र्ार्श्प िीथप, र्ार्श्पनाथ मुंहदर नगर् रा, मैत्री बाग प्रािी सुंग्रिालय, िाुंद ला रॅ्डम, हसयादवेी मुंहदर, 

चुंर्डी मुंहदर, क कूरदवे, बरबसर्रू, जग्गनाथ मुंहदर हभलाई इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 

हशवनाथ नदी ओलाुंरू्डन र् ढ े आलो. द गप शिराजवळ बायर्ास नाक्याला नाष्टा 

करण्यासाठी थाुंबलो. येथे भरर्रू वेगवेगळे 

छत्तीसगढी र्दाथप िोिे. कािी ओळखीच े

वाटि िोिे र्ि त्याुंना येथे वेगळ्या नावाने 

ओळखल ेजाि िोिे. येथे आम्िी सगळे 

नवीन वाटिारे येथील र्ारुंर्ाररक र्दाथप 

खाल्ल.े यामध्ये चीला, फरा, म हठया, 

र् सका, चउँसेला र् र्डी, नमकीन दिेरउरी, 

िथ फोर्डवा, बरा उररददार, बरा मूुंगद्ध िा 
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नाष्टा केला. बरा म्ििजे आर्ल्याकर्डचे भजी वरे्ड. नुंिर कािी हमठाई खाल्ल्या. येथे बबरा, 

दिेरउरी, मालर् आ, दरू्फरा, अईरसा या ओल्या हमठाई आहि ठेठरी, ख रमी, हबहर्डया, 

हर्हर्डया हमष्ठान, र्ची, र्रून लारू्ड, करी लारू्ड, बूुंदी लारू्ड, मरूाप लारू्ड, लाई लारू्ड, खाजा, कोचई 

र्र्ची, चौसेला, ग लग ला इत्यादी स क्या हमठाई प्रहसद्ध आििे. ि ेसवप सकाळच्या नाष्टाला 

थोरे्ड जास्िच िोि िोिे, र्ि र् ढील प्रवासाि ि ेअस ेर्दाथप खायला हमळिील की नािी िा 

हवचार मनाि आला आहि मग आम्िी सवप र्दाथापची चव चाखली. खरुंच छत्तीसगढी 

खाद्यसुंस्कृिी खासच आि ेयाचा प्रत्यय र्हिल्याच हदवशी आला. 

आमच्या सायकल र्ािून कािीजि जवळ येऊन हवचारर्ूस करु लागल.े आमच्या 

सायकल मोहिमेबद्दल समजल्यावर 

भरर्रू गदी जमली.येथे नेिरु नगर 

स्थाहनक असोहसएशन, छत्तीसगढ 

शीख र्ुंचायि आहि द गप नगर 

र्ाहलका प्रशासकीय अहर्कारी 

याुंनी आमचे स्वागि केले. त्यामध्ये 

दहेवुंदर हसुंग भाहटया, इुंदर बीर 

आनुंद, स खबीर िोका, स नील द बे, फारुक अन्सारी इत्यादी अनेक नागररक िोिे. सवाांनी 

आमच्या सायकल मोहिमेला श भेच्छा हदल्या. सवाांबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. स्थाहनक चॅनलसाठी 

म लाखिी झाल्या. त्या सवाांचे आभार माननू आम्िी हभलाईला हनघालो. 

द गप हभलाई र्ररसराि अनेक र्ोलाद कारखाने आहि इिर उद्योग आििे. येथील बिुिेक 

कामगार आहि नागररक मोठ्या प्रमािाि सायकलचा वार्र करिाि. इथ ेरस्त्यावर आम्िाला 

एकत्र सायकल चालवि कामावर जािारे भरर्रू ग्र र् हदसले. बिुिेक जिाुंच्या सायकलला 

द र्ारचा जेविाचा र्डब्बा िोिा. कािीजि िर घोर्डा सायकलवर बायकोला हकुं वा द सऱ्याला 

र्डबलसीट घेऊन जािारे र्ि हदसले. कािी जि आम्िाला मागे टाकून वेगाि र् ढे र्ि हनघनू 

गेल.े या सवाांबरोबर गप्र्ा मारि आम्िी हनघालो. 

हभलाईमध्ये असिारे हभलाई इस्र्ाि सुंयुंत्र म्ििजेच हभलाई स्टील प्लाुंट ि े भारि 

दशेािील प्रम ख इस्र्ाि उत्र्ादक सुंयुंत्र आि.े त्याची स्थार्ना १९५५ मध्य ेयेथे करण्याि 

आली. इस्र्ाि ि ेस्टील व र्ोलाद या नावाने र्ि ओळखले जािे. िा र्ोलाद कारखाना रेल्व े
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र्टरी, मोठ्या र्ोलाद प्लटे उत्र्ादनासाठी प्रहसद्ध आि.े 

र्ोलाद िा लोि व काबपन याुंर्ासनू बनवला जािारा हमश्रर्ािू 

आि.े त्याि लोिाचे प्रमाि जास्ि असि ेव कमी प्रमािाि 

काबपन असिो. र्ोलादाचे िीन प्रकाराि वगीकरि करिाि. 

०.३ टक्केर्यांि काबपन असलेल्या र्ोलादास मध्यम र्ोलाद 

म्िििाि. ०.३ िे ०.६ टक्के काबपन असेल िर हमर्डीयम 

र्ोलाद सुंबोर्ले जाि.े िसेच ०.६ टक्क्यावर काबपन असेल 

िर त्यास उच्च र्ोलाद म्िििाि. र्ोलादाचा र् नवापर्र िोिो. 

लोखुंर्डी भुंगारार्ासनू र् न्िा नव ेर्ोलाद ओिले जाि.े िे अस े

र् न्िा र् न्िा ओिनूिी करुनिी त्याच्या ग िवते्ति फरक र्र्डि नािी. िेवढेच मजबूि राििे. जनूी 

जिाज े िोरू्डनिी त्यािनू असे भुंगार र्ोलाद हमळवले जाि.े भारिाि उत्र्ादन िोिाऱ्या 

र्ोलादामध्ये मध्यम र्ोलादाचे प्रमाि सवाांि जास्ि आि.े 

र्ोलादाच्या हमश्रर्ािूुंचा फायदा असा असिो की मळू र्ािरू्ेक्षा वेगळे व चाुंगले ग िर्मप 

त्याि असिाि. मॅ ुंगेनीज र्ाि ू र्ोलाद हनहमपिी प्रहक्रयेि वार्रुन र्ोलादाचा किखरर्िा 

वाढवला जािो. त्याच प्रहक्रयेि हशस े िा र्ाििूी वार्रला जािो. लोखुंर्डार्ेक्षा र्ोलाद 

अनेकर्टीने मजबिू, किखर असि.े 

र्ोलादामध्ये आिखी एक घटक हमळवून 

त्यार्ासनू हवशेष र्ोलाद बनवल े जाि.े 

र्ोलादमध्ये क्रोहमयम हमळवले िर 

त्यार्ासनू स्टेनलेस स्टील र्ोलाद बनि.े 

स्टेनलेस म्ििजे र्डाग न र्र्डिारे. 

स्वयुंर्ाकाची भाुंर्डी बनवण्यासाठी याचा 

उर्योग िोिो. िसेच र्ोलादाि हनकेल, िाुंबे, हशस,े मॅ ुंगेनीझ, हसहलकॉन इत्यादी घटक 

र्दाथपिी हमळवनू हवशेष प्रकारचे र्ोलाद बनवले जाि.े र्ोलाद वर जस्िाचा म लामा देऊन 

त्यार्ासनू ग्लॅल्वनाईझ्र्ड र्ोलाद ियार िोिे. अश्या प्रकारचे एकूि ऐ ुंशीवर र्ािू आज ज्ञाि 

आििे. त्याि र्ोलादाला खरू् मित्त्वाचे स्थान आि.े र्ोलादाचे उत्र्ादन व वार्र हकिी आि े

ि,े त्या दशेाच्या आहथपक हवकासाचे हनदशेक मानले जाि.े कारि त्याचा वार्र र्ायाभिू 
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स हवर्ा क्षेत्राि िोिो. र्ोलादाचा वार्र बाुंर्काम क्षेत्राि िोिो. घरे, र्लू बाुंर्िाना िे वार्रल े

जाि.े वािन उद्योगाि क्षेत्राि, युंते्र िसेच घरगिूी उर्करिे, रेल्व,े वीज अशा क्षेत्राि र्ोलादाचा 

वार्र िोिो. िोिो. सुंरक्षि खात्याच्या सार्न साम ग्रीि मोठ्याप्रमािाि र्ोलाद वार्राि येि.े 

हभलाईिून िीस हकमी अुंिरावर रायर् र 

शिर िोिे. हनिीन भाई ुंच्या लिानर्िी, 

क ट ुंब नोकरीहनहमत्त रायर् रला वास्िव्याला 

िोिे. त्याुंच्या स्वभावाम ळे येथे ओळखीची, 

घरग िी सुंबुंर् जर्लेली अनेक मािसे 

जोर्डलेली गेली. आज द र्ारचे जेवि 

रायर् रला त्याुंच्या ओळखीच्या बेबी 

दीदीच्या घरी िोिार िोिे. रायर् र शिराबािरे हसर्डनी सराुंची सायकल र्ुंक्चर झाली. सहव्िपस 

रोर्डला बाजूला थाुंबनू र्ुंक्चर काढला आहि र् न्िा िवा भरिाना त्याुंनी जास्ि िवा भरली 

त्याम ळे र् न्िा र्ुंक्चर झाला. ट्यबू फाटली आहि टायरला भोक र्र्डल.े िे द रुस्ि करुन आम्िी 

रायर् र शिराि हनघालो. 

हनिीन भाई ुंच ेहमत्र आमची वाट र्ािि िोिे. आम्िाला उशीर झाला म्ििनू िे न्यायला 

अध्याप वाटेमध्ये आल.े घरी गेल्यावर आमचे आदरर्वूपक स्वागि झाल.े हनिीन भाई आहि 

आम्िी येिार म्ििनू आज 

सवपजि घरी थाुंबले िोिे. 

हनिीन भाई ुंची बेबी दीदी, 

नस,ू झक्की, अहकब, 

िसीफ आहि त्याुंचे इिर 

नािेवाईक र्ि जमा झाले 

िोिे. सवाांबरोबर गप्र्ा 

रुंगल्या. 

आमच्या सायकल र् ळीम ळे खराब झाल्या िोत्या. बाजलूाच गार््डयाुंचे सहव्िपस सेंटर 

िोिे, हिथे आम्िी आमच्या सायकल र् ण्यासाठी हदल्या आहि त्याला फक्त र्ािी मारुन 

सायकल र् वायला साुंहगिले. त्यावेळेला इिर काम चाल ूअसल्याने त्यान ेदोन िासानुंिर 
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येण्यासाठी साुंहगिले. आम्िी जेवि करण्यासाठी र्रि आलो. द र्ारचे जेवि थोरे्ड जास्िच 

झाले. खास मटि हबयापिीचा बेि िोिा. 

शािाकारी हमत्राुंना र्नीर भाजी, दाल, 

रोटी, र् लाव असा मेनू िोिा. नुंिर गोर्ड 

खीर त्याम ळे झोर् यायला लागली. हसर्डनी 

सराुंच्या सायकलचा टायर थोर्डा फाटलेला 

िोिा. त्याम ळे िे नवीन टायर 

आिण्यासाठी शिराि मोटारबाईकवर 

गेल.े हनिीनभाई इिर नािेवाईकाुंना 

भेटण्यासाठी गेल.े आम्िी र्ि थोर्डा वेळ आराम केला. शिराि हसर्डनी सराुंना नवीन टायर 

हमळाला नािी र्ि त्या मार्ाचे दोन ज ने टायर हमळाल ेव िे घेऊन आल.े थोर््डया वेळान े

आम्िी सवप बाजलूा असलेले स्वामी 

हववेकानुंद सरोवर र्ािायला गेलो. येिाना 

सायकल घेऊन आलो. सवाांच्या सायकल 

चकाचक झाल्या िोत्या. रायर् रला 

रािण्यासाठी आग्रि झाला. र्ि आजचा 

आमचा म क्काम आरुंगला ठरलेला 

असल्याम ळे आम्िी आदरर्वूपक नकार 

हदला. चिा झाला आहि सवाांचा हनरोर् घेऊन र् ढ ेआरुंगला हनघालो. क ट ुंबािील कािीजि 

आम्िाला शिराबािरे सोर्डण्यासाठी व रस्िा दाखवण्यासाठी आमच्याबरोबर आल.े 

रायर् र शिराि सायकलसाठी 

वेगळा स्विुंत्र मागप आि.े यावरुन फक्त 

सायकल चालवल्या जािाि. आम्िी 

रायर् र शिरािील िेलीबाुंर्ा 

िलावाजवळ आलो. आमच्या 

सायकल र्ािून अनेकाुंनी हवचारर्सू 

केली. अनेकाुंनी आमच्या सोबि 
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फोटो, सेल्फी काढून घेिली. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. त्यावेळेला िदै्राबादमध्ये 

र्डॉक्टरबरोबर घर्डलेल्या द ःखद घटनेच्या हनषेर्ाथप सवपजि जमले िोिे. आम्िीिी थोर्डा वेळ 

थाुंबनू आदराुंजली वाहिली. रायर् र शिर ि े छत्तीगढ राज्याची राजर्ानी आहि रायर् र 

हजल्ह्याचे प्रशासकीय म ख्यालय असल्याम ळे खरू्च मोठे आहि हवस्िारलेल ेआि.े 

रायरु्र वजल्िा छत्तीसगढ राज्याच्या मध्यभागाि हस्थि आि.े या हजल्ह्याच्या उत्तरेला 

बलौदाबाजार भाटार्ारा, र्वेूला मिासम ुंद, दहक्षिेला गररयाबुंद व र्मिरी आहि र्हिमेला 

बेमेिरा व द गप ि ेहजल्ि ेवसलेले आििे. मिानदी आहि खारुन या हजल्ह्यािनू वाििाऱ्या नद्या 

असनू येथे अनेक हर्के घेिली जािाि. िा भाग र्ान्याचे कोठार म्ििनू ओळखला जािो. 

ऐहििाहसक आहि र् राित्वीय दृष्टीन े

रायर् र हजल्िा दहक्षि कोशल साम्राज्याचा 

भभूाग िोिा. येथे अनेक शासक िोऊन गेल.े 

अस े साुंहगिले जाि े की कलच री वुंशाचा 

राजा रामचुंद्र याचा र् त्र िह्दवे राय यान े

१४०२ मध्य ेरायर् र नगर वसवले आहि येथे 

राजर्ानी बनवली. 

रायर् रिून हनघेर्यांि काळोख झाला िोिा. सुंध्याकाळचे सारे्डसिा वाजले िोिे. आजचे 

म क्कामाचे हठकाि आरुंग िे िीस हकमी दाखवि िोि.े आरुंगला हनिीन भाईच्या ओळखीचे 

सािू क ट ुंब िोिे. त्याुंच ेहिथे ररुंकू फॅहमली रेस्टोरेन्ट नावाचे िॉटेल िोिे. सोबिच िे नवीन लॉज 

स रु करिार िोिे. लॉज ियार झाला िोिा आहि त्याचे उदघाटन आमच्यामाफप ि िोिार िोिे. 

सवपजि आमची वाट र्ािि िोिे. 

सवाांनी सायकलला असिाऱ्या र् ढच्या आहि मागच्या लाईट चाल ू केल्या आहि 

सायकल चालवि हनघालो. रायर् र शिरार्ािून वीस हकमी अुंिरावर नया रायर् र शिर वसवल े

गेल े आि.े िसेच हवमानिळ, हक्रकेट स्टेहर्डयम आहि औद्योहगक कारखाने र्ि रायर् र 

शिराबािरे आििे. ि ेसवप आमच्या रस्त्यावर िोिे त्याम ळे रस्त्याला लाईट आहि वािनाुंची 

ये-जा भरर्रू िोिी. रायर् रला आमचा थोर्डा जास्ि वेळ गेला िोिा त्याम ळे आरुंगला रात्री 

उहशरा आठ वाजिा र्ोिोचलो. उशीर झाल्याम ळे आम्िाला वाईट वाटि िोिे. 
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आरुंगला साि ूक ट ुंहबयाुंच्या ररुंकू फॅहमली रेस्टोरेन्ट िॉटेलजवळ र्ोिोचलो. हिथे िर 

आमची वाट र्ािि भरर्रू 

जि जमले िोिे. आम्िी 

आलो कळल्यावर अजनू 

अनेकजि जमा झाले. 

आरुंगमर्ील मान्यवर 

व्यक्ती आल्या. आमचे 

जोरदार स्वागि झाले. 

आम्िा सवाांना िार घालण्याि आला. र्ेढे वाटले गेल.े आम्िी ि ेअस ेकािी अर्ेहक्षि केल े

नव्ििे. िो एक न हवसरिा येिारा क्षि िोिा. 

त्या लॉजमध्ये राििारे आम्िी र्हिलेच ग्रािक िोिो. त्याम ळे प्रत्येक रुममध्ये सवपच 

वस्ि ूनवीन िोत्या. र्लुंग, चादर, उश्या, र्र्डद,े र्ुंखा, बादली, टर्, टॉवेल इत्यादी सगळेच 

नवीन िोिे. जेविाचा बेि िर भारीच िोिा. जेविामध्ये खास छत्तीसगढमर्ील स्थाहनक 

लोकहप्रय र्क्वान्न िोिे. यामध्ये छत्तीसगढी इढिर, अरबी र्त्ता, कोचई र्त्ता कढी िा र्दाथप 

मस्िच िोिा. यामध्ये अळूच्या वर््डया ियार करुन त्या कढीमध्ये हकुं वा भाजी बनवनू खाल्ल्या 

जािाि. आम्िी सवपजि र्ोटभर जेवलो. आजचा हदवस खासच िोिा. 

***  
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वदिस दिािा: आरंग ते सरायर्ाली 

 

मागप: आरुंग- हबरकोनी- र्टेवा- हर्थोरा- सुंकरा- बासना- सरायर्ाली (१२४/ १३३७ हकमी) 

(हजल्ि:े रायर् र- मिासम ुंद) 

 

सकाळी ियार िोऊन खाली आलो. र्ाहकां गची वेगळी सोय नसल्याम ळे सवप सायकली 

िॉटेलमध्ये आि उभ्या केल्या िोत्या त्या बािरे काढल्या. िवा िर्ासली आहि र्ॅहनअर 

लावले. काल हमळालेले िार सवाांनी 

सायकलला बाुंर्ले. मस्िर्ैकी कर्डक 

चिा झाला. सवाांचे आभार माननू 

आम्िी हनरोर् घेिला. जवळच भाुंर्ड 

दवेल मुंहदर िोिे. िे र्ािण्यासाठी 

आम्िी गावामध्ये हशरलो. सकाळची 

वेळ िोिी त्याम ळे म ख्य दरवाजाला 

क लरू् िोिे. आमच्या सायकल र्ािून गावाि गदी जमा झाली. त्यार्ैकी एकाने क ल र्ाची 

चावी आिली व आम्िी आि मुंहदराजवळ आलो. 

मिानदी हकनारी असलेल ेआरुंग ि ेएक प्राचीन र्ौराहिक आहि ऐहििाहसक नगर आि.े 

प्राचीन मिाभारि काळाि इथे मोरध्वज याची राजर्ानी िोिी. एका आख्याहयकेन सार 

कृष्ट्िाच्या साुंगण्यावरुन मोरध्वज राजाने आर्ला म लगा िाम्रध्वज याचे अुंग, आरा म्ििजेच 

करवि या लाकूर्ड कार्ण्याच्या ित्याराने हचरले. आरा आहि अुंग या दोन शब्दार्ासनू उत्र्त्ती 

िोऊन या नगराच े नाव आरुंग र्र्डल.े या र्रुंर्रेन सार या गावामध्ये आिार्यांि आरा या 

ित्याराचा उर्योग केला जाि नािी. 

आरुंग ि ेजैन र्मप अन यायाुंचे प्रम ख स्थळ आि.े येथे प्राचीन जैन मिूीहशवाय ग प्त 

कालीन म द्रा, राजहषपि ल्य क ल वुंश, शरभर् रीय आहि कलच री काळािील अनेक अहभलेख 

सार्र्डले आिेि. येथे भरर्रू हठकािी प्राचीन मिूी आहि मुंहदराुंचे अवशेष र्र्डलेले आिेि. 

आरुंगमध्ये प्राचीन काळािील अनेक हिुंद ूआहि जैन मुंहदरे आििे. 
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यार्ैकी नऊव्या शिकाि ििैय वुंशीय राजाुंनी बनवलेले भाुंर्ड दवेल मुंहदर एक प्रम ख 

जैन मुंहदर आि.े या र्ाहिमाहभम खी 

मुंहदराचा मुंर्डर् नष्ट झाला असनू 

गाभाऱ्यामध्ये िीन जैन िीथपकराुंच्या 

मिूी आििे. मुंहदराच्या बािरेील 

हभुंिींवर नतृ्य करिाऱ्या अप्सरा, यक्ष, 

यक्षी, मदृूुंग ढोल वाजविारे स्त्री र् रुष 

अशा खज रािो मुंहदरासारख्या हवहवर् 

अलुंकृि मिूी कोरलेल्या आििे. ि े

मुंहदर भारिीय र् राित्व सवेक्षि 

हवभागाने स्मारक म्ििनू जिन केलेले 

आि.े त्याम ळे ि ेर्ािण्यासाठी अनेक 

र्यपटक येथे येिाि. प्राचीन भाुंर्ड दवेल 

मुंहदर र्ािून बािरे आलो, थोर्डा वेळ लोकाुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. गावािील कािी लिान म ले 

र्ि त्याुंच्या सायकल घेऊन जमली. आमच्या मोहिमेबद्दल आहि सायकल चालवण्याचे 

मित्व साुंगनू आम्िी र् ढे हनघालो. येथे अनेकजिाुंना मराठी भाषा र्ि समजि े आहि 

िोर्डकीमोर्डकी बोलिा येि.े 

थोर््डया वेळाि मिानदीच्या र् लावर आलो. समोर सयूप न किाच उगवनू ढगाुंमागे 

लर्ाछर्ी खेळि िोिा. सायकल थाुंबवनू मिानदी र्ाहिली. नदीचे र्ात्र खरू्च हवस्िारलेल े

िोिे आहि र्ािीिी खरू् िोिे. 

नदीच्या स कलेल्या र्ात्रामध्ये वाळू 

जमा करि ेचाल ूिोिे. मिानदी िी 

छत्तीसगढ आहि ओहर्डशा या 

राज्यामर्ील मोठी नदी आिे. या 

नदीचा उगम रायर् र जवळ र्मिरी 

हजल्ह्यािील हसिावा र्वपिराुंगेि 

झाला असनू िी अुंदाजे ८५५ 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 133 

 

हकमीचे अुंिर र्ार करुन बुंगालच्या उर्सागराला हमळि.े र्ैरी, सोंढ र, हशवनाथ, िसदवे, 

अरर्ा, जोंक, िेल इत्यादी उर्नद्याुंकरू्डन मिानदी मोठ्या प्रमािाि र्ािी ग्रिि करिे आहि 

नावाप्रमािे हवशाल रुर् र्ारि करिे. छत्तीसगढ मध्य ेमिानदीच्या िीरावर र्मिरी, काुंकेर, 

चारामा, राहजम, चम्र्ारि, आरुंग, हसरर् र, हशवरी नारायि आहि ओहर्डशामध्ये सम्बलर् र, 

बलाुंगीर, कटक इत्यादी हठकाि ेआििे. 

मिानदीचा अनेक प्राचीन ग्रुंथाुंमध्ये उल्लेख असनू हिला कनकनुंहदनी, मुंदवाहिनी, 

हचत्रोत्र्ला, हनलोत्र्ला, मिानुंदा, मिार्श्ेिा अशा नावाने ओळखले जाि.े या नदीच्या 

खोऱ्यामध्ये अनेक राज्ये, नगरे, 

सुंस्कृिी उदयाला आल्या. गुंगा 

नदीसारखी र्हवत्र असल्याने या 

नदीच्या िटावर अनेक 

ऐहििाहसक मुंहदरे, घाट, र्ाहमपक, 

लहलि कला िसेच व्यार्ारी कें द्र 

आििे. प्राचीन काळी या नदीचा 

उर्योग दळवळिासाठी केला 

जाि अस.े व्यार्ारी जलमागापने येथील वस्िूुंची आयाि हनयापि कोलकािा आहि सम द्रहकनारी 

असलेल्या बाजाराुंर्यांि करि असि. मिानदी ओलाुंरू्डन र्लीकरे्ड आलो. रायर् र हजल्िा सुंर्नू 

मिासम ुंद हजल्िा स रु झाला. 

मिासमुंद वजल्िा साुंस्कृहिक इहििासासाठी प्रहसद्ध आि.े या हजल्ह्याच्या उत्तरेला 

बलौदाबाजार भाटार्ारा व रायगढ, र्हिमेला रायर् र आहि दहक्षिेला गररयाबुंद ि े हजल्ि े

आििे. र्वूेला ओहर्डशा राज्यािील बारगढ हजल्िा आि.े या हजल्ह्याचे प्रशासकीय कें द्र 

मिासम ुंद येथे आि.े मिासम ुंद ि ेनाव ग प्त साम्राज्यािील राजा सम द्रग प्त याच्या नावावरुन 

र्र्डले असे साुंगिाि. ग प्त साम्राज्याचा काळ भारिीय इहििासािील स विपकाळ िोिा. या 

काळाि भारिाने कला, साहित्य व हवज्ञानाि खरू् मोठी मजल मारली. या ग प्त साम्राज्याचा 

कायपकाळ इ.स. २४० िे इ.स. ५५० र्यांि मानला जािो. दहक्षि कोशल मोहिमेच्या वेळेला 

राजा सम द्रग प्त आर्ल्या सैन्यासि इथ े मिानदीच्या हकनारी वास्िव्याला िोिा. त्याम ळे 

मिासम ुंद ि ेनाव ियार झाल.े 
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नैसहगपक समदृ्धिेने नटलेला िा हजल्िा असनू येथे अनेक जुंगले, अभयारण्य, प्राचीन 

र्ाहमपक क्षेत्र आििे. इथ े मोठ्या 

प्रमािाि िाुंदळू हर्कवला जािो. या 

हजल्ह्यािील बागबिरा, बसना 

आहि हर्थोरा या भागाि ग्रॅनाईट 

खर्डक सार्र्डिाि. येथे लाईम स्टोन, 

शेल, सॅण्र्ड स्टोन, र्डोलेराइट अशा 

अनेक प्रकारच े खर्डक सार्र्डिाि. 

त्याम ळे येथे भरर्रू खािी असून त्यावर आर्ाररि उद्योग आििे. 

प्राकृहिक स ुंदरिा, रुंगारुंग उत्सव आहि सिाुंसाठी िा हजल्िा प्रहसद्ध आि.े येथ ेवषपभर 

अनेक जत्रा आयोहजि केल्या जािाि. त्यार्ैकी चैत्र महिन्यािील रामनवमी जत्रा, वैशाख 

महिन्यािील अक्थी जत्रा, आषाढ मर्ील मािा र्िुुंचनी जत्रा इत्यादी भव्य जत्रा स्थाहनक 

लोकाुंमध्ये भरर्रू लोकहप्रय असनू त्याि भाग घेण्यासाठी अनेक र्यपटक र्ि येिाि. याहशवाय 

येथे राििाऱ्या आहदवासी गावािील रुंगीबेरुंगी सुंस्कृिी, कला र्ि आुंिरराष्ट्रीय र्यपटकाुंमध्ये 

प्रहसद्ध आि.े या हजल्ह्याि कलाकृिीने नटलेली अनेक प्राचीन मुंहदरे आहि र्यपटनस्थळे 

आििे. त्यार्ैकी हसरर् र, चुंर्डी मुंहदर बीरकोनी, गौर्ारा दलदली, चुंर्डी मुंहदर घ ुंचार्ाली, 

खल्लारी मािा मुंहदर, र्श्ेि गुंगा बम्िनी इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 

रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा हर्वळ्यार्म्मक रुंगामध्ये भािाची शेिे सजली िोिी. कािी 

शेिाुंमध्ये भािाची रोर्े कार्लेली 

िोिी, र्ेंढा जमा करुन ठेवलेला िोिा. 

कािी गाववाले सायकल घेऊन 

घराबािरे र्र्डल े िोिे. कािीजि 

सायकलला जेविाचा र्डब्बा 

अर्डकवनू कामावर हनघाल ेिोिे. आज 

सकाळर्ासनू ढगाळ वािावरि िोिे. 

र् के अजनू र्ि गायब िोिे नव्ििे. िवेि गारवा िोिा. हबरकोनीला कोर्डार नदी ओलाुंरू्डन र् ढे 

आलो. हबरकोनीचे चुंर्डी मािा मुंहदर प्रहसद्ध आि.े 
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ि मगावजवळ एक ढाबा हदसला. हिथे चिासाठी थाुंबलो. थोर्डा आराम करुन र् ढे 

हनघालो. बीरबीरा गावाजवळ कोर्डार 

नदीवर र्रि बाुंर्ल्याम ळे मोठा 

जलाशय हनमापि झाला आि.े या 

कोर्डार जलाशयाला शहिद वीर 

नारायि हसुंि जलाशय म्िििाि. र्वूी 

या भागामध्ये द ष्ट्काळ र्र्डि अस.े 

त्याम ळे १९८१ मध्य ेकोर्डार नदीवर 

र्रि बाुंर्ले गेल.े मिासम ुंद हजल्ह्यािील ि ेसवापि मोठे र्रि आि.े या जलाशयािनू कालवे 

काढून र्ािी दरूर्यांि नेण्याि आल.े त्याम ळे हजल्ह्यािील अनेक गाव ेहसुंचनाखाली आली. 

या र्ाण्यावर अनेक हर्के घेिली जाऊ लागली. 

शहिद वीर नारायि हसुंि ि ेछत्तीसगढ राज्यािील र्हिले स्विुंत्रिा सुंग्राम सेनानी िोिे. 

