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नागपूर ते नेपाळ सायकल यात्रा
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल
आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिशां त्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे.
प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल.
मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज
एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान
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शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा
करू िकतव.
•
हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यकआहे.

🌸 लेखक पररचय 🌸

सर्ासवधवरि कुटुांबवत जन्सि
घेतलेलव िी सांजय र्वसदु ेर् कठवळे
नवगपरू येथील रशहर्वसी. कॉलेजवत
शिकत असतवनव नविर्तां लेखक र्
आिचे प्रवध्यवपक डॉ. शिररष
गोपवळ देिपवांडे हे िरवठी शिकर्त
असतवनव त्यवांनी िवझी सवशहत्यवत
असलेली आर्ड हेरली र् भशर्ष्यवत कवहीतरी लेखन करवर्े यवसवठी
प्रोत्सवशहत के ले.
पढु े शिक्षि र् नोकरी यवलव प्रवथशिकतव असल्यवने नोकरीत
श्थर्थवर्र झवल्यवर्र यर्तिवळच्यव सां्थेने १९८६ सवली घेतलेल्यव
एकवांशककव लेखन ्पधेत “ज्र्वलविुखी” यव एकवांशकके लव लेखनवचव
शतसरव परु ्कवर शिळवलव र् आपि कवही शलहू िकतो हव आत्िशर्श्ववस
शिळवलव
त्यवनतां र “द र्ेब” शह एकवांशककव शर्दभा सवशहत्य सघां वच्यव
“यगु र्विी” िवसीकवत प्रकवशित झवली. िांबु ईतील चतरु ां ग प्रशतष्ठवन तफे

आयोशजत ्पधेत “शनर्ड” ही एकवशां ककव लेखन करून रांगिच
ां वर्र
सवदर करण्यवत आली. तसेच “सत्यवग्रह र् अशतथी” यव दोन
एकवांशककवांनव पद्मगांधव प्रशतष्ठवन तफे आयोशजत लेखन ्पधेत २००४ र्
२००५ सवली लेखनवचे प्रथि परु ्कवर शिळवले.
पढु े सांसवर चक्रवत अडकल्यवने िोठे नवही परांतु बवरीक सवरीक
शलखविां होत रवशहले. त्यवनतां र सन २००० सवली कशर्तव शलखविवस
सरू
ु र्वत झवली. अनेक कथव, कशर्तव, र्ैचवररक लेख इ. तरुि भवरत यव
दैशनकवत र् योगप्रकवि, के िर्प्रकवि, सांर्वद आदी िवसीकवत
प्रकवशित झवले. २०२० सवली सेर्वशनर्ृत्त झवल्यवर्र लॉकडवऊनच्यव
कवळवत हे प्रर्वस र्िान कुलदेर्तेच्यव कृ पेने शलहून पिु ा झवले. ते
आपल्यव र्वचनवसवठी सवदर करीत आहे.

आपला 🙏
सांजय वासदु वे कठाळे 🌹🌹

🌹 लेखकाचे

मनोगत 🌹

प्रर्वस र्िान हे सत्य घटनेर्र आधवररत सिृध्द झवलेले
अनभु र्पष्ु पच असते. प्रर्वसवत आलेले थरवरक प्रसांग, सख
ु दःु खवचे क्षि
आपिवस खपू कवही शिकर्नू जवतवत. कुठल्यवही प्रसगां ी खचनू न जवतव
धेयवाने तोंड देत अडचिीतनू िवगा कसव कवढवर्व हे सवांगतवत.
सवयकलने परदेिवत के लेलव प्रर्वस करतवनव तम्ु हवलव अनक
ु ूल
नसलेल्यव र्वतवर्रिवत कसे रवहवर्े ते आपि शिकत जवतो. शर्शर्ध
गवर्े तेथील िविसे, त्यवांचे रवहिीिवन र् ्र्भवर् कसे आहेत, लोकवांिी
कसे र्वगले पवशहजे, कुठलीही आशथाक श्थती नसतवनव लोक
आपल
ु कीने आपल्यवलव जेऊ घवलतवत. आपले िवररररक बळ,
बध्ु दीित्तव यवची चवचिी यव प्रर्वसविध्ये होत असते. घरवबवहेर
पडल्यवर्र कुठल्यवही सख
ु सोयी शिर्वय कसे रवहवर्े हे शिकशर्ते.
एकप्रकवरे जीर्न शिक्षिवचव पवठच शिकशर्ते. हव अनभु र् तवरूण्यवत
प्रत्येक व्यक्तीने घेतल्यवस पढु ील आयष्ु यवत येिवऱ्यव सांकटवनव सविोरे
कसे जवर्े यवचव धडव शिळे ल.
शह गोष्ट आहे १९८० च्यव दिकवतली, नेपवळ सवरख्यव अनोळखी

देिवत, शहिवलयवतील उत्तगांु पर्ातवर्र शर्दवऊट गेअरच्यव सवयकलने
प्रर्वस करिे हे धवडसवचेच कवि होते. असे म्हितवत नव “शहिांत असली
तर देर् ही पवशठिी असतो” असव अनभु र् शनत्य येत होतव. अरुांद
िहविवगा, सपां कवाची कसलीही व्यर््थव अथर्व सवधने (िोबवईल)
जर्ळ नसतवनव आपल्यव िहरवपवसनू दरू सतत ४० शदर्स सवयकलने
३४०० शक.िी. प्रर्वस कसव के लव असेल असव प्रश्न आजच्यव शपढीलव
नक्की पडेल.
जेितेि २५ र्षवाचे र्य कधी एकट्यवने र्व कुटुांबव सोबत ही एर्ढव
लवांबचव प्रर्वस न के लेलव िी, नवगपरू च्यव बवहेर कुिी ओळखीचे
नसतवांनव, आजच्यव सवरखव गगु ल िॕप ही िदतीलव नव्हतव. घरची
सविवन्सय पररश्थती, किर्तव किर्तव शिक्षि पिु ा करुन बॕकेत
लवगलेलो, त्यवकवळी पगवर ही आजच्यव
सवरखे नव्हते. बवकी शित् तर शिक्षि घेिवरे च होते.
के र्ळ १० रु. शकितीचव भवरतवचव नकविव त्यवत नेपवळची
रवजधवनी कवठिवडां ू सोडून अन्सय िवशहती नवहीच. म्हिजे नेपवळ िध्ये
कोित्यव गवर्वतनू प्रर्ेि करवयचव, िध्ये कोिती गवर्े पडिवर,
रवहण्यवची व्यर््थव होईल कवय? कवहीच िवशहत नव्हते. के र्ळ ट्रॅव्हल
कांपनीची जजु बी िवशहती र्रुन आखलेलव प्रर्वस आरवखडव र् १५ पैसे
शकितीचे पो्ट कवडा हेच सांपकवाचे सवधन होते. सवयकलच्यव कॕरीयर

र्र असलेल्यव बॕगेत िवर्ेल एर्ढे सविवन र् शखिवत िोजके पैसे यवचे
पवठबळवर्र के लेलव, अनेक घवट, नद्यव यवांनव पवर करत ऊन, र्वरव,
पवऊस, थांडी यवचव सविनव करत झवलेलव प्रर्वस धवडसवचव होतव.
अनेक शित्वनां व र्वटत होते आपिही यवर्े. पि एर्ढव िोठव प्रर्वस करु
देण्यवस त्यवांचे पवलक तयवर नव्हते.
उत्तर प्रदेि सवरखव िवगवस भवग, जेथे जवतीपवतीचे रवजकवरि
गवर्ोगवर्ी पेटत असे तर शबहवर सवरख्यव प्रदेिवत शदर्सव ढर्ळ्यव
लटू िवर होत असे. अश्यव पररश्थतीत आिच्यव िवतव शपत्यवांनी शर्श्ववस
व्यक्त करुन जवण्यवस परर्वनगी शदल्यविळ
ु े च हे िक्य झवले.
शहदां ्ू थवन सवरख्यव देिवत अशतथीचे अनन्सयसवधवरि िहत्त्र् आहे,
"अशतथी देर्ो भर्", शह भवर्नव घरवघरवत रुजली आहे. आपल्यव
घवसवतलव घवस कवढून द्यवर्व शह परांपरव आम्हवलव स्ां कृ ती शिकर्नू
जवते. व्यर्सवयवचव शर्चवर न करतव पोटभर खवऊ घवलिवरे हॉटेल
िवलक र् कुठशलही ओळख नसतवनव छोटवश्यव घरवत आसरव देिवरे
नेपवळी कुटुांब यवचां े ऋि कधीच फे डतव येिवर नवही.
भवरतीय यर्ु क चौकटीच्यव बवहेर जवऊन धवडस करण्यवस घवबरतो
हव गैरसिजही खोटव ठरशर्िवरव हव सवयकल प्रर्वस होतव. तसेच के र्ळ
२१ रुपयवत चौघवांचे जेर्ि झवलेले र्वचनू शर्श्ववस बसिवर नवही. ५०

पैिवत नव्तव र् ३० पैिवत चहव होत असे हे र्वचनू खोटे र्वटेल. के र्ळ
चवरिे रूपयवत ररलर्वलव रांगीत कॕिेरव, १७८ रुपयवत इम्पोटेड शजन्सस,
१० रु. गौगल, ५ रुपयवत बेल्ट हे दर र्वचनू शर्श्ववस बसिवर नवही पि
आजही िवझ्यव डवयरीत नोंदी आहेत.
हे प्ु तक शलशहण्यवचव उद्देि के र्ळ प्रर्वसर्िान नसनू त्यवकवळी
असलेली भौगोशलक श्थती, लोकवचां े रवहिीिवन, जवतीपवतीच्यव प्रथव
खवनपवन, आशतथ्य, ऐशतहवशसक र् धवशिाक ्थळवांची श्थती ३४
र्षवापर्ू ी किी होती हे अर्गत करुन देिे हव आहे.
आजच्यव भवरतीय यर्ु कवने के र्ळ िैक्षशिक योग्यतव, नोकरी,
व्यर्सवय यवच शर्चवरवसोबत कुठल्यवही सवधनव शिर्वय जगण्यवचे
अनभु र् कसे घ्यवर्ेत हे सवांगिवरी शह गवथव आहे. आपल्यव जीर्नवत
कधीही नैरवश्य येिवर नवही हे सवगां िवरी कथव आपिवस नक्की आर्डेल
हव शर्श्ववस िलव र्वटतो.
१९८६ सवली के लेलव प्रर्वस आजच्यव पेक्षव खपू र्ेगळव होतव. हे
प्रर्वस र्िान िी शलहून सिवज िवध्यिव द्ववरे प्रकवशित करवर्े असव
अनेक शित् नवतेर्वईकवांचव आग्रह होतव म्हिनू तो शलहून फे सबक
ु र्र
३९ भवगवत प्रकवशित के लव. त्यवलव भरघोस प्रशतसवद शिळवलव. र्वचक
पढु ील भवगवची उत्कांठे ने र्वट पहवत असत र् हे लेखन प्ु तक रुपवने

प्रकवशित करवर्े असव आग्रह करीत होते. हव अनक
ु ू ल प्रशतसवद बघतव
हे अनभु र् अशधकवशधक लोकवांपयात जवऊन त्यवांनव यवतनू सवहस
करण्यवची प्रेरिव शिळवर्ी एर्ढवच िवनस यवप्रसांगी व्यक्त करतो.
यव लेखनवसवठी िवझे शित् अशनल िवहूरकर, शदनेि बक्षी र् िोहन
जोिी यवांनी िलव प्रोत्सवशहत के ले. पत्नी सौ िुभलक्ष्िी, िल
ु गव
आशदत्य, सनु सौ र्ैष्िर्ी र् िवझी गोड नवत िैत्ेयी यव सर्वांनी सहकवया
करुन िलव लेखन करण्यवस भरपरू र्ेळ शदलव र् शच.आशदत्यने पेज
सेशटांग, प्रफ
ु ररशडांग यव कविवत सहकवया के ल्यविळ
ु े हे लेखन पिु ा करु
िकलो.
सांजय र्वसदु र्े कठवळे

🌹 अपपण पत्रिका 🌹

आपला भारत देश खपू सांदु र आहे. वनसर्ााने मक्त
ु पणे या भारतभमू ीला
समृद्ध के ले आहे. अनेक महापरुु षानां ी या मायभमू ीत जन्म घेऊन
आपला इवतहास सांपन्न के ला आहे. अश्या भारतमातेचे
दशान प्रत्येकाने आयष्ु यात एकदा तरी के ले पावहजे हा ववचार
ज्यानां ी माझ्या मनात रुजववला व पणु ा करण्यासाठी भक्कम असे
पाठबळ ज्याांनी वदले ते माझे माता-वपता

श्रीमती प्रवतभा वासदु ेव कठाळे
व श्री वासदु वे आण्याजी कठाळे
याांना भक्तीपुवाक हे अनुभवपष्ु प अपाण.

🚴

नागपरू ते नेपाळ सायकल यािा 🚴
लेखक - सज
ं य वासदु ेव कठाळे
-यात्रिकसंजय वासुदेव कठाळे
अननल माहूरकर
प्रनदप कुळकर्णी
प्रशांत रथकंठीवार

🚩 पुवप तयारी 🚩

🌺

वह र्ोष्ट आहे १९८६ सालची. म्हणजेच आजपासनू ३४
वषा मार्े. जेव्हा आजच्या सारखे फोर-लेन रस्ते नव्हते वा ववशेष
प्रकारच्या सायकली पण नव्हत्या. मनात वजद्द होती सायकलने थेट
काठमाांिू (नेपाळ) र्ाठायची, साथीला होता परम वमत् अवनल
माहूरकर.
तत्पवू ी नार्परू - आदासा, नार्परू - रामटेक, नार्परू - नवेर्ाव
बाांध,
नार्परू –माहूर
अश्या छोट्या-मोठ्या सायकल सहली
के ल्यामुळे एका वदवशी १५० वक. मी. सायकल चालवू शकतो
एवढा अनभु व व ववश्वास होता. त्याप्रमाणेच प्रवतवदन प्रवासाची तयारी
करायची होती. यापवु ी एवढा मोठा प्रवास बसने वकांवा आर्र्ािीने
सध्ु दा के ला नव्हता हे ववशेष.
सिु वरे शदड र्षवापर्ू ी नवगपरू नवगररक सहकवरी बॕकेत रुजू झवलो
होतो. सांघ आशि भवजपचे कवि सरू
ु होते आशि त्यवच र्षी तृतीय र्षा
सांघ शिक्षव र्गवात प्रबांधक म्हिून जवर्े असव आदेि शिळवलव. सकवळी
अशधकोष शर्भवगवत कवि करुन रे िीिबवगेतनू सदर येथे कविवस जवर्े

लवगे र् पन्सू हव सध्ां यवकवळी अशधकोषवचे कवि झवल्यवर्र र्ेळ शिळत
होतव. रोज शर्शर्ध िहरवतनू आलेले ्र्यांसेर्क पैसे कवढण्यवस येत
असत त्यवांचव पररचय झवलव होतव. त्यवतनू च नेपवळ पयांत जवण्यवचव
शर्चवर सिोर आलव. िग प्ु तक भवडां वरवतनू १०रु. शकांितीचव भवरतवचव
नकविव शर्कत घेतलव आशि रवत्ी भोजनोत्तर नकविव सिोर ठे र्नू
िक्ु कवि करवर्यवचे टप्पे ठरशर्त आखिी करत गेलो. अनेक ट्रॕव्हल
एजटां लव भेटून िवशहती घेत जवण्यवचव िवगा शनशित के लव. त्यवप्रिविे त्यव
त्यव िक्ु कविव र्रील ्र्यांसेर्क पररशचत झवले, पत्ते घेतले र्
येण्यवसांबधी पर्ु ा सचु नव ही शदली.
प्रवासाला जाण्याची तारीख वनवित झाली १५आॕक्टोबर १९८६.
पणु ा प्रवासाला ४० वदवस लार्णार होते. तेवढया रजा जमा नव्हत्या,
मर् त्या काळचे भाजप पविम मांिळाचे अध्यक्ष व
नर्रसेवक श्री र्जानन राव बापट व नर्रसेवक याांच्या मदतीने
तत्कालीन अध्यक्ष श्री कै लासचद्रां अग्रवाल याच
ां ेशी भेटून काही पर्ारी
तर काही वबन पर्ारी रजा मांजूर करवनू घेतल्या. रॕले कांपनीची जनु ीच
सायकल वदलीप सायकल स्टोअसा मधनू तयार करुन घेतली. काही
सामावजक सस्ां था, बॕक, सहकारी यानां ी मदत के ली. मा. महापौर, मा.
कवमश्नर, मा. कलेक्टर याांचे किून ओळख पत्े घेतली. सांघ
मख्ु यालयातनू पत् वमळाले त्यामळ
ु े अनेक वठकाणी वनवासाची सोय
होणार होती.

एव्हवनव आिचे सोबत दोघे शित् प्रशदप कुळकिी, प्रिवांत
रथकांठीर्वर यवांनी ही प्रर्वसवलव येण्यवची तयवरी दवखशर्ली. आर्श्यक
कपडे सविवन औषधे सोबत घेतली आिी तो शदर्स उजवडलव बधु र्वर
शद. १५ आॕक्टोबर १९८६.
तर प्रवासाची दमदार सरु वात कशी झाली, वकती पल्ला
र्ाठला काय त्ास झाला, कशी मजा आली बघू या पुढील भागात.

त्रसवनी कडे प्रयाण
बधु वार वद १५ आॕक्टोबर १९८६
सकवळी ८ र्वजतव ्र्व. सवर्रकरवांनव अशभर्वदन करुन प्रयवि
करवर्यवचे ठरले होते. पि जेव्हव आम्ही चौघे नवगपरू च्यव िांकर नगर
चौकवत पोहचलो तेव्हव पेट्रोल पांपवसिोरील छोट्यव आयलांडर्र शनरोप
सिवरांभवचे आयोजन आिच्यव प्रेिीजनवांनी के ले होते. अथवात यवची
आम्हवलव कल्पनवही नव्हती. आम्हवलव िुभेच्छव र् आशिर्वाद द्यवयलव
सिवजवतील िहनीय व्यक्ती तेथे उपश्थत होते. त्यविध्ये प्रविख्ु यवने िव.
सहसांघचवलक श्री बवपरू वर्जी र्ऱ्हवडपवांडे, नवगपरू नवगररक सहकवरी
बॕकेचे िवजी अध्यक्ष श्री अण्िवजी उधोजी, आिच्यव धरिपेठ
शिक्षिस्ां थेचे अध्यक्ष श्री गोशर्दां रवर् परु वशिक, डॉ. ब. ग. पवडां े,
नगरसेर्क श्री गजवनन रवर् बवपट, नगरसेर्क श्रीरांग खेडकर, नगरसेर्क
रवजन भतू , नवगपरू नवगररक सहकवरी बॕकेचे जनरल िॕनेजर श्री सभु ेदवर
सवहेब िवझ्यव बॕकेतील िवझे किाचवरी सहकवरी चदां जू ी घरोटे, धनजां य
र्ैद्य, रशर् सहस्त्रबद्ध
ु े, अजय कवरे िोरे , जयांत गगे, शगरीि व्यवस (आज
िव. आिदवर आहेत पि तेव्हव आर्डते अशधकवरी होते) तसेच शित्
शदनेि बक्षी, हेितां अभ्यक
ां र, श्यवि घरोटे आदी अनेक शित्, आिच्यव
चौघवांचे आईर्डील र् शिर्वजीनगर नवगररक िांडळवचे अनेक सद्य
आम्हवलव िभु ेच्छव द्यवयलव उपश्थत होते.

सरु र्वतीलव आिच्यव चौघवांतफे सवयकल यवत्ेसांबांधीची िवशहती
िी सर्वांसिक्ष िवांडली त्यवत आिचव प्रर्वस कोित्यव िवगवाने र् कसव
होिवर हे सवांशगतले र् प्रर्वसवचव िळ
ु उद्देि आपलव भवरत देि कसव
आहे त्यवचे दिान घेिे र् त्यवबरोबर प्रत्येक प्रदेिवतील लोकवांचे
रवहिीिवन, भवषव, शर्चवर आचवर यवचव अभ्यवस करिे इ. िवशहती
शदली. त्यवनांतर सर्ाच िवन्सयर्रवांनी आिचे कौतक
ु करुन िभु ेच्छव
शदल्यवत. कवयाक्रिवचे सांचवलन चांदजु ी घरोटे यवांनी के ले. त्यवनांतर आम्ही
्र्वतत्र्ां य र्ीर सवर्रकर यवनां व अशभर्वदन करुन िवगा्थ झवलो.

आज आमचा पवहला टप्पा वशवनी १३० वक. मी. एवढा होता.
तत्पवु ी नार्परू शहराचे ग्रामदैवत टेकिीचा र्णपतीचे दशान घेऊन पढु े
जायचे ठरवले होते. सोबत आमचे अनेक वमत् नार्परू वसमेपयंत
सोिायला आले होते. आम्ही दशान घेऊन पढु े वनघालो तेव्हा ९. ३०
वाजले होते. आम्ही कामठी रोिने वसवनीकिे रवाना होण्यापवु ी
सोबत आलेल्या वमत्ाांना वापस जाण्यास साांवर्तलां ते सारे भावक
ू झाले
होते. प्रत्येकाला वाटत होते आमचे बरोबर प्रवासाला यावे पण ते
प्रत्यक्षात शक्य नव्हते. आम्ही भावक
ू मनाने सवााचा वनरोप घेतला व
मार्ास्थ झालो.
आज प्रर्वसवचव पशहलव शदर्स. आजचे डे्टीनेिन शिर्नी (ि.
प्र) हे होते. तसे आम्ही कोित्यव शदर्िी कोित्यव गवर्वलव पोहचू यवचव
तक्तव तयवर के लव होतव र् त्यवप्रिविे त्यव त्यव गवर्वतील पररशचतवांनव
पो्ट कवडाने कळर्ले होते. सवयकल र्र फलक लवर्लव होतव. “सवरे
जहवाँ से अच्छव शहदां ो्तवां हिवरव”, आिचव पेहरवर्. िवगच्यव कॕरीयर र्र
लवर्लेले सविवन यवर्रुन आम्ही सवयकल प्रर्वसवलव चवललो आहे हे
सर्वांनव शदसत होते. सवधवरि सकवळी १०.३० च्यव सुिवरवस आम्ही
कविठी येथे पोहोचलो. तेथे रथकांठीर्वर पररर्वर र् अन्सय नवगररकवनां ी
आिचे ्र्वगत के ले. चहवपवन झवले र् आम्ही िवगा्थ झवलो. कन्सहवन
नदी पवर करुन पढु े शनघवलो तेव्हव र्त्यवर्र फवर र्दाळ नव्हती पि ऊन
खपु होते. चटके जविर्त होते. पढु े िनसरलव शर्श्रवांती घेऊन दपु वरी
दोनच्यव सिु वरवस देर्लवपवरलव पोहोचलो तेथे गप्तु व िेडीकल ्टोअसा

चे गप्तु वजी यवनां ी ्र्वगत के ले. एकव झवडवखवली बसनू घरून आिलेले
डबे उघडून र्नभोजन के ले. थोडवश्यव शर्श्रवांती नांतर प्रर्वस सरू
ु के लव,
आतव सवरवच जांगल भवग असल्यवने उन्सहवची दवहकतव ही किी झवली
होती र्त्यवर्र िोठी र्वहने ट्रक, बस सोडतव र्वहतक
ु नव्हती बोलतव
बोलतव खर्वसव आले र् पढु े शसर्नी घवट सरू
ु होिवर होतव त्यवर्ेळी
इतकव रुांद र्व फोरलेन र्तव नव्हतव. एखवद्यव ट्रक सिोरून घवटवतनु येत
असेल तर सवयकल ्र्वरवस फवरिी जवगव शिळत नसे. पि तरीही
आम्ही सर्वांनी ठरशर्ले हव ११ शक. िी. चव घवट एकदवही न उतरतव
चवलर्त जवयचे. शनसगवाचे सौदयां ा पवहत र् उत्सवह खपु असल्यवने
आम्ही घवट सहज पवर के लव. पि फवर दिछवक झवली होती. पवयवत
गोळे भरुन आले होते थोडव र्ेळ शर्श्रवतां ी घेऊन पन्सु हव शनसगवालव
न्सयवहवळत शसर्नी येथे पोहोचलो. आतव अांधवरुन आले होते त्यवर्ेळी
्ट्रीट लवईटची व्यर््थव फवर नव्हती. पोलर्र शपर्ळे बल्ब लवर्त
असत. र्तवत शर्चवरत शसर्नी सघां कवयवालयवत पोहचलो. त्यवकवळी
िोबवईल फोनची व्यर््थवही नव्हती. तेव्हव सांघ कवयवालय िवडीर्रच्यव
कौलवरु घरवत होते. तेथील लोकवांनी भव्य ्र्वगत के ले. आिचे सविवन
्र्तः घेऊन आले. आम्ही चौघेही खपु थकलो होतो पवयवत गोळे आले
होते पवर्ले शनट पडत नव्हती. आिची अर््थव पवहून त्यवांनी खपु
व्यर््थव के ली सर्वांनी शर्चवरपसू चचवा के ली एर्ढयवत ्थवनीक
्र्यसां ेर्क यवच्ां यव घरुन भोजन आले. यथेच्छ भोजन करुन थोड्यव
गप्पव गोष्टी नांतर शनद्रवधीन झवलो.