िे वुंशर्रुंर्रेन ेसोनाखान भागािील गावाुंचे जमीनदार िोिे. िे दशेप्रेमी आहि गररबाुंचे कैवारी 

िोिे. १८५६ मध्य ेसोनाखानला द ष्ट्काळ 

र्र्डला. त्याम ळे त्याुंनी इुंग्रजाुंच्या 

सावकाराुंकरू्डन गावािील गरीब 

जनिेसाठी र्ान्याची मदि माहगिली 

आहि र्ान्य हर्कल्यावर र्रि करण्याच े

आर्श्ासन हदले. सावकाराुंनी र्ान्य 

दणे्यास नकार हदला त्याम ळे त्याुंनी 

र्ान्याचे गोदाम िोरू्डन गरीब जनिेमध्ये 

र्ान्य वाटले. इुंग्रजाुंहवरुद्ध लढा र् कारण्याम ळे १८५७ मध्य ेइुंग्रजाुंनी त्याुंना र्करू्डन रायर् रला 

जय स्िुंभ चौकाि फाशी हदली आहि शव िोफेने उर्डवण्याि आल.े शहिद वीर नारायि हसुंि 

याुंना सन्मान म्ििनू कोर्डार र्रिाला त्याुंचे नाव दणे्याि आले. 

थोर््डया वेळाने हसरर् र नाक्याजवळ आलो. आुंिरराष्ट्रीय र्यपटकाुंमध्ये हसरर् र 

ऐहििाहसक आहि र् रािहत्वक मित्वाम ळे आकषपिाचे कें द्र बनल ेआि.े र्ाचव्या िे आठव्या 

शिकादरम्यान हसरर् र दहक्षि कोशल राज्याची राजर्ानी िोिी. ि ेस्थळ र्हवत्र मिानदीच्या 
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हकनारी वसलेल ेआि.े सोमवुंशी राजाुंच्या काळामध्ये िर श्रीर् र नावान ेओळखले जायचे. 

येथे साुंस्कृहिक आहि वास्ि कौशल्य कलेच्या अनमोल कलाकृिी आििे. प्राचीन काळी ि े

हवज्ञान आहि अध्यात्म याुंच्या हशक्षिाचे मोठे कें द्र िोिे. 

रस्त्याच्या आजबूाजूला अनेक हठकािी वन्यजीव क्षेत्र, जुंगल िोिे. हठकहठकािी वन्य 

प्रािी रस्िा ओलाुंडून र्लीकरे्ड जाि 

असल्याम ळे, येथे वािने िळू 

चालवण्याहवषयीचे फलक 

लावलेले िोिे. भािशेिीबरोबरच 

कािी हठकािी फ लझार्डाुंचे मळे 

िोिे. क िरी, जोगीदीर्ा करि र्टेवा 

ला आलो. येथनू जवळच 

बारनवार्ारा वन्यजीव अभयारण्य 

आि.े मिासम ुंद आहि बलौदाबाजार हजल्ह्याच्या सीमेवर असलेल ेबारनवार्ारा वन्यजीव 

अभयारण्य स मारे २४५ चौहकमी क्षेत्रावर र्सरले असनू १९७६ साली या जुंगलास 

अभयारण्याचा दजाप दणे्याि आला. या अभयारण्यामध्ये वाघ, िरि, हबबळ्या, रानगव,े 

हचुंकारा, साुंबर, नीलगाय, वानर, अजगर, नाग, बगळे, र्ोर्ट, मोर, ब लब ल असे अनेक 

प्रकारचे प्रािी आहि र्क्षी आििे. साग, िेंद,ू बीर, सेमल, साक, टीक, बेंि, मिुआ आहि 

इिर औषर्ी झारे्ड येथे सार्र्डिाि. या अभयारण्याुंमर्नू बलमदईे नदी वािि.े वनस्र्िी 

हवहवर्िा आहि अहद्विीय वन्यजीवन याम ळे येथे अनेक र्यपटक येिाि. 

घर््डयाळाि नऊ वाजनू गेल े िोिे. अनेक 

हवद्याथी ग्र र्ने सायकल चालवि शाळेि जाि 

िोिे. कािी जि सायकल वर र्डबलसीट िोिे. या 

सवाांबरोबर गप्र्ा मारि आम्िी हनघालो. येथे 

माध्यहमक शाळा आहि कॉलेज कािी 

गावाुंर्ासनू दरू असल्याने भरर्रू जि नेिमी ये-

जा करण्यासाठी सायकलचा वार्र करिाि. 

नाष््टयाची वेळ झाली िोिी. फ लवारी जवळ एक छोटे िॉटेल हदसले. हिथे थाुंबनू र्ोटभर नाष्टा 
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केला. चीला र्डोसा, बफौरी 

हमक्स दाल, र् सका, बरा आहि 

कािी गोर्ड हमठाई खाल्ल्या. 

िॉटेलमध्ये जे स्थाहनक र्दाथप 

नवीन हदसले िेर्ि खाल्ले. 

गरमागरम गावठी द र्ाची चिा 

झाली. बाजूलाच सायकल 

द रुस्िीचे द कान िोिे. हिथे 

गार्डगीळ सराुंनी ज न्या 

ट्य बमर्ील र्ुंक्चर काढून घेिला. गाववाल्याुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. 

रस्त्यामध्ये एक जि बाईक वर उलटी 

सायकल घेऊन जािारा हदसला. आम्िाला 

वाटले त्याची सायकल हबघर्डली हकुं वा 

र्ुंक्चर झाली असेल म्ििनू त्याला कािी 

मदि र्ाहिजे का याबद्दल हवचारले. त्याच्या 

सायकलला कािी झाल े नव्िि े व िो एका 

हठकािािून द सरीकरे्ड जाि िोिा. 

आिार्यांिच्या आमच्या प्रवासाि एकाच्यािी 

सायकलमध्ये मोठा हबघार्ड झाला नव्ििा ि ेमित्वाचे िोिे. 

र्ाुंक टोल नाक्याजवळ सरबि 

हर्ण्यासाठी व र्ािी भरण्यासाठी 

थाुंबलो. ख चीवर कािी वेळ बसलो 

आहि िेव्िढ्या वेळाि अक्षय र्डोळे 

हमटून झोर्ला र्ि. याच्या नुंिरची िीन 

गावे र्ड मरर्ाली, हसुंग र्ाली आहि 

हसुंर् र्ाली त्याुंच्या नावाम ळे लक्षाि 

राहिली. 
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वरिी उन्िाचे चटके वाढले िोिे. हर्थौरा बायर्ासला र्ोिोचलो. हिथे दोघे जि थुंर्ड 

र्ाण्याच्या बाटल्याुंचे दोन बॉक्स 

घेऊन उन्िामध्ये आमची वाट र्ािि 

उभे िोिे. आम्िाला त्याुंनी थाुंबवले, 

आम्िी र्ि आियपचहकि झालो. 

हवचारर्सू केल्यावर समजले की 

हर्थौरामध्ये राििारे श्री घनश्याम 

राजर्िू याुंनी गार्डीन े रायर् रला जाि 

असिाना आम्िाला र्हिले िोिे. 

त्याुंनी त्याुंचा म लगा अभय याला फोन करुन आमचे स्वागि करण्यासाठी हर्थौरा शिराबािरे 

बायर्ासला र्ाठवल ेिोिे. अभय एमबीबीएस र्डॉक्टरकीचे हशक्षि घेि िोिा. वहर्डलाुंचे ऐकून, 

अभय आहि त्याचा हमत्र थुंर्ड र्ािी 

घेऊन आमची वाट र्ािि उन्िामध्ये 

उभा िोिा. ि ेसमजल्यावर आम्िाला 

कसेिरीच वाटले. आम्िी भारावनू 

गेलो. त्याुंच्याकरू्डन जेविासाठी 

आग्रि झाला र्ि आम्िाला र् ढे जास्ि 

अुंिर जायचे िोिे त्याम ळे आम्िी 

त्याुंना मान दऊेन फक्त चिासाठी थोर्डा 

वेळ थाुंबलो. थोर््डया गप्र्ा झाल्या 

आहि सवाांचे आभार माननू आहि हनरोर् घेऊन आम्िी र् ढे हनघालो. 

हर्थौरा ि ेिाल क्याचे हठकाि आि.े ि ेक्षेत्र हर्थौरा हचत्रकलेसाठी प्रहसद्ध आि.े येथे या 

कलेचा उगम झाला असे मानल ेजाि.े हर्ठौरा नावाचा सि हभल, हभलाला िसेच राठवा या 

आहदवासी समिूामध्ये साजरा केला जािो. या सिाला घराच्या हभुंिींवर आहदवासी दवेी, 

दवेिा, चुंद्रमा, सयूप, वानर इत्यादी प्राण्याुंची हचत्र काढली जािाि. िी रुंगवण्यासाठी र्ारुंर्ररक 

रुंगाुंचा वार्र केला जािो. या हभुंिीवरील हचत्राुंम ळे घरामध्ये शाुंिी ख शिाली हनमापि िोिे 

अस ेआहदवासी मानिाि. 
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टेका नुंिर मेम्र गावाजवळ एक छोटे 

वाघदवेी द गाप मािा मुंहदर िोिे. हिथे 

सावलीमध्ये थोर्डा वेळ थाुंबलो. हनिीन 

भाई ुंनी झार्डाच्या र्ानाची हर्र्ािी 

बनवनू वाजवायला स रवाि केली. नुंिर 

र्ानाची हभुंगरी बनवनू इकरू्डन हिकरू्डन 

र्ावि र्ळि जाऊन हफरवून आल.े 

लिानर्िीचे खेळ स रु झाल.े 

नारायि, फर्डिरे, गार्डगीळ सराुंनी र् ढे जाऊन जेविासाठी ढाबा शोर्नू ठेवला िोिा. 

भोकलरू्डीि गावाजवळ असलेल्या या र्ाब्यावर सवपजि र्ोिोचले. जेविाची ऑर्डपर हदलेली 

िोिी. जेवि येईर्यांि आज काय काय झाल ेत्याबद्दल गप्र्ा चाल ूिोत्या. कािी जि मोबाईल 

मेसेज र्ािि िोिे आहि कािी जि झोरे्ड हमटून झोर्ले र्ि िोिे. वेळेचा र्िूप सद र्योग आम्िी 

करि िोिो. जरा वेळ हमळाला की र्टकन र्ड लकी काढायचो. िेव्िढेच िाजेिवाने वाटायचे. 

भकू जोराि लागली िोिी. 

मस्िर्ैकी गरमागरम जेवि येिाच 

सगळे ि टून र्र्डल.े चना करेला, 

झोझा, अुंगाकर रोटी, सोिारी, 

लोहबया झ रगा सब्जी, चावल, 

दाल, चटिी अस ेचमचमीि जेवि 

िोिे. नुंिर बोरे बासी िा या 

भागािील एक प्रहसद्ध र्दाथप 

खाल्ला. िा र्दाथप िाुंदळू र्ाण्यामध्ये रात्रभर हभजवनू बनवला जािो आहि दह्याबरोबर 

खाल्ला जािो. िो उन्िाची गरमी कमी करण्यासाठी लाभदायक आहि शहक्तवर्पक आि.े ि े

झाल्यावर सगळे आर्डवे झाल.े थोर्डा आराम केला आहि र् ढे हनघालो. 

जोंक नदी ओलाुंरू्डन सुंकराला र्ोिोचलो. जोंक नदी िी मिानदीची उर्नदी आि.े िी 

हर्थौरा जवळ उगम र्ाविे. ९० हकमी वािि जाऊन िी बलौदाबाजार हजल्ह्यािील 

मरकानाजवळ हशवरीनारायिच्या हवरुद्ध िीरावर मिानदीला हमळि.े िी नदी बारनवार्ारा 
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वन्यजीव अभयारण्याुंमर्नू जाि.े कािी हठकािी रस्त्याच्या बाजलूा एकाच प्रकारची अनेक 

घरे बाुंर्लेली िोिी. आम्िी थाुंबनू हवचारले िेव्िा समजले की अनेक जुंगले अभयारण्ये 

वन्यजीव प्राण्याुंसाठी राखनू ठेवली असल्याम ळे हिथे जुंगलाि राििाऱ्या आहदवासी 

लोकाुंचे र् नवपसन नवीन गाव े ियार 

करुन केले गेल ेआि.े त्याुंना नवीन घरे 

बाुंर्नू हदली गेली, शाळा बाुंर्ल्या 

गेल्या. हशक्षि आहि इिर स खसोई 

हदल्या गेल्या. त्याम ळे कािी जिाुंना 

ि े र्टिेय िर कािी जि त्याुंचे मळू 

जुंगलािले आहदवासी र्ारे्ड 

सोर्डायला ियार नािीि. 

कािी हठकािी आहदवासी लोकाुंचे जबरदस्िीने र् नवपसन करुन िेथे खािी र्ार्डल्या जाि 

आििे. येथे म बलक खहनज आहि जुंगली लाकूर्ड हमळि असल्याने अनेक हठकािी 

आहदवासी लोकाुंची फसविूक केली जाि आि.े अन्याय झालेले कािी जि ित्यारे उचलनू 

नक्षलवादी मागापन ेिालचाली करि आििे. अशा वेगवेगळ्या बाज ूआम्िाला समजि िोत्या. 

अशा प्रकारचे एक र् नवापहसि आहदवासी गाव लाटादादर र्ािून आम्िी र् ढे आलो. 

आम्िी हठकहठकािी र्ािी हर्ण्यासाठी 

हकुं वा आराम करण्यासाठी थाुंबायचो. िेव्िा 

स्थाहनक लोकाुंबरोबर गप्र्ा स रु व्िायच्या. 

आम्िी सायकल वर म ुंबईिुन आलोय ि ेऐकून 

त्याुंना आियप वाटायचे. र्ि सायकलवर 

असल्याम ळे आर् लकीने र्ािुिचार व्िायचा. 

मनमोकळेर्िाने अनेक स्थाहनक हवषयावर 

गोष्टी रुंगायच्या. त्याम ळे िेथील माहििी 

चालीरीिी समजायच्या. असेच कािी जिाुंबरोबर बोलि असिाना इकर्डच्या हिकर्डच्या 

गप्र्ा झाल्यावर त्याुंना हवचारले, 

"आर्को यिा र्े क्यूँ नया गाव बना के हदया?" 
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"वो खाि ेथ ेइसहलये" हिथे असलेली एक बाई र्टकन बोलली. 

आम्िी हवचारले, "वाघ और बाकीके प्रािी जादा र्रेशान करिे ि ैक्या?" 

"निीं" समोरुन उत्तर 

"आर्नेिी अभी बोला ना की प्रािी इनको खाि ेथे?" आम्िी र् न्िा हवचारल े

"ये प्रािी को खाि ेथे" 

हिच्या उत्तराने आम्िी स्िुंहभि झालो. काय बोलाव ेि ेस चेना. आम्िाला वाटले िोि े

प्रािी याुंना त्रास दिे असावेि. र्ि िस ेनव्ििे. 

र्वूीर्ासनू अन्नासाठी जुंगली प्राण्याुंना मारल ेजायचे. िे वन्य प्रािी आर्ली राष्ट्रीय 

सुंर्त्ती असनू त्याुंच ेजिन झाले र्ाहिजे ििेी या आहदवासी लोकाुंना र्टलेले आि.े त्याम ळेच 

अनेक वन्यजीव अभयारण्युं उदयाला आली आििे. जुंगलार्ासनू दरू केले गेलेल,े जुंगलाच े

राजे असिारे ि े आहदवासी लोक त्याुंच्या कािी सिाुंना मळू हठकािी जाऊन येिाि. 

हशक्षिाम ळे येथे स र्ारिा िोि आििे. सरकार माफप ि घरामध्ये केल्या जािाऱ्या लघ  

उद्योगाुंचे प्रहशक्षि हदले जाि आि.े अनेकाुंना नोकऱ्या हमळाल्या आििे. त्याम ळे बिुिेकजि 

ख श आिेि. 

एके हठकािी भगि दवेरी नावाचे गाव लागल.े आर्ल्या नावाचे गाव म्ििनू भगि सर 

ख श झाल.े हर्थौरा िाल का ओलाुंरू्डन बासना िाल क्यामध्ये आलो. येथील ग्रामीि भागािील 

र् रुष र्ोिी क िाप, गमछा व र्डोक्यावर र्ागा 

म्ििजेच र्गर्डी वार्रिाि. र्ायामर्े भदई 

नावाच्या हवशेष प्रकारच्या चर्ला 

घालिाि. महिला सार्डी ब्लॉउज म्ििजेच 

ल गरा-र्ोलगा वार्रिाि. त्या र्ायामर्े 

अटकाररया नावाच्या चर्ला घालिाि. 

िसेच त्या हबहछया, र्ैरर्टटी, कमरबुंर् 

हकुं वा करर्न ि ेदाहगने वार्रिाि. नाकामध्ये फ ल्ली व कानामध्ये बाला घालिाि. उहर्डशा 

सीमेवरील महिला जाुंभळ्या आहि हिरव्या सार््डया आवर्डीने नेसिाि. 
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बासनािुन सरायर्ाली सिरा हकमी िोिे. र् ढ ेछ ईर्ाली टोल नाक्याजवळ थोर्डा वेळ चिा 

प्यायला थाुंबलो. बासना आहि सरायर्ाली िाल का ओहर्डशा सीमेजवळ असल्याने येथील 

कािी लोक उहर्डया भाषा र्ि बोलिाि. सरायर्ाली ि ेिाल क्याचे हठकाि आि.े सरायर्ाली 

िाल का र्डोंगर आहि जुंगलाने घेरलेला आि.े 

सरायर्ाली शिर र्ािि 

म क्कामाच्या लॉजवर र्ोिोचलो. येथे 

र्ि भरर्रू जि सायकल वार्रिाना 

हदसले. आज छत्तीसगढ राज्यािील 

शेवटची म क्कामाची रात्र िोिी. उद्या 

रात्रीचा म क्काम ओहर्डशा राज्यािील 

सुंबलर् रला िोिा. त्याम ळे सवप ियार 

िोऊन शिराि हफरुन आलो. छत्तीसगढी 

चाट र्दाथप खाल्ल.े रात्री दशेी फ टू म्ििजेच मशरुम भाजी, हजमीकुं द कढी, झारा कढी, 

अुंगाकर रोटी, चावल असे जेवि झाल.े नुंिर येथील खास िमसई खीर झाली. या छत्तीसगढ 

राज्यािील आमचा सायकल प्रवास भारीच आनुंददायी झाला िोिा. छत्तीसगढ राज्य मस्िच 

आि.े 

***  



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 143 

 

वदिस अकरािा: सरायर्ाली ते संबलर्ुर 

 

मागप: सरायर्ाली- सोिलेा- बारगढ- अट्टाबीरा- गोशाळा- सुंबलर् र (१२७/ १४६४ हकमी) 

(हजल्ि:े मिासम ुंद- बारगढ- सुंबलर् र) 

(राज्य: छत्तीसगढ- ओहर्डशा) 

 

स प्रभाि सरायर्ाली..!! आज आम्िी छत्तीसगढ राज्याची सीमा ओलाुंरू्डन ओहर्डशा 

राज्याि जािार िोिो. सकाळी ियार िोऊन लॉजबािरे आलो. समोरच एक चिाची टर्री 

चाल ूिोिी. हिथे चिा हबस्कीट खाल्ले आहि आम्िी हनघालो. सरायर्ाली शिराबािरे म ख्य 

रस्त्यावर आलो. थुंर्डी िोिी आहि सगळीकरे्ड र् के र्सरले िोिे. 

िळूिळू समोर आकाशाि िाुंबरे्ड फ टले. सयूपदवेिेने दशपन हदले. थोर्डा वेळ थाुंबनू आम्िी 

फोटो काढल.े या भागाि र्ि अनेक िलाव िोिे आहि िलावावर आुंघोळीसाठी कािीजि 

चालल ेिोिे. िा रस्िा द िरेी चार लेनचा 

िोिा. छत्तीसगढमध्ये अजनू एक वेगळी 

गोष्ट आमच्या लक्षाि आली िी म्ििजे 

इथ े रस्त्याच्या बाजलूा जार्ड लोखुंर्डी 

रॉर्ड आर्डवे लावलेले आििे. इथ े

लोखुंर्ड र्ोलाद खहनजाुंच्या भरर्रू 

खािी आहि त्यावर अनेक उद्योग 

कारखाने असल्याम ळे लोखुंर्डी रॉर्डचा 

वार्र िायवे क ुं र्िासाठी करि असावेि. 

सरायर्ालीिुन हनघाल्यावर शब्दाच्या शेवटी र्ाली असिारी अनेक गाव े लागली. 

वाटेिील कािी स्थाहनक लोकाुंना याबद्दल हवचारल्यावर समजले की सरायर्ालीच्या 

आजबूाजूला अशी अुंदाजे िीस गाव ेआिेि. हछुंदर्ाली, खाम्िारर्ाली, छ ईर्ाली, र्रेवार्ाली, 

गहनयाररर्ाली, दवेाुंर्ाली, बुंझार्ाली, र्ाुंर्डकीर्ाली, ग थाहनर्ाली, स खर्ाली, कन्वारर्ाली, 

र्ड मरर्ाली, र्ालसार्ाली, बहनर्ाली, हभखार्ाली, बैदर्ाली, मेर्ार्ाली, र् थार्ाली, 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 144 

 

ख रस र्ाली, घनार्ाली, हर्िईर्ाली, जोगीर्ाली, सरईर्ाली, र्थीयार्ाली, बरीिर्ाली इत्यादी 

त्यार्ैकी कािी गाव ेआििे. एवढी आजबूाजूला नावामध्ये समानिा असिारी गाव,े ह्यामध्ये 

कािीिरी इहििास हकुं वा दुंिकथा असिार ि ेनक्की िोि.े आम्िी याबद्दल जािनू घ्यायचा 

प्रयन्न केला, र्ि स्थाहनक लोकाुंकरू्डन कािी योग्य माहिि हमळाली नािी. 

एके हठकािी रस्त्याच्या बाजूला 

असेल्या फलकावरील राफेल ि े

गावाचे नाव र्ािून थाुंबलो. सध्या 

सगळीकरे्ड राफेल हवमाने िा चचेचा 

हवषय िोिा आहि आम्िी राफेल 

गावाजवळ आलो िोिो. 

छत्तीसगढमध्ये आम्िाला राफेल 

सार्र्डले िोिे. आम्िी सवप ख श, इथ े

फोटो काढल.े 

हसुंघोर्डाला एका छोट्या टर्रीवर आम्िी चिासाठी थाुंबलो. आमच्या सायकल र्ािून 

खरू् गदी जमा झाली. गावािली म ले त्याुंच्या सायकल घेऊन आली. सवाांबरोबर गप्र्ा 

रुंगल्या. इथनू र् ढे घाटी स रु झाली. या घाटीमध्ये र्डोंगरावर श्री मािा रुद्ररे्श्री मुंहदर आि.े 

प्राकृहिक सौंदयप, घनदाट जुंगल असलेल ेर्डोंगर आहि येथील शाुंि वािावरि त्याम ळे अनेक 

र्यपटक येथे येिाि. आम्िीर्ि थोर्डा वेळ थाुंबनू 

दशपन घेिल.े समोरच रस्त्याच्या र्लीकरे्ड र्ािी 

अर्डवनू एक मोठे जलाशय ियार केले आि.े 

हिथे आम्िी जाऊन आलो. 

इथनू कािी अुंिरावर छत्तीसगर्ड राज्य 

सुंर्नू ओहर्डशा राज्य स रु झाल.े छत्तीसगढ 

राज्यािील आमचा सायकल प्रवास खरू्च 

आनुंददायी अविपनीय झाला िोिा. अनेक नवीन माहििी आम्िाला हमळाली िोिी. अनेक 

हमत्र जोर्डले गेल ेिोिे. सगळीकरे्ड खरू् र्ािुिचार झाला िोिा. छत्तीसगढमर्ील राजसम ुंद 

हजल्ह्याची सीमा सुंर्नू ओहर्डशा मर्ील बरगढ हजल्ह्याची सीमा स रु झाली. 
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ओविशा राज्य भारिाच्या र्वूप हकनारर्ट्टीवर उत्तरेला असनू त्याच्या र्वेूला बुंगालचा 

उर्सागर, उत्तरेला र्हिम बुंगाल व झारखुंर्ड, र्हिमेला छत्तीसगढ, नैऋप त्येला िेलुंगि िर 

दहक्षिेला आुंध्र प्रदशे िी राज्ये आििे. भ वनेर्श्र िी ओहर्डशाची राजर्ानी आि.े ओहर्डशाला 

४८५ हकमी लाुंबीचा सम द्रहकनारा लाभला आि.े उहर्डया िी येथील बोलीभाषा आि.े 

ऐहििाहसक काळाि ओहर्डशा कहलुंग साम्राज्याचा भाग िोिा. इ.स.र्वूप २६१ मध्य ेमौयप 

सम्राट अशोकने कहलुंगवर आक्रमि केले िोिे आहि या य द्धाि झालेल्या भयानक 

रक्तर्ािाम ळे व्यहथि िोऊन बौद्ध 

र्मप अुंगीकारला िोिा. ऋग्वेदाि 

उल्लेख आलेल्या कक्षीवान ऋषी 

िा कहलुंग दशेाच्या रािीच्या 

दासीचा र् त्र िोिा. मिाभारिाि 

कहलुंगाचे स्थान आयापविापच्या 

र्वेूस असल्याचे साुंहगिले आि.े 

र्रश रामानेिी कहलुंग हजुंकला 

िोिा. इहििासावरुन असे हदसि े

की मौयप साम्राज्याच्या स्थार्नेर्वूी ि ेएक प्रबळ राज्य िोिे. ओर्डवुंश, मिामेघवािन वुंश, 

माठर वुंश, नल वुंश, हवग्रि एवुं म दगल वुंश, शैलोदभव वुंश, भौमकर वुंश, नुंदोदभव वुंश, 

सोम वुंश केशरर, गुंग वुंश गजर्हि, सयूप वुंश गजर्हि इत्यादींचे इ.स.र्वूप हिसऱ्या शिकाच्या 

अगोदर इथ े राज्य िोिे. उच्छल, उत्कल, उड्रदशे, उर्डीशा, ओहढया, ओहदशा कहळुंग, 

उत्कलराि, ओड्र, ओद्र, ओड्रदशे, ओर्ड, ओर्डराष्ट्र, हत्रकहलुंग, दहक्शि कोशल, कुं गोद, 

िोषाळी, छेहद, मत्स्य, इत्यादी ओहर्डशाची अनेक नावे आिेि. 

ओहर्डशा ि ेभरर्रू खहनज सुंर्त्ती असलेले राज्य आि.े छोटा नागर्रूचे र्ठार व र्वूप घाट 

या राज्याि एकत्र येिाि आहि या दोिोंिील खर्डकाुंच्या वैहशष््टयर्िूप रचनेम ळे ओहर्डशामध्ये 

मोठय़ा प्रमािावर खहनजे हमळिाि. खहनज सुंर्त्तीम ळे या प्रदशेाुंचे मोठ्या प्रमािाि 

उद्योगीकरि झाल.े िसेच दहक्षिेला असलेली मिानदी, िाह्िी, सालुंदी आहि बैिरिी 

नद्याुंची खोरी स र्ीक आििे. यथेे प्राम ख्याने िाुंदळू हर्कवला जािो. ओहर्डशा मर्ील सुंबलर् र 

जवळचे हिराक ुं र्ड र्रि जगािील सवापि लाुंब अस ेमािीचे र्रि आि.े ओहर्डशा मध्ये अनेक 
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सरोवर असनू हचहलका सरोवर आहशया मर्ील सवापि मोठा िलाव आि.े राज्यामध्ये कािी 

र्डोंगराळ भाग असून १६७२ मीटर उुंचीवर असलेल ेकोरार् ट हजल्ह्यािील दवेमाली सवाांि 

उुंच हठकाि आि.े ओहर्डशाचा ३२ टक्के भभूाग जुंगलाुंनी व्यार्लेला असनू येथे अनेक 

वन्यजीव अभयारण्युं, व्याघ्र प्रकल्र् आििे. यार्ैकी हसहमहलर्ाल अभयारण्य प्रम ख आि.े 

येथील अथपव्यवस्िेमध्ये कृषी 

क्षेत्राची मित्त्वर्िूप भहूमका आि.े 

जवळजवळ ८० टक्के लोक कृषी 

कायापमध्ये आििे. िाुंद ळाबरोबरच, 

िीळ, दाली, ऊस, नारळ अशी अनेक 

हर्के घेिली जािाि. राज्याि खहनज 

उद्योगाबरोबरच ग्रामीि भागाि लघ , 

ग्रामीि, क टीर उद्योगाुंना प्रोत्सािन 

हदले जािेय. ओहर्डशा लोि, कोळसा, क्रोमाइट, मैंगनीज़ आहि र्डोलोमाइट उत्र्ादनाि इिर 

राज्याुंर्ेक्षा र् ढे आि.े 

र् री येथील जगन्नाथ मुंहदर, कोिाकप  येथील सयूप मुंहदर इत्यादी जगप्रहसद्ध साुंस्कृहिक 

स्थाने असलेल्या ओहर्डशामध्ये प्राचीन भारिीय सुंस्कृिीचे अनेक ठसे आढळिाि. भ वनेर्श्र 

येथील मुंहदरे, जौगदा येथील हशलालेख, कटकचा बारबाटी हकल्ला ऐहििाहसक दृष््टया 

मित्वर्ूिप आििे. िसेच नुंदनकानन, 

हचलका सरोवर, र्ौली बौद्ध मुंहदर, 

उदयहगरर-खुंर्डहगरर प्राचीन ग फा, 

रत्नहगरर, लहलिहगरर आहि उदयहगरर 

मर्ील बौद्ध हभहत्तहचत्र व ग फा, 

सप्तसज्या मनोरम र्िार्डी दृश्य, 

हसहमहलर्ाल राष्ट्रीय उद्यान, िीराक ुं र्ड 

बाुंर्, द द मा जलप्रर्ाि, उषाकोठी वन्य 

जीव अभयारण्य, गोर्ानर् र सम द्री िट, िररशुंकर, नहृसुंिनाथ, िारािाररिी, िप्तार्ानी, 

हभिरकहिका, भीमक ुं र्ड कहर्लाश इत्यादी स्थाने प्रहसद्ध आििे. 
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ओहर्डशाला समदृ्ध कलात्मक वारसा आि.े येथील वास्ि हशल्र्, हभुंिीहचत्र, दगर्ड व 

लाकर्डावरील नक्षीकाम, र्ट्ट हचत्रकला, दाहगन्याुंवरील िस्िहशल्र् कला हवख्याि आि.े 

ओहर्डशाचे शास्त्रीय नतृ्य ओहर्डशी खरू् प्राचीन असनू िे ईर्श्रासाठी केले जािारे मुंहदर नतृ्य 

आि.े िसेच म खवटे घालनू केले जािारे छऊ नतृ्य र्ि खरू् प्रहसद्ध आि.े येथे अनेक प्रकारच े

लोकनतृ्य असनू मादल आहि बासरीच्या वार्र सरापस अनेक गावाि केला जािो. 

आिा कोलकािा फक्त ६४८ हकमी दरू िोिे. उहर्डया 

भाषेमध्ये हलिलेले बोर्डप स रु झाल ेिोिे. रस्त्याच्या दोन्िी 

बाजलूा भािाची शेिी िोिी िर कािी हठकािी घनदाट 

जुंगल िोिे. शेिामध्ये भािाच्या लोंब्या लगर्डलेल्या 

िोत्या. कािी हठकािी कार्िी चाल ूिोिी. येथ ेबिुिेक 

हठकािी शेिीची काम ेयुंत्राच्या मदिीन ेकेली जाि िोिी. 

िा भाि रस्त्याच्या बाजलूा उन्िामध्ये स कि घािलेला 

िोिा आहि स कलेला भाि गोिीमध्ये भरुन ठेवलेला 

िोिा. 

भािशेिीि आज उत्र्न्न कमी येण्याची वेगवेगळी कारिे आििे. त्यािील मित्त्वाचे 

म्ििजे भािाची कार्िी, र्ेंढ्याुंची वाििकू, झोर्डिी, मळिी करिाना भािाचे दािे र्रू्डन जे 

न कसान िोिे, त्याम ळे 

उत्र्ादनाि १५ िे २० टक्के घट 

येिे. शेिीच्या कामाि कार्िीला 

मोठे मित्त्व असि.े िल्ली 

र्ावसाच्या वेळार्त्रकाि बदल 

झाल्याम ळे कार्िीचे काम स रु 

असिाना र्ाऊस आल्यास 

शेिकयाांचे मोठे न कसान िोिे. 

त्याचबरोबर कार्िी केलेले र्ीक 

शेिाि ठेवलेले असिाना र्ाऊस आला िरी िािािोंर्डाशी आलेला घास हिरावला जािो. 

कार्िीिील आिखी एक अर्डचि म्ििजे मज राुंचा ि टवर्डा. या सवप अर्डचिींवर िुकमी 
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उर्ाय दिेारे अनेक युंत्र असनू िे भाि शेिी हचखलिी, लाविी, कार्िी, मळिी, झोर्डिी 

अशी सवप काम ेकरिाि. या भागाि कुं बाइन राईस िावेस्टर नावाचे युंत्र अनेक हठकािी 

वार्रले जाि िोिे. या युंत्राच्या वार्राने श्रम, र्ैसा, वेळ याुंि बचि िोऊन भाि उत्र्ादकाुंना 

फायदा िोि आि.े 

रस्त्यामध्ये कािी हठकािी रस्िा रुुं दीकरिाचे काम चाल ूिोिे. कािी हठकािी रस्िा 

खिनू ठेवलेला िोिा. सोिलेा शिराि 

र्ोिोचलो. ि े िाल क्याचे हठकाि आि.े 

रस्त्यामध्ये एकजि िबल्यासारख ेहदसिारे श्री 

खोल मदृूुंग नावाचे ओहर्डशा मर्ील प्राचीन 

वाद्य घेऊन चालि िोिा. त्याला थाुंबवनू 

आम्िी त्या वाद्याबद्दल हवचारले. ि े वाद्य 

आजिी गावामध्ये कीिपन आहि र्ारुंर्ाररक 

सिाुंमध्ये वाजवले जाि.े शिराुंमर्नू जािाना 

अनेकाुंनी आमची हवचारर्सू केली. म ुंबईिुन सायकल चालवि आलोय ि ेसमजल्यावर 

आमच्याभोविी खरू् गदी जमा झाली. गप्र्ा रुंगल्या. 

नाष्टाची वेळ झाली िोिी. मग शिरािील नावाजलेले िॉटेल शोर्नू हिथे गेलो. आमच्या 

सायकल मोहिमेबद्दल समजल्यावर िॉटेलचा मालक र्ि ख श झाला. चरू्ड र्ोिा, म र्ी, च दा 

दिी, सप्तर् री, नाररयल भरवा सजूी 

काकरा, सजूी इर्डली, ओहर्डशा 

स्र्ेशल एनर्ड री र्ीठा आहि कािी 

गोर्ड हमठाई असा फक्कर्ड नाष्टा 

झाला. िॉटेलमध्ये जेव्िढे र्दाथप 

िोिे िे सगळे चाखले. जोरदार 

र्ािुिचार झाला, गप्र्ा रुंगल्या. 

सवाांनी आमच्याबरोबर फोटो 

काढून घेिल.े एव्िढे सवप खाऊन 

र्ि हबल खरू्च कमी झाले िोि.े छत्तीसगढप्रमािे इथ ेर्ि खूर् स्वस्िाई िोिी. 
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हनघिाना सायकलजवळ 

आल्यावर समजल े की माझी 

सायकल र्ुंक्चर झाली आि.े 

म ुंबईिून हनघाल्यावर र्हिल्याुंदाच 

ओहर्डशामध्ये येऊन सायकल 

र्ुंक्चर झाली िोिी. िॉटेलजवळ 

गदी नको म्ििनू सायकल िािाि 

घेऊन र् ढे आलो आहि रस्त्याच्या 

करे्डला एका झार्डाच्या 

सावलीमध्ये सायकल उलटी करुन र्ुंक्चर काढला. सोबि हनिीन भाई िोिे. नेिमीप्रमािे इथे 

र्ि आमच्याभोविी गदी जमा झाली. गप्र्ा रुंगल्या. 

सोिलेा शिराजवळ असिारी रािी नदी ओलाुंरू्डन र् ढे आलो. एके हठकािी शेकर्डोने 

असलेल्या र्क्ष्याुंचा हकलहबलाट िोिा आहि प्रत्येकजि आर्ली गार्डी थाुंबवनू क ििूलाने 

र्ािि िोिा. आम्िीिी क ि िलार्ोटी हवके्रत्याला हवचारले, िर हवके्रत्याुंचे उत्तर…चायनीज 

म गी…चायनीज म गी! करर््डया 

रुंगाचे कोंबर्डी सारख े हदसिारे ि े

र्क्षी, चायनीज कोंबर्डी म्ििनू 

हवकल े जाि िोिे. भारिीय 

बाजारर्ेठाि येिारा हचनी 

बनावटीचा माल िा इिर 

मालार्ेक्षा स्वस्ि असल्याने 

ग्रािकिी लगेच त्याकरे्ड आकहषपि 

िोिाि. चीनचा माल, कमी हकुं मि आहि नो वॉरुंटी ि ेसमीकरि ठरले आि.े बिुिेक म्ििनूच 

या हवक्रीसाठी आलेल्या चायनीज कोंबर््डया हवकल्या जाि असाव्याि आहि अनेकजि 

कािीिरी वेगळे म्ििनू हवकि घेि िोिे. 

थोर््डया वेळाने एका कालव्याजवळ र्ोिोचलो. या कालव्यामर्नू हिराक ुं र्ड 

जलाशयािील र्ािी बारगढ शिरासाठी आिल ेआि.े या कालव्याला वषपभर र्ािी असि.े 
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त्याम ळे येथील जहमनीमध्ये अनेक हर्के घेिली जािाि. येथे वषापिनू दोन वेळा भािाचे र्ीक 

घेिले जाि.े येथे मोठ्या प्रमािाि िोिाऱ्या भाि उत्र्ादनाम ळे याला ओहर्डशा राज्याची भाि 

िुंर्डी म्िििाि. 

बारगढ वजल्िा ओहर्डशा राज्याि र्हिमेला वसलेला आिे. या हजल्ह्याच्या र्वेूला 

सुंबलर् र हजल्िा व झारस ग र्डा हजल्िा, दहक्षिेला सोनार्रू हजल्िा, बलाुंहगर हजल्िा, र्हिमेला 

न आर्ार्डा हजल्िा असनू उत्तर हदशेला 

छत्तीसगढ मर्ील मिासम ुंद हजल्िा व 

रायगढ हजल्िे आििे. हजरा नदीकाठी 

वसलेल े बारगढ शिर ि े हजल्ह्याचे 

म ख्यालय आि.े बारगढचे मळू नाव 

बाघर कोटा िोिे. सुंबलर् रचा र्हिला 

चौिान राजा बलरामदवे याने येथे कािी 

काळासाठी राजर्ानी बनवली. आहि 

त्याच्या स्वरक्षिासाठी मोठा हकल्ला बाुंर्ला. िेव्िार्ासनू या हठकािाला बारगढ नाव र्र्डले. 

१९९३ ला सुंबलर् र हजल्ह्याचे हवभाजन िोऊन िा हजल्िा बनला. 

बारगढ मर्ील दरवषी हिवाळ्याि अकरा हदवस चालिारी र्न  जत्रा सुंर्िूप जगाि 

प्रहसद्ध आि.े िी र्ािण्यासाठी अनेक आुंिरराष्टीय र्यपटक येिाि. या जत्रेि सगळीकरे्ड ख ल्या 

मुंचावर श्रीकृष्ट्ि आहि मामा कुं स याुंच्यािील र्ौराहिक कथा दाखवल्या जािाि. ख ल्या 

मुंचावर सादर िोिारी िी जगािील सवापि मोठी जत्रा आि.े 

बारगढ शिरार्ासनू ६० हकमी 

अुंिरावर दबेरीगढ वन्यजीव अभयारण्य 

आि.े भारिािील वन्यजीव 

अभयारण्याुंमध्ये सवापि जास्ि जुंगली 

प्रािाुंची गदी असिारे ि े अभयारण्य 

आि.े याला १९८५ मध्ये अभयारण्याचा 

दजाप हमळाला. हिराक ुं र्ड जलाशयाच्या 

बाजलूा वसलेले असल्याम ळे इथ ेअनेक 
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वनस्र्िी आहि जीव हवकहसि झाल ेआिेि. येथे वाघ, हबबळ्या, ित्ती, वनगाय, िरि, ससे, 

साुंबर, कोल्िा, लाुंर्डगा, जुंगली क ते्र, अजगर, सार् इत्यादी अनेक वन्यजीव र्ािायला 

हमळिाि. याहशवाय येथे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक स्थाहनय आहि स्िलाुंिररि प्रवासी 

र्क्षाुंच्या प्रजािी हदसिाि. ि ेअभयारण्य दशेी हवदेशी र्यपटकाुंमध्ये लोकहप्रय आि.े 

आज रात्रीचा म क्काम सुंबलर् रला िोिा. िे इथनू ४३ हकमी दाखवि िोिे. जेविाची 

वेळ झाली नव्ििी अजनू वेळ िोिा. द र्ारी 

खास उहर्डया र्द्धिीचे जेवि जेवायचे िोिे. 

आिा बारगढ शिरानुंिर र् ढ ेकोिि ेमोठे 

शिर आि ेका िे ग गलवर र्हिले. कािी 

अुंिरावर अट्टाबीरा ि ेबारगढ हजल्ह्यािील 

िाल क्याचे हठकाि िोिे. हिथे चाुंगले 

िॉटेल र्ाबे हमळिार ि े नक्की िोिे. 

त्याम ळे र् ढे हनघालो. दुंिा नदी ओलाुंरू्डन 

रेंगली कॅम्र्ला आलो. अट्टाबीराला 

चाुंगला ढाबा शोर्नू द र्ारी जेविासाठी थाुंबलो. येथे उहर्डया र्द्धिीचे जेवि मागवले. 

जेविाि जीरा र्ाकला, भेंर्डी भाजा, आल  र्ाक साग, कदली भज्जा, र् लाफ, रोटी आहि 

च ुंगर्डी मलाई प्रॉन करी, मचा घाुंि असा खास बेि झाला. नुंिर चेना हझली, रसबाली, खाजा 

अशा कािी गोर्ड हमठाई र्ोटभर खाल्ल्या. 

ओहर्डशाला समदृ्ध इहििास, सुंस्कृिी आहि अनोखी अशी खाद्यसुंस्कृिी आि.े िाुंदळू 

इथलुं प्रम ख र्ीक असल्याम ळे बिुिेक 

र्ाककृिी या िाुंदळार्ासनू ियार 

िोिाऱ्या आििे. शाकािारी आहि 

माुंसािारी दोन्िी प्रकारच्या र्ाककृिी 

इथ ेआवर्डीने खाल्ल्या जािाि. र्रुंि  

माुंसािारी र्ाककृिी इथ े अहर्क 

प्रहसद्ध आििे. माुंसािारी 

र्ाककृिींमध्ये मास,े खेकरे्ड आहि 
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हचकनच्या र्ाककृिी लोकहप्रय आििे. स्वयुंर्ाक करण्याची एक हवहशष्ट र्द्धि इथ ेआिे. 

इथल्या र्ाककृिी िेलाचा आहि मसाल्याचा कमीि कमी वार्र करुन बनवल्या जािाि. 

िरीिी त्याुंना वेगळी चव असिे. बिुिेक र्ाककृिींसाठी मोिरीचुं िेल वार्रलुं जािुं, िर कािी 

र्ाककृिींसाठी ि र्ाचा वार्र केला जािो. इथ ेकािी हठकािी र्त्रावळीवर र्ारुंर्ररक र्द्धिीने 

जेवि वाढलुं जािुं. गोर्ड र्दाथप बनविाना छेना िा चीजसारखा र्दाथप जास्ि वार्रला जािो. 

अट्टाबीरािुन सुंबलर् र फक्त २५ हकमी िोिे. जेवि झाल्यावर थोर्डा आराम करुन र् ढे 

हनघालो. झाऊन नदी ओलाुंर्डल्यावर 

सुंबलर् र हजल्ह्यािील र्नकौर्डा िाल का 

स रु झाला. जवळच मिानदीवर बाुंर्लेले 

िीराक द र्रि आि.े िीराक द ि ेमिानदी 

आहि इब नदी याुंच्या सुंगमावर वसलेले 

आि.े येथील खािीमध्ये सोने आहि हिरा 

मोठ्या प्रमािाि हमळि असल्याम ळे 

याचे नाव िीराक द र्र्डले असे बोलले 

जाि.े येथे बाुंर्लेल्या र्रिाम ळे आहशयािील सवापि मोठे मानवहनहमपि िीराक द जलाशय 

ियार झाल ेझाल.े या र्रिाच्या बाुंर्ाची लाुंबी २६ हकमी आि.े जलाशयाची िट रेषा ६३९ 

हकमी लाुंब आि.े या र्रिाचे काम १९४८ ला स रु िोऊन १९५७ ला र्िूप झाले. ि ेर्रि 

जगािील हवशाल आहि सवापि लाुंब 

हभुंिी असलेल्या र्रिाुंर्ैकी एक 

आि.े त्याम ळे ि ेर्यपटकाुंचे आकषपि 

कें द्र आि.े या र्रिाचा उर्योग 

वीजहनहमपिी, र् राुंवर हनयुंत्रि आहि 

हसुंचनासाठी केला जािो. बारगढ 

कालवा, सासन कालवा आहि 

सुंबलर् र कालवा या प्रम ख िीन 

कालव्याुंमाफप ि िीराक द जलाशयाचे र्ािी सुंबलर् र, बोलमहगरी, र् री, कटक इत्यादी 

हजल्ह्याुंर्यांि र्ोिोचले आि.े त्याम ळे येथे अनेक हर्के घेिली जािाि. 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 153 

 

गोशाळा इथनू म ुंर्डोघाट मागे शॉटपकट िोिा. त्याम ळे िेथे म ख्य रस्िा सोरू्डन उर््डर्डाि 

र् लाखाली जािाऱ्या रस्त्याजवळ थाुंबलो. आम्िाला र्ािून गदी जमा झाली त्याुंच्या बरोबर 

थोर््डया गप्र्ा मारल्या, फोटो काढले. िा रस्िा बरोबर आिे ना? त्याची माहििी घेिली. अक्षय 

नारायि र् ढे गेल े िोिे. बाकीचे आल्यावर आम्िी या छोट्या शॉटपकट रस्त्याने हनघालो. 

गावािील छोटा रस्िा त्याम ळे 

वािने कमी िोिी आहि दोन्िी 

बाजलूा हिरवीगार शेिी झारे्ड 

भरर्रू िोिी. थोर््डया वेळाने 

समोरुन येिाऱ्या गार्डीने 

आम्िाला थाुंबवले आहि 

हवचारर्सू केली. त्यामध्ये 

सुंबलर् र सायकहलुंग क्लबच े

दबेाहशष स र्कर आहि त्याुंचे हमत्र िोिे. गप्र्ा रुंगल्या. त्याुंनी रात्रीचा म क्काम आहि इिर 

कािी मदि र्ाहिजे का याबद्दल हवचारले. त्याुंचा मोबाईल नुंबर हदला. आमचे रात्रीच्या 

म क्कामाचे िॉटेल अगोदरच ठरलेल ेिोिे. िेथे िे र् न्िा क्लबच्या इिर हमत्राुंबरोबर भेटायला 

येिार िोिे.   

शिर जवळ येऊ लागल ेिस ेरस्त्यामध्ये अनेक जि थाुंबवून हवचारर्सू करु लागल.े 

आमच्याबरोबर फोटो काढू लागले. कािी मदि र्ाहिजे का याबद्दल हवचारिा िोऊ लागली. 

चिा र्ािीसाठी आग्रि िोऊ लागला. थोर््डया वेळाने भारि सरकारची एक र्ाुंढरी गार्डी बाजनूे 

र् ढे गेली आहि आम्िाला र्ािून थोर््डया अुंिरावर थाुंबली. त्यामध्ये सुंबलर् रचे कलेक्टर 

आहि इिर अहर्कारी िोिे. त्याुंनी आर् लकीने हवचारर्सू केली, फोटो काढला आहि र् ढील 

सायकल प्रवासासाठी श भेच्छा हदल्या. 

थोर््डया वेळाने सुंबलर् र कालव्यावर असिाऱ्या म ुंर्डोघाट र् लाजवळ आलो. िा कालवा 

िीराक द र्रिाचे र्ािी वािून नेण्यासाठी बाुंर्लेल्या प्रम ख िीन कालव्याुंर्ैकी एक िोिा. या 

कालव्याला र्ािी भरर्रू िोिे. थोर्डा वेळ थाुंबनू या र् लाजवळ ियार झालेला मोठा जलाशय 

र्ाहिला. म ुंर्डोघाट र्लू ओलाुंर्डल्यावर रस्िा या कालव्याच्या बाजनूे िोिा. र्ाण्याने भरुन 

वाििारा कालवा, आजूबाजचूी हिरवळ आहि र्क्षाुंचे हकलहबल अन भवि र् ढे हनघालो. 
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एका हठकािी थाुंबनू चिा 

प्यायलो आहि मिानदीच्या म ख्य 

र् लावर आलो. र्लीकरे्ड सुंबलर् र 

शिर हदसि िोिे. गार वारा स टला 

िोिा. सयूप न किाच मावळि िोिा. 

शिरािील अनेक लोक ि े

अन भवण्यासाठी र् लावर आल ेिोिे. 

इथनू आमचे रात्रीच्या म क्कामाचे 

िॉटेल जवळच एक हकमीवर िोिे त्याम ळे आम्िी र्ि थोर्डा वेळ अुंर्ार िोईर्यांि र् लावर 

थाुंबलो. आम्िाला र्ािुन अनेकजि जवळ आल.े त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. 

इथ ेर् लावर सुंबलर् र य थ िॉस्टेलचे कािी सदस्य भेटले. त्याुंनी इिर य थ िॉस्टेलच्या 

कािी जिाुंना बोलावनू आमचा सत्कार केला. लोकल न्य ज र्ेर्रसाठी म लाखि घेिली. 

मिानदीचा हकनारा बाग आहि लाईटने सजवलेला आि.े िेथे जवळच आय लव्ि सुंबलर् र 

चा बोर्डप िोिा हिथ ेआम्िी फोटो काढल.े आहि जवळच असिाऱ्या िॉटेलवर र्ोिोचलो. 

संबलरु्र वजल्िा ओहर्डशा राज्याच्या र्हिमेला वसलेला आि.े या हजल्ह्याच े

प्रशासकीय म ख्यालय सुंबलर् र येथे आि.े सुंबलर् र ि ेनाव समलेर्श्री दवेीच्या नावावरुन 

र्र्डले. िी दवेी शहक्तरुर्ाि असनू या क्षेत्रामध्ये र्ूजनीय आि.े इहििासामध्ये याला सुंबलक, 

िीराखण्र्ड, ओद्र दशे, ओहर्डयान, उर््डहर्डयान, दहक्षि कोशल, कोशल इत्यादी नावाने 

ओळखले जाि असे. येथे अनेक थोर स्वत्रुंि सेनानी िोऊन गेल.े 

सुंबलर् र हजल्िा चार भागाि हवभागनू १९९३ ला बारगढ आहि १९९४ ला झारस ग डा 

व दवेगढ हजल्ि ेबनले. सुंबलर् र हजल्ह्याच्या र्वेूला दवेगढ, र्हिमेला बारगढ, उत्तरेला 

झारस ग डा व स ुंदरगढ आहि दहक्षिेला सोनार्रू व अुंग ल हजल्ि ेआििे. मिानदी येथील प्रम ख 

नदी असनू िीराक द र्रिाम ळे येथील अहर्क जमीन हसुंचनाखाली आली आि.े येथे कािी 

र्डोंगराळ भाग असनू र्वेूकर्डील बिुिेक भाग जुंगलाने व्यार्लेला आि.े येथील अथपव्यवस्था 

म खिः शेिी आहि जुंगल यावर अवलुंबनू आि.े हजल्ह्यामध्ये इिरिी खहनज सुंबुंर्ी उद्योग 

आििे. येथे उच्च प्रिीचे हिरे सार्र्डि असल्याम ळे प्राचीन काळी ि ेहिरा व्यवसायाचे प्रम ख 

कें द्र िोिे. 
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सुंबलर् र हजल्िा आुंिरराष्ट्रीय स्िरावर स िी आहि टशर रेशमी वस्त्राुंवरील काराहगरी 

म्ििजेच इकि, आहदवासी समदृ्ध हवरासि आहि वैहवध्यर्ूिप घनदाट जुंगल क्षेत्र यासाठी 

प्रहसद्ध आि.े येथील सुंबलर् री सार्डी प्रहसद्ध आि.े येथे शीिल सष्टी, नौखाई, भाईहजउनहिया, 

र्डोला यात्रा इत्यादी अनेक 

सि साजरे केल े जािाि. 

येथील र्ारुंर्ररक सुंबलर् री 

नतृ्य आहि सुंगीि वेगळेर्ि 

जर्नू आि.े सुंबलर् र 

हजल्ह्याि अनेक र्यपटनस्थळे 

आििे. त्यार्ैकी समलेर्श्री 

मुंहदर, िुमा हशव मुंहदर, 

उषाकोठी वन्यजीव अभ्यारण्य, घुंटेर्श्री मुंहदर, हचर्हलमा, िीराक द जलाशय, कैटल आइलैंर्ड, 

ग र्डग र्डा र्बर्बा इत्यादी प्रहसद्ध आििे. 

सुंबलर् र शिराि र्ोिोचि असिाना माझ्या सायकलच्या स्टॅण्र्डचा खालचा भाग 

रस्त्यामध्ये र्र्डला आहि िे माझ्या लक्षाि नािी आल.े त्याम ळे आिा सायकल उभी करिा 

येि नव्ििी. िॉटेलच्या बाजलूाच एक सायकल द कान िोिे. हिथे जाऊन नवीन सायकल 

स्टॅन्र्डसाठी हवचारले. त्याुंच्याकरे्ड अनेक सायकल स्टॅन्र्ड िोिे र्ि त्यार्ैकी एक र्ि स्टॅन्र्ड 

माझ्या सायकलला बसला नािीि. िे अलेन-की वाल ेनव्िि.े त्याुंनी र्ेर्डल र् शर सायकल 

शॉर् मध्य ेजाण्याचे स चवले. आहि रस्त्यामर्ील इिर कािी सायकल द रुस्िीची प्रम ख 

हठकािे र्ि साुंहगिली. 

मी सायकल घेऊन ग गल मॅर् वर शोर्ि हिकरे्ड हनघालो. इिर हठकािी अशा प्रकारचे 

स्टॅन्र्ड सार्र्डले नािी. र्ि त्या र्ेर्डल र् शर सायकल शॉर्मध्ये सायकल स्टॅन्र्ड हमळाला. 

सायकल शॉर्चे मालक इहस्र्ि सर िेथे नव्ििे. र्ि आमच्या सायकल मोहिमेबद्दल 

समजल्यावर िे भेटण्यासाठी आल.े त्याुंना अगोदरच य थ िॉस्टेल ग्र र्ने काढलेले आमच े

फोटो व्िाट्सअँर् वर हमळाले िोिे. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. त्याुंच्याकरू्डन कळले की 

सुंबलर्रूमध्ये र्ि सायकल चालविारे अनेकजि आििे. सायकलला नवीन स्टॅन्र्ड लावनू 

िॉटेल वर आलो. नेिमीचे कायपक्रम आटर्ले. 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 156 

 

थोर््डया वेळाने सुंबलर् र सायकहलुंग क्लब चे दबेाहशष स र्कर आहि इिर सदस्य आल.े 

सवाांनी आमचा सत्कार केला आहि 

सवाांबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. सुंबलर् र 

सायकहलुंग क्लब िा सुंबलर् र मर्ील 

नावाजलेला सायकल ग्र र् असनू 

त्याुंचेिफे वषपभर अनेक उर्क्रम, 

सायकल मोहिमा राबवल्या जािाि. 

त्याुंच्याकरू्डन आम्िाला समजले की 

उद्याचा रस्िा एकेरी छोटा असनू त्यावर रस्िा रुुं दीकरिाचे काम चाल ू आि.े त्याम ळे 

सगळीकरे्ड रस्िा खिनू ठेवलेला आि.े या रस्त्याला र्यापयी रस्िा दबेाहशषने आम्िाला 

साुंहगिला. आहि उद्या सकाळी आमच्याबरोबर र्ि कािी अुंिर येिार असल्याचे साुंहगिले. 

आजचा हदवस आम्िा सवाांसाठी खरू्च आनुंददायी िोिा. ओहर्डशा राज्याि आमचा 

प्रवेश र् मर्र्डाक्याि झाला िोिा. रात्री स्थाहनक सुंबलर् री र्द्धिीचे जेवि झाल्यावर सवप 

आटर्नू झोर्ी गेलो. 

***  
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वदिस बारािा: संबलर्ुर ते देिगढ 

 

मागप: सुंबलर् र- र्रमानर् र- ज नादीिी- लैदा- क हचुंदा- भोजर् र- हशरीद- हिलैबानी- दवेगढ 

(१२४/ १५८८ हकमी) 

(हजल्ि:े सुंबलर् र- दवेगढ) 

 

स प्रभाि सुंबलर् र, स प्रभाि ओहर्डशा..!! र्िाटे ियार िोऊन िॉटेलबािरे आलो. 

सुंबलर् र सायकहलुंग क्लबचे दबेाहशष व सॅम आल ेिोिे. गरमागरम चिा झाली. दवेगढ रस्िा 

रुुं दीकरिाचे काम चाल ूअसल्याम ळे र्िूप रस्िा खिनू ठेवला िोिा. त्याम ळे मोठ्या प्रमािाि 

वािनाुंची गदी व र्ळू त्या मागापवर असिार 

िोिी. म्ििनू आम्िी र्यापयी मागापन ेजािार 

िोिो. आहि दबेाहशष, सॅम कािी अुंिर 

आमच्याबरोबर सायकल चालवि येिार 

िोिे. सुंबलर् र िे दवेगढ अुंिर ९० हकमी िोिे. 

र्यापयी मागापन े ि ेअुंिर अुंदाजे १२० हकमी 

िोिार िोिे. ३० हकमी जास्ि अुंिर िोिार 

म्ििनू कोिी नाराज नव्ििे. उलट गावािून 

आर्डमागापने सायकल चालवि जायला हमळिार म्ििनू सवप ख श िोिे. कोित्यािी भागाचे 

जनजीवन, सुंस्कृिी, रुढी र्रुंर्रा, चालीरीिी त्याुंची माहििी िेथील गावाि गेल्यावरच समजि.े 

सुंबलर् र हसटी रेल्वे स्टेशनच्या बाजनूे हसुंदरूर्ुंकला आलो. इथनू म ख्य िायवे रस्िा 

सोरू्डन र्यापयी समहसुंघा रस्िा र्कर्डला. या 

गावािनू जािाऱ्या रस्िाच्या दोन्िी बाजलूा 

शेिी आहि झारे्ड भरर्रू िोिी. र् क्याम ळे 

मस्िच वािावरि झाल े िोिे. िवेि गारवा 

िोिा. र्क्षाुंची हकलहबल चाल ूिोिी. थोर््डया 

वेळाने उजव्या बाजूला र्वूप हक्षहिजावर 

सयूोदय झाला. थोर्डा वेळ थाुंबून ि ेअन भवले. 
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रस्त्यामध्ये घोर्डा सायकल घेऊन त्याुंच्या दनैुंहदन कामासाठी जािारे अनेक गाववाले हदसले. 

थेमरा जवळ र्ोिोचलो. इथनू दबेाहशष आहि सॅम र्रि जािार िोिे. त्याुंनी र् ढील मागापबद्दल 

आम्िाला साुंहगिले. गावच्या गप्र्ा झाल्या. त्याुंच्याम ळे आम्िाला खरू् माहििी हमळाली 

िोिी आहि मदि र्ि झाली िोिी. त्याुंचा हनरोर् घेऊन आहि मनर्वूपक आभार माननू आम्िी 

र् ढे हनघालो. 