तर िडां ळी पढु चव टप्पव जबलपरू अदां वजे १४५ शक. िी. हव होतव
शतथे दसु ऱ्यव शदर्िी पोहोचलो शकांर्व नवही कवय गांिती झवल्यव
असतील ते पवहू यव पुढील भागात
“भवरत िवतव की जय”.

जबलपूरला प्रयाण
र्रुु वार वद. १६ आक्टोबर १९८६
पहाटे जार् आली तेव्हा प्रवासाचा थकवा र्ेला होता. सकाळचे
आटोपनू नव्या उमेदीने वनघणार तत्पवु ी वसवनीचे स्वयसां ेवक
श्री अग्रवाल याांनी जलपान करून जावे हा आग्रह धरला. त्याांचा मान
ठे वनू जलपान होताच छपारा किे रवाना झालो. आज वसवनी ते
जबलपरू असा प्रवास होता. यात चार घाट पार करावे लार्तात.
सकाळी ९. ३० वा. पवहला छपारा घाट उतरत वैनर्ांर्ा नदी पार
के ली छपाराला पन्ु हा चहापान घेऊन लखनादौन किे रवाना झालो. हा
घाट ही खपु वबकट होता. घाट उतरून एका हॉटेल पाशी थाांबलो,
तेव्हा हॉटेल मालकाने ववचारले “सायकलसे कहा जा रहे हो"
मी उत्तरलो “नेपाल को”.
“इतनी दरु , भाई वो तो बहूत दरु है, वकतना होर्ा?”
“आना जाना चार हजार वक. मी. ” अनील बोलला.
“बापरे ! बहूत वहम्मत कर ली आप लोर्ोने. चलो खाना यही खा
वलजीये, वफर आप तो हमारे मेहमान हो” हॉटेल मालक.

पढु े बोलला “भरपेट खाना पैसे मत देना”. वशवाय त्याने खोव्याची
वमठाई खाऊ घातली व पैसेही घेतले नाही.
आज ऊन खपु होते आम्ही प्रवासाच्या वनयमाप्रमाणे कान िोके
झाकून पांचा बाांधला असल्याने त्ास झाला नाही. आज थोिी पररक्षेचा
वदवस होता चार घाट असल्याने दमछाक होणार होती.
सायकल चालवण्याचा वकतीही अनभु व असला तरी सरु वातीचे काही
वदवस पाय दख
ु तात नांतर पाय फ्री होतात, झालेही तसेच लखनादौन
नांतरचा धमु ा घाट खपु कठीण होता. घाट उतरून बरर्ी या र्ावाकिे
येत असताना आमचा सहकारी प्रवदपला ऊन लार्ले, सायकल पढु े
चालवेना, सध्ां याकाळ ही झाली होती आवण जबलपरू अजनू २० वक.
मी. लाांब होते, आपण इथेच थाांबू या असे प्रदीप म्हणाला. मर्
सवांनी एका ढाब्यासमोर सायकली उभ्या के ल्यात. बरर्ीला
मक्ु काम करायचा वनणाय झाला आवण मक्ु काम कुठे करावा शोधाशोध
सरुु झाली, जवळच राम मांवदरात रामवलला सरुु होती वतथे शक्य नव्हते
त्यामुळे पोलीस स्टेशनला ववचारावे असे ठरले. चौकशीसाठी र्ेलो तर
हवालदार म्हणाला “सफरनामा कहा है?"

आम्ही बचु कळ्यात पिलो “सफरनामा काय आहे?”. आम्ही
आमचे ओळखपत् दाखवल प्रवासाची माहीती वदली. तेव्हा
तो बोलला “यहा कोई इतां जाम नही है, कही और धांढु ो”.
पन्ु हा ढाब्यावर वापस आलो. पवहले जेवण घेऊ मर् पाहू असे
ठरले. जेवताना आमचे बोलणे ढाबा मालकाने ऐकले व म्हणाला “आरे
भाई, सामने सरकारी ववश्रामर्ृह है वहा चले जाव इतां जाम हो जायेर्ा”.
म्हणतात ना परमेश्वर बरोबर मार्ा सचु वतो तसेच झाले.
ववश्रामर्ृहाचा चौकीदार भला माणसू होता. जेव्हा आम्ही सायकलने
नेपाळ प्रवासाला जातोय असे साांवर्तले तेव्हा कुठलाही चाजा न
घेता मक्ु कामाची व्यवस्था झाली. आम्ही आमचे वबछाने
पसरले व उद्याचा प्लॅन ठरवला, एका दृष्टीने चार्ां लेच झाले बरर्ीला
मक्ु काम के ला कारण आम्हाला भेिाघाटला आधी जायचे होते,
जबलपरू ला पोहचलो असतो तर पन्ु हा वापस यावे लार्ले असते.
नमादा नदी पार करताच भेिाघाटला जायचा रस्ता आहे त्यासाठी
जबलपरू ला जावे लार्त नाही. “जो होता है वो अच्छे के वलये होता
है”, असे म्हणनू वनद्राधीन झालो. तर भेिाघाटला नक्की काय झाले.
पढु े प्रवास कसा झाला हे पाहू या पढु ील भागात. .

भेडाघाटचे मनोरम दर्पन
शक्र
ु वार वद. १७ आॕक्टोबर १९८६
सवयकल प्रर्वस हव नेहिी सकवळी प्रवरांभ करून सध्ां यवकवळच्यव
आत सपां र्वयचव आिचव प्रयत्न असवयचव पि कधी कधी तो
लवबां वयचवही. पि आज िवत् थोडव किीच प्रर्वस होतव. नेहिीप्रिविे
प्रवतःकिा आटोपनू बरगी घवट उतरून पढु े जवतवच निादव िैयव चे दिान
झवले. आिच्यवसवठी तर ते प्रथि दिान खपु शर्लोभनीय होते. अथवगां
र् थोडव खळबळतव प्रर्वह सकवळी पवहतवच आनदां ी करून गेलव
तेव्हवच ठरर्ले पशहले भेडवघवट दिान, धर्ु वधां वर धबधबव आशि निादव
िैयव ्नवन करवयचे िगच जबलपरू लव जवयचे.

िैयवर्रचव पल
ु पवर के लव आशि डवर्ीकडे असिवऱ्यव िेशडकल
कॉलेज त्यवलव र्ळसव घवलनू आिच्यव सवयकली भेडवघवटकडे
र्ळशर्ल्यवत. नक
ु तीच िरद पौशिािव झवली असल्यवने र्वतवर्रिवत
सख
ु द गवरर्व होतव. प्रर्वसवतलव होिवरव त्वस आतव जविर्त नसल्यवने
सगळे रित- गित आनांद घेत सवयकल चवलर्त होते. त्यवत
भेडवघवटिध्ये निादव िैयवच्यव जर्ळ के व्हव पोहचलो ते कळलेच नवही.

“अहवहव!” कवय सदांु र धबधबव, िैयवचे पवत्वतनू तयवर झवलेलव
जलप्रपवत पवहून डोळ्यवचे पवरिे शफटत होते. जिू दधु वची नदीच दरीत
कोसळते आहे असेच दृश्य शदसत होते. खरोखर कवही कवळ भवन हरपनू
डोळ्यवत सवठर्तच आम्ही ्नवनवसवठी जलवत प्रर्ेि के लव. िैयव च्यव
गवरे गवर जलवने अगां अांग पल
ु शकत झवले. िैयवचे जल खवली कोसळत
येिवरव सदांु र नवद ऐकत रहवर्व असव गोडर्व त्यव नवदवत होतव. जल
खवली पडत असतवनव जलशबदां चू े तषु वर चहूबवजनू ी पडत होते र् त्यवर्र
कोर्ळ्यव ऊन्सहवची शकरिे पडून इद्रां धनष्ु यवचव भवस होत होतव. त्यव
आल्हवददवयक र्वतवर्रिवत आम्ही खपू र्ेळ ्नवनवचव आनदां घेतलव.
िरीरवचव थकर्व पवर पळवलव होतव, पि नदीतनू बवहेर पडूच नये असे
र्वटत होते. पि िोह आर्रुन पढु े जवण्यवचव शनिाय घेतलव. लगेच
आर्रुन निादव देर्ी िांशदरवत दिान घेतले. कवरि भुक ही लवगली होती.
गरिवगरि पोहे खवण्यवचव आनांद घेत निादव िैयवचव पररसर न्सयवहवळत
होतो. सर्ात् सांगिरर्र दगडवनी बवांधलेले हे शनसगवाचे रुप अर्िािीय
होते. नदी पवत्वत सांगिरर्र दगडवपवसनू तयवर के लेल्यव कलवकृ ती
शर्कण्यवसवठी येत होते. सांदु र सांदु र नक्षीदवर र््तू नवर्वच्यव पवट्यव
कोरुन देत होते. घेण्यवची इच्छव झवली, पि आम्हवलव पढु े प्रर्वस
करवयचव असल्यविळ
ु े जर्ळ बवळगिे िक्य नव्हते. िोह आर्रतव
घेऊन िवगा्थ झवलो. पढु े ्टेट बॕकेच्यव गढ िवखेत ट्रॕव्हलर चेक तयवर
करुन घेऊन जबलपरू िहरवकडे र्ळवलो. जबलपरू चे सांघ कवयवालय
रवईट टवऊन भवगवत आहे शतथे नवनवजी देिपवांडे यवांनी ्र्वगत के ले.

जबलपरू कवयवालय प्रि्त असनू रवहण्यवची उत्ति व्यर््थव
होती, पि भोजन व्यर््थव नव्हती. सध्ां यवकवळी आम्ही िहवरवष्ट्र
हवय्कूल िवगे गोल बवजवर पररसरवत पोहचलो. यथेच्छ भोजन करुन
कवयवालयवत पोहोचलो. दसु ऱ्यव शदर्िी िैहरे येथील देर्ीचे दिान घेऊन
िक्ु कवि करवयचव असव शर्चवर ठरर्नू झोपी गेलो.
आपि ठरर्तो एक र् होते भलतेच असे कधी कधी प्रत्येकवचे
बवबतीत घडते. तर आिच्यव बवबतीत शक्सव कवय घडलव ते पवहु यव
पढु ील भागात.

झुकेहीला धाब्यावर मुक्काम
शनीवार वद. १८ आॕक्टोबर १९८६
कवल भेडवघवट पवहून आल्यवर्र रवत्ी ९ र्वजतव झोपलो होतो.
त्यविळ
ु े पहवटे जवग आली. प्रवतःकिा आटोपनू कवयवालयवतील
पररपवठीप्रिविे प्रवतः्िरि र् शगतेचव १४ र्व अध्यवय म्हिनू झवलव.
खपु तवजेतर्विे र्वटत होते. आम्ही सविवनवची बवांधवबवांध के ली.
शित्वांनो अश्यव सवयकल प्रर्वसवत आपले कपडे आांथरुि पवांघरूि
आर्श्यक सविवन सवरव शब्तरव सवयकलर्र घेऊनच शफरवर्े लवगते
शतथे ्पेिल रुि पांलग पांखव आदी व्यर््थव नसते. अांधवर झवल्यवर्र
शजथे शिळे ल शतथे रवत् कवढवर्ी लवगते, कधी िांशदरवत तर कधी ढवब्यवर्र
तर कधी एखवद्यव घरवत आसरव िवगवर्व लवगतो. यव भवरत र्षवात म्हिव
की नेपवळ िध्ये अिीच रवत् कवढवर्ी लवगली ते पढु ील भवगवत येिवरच
आहे. पि आज ही आिचव िुक्कवि कोठे रवहील असे नक्की ठरर्तव
येत नवही. पि हे ही िवत् खरे की असे र्ेगळे अनभु र् सर्ा लोकवच
ां े
र्वट्यवलव यवर्ेत. म्हिजे कोित्यवही पररश्थतीत कोित्यवही
र्वतवर्रिवत सोयी अभवर्ी रवत् कवढण्यवची सर्य होते ते आतव पढु े
पवहूयव. तर आम्ही आदरिीय नवनवजींचव शनरोप घेऊन कटनीच्यव शदिेने
प्रयवि के ले.

िरद ऋतचु े आगिन झवल्यविळ
ु े हर्ेत नैसशगाक गवरर्व सरुु झवलव
होतव आशि आज र्तव ही खपु चवांगलव होतव. सवयकल चवलर्तवांनव
पवय दख
ु िे किी झवले असल्यवने र्वहन र्ेगवत चवलले होते. सकवळची
र्ेळ असल्यवने र्त्यवर्र र्वहतक
ू पि फवरिी नव्हती, सवयकल
चवलर्ण्यवत आज िजव येत होती. अांदवजे ५० शक. िी. चवलर्नू झवले
होते. सकवळी ९ च्यव दरम्यवन एकव गवर्वत थवांबनू नव्तव करुयव असव
शर्चवर आलव तोच र्त्यवच्यव कडेने एक झोपडी र्जव ्र्च्छ असे
हॉटेल शदसले.
तेव्हव प्रिवांत म्हिवलव, “आपि इथे नव्तव घेऊ यव".
कवही हरकत नवही " अशनल म्हिवलव.
प्रशदप र् िी पि होकवर भरलव. िध्य प्रदेिवत सवधवरितः
सकवळचव नव्तव पोहे र् जोडीलव गरिवगरि जलेबी असव असतो.
नेहिीप्रिविे अशनल ने आॕडार के ली. हॉटेल ची िवलकीन एक िध्यि
र्यीन िशहलव होती शतने आिचव सर्वांचव अर्तवर पवशहलव. िडगवडा
कवढलेल्यव सवयकली, कॕरीयरर्र सविवनवची हॕडबॕग पवयवत जोडे, कुिी
हवफपॕट तर कुिी ट्रॕकपॕन्सट असव र्ेष घवतलेले, घविेजलेले चेहरे पवहून
एिपीच्यव लहेजवत म्हिवली,
“कौन र्ााँव के हो”
मी उत्तर वदले "नार्परू , महाराष्र से”

“अरे बाप रे ! ये साइवकल पे कहा जा रहे हो?”
“नेपाल जा रहे अम्माजी" प्रवदप म्हणाला.
“मतलब कौन देस?" अम्माजी बोलल्या.
“यहााँ से बहूत दरु है अम्माजी. दसु रा देस नेपाल. पशपु तीनाथ
भर्वान का दशान करने जा रहे है”.
तीला बहूदा पशपु तीनाथ कळाले असावे म्हणनू ती म्हणाली,
“अच्छा आव, जलेबी खाओर्े?”
“हा हा अम्माजी पोहा भी देना साथमे”
अम्माजींनी र्रमार्रम प्लेट टेबलावर ठे वायला नोकराला
सावां र्तले. आम्ही भरपेट आनांद घेतला. खरोखर खपु छान चव होती.
चहा मातीच्या कुल्हिमध्ये देण्यात आला. चहाची चवही
अप्रवतम होती. चहा वपऊन झाल्यावर कुल्हि चहाच्या भट्टी
शेजारी ठे वत ववचारले.
“वकतने पैसे हुए अम्माजी?”
तश्या अम्माजी ओरिल्या “अरे ! अरे ! वो कुल्हि ऊधर रखो”.
“ये हमारा चल्ु हा अपववत् कर वदया, दरु खिे रहो, चल्ु हा को छूना
मत”.

आमच्यासाठी हा प्रसर्ां नववन होता. आम्ही एकदम स्तब्ध
झालो. हळूच ववचारले “क्या हूआ अम्माजी?”
तश्या अम्माजी उत्तरल्या “अरे ! कौन जात के हो? कौनसे
धमासे? पता नही हमारा धमा भ्रष्ट कर वदया”.
मला वतचा रोख कळला या भार्ात छुआछूतचे प्रस्थ आहे, हे
ऐकून मावहत होते. म्हणनू मी म्हणालो.
अम्माजी “िरनेकी बात नही हम उॕचे जात के है”.
तशी अम्माजी ना हायसे वाटले. लर्ेच ववचारले “कौन जातसे?”
“ब्राम्हण, पांवित जात के आम्माजी”.
तसा आम्माजीचा पारा खाली उतरला. लर्ेच सावरत
म्हणाली “माफ करना बेटा, हम र्ााँव के र्ॕवार लोर् पहचान नही पाये,
माफ कर देना”.
मी आवरते घेत पैशाचे ववचारले तशी जवळ येत पाया पित
म्हणाली
“पैरी पौना महाराज. हम सबु ह बामन से पैसा नही लेते. पाप
पिेर्ा”
आिच्यव िनवत शर्चवर आलव आिच्यव ऐर्जी दसु ऱ्यव जवतीच्यव
िविसवलव येथे कवय र्वगिक
ू शिळत असेल?

आम्ही वनरोप घेत पढु े वनघालो. साधारण ४२ वक. मी. चे अतां र
पार करून कटनीला एक वाजता पोहचलो. भोजनालय शोधत
रे ल्वे स्टेशन पाशी र्ेलो. कटनीला थाांबायचे असे आमच्या वनयोजनात
नव्हते त्यामळ
ु े तेथील सघां कायाालयाला तसे कळवले नव्हते व
थाांबायचा पण ववचार नव्हता मर् हॉटेलची शोधाशोध करुन जेवण
आटोपनू वनघालो तर साधारण वकरकोळ शरीर यष्टीचा एक यवु क
कुिता पायजामा असाच पेहराव घालनू बाजनू े चालला होता.
तेव्हा अवनलच्या मनात आले याला सांघ कायाालयाचा पत्ता ववचारावा
म्हणनू तो म्हणाला “अरे ! आता जेमतेम २ वाजले आहेत, आपण सांघ
कायाालयात जाऊ काय?”
“काही हरकत नाही”, मी म्हणालो.
अवनलने त्याला ववचारले तेव्हा तो सांघ कायाकतााच होता. तो
म्हणाला”चलो मेरे साथ”.
त्याच्या मार्ोमार् कायाालयात पोहचलो. दरम्यान त्याने आमची
चौकशी के ली होती. आम्ही तेथे जाताच श्री अरववांद नेताम प्रचारक
याांनी स्वार्त के ले. प्रवासाची चौकशी के ली. तेव्हा अवनल म्हणाला
“नार्परू से आये और नेपाल जा रहे सायकलसे और सघां के
स्वयांसेवक है”.

एवढे बोलल्या वर त्यानां ा खपु आनदां झाला. नार्परू च्या
स्वयांसेवका बद्दल भारतभर आदराचे स्थान असते. तेव्हा म्हणाले
“भोजन करके जाईये, अभी व्यवस्था करता हू”.
तसे प्रवदप म्हणाला “अभी
मर् म्हणाले “वफर ववश्राम करलो”.

भोजन

लेकर

आये”,

आम्ही ही जरा झोपायच्या मुि मध्ये होतो, जेवण ही जरा जास्त
झाले होते. म्हणालो “ठीक है” असे म्हणनू आम्ही झोपी र्ेलो. र्ेले
तीन वदवस सतत प्रवास झाल्यामळ
ु े व सकाळी जवळ पास ९२ वक.
मी. अांतर पार के ल्यामळ
ु े आम्हाला र्ाढ झोप लार्ली. चार वाजेनांतर
झोप उघिली. सवांना जार्े करुन पढु े जाण्याची तयारी करुन
अरववदां जींचा वनरोप घेऊन मय्यरकिे रवाना झालो.
साधारण पांधरा वक. मी. चालवनू झाले असेल तर अवनलच्या
सायकलचे पायिल जाम झाले. त्यामळ
ु े वेर् घेता येईना तेव्हा समोर
सायकलचे दक
ु ान पाहुन दरुु स्ती करुन पढु े जाऊ असे ठरले. पढु े
लवकरच झक
ु वन पवहून थवांबलो. दरुु ्ती
ु े ही (िोड) येथे सवयकल चे दक
होईपयांत शदर्स िवर्ळलव र् शहर्वळ्यवचे शदर्स असल्यवने अधां वर
झवलव होतव. झक
ु े ही हे तेव्हव छोटेिे गवर् होते. सवत नांबरचव र्वरविसी
हवयर्े असल्यवने जवगोजवगी ढवबे होते. तसे सवयकलचे दक
ु वनवचे
बवजल
ू वच “श्री गरुु जी िवकवहवरी भोजनवलय” होते, दोरीने शर्िलेल्यव

लवकडी खवटव टवकलेल्यव होत्यवच. एर्ढयव र्ेळवत आिच्यव
हवलचवलीकडे ढवबव िवलक ििवाजीचे लक्ष होतेच त्यवांनी चौकिी
के ली. तेव्हव आम्हवलव पढु े िैहरलव जवयचे आहे असे सवांशगतले.
तसे ते म्हणाले “इयासे अितालीस वक. मी. दरु है मैहर, बाबजु ी
रात हो र्ई है. रास्ते में अांधेरा भी है. ऐसा करो यही ढाबे पे रुक जाव.
शध्ु द शाकाहारी भोजन है. आम्ही वतथेच थाांबायचा वनणाय घेऊन छान
दालफ्राय तदां रु ी रोटी असे भोजन करुन वनद्राधीन झालो. मी
सरु वातीला म्हणालो होतो “मुसाफीर हू यारो ना घर है ना वठकाणा”,
यहा चलते वह जाना है, चलते जाना” आता लक्षात आले असेलच या
र्मती जमतीमुळे आम्ही मैहर ला पोहचलोच नाही. मोकळ्या
वातावरणात खपु छान झोप झाली. पण मैहरला काय झाले ते पाहू या
पुढच्या भागात

मैहरच्या र्ारदा देवीचे दर्पन
रवववार वद. १९ आॕक्टोबर १९८६

आज अनपेवक्षत पणे एक असा प्रसांर् घिला. त्याचा आनांद
वेर्ळाच होता, त्याचे झाले असे की आम्ही नेहमीप्रमाणे आवरुन
पढु े जाण्याची तयारी सरुु के ली, तोच मार्नू आवाज आला “भैयाजी
जा रहे हो क्या?”
“हाां जी”, मी उत्तरलो.
आमची तयारी पावहली असावी. कारण काल रात्ी भोजन
झाल्यावर ढाबा मालक शमााजी बराच वेळ आमच्याशी र्प्पा मारत
होते. आम्ही इतका लाांबचा सायकल प्रवास करतोय याचे त्याांना
कौतक
ु वाटत असल्याने एक प्रकारचा आवत्मक बांध त्याांच्या आवण
आमच्यात तयार झाला होता. त्याला अनसु रूनच ते म्हणाले "
“भैयाजी, ऐसे जाना नही रुवकये, आप जलपान करके ही जाईये”.
“इतनी सबु ह तो नास्ता नही करते” - अवनल
“कोई बात नही” दधु तो ले सकते हो”
त्याांचा आग्रह पाहून आम्ही थाांबलो. शमााजीच्या नोकराने पाच
वमवनटातां र्रमार्रम दधु ाचे ग्लास समोर ठे वले. त्यात काजू बादाम व

जायफळाची पिु घातली होती. दधु प्राशन करुन वनघणार तोच शमााजी
एका वाटीत वभजवलेले कांु कू घेऊन आले. सवांना कांु कूम वतलक करुन
जोरदार घोषणा वदली “जय माता दी”.
“आम्हीही जोरदार प्रवतसाद वदला, “जय माता दी”.
एकव अनोळखी प्रदेिवत एर्ढी आशत्ियतव क्र्शचतच
अनभु र्वयलव शिळते. पि परिेश्वर तिु ची व्यर््थव करतच असतो हव
अनभु र् आम्हवलव पदोपदी येत होतव. पनु ि हरी ओि आम्ही िैहरकडे
रर्वनव झवलो. र्वटेत सभवगांज यव गवर्ी गरिवगरि पकोडे र् चहवचव
आ्र्वद घेऊन सकवळी ९. ३० लव िय्यरलव पोहोचलो. िैहरलव िवरदव
देर्ीचे िांशदर िोठ्यव पहवडवर्र असनू सिु वरे ६०० पवयऱ्यव चढून र्व
टेंपोने जवर्े लवगते. अग्रर्वल धिािवळे त जवऊन ्नवन के ले र्
अनर्विीच दिानवलव शनघवलो. पवयऱ्यव चढवयलव सरु र्वत के ली तेव्हव
ऊन तवपले होते र् पवयऱ्यव पि खपु उांच उांच असल्यवने दिछवक
होत होती. गडवर्र पोहोचलो तेव्हव १२ र्वजले होते. दिान घेऊन
बवहेर आलो तर िवध्यवन्सह आरती सरुु झवली. आम्ही आरतीत सविील
झवलो. लयबध्द आरती र् देर्ीचे सांदु र रुपवने िन प्रसन्सन झवले.
पवयऱ्यव उतरत असतवनव आम्हवलव र्ेगळवच प्रकवर पवहवयलव
शिळवलव. एकव परुु षवने ्र्तःलव जशिनी खवली गवडून घेतले होते फक्त
िवन तेर्ढी र्र होती. लोक भक्ती भवर्वने पैसे टवकत होते, तर तेथील
पजु वरी कवही लोकवांनव गांडे दोरे बवांधनू पैसे उकळत होते. अांधश्रध्दव

िवननवरे र् त्यवनां व फसर्िवरे यवचां े जिू सिां ेलन भरले आहे कवय असे
र्वटत होते. सर्ादरू लवल रे ििी दप्ु पटे डोक्यवर्र बवांधनू “जय िवतव दी”
हव जयघोष करत होते. तर एकव बवजल
ू व बकरे बळी देण्यवचे प्रकवर
सरवास चवलू होते. एकव बवजल
ु व अनेक पररर्वरवच
ु ी
ां व र्ेगर्ेगळ्यव चल
िवांडून ्र्यांपवक चवलू होतव. र्ेगर्ेगळ्यव पदवथवाचे सगु ांध येत होते. ते
पवहून आम्हवांलव भक
ु लवगली म्हिनू आम्ही पवयऱ्यव उतरून खवली
आलो र् हॉटेलची िोधविोध के ली. पि शतथे शिठवई, पेढे र् नव्तव
यवांची दक
ु े , सविवन घेऊन पढु े २४ शक. िी. अांतरवर्र
ु वने होती. त्यविळ
पवटि यव तवलक्ु यवच्यव गवर्ी पोहचलो तेव्हव चवर र्वजले होते, त्यविळ
ु े
जेर्ि शिळण्यवची र्ेळ शनघनू गेली होती. िग नव्तव घेऊन बरवच र्ेळ
टवईि पवस के लव, त्यवत पढु े ररर्व यव गवर्ी पोहोचवयचे आहे हे ध्यवनवत
रवशहले नवही. शनघवलो तेव्हव जर्ळपवसच्यव गवर्वतील गरु वखी गवईचव
कळपवलव हवकलत चवलले होते. र्त्यवत अडथळव शनिवाि होत होतव.
पढु े पढु े असे अनेक गरु वचां े कळप चवलले होते. त्यवनां व चक
ु र्त चवलत
असतवनव अांधवर झवलव. रीर्व हे िहर लवांब र्र शदसत होते. र्वहतक
ू ही
र्वढली असल्यवने आम्ही उिीरव रीर्व कवयवालयवत पोहोचलो सर्वांनी
्र्वगत के ले, आिची शर्चवरपसू झवली र् जर्ळच अशखल भवरतीय
शर्द्यवथी पररषदेचे प्रवांत अशधर्ेिनवत जवण्यवची सचु नव शिळवली.
अशधर्ेिन ्थळी श्री किलवकरजी र् जगु रवजजी शद्वर्ेदी यवांनी आिचे
्र्वगत के ले. रांगिचां वर्र िनोरांजनवचे कवयाक्रि चवलू होते ते थवबां र्नू
आिचव पररचय करुन देण्यवत आलव आम्ही पि आिच्यव

अशभयवनवची िवशहती शदली उत्सवहवने जयघोष देण्यवत आले. त्यव
्थळी भोजनवचव आनांद घेऊन िक्ु कवि के लव. तर उद्यवचव प्रर्वस आहे
प्रयवग येथे जवण्यवचव शतथे जवतवनव र् पोहचल्यवर्र रवत्ी जेर्ि घेतवनव
ियात लवगली जव्तीत जव्त पोळ्यव खवण्यवची र् शबल पवहून तर
अशधक गांित आली ते पवहूयव पुढील भागात.