आजबूाजूच्या वािावरिाम ळे या रस्त्यावर सायकल चालवायला खरू्च मस्ि वाटि 

िोिे. ग रे्डहसुंघा गाव ओलाुंरू्डन सेरस ुंिाल ला आलो. इथ ेएक छोटे चिाचे द कान न किेच 

उघर्डले िोिे. हिथे चिा प्यायलो. आहि गाववाल्याुंबरोबर गप्र्ा मारुन र् ढे हनघालो. 

सेरस ुंिाल ला चिा र्ीि असिाना एक साठीचे काका सायकल वर एक १०-१२ फूट 

लाुंबीची काठी आहि कॅररअरवर बाुंबचू्या सालाुंर्ासनू हविलेली चौकोनी र्ेटी घेऊन 

रस्त्याच्या हवरुद्ध बाजनूे र् ढे हनघनू गेले 

िोिे. िळूिळू सायकल चालवि िे खरू् 

र् ढे गेल ेिोिे. आम्िी थोर््डया वेळाने त्याुंना 

गाठल ेआहि थाुंबवनू हवचारर्सू केली. िे 

४० हकमी अुंिरावर असिाऱ्या िीराक द 

जलाशयाि गळाने मास े र्कर्डण्यासाठी 

जाि िोिे. हिथे भरर्रू मास े हमळिाि 

म्ििनू आठवर््डयािनू िीन वेळा ि ेकाका 

चार िासाि ४० हकमी अुंिर र्ार करुन जाि िोिे. मास ेर्करू्डन झाल ेकी सुंध्याकाळी र् न्िा 

िेव्िढेच अुंिर सायकल वर र्रि येि िोिे. त्याुंचा हनरोर् घेऊन र् ढे आलो. 

थोर््डया वेळाने सासन कालव्याजवळ आलो. िीराक द जलाशयाचे र्ािी आजबूाजूच्या 

हजल्ह्याि दरूवर घेऊन जािाऱ्या प्रम ख िीन कालव्याुंर्ैकी िा एक कालवा आि.े या 

कालव्यामर्नू अनेक उर् कालव ेकाढून आजबूाजूच्या भागामध्ये र्ािी र्ोचवले आि.े 

त्याम ळे इथ ेशेिामध्ये अनेक हर्के घेिली जािाि. भाि िर वषापिनू दोन वेळा हर्कवला जािो. 

एके हठकािी रस्त्याच्या बाजूला जर्डीब टीवाली औषर्े घेऊन एकजि बसला िोिा. हिथे 

थाुंबलो. या भागाि जुंगले भरर्ूर आििे आहि या जुंगलाि अनेक औषर्ी वनस्र्िी, कुं दम ळे 

हमळिाि. त्याम ळे येथील अनेक लोक या जुंगली जर्डीब टी औषर्ाुंचा वार्र करिाि. 
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वाटेमध्ये हठकहठकािी थाुंबनू 

गाववाल्याुंबरोबर गप्र्ा मारायचो. भरर्रू गदी 

जमा व्िायची. त्याुंना सायकल चालवण्याचे 

मित्व र्टवनू साुंगायचो. अनेक वेळा 

चिार्ािी साठी आग्रि झाला. र्ि न किाच 

चिा झाला असल्याम ळे आहि वेळ 

वाचवण्यासाठी आम्िी नकार दऊेन र् ढे हनघि 

अस.ू र्रमानर् र ओलाुंरू्डन बारादनूग री जवळ आलो. इथे गप्र्ा झाल्यावर िेथील 

गाववाल्याुंनी आग्रिाने सवाांना थाुंबवनू चिा हदला. र् ढच्या गावामध्ये उहर्डया दहैनक समाजचे 

वािापिर बाग सर भेटले. त्याुंनी आमची म लाखि घेिली. आहि आमच्या सायकल मोहिमेची 

बािमी द सऱ्या हदवशी विपमानर्त्राि छार्नू 

र्ि आली. 

थोर््डया वेळाने जुंगल स रु झाल.े 

रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा घनदाट झार्डी 

िोिी. कािी हठकािी बाजचू्या र्डोंगराि 

खािी िोत्या. त्याहठकािी जािारे उर्रस्िे 

आहि त्याच्या बाजचूी झार्डी मािीन ेमाखनू 

र्ाुंढरी झाली िोिी. नेिमीप्रमाि ेमी आहि 

हनिीनभाई सवाांच्या शेवटी िोिो. र् ढ ेभगि सर िािाि सायकल घेऊन चालिाना हदसले. 

त्याुंची सायकल र्ुंक्चर झाली िोिी. 

एका हठकािी उर्रस्त्यावर त्याुंची 

सायकल उलटी केली आहि र्ुंक्चर 

काढले. रेंगाली जुंगलािनू जािाना 

ग मलोई जवळ आलो. िेथे वनहवभागाचे 

झारघाटी गरर्ाटी जुंगल हवश्रामगिृ िोिे. 

या जुंगलाि भरर्रू वन्य प्रािी आििे 

आहि अनेकवेळेला ित्ती र्ि येिाि. 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 160 

 

र् ढे एका आहदवासी गावाजवळ थाुंबलो. लिान म ले हर्शवीला दप्तर करुन व शाळेचा 

गिवेश घालनू आनुंदाि शाळेि चालली 

िोिी. त्याुंच्या शाळेजवळ र् न्िा थाुंबलो. 

कोिीिरी अहर्कारी आल े म्ििनू सवप 

म लाुंची आहि गाववाल्याुंनी गदी झाली. 

गावािल्या लोकाुंना हिुंदी समजि नव्ििे. 

र्ि िोर्डक्यामोर्डक्या हिुंदीमध्ये आहि 

ख िेने गप्र्ा चाल ू झाल्या. म लाुंनी 

शाळेिल्या बाई ुंना साुंहगिल्यावर त्या र्ि 

आल्या. त्याुंना थोरे्ड हिुंदी येि िोिे. 

आमच्या सायकल मोहिमेबद्दल समजल्यावर त्या र्ि ख श झाल्या. शाळेच्या कायापलयाि 

येण्यासाठी आहि चिा र्ाण्यासाठी आग्रि झाला. वेळेच्या कमिरिेम ळे आम्िी आदरर्वूपक 

नकार दऊेन र् ढे हनघालो. इथ े र्ि अनेक गावाुंमध्ये िलाव िोिे. गाववाले सकाळी 

आुंघोळीसाठी याुंचा वार्र करिाि. या िलावाुंवर र् रुष आहि स्त्रीयाुंसाठी वेगवेगळे घाट 

बाुंर्लेले िोिे. एका िलावाचा फोटोि काढण्यासाठी गेलो िेव्िा ि ेसमजले. 

ज नादीिी ला एका छोट्या द कानाि नाष्टासाठी थाुंबलो. थोरे्ड भजी आहि वरे्ड िोिे िे 

र्टकन सुंर्ले. मालक आहि त्याच्या बायकोने गरमागरम अजनू भजी आहि वरे्ड बनवल.े 

र्ानाच्या द्रोिाि ि े आहि सोबि 

र्ाण्यासारखी हदसिारी हचुंच हमरचीची 

चटिी मस्िच लागि िोिे. सवप ि टून 

र्र्डल.े नुंिर त्याला चिा बनवायला 

साुंहगिला. दरू् नसल्याने त्याने गावठी 

कोरा चिा बनवला. दोन दोन कर् चिा 

हर्ऊन सगळे िाजेिवाने झाले. हबलाच े

र्ैसे हदले िेव्िा चिाचे र्ैसे त्याने घेिलेच 

नािी. आम्िी दरूवरुन सायकलवर इथ े त्याुंच्या गावाि आलो म्ििनू िो र्ैस े घेि नव्ििा. 

त्याच्या मनाची िी श्रीमुंिी र्ािून आम्िी थक्क झालो. 
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इथ ेअसलेले बेउरा जुंगल, ज न्या प्राचीन जुंगलाुंर्ैकी एक आि.े येथील गावािील लोक 

शेिी आहि जुंगलाुंवरच 

अवलुंबनू आििे. गावािील 

कूर्नहलकेवर र्ाण्याच्या बाटल्या 

भरुन आम्िी र् ढे लैदाला 

हनघालो. गावाच्या बािरे कािी 

हठकािी आम्िाला राुंगेि 

समाध्या बाुंर्लेल्या हदसल्या. 

एका हठकािी भािाच्या 

र्ान्याच्या गोिी बैलगार्डी, टेम्र्ो, 

रॅक्टर, रक अशा वािनामध्ये भरुन राुंगेि थाुंबलेले हदसले. हवचारल्यावर आम्िाला कळल े

की आजबूाजूच्या गावािील लोक त्याुंच्या शेिािील भाि हवक्रीसाठी घेऊन आल ेिोिे. 

रस्त्यामध्ये अनेक जि सायकल चालवि जािारे हदसले. कािी जि िर र्डबल सीट िोिे. 

या सवाांबरोबर गप्र्ा मारि लैदा गावाि र्ोिोचलो. या गावाि बाजबूाजूला भरर्रू मोठे िलाव 

िोिे. त्यार्ैकी एका िलावाशेजारी र्ाच 

मुंहदराुंचा समिू िोिा. म ख्य मिादवेाचे 

मुंहदर आहि त्याच्या समोर मोठा नुंदी 

िोिा. हिथे थाुंबनू थोर्डा आराम केला. 

मुंहदरे रुंगाने रुंगवल्याम ळे चकचकीि 

नवीन हदसि िोिी. र्ि त्याम ळे 

त्याुंच्यािला ज नेर्िा आहि प्राचीन 

कलाक सर रुंगाखाली लर्ली गेली िोिी. 

र् ढे म ख्य बाजारामध्ये एक स्वािुंत्रसेनानी भेटले. त्याुंनी आग्रिाने त्याुंच्या कायापलयाि नेऊन 

चिा र्ािी हदला. आहि स्थाहनक दहैनकासाठी आमच्या मोहिमेची बािमी बनवनू घेिली. 

सवाांबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. सवाांना सायकल चालवण्याचे मित्व र्टवनू हदले. 

भेरे्डन नदी ओलाुंरू्डन र् रुिार्ािी, क ि राच न, सिकमा अशा गावािील ज नी घरे र्ािि 

आहि आजूबाजचूा हनसगप अन भवि क हचुंदा करे्ड हनघालो. 
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या भागाि िार्डाची भरर्रू झारे्ड िोिी. कािी िार्डाच्या झार्डाुंवर िार्डी जमा करण्यासाठी 

मर्डकी लटकवलेली िोिी. िी र्ािण्यासाठी अनेक हठकािी थाुंबलो, िेव्िा गावािील 

लोकाुंकरू्डन िार्डी हर्ण्यासाठी आग्रि र्ि झाला. िार्डी ि ेिार्डफळार्ासनू ियार केले जािारे 

र्ेय आि.े िार्डाच्या झार्डास 

माथ्यावर फळाच्या र्ेंर्डीच्या 

ब ुंध्याला िीक्ष्ि ित्याराने खाच 

र्ार्डल्यावर, त्याि न हनघिारा गोर्ड 

रस त्या केलेल्या खाचेखाली मर्डके 

बाुंर्नू त्याि गोळा करिाि. िा रस 

प्रकृिीने थुंर्ड असनू आरोग्यासाठी 

फलदायक आि.े सयूोदय झाल्यावर 

जसजसे उन वाढि जािे िस ेउष्ट्ििेम ळे आुंब ूलागिो. त्यार्वूीच िा हर्िे श्रेयस्कर असि.े 

उन्िाळ्याि िा हर्ण्याने उन्िाचा त्रास िोि नािी. शासनाची या र्ेयास नीरा म्ििनू मान्यिा 

आि.े नीरेमध्ये १२ टक्के साखर असि.े िार्डी आुंबल्यावर र्हिल्या ३ िे ८ िासाि हिच्याि 

३ टक्के एहथल अल्कोिोल बनि.े िी प्रहक्रया चाल ूराहिल्यास अल्कोिोल ५ टक्क्यार्यांि 

वाढिे. त्यािून अहर्क झाल्यास िी मन ष्ट्याला हर्ण्यास योग्य नसिे. 

क हचुंदा या िाल क्याच्या हठकािी आलो. क हचुंदा ि ेऐहििाहसक नगर असनू येथे अनेक 

ज न्या प्राचीन वास्ि,ू मुंहदरे, राजवार्डा, र्डाक 

बुंगला इत्यादी आििे. इथ ेबस स्टॅन्र्ड जवळ 

र्ोिोचलो िेव्िा आमच्याभोविी भरर्रू गदी 

जमा झाली. आमचे स्वागि करण्याि 

आल.े थोर््डया वेळाि कािी वािापिर र्ि 

आल ेआहि स्थाहनक चॅनेल साठी म लाखि 

घेिली गेली. सवाांबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. 

अनेकाुंनी फोटो काढून घेिल.े द र्ारच्या 

जेविासाठी वेळ िोिा म्ििनू आम्िी अजनू १५- २० हकमी जाण्याचे ठरवल.े क हचुंदा शिराि 

अनेक जिाुंनी थाुंबवनू हवचारर्सू केली व र् ढील प्रवासासाठी श भेच्छा हदल्या. क हचुंदा 
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शिराबािरे खारला नदीवर बाुंर्लेल्या झ लेन र् लाजवळ आलो. िा ज ना एकेरी छोटा र्लू 

लोखुंर्ड र्ोलाद याुंचा वार्र करुन बाुंर्लेला असनू िो इुंग्रजकालीन आि.े 

र्ुंर्रा हकमीवर भोजर् र मोठे 

गाव िोिे. भोजर् रनुंिर जुंगल असनू 

हिकरे्ड िॉटेल- र्ाबे नािीि त्याम ळे 

भोजर्रूच्या र् ढे जेविासाठी जाऊ 

नका, र् ढे दरूवर कािी भेटिार नािी 

अस े अनेक स्थाहनक लोकाुंनी 

स चवले िोिे. बॉक्समा नुंिर भोजर् र 

येईर्यांि वाटेमध्ये जे कािी िॉटेल 

भेटले िे एक िर बुंद िोि ेहकुं वा त्याुंच्याकरे्ड फक्त नाष्टा िोिा. भोजर् रमध्ये र्ोिोचलो. इथे 

र्ि िशीच र्ररहस्थहि. भोजर् र सुंर्ि आल ेिरी िॉटेल सार्र्डि नव्ििे. हिथे कािी स्थाहनक 

लोकाुंकरे्ड र् न्िा चौकशी केली. त्याुंच्या म्ििण्यान सार र् ढे दोन िीन र्ाबे आििे. 

भकू िर जोराि लागली िोिी. आिा थोरे्ड माग ेजाऊन हजथ ेनाष्टा हमळि िोिा हिथे 

खायचे की र् ढे जाऊन जे र्ाबे आििे हिथे काय हमळिे का ि ेर्ािायचे, ि ेठरवण्यासाठी 

थाुंबलो. सवापन मिे ठरले की नाष्टा करुन र्ोट भरिार नािी त्यार्ेक्षा र् ढे जाऊन जे र्ाबे आििे 

हिथे र्ािूया. थोर््डया वेळाि एक बुंद ढाबा हदसला. अजनू थोरे्ड र् ढे गेल्यावर एक छोटी टर्री 

िोिी हिथे र्ि थोर्डासा नाष्टा िोिा. आिा छोट ेचढ उिार स रु झाल ेिोिे. आहि थोर््डया 

वेळाने एका वाकिानुंिर एक मस्िर्ैकी ढाबा हमळाला. गरम जेवि ियार िोिे. 

कािीजि माग ेिोिे, िे आल्यावर त्याुंना गुंमि म्ििनू साुंहगिले की जेवि नािी मॅग्गी 

हमळेल. सगळ्याुंनाच भकू लागली िोिी 

त्याम ळे कािी जि मॅग्गी खाण्यासाठी ियार 

झाले िर कािी जि अजनू र् ढे जाऊया अस े

बोल ू लागले. येथे र्िूप जेवि हमळेल ि े

समजल्यावर सगळे ख श. मस्िर्ैकी गरमागरम 

रोटी, प्रसहन्नयाुं, र्नी सुंि ला, मूुंग दालमा, 

र्ालक सगा भाजा, र्डालना, कदली मुंजा राय, 
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खाट्टा चटनी, चावल असे स्थाहनक उहर्डया जेवि झाल.े जेवि झाल्यावर थोर्डा आराम केला. 

इिराुंबरोबर गप्र्ा झाल्या. र्ाखला भिा नावाची एक र्ाककृिी इथ े घराुंघराुंि बनि.े 

ओहर्डशामध्ये उन्िाळ्याचे स्वागि िा र्ारुंर्ाररक र्दाथप खाऊन केला जािो. यामध्ये िाुंदळाचा 

वार्र असनू िो बटाटा, िळलेले मास,े र्ार्र्ड, करी, चि ेयाबरोबर आवर्डीने खाल्ला जािो. 

कर्डक उन्िाळ्याि, शरीरािील गमी कमी करण्यासाठी िा र्दाथप लाभदायक ठरिो. दरवषी 

२० माचप येथे र्ाखला हदवस म्ििनू साजरा केला जािो. 

क हचुंदा नुंिर िा झारस ग र्डा व दवेगढ या दोन हजल्ह्याुंच्या म ख्यालयाुंना जोर्डिारा मागप 

िोिा त्याम ळे यावर क ठेिी खर््डरे्ड नव्ििे. िसेच या भागाि असिाऱ्या गावािील रस्िे र्ि 

छोटे आहि हबनाखर््डर्डयाुंचे िोि.े अजनू एक वेगळी अन भवलेली गोष्ट म्ििजे इथ ेरस्त्याच्या 

बाजलूा अनेक हठकािी सरकारने मोफि शौचालये बाुंर्ली आििे. आहि हिथेच कूर्नहलका 

र्ि आििे. या कूर्नहलकाुंना भरर्रू र्ािी िोिे. या शौचालयामध्ये दखेरेखीसाठी कोिीिी 

नव्ििे र्ि िी साफ आहि स्वच्छ िोिी. 

इथनू र् ढे जुंगल स रु झाल.े जैव हवहवर्िेने नटलेल्या या भागाि अनेक वन्य प्रािी आििे. 

अनेक हठकािी ित्तीचे निेमीचे 

र्ािवठ्यावर जाण्याचे मागप िोिे. िे 

म ख्य रस्त्याला हजथ ेओलाुंरू्डन जाि 

िोिे हिथे िस ेसचूना फलक लावले 

िोिे. जुंगलामध्य े कािी छोटी गावे 

र्ि वसलेली िोिी. घराच्या बाजलूा 

हर्वळीर्म्मक भािाची शेिे र्ि 

िोिी. सुंध्याकाळची वेळ असल्याने 

कािी गावािील म ले हक्रकेट खेळि िोिी. आम्िाला र्ािून खेळ सोरू्डन सायकली र्ािायला 

जमली. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. 

र् ढील गावाि जािारी कािी लिान म ले त्याुंच्या एक हगअरच्या साध्या सायकल घेऊन 

आमच्याबरोबर आली. हशरीद गावानुंिर एक घाट लागिो. िे चढि त्या म लाुंबरोबर गप्र्ा 

मारि चढवले आहि वरच्या गावाि र्ोिोचलो. दोन्िी बाजलूा र्डोंगराुंची राुंग, घनदाट जुंगल 

आहि त्यामध्ये वसलेली िी छोटी झोर्र्डीवजा ट मदार घरे सगळेच आल्िाददायक िोिे. 
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सुंबलर् र दवेगढ हजल्ह्याच्या 

सीमेवर असिाऱ्या या मरगढ कैलास 

र्डोंगर राुंगेिील घनदाट जुंगल र्ार 

करुन कालार्ाट ला आलो. या 

जुंगलाि अनेक हठकािी ित्तींचे मागप 

िोिे र्ि आम्िाला ित्ती कािी हदसले 

नािीि. घाट उिरिाना िर र्ाच सिा 

हकमीचा फक्त उिारच िोिा. एके 

हठकािी थाुंबनू चिा प्यायलो. इथल्या मािीच्या च ली खरू्च मोठ्या िोत्या आहि च लीवरची 

चिा िर अफलािनूच. दवेगढ हजल्िा स रु झाला िोिा. 

देिगढ वजल्िा िा ओहर्डशा राज्याच्या उत्तर र्हिम भागाि वसलेला आि.े या हजल्ह्याच े

प्रशासकीय म ख्यालय दवेगढ येथे आि.े दवेगढ बामुंर्डा म्ििजेच बामरा सुंस्थानाची राजर्ानी 

िोिी. दवेगढ हजल्ह्याच्या उत्तरेला स ुंदरगढ हजल्िा, र्हिमेला सुंबलर् र हजल्िा, दहक्षि व 

र्हिमेला अुंग ल हजल्िा आि.े 

बामुंर्डा या नावाबद्दल अनेक कथा साुंहगिल्या जािाि. कािींच्या मिे येथे बामा म्ििजेच 

बिा आहि मुंर्डा नावाचे दोन राज ेराज्य करि िोिे. त्याुंची िी दोन नावे एकत्र िोऊन बिामुंर्डा 

हकुं वा बामुंर्डा भभूाग ियार झाला. 

कािी काळान े याचाच उच्चार 

बदलनू बामरा झाला. कािींच्या 

मिे श्रीराम वनवासाि हफरि 

असिाना येथे आल.े या भमूीवर 

र्हिल्याुंदा त्याुंनी र्डाव े र्ाऊल 

ठेवले. सुंस्कृिमध्य े बामा म्ििजे 

र्डाव ेआहि मार्डा म्ििजे र्ाऊल. 

िा भभूाग र्हवत्र िाह्िी नदीच्या खोऱ्यामध्ये वसललेा असनू बामुंर्डा, अखोज बामुंर्डा, 

शुंखज्योिी मुंर्डल, श्रीर् ुंजी मुंर्डल, गुंगा राज्य, बामुंर्डा र्िी, जादव दशे, हसुंघन राज्य, बाघर 

कोटा, बामुंर्डा मुंर्डल अशा अनेक नावाने ओळखला जािो. येथे सार्र्डलेल्या िाम्रलेखान सार 
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अकराव्या शिकार्यांि िाह्िी नदी शुंखज्योिी मुंर्डल नावाने ओळखली जाि अस.े याच 

कारिाम ळे गुंगा राजघराण्याचा र्हिला राजा सरज ूदबे याने राजघराण्याचे शािी हचन्ि शुंख 

हनवर्डले. आहि भभूागाला शुंखज्योिी मुंर्डल नाव ठेवले. जे कािी काळान ेर् न्िा बामुंर्डा 

नावाने ओळखल ेजाऊ लागले. 

जैवहवहवर्िेने नटलेल्या या देवगढ हजल्ह्याला समदृ्ध साुंस्कृहिक र्रुंर्रा असनू र्डोंगर, 

झरे, र्बर्बे, जुंगल, श द्ध वािावरि, 

समदृ्ध वनस्र्हिसषृ्टी आहि वन्य 

प्रािीजीवन याुंची नैसहगपक दिेगी 

लाभलेली आि.े हजल्ह्याचा ५३ टक्के 

भाग जुंगलाुंनी व्यार्लेला आि.े 

िाह्िी, हटहकरा नदी आहि रेंगाली, 

गोहिरा जलाशय याम ळे येथील प्रदशे 

हसुंचनाखाली आल े आििे. कृषी, 

र्श र्ालन आहि जुंगले यावर येथील लोकाुंचे जीवन अवलुंबनू आि.े या नैसहगपक सार्नाुंवर 

आर्ाररि अनेक लघ  व ग्रामीि उद्योग स रु झाल ेआि.े 

या हजल्ह्याि अनेक र्यपटनस्थळे आििे. दवेगढ र्ासनू ६५ हकमीवर असिाऱ्या काुंजीम 

गावाजवळ मठग ुंफा येथे हकत्येक िजार 

वषाांर्वूी हचिारलेली प्रागैहििाहसक 

हभुंिीहचते्र सार्र्डली आिेि. िसेच काटसर 

घाट, गोहिरा र्रि, दाराघर्डी, जारे्डर्श्र 

मुंहदर, श्री जगन्नाथ मुंहदर, दवेझरन, 

कोरार्डकोट, कैलास र्ॅलेस, प्रर्ानर्ाट 

इत्यादी हठकािे प्रहसद्ध आििे. 

प्रवास नी ओलाुंरू्डन हिलैबानीला आलो. इथनू र्यापयी रस्िा सुंर्नू रुुं दीकरिाच ेकाम 

चाल ूअसिारा म ख्य सुंबलर् र- दवेगढ रस्िा स रु झाला. सगळीकरे्ड खर्डी, मािी आहि र्ूळ 

िोिी. िी र्ळू उरू्ड नय ेम्ििनू त्यावर र्ािी ओिल ेजाि िोिे. त्याम ळे भरर्रू हठकािी हचखल 

झाला िोिा. रस्त्यामर्ले खर््डरे्ड समाजाि नव्ििे. आहि अुंर्ार र्ि र्र्डि आला िोिा. इथनू 
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दवेगढ १४ हकमी िोि.े ि ेअुंिर आम्िी अुंर्ाराि हचखलािनू चालवि दवेगढला र्ोिोचलो. 

सायकल आहि कर्रे्ड हचखलाने माखलेले िोिे. 

शेवटचे दोन हकमी बाकी असिाना म ख्य रस्त्यावरील हचखल वाचवण्यासाठी दवेगढ 

बाजारािनू गेलो. हिथे भरर्ूर जिाुंनी 

आमचे स्वागि केले. स्थाहनक न्य ज 

चॅनेलचे वािापिर हशबाशीष झानकर याुंची 

भेट झाली. त्याुंनी लॉज जवळ सवप 

र्ोिोचल्यावर सवाांची म लाखि घेिली 

आहि िे म लाखिीच े हव्िर्डीओ हचत्रि 

िेथील बािम्याुंमध्य ेदाखवण्याि आला. 

रात्री कनक हटव्िीचे ररर्ोटपर सत्यनारायि 

हमश्रा सर भेटले. त्याुंना द सऱ्या हदवशी सकाळी आमचा सायकल चालविानाचा हवहर्डओ 

आहि म लाखि घ्यायची िोिी. 

सायकली हचखलाने माखल्या िोत्या. त्या साफ करिाना आज भरर्रू वेळ गेला. 

आजच्या हदवसािील आमचा सायकल प्रवास मस्िच झाला िोिा त्याम ळे सायकल आहि 

कर्र््डयाुंवरील हचखल साफ करिाना कािी वाईट वाटले नािी. या लॉजमध्ये जेविाची सोय 

नव्ििी त्याम ळे सगळेजि आुंघोळ आहि इिर कायपक्रम आटर्नू जेविासाठी बािरे गेलो. 

रात्री जेविामध्ये हखचर्डी दिी, क क र्ड िकरारी हचकन, काहनका चावल, उहर्डया हफश करी 

अस े जेवि झाल.े नुंिर रसग ल्ला, रसलाई, खमोिि, रसबाली, कलाकुं द अशा हमठाई 

खाल्ल्या. जेवि झाल्यावर शिराि आजबूाजलूा फेरफटका मारुन र्रि आलो. इथ ेथुंर्डी 

खरू्च र्र्डली िोिी. उद्या र्िाटे हकिी थुंर्डी असेल याचा अुंदाज घेि हनहद्रस्ि झालो. 

*** 
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वदिस तेरािा: देिगढ ते केन्दुझर 

 

मागप: दवेगढ- बारकोटे- बामर्ारर्डा- र्लिरा- दलो- जगमोिनर् र- काुंजीर्ानी- केन्द झर 

(१३१/ १७१९ हकमी) 

(हजल्ि:े दवेगढ- अुंग ल- केन्द झर) 

 

स प्रभाि दवेगढ..!! सकाळी थुंर्डी खरू्च िोिी. काल साुंहगिल्याप्रमािे र्िाटेच कनक 

हटव्िीचे ररर्ोटपर सत्यनारायि हमश्रा सर आहि हशबाशीष सर आल ेिोिे. गरमागरम चिा 

हर्ऊन आम्िी हनघालो. हमश्रा सर आहि 

हशबाशीष सर कािी अुंिर आमच्याबरोबर 

बाईक वर आल.े त्याुंनी आमचे सायकल 

चालविानाचे हवहर्डओ हचत्रि केले. थोर््डया 

वेळाने सयूप उगवल्यावर एका हठकािी थाुंबनू 

आमच्या सायकल मोहिमेबद्दल म लाखि 

घेिली गेली. आम्िीिी सायकल 

चालवण्याचे फायद,े प्रदषूिम क्त भारि आहि मोहिमेिील गमिीजमिी याबद्दल हवस्ििृर्िे 

साुंहगिले, गप्र्ा रुंगल्या. ि ेहशबाशीष सराुंना इिके र्टल ेकी र् ढील कािी हदवसाि िे त्याुंची 

ब लेट बाजलूा ठेवनू सायकल घेऊन हफरायला लागल.े आहि आम्िाला एक नवीन सायकल 

हमत्र हमळाला, आजिी िे सुंर्कापि आििे. 

िवेि गारवा िोिा त्याम ळे र् न्िा चिा 

झाला. सवाांचा हनरोर् घेऊन र् ढे हनघालो. 

रस्िा रुुं दीकरिाचे काम जोराि चाल ू िोिे. 

रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा र्िाका सारख्या 

र्ट््टया लावलेल्या िोत्या. खर््डरे्ड, खर्डी, 

हचखल आहि मािीचे ढीग हठकहठकािी 

िोिे. र्ि दोन्िी बाजलूा भािाची शेिे आहि 

त्याुंच्या माग ेघनदाट झार्डी असलेली र्डोंगर राुंग याम ळे आजूबाजचूे वािावरि मस्िच िोिे. 
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कलामिी, बालम, र्ुंचमिा, चक्रर्ाली इत्यादी गाव ेर्ार करुन बारकोटेला र्ोिोचलो. 

येथे िाह्िी नदीच्या र् लावर थोर्डा वेळ थाुंबलो. अवाढव्य र्ात्र असलेल्या या नदीचे र्ािी 

खरू् दरूवर र्सरलेल े हदसि िोि.े िाह्िी नदी ओहर्डशा राज्यािील मिानदीनुंिरची सवापि 

मोठी नदी आि.े बुंगालच्या 

उर्सागरास हमळिाऱ्या या नदीची 

लाुंबी ७०५ हकमी आि.े हबिार 

राज्याि छोटा नागर्रूच्या र्ठारावर 

उगम र्ाविाऱ्या दहक्षि कोएल व 

शुंख या दोन नद्याुंचा ओररसा 

राज्यािील स ुंदरगढ हजल्ह्याि 

र्नर्ोश येथे सुंगम िोिो. त्यानुंिरच्या 

सुंय क्त प्रवािास िाह्िी ि ेनाव र्र्डल ेआि.े प्रथम दहक्षिवाहिनी असली, िरी बिुिाुंश िी 

नदी वायव्य आग्नेय हदशेि स ुंदरगढ, दवेगढ, अुंग ल, र्ेनकानाल व कटक या हजल्ह्याुंिनू 

वाििे. कटक हजल्ह्याि िी र्ाम्र नदीम खखार्डी व मैर्ारा नदी या दोन म खाुंद्वारे बुंगालच्या 

उर्सागरास हमळिे. खस पआ, हकहमररआ, हिहक्करा, हलुंगारी, र्हिया या हिच्या प्रम ख उर्नद्या 

िोि. या नदीवर बाुंर्लेल्या रेंगाली र्रिाम ळे मोठा जलाशय हनमापि झाला आि.े िाह्िी 

नदीस र्ाहमपक दृष््टया मित्व असनू या नदीला कालव ेकाढून आजबूाजूच्या प्रदशेािील 

बागाइिी हर्काुंना र्ािीर् रवठा केला जािो. 

िाह्िी नदीच्या र् लावरुन र् ढे कल्ला गावाि आलो. इथनू कल्ला नदी वािि जाि ेिी 

र् ढे िाह्िी नदीला हमळिे. बामर्ारर्डा गावाि नाष्टासाठी थाुंबलो. छोटी टर्री िोिी. इथ ेवर्डा 

रस्सा खाल्ला. आम्िाला र्ािून 

मालकाने गरमागरम र्डोसा बनवनू 

हदला. सोबि उहर्डया करी आहि 

चटिी, चव खासच िोिी. नुंिर 

गावठी द र्ाची कर्डक चिा झाली. 

गावकरी आहि शाळेि जािारी म ले 

आमच्या सायकल र्ािायला जमली. 
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त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. नाष्टाचे हबल दऊेन हनघिाना मालकाने सवाांना चॉकोलेट गोळी 

हदली. म ुंबईिुन सायकल चालवि आलो म्ििनू ख श िोऊन वाटलेली त्याची िी चॉकोलेट 

गोळी आमच्यासाठी मोलाची िोिी. सवाांचा हनरोर् घेऊन आम्िी गोळी चघळि र् ढे हनघालो. 

बालीर्ोसी गावाि आलो. दवेगढ हजल्िा सुंर्नू अुंग ल हजल्िा स रु झाला िोिा. 

अंगुल वजल्िा ओहर्डशा 

राज्याच्या मध्यभागाि वसलेला आि.े 

अुंग ल हजल्ह्याच्या र्वेूला ढेक्काुंनाल व 

कटक हजल्ि,े उत्तरेला दवेगढ, कें द झर व 

स ुंदरगढ हजल्ि.े र्हिमेला सुंबलर् र व 

सोनेर् र हजल्ि ेआहि दहक्षिेला बौर् व 

नयागढ हजल्ि ेआिेि. अुंग ल शिर येथे 

या हजल्ह्याचे प्रशासकीय म ख्यालय 

आि.े अुंग ल ि ेओहर्डशा राज्याचे आहथपक, औद्योहगक आहि साुंस्कृहिक कें द्र आि.े 

अुंग ल हजल्ह्यािनू वाििाऱ्या मिानदी आहि िाह्िी नदी याुंच्या र्ाण्याम ळे येथील 

जमीन हसुंचनाखाली आली आि.े त्याम ळे अनेक हर्के हर्कवली जािाि. या हजल्िा 

खहनजाुंनी समदृ्ध असल्याम ळे खािी आहि त्यावर अवलुंबून उद्योग कारखाने येथे मोठ्या 

प्रमािाि आििे. या हजह्यािील राविछाया िा र्ारुंर्ररक बािुल्याुंचा नाच प्रहसद्ध आि.े 

सुंबलर् र आहि दवेगढ हजल्ह्याि अनेक हठकािी वािापिराुंनी घेिलेल्या म लाखिी आहि 

आमच्या सायकल मोहिमेबद्दलच्या 

बािम्या अनेक उहर्डया दहैनक र्ेर्र 

मध्य े छार्नू आल्या िोत्या आहि 

टीव्िी चॅनल वर र्ि दाखवल्या जाि 

िोत्या. त्याम ळे येथील अनेक 

लोकाुंना आमच्या सायकल 

मोहिमेबद्दल समजले िोिे. 

रस्त्यामध्ये अनेक जिाुंनी आम्िाला 

याबद्दल साुंहगिले. येथील लोकाुंचे सायकल प्रेम अहर्क वाढले िोिे. सायकल 
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चालविाऱ्याुंकरे्ड र्ािण्याचा दृहष्टकोन बदलला गेला िोिा, त्याम ळे आम्िी ख श िोिो. िी 

आमच्या सायकल मोहिमेची बािमी र्ािून अुंग ल हजल्ह्यािील र्लिरा येथील क्रीर्डा 

क्षेत्रािील ग्र र्च े र्दाहर्कारी बाब ला मिाक ल सर याुंनी आम्िाला सुंर्कप  केला. त्याुंनी 

दवेगढचे हमश्रा सर याुंच्यामाफप ि आमचा मोबाईल नुंबर घेिला िोिा. िे त्याुंच्या ग्र र् माफप ि 

आमचा सत्कार करिार िोिे. 

रस्िा रुुं दीकरिाि मािी खिनू ठेवल्याम ळे बाजनू ेवािन गेल ेकी र्ळू उर्डि िोिी. ऊन 

र्ि वाढि चालल े िोिे. आम्िी 

र्लिरा बायर्ासला र्ोिोचलो 

िेव्िा बाब ला मिाक ल सर आहि 

इिर २०-२५ र्दाहर्कारी, 

स्थाहनक वािापिर आमची वाट 

र्ािि थाुंबले िोिे. कर्डक 

उन्िामध्ये द र्ारच्या वेळेला 

शिराबािरे ि ेसगळे आमच्यासाठी 

जमले िोिे. सवाांनी आमचे स्वागि 

आहि सत्कार केला. चिा नाष्टा झाला. सवाांबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. वािापिराुंबरोबर म लाखिी 

झाल्या. सवाांकरू्डन र् ढील सायकल प्रवासासाठी श भेच्छा हमळाल्या. जेविासाठी आग्रि 

झाला र्ि आम्िी आदरर्वूपक नकार हदला. सवाांचे आभार माननू आम्िी र् ढे हनघालो. 

र्लिरा िा अुंग ल हजल्ह्यािील एक िाल का असनू ि ेशिर िाल क्याच्या म ख्यालयाचे 

हठकाि आि.े येथील जुंगलामध्ये 

मोठ्या प्रमािाि बाुंबचूी झारे्ड 

आििे. गावािील लोक त्यार्ासनू 

अनेक कलाक सरीच्या वस्ि ू

बनविाि. र्लिरा र्ासनू मलयहगरी 

र्वपिराुंग आहि जुंगल स रु िोिे. 

दवेगढ हजल्ह्याची सीमा सुंर्ल्यावर 

र् ढे िा मिामागप फक्त कािी हकमी 
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अुंिर, अुंग ल हजल्ह्याच्या उत्तर भागािनू जािो. थोर््डया वेळाि दलो गावाि र्ोिोचलो. इथे 

अुंग ल हजल्िा सुंर्नू केन्द झर हजल्िा स रु झाला. 

केन्दुझर वजल्िा प्राचीन हखहज्जुंग राज्याचा एक अुंश आि.े या हजल्ह्याच्या र्वेूला 

मय रभुंज, बालेर्श्र व भद्रक, दहक्षिेला 

जाजर् र व ढेन्कानाल, र्हिमेला 

अुंग ल व स न्दरगर्ड आहि उत्तरेला 

झारखण्र्ड राज्यािील र्वूप हसुंिभमू िे 

हजल्ि ेवसलेले आििे. केन्द झर हकुं वा 

केउुंझर या हजल्ह्याची स्थार्ना १९४८ 

मध्ये झाली.  केन्द झर हकुं वा 

केन्द झरगर्ड शिर ि े या हजल्ह्याचे 

प्रशासकीय म ख्यालय आि.े 

बैिरिी िी या हजल्ह्यािील प्रम ख नदी आि.े येथे रब्बी आहि खरीर् दोन्िी हर्के घेिली 

जािाि. भाि, ज्वारी, मगू, हबरी, िीळ, भ ईमूग, जटू, बटाटे, ऊस, आुंबा, टोमॅटो इत्यादी 

येथील प्रम ख हर्के आििे. िा हजल्िा प्राकृहिक खहनज आहि वन सुंर्त्तीने भरलेला आि.े 

हजल्ह्याचा र्हिम भाग उुंच र्डोंगराुंचा असनू यामध्ये गुंर्माद्दपन, माुंकर्डनचा, गोनाहसका, 

ठाक रािी इत्यादी राज्यािील उुंच र्वपि आििे. येथे अनेक खहनजाुंच्या खािी आििे आहि 

त्यावर आर्ाररि उद्योग आििे. 

ओहर्डशा राज्यािील सगळी हवहवर्िा या हजल्ह्यामध्ये र्िायला हमळि.े जगािील 

सवापि ज ने दगर्ड येथे र्िायला हमळिाि. येथे ग िेमध्य ेकोरलेली आकषपक प्राचीन हभुंिीहचते्र 

प्रहसद्ध आििे. बउला र्िाडी, रावि छाया 

ग फा, चक्रिीथप, गोनाहसका, क शलेर्श्र 

मुंहदर, म गाप मिादवे मुंहदर, बर्डहबल, िदगढ़ 

अभयारण्य इत्यादी येथील लोकहप्रय र्यपटन 

स्थळे आििे. शारिूल, सोिराई, कमपर्जूा, 

बोर्डम, चैत्र र्रब, मकर सुंक्राुंिी, नौखाई, 

राजा र्रब, ब रानी जत्रा, रथ जत्रा, र्डोला 
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यात्रा, बर्डा ओशा इत्यादी अनेक सि उत्सव येथे वषपभर साजरे केले जािाि. सिाुंबरोबरच 

चाुंग , चािु, ज ुंग, िो िी आहदवासी नतृ्य प्रहसद्ध आििे. 

जेविाची वेळ झाली िोिी. काुंजीर्ानी घाट स रु िोण्याच्या अगोदर जगमोिनर् रला 

कािी र्ाबे िोिे, िेथे द र्ारच ेजेवि 

करायचे ठरले. एका ढाब्याजवळ 

थाुंबनू जेवि ियार आि े काय ि े

हवचारले. जेवि ियार िोिे. कािी 

जि माग ेिोिे त्याुंची वाट र्ािि उभा 

असिाना एका ब लेटवर दोघे जि 

जवळ आल.े त्याुंनी सायकल 

मोहिमेबद्दल आर् लकीने हवचारर्सू 

केली. त्याुंनी र् ढ े१०० मीटर अुंिरावर 

असिाऱ्या र्ाब्यावर जाण्यासाठी स चवले. कारि िो हिथला प्रहसद्ध ढाबा िोिा. त्याुंच्या 

म्ििण्याप्रमािे आम्िी त्या र्ाब्यावर गेलो आहि खरुंच आम्िाला मस्िर्ैकी उहर्डया जेवि 

हमळाले. त्या र्ाब्यावर भरर्ूर गदी िोिी. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. आम्िी म ुंबईिून 

सायकलने आलो म्ििनू आम्िाला मालकाकर्ड न स्थाहनक जेवि बनवनू हमळाले. सागा, दिी 

बैगना, हचग ुंर्डी िारकरी, सनि ला सब्जी करी, रोटी, चावल, चटिी असा खास बेि झाला. 

र्ोटभर जेवि झाल्यावर थोर्डा वेळ आराम केला आहि सवाांचा हनरोर् घेऊन र् ढे हनघालो. 

सायकल घेऊन बािरे आलो िोच 

हनिीन भाईची सायकल र्ुंक्चर झाली. 

बाकीचे सवप र् ढे गेल ेिोिे. आजबूाजलूा 

जवळर्ास सावली क ठे आि े िे र्ािून 

नवीन बनलेल्या रस्त्यावर आम्िी 

सायकल घेिली आहि िी उलटी केली. 

रस्त्यावरील छोट्या िारेम ळे र्ुंक्चर 

झाला िोिा. िारेचा ि कर्डा टायरमध्ये 

र्ि अर्डकला िोिा. िो काढला, र्ुंक्चर द रुस्ि केला आहि र् ढे हनघालो. 
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काुंजीर्ानी घाटाच्या अगोदर एक आहदवासी वार्डी लागली. हिथे टर्रीवर चिासाठी 

थाुंबलो. सायकल र्ािायला गदी जमली. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा स रु झाल्या. र्लिराला 

आमचा सत्कार करिाना जे ग लाबाच्या फ लाुंचे ग च्छ हमळाल ेिोिे िे लिान म लाुंना हदले. िे 

र्ि ख श. जवळच िुंरे्ड घेऊन 

कािी आहदवासी बायका 

बसलेल्या हदसल्या. त्या काय 

हवकि आिेि ि े र्ािण्यासाठी 

गेलो िेव्िा समजले की िे एक 

र्ाुंढऱ्या रुंगाच े सरबि िोि.े 

भािाच्या र्ेजेर्ासनू ि े बनवले 

जाि.े ि े उन्िार्ासनू िोिारे त्रास 

कमी करिे. ि ेइथ ेमोठ्या आवर्डीन ेप्यायले जाि.े ि ेसरबि जर अहर्क आुंबवले िर िे नशा 

आििाऱ्या दारुसारखे बनिे. इथ ेमोिाची झारे्ड र्ि भरर्रू आििे. मोिाच्या झार्डाुंना फ ले 

आल ेकी िी फ ले र्ि वेचनू त्यार्ासनू र्ि दारु बनवली जाि.े 

रस्िा रुुं दीकरिासाठी आजबूाजचूी झारे्ड िोर्डली जाि िोिी. इथ ेअसलेली िेंदरू्त्त्याची 

आहि इिर जुंगली औषर्ी झारे्ड ि टि िोिी म्ििनू कािी स्थाहनक लोक नाराज िोिे. 

आिा १९ हकमीचा काुंजीर्ानी घाट चढून जायचे िोिे. या घाटाि समोरासमोर जर्ड 

वािनाुंम ळे गदी िोऊन त्रास िोिार िे 

नक्की िोिे. आम्िी घाट चढायला 

स रवाि केली. थोर््डया वेळाने थाुंबलेल्या 

गार््डयाुंची राुंग हदसली. जािारे रक, 

कुं टेनर राुंगेि उभे िोिे. हवचारर्सू केली 

असिा समजले की, रस्िा रुुं दीकरिाच्या 

कामामध्ये एका हठकािी स रुुं ग लावनू 

दगर्ड फोर्डण्याचे काम चाल ूिोिे. त्याम ळे 

घाटािील जर्ड वािनाुंची वािि न द र्ारर्ासनू बुंद िोिी. आहि िलकी लिान वािने द सऱ्या 

लाुंबच्या र्यापयी मागापने वळवली िोिी. आिा आम्िी र्ि इथेच अर्डकिार अस ेवाटू लागल.े 
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बाकीचे सगळे र् ढे गेल ेिोि.े मी आहि हनिीन भाई शेवटी िोिो. सगळे रक रस्त्याच्या 

एका बाजलूा राुंगेि उभे िोिे. आहि समोरुन र्ि कोििीच गार्डी येि नव्ििी त्याम ळे रस्त्याचा 

एक भाग आम्िाला मोकळा हमळाला िोिा. आरामाि सायकल चालवि आम्िी घाट चढू 

लागलो. हजथ ेस रुुं गाचे काम चाल ूिोिे हिथे र्ोिोचलो. 

र् ढे गेलेले आमचे सगळे सिकारी भेटले. स रुुं ग लावल्याम ळे त्याुंना थाुंबवले िोिे. हिथ े

असलेल्या सरकारी अहर्कारी आहि कामगाराुंबरोबर गप्र्ा स रु झाल्या. स रुुं ग लाविे थाुंबले 

िोिे त्याम ळे थोर््डया वेळाने फक्त 

आम्िाला त्याुंनी सायकल घेऊन 

र् ढे जाऊ हदले. स रुुं गाम ळे 

रस्त्यावर दगर्ड र्सरले िोिे. िे 

बाजलूा करण्याचे काम स रु झाल े

िोिे. ि ेदगर्ड च कवि आम्िी र् ढ े

हनघालो. कािी हठकािी सायकल 

िािाि घेऊन र् ढे आलो. र्लीकरे्ड 

येिारे रक, कुं टेनर राुंगेि उभे िोिे. आम्िी घाट चढवनू वरिी र्ोिोचलो. अजनूिी वािनाुंची 

वाििकू स रु झाली नव्ििी. र्हिम हक्षहिजावर सयूप मावळि िोिा. 

थोर््डया वेळाने अुंर्ार झाला आम्िी सायकलच्या लाईट चाल ूकेल्या. त्या उजेर्डाि घाट 

उिरु लागलो. आहि अचानक भगि सराुंची सायकल र्ुंक्चर झाली. रस्त्याच्या बाजलूा 

थाुंबनू र्ुंक्चर काढला आहि राुंगेि 

सायकल चालवि र् ढे हनघालो. 

रस्त्यावर गहिरोर्क भरर्रू िोिे. िे 

वाचवि घाट उिरुन खाली र्ोिोचलो 

आहि न किेच घाटािील मोठ्या जर्ड 

वािनाुंची वाििनू स रु झाली. िी 

वाििकू आम्िी घाटाि असिाना 

चाल ू झाली असिी िर आम्िाला 

सायकल चालविाना त्रास झाला असिा आहि त्यामध्ये आमचा जास्ि वेळ गेला असिा. 
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काुंजीर्ािीला थोर्डा वेळ थाुंबनू गरमागरम चिा प्यायलो. चेंना हझली, खजा, रासोगोला, 

कोरा खाई, गज्जा, र्ल आ ल रू्ड, बर्डी, रसबाली अशा कािी हमठाई खाल्ल्या आहि र् ढ े

हनघालो. आजबूाजूला र्डोंगर आहि भरर्रू झारे्ड असल्याम ळे िवेि गारवा िोिा. केन्द झरला 

र्ोिोचलो िेव्िा िर खरू्च थुंर्डी िोिी. 

लॉजवर सवप आटर्नू जेविासाठी बािरे र्र्डलो. शिरामध्ये हफरुन एक चाुंगले िॉटेल 

शोर्नू काढल.े चाि  राय, आल ूर्ोटाला रस करी, माख्िी करी, झींगा मलाई, केबर्डा काहलया, 

हमचप मछली, चावल र् लाफ, रोटी, चटिी असा जेवि झाले. या भागाि माशाुंची र्डोकी 

स्थाहनक भाज्याुंबरोबर हशजवनू करी केली जाि.े आहि िी येथे आवर्डीन े भािाबरोबर 

खाल्ली जाि.े िसेच बटाट्याचा वार्र र्ि बिुिेक र्दाथापमध्ये केला जािो. 

आर्ल्या दशेाि बिुिेक हर्के सारखीच असिाि. र्ि त्यार्ासनू बनवलेले र्दाथप, 

त्यािील वार्रलेल ेमसाले, र्दाथप बनवण्याची र्द्धि वेगवेगळी असल्याम ळे चव बदलि जाि े

आहि र्दाथापचे नाव र्ि. एका बाजनूे दाहक्षिात्य खाद्यसुंस्कृिीचा प्रभाव आहि द सऱ्या 

बाजलूा उत्तर भारिीय आहि बुंगाली खाद्यसुंस्कृिीचा प्रभाव याम ळे इथल्या ओहर्डशामर्ील 

र्ाककृिींमध्ये हवहवर्िा आढळिे. 

***  
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वदिस चौदािा: केन्दुझर ते बांगरीर्ोसी 

 

मागप: केन्द झर- हचहलदा- हसुंगार्डा- दारी- जशीर् र- हबसोई- बाुंगरीर्ोसी (१२५/ १८४४ हकमी) 

(हजल्ि:े केन्द झर- मयरूभुंज) 

 

आज िुर्डिुर्डी भरविारी थुंर्डी िोिी. र्िाटे ियार िोऊन लॉजबािरे आलो. सायकल 

िर्ासली, टायर मध्ये िवा भरली, कॅररअरला 

र्ॅहनअर अर्डकवल.े आहि सगळे हनघाले. िरी 

हिथे एकाचे र्ॅहनअर बाकी िोि.े सकाळी सकाळी 

कोि र्ॅहनअर हवसरुन र् ढे हनघाला िोिा िे समजि 

नव्ििे. हनिीन भाई ुंनी हशटी वाजवनू थाुंबवायचा 

प्रयत्न केला र्ि िोर्यांि सगळे कोर्ऱ्यावरील 

वळि घेऊन र् ढे गेल ेिोिे. थोर््डया वेळाने फर्डिरे 

सर र्रि आल.े िे त्याुंचे र्ॅहनअर िोिे. गर्डबर्डीमध्ये िे हवसरले िोिे. 

शिरामध्ये एका हठकािी चिाची टर्री हदसली हिथे थाुंबनू चिा प्यायलो. उजेर्ड झाला 

िोिा िरी थुंर्डी कमी झाली नव्ििी. चिा प्यायल्यावर थोर्डी िरिरी आली. आम्िाला र्ािून 

अनेक जिाुंनी सायकल मोहिमेबद्दल हवचारर्सू केली. सवाांबरोबर गप्र्ा मारि र् ढ ेहनघालो. 

शिरािील श्री रघ नाथ जेव मुंहदर बािरेुनच 

र्हिले. या मुंहदराि हमळिारा हखचर्डीचा प्रसाद 

चहवष्ट असिो असे हिथे भेटलेल्या लोकाुंकरू्डन 

समजले. ग गल मॅर्च्या मदिीन े शिराबािरे 

आलो. म ख्य रस्त्यावर सत्सुंग हविारची 

आकषपक वास्ि  बािरेुन र्हिली. येथे श्री श्री 

ठाकूर अन कूल चुंद्रा याुंचे मुंहदर आि.े रस्िा 

रुुं दीकरिाचे काम चाल ू िोिे. हठकहठकािी रस्िा खिनू ठेवलेला िोिा. थोर््डया वेळाने 

रस्त्याच्या आजूबाजलूा इमारिी सुंर्नू शेिी हदसायला लागली. चौकोनी आयिाकार 

आकाराची भािाची शेिे र् क्यामध्ये िरवली िोिी. 
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म क्तार् र, सुंकरर् र, चाुंदर्ोसी, 

बेिारिार्ोसी गावे र्ािि र् ढे हनघालो. 

थोर््डया वेळाने जुंगल स रु झाले. रस्त्यामध्ये 

कािी हठकािी ित्तीच्या कळर्ाुंचे नेिमीचे 

येण्याजाण्याचे मागप िोिे. िेथे ित्ती 

हदसिायि काय याचा अुंदाज घेि 

सायकलचा वेग कमी केला. ित्ती कािी 

हदसले नािीि. सयूप उजार्डल्याम ळे आिा थुंर्डी कमी झाली िोिी. एका हठकािी थाुंबनू कािी 

जिाुंनी स्वेटर काढल ेआहि र्ॅहनअर मध्य ेठेवले. 

येथील गावामध्ये मोठ्या प्रमािाि 

भािाचे उत्र्ादन िोिे. भाि शेिीची 

काम े युंत्राच्या मदिीने केली जािाि. 

एके हठकािी युंत्राच्या सािाय्याने 

भािाची मळिी चालू िोिी. भािाचे 

र्ान्य आहि र्ेंर्डा गवि वेगळे केले जाि 

िोिे. िे र्ािण्यासाठी आम्िी थाुंबलो. 

गाववाल्याुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. 

रस्िा रुुं दीकरिाच्या कामामध्ये रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा असिारे ज न ेमोठे र्सरलेले 

वकृ्ष ि टले गेल ेिोिे. त्याम ळे कािी हठकािी उजार्ड हदसि िोिे. कािी हठकािी या जागेवर 

नवीन झार्डाुंची रोर्े लावनू त्याभोविी 

क ुं र्ि घािलेले िोिे. येथील अनेक 

गावाुंमध्ये आम्िाला छोटे मोठे िलाव 

हदसले. यािील कािी िलाव कमळाच्या 

फ लाुंनी भरलेल ेिोिे. हचहलदा, ि रुम ुंगा 

गावे र्ािि बैिरिी नदीच्या र् लावर 

आलो. येथे केन्द झर हजल्िा सुंर्नू 

मयरूभुंज हजल्ह्याची सीमा स रु झाली. 
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बैिरिी नदी ओहर्डशा राज्यािील प्रम ख सिा नद्याुंर्ैकी एक नदी आि.े या नदीचा उगम 

केन्द झर हजल्ह्यािील गोनाहसका र्डोंगराि झाला आि.े उगम झाल्यावर िी नदी दगर्डाुंमर्नू 

वािि खाली येि.े नुंिर कािी अुंिर 

जहमनीखालनू वािि.े त्यावेळेला 

हिचे र्ािी हदसि नािी त्याम ळे िेथ े

िी ग प्त गुंगा हकुं वा ग प्त बैिरिी नदी 

म्ििनू ओळखली जाि.े 

स रवािीला िी नदी ओहर्डशा आहि 

झारखुंर्ड राज्याच्या सीमेवरुन 

वाििे. या नदीची लाुंबी ३६५ हकमी 

आि.े िी नदी िाह्िी नदीला 

हमळून र् ढे बुंगालच्या खार्डीमध्ये हमळि.े या नदीचे खोरे स र्ीक असनू येथे अनेक हर्के घेिली 

जािाि. बैिरिी नदीवरील र्लू ओलाुंरू्डन र्लीकरे्ड मयरूभुंज हजल्ह्याि आलो. 

मयूरभंज वजल्िा िा अन सहूचि जनजािी बिुल हजल्िा आि.े उहर्डया भाषेबरोबरच 

सुंथाल आहि िो या येथील प्रम ख भाषा आििे. या हजल्ह्याच्या र्हिम व दहक्षिेला केन्द झर, 

र्वेूला बालेर्श्र व र्हिम बुंगाल मर्ील मेहदनीर् र, आहि उत्तरेला झारखुंर्ड राज्यािील र्वूप 

हसुंघभूम ि ेहजल्ि ेआििे. या हजल्ह्याचे म ख्यालय बाररर्दा आि.े मयरूभुंज ि ेप्राचीन काळाि 

एक मित्वर्िूप राज्य िोिे. नवव्या शिकार्ासनू येथे भुंज शासक िोिे. अठराव्या शिकाि ि े

मराठ्याुंच्या अुंमलाखाली आल.े 

ब ढाबलुंग िी येथील प्रम ख 

नदी आि.े या राज्याि अनेक हर्के 

घेिली जािाि. त्यामध्ये भािाचे 

उत्र्ादन मोठ्या प्रमािाि िोिे. 

हजल्ह्याि खहनज सुंर्त्ती भरर्रू 

आि.े दहक्षिेला असिाऱ्या 

मेघासनी र्वपिाुंमध्य े लोि आहि 

अभ्रक मोठ्या प्रमािाि हमळिे. कृषी आहि खहनज क्षेत्राशी सुंबुंहर्ि अनेक उद्योग येथे 
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आििे. बारीर्दा, हसमहलर्ाल राष्ट्रीय उद्यान, हखहचुंग, हकचकेर्श्री मुंहदर, मानत्री, बुंहथया 

जगन्नाथ मुंहदर, दवेक ुं र्ड, भीमक ुं र्ड इत्यादी येथील लोकहप्रय दशपनीय स्थळे आििे.   

हसुंगार्डा गावाि नाष््टयासाठी थाुंबलो. 

गरमागरम भजी, वर्डा, र्ॅहटस, मालर् आ, 

र्ोर्डो हर्ठा, चाक ली हर्ठा खाल्ल.े चिा 

प्यायलो. हसुंगार्डािुन िेरा हकमीवर हखहचुंग 

येथे भुंज राजाुंची क लदवेिा हकचकेर्श्री 

दवेीचे, नवव्या शिकाि बाुंर्ले गेलेले 

प्राचीन मुंहदर आि.े 

नाष्टा झाल्यावर र् ढे हनघालो. कािी वेळाने एक गार्डी आमच्या र् ढे येऊन थाुंबली. 

त्यामध्ये रस्िा रुुं दीकरिाचे काम करिाऱ्या 

एल अँर्ड टी कुं र्नीच ेप्रम ख अहर्कारी िोिे. 

त्याुंनी आर् लकीच े हवचारर्सू केली आहि 

र् ढे कािी अुंिरावर असिाऱ्या ऑहफसमध्ये 

चिार्ािीसाठी येण्याचे आग्रिाचे आमुंत्रि 

हदले. चिा नाष्टा आमचा न किाच झाला 

िोिा. त्याम ळे फक्त र्ािी भरायचे आहि 

त्याुंना भेटून र्टकन हनघायचे अस ेठरले. 

रस्त्याचे काम चाल ूिोिे. थोरे्ड अुंिर गेल्यावर मागच्या चाकािील िवा कमी झाल्याचे 

समजले. टायर र्ुंक्चर झाला िोिा. 

िवा र्िूप गेली नव्ििी म्ििजे छोटा 

र्ुंक्चर असिार ि े नक्की िोिे. 

रस्त्याच्या बाजूला सायकल घेिली. 