प्रयागराज मध्ये प्रवेर्
सोमवार वद. २० आॕक्टोबर १९८६

सप्रु भवति! नेहिीप्रिविे पहवटे उठून प्रर्वसवची तयवरी के ली.
्थवशनक पदवशधकवरी श्री किलवकरजी, जगु रवजजी र् शर्द्यवथी पररषदेचे
कवयाकते यवांनी कुकांु ि शतलक करुन “भवरत िवतव की जय”, “र्दां े
िवतरि” च्यव जयघोषवत शनरोप शदलव र् प्रर्वसवलव लवगलो.
अदां वजे २० शक. िी. अांतरवर्र िनगर्व हे गवर् येते इथनू पढु े एक
र्तव बनवरसलव तर दसु रव प्रयवगलव जवतो. आम्ही प्रयवगच्यव र्त्यवने
चवलू लवगलो. थोडे अांतर पढु े जवतवच र्तव बरे च शठकविी उखडलेलव
होतव. र्तवचे कवि ही चवलू होते. र्तव खडबडीत असल्यवने
सवयकलचव र्ेग किी होत होतव. कवही भवग पहवडी र् चढ उतवरवचव
असल्यविळ
ु े श्रि ही लवगत होते तरीही गढ, गांगेर् र् चवकघवट चढून
सोहवगी यव गवर्वत उतरलो. येथनु शचत्कुट हे ्थवन जर्ळ असनू
रविवयि कवलीन “तिसव” नदी पवर करुन उत्तर प्रदेिवत प्रर्ेि करतो.
शसिेर्र भव्य प्रर्ेिद्ववर आहे. शसिेर्र आिचे र् सविवनवचे चेशकांग
झवले. एव्हवनव भक
ु लवगली होती र् र्तव खरवब असल्यवने थोडी
शर्श्रवांतीची गरज होती. एकव ढवब्यवर्र सवयकली उभ्यव के ल्यव.
आम्हवलव पवहून खवनसविव म्हिवलव “आइये, िहवरवजजी गरिवगरि
आलू परवठे शलजीये”.

“िहवरवजजी” म्हटल्यवर्र जरव चिकलो कवरि इथे छुआ छुत
खपु पवळल्यव जवते. पि उच्च र्शिायवांनव िवन शदलव जवतो.
अनपेशक्षतपिे कपवळवर्र हवत गेलव िनवत म्हटले, “यवलव कसे कळले
आपि िहवरवज आहोत म्हिनू ”. कपवळवर्र हवत जवतवच हवतवलव कांु कू
लवगले तेव्हव लक्षवत आले, यव कांु कूिळ
ु े िहवरवज म्हटले असवर्े. िग
कवय परवठ्यवचव आनदां घेत पढु े शनघवलो. िवगवात नैनी हे िहर िवगे
टवकत प्रयवग येथे यिनू व नदीचव पल
ू पवर करु लवगलो. हव पल
ु इग्रां ज
कवलीन असनू र्रुन रे ल्र्ेचव पुल आहे तो पवर करुन पढु े आलो तर िवझे
परिशित् श्री अिोक िवलर्ीय आम्हवलव घ्यवयलव आले होते.
आम्हवलव पवहतवच त्यवनां व खपु आनदां झवलव र् आम्हवलव र्तव दवखर्त
प्रयवग रवज िहरवतनू जवऊ लवगले. िहरवत िोठव दतु फवा र्तव असनू
शसशव्हल लवइन्सस भवगवत सांघवचे पर्ु ा सरसांघचवलक प. प.ू रज्जभू ैयव
यवच्ां यव शनर्वस्थवनी सघां वचे कवयवालय आहे तेथे येऊन पोहोचलो.
खपु शनटशनटके र् ्र्च्छ कवयवालय पवहून िन प्रसन्सन झवले. प्रसन्सन
िद्रु ने े ्र्वगत झवले. शनर्वसवची व्यर््थव झवली. सर्वांनी गगां ेच्यव थडां गवर
पवण्यवने ्नवन के ले. थकर्व शनघनू गेलव र् सकवळी फक्त परवठे च खवल्ले
होते त्यविुळे कडवक्यवची भक
ु लवगली होती. अिोकजी एकव
िवकवहवरी भोजनवलयवत घेऊन गेले खरी गिां त इथेच आहे की हॉटेल

िध्ये जवतवच अिोकजींनी िवलकवलव आिचव पररचय करुन शदलव.
नवगपरू हून नेपवळलव सवयकलने जवतो आहे असे सवांशगतले. नवगपरू चे
्र्यांसेर्क आपल्यव हॉटेल िध्ये आले यवचव शर्िेष आनांद झवलव, खषु
होऊन म्हिवले “भरपेट खवईये खवनव शसफा ५ रु. ” अिोकजींचव उपर्वस
असल्यविळ
ु े ते जेर्िवर नव्हते.
इथे थाली प्रकार नव्हता व हॉटेलात कादां ा लसणू चालत नाही.
जेवणाला आल,ू परवर व रस्सा आलू र्ोबी अशी भाजी व
पोळ्या असा मेनू होता. सलाद म्हणनू मळ
ु ा व लोणचे होते. पाच
रुपयात भरपेट भोजन म्हटल्यावर मर् ववचारायलाच नको साधे पण
रुचकर जेवण होते आवण भक
ु ही लार्ली होती. पोळ्या म्हणजे फुलके
छोटे छोटे होते. साधारण पाच सहा पोळ्या झाल्यावर जरा वजवात जीव
आला आवण प्रवदपला लहर आली तो म्हणाला “चल लर्ी शयात कोण
जास्त पोळ्या खातो”. झाले सवांनी पोळ्या खाण्याचा सपाटा लावला.
वेटर पोळ्या वाढून पढु े जात नाही तो परतताना त्याला आवाज जात
होता “भैया रोटी लाव”. तो पोळ्या आणत होता व लर्ेच सांपत होत्या.
१० पोळ्या झाल्यावर मी थाांबलो. वेटरला लक्षात आले इथे शयात
चालू आहे हे पोळ्या खाण्याचे थाांबवत नाही आहेत. वेटरने पन्ु हा एक
चळत आणनू ठे वली व साांवर्तले, ” भैयाजी रोटी में अभी दस वमनट
टाईम लर्ेर्ा. सब्जी भी नई बन रही है”.

खरे तर हा इशारा होता पण पोरां थाांबायचे नाव घेईना. वेटरने
मालकाला इशारा के ला. मालकाने पण खणु ेनेच साांवर्तले, “जाने दो”.
तोपयात वतघाच्ां या १२ पोळ्या खाऊन झाल्या होत्या. मी मात् माघार
घेतली होती. वेटरने पन्ू हा पोळ्याची चळत आणनू ठे वली. मर् मात् मी
सवांना थाांबायचा इशारा के ला. शेवटी अवनल १४, प्रशाांत १५ व प्रवदप
१६ असा रे कॉिा करुन थाबां ले. प्रवदपने शयात वजक
ां ली होती. हात धवू नू
मालकाला पैशाबद्दल ववचारले ते म्हणाले “वसफा २१ रु”. आम्ही मात्
बचु कळ्यात पिलो. तर खरा प्रकार आम्ही नार्परू चे सायकल प्रवासी
व अशोकजींचे वमत् होतो हा होता. आम्ही चालत चालत
कायाालयात पोहोचलो अशोकजींनी उद्या येतो सार्ां नू आमचा वनरोप
घेतला व आम्ही वनद्राधीन झालो.
उद्या वत्वेणी सर्ां म, आनदां भवु न, कांपनी पाका पाहून मक्ु काम करु
असे ठरले पण झाले भलतेच. ते काय झाले ते पाहू या पुत्रढल भागात.

त्रिवेणी सगं मावर स्नान
मर्ां ळवार वद. २१ आॕक्टोबर १९८६
कवयवालयवच्यव पररपवठी प्रिविे सकवळी प्रवतः्िरि आदी
गशतशर्धीत सविील झवलो. त्यवनतां र ्नवन करुन शत्र्ेिी सगां िवकडे
शनघवलो हे. शहदां ू धिा भवशर्कवचां े श्रध्दव ्थवन. भवरतवतल्यव तीन पशर्त्
नद्यवच
ां व सगां ि. पशिि शदिेकडून र्वहिवरी भगर्वन श्री कृ ष्ि यवच
ां ी
आर्डती नदी यिनू व र् उत्तर शदिे कडून येिवरी परि पवर्न गगां व र्
यिनू ेच्यव प्रर्वहवत शर्लीन होिवरी सर्र्ती यवच
ां व सगां ि. असख्ां य
भवरतीयवच्ां यव िनवतली आकवांक्षव असते सगां ि ्नवन करण्यवची असे
्थळ. दोन नद्यवांच्यव सांगिविुळे तयवर झवलेलव शर््तीिा र्वलक
ू विय
प्रदेि फवर दरु पवसनू दृष्टीस पडतो. यवच जवगेर्र कांु भ िेळ्यवचे आयोजन
के ले जवते. प्रयवग र् र्वरविसी येथे पांडे लोकवांचे िोठे प्र्थ आहे. एक
शक. िी. पवसनू च एक पांडव आिच्यव िवगे लवगलव “बवबजू ी नवर्
करलो”. आम्ही र्वळर्ांटवत सवयकली उभ्यव करुन नवर् ठरर्ली. दर
होतव फक्त पवच रु. प्रती व्यक्ती. त्यवत येिे जविे र् ्नवन होईपयांत थवांबिे
असे ठरले. नेहिी नवर्व यिनू व नदीतनू च चवलतवत. कवरि यिनू व नदी
ही सांथ असनू खोल असल्यवने कवळे िवर पविी आहे. यवउलट गांगव
नदीच्यव प्रर्वहवलव र्ेग असनू पविी भरू कट आहे. ठरर्ल्यवप्रिविे नवर्ेत
बसलो नवर्वडी पांडव चवांगलव होतव. नवर् चवलर्तव चवलर्तव आम्हवलव
सांगिव शर्षयी िवशहती देत होतव.

“बवबजू ी, यिनू वजी बोहोत गहरी है, कुछ अदां वजव नही. बढु े इन्ससवन
जैसी िवतां तो गगां वजी तो चचां ल लडकी जैसै. उसिे तैरनव खतरे से खवली
नही. इतनव उसकी धवरव तेज है”

शतकडे नद्यवचां ी नवर्े सध्ु दव आदरवथी घेतवत यिनू वजी, गगां वजी असे
घेतवत.
त्यवच्यव रांजक कथव ऐकतवनव प्रशदपलव लहर आली. त्यवने
शर्चवरले. “सरकवरी रे ट तो तीन रुपयव है. आपने तो पवच रुपयव शलयव”.
पडां व लगेच म्हिवलव, “हिरव नवि रविप्रसवद है झटू नही बोलगांु व,
आखीर पवपी पेट कव सर्वल है, शदनिे चवर छह सर्वरी शिलती है इसकव
कुछ पैसव नवर्िवशलक को देनव होतव है. जो बचतव है उसिे गजु वरव कर
लेते है. बवरीि िे नवर् नही चलती. अब बतवओ, आपको शहफवजतसे
लेकर जवनव िैयव िे इ्नवन करर्वनव, रुकनव पडतव है और शफर र्वपीस
ले आनव सब करनव पडतव है”
त्यवच्यव बोलण्यवत सत्यतव होती म्हिनू आम्हीही पढु े बोललो
नवही. तो िवत् नवर् चवलर्त असतवनव आम्हवांलव िवशहती देत होतव सनु ो,
ये यिनू वजी बहूत गहरी है अब यहव पर दो सौ शफट गहरी है. आगे और
गहरी.

एर्ढे ऐकल्यवर्र उत्सक
ु तव आिखी र्वढली थोडे पढु े गेल्यवर्र
प्रिवतां ने शर्चवरले,
“रविप्रसवदजी यहव शकतनी गहरी है?”
“इहवाँ, चवरसौ शफट से कि नही”.
हे अतां र जर्ळपवस दीड शक. िी. लवबां आहे. सगां िवजर्ळ जसे
जसे जवतो तिी खोली अशधक र्वढत जवते. सगां िवजर्ळ पोहचतवच
रविप्रसवद म्हिवलव, “बवबजू ी यहव नहव लो”.

सगां िवर्र लवकडी प्लॅटफॉिा उभवरिी करुन ्नवनवची सोय के ली
होती र् त्यवलव दोर बवांधले होते. पलीकडे जवऊ नकव अिी सक्त तवकीद
तेथे उभे आसिवरे पांडे देत होते. आम्ही ्नवनवसवठी कपडेच न नेल्यविुळे
सांकोच करत होतो.
ती अर््थव पवहून नवर्वडी म्हिवलव “बवबजू ी, नहव लो. यहव तो
्नवन करने देि के कोने कोने से लोग आते है और आप िनव कर रहे
है”.
आतव िवत् एकांदरीत िवहौल पवहतव ्नवन करण्यवची इच्छव झवली.
असे म्हितवत इच्छव तेथे िवगा! िग कवय? िवझ्यव जर्ळ कवनवलव
बवांधवयलव िोठव पांचव होतव. नवर्ेर्र कपडे ठे र्नू िनसोक्त ्नवनवचव

आनदां घेत रवशहलो. गगां ेच्यव शितल र् शनिाळ पवण्यवने अगां अगां
तवजेतर्वने झवले.
बरवच र्ेळ आम्ही पवण्यवतनू बवहेर येत नवही हे पवहून नवर्वडी
म्हिवलव, “चशलये बवबजू ी, देरी हो रही है”.
िग िवत् आम्ही पचां व उपयोगवत आिनू कपडे बदलले र् पढु े
शनघवलो. िवगवात बडे हनिु वनजीचे दिान घेऊन “आनदां भर्ु न” कडे
शनघवलो.

“आनदां भर्ु न”, पशां डत नेहरु रवजकवरिवत व्य्त असतवनव
श्रीिती किलव नेहरु र् इशां दरव नेहरु यवचां व बरवच कवळ यव शठकविी
व्यतीत झवलव ती इिवरत. त्यवांच्यव ्िृती खपु छवन पध्दतीने जतन करुन
ठे र्ल्यव होत्यव. िग पवशहले “जर्वहर प्लॅनेटोररयि” हे आनांद भर्ु नलव
लवगनू असलेले प्रेक्षिीय ्थळ आहे. आकविगांगेतील सर्ा नक्षत्वची
रोचक िवशहती शिळते असव हव हॉल सांपिू ा र्वतवनक
ु ु लीत बैठक
व्यर््थव खपु चवांगली आहे. नक्षत्गांगव पवहत असतवनव इथे एक गांित
झवली रोजचे झवलेले सवयकल प्रर्वसवचे श्रि र् थांडगवर र्वरव सख
ु दपिे
घेत असतवनव आम्हव चौघवांनवही गवढ झोप लवगली. कवयाक्रि
सांपल्यवर्र लोकवांनी आम्हवलव उठर्ले.
आतव आिचे पढु चे ्थळ होते “कांपनी पवका ” चांद्रिेखर आझवद
यवांनी इग्रां जवांच्यव हवती शजर्ांत सवपडू द्यवयचे नवही म्हिनू ्र्तःच्यव

हवतवने गोळी चवलर्नू भवरतिवतेच्यव चरिी आत्िवहूती शदली ते ्थळ,
नति्तक झवलो. िवसनवने दल
ु ाक्ष के लेले ्थळ असे म्हितव येईल.
सध्यव कवय श्थती आहे? िवशहत नवही.
दपु ारी पन्ु हा अशोकजी मालवीय याचां े सोबत आम्ही कालच्याच
हॉटेल मध्ये भोजन के ले पण काल सारखा प्रकार झाला नाही.
कायाालयात पोहोचलो तेव्हा तीन वाजले होते. थोि्या ववश्राांती नांतर
पढु े जाऊन उद्याच्या प्रवासाचे अतां र कमी करावे असा ववचार आला.
कारण प्रयार् वाराणसी हे अांतर १६७ वक, मी होते व प्रयार् मवधल
प्रमख
ु स्थाने पाहून झाली होती आवण वेळही हाताशी होता. कायाालय
प्रमख
ु आनांदजी याांच्याशी चचाा करुन पत् घेऊन ४० वक. मी.
अांतरावर हवां िया या र्ावी जायचे ठरवनू वनरोप घेतला तेव्हा चार
वाजले होते.
हवां िया हे र्ाव नॕशनल हायवे नां २, ग्राँि टॅकां रोि असे नाव
असलेल्या मार्ाावर आहे. वाराणसी – पठाणकोट असा महामार्ा
असनू दतु फाा वनलवर्रीची झािे हे वैवशष्ट्य आहे. रस्ता खपु
चाांर्ला असल्याने तासभरात आम्ही हवां ियाला पोहोचलो. वतथे सांघ
कायाालयात वशवमरु तजी, मावणकजी व रणबहादरु वसर्ां यानां ी स्वार्त
के ले. कायाालय हे छोटेशेच होते. त्यात हे प्रचारक व काही
ववद्याथी राहत होते. त्यात आम्हा चौघाांची भर पिली. आम्ही नार्परू
चे स्वयसां ेवक असल्याने आमचे आवतथ्य जोरात होत होते.
ववशेष आनांवदत होते. आमच्याशी र्प्पा मारुन मावणकजी याांना

त्याच
ु े त्यानां ी वनरोप घेतला व उद्या येतानां ा
ां े र्ावी जायचे असल्यामळ
माझ्या घरी थाांबनू जलपान करुन पढु े जावे असे वनमांत्ण वह वदले.
थोि्या वेळातच सवांसाठी र्रमार्रम भोजन आले. पण आधी
तम्ु ही चौघानां ी जेवायला बसावे असा आग्रह के ल्यामळ
ु े आम्ही
जेवायला बसलो. प्रवासात आमचा आहार वाढलाय याचे भान न
राहता जेवलो, पण बाकी लोकाांसाठी परु े से अन्न वशल्लक रावहले
नाही हे आमच्या लक्षात येताच आम्हाला बरे वाटले नाही. आमचे
चेहरे पाहताच वशवमरू तजी म्हणाले, “कोई बात नही. हम वफर
व्यवस्था कर लेंर्े”.
पहव ्र्तः दसु ऱ्यव घरचे जेर्ि करुन सांघकवया करिवरे प्रचवरक
अश्यव र्ेळी शिळे ल ते खवऊन आशतथ्य करतवत तेव्हव त्यवच
ां े सिोर
नति्तक व्हवर्े असे र्वटते. त्यवांनी शिल्लक अन्सनवतच जेर्ि के ले
आशि आिच्यव बरोबर गप्पव िवरतच झोपी गेले.
उद्यव र्वरविसीलव जवयचे, जवतव जवतव िवशिकजी यवांच्यव बरौत
यव गवर्ी जवयचे असे ठरले. उद्यवच्यव भवगवत एक अशर््िरिीय घटनव
घडली. ती र्वचल्यव नांतर सांघ ्र्यांसेर्क हे इतरवांपेक्षव र्ेगळे आशि
त्यवगिय जीर्न कसे व्यतीत करतवत. ते पवहू यव पढु ील भागात.

वाराणसी र्हरात प्रवेर्
बधु वार वद. २२ आॕक्टोबर १९८६
काल हवां िया येथे वशवमरू तजी यानां ी के लेले आवतथ्य लक्षात
राहावे असे होते. याचा अथा खपु पांचतारावकांत सवु वधा होत्या असे
नव्हे. पण जी आवत्मयता अनुभवास आली ती ववसरता येणार नाही.
स्वतः अधापोटी राहून अवतथींना पोटभर खाऊ घातल्याचे समाधान
त्याांच्या चेहऱ्यावर वदसत होते. आपल्याकिे जे तटु पांजु े आहे त्यातला
अधाा तक
ु िा अवतथींना देणे ही मनाची ववशालता शहरामध्ये वदसत
नाही. पण साधी दोन खोल्याांची जार्ा त्यात वशवमूरतजी व
ववद्याथी असताना आम्हा चार लोकानां ा सामावनू घेऊन आदरावतथ्य
करणे हे सामान्य काम नव्हते.
आज उठायला उशीरच, म्हणजे ५. ३० वा. जार् आली. पण
र्ाढ झोप झाल्याने प्रसन्न वाटत होते. सकाळचे आवरुन आम्ही
प्रवासाला वनघणार तोच वशवमरू तजी र्रम चणे, पेढे व चहा
घेऊन आले. इतक्या सकाळी र्ोि खाण्याची सवय
ववदभाातील लोकाांना नाही. पण वशवमरू तजी याांचा मान ठे वत चणे,
पेढे, चहा याचा आनांद घेतला.

सामान सायकल वर बाधां नू मावणकजीच्या, “बरौत” या र्ावी
वनघणार तोच वशवमरू तजी म्हणाले,
“चलो मै भी आपके साथ बरौत तक चलता हू”.
“बरौत” हे र्ाव हवां िया पासनू १० वक. मी. अतां रावर आहे.
म्हणजे २० वक. मी. जाणे येणे सायकल ने होणार होते. वह सहज बाब
नव्हती. पण त्याांचा उत्साह पाहून आम्हीही म्हटले, “चवलये” सोबत
वनघालो.
सकाळची वेळ असल्याने त्यात वहवाळा सरुु झाल्याने हलकी
थांिी हवा असताना आम्ही मावणकजीच्या बरौत या र्ावी कधी
पोहोचलो ते कळले नाही.
मावणकजी आमची वाट पाहत बाहेर उभे होते. जोरदार स्वार्त
झाले. त्याच
ां े रस्त्याला लार्नू च राहते घर व छोटेसे हॉटेल होते.
ववववध खाद्य पदाथा नमकीन लाकिी अलमारीत ठे वले होते व बाकी
पदाथा र्रम तळून ववकण्याचा व्यवसाय होता. बाजल
ू ा भट्टीत
लाकिे धर्धर्त असल्याने उबदार वाटत होते. मावणकजीची पत्नी
काही र्रम पदाथा तयार करत होती. आमच्यासमोर पाणी व र्रमार्रम
जलेबी आणनू ठे वली.