कॅररअरला अर्डकवलेल े र्ॅहनअर 

काढून सायकल उलटी केली. टायर 

काढला आहि ट्य ब काढून र्ुंक्चर 

क ठे झालाय िे शोर्ल.े टायरमध्ये 
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अर्डकलेला काटा हकुं वा िार कािीच सार्र्डले नािी. िोर्यांि गार्डगीळ सर आहि हनिीन भाई 

र्ोिोचले िोिे. आम्िाला र्ािून गावािला 

एक म लगा र्ि थाुंबला. अजनू क ठे 

र्ुंक्चर आि े काय ि े चेक करण्यासाठी 

र्ािी र्ाहिजे िोिे. जवळच आुंघोळीचा 

छोटा िलाव िोिा. हिथे गावािील दोन 

महिला न कत्याच र्ोिोचि िोत्या. त्या 

म लाला घेऊन आम्िी र्टकन हिथे गेलो 

आहि हनिीन भाई ुंनी ट्य ब र्ाण्याि 

ब र्डवनू िर्ासली. एकच र्ुंक्चर सार्र्डला. हिथे र्ॅच हचकटवला. ट्य ब टायरमध्ये टाकली 

आहि िवा भरली. सायकलला टायर लावला. सायकल स लटी करुन कॅररअरला र्ॅहनअर 

अर्डकवल.े र्ुंक्चर हकट आहि िवा भरायचा र्ुंर् आि र्ॅहनअर मध्य ेठेवनू र् ढे हनघालो. 

र् ढे थोर््डया वेळाने एल अँर्ड टी कुं र्नीच ेऑहफस लागले. िेथील रक्षकाने आम्िाला 

थाुंबवनू ऑहफस मध्य ेनेले. कुं र्नीच े

प्रम ख अहर्कारी अनादी चरि र्ाुंर्डा 

सर याुंनी आहि इिराुंनी आमचे 

स्वागि केले. सवाांबरोबर गप्र्ा 

रुंगल्या. आग्रिाने चिा र्ािी नाष्टा 

झाला. आम्िा सवाांना त्याुंनी रेहर्डयम 

जॅकेट हदले. इिर कािी मदि र्ाहिजे 

का, याबद्दल आर् लकीने हवचारले गेल.े त्या सवाांचे आभार माननू आम्िी र् ढे हनघालो. 

जशीर् र जवळ हसमहलर्ाल राष्ट्रीय अभयारण्याचे ऑहफस हदसले. येथे अभयारण्याि 

जाण्यासाठी गेट र्ास हमळिाि. या ऑहफसमध्ये जाऊन माहििी घेिली. इथनू र्ुंर्रा हकमी 

अुंिरावर हसमहलर्ाल राष्ट्रीय अभयारण्य आििे. ि ेओहर्डशामर्ील एक ित्ती अभयारण्य 

आि.े या उद्यानाचे नाव येथे जास्ि प्रमािाि असिाऱ्या सेमल अथवा लाल कर्ास या 

झार्डाुंच्या नावावरुन र्र्डले. र्ूवी या जुंगलाचा वार्र येथील राजाुंकरू्डन हशकार करण्यासाठी 

केला जाि अस.े १९५६ नुंिर ि ेजुंगल वाघाुंसाठी आरहक्षि करण्याि आल ेआहि वन्यजीव 
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अभयारण्य म्ििनू घोहषि करण्याि आल.े ि ेअभयारण्य २७५० वगप हकमीच्या क्षेत्रामध्ये 

र्सरलेले आि.े येथे जोराुंर्डा आहि 

बरेिीर्ानी यासारख ेअनेक र्बर्बे, 

झरे आहि ब िापबालुंगा, र्ालर्ला, 

बुंदान, खैरी, दवे अशा वषपभर 

वाििाऱ्या नद्या आििे. त्याम ळे 

समदृ्ध वनस्र्िी जीवन आि.े िसेच 

वाघ, ित्ती, िरि, साुंबर, हबबळ्या, 

अस्वल अशा अनेक सस्िन 

प्राण्याुंच्या आहि र्क्षाुंच्या प्रजािी आििे. खैरी नदीिील रामिीथप जवळचे क्रोकोर्डाईल र्ाकप  

प्रहसद्ध आि.े ि ेदशेािील सवापि मोठे वन्यजीव अभयारण्य आि.े येथील जीर् सफारी प्रहसद्ध 

आििे. या सफारीमर्नू जुंगली प्रािी, र्श  र्क्षी आहि आजबूाजचूे नैसहगपक सौंदयप र्ाििा 

येिे. िसेच जुंगल वॉक व आहदवासी गावािील जनजीवन अन भविा येि.े 

जशीर् र ि ेमयरूगुंज हजल्ह्यािील एका िाल क्याचे हठकाि आि.े येथे आजबूाजचू्या 

गावाि अनेक प्राचीन मुंहदरे आििे. शिरािनू 

जािाना एका भाुंर््डयाुंच्या द कानाजवळ 

थाुंबलो. इथ े वार्रण्याि येिारी कािी भाुंर्डी 

वेगळ्या आकाराची िोिी. कािी भाुंर्डी कल्िई 

केल्याम ळे चकचकि िोिी. द कानदाराबरोबर 

गप्र्ा मारुन र् ढे हनघालो. येथनू जवळच 

असिाऱ्या बदामर्िार्ड र्डोंगर राुंगेमध्ये लोि 

आहि सोन्याच्या खािी आिेि. या भागािील जुंगलाुंमध्य ेित्ती कळर्ाने हफरि असिाि. 

कािी जुंगले त्याुंच्यासाठी राखून ठेवलेली आििे. 

बनकटी जवळ र्ाब्यावर जेविासाठी थाुंबलो. हमहश्रि सब्जी घुंिा, मूसा आल ूकरी, 

मसाले सागा मोंगा, दाल, चावल, चर्ािी, बसारा, दिी काुंजी अस ेजेवि झाल्यावर थोर्डा 

वेळ आराम केला. बिुिेक ढाब्याुंवर चारर्ाई असायच्या, त्याच्यावर आर्डवे झालो की 

र्टकन र्डोळे हमटायचे. दिा हमहनटे झोर्लो िरी िाजेिवाने वाटायचे. 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 183 

 

र्ाब्यावर इिराुंबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. भारिाच्या इिर हठकािाुंर्ेक्षा ओहर्डसामध्ये मोठय़ा 

प्रमािाि सि-उत्सव साजरे िोिाि. त्याम ळे उत्सव काळाि वेगवेगळ्या प्रकारचे गोर्ड र्दाथप 

इथ े केले जािाि. इथली 

जगन्नाथर् रीची यात्रा प्रहसद्ध आि.े 

यात्रेदरम्यान र्ीठा म्ििजेच गोर्डाचे 

र्दाथप आहि र्ारुंर्ररक र्दाथप केले 

जािाि. जगन्नाथ मुंहदराि दर हदवशी 

५६ प्रकारचे हमठाईचे प्रकार केले 

जािाि. त्याला अभर्डा प्रसाद 

म्िििाि. िसेच येथील न आखाई या 

सिामध्ये शेिािील हर्के, र्ाऊस आहि शेिीसाठी अन कूल वािावरि असाव े म्ििनू 

दवेिाुंची र्जूा करुन आभार मानल ेजािाि. र्रुंर्रेन सार शेिकरी शेिामध्ये हर्कलेल्या र्हिल्या 

हर्काचे अन्न दवेिाुंना अर्पि केले जाि.े र्ररवारािील म ख्य व्यक्ती घरािील दवेाुंची र्जूा 

करुन त्याुंना भाि आहि इिर र्दाथाांचा भोग अर्पि करिो. नुंिर िे प्रसाद म्ििनू इिराुंना 

वाटले जाि.े यावेळेला र्ररवारािील सवप सदस्य घरामध्ये एकत्र जमनू जेवि जेविाि. 

गावाबािरे दरू असिारे लोक र्ि िा सि साजरा करण्यासाठी घरी येिाि. 

रस्त्याच्या बाजलूा हदसिारे र्डोंगर, घनदाट जुंगले, गावािील छोटी घरे र्ािि हबसोई ला 

र्ोिोचलो. येथनू जवळच असलेल्या 

रायरुंगर् र िाल क्यािील गोरुमहिसानी र्वपि 

राुंगेमध्ये दशेािील र्हिली लोि खहनजाची 

खाि १९१० मध्य े खिली गेली. 

त्यावेळेला िा भाग मयरूभुंज सुंस्थानामध्य े

िोिा आहि मिाराजा श्रीराम चुंद्र भुंज दवे 

ि ेया सुंस्थानचे राज े िोिे. नुंिर िी खाि 

टाटा स्टीलला चालवण्यासाठी दणे्याि 

आली. ओहर्डशा आहि झारखुंर्ड राज्याच्या सीमेवर असलेल्या या भागाि मोठ्या प्रमािाि 

खहनज सुंर्त्ती आि.े त्याम ळे येथे अनेक खािी स रु झाल्या. 
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हबसोई ि ेिाल क्याचे हठकाि आि.े येथे दहिबार्डा, घ ग्नी, आल ूदम, ग प्चर् खाल्ल.े 

ग प्चर् म्ििजे र्ािीर् री. नुंिर ओहर्डशा लस्सी प्यायलो. या चाट र्दाथाांची चव मस्िच िोिी. 

िी नेिमीर्ेक्षा वेगळी िोिी. ि ेचाट खरू्च स्वस्ि िोिे. 

हबसोई आहि बाुंगरीर्ोसी 

याुंच्यामध्ये घनदाट जुंगल असलेली र्डोंगर 

राुंग आि.े िा हसमहलर्ाल वाघ 

अभयारण्याचा भाग आि.े या जुंगलाि 

अनेक वन्य प्रािी आििे. या र्डोंगराि 

बाुंगरीर्ोसी घाटी स रु िोिे. र्वूी या 

घाटािील मागापवर बावन्न वळि े िोिी. 

बावन्नला उहर्डयामध्ये बामन म्िििाि. 

त्याम ळे या घाटाला बामन घाटी म्ििनू र्ि ओळखल ेजाि.े 

हबसोईिुन र् ढ ेबाुंगरीर्ोसी घाटी चढवायला स रवाि केली. थोर््डया वेळाने सयूापस्ि िोऊन 

अुंर्ार झाला. घर्डाळ्याि र्ाच वाजले िोिे. आमचा सायकल प्रवास र्हिमेकरू्डन र्वेूकरे्ड 

असल्याम ळे दररोज सयूापस्ि िोण्याची वेळ बदलि िोिी. दररोज सयूापस्ि लवकर िोि िोिा. 

आम्िी सायकलच्या लाईट 

लावल्या. रात्रीच्या म क्कामाच े

िॉटेल बाुंगरीर्ोसी शिराच्या 

अगोदर िोिे. ग गल मॅर्वर िे अुंिर 

अजनू दिा हकमी दाखवि िोिे. 

िवेि गारवा स रु झाला िोिा. या 

घाटामध्ये अजनू रस्िा रुुं दीकरिाच े

काम स रु झाल े नव्ििे. त्याम ळे िा 

छोटा रस्िा िोिा आहि दोन्िी 

बाजलूा घनदाट झार्डी िोिी. रस्त्याला इिर वािनाुंची गदी नव्ििी नेमकीच वािने ये जा करि 

िोिी. आजबूाजूला कोिी जुंगली प्रािी नािी ना याचा अुंदाज घेि आम्िी सवपजि एकत्र 

राुंगेि सायकल चालवि हनघालो. 
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थोर््डया वेळाने आम्िी घाटािील मा ँद्वारस नी मुंहदराजवळ आलो. इथनू र् ढे र्िूप उिार 

िोिा आहि म क्कामाचे िॉटेल र्ि िीन हकमीवर दाखवि िोिे. मुंहदराजवळ थोर्डा वेळ 

थाुंबलो. दवेीचे दशपन घेिल.े 

घाट उिरुन म क्कामाच्या िॉटेलवर सािच्या अगोदर र्ोिोचलो. नेिमीप्रमाि ेसायकल 

साफ केल्या. कर्रे्ड र् िले आहि आुंघोळ आटर्नू ियार झालो. जेवि बनायला वेळ िोिा 

मग शेकोटीभोविी बसनू गप्र्ा 

रुंगल्या. रात्री जेविामध्ये म र्ी 

फूला िुआ चावल, दालमा, 

मानसा मटि, ओहर्डशा हचकन, 

क क र्ड िरकारी, चोला बार्डा 

चावल, चटिी असा बेि झाला. 

येथे मसाला, हजरा, मोिरी, मेथी, 

काल जीरा या र्ाच र्दाथाांच े

हमश्रि र्ुंच फ टना म्ििनू 

ओळखले जाि.े याचा वार्र जेवि करिाना फोर्डिी दणे्यासाठी केला जािो. त्याम ळे जेवि 

मसालेदार आहि स्वाहदष्ट बनिे. 

आज ओहर्डशा राज्यािील शेवटचा म क्काम िोिा. उद्या आम्िी झारखुंर्ड राज्यािनू कािी 

अुंिर प्रवास करुन र्हिम बुंगाल राज्याि म क्कामाला र्ोिोचिार िोिो. ओहर्डशा राज्य 

नैसहगपक आहि साुंस्कृहिक हवहवर्िेन ेख र्च सजलेले आि.े या भागाि आमचा खरू्च 

र्ािुिचार झाला िोिा. ह्या आठविी आठवि रात्री झोर्ी गेलो. 

***  
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वदिस र्ंर्रािा: बांगरीर्ोसी ते मेचेदा 

 

मागप: बाुंगरीर्ोसी- बिरागोरा- खरगर् र- रे्डिा- कोलाघाट- मेचेदा (१५९/२००३ हकमी) 

(हजल्ि:े मयरूभुंज- र्वूप हसुंिभूम- झारग्राम- र्हिम मेहदनीर् र- र्वूप मेहदनीर् र) 

(राज्य: ओहर्डशा- झारखुंर्ड- र्हिम बुंगाल) 

 

स प्रभाि बाुंगरीर्ोसी..!! सकाळी ियार िोऊन सवप हनघालो. घर्डाळ्याि सारे्डर्ाच 

वाजले िोिे. न किेच उजार्डि िोिे र्ि सयूप उगवायला वेळ िोिा. बाजलूाच घनदाट जुंगल 

असलेली र्डोंगर राुंग असल्याम ळे थुंर्डी िोिी आहि र् के र्ि र्सरले िोिे. आज आम्िी 

झारखुंर्ड राज्य ओलाुंरू्डन र्हिम बुंगाल राज्याि र्ोिोचिार िोिो. आजचे अुंिर १६० 

हकमीच्या आसर्ास िोिे र्ि आिा इथनू र् ढे र्िूप उिार आहि सर्ाट रस्िा िोिा. ओहर्डशा 

राज्यािील र्डोंगराळ भाग इथ ेबाुंगरीर्ोसीला सुंर्ि िोिा. 

सकाळी चिा हमळाला नव्ििा त्याम ळे र्हिली चिाची टर्री शोर्ि र् ढे हनघालो. एके 

हठकािी घरासमोर असलेली टर्री न किीच उघर्डि िोिे. हिथे चिासाठी थाुंबलो. त्याुंना वीस 

कर् चिा बनवायला साुंहगिले. छत्तीसगढ 

आहि ओहर्डशा मध्य ेबिुिेक हठकािी चिा 

र्ाच रुर्याुंमध्ये हमळाला िोिा. आहि िो 

र्ि कर्डक िरिरी आििारा, घरग िी घट्ट 

द र्ाचा. त्याम ळे आम्िी सगळेजि प्रत्येक 

वेळेला दोन दोन कर् चिा प्यायचो. 

सकाळी िर चिाबरोबर हबस्कीट र्ि 

खायचो. त्याम ळे िेव्िा िीन कर् चिा र्ि 

व्िायचा. बिुिेक वेळेला चिा नाष्टा छोट्या टर्रीवरच व्िायचा िो र्ि भरर्रू र्ोटभर. त्याम ळे 

जेथे आम्िी थाुंबायचो िे ख श व्िायचे. एव्िढे सगळे खाऊन र्ि हबल खरू्च कमी यायचे. 

इथ ेर्ि सकाळीच वीस कर् चिा बनवायला साुंहगिल्यावर मालक ख श झाला. त्याची 

लगबग स रु झाली. मदिीला त्याची बायको आली. त्यान ेकोळसा टाकून चलू र्ेटवली. 
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आम्िाला र्ािून शेजारची लोक जमली. त्याुंच्याबरोबर गप्र्ा स रु झाल्या. मस्िर्ैकी 

गरमागरम चिा झाली. त्याुंच्याकरे्ड असलेल ेहबस्कीट आहि चिा हर्ऊन र् ढ ेहनघालो. 

बाुंगरीर्ोसी शिराजवळून ब र्बलाुंग नदी वािि.े िी नदी हसमहलर्ाल राष्ट्रीय 

अभयारण्यामध्ये उगम र्ावि.े बाुंगरीर्ोसी 

शिर ओलाुंरू्डन र् ढ े आलो. झारर्ोखररया 

जवळ चेिऱ्याच्या आकाराचे मुंहदर हदसले. 

जमसोला ला बाजाराि थाुंबलो. इथ े छेना 

र्ोर्डा चीजकेक खाल्ला. छेनार्ोर्डा नावाचा 

एक गोर्ड र्दाथप इथे प्रहसद्ध आि.े िी 

र्ाककृिी फक्त ओहर्डसामध्येच चाखायला 

हमळिे, इिर क ठेच नािी. दरू् उकळून त्याि 

हलुंबाचा रस घालनू त्यार्ासनू छेना करिाि. त्याि साखर आहि स कामेवा घालनू िा र्दाथप 

ओवनमध्ये ियार केला जािो. 

जमसोला ला स विपरेखा नदी वािि.े या स विपरेखा नदीचा उगम राुंची जवळ नागरी 

गावामध्ये झाला आि.े स विपरेखा म्ििजे सोन्याची रेषा. र्वूी या नदीच्या उगमाजवळ 

असिाऱ्या हर्सका येथे सोन्याच्या खािी िोत्या व या नदीमध्ये मोठ्या प्रमािाि सोन्याचे 

कि सार्र्डि. त्याम ळे या नदीचे नाव स विपरेखा र्र्डल.े आिािी हकनाऱ्यावर राििाऱ्या 

लोकाुंकरू्डन कािी हठकािी नदीच्या 

वाळूमध्ये सोन्याचे कि शोर्ले जािाि. 

स विपरेखा नदीची लाुंबी ४७४ हकमी 

असनू िी झारखुंर्ड, ओहर्डशा आहि र्हिम 

बुंगाल राज्यािनू वािि जाऊन बुंगालच्या 

उर्सागराला हमळिे. या नदीला अनेक 

नद्या हमळिाि त्यार्ैकी काुंची व करकरी 

या प्रम ख उर्नद्या आिेि. दशेािील र्हिला लोखुंर्डाचा कारखाना या नदीच्या हकनारी 

उभारला गेला. कारखान्याचे सुंस्थार्क जमशेदजी टाटा याुंच्या नावावरुन िा प्रदशे आिा 

जमशेदर्रू म्ििनू ओळखला जािो. 
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स विपरेखा नदी ओहर्डशा आहि झारखुंर्ड राज्याच्या सीमेवरुन वािि.े इथ ेओहर्डशा 

राज्यािील मयरूभुंज हजल्िा सुंर्नू झारखुंर्ड राज्यािील र्वूप हसुंिभमू हजल्िा स रु िोिो. र् लाच्या 

दोन्िी बाजलूा येिारी जािारी वािने िर्ासण्यासाठी राज्याची र्ोलीस चौकी िोिी. ओहर्डशा 

राज्यािील आमचा सायकल प्रवास आनुंददायी, न हवसरिा येिारा असा झाला िोिा. 

ओहर्डशा र्ोहलसाचे आभार मानले आहि आम्िी स विपरेखा नदीवरचा र्लू ओलाुंरू्डन 

र्लीकरे्ड आलो. येथे झारखुंर्ड र्ोलीस चौकी जवळ थाुंबून र्ोहलसाुंबरोबर थोर््डया गप्र्ा 

मारल्या आहि र् ढ ेहनघालो. झारखुंर्ड राज्य स रु झाले. 

झारखंि राज्य ि ेर्वूपभारिािील राज्य आि.े र्बर्ब्याुंच ेराज्य म्ििनूिी या राज्याला 

ओळखले जाि.े हबिार राज्याचा 

दहक्षिेकर्डील भाग वेगळा काढून, १५ 

नोव्िेंबर २००० रोजी झारखुंर्ड 

अहस्ित्वाि आल.े झारखुंर्डच्या र्वेूला 

र्हिम बुंगाल, र्हिमेला उत्तर प्रदशे व 

छत्तीसगढ, उत्तरेला हबिार आहि 

दहक्षिेला ओहर्डशा िी राज्ये आििे. 

झारखुंर्डची राजर्ानी राुंची असनू राज्याचे भौगोहलक क्षेत्रफळ ७९,७१४ चौहकमी इिके 

आि.े जमशेदर्रू ि ेराज्यािील सवापि मोठे शिर आि.े 

वन े आहि खहनज सुंर्त्तीची समदृ्धी ि े या राज्याचे वैहशष््टय आि.े राज्याच्या 

अथपव्यवस्थेि या दोन घटकाुंचा सवाांि मोठा वाटा आि.े झारखुंर्ड राज्याि िाुंदळू, गिू, मका, 

र्डाळी इत्यादी प्रम ख शेिकी उत्र्न्न िोिे आहि राज्याि अनेक उद्योगिी आििे. झारखुंर्ड िे 

िाुंबे, कोळसा, लोखुंर्ड, मॅगहनज, अभ्रक, क्रोमाइट, बॉक्साइट इत्यादी खहनजाुंम ळे देशािील 

सवापहर्क समधृ्द राज्य म्ििनू गिल ेजाि.े 

छोटा नागर्रूच े र्ठार, सुंथाल ि ेझारखुंर्ड राज्यािील र्वपि आििे िर गुंगा, शोि, 

दामोदर, िाम्ििी, स विपरेखा, फाल्ग,ू कोयल, अजय, अमानि, औरुंगा, बैिारिी, बाके्रर्श्र, 

बनस्लोई, बारकर, बोकारो, ब रिा, दवे, व्दारका, गुंजेस, हिुंगलो, जम हनया, काुंगसाबिी, 

कन्िार, कौन्िारा, खारकाइ, हकऊल, कोइना, कोनार, हललाजान, मय राक्षी, मोिना, र् नर् न, 

सुंख, िेलेन आदी नद्या या राज्यािनू वाििाि. 
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झारखुंर्डमध्य े अनेक आहदवासी जमािी वास्िव्यास आििे व त्याुंच्या स्विुंत्र 

बोलीभाषािी बोलल्या जािाि. म ुंर्डाची कला म्ििनू कािी हचत्रकला ओळखल्या जािाि. 

त्याि सार् आहि इुंद्रर्न ष्ट्याचे र्ेंटींग, हचखल 

व खर्डकाुंवरची र्ेंटींग, चटयाुंवरची र्ेंटींग 

याुंचा समावेश असिो. िसेच ि री हचत्रकला 

मध्ये नैसहगपक मािीच्या रुंगाि घरािल्या 

हभुंिीवर रुंगकाम केले जाि.े हबरिोर आहि 

भ हनया कलेि वि पळाकार र्ेंटीग करिाना 

िािाुंच्या बोटाुंचा वार्र करिाि. घटवाल 

कलेिली र्ेंटींग जुंगल आहि प्राण्याुंची 

सुंबुंर्ीि आि.े अशा कािी लोकहचत्रकला 

झारखुंर्डमध्ये प्रचहलि आििे. 

लोकनतृ्य कलाप्रकाराुंमध्ये कमाप, म ुंर्डा, झ मार अस े कािी लोकनतृ्य केले जािाि. 

आहदवासी लोकनतृ्य र्ारुंर्ाररक र्द्धिीने साजरी केली जािाि. ढोल, नगारा, ओरान, िमक, 

ढोलकी अशी कािी लोकवाद्य झारखुंर्डाि आििे आहि याच लोकवाद्याुंच्या चालीवर 

आर्ले र्ारुंर्ररक फेरा नतृ्य साजरे केले जाि.े िोळी, हदवाळी, दसरा, वसुंि र्ुंचमी ी़ आदी सि 

िर बेलगार्डा मेला हसमाररया, भादली मेला इिखोरी, छात्रा मेला, कोल्िाइया मेला, क ुं र्डा 

मेला, क ुं दारी मेला आदी उत्सव 

मोठ्या आहि वेगळ्या वैहशष््टयाुंसि 

झारखुंर्ड राज्याि साजरे केले जािाि. 

भरर्रू वनसुंर्दा आहि 

साुंस्कृहिक हवहवर्िेन े नटलेल्या या 

राज्याि र्बर्बे, प्राचीन मुंहदर, 

अभयारण्ये असलेली हवहवर् 

आकषपक कें द्र ेआििे. िुन्र्ड , हिरिी, 

दोसना व दासम ि ेर्बर्बे आहि चायबासा, दवेघर, द मका, बेल्टा, िजारीबाग, दालमा 

इत्यादी हठकािी र्ािण्यासाठी अनेक र्यपटक येिाि. 
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बिरागोरा नुंिर द िरेी चार लेनचा रस्िा स रु झाला. कािी अुंिरावर सायकल र्ुंक्चर 

झाली. रस्त्याच्या बाजूला सायकल उलटी केली आहि र्ुंक्चर काढू लागलो. ि ेर्ािायला 

गदी जमा झाली. बाजलूाच सायकल 

द रुस्िीचे छोटे द कान िोिे. हिथला 

मालक र्ि त्याचे काम सोरू्डन र्ाने 

आहि िवा भरायचा र्ुंर् घेऊन 

आला. सायकलचे चाक 

काढण्यासाठी र्ाने लागि नािीि िे 

त्याच्यासाठी नवीन िोिे आहि 

माझ्याकढे असलेला छोटा िवा 

भरायचा र्ुंर् र्ािून त्याला आियप 

वाटले. सवाांबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. यािील कािी जि म ुंबईमध्ये येऊन गेल ेिोिे. आहि कािी 

जिाुंचे नािेवाईक म ुंबई मध्य ेिोिे. त्याम ळे म ुंबईिून आलोय ि ेसमजल्यावर खास र्ािुिचार 

आहि मदि झाली. आमच्या सायकल मोहिमेबद्दल माहििी साुंगि र्ुंक्चर काढला. नुंिर िाि 

र् वायला र्ािी हमळाले आहि खास चिा र्ि झाला. या सवाांचा हनरोर् घेऊन र् ढे हनघालो. 

वाटेमध्ये हमठाईचे द कान हदसले की थाुंबनू स्थाहनक र्दाथप खायचो. द र्ौरी हमठाई, 

हलट्टी चोखा, ठेक आ, घ ुंघ नी, सत्त,ू र् सका, र्ीठा अस ेझारखुंर्डमर्ील र्दाथप खाि र् ढे 

हनघालो. हचचरा ला र्ोिोचलो. येथे झारखुंर्ड राज्यािील र्वूी हसुंिभमू हजल्ह्याची सीमा सुंर्नू 

र्हिम बुंगाल राज्यािील झारग्राम हजल्ह्याची सीमा स रु झाली. आिा रस्त्यावर बुंगाली बोर्डप 

हदसि िोिे. 

र्विम बंगाल राज्य ि ेभारिािील र् वप भागाि वसलेले असून, या राज्याच्या मध्यािनू 

ककप वतृ्त जाि.े र्हिम बुंगाल राज्याच्या सीमा अत्युंि मित्त्वाच्या आििे. या राज्यािील 

केवळ २२ हकमी रुुं दीच्या नक्षलबारी र्ट्टीने आसामसारख्या ईशान्येकर्डील राज्याुंशी सुंर्कप  

राििो. उत्तरेस नेर्ाळ, हसक्कीम व भिूान याुंच्या सीमा र्हिम बुंगालला हभर्डल्या आिेि. 

र्हिमेस हबिार व ओररसा िी राज्ये, िर र्वेूस आसाम व बाुंगला दशेाची सीमा असनू, गुंगा-

िह्र् त्रा नद्याुंच्या हत्रभ ज प्रदशेािील िी सीमा अत्युंि ग ुंिाग ुंिीची आि.े कोलकािा ि े

राजर्ानीचे शिर आि.े 
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र्हिम बुंगाल ि े राज्य म ख्यिः मैदानी 

असनू, उत्तरेकरे्ड फक्त र्वपिप्रदशे आि,े 

र्हिमेकर्डील र्ठारकर्डा व र् रुहलयाचा उुंच 

प्रदशे एकहत्रिर्ि े ६ टक्के क्षेत्र व्यार्िाि. 

उरलेला ९४ टक्के भाग गुंगेचे मैदान व हत्रभ ज 

प्रदशे याुंनी बनला आि.े उत्तरेकर्डील र्वपिराुंगा 

नेर्ाळ हसक्कीममर्ील र्वपिराुंगाुंचे 

दहक्षिेकर्डील भाग असनू, येथनू काुंचनजुंघा व 

अन्य हशखरे हदसिाि, र्ि दाहजपहलुंग र्ररसराि राज्यािील सवोच्च उुंची ३६५८ मीटर आिे. 

मैदानी प्रदशे उत्तरेस जलर्ैग रीर्ासनू दहक्षिेस स ुंदरबनर्यांि सलग र्सरला आि.े 

हबिारच्या माल्र्डा भागािनू गुंगा नदी येि ेव बाुंगला दशेाच्या सीमेवरच हिच्या दोन 

शाखा िोिाि एक शाखा आग्नेयीस बाुंगला देशामध्ये जाऊन िह्र् ते्रस हमळाल्यानुंिर र्द्मा 

या नावाने वािि ेिर द सरी दहक्षिेस र्हिम बुंगालमर्नू वािि.े हिला भागीरथी हकुं वा िुगळी 

म्िििाि. िुगळी व बाुंगला 

दशेाची सीमा याुंमर्ील भागास 

मोररबुंद हत्रभ ज प्रदशे म्िििाि िर 

िुगळीच्या र्हिमेकर्डील भागास 

िॉनप मैदान म्िििाि. गुंगा नदीच े

बरेच र्ािी बाुंगला दशेािील र्द्मा 

नदीिनूच वािि े म्ििनू र्द्मा, 

भागीरथी याुंच्या हवभाजनर्वूप 

र्ात्राि भारिाने गुंगेवर फराक्का 

बुंर्ारा बाुंर्ला आि े व गुंगेचे जादा र्ािी भागीरथी- िुगळीमध्ये सोर्डावयाची व्यवस्था 

केलेली आि.े दहक्षिेस स ुंदरबन िा हत्रभजू प्रदशेाचा नवीन भाग आि.े स ुंदरबनाि अनेक 

म खाुंनी गुंगा नदीचा प्रवाि बुंगालच्या उर्सागरास हमळिो. येथे अनेक रुुं द खार््डया आिेि. 