सकाळी र्ोि खाण्याची सवय नसल्याने वजलेबी पाहून प्रशातां
म्हणाला,
“इतनी सबु ह हम मीठा नही खाते, वसफा चाय चलेर्ी. तेव्हा
वशवमरू तजी म्हणाले, “यहा मेहमानोको वसफा चाय नही देते, कुछ मीठा
नमकीन देनेका ररवाज है”.
मावणकजीचे आदरवतथ्य पाहून मी प्रशातां ला इशारा के ला
खाऊन घे. पोटभर वजलेबी झाल्यावर र्रम दधु आले तसे मावणकजी
म्हणाले, “दधु वलजीये, अपने घरके र्ैया का है”.
दधु ाची चव अप्रवतम होती. सदांु र अववट र्ोिीचा आनदां घेत
आम्ही मावणकजीचा वनरोप घेतला वशवमरू तजी पण हवां ियाला जायला
वनघाले. रस्त्यात र्ोपीर्ांज महाराजपरू , बाबसू राय मार्े पिून मोहनसराय
आले तसे आम्ही चहापानासाठी थाबां लो. एका टपरीवर चहाची आॕिार
वदली.
या भार्ात स्पृश्य अस्पृश्य याचे प्रस्थ असल्याने चहा
पण मातीच्या कुल्हि मध्ये देण्याची प्रथा आहे. आम्ही
सायकल प्रवासी त्यात दाढी वाढलेली, के स ववस्कटलेले, चेहरा
घामेजलेला, एकांदरीत आमचा अवतार अस्पृश्य जमातीतला वदसावा

असा होता. चहाची चव छानच होती. पण कुल्हिमध्ये भराभर वपता
येईना. चहा वपऊन झाल्यावर नेहमीच्या सवयीने कुल्हि त्याच्या भट्टी
जवळ ठे वनू पैसै ववचारले तसा तो ओरिलाच, “अरे !
अरे ! कुल्हि कहा रख वदया, सब अपववत् कर वदया, अब नहाना
पिेर्ा”.
आमच्या या कृ तीने आजबू ाजचू े लोक जमा झाले. प्रत्येक जण
रार्ाने पाहत होता. एकजण तर अर्ां ावर ओरित बोलला " समझता
नही क्या ? झटू ा कुल्हि भट्टीपर रख वदया ?
वातावरण खपु तापले होते. जास्त बोललो तर प्रकरण अांर्ाशी
येणार हे ओळखनू माघार घेत म्हणालो " माफ करना भाईसाहब, हमे
मालमू नही था. हम लोक महाराष्र से है. हमे यहा का ररवाज नही पता.
मी माघारीच्या स्वरात बोललेलो पाहताच त्याचा पारा उतरला
म्हणाला " वठक है "
बाकी लोकानां ा म्हणाला " नये लोर् है जाने वदजीये. ". वातावरण
शाांत झाल्यावर मी म्हणालो ". हमारी सरु त मत जाईये, हम भी उची
जात के पांवित है. सफर के वजह से ऐसे वदख रहै. "
उची जात व पवां ित शब्द ऐकून आता मात् तो खजील झाला "
माफ" करना पहचान नही पाये " असे म्हणाला.
आम्ही पण फार न थाांबता पैसे देऊन पढु े वनघालो. जाता जाता
दपु ारी दोन वाजता सतां कबीर याचां े जन्मस्थान राजातालाब आले तेव्हा

प्रवदप च्या लक्षात आले त्याचे स्वेटर हवां ियाला ववसरलो आहे. त्याचा
एकदम मुि र्ेला. कारण आता वापस जाने ही शक्य नव्हते. मिु चेंज
करण्यासाठी मी म्हणालो " चला चहा घेऊ या "
या प्रवासात अनेकदा चहा घेण्यासाठी आम्ही थाबां त असू त्याचे
कारण ही होते की, काही वेळानांतर आम्हाला ववश्राांती घेण्याची र्रज
असायची. त्यासाठी मर् चहाचे कारण असायचे एनजी यायची व
कधीकधी जेवण ही झाले नसायचे तेव्हा चहा हा वेळ मारून न्यायचा.
अवनलने चहाचा आॕिार वदला " चहाचे घटु के घेत म्हणाला" जाऊ
दे आपण वाराणसीला दसु रे स्वेटर घेऊ "
" अरे पण ते माझ्या आईने ववणले होते. वतची आठवण आहे " प्रवदप
हे सारे चालू असताना पररवहन ववभार्ाची बस समोर येऊन
थाांबली व त्यातनू वशवमरू तजी उतरताना वदसले. काखेत एक झोळी
होती. त्यानां ा पाहून आम्हाला धक्काच बसला. प्रशातां तर र्मतीने
म्हणाला " हा काही आपला वपच्छा सोित नाही. इतक्यात वशवमरू तजी
जवळ आले. तसे मी म्हणालो " आईये वशवमरू तजी "
एक खचु ी समोर करत म्हणालो " बैवठये, चाय वलवजये
ते झोळी तनू स्वेटर काढून प्रवदपच्या हातात देत म्हणाले " ये
वलजीये आपका स्वेटर "

आम्ही चौघेही त्याचां े किे बघतच रावहलो. वनशब्द झालो. काही
वेळाने भानावर येत म्हणालो " वशवमरू तजी बहूत बहूत शवु क्रया.
आपका आभार कै से व्यक्त करु समझ नही रहा है "
कै से बात रहे सांजयजी, जब मै हवां िया वापस पहूचा तो ये स्वेटर
नजर आया और ववचार आया ये तो नेपाल जा रहे वहाां तो बहूत थांि
होर्ी, थांि से इनका क्या हाल होर्ा ? मझु से रहा नही र्या और बस
पकि कर मै आ र्या.
इतक्यात चहा आला. चहा वपऊन ते उभे राहत म्हणाले " अच्छा
मै चलता हू. मझु े सायम शाखा मे जाना है " आवण ते चालू लार्ले.
इतक्यात ववरुध्द वदशेने बस येताना वदसली तसे ते वनरोप घेऊन जायला
वनघाले. त्याच्ां या पाठमोरी शरीराकिे पाहून सवांच्या िोळ्यात पाणी
आले. मला वर्तेतला दसु ऱ्या अध्यायातला तो श्लोक आठवला
" कमाण्ये वावधकारस्ते मा फलेषू कदाचन
मा कमाफलहेतभु ामु ाा ते सि्र्ो स्त्वकमावण " खरोखर कुठल्याही
फलाची अपेक्षा न करता आपले काया वनस्वाथापणे करणारे वशवमरू तजी
सारखे वनमाळ मनाची माणसां या पृथ्वीतलावर आहेत याचा प्रत्यय येतो.
आम्हीही वाराणसीकिे मार्ास्थ होऊन दपु ारी ३ वा. घटाटे याच्ां या
राममांवदरात (सांघ कायाालय ) पोहोचलो. मालववयजी याांनी आदरवतथ्य
के ले. जवळच दशाश्वमेध घाट असल्याने सांध्याकाळची र्ांर्ेची आरती
पाहून भोजन घेऊन कायाालयात पोहोचलो.

थोि्या वेळातच माझे पररवचत श्री काशीनाथ शास्री याच
ां ा फोन
आला, उद्या तमु चा प्रवास कसा असेल, तुमच्या मदतीला कोण
स्वयांसेवक असतील, कोणकोणती प्रेक्षणीय स्थळे आम्ही बघणार
आहोत याचा प्लॕन सावां र्तला. तो प्लॕन कसा होता, यात सघां ाचे
व्यवस्थापन कसे होते ते पाहूया पुढील भागात.

कार्ीत्रवश्वेश्वर/ सारनाथ दर्पन
र्रुु वार वद २३ आॕक्टोबर १९८६
काल वशवमरू तजी याांच्या त्यार्मय जीवनाचा छोटासा प्रसांर्
अनभु वलात. आज काशी बनारस वाराणसी हे तीन नाव असलेल्या
पववत् शहराचे दशान आपण करणार आहोत. प्रातःकाली जार्
आल्यावर प्रातः स्मरणीय कायाक्रमात सहभार्ी झाल्यावर र्ांर्ा
स्नानासाठी दशाश्वमेध घाटावर पोहचलो. घाटावर सरु वातीला दोन मोठे
जलकांु भ असनू त्यावर चढून दरू वरचे दृश्य पाहावयास वमळते.
र्ांर्ामाईचे ववशाल पात् खपु मोठा जलप्रवाह पवहल्याांदा पाहत होतो.
येताना प्रयार्ला पावहले होते. पण इथे वतची ववशालता खुप आहे.
घाटावर स्नानासाठी र्दी असल्याने एक नावािी बोलला " उस पार
चवलये बाबजू ी बस चार का बीस रु लांर्ु ा "
आम्ही नावेत बसनू पैलवतरावर जाऊन मनसोक्त स्नान के ले.
स्नान के ल्याने एक वेर्ळाच ताजर्ी चा अनभु व येत होता. वतरावर येत
असताना वसने नट सवु नल दत्त उभे होते. काठावर चाहत्याांचा र्रािा
होता. आम्ही मात् वतथे न थाांबता श्री काशी ववश्वेश्वराचे दशान
घेण्यासाठी रार्ां ेत उभे रावहलो. रस्त्यात फुल, वमठाई याच
ां ी दक
ु ाने होती.
मांवदरात दशान घेण्या पवु ी बाजूला असलेली एक मस्जीद लक्ष वेधनू घेत

होती. मनोभावे काशी ववश्वेश्वराचे दशान घेऊन कायाालयात आलो. एक
वेर्ळीच प्रसन्नता अनभु वास येत होती.
काल म्हणालो होतो सांघाचे व्यवस्थापन कौशल्य सवांनी वशकावे
असे आहे. आमचा वदवसभराचा प्लॕन तयार होता श्री सरु े शजी आमची
वाट पहात उभे होते.
आमच्या चार सायकली सोबत त्याांची पाचवी सायकल पढु े रस्ता
दाखववण्यासाठी चालत होती. त्याची र्रज ही होती. कारण काशी
बनारस ज्याांनी यापवू ी पावहले असेल त्याांना कल्पना आहे. हे शहर
असांख्य अरुांद र्ल्ली बोळा याांनी व ६००० पेक्षा जास्त मांवदराांनी
बनलेले आहे. जशी बनारसी सािी हे वैवशष्ट्य. तसे रे ल्वे स्टेशनचे नाव
वाराणसी तर ववश्वववद्यालयाचे नाव बनारस वहदां ू ववश्वववद्यालय तर
मांवदराचे नाव काशी ववश्वेश्वर मांवदर असे तीन नावाने प्रख्यात असलेले
एकमेव शहर आहे.
सरु े शजी आम्हाला हनमु ान घाटावरील श्री काशीनाथ शास्त्री
याांचेकिे घेऊन आले. काशीनाथजीचा नार्परू लाच पररचय झाला
होता. ते दवक्षण भारतीय असल्याने त्या पध्दतीचा " इिली साांबार "
याच
ां ी व्यवस्था होती. खाली बसनू के ळीच्या पानावर साबां ार वपण्याची
मजा काही और होती. त्याांच्या मातोश्रीनी आग्रहाने खाऊ घातले. येथनू
सरु े श जी वापस आपल्या कामाला र्ेलेत व श्री वर्रीधर जी आमचे
मार्ादशाक म्हणनू सोबत आले.

प्रथम आम्ही दर्ु ााकांु ि, मानस मवां दर, व सवाात परु ातन अश्या
सांकटमोचन हनमु ानजीचे दशान घेतले. पढु े बनारस वहदां ू ववद्यावपठाच्या
पररसरात वशरलो. अवतशय भव्य व रम्य असा शैक्षवणक पररसर ववववध
इमारतीत सजलेल्या या पररसरातील ग्रथां ालय पाहण्याचा योर् आला.
तर पढु े श्री वबलाा याांनी बाांधलेले ववश्वनाथ मांवदर.
हे मांवदर सांपणू ा सांर्मरवर दर्िानी बाांधलेले आहे. मांवदराचे भव्य
र्भार्हृ ज्याला चारही बाजनांू ी प्रवेशद्वार असनू आत पाढां री शभ्रु भव्य
शांकराची वपांि लक्ष वेधनू घेते. मांवदराचे वभतीवर रामायणाचे दोहे कोरले
आहेत. मन प्रसन्न करणारे असे वातावरण असल्याने काशी दशान
करणाऱ्या प्रत्येकाने हे मांवदर पहावे.
आमचे दपु ारचे भोजन श्री काशीनाथ वसहां जी याच्ां याकिे ठरले
होते त्याप्रमाणे वर्रीधरजी नी आम्हाला त्याांचे किे सोिून आमचा
वनरोप घेतला. जेवण खपु स्वावदष्ट होते. खपु आग्रहाने वाढत होते.
भोजन होताच श्री हररचद्रां जी आम्हाला घ्यायला आले होते.
हररचांद्रजी आम्हाला सवाप्रथम भारत माता मांवदरात घेऊन आले.
भारत मातेचे हे एकमेव मांवदर असावे. एका मांवदराचे आकार असलेल्या
हॉल मध्ये भारत मातेचे मानवचत् तयार के ले होते. त्यात पवात नद्या
प्रमख
ु शहरे देवालये ववद्यावपठ दशाववलेले हे मांवदर एकदा तरी पहावे
असे आहे.

पढु े काशी सस्ां कृ त ववश्वववद्यालय पररसरात प्रवेश के ला यात
वशक्षण घेण्यासाठी स्वदेशीयाांसोबत परदेशातील ववद्याथी ही होते.
त्यापैकी श्री रमापती (ब्रम्हदेश) श्री मोहन पाांिे व सधु ाकर शमाा
(माॕॕररशस) याचां ा पररचय झाला. माॕॕररशस मध्ये फ्रेंच भाषेचा
उपयोर् जास्त होतो असे त्याांनी साांवर्तले. त्याांनीच आमच्या दपु ारच्या
चहाची व्यवस्था के ली. आजच्या वदवसाचे शेवटचे व भव्य प्रेक्षणीय
स्थळ म्हणजे १२ वक. मी. अतां रावरील सारनाथ " भर्वान बध्ु दानां ी
आपल्या पवहल्या पाच वशष्याांना उपदेश के ला ते पववत् स्थान. "
सारनाथ हे स्थान अनेक परु ातन स्तपु व बध्ु द मांवदराांनी सजलेले
आहे येथील वस्तू सांग्रहालय फारच सांदु र आहे. आम्ही पोहोचलो तेव्हा
पाच वाजायला काही वमवनटे बाकी बाकी होती व ते सग्रां हालय बदां
होणार होते. वलवपकाने वतवकट देण्यास नकार वदला पण आम्ही
सायकलने नार्परू हून आलो आहे असे साांवर्तल्यावर मात् दारे उघिून
वदली. या सग्रां हालयात मळ
ु अशोक राजाचे वचन्ह ठे वलेले असनू त्यावर
चारही बाजांनू ी सांदु र पाषाणात तयार के लेले चार वसांहाची प्रवतकृ ती
आहे. तर इतरही बध्ु द कालीन वस्तू ठे वलेल्या आहेत.
याच पररसरात परु ातन भव्य स्तपु ाच्या दरुु स्ती चे काम चालू होते.
तर भारतीय बध्ु द मांवदर, बमी टेंपल, व कोसेटसू नोसू या जपानी
कलाकाराने तयार के लेली अष्टधातचू ी मतु ी तर अप्रवतम आहे तसेच
वतबेटी मांवदर आदी मांवदरे आहेत. इथे एक चक्र असनू ते वफरववल्याने
मनातील इच्छा पणु ा होतात अशी श्रध्दा आहे. एव्हाना अांधार पिून सात

वाजले होते. मर् परतीच्या मार्ाात प्रवसद्ध कालभैरवाचे दशान घेऊन
तेथील काळे व लाल र्ांिे बाांधून घेतले.
श्री रामेश्वरजी किे रात्ीचे दाल रोटीचे भोजन करुन कायाालयात
परत आलो.
यावरुन आपल्या लक्षात आले असेलच एवढे मोठे र्जबजलेले
शहर असताना आमची र्ैरसोय झाली नाही. रस्ता ववसरलो नाही.
वकांवा कोणी लबु ािले पण नाही. तर आज वनद्राधीन होण्यापवु ी उद्या
चा प्रवास कसा असेल काय अिचण आल्या असतील ते पाहू या
पुढील भागात.

आजमगढ र्हरात मुक्काम
शक्र
ु वार वद. २४ आॕक्टोबर १९८६
काल आपण बनारसला भेट वदल्यानांतर नेमके आवण मोजके
सवांसदांु र काशीचे दशान कसे करावे व व्यवस्थापन कसे असावे याचा
वस्तपू ाठच वमळाला. योग्य व्यक्तींची नेमणक
ू करुन आम्हास काशी
दशान घिववले. आज सकाळी उठून सवांचे आभार मानत प्रेमपवु ाक
वनरोप घेत श्री रामप्यारे पाांिेय याांच्या मदतीने वाराणसी, शहरातनू
आजमर्ढ किे कुच के ले. नेपाळकिे जायचे असल्याने र्ोरखपरु मार्े
जाताना आजमर्ढ मधनू जाण्याचा मार्ा आहे.
आजचा प्रवास जेमतेम १०० वक. मी. होता व रस्ता ही फार
वदाळीचा नसल्यामळ
ु े शातां पणे मार्ाक्रमण सरुु होते. मार्ाात मन्ु शी
प्रेमचांद या थोर वहदां ी सावहत्यकाराची जन्मभमु ी " लमही " या र्ावाला
भेट वदली. काही स्मृती जतन के ल्या होत्या. पण तरी घर मात् दल
ु ावक्षत
होते.
पढु े र्ोमती नदीचा सांदु र पररसर पार करुन देवर्ाव या वठकाणी
पोहचनू नास्ता करण्यासाठी थाबां लो. उ. प्र. मध्ये सकाळचा नास्ता परु ी
भाजी चटणी असा असतो, त्याचा स्वाद घेऊन पढु े वनघालो असता
काही वेळाने माझे अांर् खाजवायला लार्ले. अांर्ावर छोटे चट्टे येणे सरुु

झाले. कुठलासा खाद्य पदाथा सहन न झाल्याने वपत्त उमटले होते.
वाहनाचा वेर् कमी झाला.
पढु े महु म्मदपरू , लालर्ांज आदी र्ावे पार करत, टौस नदीच्या
पल
ु ावर आलो. पावण खपु स्वच्छ होते. तेव्हा स्नानाचा आनदां घेत
आजमर्ढ शहरात प्रवेश के ला. र्ावात पोहचताच सांघ कायाालयाचा
पत्ता ववचारत वमल्लत प्रेसपाशी पोहोचलो.
वमल्लत प्रेसच्या वरच्या मजल्यावर सांघ कायाालय होते. वतथे
वजल्हा प्रचारक श्री वदनेशजी याांनी स्वार्त के ले. येताच माझे स्वास्थ्य
ठीक नाही हे कळताच मला िाॕॕक्टर किे घेऊन र्ेल.े औषधे घेऊन
ववश्राांती घ्यावी अशी ववनांती के ली. दरम्यान माझे वमत् याांनी आजमर्ढ
शहर दशानाचा आनदां घेतला.
कायाालयात नार्परू चे स्वयांसेवक सायकलने आले आहे असे
कळताच श्री पारसजी, श्री जर्न्नाथ वमश्र, वमवथलेश्वरजी भेटावयास
आले आमच्या प्रवासा बाबत आस्थेने चौकशी के ली आम्ही वबहार
रक्सौल मार्े नेपाळला जाणार असे साांर्ताच आपण या मार्ााने जाऊ
नये. कारण तेथे लटू ल्या जाऊन सवा सामान घेऊन जातील वह वभती
आहे तेव्हा आपण र्ोरखपरू सौनोली मार्े नेपाळला जावे असा
मोलाचा सल्ला ही वमळाला. पढु े र्ोरखपरू ला पण असेच जाण्याचे
वनदेश वमळाले.

रात्ी कायाालयात राहणाऱ्या वनवासी ववद्याथ्यानां ी स्वतः स्वैपाक
करुन आम्हास भोजन करववले. रस्सेदार आलचू ी भाजी पोळी व भात,
असा रुचकर भोजन घेऊन आम्ही वनद्राधीन झालो.
उद्या योर्ी आवदत्यनाथ याचां े र्ोरखपरू शहरात जाऊन सप्रु वसद्ध
र्ीता प्रेस व श्री र्ोरक्षनाथाचे मांवदर व पररसर वकती सांदु र व रमनीय आहे
याचा अनभु व घेऊ या पुढील भागात.

गोरक्षनाथ मंत्रदर/ गीता प्रेस दर्पन
शवनवार वद. २५ आॕक्टोबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण र्ोमती व टौस या नद्याांना पार करुन
आजमर्ढच्या मक्ु कामात काल नेपाळला वबहार मार्े न जाता र्ोरखपरू
सौनोली मार्े जावे हा मोलाचा सल्ला वमळाला होता. म्हणतात ना "
इच्छा असेल वतथे र्रुु योग्य तेच मार्ादशान करतात हाच अनभु व पढु े
येणारच आहे.
आज सकाळी वदनेशजीच्या हातचा र्रमार्रम चहा वपऊन
र्ोरखपरू किे प्रस्थान करावयाचे ठरले. कायाालयात सारे लोक
आम्हाला वनरोप द्यायला एकत् आलेत. सवांना कुकांु मवतलक
लावण्यात येऊन भारतमातेच्या जयघोषात आम्ही मार्ास्थ झालो.
वदनेशजी आजमर्ढच्या वेशीपयात आम्हाला सोिायला आलेत.
त्याांचा वनरोप घेतला व पढु े वनघालो.
इथे " सारे जहॉ से अच्छा वहदां स्ू थान हमारा " या घोषणेचा अनभु व
आला. कुठलीही ओळख नसताना, पवु ी कधी भेटलो नसताना सध्ु दा
इतक्या आवत्मयतेने आमचे आवतथ्य होत होते. भारतीयाांचा आत्मा
माणसा माणसात जार्ृत आहे याची प्रवचती येते. अिलेल्या र्रजू
वाटसरुला मदत करणे हे भारतीयाांच्या रक्तातच आहे.