त्याुंि िुगळी िी खार्डी सागर बेटाजवळ वीस हकमी रुुं द आि,े िर मािला िी द सरी खार्डी 

र्ुंर्रा हकमी रुुं द आि.े मयरूाक्षी िी नदी आर्ल्या िाह्िी, द्वारका, वके्रर्श्र व कोर्ाई या 
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उर्नद्याुंसि भागीरथीला हमळिे. दहक्षिेस अजय व हिच्या दहक्षिेस खारी, बुंका व बेिुला या 

छोट्या नद्या आििे. िसेच रुर्नारायि व काुंगसाबिी या िुगळीच्या प्रम ख उर्नद्या आिेि. 

राज्याि अनेक खहनजे आढळिाि, िरी त्याुंि दगर्डी कोळसा व आगबुंद मािी िी दोन 

खहनजे मलू्यदृष््टया ९९ टक्के उत्र्ादन दिेाि. भारिािील कोळशाची र्हिली आर् हनक खाि 

रािीगुंज येथे याच राज्याि स रु झाली. दशेािील ३० टक्के कोळसा र्हिम बुंगालमध्ये हनघि 

असनू, कोळसा उत्र्ादनाि या राज्याचा दशेाि हिसरा क्रमाुंक आि.े आसनसोल, द गापर्रू, 

दाहजपहलुंग कोळसाक्षेत्र हवकहसि करण्याि आलेले असनू, बाग्राकोट व माल येथे खािी 

आििे. कोळशाच्या कािी खािींि आगबुंद मािी सार्र्डि,े िी उच्चिार्सि द्रव्ये व भाुंर्डी 

याुंसाठी वार्रली जाि.े हशवाय हचनी मािी, र्डोलोमाइट, शुंखहजरे इत्यादी खहनज ेव टुंगस्टन, 

मँगॅनीज, लोि, आसेहनक याुंची र्ाि के अल्र् प्रमािाि सार्र्डिाि. 

राज्याचा १४ टक्के भाग जुंगलव्याप्त आि.े जुंगल म ख्यिः उत्तरेस र्डोंगराळ भागाि असनू 

त्याि उष्ट्ि कहटबुंर्ीय वकृ्ष 

आढळिाि. र्हिमेकर्डील र्ठार 

कर््डयावर र्ानझर्डी अरण्ये आििे, 

िर स ुंदरबनाि खाजिी जुंगल आि.े 

उत्तरेस र्डोंगरर्ायथ्याच्या भागाुंि 

सदािररि जुंगले आिेि. मैदानी 

भागाि फारसे जुंगल नािी. वन्य 

प्राहिजीवन राज्याच्या उत्तर भागाि 

हवर् ल आि.े जलर्ैग री, दाहजपहलुंग व 

र्हिम हदनाजर्रू या हजल्ह्याुंि गेंर्डा, ित्ती, िररि आहि वाघ ि ेवन्य प्रािी मोठ्या प्रमािाि 

आििे. त्याुंच्यासाठी जलदार्ारा अभयारण्य हवकहसि करण्याि आल ेआि.े जलभाग हवशेष 

असल्याने अनेक प्रकारचे र्ािर्क्षी व सार् या प्रदशेाि आििे. स ुंदरबनमध्ये सम द्रिटीय 

हवर् ल प्राहिजीवन आि.े 

प्राचीन काळी वुंग नावाची जमाि या प्रदशेाि रािि िोिी, अस ेऐिरेय आरण्यक व 

बौर्ायन र्मपसतू्र याुंवरुन हदसिे. बुंग आहि आल म्ििजेच बाुंर् यार्ासनू बुंगाल अशी 

नावाची उत्र्त्ती झाली आि.े मिार्ाषािय गाचे अवशेष गोर्ीनाथर् र (बाुंक रा) व रािीगुंज 
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(बरद्वान) येथे आढळिाि. झारग्राम, िामलकू, द गापर्रू, रािीगुंज, काहलुंर्ाँग, हकआयचुंद 

(मेहदनीर् र), छािना येथे उभे र्ाषाि आढळिाि. िररनारायिर्रू व चुंद्रकेि गढ (चोवीस 

र्रगिा) येथील अवशेष िर्डप्र्ाकालीन असावेि, असा िज्ञाुंचा कयास आि.े िुगळी 

हजल्ह्याि समराुंगिी र्र्डलेल्याुंच्या प्राचीन स्महृिहशला आढळिाि. 

वैहदक काळाि या भागािील लोकाुंना दस्य ू

समजि र्रुंि  रामायि मिाभारिाच्या काळाि 

आयपसुंस्कृिीचा येथे प्रसार झालेला हदसिो. या 

मिाकाव्याुंि व बौद्ध ग्रुंथ सुंय त्तहनकाया मध्ये येथील 

र् ुंड्र, स म्ि या जमािींचा उल्लेख आढळिो. र्ाहिनीने 

गौर्डर् राचा िर र्िुंजली आहि कौहटल्य याुंनी गौर्डाुंचा 

उल्लेख केला आि.े जैनाुंच्या आचाराुंग सतू्राि राढ, 

बरद्वान भागािील हबकट प्रवासाचे विपन आि.े ग्रीक 

इहििासकार येथील लोकाुंना गुंगाररदाई म्ििि. या 

भागाि मौयप, ग प्त, गौर्ड, र्ाल, राष्ट्रकूट, चाल क्य, सेन, 

इल्यास, शकी, िुसेनशािी, मोगल, हिहटश अशा 

अनेक साम्राज्याुंनी शासन केले. 

एकोहिसाव्या शिकाि र्ािात्त्य जीवनाच्या प्रभावाने भारिाि झालेल्या प्रबोर्नाचा 

उगम बुंगालमध्ये झाला. राजा राममोिन रॉय ि ेया प्रबोर्नाचे प्रिेिे. हवसाव्या शिकािील 

काँग्रेसप्रिीि स्वािुंत्र्याच्या सवप आुंदोलनाुंिनूिी बुंगालने भाग घेिला आहि स रेंद्रनाथ 

बानजी, हबहर्नचुंद्र र्ाल, हचत्तरुंजन दास व स भाषचुंद्र बोस याुंसारखे अनेक नेिे र् रहवले. 

१९४७ मध्य ेबुंगालची र् न्िा फाळिी िोऊन म सलमान बिुसुंख्य असलेल ेर्वेूकर्डील हजल्ि े

र्वूप र्ाहकस्िानाि गेल.े भारिािील बुंगालच्या भागाला र्हिम बुंगाल ि ेनाव हमळाले. 

शेिी िा राज्यािील प्रम ख उद्योग आि.े भाि, िाग व गिू िी राज्यािील प्रम ख हर्के 

आििे. चिाखालील क्षेत्रफळ व उत्र्ादन याुंि र्हिम बुंगाल ि ेभारिािील द सऱ्या क्रमाुंकाचे 

राज्य असनू चिामळे दाहजपहलुंग व जलर्ैग री या हजल्ह्याुंि आििे. दाहजपहलुंगच्या भागाि थुंर्ड 

िवामानािील फळे मोठ्या प्रमािाि हर्किाि. राज्यामध्ये अनेक उद्योग कारखाने आििे. 

भारिािील इिर कोित्यािी राज्यार्ेक्षा या राज्याि अुंिगपि जलमागप अहर्क मित्त्वाचे आििे. 
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कलकत्ता शिर व त्याचा र्ररसर सोर्डला, िर र्हिम बुंगालचा भाग अत्युंि ग्रामीि आि.े 

राज्यािील ६७ टक्के नागरी वस्िी 

कलकत्त्यामध्ये एकवटलेली आि.े 

त्याम ळे ग्रामीि भागाि शिरी प्रभाव 

अजनूिी अल्र् आि.े बिुसुंख्य घरे 

मािीची असिाि. जेथनू मािी काढलेली 

असि,े िेथे खोलगट भागाि छोटे िलाव 

बनिाि व ि ेिलाव माशाुंच्या वाढीसाठी 

वार्रिाि. बुंगाली स्त्री-र् रुषाुंस र्ाुंढऱ्या 

रुंगाचे वेर्ड आि.े हवशेषि: गर्डद रुंगाची रुुं द हकनार असिाऱ्या र्ाुंढऱ्या सार््डया ि ेबुंगाली 

रमिींच्या र्ोशाखाचे वैहशष््टय आि.े बुंगाली लोकाुंि वैष्ट्िव व शाक्त िे दोन्िी र्ुंथ प्रचहलि 

आििे. द गापर्जूा िा सि सवाांि मोठा असनू िो सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये येिो. िो चार हदवस 

चालिो. हदवाळीच्या हदवशी राज्याि कालीर्जेूचा सि असिो. ि ेयेथील प्रम ख सि आिेि. 

या राज्यािील बिुसुंख्य लोकाुंची मािभृाषा बुंगाली असली िरी हिुंदी, हबिारी, 

ओहर्डया, इुंग्रजी भाषािी िेथे बोलल्या जािाि. बुंगालीचा उगम सार्ारिर्ि ेदिाव्या शिकाि 

झाला असल्याचे अभ्यासक मानिाि. बुंगाली 

रुंगभमूी व हचत्रर्ट आज अत्युंि हवकहसि 

अवस्थेि आििे. िस्िकलाुंमध्य े हचनी मािीची 

भाुंर्डी, िहस्िदुंिी कोरीव काम, कृशनगरच्या 

मािीच्या वस्ि ूआहि टेराकोटा कलाकृिी दशेभर 

प्रहसद्ध आििे. अत्युंि स ुंदर व म लायम चटया, 

चामर््डयाच्या वस्िूिी बुंगालमध्ये मोठ्या 

प्रमािाि ियार िोिाि. दगर्डाुंची उिीव 

असल्याने मािी व हवटा िचे माध्यम 

मुंहदरहशल्र्ासाठी जास्ि प्रमािाि वार्रलेले हदसिे. 

कलकत्ता व र्ररसर िा दशेािील सवाांि मोठा नागरी प्रदशे आि.े ि ेशिर दशेािील 

अत्युंि गदीचे असल्याने िेथे जास्ि वेगान ेवस्िी वाढू नय ेम्ििनू प्रयत्न स रु आिेि. १९११ 
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र्यांि ि ेशिर हिहटश भारिाची राजर्ानी, िसेच दीघपकाळ दशेािील प्रथम क्रमाुंकाचे बुंदर 

िोिे. दशेाचा ५० टक्के दयापर्ार व्यार्ार या बुंदरािनूच चाले आहि त्याम ळे या हठकािी अनेक 

प्रेक्षिीय, शासकीय आहि व्यार्ारी इमारिी झाल्या. र्डलिौसी चौक, प्रर्ान र्डाकघर, उच्च 

न्यायालय या व इिर अनेक इमारिी हवख्याि आहि प्रेक्षिीय आििे. कलकत्याहशवाय 

द गापर्रू, खरगर्रू, आसनसोल, बरद्वान िी मित्त्वाची शिरे आििे. दाहजपहलुंग ि ेथुंर्ड िवेच े

हठकाि चिाबागाुंसाठीिी प्रहसद्ध आि.े रामकृष्ट्ि र्रमिुंसाुंचा बेलरू मठ व कालीमािेच े

दहक्षिेर्श्र मुंहदर िी भाहवकाुंची क्षेत्र ेआििे. 

र्हिम बुंगाल राज्यािील र्हिम मेहदनीर् र हजल्िा स रु झाला िोिा. २००२ साली 

हमदनार्रू हजल्ह्याचे दोन ि करे्ड करुन र्वूप मेहदनीर् र व र्हिम मेहदनीर् र ि ेदोन वेगळे हजल्ि े

हनमापि करण्याि आले. िा हजल्िा र्हिम बुंगालच्या दहक्षि भागाि झारखुंर्ड राज्याच्या 

सीमेवर आि.े हमदनार्रू ि ेर्हिम मेहदनीर् र या हजल्ह्याचे म ख्यालय व खरगर् र खालोखाल 

हजल्ह्यािील द सयाप क्रमाुंकाचे मोठे शिर आि.े र्हिम मेहदनीर् र हजल्ह्याचे र् न्िा हवभाजन 

करुन नवीन झारग्राम हजल्िा बनिार आि.े 

सकाळर्ासनू १०० हकमी अुंिर र्ार झाल ेिोिे. त्याम ळे र् ढे खरगर् रला थाुंबायचे ठरले. 

फर्डिरे सर, दशेम ख सर आहि 

नारायि सवाांच्या र् ढे िोिे. त्याुंनी 

एक िॉटेल शोर्ल ेआहि जेविाची 

ऑर्डपर हदली. थोर््डया वेळाने आम्िी 

बाकीचे सवपजि र्ोिोचलो. बुंगाली 

हचकन करी, छोलार दाल, भाि, 

भाजा बेगनूी, हखमा ग गनी, माुंगशोर 

आल,ू झ री आल ू भाजा, हचकन 

हबयापिी, अलरू दोम लचूी, चटिी, 

र्ार्र्ड, हमष्टी दोई अस ेमस्िर्कैी बुंगाली र्द्धिीचे जेवि झाले. जेवि झाल्यावर थोर्डा वेळ 

आराम केला, हिथ ेअसलेल्या क त्राुंच्या हर्ल्लाुंबरोबर खेळलो, इिराुंबरोबर गप्र्ा मारल्या. 

भारिाच्या हमश्र सुंस्कृिीि बुंगाली सुंस्कृिीला मानाचुं स्थान आि.े सुंगीि, अहभनय, 

साहित्य अशा अनेक के्षत्राुंि बुंगाली समाजाने आर्ल्याला भरभरुन आिचे, र्ि अहिशय 
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समदृ्ध अशी बुंगाली खाद्यसुंस्कृिी ि ेबुंगाली समाजाने र्ाककलेला हदलेलुं मोठुं वरदान आि.े 

िी खाद्यसुंस्कृिी माशाुंच्या आहि इिर र्ाककृिी आहि गोर्ड र्दाथापम ळे खवय्याुंमध्ये जास्ि 

प्रहसद्ध आि.े बुंगाली लोक दोन प्रकारचुं दिी आवर्डीने खािाि. आुंबट असे नेिमीचे टोक 

दोई आहि हमष्टी दोई. हमष्टी दोई िा गळू घालनू मािीच्या भाुंर््डयाि बनवलेला अहिशय स ुंदर 

र्दाथप आि.े वाफवलेले भार्ा दोई िा हमष्टी दोईचाच एक प्रकार आि.े 

खरगर् र ि ेहठकाि आय.आय.टी. साठी प्रहसद्ध आि.े भारिीय िुंत्रज्ञान सुंस्था खरगर् र 

िी येथे असलेली भारिािील एक नामाुंहकि स्वायत्त िुंत्रहशक्षि सुंस्था आि.े ह्या सुंस्थेची 

स्थार्ना भारि सरकारने अहभयुंिे व शास्त्रज्ञ ियार व्िावे या उद्दशेाने १९५१ साली स्थार्न 

केली. िी भारिािील र्हिली आय.आय.टी. िोिी. 

आिा रात्रीच्या म क्कामाचे िॉटेल इथनू 

५५ हकमीच्या आसर्ास िोिे. रस्त्यामध्य े

अनेक कारखाने िोिे. त्यािील बिुिेक 

कामगार येण्या- जाण्यासाठी सायकलचा 

वार्र करि िोिे. त्या सवाांबरोबर गप्र्ा मारि 

आम्िी र् ढे हनघालो. अनेक हठकािी 

आर् लकीने हवचारर्सू झाली. जेथ े र्ि 

आम्िी थाुंबायचो, आमच्याभोविी र्टकन 

गदी जमायची आहि म ुंबईमध्ये येऊन गेलेले भरर्रू जि भेटायचेच. 

ब रमला, आमोदर् र, रे्डिा, रट लीया करि र्मापर् रला आलो. इथ ेचिा साठी थाुंबलो. र्वूप 

मेहदनीर् र हजल्िा स रु झाला िोिा. 

काुंगसाबिी नदी ओलाुंरू्डन र् ढ ेहनघालो. 

काुंगसाबिी नदीच्या र्ाण्याम ळे इथे 

आजबूाजूच्या शेिाि अनेक हर्के घेिली 

जाि िोिी. रस्त्याच्या बाज ला अनेक 

हठकािी भािाचे भारे रचनू ठेवलेले िोिे. 

सयूप न किाच मावळि िोिा. आजचा 

रस्िा सर्ाट आहि मोठा िोिा त्याम ळे 
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अुंिराचे कािी वाटि नव्ििे. उद्या सवप कोलकािाला र्ोिोचिार म्ििनू ख शीि िोिे. सवाांचा 

थकवा गायब झाला िोिा. 

अनेक हठकािी आम्िाला 

शेिामध्ये भरर्रू हदवे लावलेले 

हदसले. एका हठकािी थाुंबनू 

त्याबद्दल हवचारले िेव्िा समजले 

की िे फ लझार्डाुंच े मळे िोिे 

आहि त्यावर फ ले लवकर 

येण्यासाठी हदवे लावनू रात्री र्ि 

प्रकाश केला िोिा. 

सवप एकत्र सायकल चालवि कोलाघाटला आलो. िेथनू आि िीन हकमीवर मेचेदा ला 

र्ोिोचलो. िॉटेल जवळ आलो. ि ेिॉटेल चाुंगले नव्ििे, सोई कािीच नव्ित्या आहि इथ े

आगाऊ र्ैसे र्ि हदले नव्ििे त्याम ळे िे बदलनू बाज ला असलेल्या िॉटेल मध्य ेआलो. 

रात्री जेविामध्ये र्ाुंचहमशाली चोचोरी, भोगेर हखच र्डी, कोशा मुंग्शो, माचेर र्ािला 

झोल, दाब हचुंगरी, हफश कहलआ, र् लाव, अलरू दोम लचूी, चटिी, र्ार्र्ड असा खास 

बुंगाली बेि झाला. नुंिर हमष्टी दोई खाल्ले. र्हिम बुंगालमध्ये िाुंदळू जास्ि प्रमािाि हर्कि 

असल्याम ळे भाि िाच येथील म ख्य आिार. माछेर झोल आहि भाि ि ेबुंगाली भोजन 

प्रहसद्धच आि.े माशाुंचे र्दाथप आवर्डि नसलेला बुंगाली मािसू द हमपळच. 

येथनू िावर्डा हिज फक्त ७० हकमी अुंिरावर िोिा. त्याम ळे उद्या सकाळी एक िास 

उहशरा हनघायचे ठरले. उद्याची ियारी करुन आम्िी झोर्ी गेलो. 

***  
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वदिस सोळािा: मेचेदा ते िाििा विज कोलकाता 

 

मागप: मेचेदा- कोलाघाट- बागनान- हबकी िकोला- आलमर् र- िावर्डा- िावर्डा हिज 

कोलकािा (७०/ २०७३ हकमी) 

(हजल्ि:े र्वूप मेहदनीर् र- िावर्डा- कोलकािा) 

 

स प्रभाि र्हिम बुंगाल..!! आज मोहिमेचा शेवटचा हदवस िोिा आहि अुंिर फक्त ७० 

हकमी बाकी िोिे. त्याम ळे आज एक िास 

उहशरा हनघिार िोिो, र्ि नेिमीप्रमािे 

सवपजि लवकर उठले आहि ियार िोऊन 

िॉटेल बािरे आल.े सायकल िर्ासल्या. 

टायर मध्य ेिवा भरली, र्ॅहनअर अर्डकवले 

आहि म ख्य चौकामध्ये आलो. हिथे एका 

चिाच्या टर्रीजवळ थाुंबलो. 

सकाळची वेळ असल्याने अनेकाुंची कामावर जाण्यासाठी लगभग चाल ू िोिी. 

आजबूाजचूे लोक इथ ेम ख्य चौकामध्ये येऊन गार््डया र्कर्डि िोिे. कर्ामध्ये गरमागरम चिा 

आला. नेिमीप्रमाि ेर्ारलेजीचे आहि इिर कािी हबस्कीट र् रे्ड घेिल.े चिा हबस्कीट खाि 

असिाना सिज हबस्कीट र् र््डयाची हकुं मि र्ाहिली. आहि िी हकुं मि र्ािून आम्िी अवाक 

झालो. जो र्ारलेजीचा हबस्कीटर् र्डा र्ाच रुर्याला हमळि िोिा िो इथे र्हिम बुंगाल मध्य े

फक्त िीन रुर्याला िोिा. इथ ेखरू्च स्वस्िाई िोिी. आम्िाला सायकल सोबि र्ािून अनेक 

लोकाुंनी जवळ येऊन हवचारर्सू केली. सकाळी 

चालण्यासाठी हनघालेले अनेक जि भेटले. त्या 

सवाांबरोबर गप्र्ा रुंगल्या. इथेच मेचेदा प्रेस 

क्लबचे झ हल्फकार अली सर भेटले. त्याुंनी 

स्थाहनक चॅनेलसाठी म लाखि घेिली, हवहर्डओ 

काढला आहि िी बािमी हटव्िी व बुंगाली र्ेर्र 

मध्य ेर्ि आली. 
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सयूप न किाच उगवि िोिा. मेचेदा ि े

शिर कोलाघाट औहष्ट्िक वीजहनहमपिी 

प्रकल्र्ासाठी प्रहसद्ध आि.े या वीजहनहमपिी 

प्रकल्र्ाुंमध्ये म ख्यत्वे उष्ट्ििेचा वार्र करुन 

र्ाण्याची उच्च दाबावर वाफ बनवली जाि.े 

व या उच्च दाबाच्या वाफेचा उर्योग जहनत्र 

हफरवायला िोिो. जहनत्र हफरल ेकी वीज 

हनहमपिी िोिे. वीजहनहमपिी सुंचाि कोिि ेइुंर्न वार्रायचे ि ेवीजहनहमपिी प्रकल्र्ाि कोित्या 

प्रकारचे इुंर्न सिजगत्या व अल्र् हकुं मिीि उर्लब्र् िोईल त्यावर ठरिे. भारिाि िसेच 

चीनमध्ये कोळसा म बलक असल्याने 

भारिािील बिुिेक वीजहनहमपिी प्रकल्र् िे 

कोळशावर आर्ाररि आिेि. िर अरब दशेाि 

कच्च्या खहनज िेलाचे साठे मोठ्या प्रमािावर 

असल्याने हिथे खहनज िेलावर आर्ाररि 

वीजहनहमपिी प्रकल्र् आििे, िर, य रोर्ािील 

वीजप्रकल्र् म ख्यत्वेकरुन कोळसा व नैसहगपक 

वायूुंवर आर्ाररि आििे. 

कोलाघाटला म ख्य रस्त्यावर आलो. कोलाघाट ि ेर्वूप मेहदनीर् र हजल्ह्यािील प्रम ख 

शिर असनू ि ेरुर्नारायि नदीच्या हकनारी वसलेल ेआि.े रुर्नारायि नदी ओलाुंरू्डन र्लीकरे्ड 

आलो. इथ े र्वूप मेहदनीर् र हजल्ह्याची िद्द सुंर्नू 

िावर्डा हजल्िा स रु िोिो. या हजल्ह्याचे म ख्यालय 

िावर्डा येथे आि.े या हजल्ह्याच्या र्वूप सीमेवरुन 

िुगली नदी आहि र्हिम सीमेवरुन रुर्नारायि 

नदी वािि.े या हजल्ह्यामर्ून काना, दामोदर, 

सरस्विी इत्यादी नद्या वाििाि. या नद्याुंच्या 

आजबूाजूला दलदल जमीन आि.े राजार् रदलदल यार्ैकी सवापि हवस्ििृ आि.े या हजल्ह्याि 

भाि ि ेप्रम ख र्ान्य असनू गिू, ज्वारी, मका, जटू इत्यादी हर्कवले जाि.े 
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म ख्य नद्याुंना जोर्डिारे अनेक नाल ेयेथे आिेि. ि ेवषपभर र्ाण्याने भरुन वािि असिाि. 

त्याुंच्या िीरावर नारळाची व इिर हिरवीगार झारे्ड आहि त्यामध्ये वसलेली ट मदार घरे येथे 

सगळीकरे्ड र्ािायला हमळिाि. 

रस्त्याच्या बाजूला ि े र्ािि र् ढ े

हनघालो. जसेजस े शिराच्या जवळ 

जाऊ लागलो िस ेरस्त्याच्या बाजलूा 

अनहर्कृि झोर्र््डया हदसायला 

लागल्या. मािसाुंची गदी वाढायला 

लागली. दामोदर नदीजवळ 

र्ोिोचलो. दामोदर नदी िी भारिाच्या 

झारखुंर्ड व र्हिम बुंगाल राज्याुंमर्ील 

एक प्रम ख नदी आि.े प्राम ख्याने छोटा नागर्रू र्ठारामर्नू वाििारी दामोदर नदी ५९२ हकमी 

लाुंबीची असनू िी िुगली नदीला हमळि.े दामोदर नदीला बिुिेक दरवषी र्रू येिो. 

बाम निािी जवळ थाुंबनू नाष्टा केला. बुंगाली फ चका, बीट चॉर्, हशुंगरा समोसा, झाल 

म री भेळ, कोच री जलेबी असा नाष्टा झाला. हिथे असिाऱ्या सवप प्रकारच्या हमठाई खाल्ल्या. 

उल बेररया, र्ुंचला, हबकी िकोला, आलमर् र करि िावर्डा जवळ आलो. रस्त्यावरील 

वािनाुंची गदी वाढली िोिी. हर्वळ्या रुंगाच्या भरर्रू अँबॅहसर्डर टॅक्सी हदसायला लागल्या 

िोत्या. बुंगाली भाषेि हलहिलेले 

बोर्डप असलेल्या बस र्ािि र् ढ े

हनघालो. रस्त्यामध्ये अनेक जिाुंनी 

आर् लकीने हवचारर्सू केली. 

सवाांनी आदरर्वूपक स्वागि केले. 

रस्त्यावर असिाऱ्या रॅहफक 

र्ोहलसानी र्ि रस्िा शोर्ण्यासाठी 

मदि केली. त्याुंनी एकमेकाुंना 

वायरलेस वरुन आमच्याबद्दल साुंहगिले. त्याम ळे रस्त्यामध्ये न हवचारिाच आम्िाला र् ढ े

क ठल्या रस्त्याने जायचे त्याबद्दल र्ोहलसाुंकरू्डन मदि हमळि िोिी. 
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िावर्डा शिरामध्ये आलो. ि ेशिर कोलकािाच्या र्हिमेस िुगली नदीच्या काठावर 

वसले आि.े िुगली नदीला समाुंिर 

रस्त्यावर आलो आहि समोर लाुंबवर 

िावर्डा हिज हदसला. हिथल्या 

हसग्नलला थोर्डा वेळ थाुंबनू सवाांनी 

र् न्िा र्ाहिला, मन भरुन आल.े थोर््डया 

वेळाने िावर्डा रेल्वे स्टेशनजवळ 

र्ोिोचलो. ि े भारिामर्ील सवापि 

वदपळीच्या व प्रहिहष्ठि स्थानकाुंर्ैकी 

एक असनू िे भारिीय रेल्वेच्या र्वूप रेल्व े

व दहक्षि र्वूप रेल्व ेह्या दोन हवभागाुंच ेम ख्यालय आि.े 

समोरच मोठा अवाढव्य िावर्डा हिज हदसि िोिा. त्या र् लावर जाण्यासाठी कोििा मागप 

आि े ि े हवचारले आहि हिकरे्ड हनघालो. िावर्डा हिज जवळ आलो. हिथे र्ोहलसाुंनी 

आम्िाला थाुंबवले आहि सवाांचे स्वागि केले. 

त्याुंना अगोदरच वायरलेस वर आमच्याबद्दल 

समजले िोिे. त्याुंनी आम्िा सवाांना एकत्र 

जाण्यासाठी साुंहगिले आहि र् लावर जास्ि 

वेळ थाुंब ूनका अशी हवनुंिी केली. 

आहि आम्िी िावर्डा हिज वर आलो. 

म ुंबईिुन हनघनू सोळाव्या हदवशी स खरुर्र्िे 

इथ ेर्ोिोचलो िोिो. टीमच्या एकीम ळे आहि 

अनेकाुंच्या मदिीम ळेच ि ेशक्य झाल ेिोिे. आम्िी सायकल बाजलूा लावल्या आहि एकच 

जल्लोष केला. एकमेकाुंना भेटून आभार मानले. ग्र र् फोटो आहि एकमेकाुंच ेफोटो काढले. 

र् लावर चालि जाण्यासाठी वेगळा र्ादचारी मागप आि.े हिथे असलेल्या अनेकाुंनी आमच े

स्वागि केले. आमच्याबरोबर फोटो काढून घेिल.े आम्िाला िर सेहलहिटी झाल्यासारख े

वाटि िोिे. कािी जिाुंकरू्डन कळले की आज र्िाटे इथ ेअमीर खानच्या हचत्रर्टाचे शहूटुंग 

झाले िोिे. 
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िावर्डा हिज िा भारिाच्या र्हिम बुंगाल राज्यािील िुगली नदीवर बाुंर्लेला 

ऐहििाहसक हिहटशकालीन 

र्लू आि.े ३ फेि वारी 

१९४३ रोजी वाििकूीस 

ख ला करण्याि आलेला िा 

र्लू कोलकािा शिराला 

िावर्डा ह्या उर्नगरासोबि 

जोर्डिो. कोलकात्यामर्ील 

सवापि लोकहप्रय ख िाुंर्ैकी 

एक असलेला िावर्डा र्लू 

इ.स. १९३७ िे १९४३ दरम्यान बाुंर्ला गेला. जगप्रहसद्ध बुंगाली कवी रहवुंद्रनाथ टागोर 

ह्याुंच्या आदराहप्रथ्यथप १९६५ साली िावर्डा र्ूलाचे नाव बदल न रवींद्र सेि  ठेवण्याि आले 

र्ि अज निी िावर्डा र् ल ह्याच नावाने ओळखला जािो. रोज अुंदाजे १.५ लाख वािने व ४० 

लाख र्ादचारी ह्या र् लाचा वार्र करिाि. िावर्डा रेल्व ेस्थानक ि ेभारिामर्ील सवापहर्क 

वदपळीचे रेल्व ेस्थानक ह्या र्लूाच्या र्हिम टोकाजवळच हस्थि आि.े ह्याम ळे िावर्डा र्लूाला 

कोलकात्याचे प्रवेशद्वार असेिी सुंबोर्िाि. िावर्डा स्थानकािून कोलकात्याला जाण्यासाठी 

केवळ िावर्डा र्लूाचाच वार्र केला जािो. 