सकाळची र्ल
ु ाबी थिां ीची वेळ, सख
ु द र्ारवा असताना आमच्या
सायकलची चाके बरहजां बाजार या र्ावाकिे वळली. इथे काही काळ
थाांबनू सकाळचा नास्ता घेतला. नास्त्यामध्ये आज आलू पराठे होते.
तसेही म. प्र. व उत्तर प्रदेशात आलू चे उत्पादन व वापरही मोठ्या
प्रमाणात होते. . चव खपु चार्ां ली असल्याने पन्ु हा मार्ववले. कारण
आज दपु ारनांतर र्ोरखपरू ला पोहचू असा अांदाज होता. त्यावेळी
भोजनाची वेळ वनघनू र्ेली असेल त्यामळ
ु े भरपेट नास्ता करुन घेतला.
काही वेळानांतर आज प्रथमच शरयू नदीचे दशान झाले. खपु सांदु र
पररसर, पाणी तर स्वच्छ वनतळ भासत असल्याने वनसर्ााचा आनांद घेत
स्नान करण्याचा मोह आवरता आला नाही. थांिर्ार पाण्याचा स्पशा
होताच अर्ां अर्ां पल
ु वकत झाले. मनसोक्त स्नान करुन कपिेही धवु नू
घेतल्याने बराच वेळ र्ेला. पण आज जेमतेम ११३ वक. मी. प्रवास
अांतर पार करायचे असल्याने घाई नव्हती. पढु े विहलर्ांज मार्े दपु ारी
२ नतां र आयानर्र उत्तरी या भार्ात असलेल्या र्ोरखपरू च्या सघां
कायाालयात पोहोचलो. नेहमीप्रमाणे महानर्र प्रचारक श्री
जयप्रकाशवसांहजी याांनी स्वार्त के ले. आमच्या जवळ नार्परू च्या सांघ
कायाालयाचे पत् असल्यामळ
ु े आम्हाला कुठे च त्ास होत नसे.
नार्परू कर म्हणनू चाांर्ली सोय होत असे.
थोिा वेळ ववश्राांती घेऊन आम्ही सप्रु वसद्ध र्ीता प्रेस पहावयास
र्ेलो. अबब, के वढा मोठा हा पररसर. एखाद्या मोठ्या कारखान्याचा
पररसर असावा इतका भव्य व सांदु र पररसर. सरु वातीलाच भर्वान

श्रीकृ ष्ण व र्ीता मवां दर आपले मन मोहून घेते. दशान घेऊन बाहेर आलो
तर सांदु र अनभु तु ी येत होती. प्रसन्न वाटत होते. त्याच वातावरणात प्रेस
च्या ववववध भार्ाना भेटी वदल्यात. सोबत महानर्र प्रचारक
असल्यामळ
ु े कुठलीही अिचण जात नव्हती. खीळे जळ
ु ववणे, प्रफ
ु
ररविांर्. छपाई ववभार्, बाईविांर् आदी ववभार्ाांना भेटी देत भाांिार
ववभार्ात आलो. त्यात भर्वद् वर्तेचे ववववध आकाराची पस्ु तके
रॕकमध्ये लावली होती. अन्य धावमाक पस्ु तके ही उपलब्ध होती. आम्ही
ही नवीन पस्ु तके हातात घेऊन पस्ु तकाचा सर्ु ांध मनात, हृदयात साठवनू
बाहेर पिलो.
सध्ां याकाळचे सात वाजले होते. भोजनाची वेळ झाली तेव्हा
आमची व्यवस्था सरस्वती वशशू मवां दर येथे करण्यात आली. सपां णू ा
देशात जेव्हा सरस्वती वशशू मांवदराची स्थापना झाली. तेव्हा पवहले वशशू
मांवदर र्ोरखपरू ला सरुु करण्यात आले. तेच हे पवहले वशशू मांवदर वजथे
आज आम्ही आलो होतो. भव्य आवण सदांु र शैक्षवणक पररसर शाळेची
इमारत, मल
ु ाांचे व मल
ु ींचे वेर्वेर्ळे वसतीर्ृह. वशक्षकाांची वनवास
व्यवस्था. ववववध खेळाांचे मैदान बवर्चा आणी भोजनशाळा. सारे काम
वशस्तशीर, अवतथीची वेर्ळी बैठक व्यवस्था सरुु वातीला आमचा
पररचय करुन देण्यात आला. आम्ही नेपाळ ला सायकलने जात आहोत
याची मावहती वदली. सवांनी टाळ्या वाजवनू स्वार्त के ले. मर्
भोजनमांत् झाल्यावर मर् भोजनाची सरु वात. जेवण साधेच मुर्िाळीचे

वतखट न घालता वहरव्या वमरच्या वापरुन के लेले फोिणीचे वरण पोळी
व भात सलाद म्हणनू मुळा होता. काांदा लसणू याचा वापर नाहीच.
भरपेट भोजनाचा आनांद घेऊन आम्ही श्री र्ोरक्षनाथ मांवदर
पररसरात पोहचलो. सध्याचे उ. प्र. चे मख्ु यमत्ां ी योर्ी आवदत्यनाथ ज्या
मठाचे मठावधपती आहेत तोच पररसर. सांपणू ा सांर्रमरवर दर्िाांनी
बाांधलेल्या पररसरात प्रमख
ु श्री र्ोरक्षनाथ मांवदर. अन्य नाथाांचे मांवदर
भर्वान शांकराचे मवां दर, भीमाची वनद्रावस्थेतील मतु ी व भैरवनाथाचे
मांवदर इ. मांवदरे आहेत. सवाच मांवदरे सांदु र व रमणीय आहे. प्रत्यक्ष
भर्वान शांकर तेथे अवतरले आहे असा भास होतो.
आपणास जर कधी र्ोरखपरू ला जाण्याचा योर् आला तर र्ीता
प्रेस व र्ोरक्षनाथ मवां दर पाहायला जरुर जावे. रात्ी कायाालयात मक्ु काम.
उद्या पासनू आपण नेपाळ वसमेकिे प्रयाण करणार आहोत.
नेपाळ हा राष्र वनसर्ा सौदयां ााने नटलेला, वहमालयाच्या पवात राांर्ानी
सजलेला प्रदेश आहे ते पाहू या पढु ील भागात.

नेपाळ सीमा सोनौली कडे
रवववार वद. २६ आॕक्टोबर १९८६
काल आपण र्ोरखपरू ला र्ोरक्षनाथाचे मनोरम दशान घेतले तर
आज नेपाळ च्या वसमेजवळ नौतनवा या र्ावाला जाणार आहोत. येथनू
सोनौली हे बॉिार वरचे र्ाव फक्त ८ वक. मी. वर आहे.
आज सकाळी प्रातःकमा आटोपनू व जयप्रकाशवसांहजी याांच्या
शभु ेच्छा सह प्रयाण के ले. सरु वातीचे र्ाव ४४ वक. मी. वर "फरें दा " हे
होते. वहमालयाच्या पवात राांर्ा जवळच असल्यामुळे खपु च वनसर्ारम्य
पररसर होता. आजबू ाजल
ू ा शेतात र्हू व सरसो ची वपके लावली.
सरसोची वपवळी धम्म फुले तर वेर्ळाच आनांद देत होती. हवेत सख
ु द
र्ारवा असल्याने प्रवास आनदां दायी होता. थकवा ही जाणवत नव्हता.
सहजपणे सायकल चालवत वपपीर्ांज, कांपॉसर्ांज ही र्ावे मार्े
टाकली आवण घनदाट सार्ाचे जर्ांल सरुु झाले. जर्ांल एवढे दाट की
सयु ावकरणानां ा पण प्रवेश वमळत नव्हता. वहमालय जवळ असल्याने
वनसर्ा आपले रुप दाखवत होता व त्याला पाहण्यात आम्ही र्का होतो
असे म्हटल्यास अवतशयोक्ती ठरु नये. या सख
ु द अनभु वातनू आम्ही
फरें दा येथे पोहोचलो हे कळलेच नाही.
सकाळच्या नास्त्याची वेळ झाल्याने आमच्या सायकल ची चाके
एका हॉटेल समोर थाांबली. समोर र्रम पकोिे तळण्याचा सांर्ु धाने

पावले हॉटेल किे वळली. मालक आम्हा सायकल स्वारानां ा पाहताच
स्वतः च म्हणाला “आईये बाबजू ी, र्रम पकोिे है.”
असे म्हणताच आम्हीही एका टेबल समोर बसलो. मालक स्वतः
प्लेट टेबलावर ठे वत म्हणाला “वलजीये, चटणी के साथ पकौिी का
आनांद वलजीये "
पकोि्याचा आनांद घेत असताना मालक म्हणाला " कहा जा रहे
बाबजू ी "
“जी, नेपाल काठमाांिू " - मी
" कहवां से चले थे ?”
“जी, नार्परू महाराष्र से "
“अरे बाप रे , बहूत लबां ी छलार्ां मार दी, हम लोक तो २०-२५
वक. मी. से ज्यादा कभी र्ये नही. बहूत परे शानी हूई होर्ी?”
“वो तो चलता है. वबना परे शानी, वबना मेहनत के मांजील कहााँ
वमलेर्ी.”
वा भई, पते की बात की. मजा आ र्या आपकी बाते सनु कर.
बहूत खचाा भी आया होर्ा "
सो तो है. लेवकन इतां जाम हो जाता है. उपरवाला कोई ना कोई
व्यवस्था कर देता है "
तो भई आज हम भी आपसे पैसा नही लेंर्े, चाहे तो और भी ले
लो. "

टमाटरच्या चटणी बरोबर पन्ु हा पकोिे आले. भरपेट नास्ता व
चहा झाला. आता दपु ारी जेवण नाही झाले तरी चालणार होते. बरे च दा
दपु ारचे जेवण समोरच्या र्ावी पोहचायचे असेल तर होत नसे. आज ही
तसेच होणार होते.
फरें दा ला हॉटेल मालकाचा वनरोप घेतला तेव्हा तो म्हणाला "
वापीस आनेपर यही रुकना बाबजू ी "
आम्हीही होकार भरुन पढु े वनघालो. आता दरू
ु न वहमालयाची
वशखरे वदसायला लार्ली. वहरवार्ार व उांचच उांच वहमालय पवाताला
पवहल्याांदा च पाहत होतो. त्याचे मनभावन रुप पाहताच प्रेमात पिावे
असे आमचे झाले. अर्दी रमत र्मत आम्ही नौतनवा या र्ावी
पोहोचलो. तेथे सरस्वती वशशू मवां दरात व्यवस्था झाली. प्रधानाध्यापक
कै लासनाथजी याांनी स्वार्त के ले. रवववार असल्याने शाळा ही बांद
होती. आज सायकल त्ास देत होती. ती वठक करण्यात वेळ र्ेला.
कारण पढु े चढाईचा रस्ता होता. रात्ी कै लासनाथजी च्या सोबत भोजन
झाले. बराच वेळ ते आम्हाला प्रवासा बद्दल मार्ादशान करत होते. र्प्पा
चे ओघात च झोप लार्ली.
उद्या आम्ही नेपाळ च्या वसमेत प्रवेश करणार होतो. तो वदवस ही
अववस्मरणीय करुन र्ेला ते पाहू या पुढील भागात.

भारत सीमेतून नेपाळ मध्ये प्रवेर्
सोमवार वद. २७ आॕक्टोबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण नेपाळ वसमे जवळील नौतनवा या र्ावी
पोहोचलो होतो. आज आपण नेपाळ हद्दीत प्रवेश करुन वहमालयाच्या
कुशीत बटु वल मध्ये जाणार आहोत.
आज सकाळी तयार होऊन कै लासनाथ जीचा वनरोप घेण्यापवु ी
र्रम वाफाळलेला चहा घेतल्याने नवीन देशात प्रवेश करण्यासाठी
स्फुती वमळाली.
नेपाळ देश कसा त्यावेळी कसा होता. म्हणजेच ३४ वषाापवू ी
आमच्या चश्मातनू आम्हाला कसा वदसला याचे वणान आपणास
वाचावयास वमळणार आहे.
मी स्वतः दसु ऱ्याांदा २०१२ मध्ये नेपाळ काठमाांिू दशान करुन
आलो. पण १९८६ साली आम्हाला पावहलेला वनरार्स नेपाळ आता
नजरे स पित नाही. आता व्यवसायीकतेचा स्पशा झालेला नेपाळ
पाहावयास वमळतो. म्हणनू च त्या वनरार्स वनमाळ नेपाळचे दशान
तम्ु हाला माझ्या नजरे तनू घिववणार आहे. नेहमीप्रमाणे सकाळी प्रस्थान
ठे वल्यावर फक्त ८ वक. मी. अांतरावरील सोनौली हे र्ाव अवघ्या २२
वमवनटात आले. समोर भारत देशाचे भव्य प्रवेश द्वार नजरे स पिले. तर
१०० फुट पलीकिे नेपाळ देशाचे प्रवेश द्वार होते.

सकाळचे ८ वाजले होते. नेपाळ मध्ये प्रवेशताच करांसी चेंज
करावी लार्ते. त्यासाठी आमचे जवळ फारशी कॕश नव्हती. जे होते ते
टॕव्हलर चेक च्या स्वरुपात, त्यासाठी स्टेट बाँक उघिण्याची वाट पहावी
लार्णार होती. समोरच रे ल्वे स्टेशन वदसत होते. वसमेवरील सवाात
शेवटचे रे ल्वे स्टेशन हे पाहण्यात, नांतर भारतीय चेक पोस्ट पाहण्यात
वेळ घालववला. पढु े नेपाळ ची चेक पोस्ट नेपाळ नॕशनल बाँकेची इमारत
वदसत होती. आज सकाळचा नास्ता रावहला होता तो ही करुन घेतला.
कारण पढु े देश, सांस्कृ ती, खानपान, चालीरीती सारे च बदलणार होते.
एकदाची स्टेट बाँक उघिली आमचे चेक एनकॕश करुन बाहेर
पिेपयात बराच वेळ लार्ला. समोर भारतीय चेक पोस्ट वर आमचे व
सामानाचे चेवकांर् झाल्यावर आम्ही " नो मॕन्स लॕि " मध्ये प्रवेश के ला.
दोन देशाच्या वसमे मधील जार्ेस " नो मॕन्स लॕि " म्हणण्याचा प्रघात
आहे. नेपाळ वसमेत प्रवेश के ला तेव्हा दपु ारचा एक वाजला होता.
नेपाळ च्या सैवनकानां ी पण आमचे व सामानाचे चेवकांर् के ले. एक
एक सामान त्याांना दाखवावे लार्ले यात बराच वेळ र्ेला. पढु े करांसी
चेंज करायला नेपाळी बाँके समोर राांर्ेत लार्लो. प्रत्यक्ष कांरसी
वमळेपयात वदि तास र्ेला. त्यावेळी भारतीय १०० रुपयाचे नेपाळी
१६८रुपये वमळत असत.
या सवा सोपस्कारानांतर नेपाळ वसमेतला प्रवास सरू
ु झाला.
हाताशी फार वेळ नसल्यामुळे जवळच मक्ु काम करायचा वनणाय घेतला.

चार वक. मी. व भैरावा हे पवहले र्ाव व पढु े ३० वक. मी. वर बटु वल हे
मक्ु कामाचे र्ाव एवढाच आजचा प्रवास. साधी छोटी छोटी दरु दरू
बाांधलेली घरे घराांच्या मार्े दरु वर भात शेती व त्या मार्े वहमालयाच्या
वहरव्यार्ार पवात रार्ां ा असे, सरळ सरळ रस्ता, वाहतक
ू फारशी नाही.
त्यामुळे सायकल चालववताांना मजा येत होती. पण बटु वल येता येता
अांधार झाला, स्रीट लाईट ही नव्हते.
बटु वल आले तेव्हा छोटी छोटी घर तर मार्े वहमालय पवात. जणू
वहमालयाच्या कुशीत वसलेलेछ सांदु र र्ाव. जेमतेम ५००० लोक
वस्तीचे र्ाव असावे. कुठे थाांबावे हा ववचार येताच शोधाशोधीत नर्र
पांचायत कायाालय नजरे स पिले. चला इथे ववचारु या म्हणनू आत
प्रवेश करुन ववचारले
" हम लोक नार्परू इवां िया से सायकल पर आये है. यहा रात मे
रहनेका जर्ह वमलेर्ा ?
ओ इवां ियासे वो भी सायकलसे इतना दरु आया ?
जी, सायकलसे - मी
ओ बिा बहादरू लिका है. देखो इधर इवां िया जैसा लाॕॕज होटल
नही है. लेवकन हमारा पचां ायतका र्ेस्ट हाऊस है. उधर तमु लोर् रह
सकते है. कोई चाजा नही.
मर् काय ? आांधळा मार्तो एक िोळा, देव देतो दोन " असे
काहीसे झाले.

आम्ही र्ेस्ट हाऊस वर पोहोचलो. साधी पण छान व्यवस्था होती.
वभांतीवर नेपाळी राजा ववरें द्र व राणी याांचे फोटो लार्ले होते. राजाबद्दल
लोकाांचे खपु प्रेम व आदर होता. पवहले थांिर्ार पाण्याने स्नान के ले.
वदवस भराचा शीण वनघनू र्ेला फ्रेश वाटत होती. पण भक
ु ही
किाक्याची लार्ली होती. जवळच एका हॉटेल मध्ये नेपाळी पध्दती
चे जेवण झाले. जेवणात चपाती, भाजी भात असे जेवण घेऊन
लवकरच झोपी र्ेलो.
उद्या आपण ११५ वक. मी. वरील नारायण घाट करावयाचे
ठरवले होते. पण प्रत्यक्षात आम्ही वतथे पोहचण्यात काय अिचणी
आल्यात ते पाहू या पुढील भागात.

बदपघाटची चढाई
मर्ां ळवार वद. २८ आॕक्टोबर १९८६
काल आपण नेपाळच्या वसमेत प्रवेश के ला असला तरी खरा
वनसर्ा माझ्या नजरे तनू आपण आज पाहणार आहोत.
सकाळी प्रातःस्मरण म्हणनू आम्ही आज ११५ वक मी. वरील
नारायणघाट पयात जायचे वनवित करुन प्रवास सरुु के ला पन्ु हा भैरावा
मार्े बदाघाट हा पवहला थाबां ा होता. र्दा वहरवे दाट जर्ल
ां सरुु झाले,
रस्त्यावर २७ वक. मी. पयात आम्ही होतो. र्दा वहरवाईचा आनांद घेत
असताना इथे अांतरा बद्दल चे अांदाज चक
ु तात. म्हणजे इतक्या वेळेत
अमक
ु स्थळी पोहचू असे असा अांदाज खोटा ठरतो. सततचा वतव्र उतार
चढाव व रस्त्यावरचे खि्िे पहायला वमळतात.
बदाघाटला पोहोचलो तेव्हा ९. ३० वाजले होते. २७ वक. मी.
अांतरात छोटे घाट व नदी नाले याांची सांख्या खपु होती. आता काहीतरी
पोटात घातले पावहजे याचा ववचार आला. तसेच प्रवदप ची सायकल
पांचर झाली होती. ती दरुु स्त होईपयंत भरपेट नास्ता झाला. कारण पढु े
जांर्ल व घाट रस्ताच आहे. "आर्े कुछ नही वमलेर्ा", असे नेपाळी
बाबाने सावां र्तले.
आता पररक्षाच असणार होती कारण थोि्या वेळात घाट सरुु
झाला. आतापयंत भारतात ५-६ घाट चढणे उतरणे झाले होते. पण हा

घाट त्यापैकी नव्हता. त्या घाटाचा बाप म्हणावा एवढा मोठा व खपु
चढाईचा होता. १ वक, मी. नांतर सायकल सामाना सकट हातात घेऊनच
चालणे सरुु झाले. ऊन जाणवू लार्ले. घामही वनघत होता तहानही
लार्ली होती आवण जवळ पाणी बाॕॕटल पण नव्हती. अधाा तासानतां र
एक झरा वरुन वाहताना वदसला. एकदम हायसे वाटले. शुध्द वनमाळ
पाणी ओजांळीत घेऊन पोटभर प्यायलो. थोिी तरतरी आली. पन्ु हा
हातात सायकल घेऊन सरुु झालो. खिी चढाई मळ
ु े दम लार्ला, पायही
दख
ु ायला लार्ले. काही वेळ एका झािाच्या सावलीत बसावे पण तीव्र
उताराच्या भार्ावर नीट बसण्याची जार्ा सापिेना.
कसेतरी अांदाजे १० वक. मी. चालनू झाल्यावर पहािातनू
पाण्याचा मोठा प्रवाह वाहत येण्याचा आवाज येत होता. वर चढलो तर
एक मोठा ओढा वाहत असलेला पाहून आनांद झाला. त्यावठकाणी एक
छोटे शांकराचे मांवदर बाांधले होते. ववसाव्यासाठी ओटाही होता.
सायकली उभ्या करायला काही सपाट भार्ही होता. सायकली उभ्या
करुन थांिर्ार पाण्याने चेहरा धतु ला व र्ारे र्ार पाणी वपऊन तरतरी
आली. भर्वान शांकराचे दशान घेऊन जरा ववसावलो. समोर दोन-तीन
टपरी वजा हॉटेल वदसलेत वतथे स्रीया खाद्य पदाथा ववकताना वदसल्या.
नेपाळी पद्धतीचा भात व पहािी झािपाल्याची भाजी असे जेवण वमळत
होते, भक
ु ही लार्ली होती. कारण घाट चढताना शरीराची वाट लार्ली
होती.

जेवण घेऊन ववश्रातां ी घेतली. दरम्यान त्या मवहला वसर्ारे ट फुकत
बसल्या होत्या. पण इकिे हे खपु कॉमन होते. पढु े पढु े सवात् हेच दृश्य
होते. एका वठकाणी तर पोरां रित बसले असनू मवहला दारु वसर्ारे ट वपत
र्प्पा मारताना वदसल्या.
आम्हालाही सांध्याकाळच्या आत पल्ला र्ाठायचा असल्याने
पन्ु हा सायकल वर स्वार झालो. आता मात् घाटाचा तीव्र उतार सरुु
झाला. पहाि फोिूनच रस्ता तयार के ल्यामळ
ु े दोन्ही बाजल
ू ा उांचच उांच
पहाि व मध्ये रस्ता. रस्त्यावर पहािाची पिलेली माती, छोटे दर्ि व
माती यातनू चालववणे अवघि झाले होते. दर्िाला चक
ु वत तीव्र
उतारावर चालववताना ब्रेक मारला तर घसरुन पिण्याची भीती होती ४५ वक. मी. नतां र तीव्र ऊतार कमी झाला. तेव्हा जीवात जीव आला.
कारण कोणत्याही क्षणी पिण्याची शक्यता होती. इतक्यात काही घर
झोपिी वजा हॉटेल पाहून थाांबलो. या सवा प्रकारात प्रवदपच्या
सायकलाची सीट तटु ली. सदु वै ाने एक दक
ु ान वमळाले. र्ावाची
लोकवस्ती ९०- १०० असावी. रस्त्याच्या बाजल
ू ा ढाब्या सारखां हॉटेल
होतां. वतथे भोजन व वनवासाची सोय होती. सवाच लाकिाची घरे
दमु जली होती. खाली ढाबा व वरच्या मजल्यावर राहण्याची व्यवस्था.
काही चहाची दक
ु ाने होती. सायकल दरुु स्ती होईपयंत चहा मार्वला.
र्ावाचे नाव " अरुणखोला " अथाात खोला म्हणजे पहािातून वाहत
येणारी नदी असा अथा होतो आवण खरोखरच बाजूला नदीचे पात् होते.
पाणी तर इतके वनतळ स्वच्छ होते की नदीचा तळ स्पष्ट वदसत होता.

पहािी नदी असली तरी इथे खपु खळखळणारा दर्ि धोंि्यातनू
जाणारा प्रवाह नव्हता. पाणी पण खपु खोल नव्हते जेमतेम फुटभर,
खाली मऊसर वाळू व त्यातील चमकणारे छोटे दर्ि वदसत होते. सांदु र
नदी वकनारा पाहून स्नान करण्याची इच्छा झाली. नदी पलीकिे उांच उांच
िोंर्र, दाट वहरवी वनराई पाहून आम्ही "वनसर्ााच्या र्ावात" उभे
आहोत असे वाटत होते, कुणीही प्रेमात पिावे असेच ते र्ाव होते.
राहण्याचा मोह ही झाला. पण अद्याप तीनच वाजले होते व नारायण
घाट ला जायचे होते. वापस येताना एक रात् इथे राहायचे असे ठरवनू
पढु े वनघालो.
आपण ठरवतो तसे होईलच असे नाही ४०-५० वक. मी. तर आहे,
सहज नारायणघाटला जाऊ असे वाटत होते पण रस्ता तसा नव्हता.
पन्ु हा १-२ वक. मी. घाट रस्ता, मध्येच एखादा पाण्याचा ओढा
पण पल
ू नाही. दर्ि, पाणी यातनू च वाट काढावी व पढु े जात रहावे.
असे पाण्याचे ओहोळ जार्ोजार्ी पार करुन जावे लार्ायचे या
दमछाकीत अांधार व्हायला लार्ला. हा पवू ेकिील देश असनू इथे
वदवस लवकर मावळतो. सदु वै ाने आता जांर्ल भार् कमी होऊन नार्री
वस्तीच्या खणु ा वदसू लार्ल्या होत्या. भातशेती व लहान लहान घरे व
रॉके लचे वदवे लावल्यामळ
ु े उजेि वदसू लार्ला.
समोर एक र्ाव वदसले. साधारण ७०-८० घराांची वस्ती असावी.
अधां ार झाल्याने पढु े जाणे शक्य नव्हते तेव्हा ववचार आला. इथे रात्ीचा

आसरा मार्ीतला पाहीजे. र्ावाचे नाव " प्रर्ती नर्र " होते. सायकली
उभ्या करुन समोरच्या घरा जवळ र्ेलो. एक नेपाळी र्ृहस्थ उभे होते.
त्याांना पाहून अवनलने हात जोित ववचारले "अांकल यहा कोई रहनेकी
व्यवस्था हो सकती है". क्यौ नही. अपना इस्टाफ हॉटेल तो है.
आम्ही जरा वस्मत करत पावहले. त्याचे घर हॉटेल या पररभाषेत
बसत नव्हते. होते ते लाकिी बाांधनीचे दमु जली घर. खालच्या
मजल्यावर एका बाजल
ू ा ढाबा सारखी भट्टी व वकचन तर दसु ऱ्या
बाजल
ु ा टेबल खूच्याा ठे वलेल्या. मार्े त्याांची झोपायची खोली व
वरच्या मजल्यावर राहण्याची व्यवस्था या घरात वीज नव्हती.
मालकाचे नाव होते ऋषीराम शमाा.
आमच्या जवळ पयााय नव्हता. सवा घरे सारखीच. आम्ही वरच्या
मजल्यावर वबछाने लावले. वरचा भार् ही पणु ा बांद नव्हता. बाहेरुन थांि
हवा येत होतीच. श्रीमती शमाानी र्रम भात व पहािी पालेभाजी असे
जेवण करुन वाढले. वह भाजी कोणती होती ते मात् कळले नाही.
शमााजीच्या शेतातीलच होती हे कळले. जेवण छान झाले.
रात्ी शमााजी बरोबर सांस्कृ ती, भाषा यावर चचाा झाली. नेपाळी
भाषेतील काही शब्द मराठी भाषे सारखेच होते. भात कादां ा इ. काही
वहदां ी सारखेही. थाांबा - राक्नसू , वधरे चवलये - ववस्तारे हाक्नसू . वतमर
नाम के हो इ. इ. येथे स्त्रीप्रधान सांस्कृ ती आहे. तीच हॉटेल चालवीते.

वसर्ारे ट दारु स्त्रीयानां ी वपणे वह सामान्य बाब आहे असल्याचे शमााजीनी
साांवर्तले. आज थांिी खपू नसल्याने झोप चाांर्ली लार्ली.
उद्याच्या भार्ात रात् कुठे व कशी काढावी लार्ली वह कथा
जास्त वचत्त थरारक आहे हे पाहूया पढु ील भागात.

महूखोलाची अत्रवस्मरणीय राि
बधु वार वद २९ आॕक्टोबर १९८६
ला आपण महाखोला या वहमालयाच्या कुशीत धबधब्याचा
आनदां घेत रात्ी मक्ु काम करणार आहोत.
काल आपण बदाघाटची खिी चढाई, अरुणखोला या वनसर्ााच्या
र्ावाचे वणान वाचलत व प्रर्तीनर्र च्या ऋषीराम शमाा याांच्या घरी
मक्ु काम के ला.
आज सकाळी ६.३० लाच ऋषीरामजीच्या हातचा चहाचा
आस्वाद घेऊन वनघालो तर धक्ु यानी आपली चादर सवा आसमांतावर
पाांघरली होती. हळूहळू प्रकाश वदसत होता. पण अद्याप सयु ानारायण
देवाचे आर्मन व्हायचे होते. िाबां री रस्ता बरे च वठकाणी उखिून र्ोटे
वर आल्याने सायकल त्या दर्िावर उसळून चालत होती आणी धूळ
ही उित होती. सोबतीला दववबांदचू ी वषाा कपि्याांवर होऊन कपिे
धळ
ु ीने माखले जात होते. इतक्यात एक रक भरधाव वेर्ाने येऊन धळ
ू
उिवनू र्ेला. एकदम िोक्यात वतविक र्ेली. प्रवदपने तर वशवीच
हासिली. रकने उिववलेल्या धळ
ू ीने सवांर् धळ
ू ीने माखले होते. त्या
क्षणी हसावे की रिावे अशी वस्थती झाली. आम्ही खपु वेळ
एकमेकाांकिे पाहुन हसनू घेतले

पढु े थोि्यात वेळात नारायणी नदी आली. वतचे पात् खोल
नसल्याने आम्ही स्नान करुन नारायणघाटला पोहोचलो
नारायणघाट हे सोनौली ते काठमाांिू दरम्यान असलेले एकमेव
शहर आहे. लोकसख्ां या अदां ाजे त्यावेळी ४०- ५० हजारच्या आसपास
असावी. येथे नास्ता करावा म्हणनू एका हॉटेल मध्ये घसु लो तर समोर
काउांटर वर एक मवहला वसर्ारे ट ओढत उभी होती. आम्ही नास्त्या
बद्दल ववचारले. तेव्हा ती बोलली
" वसरफ भाजी पिु ी वमलेर्ा "
ठीक है, चार प्लेट दो "
भाजी परू ी चा आस्वाद घेत मुर्वलांर् किे वनघालो.
हा काठमािां ू किे जाणारा महामार्ा सपां णु ा घाट रस्त्याने भरलेला
आहे. अरुांद व नार्मोिी रस्ते. समोरुन रक आली तर जायला जार्ा
नाही. पण इथे खपु वशस्त होती. सायकल स्वाराांना पाहून रक चालक
आपले वाहन िाबां री रस्त्यावरुन उतरवनू आम्हाला वाट करुन देत. तर
एखादा वदल्ली किील कारचालक असल्यास आम्हाला जीव
वाचवावा लार्े. अश्यातच समोरुन येणाऱ्या कारची प्रशाांत च्या
सायकलला धिक बसली. कारवाल्याचे फारसे नक
ु सान झाले नाही पण
सायकलचे ब्रेक तटु ले. थोिक्यात प्रशाांतला दख
ु ापत होता होता
वाचली. या जीवघेण्या प्रसांर्ातनू वाचलो म्हणनू आम्ही परमेश्वराचे
आभार मानले व पढु े वनघालो. नारायणघाट तर मार्े पिले पण पढु े

एकही र्ाव वदसेना. पण वनसर्ााने आम्हाल
ां ा धक्क्यातनू सावरले. या
चढ उताराच्या घाट रस्त्यावर उजव्या बाजल
ू ा उत्तांर्ु वहमालयाच्या उांच
किा व त्यावरुन पिणारे असांख्य छोटे छोटे धबधबे. त्यामळ
ु े अांर्ावर
उिणारे तषु ार, हे दृश्य खपु मनोहारी वदसत होते, बराच वेळ आम्ही
जलतुषाराांचा आनांद घेत होतो. आमच्या जवळ तेव्हा कॕमेरा नव्हता.
नाहीतर त्या वेळचे दृश्य आता दाखवता आले असते. िाव्या हाताला
खोल दरीत खळखळणारी नारायणी नदी. वकत्येक वक. मी. पयात
असणारे हे दृश्य आम्ही पवहल्याांदा पाहत चाललो होतो. या वनसर्ााचा
आनांद घेत आम्ही दपु ारी दोन वाजता मुर्वलांर् या र्ावी पोहोचलो.
मर्ु वलांर् हे पोखरा व काठमाांिू या दोन र्ावाला जोिणारे
महत्वाचे र्ाव. नारायणी व कोसी नद्याचां ा सर्ां म मध्ये महादेवाच्या
वपांिीच्या आकाराचा पवात. लोखांिी दोराच्या साह्याने तयार के लेल्या
पल
ु ावरुन पोखरा येथे जाता येते. येथे ररव्हर राफ्टींर् सोय असल्याने
ववदेशी पयाटकाचां ी र्दीने र्जबजलेले छोटेशे र्ाव. जेमतेम १००
घराांची हॉटेल व्यवसायीकाांची वस्ती. घरे म्हणजे पुवी वणान के लेली
लाकिी बाांधणीचे घरे . इथे रात् वस्ती करावी म्हणनू थाांबलो. भक
ु ही
लार्ली असल्यामळ
ु े एका हॉटेलात वशरलो. रुपसी रे स्राॕॕ असे त्याचे
नाव भोजन म्हणजे इथे भात भाजी हेच. चपाती वमळत नाही. पण
सावमष जेवण वमळते. जेवण झाल्यावर राहण्या बाबत चौकशी के ली.
पण प्रत्येक जण इथे नकार देत होता. कारण ररव्हर राफ्टींर् साठी
आलेल्या ववदेशी पयाटकाांमळ
ु े सवा हॉटेल बक
ु होते. ते लोक पैसेही खपु

देत त्यामळ
ु े सायकल स्वारानां ा ठे वण्यास कुणीही तयार नव्हते पढु े जावे
वतथे व्यवस्था होईल असेच साांर्त होते. नाइलाजाने पढु े वनघालो.
तोपयंत दपु ारचे ३. ३० वाजले होते. रस्ता म्हणजे सांपणू ा घाट रस्ताच.
उजवीकिे उांच वहमालय व िावीकिे दरीत नदी यावशवाय कोणतेही
दृश्य नव्हते. सरु वातीला आनांद दायी वाटणारा हा वनसर्ा आमची
पररक्षाच घेत होता. रस्त्यावर वाहने पण वदसत नव्हती. १०-१२ वक.
मी. चाललो तरी एकही र्ाव वदसेना अधां ार पिायला लार्ला. मात्
आणखी चार वक. मी. नांतर एक मोठा धबधबा िोंर्रावरुन पिून नदीला
वमसळत होता. त्याच्या आवाजाने आणखी भयाणता जाणवत होती.
पणु ा अांधार झाला.
पण देव पाठीराखा, काही तरी सोय करणारच होता. पल
ू
ओलाांिून पढु े र्ेलो तर अांधक
ू सा प्रकाश येताना वदसला तेव्हा आशेचा
वकरण वदसला. समोर जाऊन पाहतो तर दोन तीन घरे रस्त्याच्या िाव्या
हाताला त्यामार्े खोल दरीत नदीचा आवाज येत होता. तर रस्त्याच्या
उजव्या बाजल
ू ा आणखी चार घरे व त्यामार्े िोंर्र, जीवात जीव आला
िावीकिील घरातनू प्रकाश येत होता.
सायकल वरुन उतरत एका घराचा दरवाजा वाजवला. एक
नेपाळी व्यक्ती बाहेर आले. प्रश्नाथाक नजरे ने पाहत ववचारले.
क्या होना?

" हम लोक इवां िया से सायकलसे आये है. रहनेका कोई व्यवस्था
नही हो रही. मर्ु वलांर्मे भी जर्ह नही वमली. आज की रात हमे आपके
घर रहने दो. "
मी एका दमात बोलनू त्याला आमची अिचण सावां र्तली.
" पर इतना लोर्ोंका रहनेका जर्ह हमारे पास नही. हमरा छोटासा
मकान है. "
" थोिी सी जर्ह दे दो. हम लोक रह लेंर्े. "
" घरमे तो जर्ह नही है. पर ये सामने बालकोनी है उसमे रह लो."
घर म्हणजे एक खोली खालच्या मजल्यावर त्यातनू वर जायला
जीना व वर एक खोली व त्याांची लाकिीच बालकनी एवढेच.
आम्हाला हो म्हणण्या वशवाय पयााय नव्हता म्हणनू सामान वर
बालकनीत ठे वले.
र्ावाचे नाव " महाखोला " खोला म्हणजे पाण्याचा सोय
असलेले वठकाण
वरुन पिणाऱ्या मोठया धबधब्यामळ
ु े तो महाखोला. नेपाळी
बाबाचे नाव " मनीराम "
घरात रॉके लचे वदवेच. नेपाळी अम्माने र्रम भात व त्याच्ां या शेती
तील भाजी असे जेवण प्रेमाने वाढले,

आतल्या खोलीत त्याचां ा पररवार झोपला होता. व बाहेर आम्ही
बालकनीत. थांिीने जोर धरला होता. आम्ही आमचे जवळचे सवा कपिे
स्वेटर अांर्ावर चढवले. हातमोजे पायमोजे घातले. दोघे बालकनीच्या
एका बाजल
ू ा. तर दोघे दसु ऱ्या बाजल
ू ा वरुन दोघाच
ां े ब्लॕकेट तरीही थिां ी
वाजत होती. थांिीने कुिकुिीतच रात् काढली.
त्याांनी एवढया अिचणीतही आसरा वदला म्हणनू आम्ही
मनीरामजीचे आभार मानले.
दसु रे वदवशी आम्ही काठमािां ू ला पोहचू असे वाटत होते. पण
खरे च आम्ही पोहोचलो काय? ते पाहू या पुढील भागात.

पहाडावरचे गाव नौत्रबसे
र्रुु वार वद ३० आॕक्टोबर १९८६
काल किाक्याच्या थांिीत मौखोलाच्या मनीरामजीनी रात्ीचा
आसरा व जेवण वदले म्हणनू आम्ही पढु चा प्रवास करण्यास वसद्ध झालो
होतो.
आज सकाळी मनीरामजीच्या हातचा काळा चहा घेऊन नौवबसे
किे प्रस्थान के ले. धक्ू याची दाट चादर वातावरणात पसरल्याने अधां क
ु से
वदसत होते. सयु ा नारायण याांनी अजनू दशान वदले नव्हते आज ६५ वक.
मी. नौवबसे व पढु े २६ वक. मी. काठमाांिू हा प्रवास अजनू बाकी होता.
या भार्ात नार्री सुववधेचा अभाव असल्याचे जाणवल्यामळ
ु े काल
नारायणघाट ला काही वबस्कीटाचे पिु े सोबत घेतले होते. कारण या
मार्ाात छोटी छोटी ५०-६० लोकसांख्या असलेली र्ाव होती. तेथे
जेवण वमळे ल अशी शक्यता कमी होती.
आजही आमच्या सायकल प्रवासाचा कस लार्त होता. सतत
चढ उताराचा घाट रस्ता. र्त तीन वदवसापासनू रस्त्याच्या उजव्या
हाताला वहरवाकांच वहमालय पवात व सांदु र सांदु र वरुन पिणारे झरे ,
धबधबे तर िाव्या बाजल
ू ा खोल दरीत वाहणारी नदी व त्या पलीकिे
पन्ु हा पवात. दरु वर बाांधलेली छोटी छोटी घरे , शेजारी उतारावर भातशेती
असे दृश्य वदसे तेव्हा मनात ववचार येई हे लोक नदी पार करुन पलीकिे
घरी कसे जात असतील. पण प्रश्नाचे उत्तर थोि्या वेळातच वमळाले.

दोरानां ी बाधां लेला पल
ू वदसला व त्या पल
ु ावरुन लोक िोक्यावर सामान
घेऊन जाताना वदसत होते हे पाहताना वेर्ळाच आनांद वमळत होता.
वतथल्या रवहवाश्याांना पण आम्ही सायकलने जात आहोत याांचे
कौतक
ु वाटत असायचे. एकदा तर रस्त्यात थाबां वनू ववचारलेच. कुठून
आलात आदी चौकशी के ली व आग्रहाने चहा व वबस्कीटे वदलीत. पढु े
२० वक. मी. चालल्या वर भोजनालयाची चौकशी के ली. पण कुठे च
हॉटेल नव्हते. एका वठकाणी बोिा पावहल्यावर र्ेलो तर हॉटेल बदां
असल्याचे साांवर्तले. पन्ु हा पधां रा वक. मी. पढु े र्ेल्यावर वरही हॉटेल
मालक बाहर र्ये है असे उत्तर वमळाले. मर् काय आदल्या वदवशी
खरे दी के लेली वबस्कीटे खाऊनच भक
ु भार्वावी लार्ली.
दपु ारी दोनच्या समु ारास शेजारी वाहणाऱ्या नदीचा भार्
रस्त्यापासनु खपु खोल भार्ात नव्हता जेमतेम ३-४ फुट खाली उतरुन
जावे लार्त होते. पाणी पण खोल नसनू थोिे उथळ व र्ोटाि भार्
असल्यामळ
ु े स्नान करण्यासाठी सोयीचे होते म्हणनू नदी पात्ात
उतरलो.
बफा ववतळून वाहत आलेले पाणी शध्ु द व स्वच्छ होते. दपु ारची
वेळ असल्याने थिां ीचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यामळ
ु े बराच वेळ
स्नानाचा आनांद घेतला. व कपिे ही धवू नू टाकले. यात मात् बराच वेळ
र्ेला.

सयु ादवे ाचे दशान पवातामळ
ु े उशीरा झाले असले तरी पवाताआि
ही तो लवकर जात असे त्यामळ
ु े दपु ारी पाच नांतर अांधार होण्याच्या
आत वनवारा शोधावा लार्ायचा. आजही तसेच झाले होते. अांधार
पिता पिता आम्ही फक्त नौवबसे या र्ावा पयातच पोहोचलो होतो.
नौबीसे हे र्ाव पहािावर वसले होते. कारण रस्त्यानांतर घरे बाांधायला
जार्ा नसल्याने पहािावर छोटी छोटी घरे बाांधली होती. हतौंिा वबहार
किून येणारा रस्ता येथे वमळत होता. त्यामळ
ु े दोन चार हॉटेल चे फलक
वदसत होते.
आता स्नान झाल्याने भक
ु ही लार्ली होती. म्हणनू वर पावहले
तर एका घरावर " पासांर् र्ोपणा लामा होटल" असा देवनार्री भाषेत
वलवहलेला फलक वदसला व आशा वाटली इथे भोजनासाठी ववचारावे
म्हणनू टेकिीवर चढून र्ेलो तर एक बटु के से र्ोरे मध्यमवयीन नेपाळी
र्ृहस्थ वदसल्यावर ववचारले
" लामाजी, इधर खाना वमलेर्ा ?
क्यौ नही, सब वमलेर्ा अांिा, वचकन, मटन सब बोलो, क्या बनाके
दू ?
" हम लोक वेज खाते है, रोटी सब्जी वमलेर्ा ?
हॉ वमलेर्ा. लेवकन एक घांटा लर्ेर्ा.
हाां चलेर्ा " प्रवदप
पढु े के व्हा जेवायला वमळे ल हे साांर्ता येत नसल्यामुळे जेवूनच
पढु े जायचे ठरवले.

लामाजी, सब्जी कौनसी है ? प्रवदप
आलू की बना देता हू - लामाजी
चलेर्ा " प्रवदप, कारण तीन वदवसापासनू भात वा पहािी
पालेभाजी असेच जेवण झाले होते.
आज वेर्ळे काही वमळणार म्हणनू आनांद होता. या दरम्यान पणु ा
अांधार झाला.
लामाजी " काठमाांिू वकतना दरू है ? - अवनल
" बस वसफा २६ माईल का घाटी है " लामाजी
" खाना खाकर जा सकें र्े - अवनल
नही, बाबजू ी सबसे बिा घाटी है. अभी तक वजतना घाटी चढे
हो. उससे भी बिा घाटी है. परू ा पैदल जाना पिेर्ा. साइवकल नही
चलेर्ी, आज इधर ही सो जाव. - लामाजी.
म्हणजे आम्ही आज काठमाांिू ला जाऊ शकणार नाही हे वनवित
झाले. सायकल वरचे सामान हॉटेल मध्ये आणनू सायकली एका उांच
भार्ावर लावनू ठे वल्या मर् वनधाास्त पणे जेवणाचा आनांद घेतला. तीन
वदवसाांनी आज भाजी पोळी हे जेवण वमळाले होते. रात्ी र्ाण्याच्या
भेंि्या खेळून उशीरा झोपी र्ेलो. उद्याचा प्रवास फक्त २६ वक. मी.
असला तरी सवाात मोठा घाट चढून जायचे होते. तो कसा चढून र्ेलो
व काठमाांिूला कुठे मक्ु काम के ला ते पाहू या पुढील भागात.

२६ त्रक मी घाट चढाई / काठमांडू प्रवेर्
शक्र
ु वार वद ३१ आॕक्टोबर १९८६
आपण काठमाांिूला पोहोचणार आहोत. तत्पवु ी कालच्या भार्ात
के वळ ९० वक. मी. अतां र सध्ु दा र्ाठू न शकल्याने नौवबसे या
पहािावरच्या र्ावातील लामा हॉटेल मध्ये थाांबलो होतो.
आज सकाळी वदवस उजािल्यावर लामाजीच्या हातचा किक
चहा वपऊन प्रवासास सरु वात के ली. आजचा प्रवास फक्त २६ वक. मी.
असला तरी महा कठीण होता. अद्याप सहस्त्ररश्मी नारायणाचे आर्मन
व्हायचे होते. बोचरी थांिी कायम होती.
र्ावापासनू घाट सरुु झाल्याने कसेबसे १ वक. मी. अांतर
सायकलने पार के ले मर् मात् सायकल हातात धरुन चालत रावहलो. ३
वक. मी. आल्यावर पहािाच्या टोकावर पोहोचलो तर समोर त्याहून
मोठे पवात वशखर वदसत होते आवण त्यावर पोहोचण्यासाठी दोन तीन
टेकि्या चढून जावे लार्णार होते. थोिा वहमां त दाखवनू म्हणालो "
चलो, हर हर महादेव "
त्या तालात सवाानी नारा देऊन चढायला सरु वात के ली. " जोर
लर्ाके हैया " हर हर महादेव म्हणत त्या पवात वशखरावर पोहोचलो.
आता घाट रस्ता सांपेल असा आमचा कयास होता, पण तो साफ खोटा
ठरला. पवात वशखरावर पोहोचताच आणखी मोठे वशखर वदसले तेव्हा

प्रशातां च्या तोंिून सहजपणे बाहेर पिले " अरे बापरे " सवााचे हात
तोंिावर र्ेलेत. पण वहमां त हारायची नव्हती. एकूण असे सात वशखर
पार करुन जायचे होते. वतसरे वशखर चालनू जेमतेम दहा वक. मी. अांतर
चालनू झाल्यावर एक चहा टपरी वमळाली. र्रम चहा व ब्रेि
वमळाल्याने नव्या उत्साहाने वाटचाल सरुु झाली.
अजनू ४ पवात वशखर पार करावयाची होती. उजवीकिे मोठा
पवात तर िावीकिे खोल दरी. नौवबसेपासनू मात् नदी सोबत नव्हती.
समद्रु सपाटी पासनू ३००० फूट उांचीवर आल्यावर आम्हाला पेरुची
झािे वदसली. थोिा ब्रेक घेऊन भरपरू पेरु तोिून घेतले. आता एका
हातात सायकल तर एका हाताने पेरु खात आणखी तीन पवात चढून
झाले. पण आता खपु थकलो होतो. पाय दख
ु त होते, दम लार्ला होता.
म्हणनू जरा वेळ सायकली बाजल
ू ा लावनू बसलो. पढु चा सातवा व
शेवटचा पवात चढून जायचे आव्हान बाकी होतो. दरुु न िोर्ांरावरुन एक
पाण्याचा झरा वहात असल्याचा आवाज येत होता. जवळचे पेरु ही
सांपले होते. प्रवदप सहजपणे बोलला " अरे यार, काहीतरी खायला
वमळाले तर बरे होईल "
असे म्हणताच मला आठवण झाली. आपल्या जवळ सातचू े पीठ
आहे. नार्परू हून वनघताांना आईने सातच्ू या पीठात बारीक साखर घालनू
वदली होती. जवळच पाण्याचा झरा होता. वपठात पाणी घालून सवांनी
सातपू ीठ खाऊन घेतले व चढाईला सरू
ु वात करुन शेवटचा टप्पा
र्ाठला. सवाात वर भारतीय सैवनकाांनी १९५३ ते १९५७ या

कालावधीत काठमािां ू ते सौनोली हा " वत्भवु न राजपथ" बाधां ताना ज्या
सैवनकाांना आपले प्राण र्मवावे लार्ले त्याांचे स्मरणाथा नेपाळ सरकारने
" शहीद स्मारक बाांधले होते वतथे येऊन पोहोचलो.
हा राजमार्ा आपल्या भारतीय सैवनकानां ी बाधां ला हे स्मारकावर
वलवहलेले वाचल्यावर आमचा ऊर स्वावभमानाने भरुन आला. कारण
र्ेले चार वदवस आम्ही ज्या रस्त्यावरून चालत आलो, अनेक मोठ्या
पवातानां ा कापनू , मध्ये येणारे अनेक छोटे मोठे पाण्याचे प्रवाह होते,
त्यावर पल
ू बाांधनू तयार के ला होता. भारतीय सैवनकाांना श्रध्दाांजली
अपाण करुन पढु े वनघालो तर ४-५ वक. मी. उतारच होता के वळ अधाा
तासातच आम्ही काठमाांिू शहरात पोहोचलो.
आता इथे मक्ु काम कुठे करावा हा प्रश्न आला ?. हा देश हे शहर
आमच्या साठी नवीन होते. कुठलेच पररचय पत् ओळख ईथे चालणार
नव्हती. वततक्यात अवनल म्हणाला " नर्र पांचायत मध्ये ववचारु या "
रस्त्यात एकाला नर्र पचां ायतचा पत्ता ववचारुन " न्यू रोि " वार
आलो. हा काठमाांिू चा मेन रोि व प्रमख
ु बाजारपेठ आहे. नर्र पांचायत
कायाालयात पोहोचलो तेव्हा ११ वाजले होते.
आमच्या पैकी अवनल व प्रवदप पच
ां ायत कायाालयात
चौकशीसाठी र्ेले तोवर आम्ही समोर रस्त्यावर उभे होतो. पलीकिे
स्पेअर पाटाच्या दक
ू ानातनू सरदारजी आमचेकिे पाहत होते. आमच्या

पेहराव व अवतारावरुन आम्ही भारतातनू सायकलने आलोत असे
त्याांनी तािले व इशारा करत मला बोलावनू आस्थेने चौकशी के ली.
भई, कहवां से आ रहे हो. " सरदारजी
नार्परू महाराष्र से " मी
इतनी दरू से भई बहोत वहमांत कर ली. हमने इवां ियासे सायकलसे
आये हूए बहूत लोक देखे लेवकन इतनी दरु से तो पहली बार देखा है.
कहवां रुके हो ?
वो ही रहनेका वठकाणा ढुांढ रहे है "हमारे साथी सामने आॕफीसमे
र्ये है. -मी
अरे भाई, िरनेकी कोई बात नही. अपना र्रुु द्वारा है ना. वजतने
वदन रहना है रह लो. मै अभी फोन करता हू.
त्याांनी लर्ेच र्रुु द्वारात फोनने कळववले व एक वचठ्ठी हातात देत
म्हणाले
" कहना की चरणजीतवसर्ां ने भेजा है.
इतक्यात प्रवदप व अवनल ही नर्र पांचायत आॕफीसातनू बाहेर येत
म्हणाले. " त्याांच्या किे र्ेस्ट हाऊस नाही. पण त्याांनी २५० रु िोनेशन
वदले आहे.
मी पण त्याांना राहायची सोय सरदारजीमळ
ु े झाल्याचे साांवर्तले.
व आम्ही र्रुु द्वाराकिे वनघालो.