िावर्डा हिज आर्ारभूि कुं साकृिी कमान म्ििजेच कॅहन्टहलव्िर ह्या रचनेचा असनू दोन 

टोकाुंवरील टेकू सोर्डल्यास नदीर्ात्राि कोििेिी खाुंब हकुं वा आर्ार नािीि. र्लूाची एकूि 

लाुंबी ७०५ मीटसप इिकी असनू 

दोन टेकूुं मर्ील अुंिर १५०० फूट 

आि.े र् लाची रुुं दी ७१ फूट असनू 

दोिी बाजसू १५ फूट रुुं दीच े

र्ादचारी मागप आििे. िा र्लू 

बाुंर्ण्यासाठी स मारे २५ िजार टन 

स्टीलचा वार्र करण्याि आला 

ज्याचा र् रवठा टाटा स्टील कुं र्नीने 
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उर्लब्र् करुन हदला िोिा. िावर्डा हिज ओलाुंरू्डन र्लीकरे्ड कोलकािा शिराि आलो. 

म क्कामाच्या लॉजवर जाऊन सायकल ठेवल्या आहि जेविासाठी बािरे र्र्डलो. द र्ारी 

मस्िर्ैकी बुंगाली जेवि जेवलो. शिर हफरलो आहि लॉजवर र्रि आलो. सुंध्याकाळी 

िावर्डा रेल्व े स्टेशनला जाऊन सामान हवभागाि सायकली जमा केल्या. त्याम ळे द सऱ्या 

हदवशी रेल्वेने र्रिीचा प्रवास करिाना सायकली जमा करण्याचा त्रास वाचिार िोिा. 

रात्रीच्या काळोखाि िावर्डा हिज 

अजनू सजलेला हदसि िोिा. जवळचे 

िॉटेल शोर्नू स्थाहनक बुंगाली जेवि 

जेवलो. हमष्टी दिी व हमठाई खाल्ल्या 

आहि लॉजवर आलो. गप्र्ा रुंगल्या. 

सायकल मोिीम स खरुर् र्िूप झाली िा 

आनुंद िोिा. र्ि आिा र् न्िा घरी 

म ुंबईला जाऊन नेिमीचे ऑहफस जीवन स रु िोिार म्ििनू वाईट र्ि वाटि िोिे. म ुंबईिुन 

सायकलवर हनघाल्यार्ासनूचे सोळा हदवस र्टकन सुंर्ले िोिे. त्या आठविी आठवि झोर्ी 

गेलो. 

***  
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कोलकाता शिर भटकंती 

 

कोलकािा िी भारिािील र्हिम बुंगाल राज्याची राजर्ानी आि.े िुगली नदीच्या 

हकनाऱ्यावरील ि ेशिर १७७२ र्ासनू १९१२ र्यांि हिहटश भारिाचीिी राजर्ानी िोिी. 

भारिािील र्हिली भ यारी रेल्वे िी कोलकािा येथे र्ावली िोिी. 

कोलकािा ि ेदशेािील सवापि मोठ्या शिराुंर्ैकी एक आि.े त्याला आनुंदी शिर असेिी 

म्िििाि. ि ेभारिािील प्रगि, सामाहजक, साुंस्कृहिक आहि राजकीय शिर आि.े त्याच्या 

आर् हनक स्वरुर्ाचा हवकास िा हिटीश आहि फ्रान्सच्या वसाििवादाच्या इहििासाशी 

जोर्डलेला आि.े आजच्या कोलकात्याि 

आर् हनक भारिाच्या इहििासाच्या बऱ्याच 

कथा आििे. ि े शिर भारिाच्या शैक्षहिक 

आहि साुंस्कृहिक बदलाुंचे म ख्य कें द्र म्ििनू 

ओळखले जाि आि,े द सरीकरे्ड ि ेभारिािील 

साम्यवाद चळवळीचा गढ म्ििनूिी ओळखले 

जाि.े कोलकािा ि े र्वूप भारिाचे प्रवेशद्वार 

म्ििनूिी ओळखल ेजािे. ि ेदशेाच्या हवहवर् भागाि रेल्वे, वाय मागप आहि रस्िेमागे जोर्डलेले 

आि.े ि ेम ख्य रिदारी कें द्र, हवस्िीिप बाजार हविरि कें द्र, हशक्षि कें द्र, औद्योहगक कें द्र आहि 

व्यार्ार कें द्र आि.े 

१७५७ नुंिर हिटीशाुंनी ि ेशिर र्िूपर्िे स्थाहर्ि केले आहि त्यानुंिर १८५० र्ासनू या 

शिराचा हवकास वेगाने झाला, हवशेषि: कर्र््डयाुंच्या उद्योगाची वाढ येथे नाटकीयररत्या 

वाढली, र्रुंि  शिर वगळिा या हवकासाचा र्ररिाम जवळर्ास झाला. १९४७ मध्ये 

भारिाच्या स्वािुंत्र्याच्या वेळी आहि १९७१ च्या भारि-र्ाहकस्िान य द्धा नुंिर बाुंगलादेश 

मर्नू आलेल्या शरिाथी ुंनी गदी केली आहि या शिराची अथपव्यवस्थेची द दपशा झाली. 

ऐहििाहसकदृष््टया भारिीय स्वािुंत्र्य चळवळीच्या प्रत्येक टप्प्याि कोलकािाची 

मध्यविी भहूमका आि.े भारिीय राष्ट्रीय कॉ ुंग्रेसबरोबरच, हिुंद ूमेळा व क्राुंहिकारक सुंघटना 

य गाुंिर, अन हशलन इत्यादी अनेक राजकीय आहि साुंस्कृहिक सुंस्था स्थार्न करण्याचे या 



  

म ुंबई िे कोलकािा सायकल प्रवास 205 

 

शिराला हवशेष मित्त्व आि.े हिटीश सत्तेच्या काळाि जेव्िा कोलकािा एकाहत्मक भारिाची 

राजर्ानी िोिी, िेव्िा कोलकािा ि ेलुंर्डननुंिर हिटीश साम्राज्याचे द सरे सवापि मोठे शिर 

मानले जाि असे. 

कोलकािा मध्य ेमोठ्या प्रमािाि रिदारी कोलकािा उर्नगरीय रेल्व,े कोलकािा मेरो, 

राम आहि बसद्वारे उर्लब्र् आि.े कोलकािा मेरो, भारिीय रेल्वेने चालवलेली, िी 

भारिािील सवापि प्राचीन भहूमगि 

रिदारीची व्यवस्था आि.े यथेे सरकारी 

आहि खासगी ऑर्रेटर बस चालहविाि. 

कोलकािा ि े एकमेव शिर आि े हजथे 

राम सेवा उर्लब्र् आि.े भार््डयान े

हमळिायाप याुंहत्रक रिदारीमध्ये हर्वळ्या 

मीटर-टॅक्सी आहि ऑटो-ररक्षाुंचा 

समावेश आि.े शिरािील कािी भागाि 

लोकल कमी अुंिरासाठी सायकल ररक्षा आहि िािाने चालहवलेल्या ररक्षा स रु आििे. ि े

शिर र्वूप भारिािील एक प्रम ख बुंदर आि.े कोलकािा र्ोटप रस्ट ि ेकोलकािा र्ोटप आहि 

िहल्दया बुंदर साुंभाळि आििे. 

कोलकािा मध्य ेबयापच इमारिी गोहथक, बारोक, रोमन आहि इुंर्डो-इस्लाहमक स्थार्त्य 

शैलीच्या आिेि. हिटीश काळािील बयापच इमारिी चाुंगल्या प्रकारे जिन केल्या गेल्या 

आििे आहि आिा िरेरटेज म्ििनू घोहषि केल्या आििे, िर बयापच इमारिीिी र्ार्डण्याच्या 

मागापवर आििे. १८१४ मध्य े बाुंर्लेले भारिीय 

सुंग्रिालय ि े आहशयामर्ील सवापि प्राचीन 

सुंग्रिालय आि.े याि भारिीय इहििास, नैसहगपक 

इहििास आहि भारिीय कला याुंचा मोठा आहि 

आियपकारक सुंग्रि आि.े िुगली नदीजवळील 

मैदान आहि हकल्ला हवल्यम, ईर्डन गार्डपन्स, 

हव्िक्टोररया मेमोररयल, सेंट र्ॉलचे कॅथेड्रल चचप, 

नाखोर्डा महशद, र्ारसनाथ जैन मुंहदर, बेलरू मठ, दहक्षिेर्श्र काली मुंहदर, माुं काली मुंहदर, 
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कालीघाट, मदर टेरेसा िोम, अजयभागर, झलूखाना, हबलाप िारमुंर्डल, िावर्डा हिज इत्यादी 

शिरािील म ख्य प्रेक्षिीय स्थळे आििे. 

कोलकािावासीयाुंना कालकिीया म्िििाि. भारिाची र्वूीची राजर्ानी असल्याने ि े

स्थान आर् हनक भारिािील साहिहत्यक 

आहि कलात्मक हवचाराुंचे जन्मस्थान 

बनल.े कोलकािािील लोकाुंच्या 

मानहसकिेवर कला आहि साहित्यास 

नेिमीच खास स्थान आि.े येथे नेिमीच 

नवीन प्रहिभेला प्रोत्सािन दणे्याच्या 

क्षमिेम ळे िे शिर अफाट सजपनशील 

उजापचे शिर बनल ेआि.े या कारिाुंम ळे कोलकािाला कर्ीकर्ी भारिाची साुंस्कृहिक 

राजर्ानी दखेील म्िटले जाि.े 

शिरािील नाटक इत्यादींची र्रुंर्रा जत्रा, नाट्य आहि सामहूिक नाट्य म्ििनू हटकून 

आि.े येथील हफल्म इुंर्डस्री टॉलीगुंज येथे असनू िी टॉलीवरू्ड म्ििनू ओळखली जािे. बुंगाली 

महिला सिसा सार््डया र्ररर्ान करिाि. त्याुंच्याकरे्ड घरग िी सार्डी नेसण्याची एक खास शैली 

आि ेजी एक बुंगाली ओळख आि.े येथील सार््डयाुंर्ैकी बुंगाली स िी आहि रेशीम जागहिक 

सार््डया प्रहसद्ध आििे, ज्याला िुंि नाव आि.े र् रुष शटप र्ॅन्ट घालिाि, र्रुंि  सिप्रसुंगी 

र्ोिीसि सिूी आहि रेशीम क िे घालिाि. र्ोिीचा शेवट िािाि घेण्याचा र् रुषाुंमध्ये एक 

रेंर्ड आि,े जो एक खास बुंगाली ओळख दिेो. र्ोिी बिुर्ा र्ाुंढऱ्या रुंगाची असि.े द गापर्जूा 

िा कोलकािाचा सवापि मित्त्वाचा उत्सव आि.े इिर उल्लेखनीय सिाुंमध्ये जगर्त्री र्ूजा, 

र्ोला बैसाख, सरस्विी र्जूा, रथयात्रा, र्ौष र्ोबो, हदवाळी, िोळी, हिसमस, ईद इत्यादींचा 

समावेश आि.े 

हसटी ऑफ जॉय अशा या कोलकािा शिराि आमच्या टीममर्ील बिुिेक जि अगोदर 

येऊन गेल ेिोिे. र्िाटे आम्िी काली मािा मुंहदराि जाऊन दशपन घेिल ेआहि मग शिरािील 

बस आहि हर्वळ्या टॅक्सी र्करू्डन कािी प्रम ख हठकािी हफरलो. कोलकािा ि ेदशेािील 

एकमेव शिर आि ेहजथे राम सेवा उर्लब्र् आि.े त्याम ळे राममध्ये बसनू कािी अुंिर प्रवास 

केला. हव्िक्टोररया मेमोररयल सुंग्रिालय र्हिले. मदर िेरेसा याुंचे मदर िाऊस र्हिले. 
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अक्षयच्या ऑहफसची कोलकािा येथे र्ि शाखा िोिी आहि द र्ारी आम्िा सवाांना िेथ े

बोलावले िोिे. हिकरे्ड गेलो. ऑहफस माफप ि सवाांचा सत्कार करण्याि आला. आमच्या 

सायकल मोहिमेबद्दल गप्र्ा रुंगल्या. द र्ारचे जेवि त्याुंच्यामाफप ि झाल.े 

सुंध्याकाळी बेलरू मठाि गेलो. िुगली नदीमध्ये बोटीमर्नू हफरुन आलो. बेलरू मठ ि े

रामकृष्ट्ि हमशनचे म ख्यालय आि.े त्याची स्थार्ना १८९९ मध्य े रामकृष्ट्ि र्रमिुंस याुंच े

हशष्ट्य स्वामी हववेकानुंद याुंनी केली िोिी. कोलकािा एक ऐहििाहसक शिर आि.े या शिराि 

अनेक प्रेक्षिीय स्थळे आििे. सुंर्िूप शिर हफरण्यासाठी कािी हदवस नक्कीच र्ाहिजेि. 

आमच्याकरे्ड जो वेळ िोिा त्यामध्ये आम्िी जास्िीच जास्ि शिर हफरलो. 

२१०० हकमी अुंिर सायकल चालवि आम्िी कोलकािाला र्ोिोचलो िोिो. 

हठकहठकािीचे स्थाहनक र्दाथप 

र्ोटभर चार्नू खाि खाि आलो 

िोिो. िरीर्ि अशक्तर्िा यायला 

नको म्ििनू कोलकािा ला 

र्ोिोचल्यावर र्िूप हदवसभर फक्त 

खाि हफरायचे ि े ठरलेले िोिे. 

कोिीिरी म्िटले आिचे, खाल्ल्याने 

िोि आि ेरे आर्ी खाल्लेच र्ाहिजे..!! या उक्तीप्रमािे आम्िी येथे हमळिारे जास्िीच जास्ि 

बुंगाली र्दाथप खाल्ले. 

खाण्याहर्ण्यािला चोखुंदळर्िा कोलकािावासीयाुंचा खास ग ि. येथे बुंगाली भोजनाि 

भाि, मास,े बटाटा, हमठाई ि ेअसिेच. बुंगाली थाळी म्ििजे ग लेल कबाब, प्रॉन कटलेट, 

चोखा, फ लकोर्ीर भाजा, हफश मलाई करी, हफश र् लाव, चटिी, हमष्टी दोई, र्ायेश, 

कलाकुं द, र्ोस्िो बफी, भाि, िळलेल ेबटाटा कार्, र्ार्र्ड, आचार अस ेभरर्रू कािी. 

छोलार दाल, भाि, भाजा बेगनूी, हखमा ग गनी, हचुंगरी मलाई करी, हचकन रेशमी कबाब, 

शोशे र्ोस्िो हचुंगरी, भेटकी हफश, कोछ  र्त्ता हचन्गरी भाप्र्ा, श किो, आल ूफ लकोबी, कोशा 

मुंगशो, माशेर मलाई करी, र्ाबदा माशेर झाल, रुई माशेर काहलया, रोिू हफश मसाला, र्ोस्िो 

म गी, र्ोकर दालना, आल ूर्ोस्िो, अलरू दोम लचूी, चोलर दाल लचूी, हफश र् लाव, हफश 
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हबयापिी अशा एकार्ेक्षा एक चहवष्ट र्ाककृिी आम्िी खाल्ल्या. खाद्यर्दाथप वाढण्यासाठी 

केळ्याच्या र्ानाुंचा वार्र केला जािो. त्याम ळे या र्दाथाांची चव हजभेवर कायम रेंगाळि 

राििे. या जेविाची लज्जि वेगळीच आि.े 

बुंगाली भोजनाचा र्िूपहवराम नेिमीच हमष्टी दोई आहि गोर्ड हमठाई खाऊन केली जाि.े 

बुंगालमध्ये गल्लोगल्ली हमठाईची छोटीमोठी द कानुं हदसिाि. येिाजािा हमठाई हमळेल अशी 

खास व्यवस्था असिेच. सीिाभोग, जोयनगरेर मोआ, र्ुंि आ, छेनार हजलर्ी, खीर कदम, 

केशर र्ायेश, सुंदशे, इुंद्रािी, हिरामिी, रसमिी, द गापभोग, रसमोिन, खीरकदम, चमचम, 

िालशाुंश, चुंद्रर् ली, र्ान 

गाजा, जोलभरा सुंदशे, लेर्डी 

हकनी, हमिीदाना, हचत्रकूट, 

र्हिषर्िा, चीज हजलेबी, 

रसग ल्ला, मोिन भोग, 

लोबोंगो लहिका, राजभोग, 

मालर् आ, रसमलाई, र्येश, 

र्ुंि आ, अमिृ, खीरमोिन, 

लुंगचा, छेनार हजहलर्ी, काुंचागोला, चुंदन खीर, र्ाहटशर् अशा लज्जिदार नावे असलेल्या 

अनेक हमठाई आम्िी भरर्रू चाखल्या. 

िसेच रस्िोरस्िी िािगार््डयाुंवर हमळिारे काठी रोल, हफश, र्नीर चॉर्, फ चका, हशुंगरा, 

झालम री भेळ, रार्ा बल्लवी, मसाला कचौरी खाल्ल्याहशवाय कोलकािाची खाद्ययात्रा 

अर्िूपच. त्याम ळे मग ि ेर्ि खावे लागले आहि नुंिर झाल म री आहि भारेरचा िा मािीच्या 

कर्ािला चिाचा अस्सल अन भव इथल्या गल्लीबोळािनू हफरुन घेिला. 

बुंगाली खाद्यर्रुंर्रा खरुंच खरू् व्यार्क आहि समदृ्ध आि.े या शिराि खरू्च स्वस्िाई 

आि.े कोलकािा खरुंच गोर्ड हमष्टी शिर आि.े 

***  
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र्रतीचा रेल्िे प्रिास 

 

कोलकािाला आम्िी सोळाव्या हदवशी द र्ारी र्ोिोचलो आहि द सऱ्या हदवशी रात्री 

म ुंबईला र्रि जाण्यासाठी आमचे रेल्व ेहिकीट िोिे. कािी जिाुंचे द र्ारचे हवमानाचे हिकीट 

िोिे. गेल्या वषी आम्िी अमिृसरिून म ुंबईला सायकल क ररअरने र्ाठवल्या िोत्या आहि 

त्यामध्ये बिुिेक सवाांच्या सायकलला न कसान झाल ेिोिे. त्याम ळे यावषी सायकल रेल्वे 

सामानाच्या र्डब्यामर्नू र्ाठवायचे ठरले िोिे. 

गार्डगीळ सर त्याुंची सायकल, चाके काढून बॅगमर्नू, रेल्वे सीटखाली ठेऊन नेिार िोिे. 

त्याम ळे उरलेल्या आठ सायकली रेल्वे एक्सप्रेस 

गार्डीच्या सामान र्डब्यामर्नू र्ाठविार िोिो. 

सुंध्याकाळी आम्िी सायकल घेऊन िावर्डा रेल्वे 

स्टेशनला गेलो. सामान हवभागामध्ये जाऊन 

सायकल नेण्याहवषयी चौकशी केली. आमचे 

हिकीट असलेल्या रेल्व े एक्सप्रेस गार्डीच्या 

सामानाचा र्डब्बा भरलेला िोिा आहि त्यामर्नू 

फक्त चार सायकली नेऊ शकि िोिो. त्याम ळे उरलेल्या चार सायकली अगोदर जािाऱ्या 

एक्सप्रेस गार्डीच्या सामानाच्या र्डब्यामर्नू र्ाठवायचे ठरले. 

त्याप्रमाि े वजन करुन फॉमप भरला. सायकलींचे हिकीट प्रत्येकी २७० रुर्ये झाल.े 

सायकलचे िणॅ्र्डल, सीट यावर ओरखरे्ड येऊ नय ेम्ििनू गोििे- हर्शव्या ग ुंर्डाळल्या. त्यावर 

सामान नुंबर टाकला आहि त्या सायकली ऑहफस मध्य ेठेवल्या. एक्सप्रेस गार्डी स टायच्या 

एक िास अगोदर येऊन या सायकली सामान र्डब्यामध्ये चढवायच्या िोत्या. गार्डगीळ सर 

रेल्वेमध्ये असल्याने त्याुंच्या ओळखीम ळे आमचे काम लवकर झाल.े 

द सऱ्या हदवशी आमचा र्रिीचा म ुंबई प्रवास स रु िोिार िोिा. आमची रेल्वे एक्सप्रेस 

गार्डी रात्री दिा वाजिा िावर्डा रेल्व ेस्टेशनिुन स टिार िोिी. त्याच्या दोन िास अगोदर आम्िी 

रेल्वे स्टेशनला र्ोिोचलो. आमच्या सायकली रेल्व े सामान हवभागािनू प्लॅटफॉमपवर 

आिल्या. थोर््डया वेळाने प्लॅटफॉमपला आमची एक्सप्रेस लागली. 
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एक्सप्रेस गार्डीच्या सामान र्डब्यामध्ये सायकल योग्य रीिीने ठेवल्या गेल्या र्ाहिजेि. 

सामान र्डब्यािील इिर सामानाम ळे सायकलला िानी िोिा कामा नय ेयाची काळजी घेिे 

आवश्यक आि.े अशा वेळेला जर आर्ि त्या हठकािी नसलो िर रेल्वेचे कामगार कशार्ि 

र्द्धिीने सायकल ठेविाि. आहि त्यावर इिर सामान र्ि रचिाि. त्याम ळे सायकलींना 

ओरखरे्ड र्र्डिाि. कािी वेळेला सायकलचे कािी भाग वाकले जािाि हकुं वा त्या भागाुंना 

िानी र्ोिोचिे. ि े टाळण्यासाठी आम्िी आमच्या िािाुंनी आमच्या सायकली साुंभाळून 

सामानाच्या र्डब्याि ठेवल्या. त्यावर इिर कािी सामान ठेवल ेजाऊ नय ेम्ििनू आम्िी वरच्या 

रॅकमध्ये सायकली ठेवल्या. 

थोर््डया वेळाने एक्सप्रेस गार्डी स रु झाली. कोलकािाचा हनरोर् घेऊन आम्िी म ुंबईकरे्ड 

हनघालो. द सऱ्या हदवशी र्िाटे ओहर्डशामध्ये र्ोिोचलो. आमच्या सायकल प्रवासािले 

अनेक शिरे माग ेजाि िोिी. द र्ारी छत्तीसगढ मध्य ेरायर् रला र्ोिोचलो. रायर् रला आम्िी 

ज्याुंच्याकरे्ड थाुंबलो िोिो िे हनिीन भाई ुंचे नािेवाईक घरचे जेवि घेऊन आले िोिे. 

राजनाुंदगाव गोंहदया येथील जुंगल 

र्ािि मिाराष्ट्रािील नागर्रूला 

र्ोिोचलो. आहि ३२ िासाच्या रेल्वे 

प्रवासानुंिर हिसऱ्या हदवशी र्िाटे म ुंबई 

लोकमान्य हटळक टहमपनस स्टेशनवर 

र्ोिोचलो. सामानाच्या र्डब्याजवळ 

आलो. सायकल अगोदरच बािरे 

काढली गेली िोिी. सायकल 

िर्ासली. त्यावर कािीिी ओरखरे्ड हकुं वा इिर कािीिी हबघार्ड नव्ििा. सामान हवभागामध्ये 

जाऊन सामान नुंबर आहि फॉमप दाखवला. िेथील प्रहक्रया र्िूप करुन स्टेशनबािरे आलो. 

एकमेकाुंचा हनरोर् घेऊन सवपजि घरी हनघाल.े मी र्ि सायकल चालवि घरी वरळीला 

र्ोिोचलो. 

***  
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मोविमेबद्दलच्या बातम्या 

 

म ुंबई िे कोलकािा सायकल मोहिमेची ियारी करिाना आम्िी या आमच्या मोहिमेबद्दल 

क ठेिी प्रहसद्धी केली नव्ििी. कोित्यािी वािापिरामाफप ि बािमी केली नव्ििी आहि िी 

मोिीम र्िूप झाल्यावर क ठेिी बािमी छार्नू आिली नािी. सायकलवर भटकायची आवर्ड 

या एकाच ििेनूे एकत्र येऊन िी सायकल मोिीम आखली गेली. सवाांनी आर्ार्ल्या दनैुंहदन 

जीवनामध्ये सायकलचा जास्िीच जास्ि वार्र करावा यासाठी प्रदषूिम क्त भारि ि ेिीद घेऊन 

आम्िी म ुंबईिुन हनघालो. 

हठकहठकािी भेटिाऱ्या सवाांना सायकल चालवण्याचे मित्व र्टवनू दिे र् ढे हनघालो. 

यासाठी आम्िाला सवाांनी प्रोत्सािन हदले, मदिीसाठी हवचारिा झाली. मिाराष्ट्र, छत्तीसगढ, 

ओहर्डशा, झारखुंर्ड आहि र्हिम बुंगाल या राज्यािनू सायकल प्रवास करिाना हठकहठकािी 

आमचे स्वागि झाल.े िेथील वतृ्तर्ते्र, माहसके, स्थाहनक हटव्िी चॅनेल याुंनी आमच्या या 

सायकल मोहिमेची दखल घेिली आहि सायकल चालवण्याचे मित्व व प्रदषूिम क्त भारि 

या सुंकल्र्नेचा प्रसार केला. अनेक स्थाहनक हटव्िी चॅनेलवर आमच्या म लाखिी दाखवल्या 

गेल्या. या सायकल मोहिमेबद्दल वतृ्तर्त्रामध्ये छार्नू आलेल्या कािी बािम्या: 
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प्रवास खरू्च मजेदार िोिा. िी सायकल मोिीम आम्िी सोळा हदवसाि यशस्वीररत्या र्ूिप 

करु शकलो ि ेअनेकाुंच्या मदिीम ळेच. या सवाांची नावे घेि ेनक्कीच कठीि आि.े या सवाांचा 

आदर. 

 

या आमच्या सायकल मोहिमेम ळे अनेक मािसे जोर्डली गेली. अनकेाुंबरोबर ओळखी 
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आनुंददायी घटना न हवसरिा येिाऱ्या आििे. ि ेसवप थोर्डक्याि हचत्राुंच्या मदिीन ेमाुंर्डायचा 

प्रयत्न केला आि.े त्याम ळे यामध्य ेकािी अन भव हकस्से र् ढे- माग,े कमी- अहर्क िोऊ 

शकिाि, िसेच यामध्ये कािी जिाुंची नावे हलिायची रािून गेली असल्याम ळे क्षमस्व. 

रस्त्यामध्ये आम्िाला जी छोटी-मोठी शिरे, गाव,े प्रेक्षिीय स्थळे लागली त्याुंच्याबद्दल 

थोर्डक्याि माहििी इुंटरनेटवरुन शोर्नू हलहिली आि.े यामध्ये कािी कमिरिा अस ूशकिे. 

 

आम्िी केलेला िा सायकल प्रवास ि म्िी र्ि करु शकिा. त्यासाठी लवकरच ियारीला 

स रवाि करा. िा म ुंबई िे कोलकािा मागप मस्िच आि.े 

 

चला िर मग, लवकर सायकल काढा... जग खरू्च स ुंदर आि.े 

 

र्न्यवाद. 

अुंबरीश स रेश ग रव. 

*** 
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दुगप दुघपट भारी 

आसेतहूिमाचल 

स ुंदर हा देश 

त्या स ुंदर यात्रेसाठी 

www.esahity.com वर मिाराष्ट्र, भारि व जग प्रवासाची अहिशय स ुंदर 

प्रवासविपनुं आििे. ि मच्याआमच्यासारख्या लोकाुंनी आर्ार्ल ेप्रवास अन भव 

शब्द आहि छायाहचत्राुंिून माुंर्डले आहि र्ाठवल.े ई साहित्यच्या टीमन े त्याची 

सजावट वगैरे करून त्याुंना र् स्िकरूर् हदलुं. अशी शुंभरािून अहर्क र् स्िकुं  आिा 

ई साहित्यवर आििे. आहि िी सुंख्या कािी िजाराुंि जाईल याची आम्िाला खात्री 

आि.े कारि… 

कारि आर्ि हलिीिार आिाि. आर्ि हजथे हजथ ेहिरायला जाल हिथल े

िोटो व विपनुं र्ाठवा. आर्ि हजथे रिािा त्या र्ररसरािील हठकािाुंच ेिोटो व 

माहििी र्ाठवा. िे प्रहसद्ध र्यपटनस्थळ असेल वा नसेल. ि म्िाला िे स्थळ आवर्डलुं 

ना? मग हलिा. र्ाठवा. अलुंकाररक भाषेची हचुंिा करू नका. बाकी सगळुं आम्िी 

बघनू घेऊ.  

सुंप णड जग, सुंप णड भारत देश, महाराष्रातला प्रत्येक जजल्हा, प्रत्येक ताल का 

आजण प्रत्येक गाव स ुंदर आह.े आजण त्याचुं सौंदयड पाहू शकेल असा कोणीही 

जदव्यदृष्टीचा पाईक आमच्या या “मी पाजहलेला…” जसरीजमध्ये भाग घेऊ शकतो. 

याचा िायदा त्या त्या हठकािाला भेट दिेाऱ््याुंना िोईल. हकुं वा र्रदशेाि 

राििाऱ््या मराठी वाचकाुंना त्या जागेला भेट हदल्याचा आनुंद हमळेल. हकुं वा 

प्रकृिी अस्वास्थ्याम ळे हिरू न शकिारे जीव त्याचा आनुंद घेिील. वाटा. आनुंद 

वाटा. वाटा आहि वळिाुंचा आनुंद वाटि रिा. 

आर्ल्या लेखनाची मेल व foto र्ाठवा. esahity@gmail.com   
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