थोि्याच वेळात बार्मती नदीच्या पल
ू ाजवळील र्रुु द्वारा र्ाठले.
आमच्या जवळील वचठ्ठी पाहताच सरदारजींनी एक मोठा हॉल उघिून
वदला व सोबत एक जाि सतरांजी वदली जी हॉलभर परू े ल एवढी मोठी
होती.
आम्ही स्नान करुन पन्ु हा सायकलने येऊन न्यु रोिवर एका
पांजाबी हॉटेल मध्ये जेवण घेतले. व परत जाऊन र्रुु द्वारात येऊन
झोपलो.
सध्ां याकाळी पन्ू हा वफरत वफरत न्यु रोि ला आलो. काठमाांिू
शहराचा मख्ु य भार् असलेला हा पररसर व्यापारी पेठ, ववववध
प्रकारच्या दक
ु ानाांनी व र्दीने र्जबजलेला होता.
आम्ही महाराष्र पद्धतीचे भोजनालय शोधत होतो. कारण
सकाळचे पांजाबी जेवण फारसे आविले नव्हते. एका वहदां ू व्यापाराने
आम्हाला " ओम भोजनालय " चा पत्ता साांवर्तला.
हे ओम भोजनालय मारवािी पद्धतीचे छान हॉटेल होते. दोन
भाज्या दाल, रोटी व भात आदी र्रमार्रम भोजन वमळाल्याने पोटभर
मनसोक्त भोजन झाले.
पढु ील पाच वदवसात आम्ही ववववध स्थळाच
ां े दशान घेतले. त्याचे
वणान आपण दररोज वाचनू आनांद घेणार आहोत ते पाहू या
पुढील भागात.

काठमांडू र्हर दर्पन
शवनवार वद. १ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण काठमाांिू शहरात कसे पोहोचलो व
मक्ु काम कुठे के ला ते वाचलत तर आज काठमािां ू ची धमाल र्म्मत
आज वाचणार आहोत.
काल रात्ी जेव्हा र्रुु द्वारात पोहोचलो तेव्हा थांिी वाढली होती.
त्या दृष्टीने सोय करायची म्हणनू मोठ्या सतरांजीच्या चार घि्या घालनू
त्यावर आमचे नेहमीचे आथांरुण घातले. वखिक्या पणु ा बांद के ल्या तरी
थांिी जाईना म्हणनू स्वेटरही घातले, व पायमोजे घालनू झोपलो.
प्रवासातला थकवा असल्याने र्ाढ झोप लार्ली.
सकाळी जेव्हा उठलो तेव्हा काचेच्या तावदानावर आतल्या
बाजनू े दववबांदू साचले होते. व र्ांमत म्हणजे ज्या सतरांजीवर वबछाने
घातले होते. त्या सतरांजीच्या खालच्या बाजनू े दववबांदू जमा झालेले
होते. तम्ु हाला खरे वाटणार नाही. पण ही वस्तवू स्थती होती.
आज अवनल माहूरकर याचा वाढवदवस, वदवाळीचा पवहला
वदवस व नेपाळी नव वषााचा पवहला वदवस असा वतहेरी योर् आल्याने
सवात् आनदां ाचे वातावरण होते. त्यात र्रुु द्वाराचे लालबहादरू वसर्ां यानां ी
साांवर्तले

" आज वदवाली है. आज सभी लोर् यही खाना खायेंर्े " दोपहर
दो बजे "
म्हणजे आज भरपरू वेळ होता. आज सायकल न घेता पायीच
वनघालो तर र्रुु द्वाराच्या समोर वदवाळी चा बाजार लार्ला होता.
भाजीपाला, खेळणी, फळे . ववववध खाद्य पदाथााचे बरोबर मासाांहारी
वस्तांचू े पण दक
ु ाने लार्ली होती. नेपाळ हे वहदां ू राष्र असले तरी
मासाहार करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. वैवशष्ट्य म्हणजे र्ाय, बकरी,
बैल, म्हैस. रानरे िे, जर्ांली प्राण्याांचे मांिु के एका रॕकवर सजवनू ठे वले
होते व ग्राहक जे मार्तील ते माांस कापनू देत होते. आमच्या साठी हा
प्रकार नववन होता. कारण माांसववक्रीचे दक
ु ाने वेर्ळ्या जार्ी असत.
त्यातही बकरा सोिून अन्य मासां ाची ववक्री सावाजवनक वठकाणी
पावहली नव्हती.
आम्ही लवकरच बाहेर पिलो आवण पोहोचलो ते न्यु रोि वर.
वतथले वातावरण खपु छान होते. वदवाळी व नववषा म्हणनू दक
ु ाने खपु
सजली होती. वमठाई च्या दक
ु ानात ववववध खाद्य पदाथााची आकषाक
सजावट होती. अवनलचा वाढवदवस असल्यामुळे आम्हीही वमठाई
खरे दी के ली.
बाकी बाजारात ज्वेलरी, अमेररकन िायमांि, ववववध ज्योवतष
ववषयक रत्ने, कृ वत्म दावर्ने ज्योवतष ववषयक वस्तू रुद्राक्ष याांची दक
ु ाने

भारतीय लोकाचां ी होती. तर कॕमेरे, टाॕॕचा कॉस्मेटीक्स, परफ्यमू , , शजू ,
, कपिे, जीन्स, बेल्ट आदी सारे वचनी वा जपानी बनावटीची होती.
काठमाांिू हे परु ातन शहर असल्याने या भार्ात जन्ु या पध्दती ची
घरे . वािे इमारती राजवािे आदी वास्तू मोठ्या प्रमाणात आहे. हाच
भार् दरबार चौक म्हणून ओळखला जातो. याच भार्ात राजाचा जनू ा
राजवािा. दरबार भरवण्याची व्यवस्था, राण्याांना राहवयाचे महाल
आदी वास्तू व प्रवसध्द " काष्ठमिां पम " आदी वास्तू आहेत. या सवा
वास्तू लाकिावरील कलाकुसरीने सजलेल्या आहेत. ववववध मत्ु याा,
वेलबुट्टी, लाकिी खाांब वखिक्या दरवाजे छत यावर ववववध दृश्य
वचतारली आहेत. काष्ठकलेचा अप्रवतम नमनू ा म्हणून वणान करता
येईल.
जवळच हनमू ानढोका म्हणून हनमू ानाचे जार्ृत मांवदर सध्ु दा
कलाकुसरीने सजलेले आहे. तसेच कालभैरवाचे येथील मांवदर
भारतातील मवां दरापेक्षा वेर्ळे च आढळले. आज वदवाळी असल्यामळ
ु े
ववशेष सजावट के ली होती.
आज काठमाांिूचे दशान करताांना बराच वेळ घालवल्यावर आम्ही
र्रुु द्वारात पोहोचलो. तेथील शीख समदू ाय मोठ्या सख्ां येने उपवस्थत
होता. त्याचां े बरोबर काली दाल, तांदरू ी रोटी, पल
ु ाव असे स्वावदष्ट
भोजनाचा आनांद घेतला.

सध्ां याकाळी फे रफटका मारायला बाहेर पिलो तेव्हा जाणवले की
रस्त्यावर ववदेशी बनावटीच्याच कार वदसत आहेत त्यात सझु क
ु ी,
टोयॕटो, वमत्सवु बसी फोिा आदी कांपन्याांची वाहने वफरताना वदसताच
टॕक्सी सध्ु दा आवलशान टोयाटो कांपनीच्या आहेत. दचु ाकी वाहने ही
ववदेशी बनावटीची आहेत. रात्ी अवनलचा वाढवदवस नेहमीच्या ओम
भोजनालयात साजरा करुन बाहेर पिलो तर सारे काठमाांिू शहर ववद्यतु
रोषणाईने झर्मर्ले होते.
उद्या वदवाळीचा मुख्य वदवस व रवववार त्यामूळे काही स्थाने बांद
राहणार होती. तेव्हा पांचतारावकांत हॉटेल " सोलेट ओबेराय व कॕवसनो.
राजाचा राजवािा व भारतीय दतु ावास आदी पाहणार आहोत तर ते पाहू
या पढु ील भागात.

काठमांडूच्या न्यु रोड वरील दृश्य

नेपाळ नरेर्चा राजवाडा
रवववार वद. २ नोव्हेंबर १९८६
आज रवववार वदवाळीचा दसु रा वदवस लक्ष्मी पजू न, तर नेपाळ
मध्ये वदप पजू नाचा वदवस काठमािां ू मध्ये आनदां ाला उधान आलेला
वदवस वजकिे वतकिे तोरण पताका याांनी सजलेले शहर पाहण्यात
वेर्ळा आनांद होता. म्हणनू आज वाहन न घेता वफरायच ठरवलां.
आज सरदारजी बरोबर चहा घ्यायला र्ेलो तर म्हणालो " आज
इतवार और वदवालीकी छूट्टी होर्ी. सरकारी जर्ह म्यझु ीयम वर्ैरा बांद
होर्ा. ऐसा करो आज फाईव स्टार होटल और कॕसीनो देख कर आव "
आम्ही पण तयार होऊन एक टॕक्सी थाांबववली. काय झकास
र्ािी होती. त्याकाळी भारतात फक्त अॕबेसेिर व वफयाट या र्ाि्या
काळे वपवळे पट्टे लावनू टॕक्सी म्हणनू वापरत, इथे तर ववववध रांर्ातली
पाॕॕश टोयाटा र्ािी आमचे समोर उभी होती, र्ािी मध्ये बसल्यावर
प्रवदप वदमाखात म्हणाला " चलो Hotel Solate Oberoi
टॕक्सी चालकाने पण एकदा आमच्याकिे मार्े वळून पावहल,
त्याला कारण ही तसच होत. कारण प्रवासात आमच्याकिे फार काही
चार्ां ले कपिे नव्हते त्यात दाढी वाढलेली, चेहरा प्रवासाने रापलेला.
एकांदरीत पांचतारावकांत हॉटेल मध्ये जाण्यासारखा आमचा अवतार
नव्हता. अर्दी १० वमवनटाांत टॕक्सी हॉटेल च्या र्ेटमध्ये उभी, टॕक्सीचे

बील अवघे २० रु. देऊन चालू लार्लो. हॉटेल ची भव्य इमारत पाहून
आत जावे वकांवा नाही या ववचारात असताना अवनल म्हणाला " अबे
काय पाॕॕश आहे बे, आपण तर नाही जात बा "
जाऊन तर पाहू रे ट खपु वाटले तर वापस येऊ - प्रवदप
जाऊ न, इथे आपल्याला ओळखते कोण ? प्रशाांत
एकदाचे दबकत दबकत मख्ु य दरवाजापाशी पोहोचलो. दरवानाने
सलाम करुन काचेचा दरवाजा उघिला. पाउल ठे वताच एक सदांु र झबांु र
टाांर्ले होते. अांतर्ात सजावट तर लक्ष वेधनू घेत होती. सवात् सटु ाबटू ात
माणसे वावरत होती. हॉटेल चे कमाचारी सध्ु दा किक यनु ीफॉमा मध्ये
वावरत होते. त्याांच्या समोर आम्ही खरच वेर्ळे वदसत होतो. आम्ही
चळ
ु बळ
ु त काय ववचारावे, काय बोलावे, या ववचारात असताना एक
सांदु र तरुणी जवळ येत म्हणाली " वेलकम टू हॉटेल ओबेराय. व्हाट
कॕन आय िू फॉर यू "
एवढां जोरदार स्वार्त झाल्यावर काय बोलावे ते कळेना तरी मी
धैया एकवटून म्हणालो " ब्रेकफास्ट मॕिम "
ओ, शअ
ु र, यु ववल र्ेट अॕट दॕट साइि "
एका र्ेट किे अर्ां ल
ु ीवनदेश करुन म्हणाली. आम्ही थॕक्यू म्हणनू
वतकिे पावहले.
त्या काचेच्या दारावर रे ्टॉरें ट असे वलवहले होते, वतकिे वळालो.
दार उघिून आत र्ेलो. खपु सांदु र काचेची चकचकीत टेबल, आरामदेही

चेअर व सजावट पाहून जरा चरकलोच पण ठरवले काहीतरी खाऊन
जायचे, म्हणनू एका जवळच्या टेबलवर बसलो. इतक्यात वेटर आला
काचेच्या ग्लासमध्ये पाणी देत अदबीने म्हणाला
क्या लेंर्े साब " तो भारतीय वेटर होता.
मेनू कािा लाव -" - प्रवदप
त्याने अदबीने मेनू कािा वदले व आॕिार ची वाट पहात उभा
रावहला. अवनलने मेनच्ू या रे ट किे नजर वफरवत आॕिार वदली " चार वेज
सॕांिववच " अभी लाता हू " म्हणनू आत र्ेला. तेवढया वेळात हॉटेल
चे इवां टररयर वर चचाा करत असताना तो सॕांिववच घेऊन आला वेज
साँिववच खपु छान होते ताजी ब्रेि काकिी टमाटर सॉसने सजववलेले
साँिववच खाऊन बाहेर पन्ू हा हॉलमध्ये आलो. सजावट पहात पहात
हॉटेल बाहेर पिलो. बाजल
ू ाच प्रवसद्ध कॕवसनो होता.
भारतात सवात् कॕवसनो नसल्याने जर्ू ारी जर्ू ार खेळायला येतात.
तेथे जर्ु ार खेळण्यासाठी ववववध मशीन लावल्या होत्या, त्यात टोकन
घाला व जर्ु ार खेळा. आम्ही पण बराच वेळ हा जर्ू ार पाहत रावहलो.
आम्ही पण पाच पाच रुपयाची टोकन घेऊन नशीब अजमावून पावहले.
पण पवहल्या वेळेतच बाद झालो. मर् इतर टेबलावर असणारी मशीन
व त्याांचे जर्ू ार पाहत थोि्या वेळातच बाहेर पिलो. पन्ु हा टॕक्सीने न्यु
रोिला जाऊन ओम भोजनालयात जेवण घेऊन झोप काढली.

सध्ां याकाळी नेपाळ नरे श ववरें द्र ववक्रम शाह याच
ां ा पॕलेस
पाहावयास र्ेलो. राजवािा व पररसर भव्य होता. तरीही राजस्थान
मवधल राजवािे जास्त सांदु र आहेत. वदवाळी असल्याने ववद्यतु रोषनाई
के ल्याने खपु च सदांु र वदसत होते. जार्ोजार्ी. सरु क्षा रक्षक उभे राहून
पहारा देत होते. चौकशी के ली असता आज पाहण्यास परवानर्ी
वमळणार नाही असे साांवर्तले, फक्त दसरा उत्सवात जनतेसाठी खल
ू ा
करतात.
मर् पढु े भारतीय दतु ावास पाहायला र्ेलो तेव्हा भारतीय राजदतू
" देव, " नावाचे महाराष्रीय अवधकारी होते. चौकशी अांती कळले तेही
वदल्लीला र्ेलेत, म्हणनू परत वनघालो या पररसरात नेपाळ सरकारचे
आॕफीसेस असल्यामळ
ु े सवात् ववद्यतु रोषणाई के लेली होती. मवां दरावर
तर तेलाचे वदवे लावनू सांदु र सजावट के ली होती. आमच्या जवळ ही
कॕमेरा नसल्यामळ
ु े फोटो काढू शकलो नाही. इथे फटाके फोिण्यास
मनाई आहे. त्यामळ
ू े फटाक्याचे दणादण कानठळ्या बसणारे आवाज.
व फटाक्याचा कचरा इथे नव्हता. पण नार्ररकाांनी के लेल्या वदप
सजावटीचा आनांद घेत रात्ी र्ुरुद्वारात पोहचनू वनद्राधीन झालो.
उद्याचे भार्ात आपण प्रवसद्ध भर्वान पशपु तीनाथाचे दशान
करण्यासाठी जाणार आहोत व नेपाळमध्ये नेपाळी वसनेमा " हामी एक
हो " कसा होता याचे वणान ऐकणार आहोत ते पाहूया पुढील भागात.

पर्ुपतीनाथ दर्पन
सोमवार ३ नोव्हेंबर १९८६
आज काठमाांिू मवधल मक्ु कामाचा चवथा वदवस आज भर्वान
पशपु तीनाथाचे दशान घ्यायचे ठरवले. हे स्थळ आमच्या मक्ु कामापासनू
लाांब ही होते व त्या बरोबर अन्य स्थळे ही पाहता पाहता काठमाांिू
शहराची ही मावहती वमळेल या उद्देशाने सायकलने जायचे ठरवले.
३४ वषाापवू ी हे शहर नार्परू शहरापेक्षाही लहान होते. न्यु रोि
वरील भार् सोिता सवा साधारण भारतीय शहरा सारखेच होते. वकांबहुना
ववदेशी वाहने व ववदेशी वस्तचू ी दक
ु ाने सोिता काही वेर्ळे नसनू
आपण भारतीय शहरातनू जात आहोत असे वाटत होते.
बार्मती नदीच्या वकनारी या पररसरात जेव्हा पोहोचलो तेव्हा
मात् वेर्ळे सख
ु द वातावरण भासत होते. पररसराची सरू
ु वात होते तो
पररसर ववववध रांर्बेरांर्ी फुलाांच्या वृक्षाांनी आच्छादलेला रम्य पररसराने.
एका बाजल
ू ा नेपाळ ची ववशेषता असलेली पजु ा सामग्री ची दक
ु ाने.
ववववध आकारातील रुद्राक्ष माळा, रांर्बेरांर्ी धाग्याांनी ववणलेल्या माळा.
अन्य लाकिाची कलाकुसर के लेल्या आकषाक वस्तू लक्ष वेधनू घेत
होत्या. त्यानतां र पजु ेसाठी लार्णारी ववववध रांर्ी फुले, प्रसाद, पजु ा
सामग्रीची दक
ु ाने वदसताच आम्ही पजु ा सावहत्य घेऊन वनघालो तेव्हा
दरुु नच भर्वान पशपु तीनाथ मांवदराचे भव्य प्रवेशद्वार वदसत होते. सवाात

वर मध्यभार्ी भर्वान शक
ां राचे ववक्राळ रुप खाली िावीकिे चद्रां व
त्याखाली श्री र्णेशाची मतु ी तर उजवीकिे सयु ादवे व त्याखाली
कालभैरवाची मुती आहे, सवाात खाली दोन वसांह स्वार्तासाठी उभे
आहेत. या वचतारलेल्या मत्ु याा त्याचे सौंदयाात भर घालत होत्या.
आजबू ाजूला अन्य इमारती पररसराची भव्यता दशावत होत्या तर वहदां ू
वशवाय अन्य धवमायाांना प्रवेश ववजात हा फलक वदसत होता.
प्रवेशद्वारातनू आत जाताच प्रथम भव्य नदां ीदेवाचे दशान होते.
सामान्यपणे भारतातील वशव मांवदरात आढळणाऱ्या नांदी पेक्षा सांदु र
कलाकुसरीने सजलेले चाांदीचा पत्ा लावलेले हे नांदीदेव खरोखरच सांदु र
वदसत होते. आजबू ाजचू ा पररसर चारीबाजनू ी बांवदस्त असनु मध्यभार्ी
पशपु तीनाथाचे परु ातन मवां दर असनू मवां दराचे र्भार्हृ ास चारही बाजनू ी
चाांदीचा पत्ा लावलेली प्रवेशद्वारे असनू कोणत्याही द्वारातनू
वशववपांिीचे दशान घेता येते. आज सोमवार व वदपावली असल्याने
मवां दरास व मख्ु य वशववपिां ीस ववववध रांर्ाच्या फुलाने सश
ु ोवभत के ले
असल्याने वातावरण प्रसन्न वाटत होते. आम्ही पजु ा सावहत्य पजू ारी
बाबाचे हातात सोपवनू मनोभावे दशान घेतले व दशान घेऊन बाहेर येत
असताना एका माकिाने माझ्या हातातील प्रसाद पळवला.
आम्ही प्रसन्न मनाने मांवदराचे मार्ील प्रवेशद्वाराने बाहेर आलो
तर बार्मती नदीचे पात् नजरे स पिले. नदीत पाऊल वभजेल एवढेच
पाणी वाहत होते. पण स्वच्छ व वनमाळ भासत होते. त्या जलात पाय

बिु वनू आनदां घेत असतानाच नदीवकनारी थोि्या अतां रावर प्रेत जळत
होते. मांवदराजवळच हा प्रकार पाहून जरा वववचत् वाटले.
येथनू च " वत्भवु न इटां रनॅशनल एयरपोटा " जवळच असल्याने तेथे
जाण्याचा मोह आवरला नाही. पररसरात पोहोचलो पण पवु ा परवानर्ी
न घेतल्याने सांपूणा पररसर पाहता आला नाही. परांतू छोट्या
एअरलाईन्सची छोटी छोटी ववमाने व आांतरराष्रीय ववमाने दरुु नच पाहून
आम्ही आमचा मोचाा " थिांु ीखेल "या नेपाळी सेनेचे परे ि ग्राउांिकिे
वळववला. हा पररसर ही खपु रम्य असनू नेपाळी सैन्याचे महत्वाचे
वठकाण आहे
सध्ां याकाळी ववशेष असे काही नसल्यामळ
ु े आज नेपाळी
वसनेमाचा आनदां घ्यावा असे ठरले. वसनेमाघर नार्परू च्या ररर्ल
वसनेमा सारखे सामान्य दजााचे होते. वतवकटाचे दरही ५ '-१० नेपाळी रु
इतके च होते. वसनेमा होता " हामी एक हो " आम्ही बालकनीचे वतवकट
काढून आत र्ेलो तर नेपाळी भाषेत जाहीराती सरुु होत्या. थोि्या
वेळातच वसनेमा सरू
ु झाला. वसनेमाची नायीका बांर्लादेशी र्ावयका
सलमा आर्ा ररक्षा चालकाच्या भवु मके त होती. वसनेमाचे कथानक
आता पणू ा आठवत नाही पण मारधाि व ववनोद यानां ी पररपणु ा असल्याने
आम्ही वसनेमा एन्जॉय के ला.
रात्ी जेवनू परतताना पन्ू हा काठमाांिू शहराचे अांतरांर् नवरी सारखे
सजले होते. ववववध रांर्ाच्या पताका तोरणानां ी सजलेले व ववद्यतु वदपानां ी

श्रृर्ारां लेले रुप शहराचे सौदयां ाात भर टाकत होते. त्यावेळी सवां त ११०७
हे चालू होते. नववषााच्या स्वार्तासाठी व शभु ेच्छा देण्यासाठी फलक
लावले होते त्यावर " नववषा शुभकामनाः”, “हुन्दया वभतांनु ा”, "
Happy new Year " असे वलवहलेले होते.
रात्ी वनद्राधीन होण्याआधी उद्या महाबध्ु द स्तपु पहायचे ठरवनू
झोपी र्ेलो. ते कसे होते ते पाहु या पुढील भागात.

पर्ुपतीनाथ मंत्रदराचे प्रवेर्द्वार

महाबुद्धस्तुपाचे दर्पन / पाटण दरबार चौक
मर्ां ळवार वद. ४ नोव्हेंबर २०२०
आज सकाळी पहाटेच जार् आली अांदाजे ४ वाजले असावेत
खपु थिां ी वाजत होती पाघां रुणातनू बाहेर पिायची इच्छा नव्हती. पण
प्रातःकमाासाठी बाहेर यावेच लार्ले. बाहेर दववबांदचू ी वषाा सरुु होती.
कोपऱ्यात सरदारजी र्ार पाण्याने स्नान करताना पाहून माझेच अांर्
शहारले न राहवनू मी ववचारलेच " इतनी सबु ह स्नान वो भी थांिे
पाणीसे"
हाां जी, बारह मवहने ये ही समय नहाके पजू ा करता हू. अभी तो
कुछ नही, वदसबांर मे इससे भी ज्यादा थांि होती है. लोर् तो वठठोरने
लर्ते है. वफरभी इसी समय मै नहाता हू. "
मला कुिकुिताना पाहून म्हणाले " अरे भाई, जल्दी अांदर जाव
बाहर ओस वर्र रही है. परू े वर्ले हो जाओर्े "
आवण खरोखरच मी स्वेटरला हात लावला ते ओले झाले होते.
मी ताबितोब आत जाऊन पाांघरूणात दिलो.
आज सवाप्रथम महाबध्ु द स्तपु ाचे दशान घ्यायचे व जमेल तर अन्य
स्थळही पाहायचे ठरले. सवाानी तयार होऊन पवहले र्रमार्रम नास्ता
घेतला. हे स्थळ बरे च दरू होते रस्ता ववचारत पोहोचायला वदि तास

लार्ला. हे महास्तपु खरोखर खपु मोठे होते. आपल्या वदक्षाभमू ीला
आहे तेवढे मोठे . त्या स्तपू ावर कळसाचे खाली दोन सांदु र नेत् काढले
होते. वरचा कळस तर सयु ावकरणाांनी खपु चमकत होता. खालच्या
भार्ात दोन द्वारे सदांु र सजवली होती. सभोवताली वरच्या छायावचत्ात
आपणास जसे चक्र वदसते आहे तसे अनेक चक्र लावले होते भाववक
भक्त ते श्रध्देने वफरवत होते व देवाजवळ मार्णे मार्त होते. तर काही
इच्छा पणु ा झाल्या म्हणनू देवाचे आभार मानत होते. काही वपतळीचे
वदवे घेऊन देवासमोर ठे वत होते. इथेच आम्हाला मांबु ईचे जोशी व
फाटक कुटुांवबय भेटले. आपले माणसे भेटल्याचा त्याांना व आम्हाला
ही खपु आनांद झाला.

वतथे सभोवताली जे चक्र लावले आहेत त्यानां ा स्पशा करत
प्रदवक्षणा करण्याची पध्दत आहे ती आम्ही करुन काही शोभेच्या
वस्तांच्ू या दक
ु ानाकिे वळलो. वतथल्या शोभीवांत वस्ततू वेर्ळे पणा
होता. ववववध प्रकारच्या रांर्बेरांर्ी माळा नक्षीकाम के लेल्या कट्यारी
चाकू. ववववध कलाकुसर के लेली भाांिी पाहून ववकत घेण्याची इच्छा
झाली. पण आमचे सवा सामान सायकल वर असल्याने वजन वाढववता
येत नव्हते म्हणनू नाईलाजाने परत वफरलो. ते थेट जेवण घ्यायला ओम
भोजनालयात आलो. आज वतथे वदवाळी वनवमत्त भोजनाची ववशेष
व्यवस्था होती. र्ल
ु ाबजाम पकोिे कढी वरण भात भाजी पोळ्या पापि
इ. भोजन करुन र्रुु द्वारात येऊन थोिा वेळ झोप काढली.
दपु ारी पाटण या र्ावी येथील दरबार स्वेअर व कृ ष्ण मांवदर
बघायला वनघालो. मार्ाात नेपाळी यवु क युवतींनी स्कुटर मोटर रॕली
काढली होती. हातात झेंिे पताका धरुन नारे देत वफरत होते. " नेपाल
सवां त राष्रीय सवां त " हुदयां ा लसताय वभतनांु ा " नववषा शभु कामना असे
नारे लावत शहर भर वफरत होते. आम्ही पाटण ला पोहचलो तेव्हा
शेकिो यवु काांनी नारे देत दणाणनू सोिले. पाटण चा पररसर खपु परु ातन
असनू अनेक जन्ु या इमारती भग्नावस्थेत आहेत. येथील श्रीकृ ष्ण मवां दर
मात् खपु सांदु र आहे सांदु र कलाकुसरीने नटलेले मुख्य मांवदर व त्यावर
वचतारलेल्या देवताच्या मत्ु याा तर वशल्पकलेचा अप्रवतम नमनू ा असे
म्हणता येइल. नेपाळ सरकार किे देखभालीची व्यवस्था नाही स्वच्छता
कुठे च वदसत नव्हती सवा बाजल
ू ा प्लावस्टक चे तक
ु िे ररकाम्या बाटल्या

पिलेल्या होत्या. ती अनावस्था पाहून ववदेशी पयाटक वनराश होऊन
परतत होते. तसेही येथे भारतीय पयाटकाांची सांख्या कमी होती. त्यामळ
ू े
ववदेशी पयाटक साांर्ेल ती वकांमत देत असल्याने भारतीय पयाटकाांना ते
टाळत असत. ववक्रेत्या मध्ये तरुण मवहलाच
ां ी सख्ां या जास्त होती.
पोटपाण्यासाठी त्या मवहला कोणताही व्यवसाय करण्यात तरबेज
होत्या. तसेच धम्रु पान सध्ु दा खल
ु ेआमपणे करताना वदसत होत्या. मात्
शैक्षवणक दृष्ट्या कुणी फारसे प्रर्त वदसले नाही.
आज बरे च वफरणे झाले होते. व दपु ारी भरपेट भोजन झाल्याने
पाणीपरू ी भेळ याचा आनांद घेऊन रात्ी लवकरच वनद्राधीन झालो.
उद्या नेपाळ मधील मक्ु कामाचा शेवटचा वदवस यात आम्ही
स्वयभां नु ाथाचे मवां दर, नॕशनल म्यझु ीयम, बालजू ा वाॕॕटर र्ािान, आदी
पहाणार आहोत. पण ते पाहू या पुढील भागात.

स्वयंभूनाथ दर्पन
बधु वार वद. ५ नोव्हेंबर १९८६
आज काठमाांिू मधील मक्ु कामाचा शेवटचा वदवस म्हणनू जे जे
बघता येईल ते आज बघायचे. व छोटी मोठी खरे दी असल्यास ते ही
करायची असे रात्ी झोपण्यापवू ी ठरवले होते.
आज सकाळी ताजेतवाने वाटत होते. कारण घरुन वनघनू आज
२० वदवस झाले होते. त्याकाळी टेलीफोन आदी सोयी नसल्यामुळे
सांपका घरी झाला नव्हता. व उद्या परतीचा प्रवास सुरू होणार याचा व
आपण ठरववलेले लक्ष पणु ा करण्यात यशस्वी झालो याचा आनांद ही
होता.
सकाळी लवकर तयार होऊन स्वयभां नू ाथाचे मवां दराकिे प्रथम
दशानासाठी वनघालो. साधारण ३ वक. मी. अांतरावर असलेले सांदु र
अश्या वनसर्ा रम्य टेकिीवर ववराजमान भर्वान स्वयांभनू ाथाचे मांवदर
काठमािां ू मधील एक सदांु र प्रेक्षणीय स्थळ आहे.
सोनेरी पत्ा लावनू सजवलेले मांवदर खरोखर पाहण्यासाठी जरुर
जावे असेच आहे
सदांु र मवहरपी तोरण पताका खाली काढलेले दोन नेत् यामळ
ु े तो
पररसर आकषाणाचे कें द्र आहे. त्या मांवदरातील भर्वान स्वयांभनू ाथाची

मतु ी तर तेजाने लखलखीत होती. अन्य देवताच्ां या मत्ु यााही लक्ष वेधनू
घेत होत्या. आम्ही वतथे पोहोचलो तेव्हा खपु ववदेशी पयाटक शाळेतील
मल
ु े भेट द्यायला आली होती. सांदु र व र्ोिांस मल
ु े पाहून आम्हीही
चाॕॕकलेट खरे दी करुन त्या मल
ु ानां ा वाटलीत. भर्वान स्वयभां नू ाथाचे
दशान घेऊन आवशवााद घेतला व नतमस्तक होऊन वापस जाण्यासाठी
परवानर्ी घेतली तेव्हा खपु प्रसन्न वाटत होते. एक नवी ऊजाा अांर्ात
सच
ां ारली असे वाटत होते. येतानां ा एक दक
ु ान लक्ष वेधनू घेत होते.
ववववध प्रकारचे चाकू, त्यावर के लेली कलाकुसर खपु च छान होती,
त्यात काही हस्तीदतां ापासनू तयार के लेल्या वस्तू होत्या. ववकत
घेण्याचा मोह झाला होता. पण जवळ हत्यार बाळर्णे म्हणजे र्न्ु हाच
ठरला असता म्हणनू मोह आवरता घेतला.
आज सकाळी सांदु र सरु वात झाल्याचे आनांदात आम्ही न्यु रोि
किे वळलो आज काही खरे दी के ली. सवांनी वजन्स पॕन्ट ववकत
घेतल्यात तर काहीनी कॕमेरे खरे दी के लेत. त्याची वकमतां नेपाळी रुपयात
७९० रु एवढी म्हणजेच भारतीय रुपयात अांदाजे ४०० रु असावी. पॕन्ट
२७५ रु. कापिी पट्टा ७ रु, र्ाॕॕर्ल १०रु. तर वर्फ्ट द्यायला १०-१०
रु च्या वक -चेन आदी वस्तू घेऊन ओम भोजनालयात भरपेट भोजन
झाले. र्ांमत म्हणजे वतथे नेपाळी १०रु. भरपेट व स्वावदष्ट भोजन वमळत
असे, त्यात पापि लोणचे ताक याचाही समावेश असल्याने आम्हास
ववशेष आवित असे. या पाच सहा वदवसात आमची त्या हॉटेलचे
मालक व कमाचारी याांची चार्ां ली ओळख झाली होती. व आम्ही

इतक्या लाबां सायकलने आलो याचे त्यानां ा नेहमीच कौतक
ु वाटत
असल्याने ते प्रेमाने वाढत असत. आज तर आम्ही वापस जाणार म्हणनू
मालकाने वमष्टान्न भोजन खाऊ घातले.
आम्ही पैसे देत असताना थाबां वनू आवजानू सावां र्तले " आज का
खाना मेरे तरफसे "
" आप लोर्ोंके साथ बहूत आनांद आया. आपने हमे सेवा
करनेका मौका वदया, इसमेही सब कुछ आया. "
त्याांचे प्रेम पाहून आमच्या मख
ु ातनू शब्द ही फुटेना. भावस्पशी
वातावरणात आम्ही वनरोप घेतला. कारण सांध्याकाळी र्रुु द्वारातील
सरदारजीनी पण जेवायचे वनमांत्ण वदले होते. त्यामुळे पन्ु हा रात्ी येणार
नव्हतो.
सध्ां याकाळी नॕशनल म्यजू ीयम साठी वनघालो. पण ते बांद होते
म्हणनू बालजू ा वाॕॕटर र्ाॕॕिान किे मोचाा वळववला. हे उद्यान
राजधानीचे शहर असल्याने खपु वेर्ळे व भव्य असेल असे वाटत होते
पण प्रत्यक्षात मात् ते छोटेसेच पण छान उद्यान होते, फुलाांची ववववध
रांर्ी झािे. र्ल
ु ाबाचे ताटवे. ववववध रांर्ाच्या बोर्नवेली मन मोहून घेत
होती त्यात सोिलेले कारांजे उद्यानाची शोभा वाढववत होते. तरी पण
भारतातील उद्याना पेक्षा सरस वाटत नव्हते. पण आल्हाद दायक
वातावरण असल्याने मन प्रफुल्लीत होते हे ववशेष. मनामध्ये ववववध

फुलाच
ां े मनमोहक सर्ु धां साठवत आम्ही उद्यानाचाही वनरोप घेऊन
र्रुु द्वारात पोहचलो.
सरदार लालबहादरू वसांर् आनांदात होते. त्याांनी प्रेमाने के लेले
साधेच जेवण, राजमा याची भाजी तदां रू ी रोटी व पल
ु ाव असे स्वावदष्ट
भोजनाचा आस्वाद घेतला.
उद्या प्रस्थान ठे वायचे होते. काठमाांिू शहरातील मक्ु कामाच्या
सतरांर्ी आठवणीची वशदोरी उश्याखाली ठे वनू झोपी र्ेलो.
उद्याचा प्रवास कसा झाला ते पाहू या पुढील भागात.

स्वयंभूनाथ मंत्रदर

परतीचा प्रवास
र्रुु वार वद. ६ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण काठमाांिू मधील स्वयांभनू ाथ मांवदर व
बालजू ा वाॕॕटर र्ािान याचा आनदां घेतला. आज मात् परतीचा प्रवास
सरुु होणार होता. आज सकाळी स्नान करुन र्रुु द्वारात जाऊन र्रुु ग्रांथ
सावहब याांचे दशान घेतले. लालबहादरू वसांर् खपु भावक
ू झाले होते.
अर्दी सहजर्त्या बोलनू र्ेले. " अरे इतनी जल्द जा रहे हो क्या ? रुक
जाव ना दो चार वदन और "
" भाईजी कभी तो जाना है ही. आज छह वदन हूए यहा आकर,
अब तो जाना होर्ा. - मी
" आप लोर्ोंको हम नही भल
ु सकते. अपने घर जैसे आपका
व्यवहार था. " भावक
ू झालेल्या लालबहादरू वसांर् याांचेशी सवााची
र्ळाभेट झाली. अवतशय भावक
ू वातावरणात आम्ही वनरोप घेऊन
भारताकिे प्रस्थान के ले.
आज चे लक्ष होते महूखोला वा महाखोला या र्ावचे. अांतर होते
अवघे ९१ वक. मी. पण इथे महापवात वहमालय पार करताना सायकल
प्रवासाचे अदां ाज चक
ू तात, वनघालो तेथनू शहीद स्मारक १० वक. मी.
अांतर होते पण पणु ा चढावाचा रस्ता होता. धक्ु याने सवा शहरावर मायेची
दाट शाल पाांघरली होती. अधेअवधक काठमाांिू शहर दाट वनद्रेत

असताना आम्ही सायकलवर स्वार झालो. रस्त्यावर अधां क
ू प्रकाश
होता. सयु ादवे आकाशात येण्यासाठी धिपित होते पण मेघराज त्याांना
अिथळे आणत होते. मेघराजाांनी दववबांदचू ा वषााव सरुु के ला. थांिीने
अर्ां कुिकुित होते. हात र्ारठले होते सायकल चालवणे कठीण जात
होते. पढु े पढु े तर चढाव तीव्र झाला व सायकल हातात घेऊन पायी
चालणे सरुु झाले तेवढे दहा वक. मी. पायी चालता चालता सािे नऊ
झाले. येवढ्या वेळात सयु ादवे ही मेघराजाशी भाांित पढु े येत होते.
त्यामुळे थोिी उजाा आली. एकदाचे शहीद स्मारकापाशी पोहोचलो.
सदांु र दृश्य होते वहरवार्ार वहमालय व त्यामार्े बफााच्छादीत
वशखरे वदसत होती पन्ु हा एकदा भारतीय नरवीर सैवनकाांना अवभवादन
करुन पढु े वनघालो तर सरुु झाला वजवघेणा उतार, काठमािां ू ला येताना
जेवढा तीव्र चढावाचा सामना करावा लार्ला होता, तेवढेच आता
उतरताना आज कठीण वाटत होते. क्षमतेपेक्षा अवनयांवत्त उतार होता.
सायकलला ब्रेक मारल्यास तोंिावर पिण्याची वभती होती. कारण
रस्तात एखाद्या दर्ि आल्यास सायकल उसळत होती. कोणत्याही
क्षणी पिू ही वभती कायम होती. त्यात काठमाांिूच्या वदशेने येणाऱ्या
वाहनावर अवनयवां त्त होऊन आदळू असेच वाटत होते. पण सदु वै ाने
तसा प्रसांर् आमच्यावर आला नाही. व सख
ु रूप नौवबसे येथे पोहोचलो.
आम्हाला पाहताच लामाजीने लर्ेच ओळखत आमचे स्वार्त के ले व
र्रम पराठे खाऊ घातले. सोबत टोमॅटो ची चटणी खपु स्वावदष्ट होती.

लामाजींचा वनरोप घेत पढु े वनघालो, रस्ता पन्ु हा सतत चढ
उताराचा होता, के वळ ६५ वक. मी. अांतर बाकी होते. पण पहा सहा
वक. मी. वर दम लार्त होता. थोिा वेळ हातात सायकल घेऊन चालणे.
थोिा थोिा वेळ उतारावर चालववणे ही कसरत सतत करावी लार्त
होती. र्जरू ी नावाचे र्ाव आले तेव्हा दपु ारचे दोन वाजले होते. किािून
भक
ु लार्ली होती. मार्च्या वेळेस वजथे जेवणाचे ववचारले ते बांद
असणारे हॉटेल आज खल
ु े वदसले. आत जाऊन पावहले तर एक दोघे
जेवत होते. चौकशी के ली तर खाना तैयार है रोटी वमलेर्ी असे साांवर्तले
म्हणनू थाांबलो.
हॉटेल मालकाशी र्प्पा सरुु झाल्या पहािी लौकीची भाजी, पोळी
व भात असे र्रमार्रम भोजन होते. पोटभर जेवल्यावर थोिा वेळ
ववश्राांती घेतली. आता थोिेच अांतर बाकी होते माझीमटार हे र्ाव मार्े
पिले. पवाताआि सयु ा जायला सरु वात झाली. आवण थोि्यात वेळात
आम्ही महूखोला या र्ावी पोहोचलो पन्ु हा मवनरामजीनी यानां ी
वनवासाची व्यवस्था के ली. नेपाळी अम्मा व मुले बाहेरर्ावी र्ेल्यामुळे
यावेळी मात् आतल्या खोलीत व्यवस्था झाली.
अद्याप सयु ा अस्ताचलाला जायला थोिा अवकाश होता म्हणनू
जवळ असलेल्या धबधबा (खोला) पाहण्यासाठी र्ेलो. धबधबा खपु
सांदु र होता. खपु मोठा प्रवाह १०० फुटावरुन कोसळत होता त्याचा
घनर्ांभीर आवाज आसमांतात वफरत होता. सयु ााची उतरती वकरणे
त्यावर पिून सप्तरांर्ाचा भास सतत होत होता. मन प्रसन्न झाले थांिर्ार

तषु ार अर्ां ावर घेत आम्ही बराच वेळ बसनू होते खपु छान वाटत होते.

वदवसभराचा थकवा वनघनू र्ेला. अधां ार झाल्या मळ
ु े परतावे लार्ले.
आज नेपाळी अम्मा (मवनरामजीची पत्नी) नसल्यामुळे त्याांचा
पतू ण्या याांने आज जेवण तयार के ले. र्रम र्रम भात, मवनरामजीच्या
शेतातील भाजी व कोवशबां ीर असे मस्त जेवण झाले. यावेळी त्याच
ां ी
ववनयपवु ाक वार्णक
ू पाहून आम्हीही भारावलो. बराच वेळ नेपाळ व
जनजीवन याबद्दल मावहती घेऊन वनद्राधीन झालो.
उद्या बटु वल पयात जाऊन पोहचू असे वाटत होते परांतु नेमके कुठे
रात् काढावी लार्ली ते पाहू या पुढील भागात.

अरुणखोलाचे त्रनसगप दर्पन
शक्र
ु वार वद ७ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात काठमाांिू वरुन परत येताना झालेला कठीणतम
प्रवास आणी महूखोलाचा सतरांर्ी धबधबा व मनीरामजीचे आवतथ्याचे
वणान आपण वाचलत, यावठकाणी एक र्ोष्ट आवजानू नमदु कराववशी
वाटते की अवतशय छोट्या असलेल्या घरात रात्ीचा आसरा देऊन
प्रेमाने जेऊ घालणारे मोठ्या मनाची माणसे शहरात वमळणे दरु ापास्त
झाले असताना आपल्या घासातील घास काढून अवतथीला देणे हा
सांस्कार आपल्या सनातन वैवदक धमाातच व छोट्या र्ावातच वमळू
शकतो यात मात् शांका नाही.
नेहमीप्रमाणे च आज सकाळी उठलो प्रातःकमा आटोपनू जायला
वनघणार तोच मवनरामजीनी चहाचा आग्रह के ला. इथे दधु उपलब्ध
नसल्याने काळा चहाचा कप समोर आला. चहाचा पवहला घोट घेताच"
अहाहा क्या बात " असे उदर्ार वनघाले. र्वती चहा व तळ
ु स घालनू
के लेला फक्कि चहा घेऊन तरतरी आली कारण बाहेर अजनू च खपु
थांिी होती.
आज सकाळी ३६ वक. मी. अतां रावरील नारायणघाट हे आमचे
पवहले लक्ष होते. पवातवशखरे अद्यापही धक्ु यात हरवली होती. बाजच्ू या
धबधब्याचा धीरर्ांभीर आवाज आसमांतात वननादत होता. सुयानारायण

देवाचे अद्याप आर्मन न झाल्यामळ
ु े थिां ीने पण आपला मक्ु काम
हलववला नव्हता. हाताची बोटे र्ारठली होती. शेवटी हातमोजे घातले
तेव्हा कुठे प्रवासाची सरु वात करता आली. वनसर्ा तर र्ाढ वनद्रेत होता.
रस्त्यावर कुणी वचटपाखरु ही नव्हते. आता थोिे अधां क
ू वदसायला
लार्ले त्या प्रकाशातच आम्ही सायकली दामटल्या. आता प्रवास
परतीचा असल्याने या वेळी वहमालय पवात िावीकिे तर नदी
उजवीकिे खोल दरीत होती. कधी सथां तर कधी खळखळाट एवढाच
काय तो आवाज ऐकू येत होता व नदीपलीकिे पन्ु हा वहमालय पवात
असे दृश्य मैलोनर्णती वदसत होते. या पवात राांर्ा सांपनू मोकळा मैदानी
भार्ात एखादे शहर यावे असे वाटत होते. वनसर्ा खरोखर मनोहारी
होता, पण म्हणतात ना " अती सवात् वजायेत " हाच अनभु व येत होता.
सकाळी ९ वाजले तेव्हा काही र्ोंिस बालके शाळेत पायी जात
असताना आम्हाला " बाय बाय " करत जात होती यावरुन अांदाज
आला जवळ पास मोठे र्ाव असावे असे वाटत असताना मर्ु वलांर्
र्ावातील घरे वदसू लार्ली. आतापयंत सयु ा नारायण देव पण बरे च वर
आल्याने हवेतला र्ारवा कमी झाला. आम्हालाही एका चहा व
नास्त्याची र्रज असल्याने आम्ही पन्ु हा " रुपसी रेस्राॕॕ " मध्ये
थाांबलो. नास्त्यामध्ये मोमो निु ल्स सारखे पदाथा असल्यामुळे आम्ही
चहा व टोस्ट याचा आस्वाद घेतला.
मर्ु वलांर्ला ररव्हर राफ्टींर् ची सोय असल्याने ववदेशी पयाटकाची
नदीत उतरून जाण्याची तयारी वदसत होती. काही आनांद घेत होती.

आम्ही पण थोिा वेळ खेळ बघनू नारायणघाट किे वनघालो. अतां र
के वळ १८ वक. मी. होते, पण सतत चढ उताराचा घाट रस्ता
असल्यामळ
ु े पोहोचायला दोन तास लार्ले प्रचांि थकवा आला होता.
दपु ारचे १२ वाजले होते. जेवायची वेळ झाली होती व पढु े जेवण
घेण्यासाठी मोठे र्ाव ही नव्हते हे आम्हाला जातानाच लक्षात आले
होते. म्हणनू नारायणघाट ला जेवायचे ठरववले. रस्त्यात च एक
मारवािी भोजनालय वमळाले. व्यवसायासाठी आलेला मारवािी
समाज नेपाळ मध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे, हे आम्हाला काठमाांिूलाही
जाणवले. भारतीय सायकल पटू अशी ओळख वदल्याने यथोवचत
स्वार्त झाले हॉटेल मालकाने परु ी भाजी बांदु ी रायता पापि असे
स्वावदष्ट असे पदाथा प्रेमाने र्रम र्रम वाढलेत सोबत त्याांचे किून
र्ोिधोि ही वाढले.
आज सांध्याकाळच्या आत ५२ वक. मी. वरील अरुणखोला या
मक्ु कामाला पोहोचायचे वनवित के ले होते. कारण मधल्या भार्ात
के वळ घाट रस्ता जांर्ल असेच होते. आता पवु ी इतका चढ असलेला
रस्ता नव्हता पण रस्ता खपु खराब होता. जार्ोजार्ी खि्िे असनू
त्यातील वर्ट्टी रस्त्यावर पसरली असल्याने सायकल आदळतच
चालली होती. मध्ये मध्ये छोटे पल
ू ववहीन नाले पार करावे लार्त होते.
अशी कसरत करत जात असताना प्रर्तीनर्र आले. पन्ु हा
ऋषीरामजीची भेट झाली, चहापान घेऊन पढु े वनघालोच. आज नदी
नाले व चढ उताराचे रस्ते व घनदाट जांर्ल यावशवाय काहीही वदसत

नव्हते. दपु ारचे सािे चार वाजले तेव्हा मोठ्या नदीचा खळखळ आवाज
ऐकू आला, समोर जाताच पल
ु ापलीकिील " अरुणखोला " हे र्ाव
दृष्टीस पिले.
नदीचा पल
ू पार करुन एका वनसर्ा रम्य र्ावात प्रवेश के ला. नेहमी
सारखेच पहािी भार्ातल्या लाकिी बाांधनीच्या हॉटेल मध्ये प्रवेश
करुन आज इथेच मक्ु काम करणार असल्याचे मालकाला साांवर्तले.
नोकराने पण लर्ेच वरच्या मजल्यावर आमची राहायची सोय के ली.
आज वदवसभरच्या प्रवासाने चाांर्ले दमलो होतो. नोकराने र्रम चहा
आणनू वदला. वबन दधु ाचा काळा चहा घेताच उत्साह सांचारला व सारे
नदीपात्ात उतरलो. हे नदीपात् खपु खोल नव्हते. पाणी इतके स्वच्छ
की नदीचा तळ वदसत होता. धोकादायक अवजबात नव्हते. आज स्नान
झालेच नव्हते. पण यावेळी स्नान करण्या सारखी वेळ ही नव्हती. दाट
जांर्ल व जवळच नदी व वहमालय पवात असल्यामुळे थांिी वकती असेल
याचा अदां ाज येईल. आम्ही फक्त हातपाय धऊ
ु न पाण्यात पाय ठे वनू
वनसर्ााचा आनांद घेत रावहलो. वापस येताना या र्ावी मक्ु काम करु असे
मी म्हटले होते ती इच्छा आज पणु ा होत होती.
इकिे थिां ीने आपले साम्राज्य ववस्तारण्यास सरु वात के ली, अांधार
ही झाला म्हणनू हॉटेल मध्ये पोहोचलो ते थेट त्याच्या भट्टी पाशीच.
बराच वेळ हात शेकत, मालकाशी र्प्पा मारल्यात. जांर्लातल्या र्मती
जमती ऐकत असतानाच कुकने जेवण तयार के ले. आज पन्ु हा र्रमर्रम
भात व रस्सेदार पातळ भाजी असे जेवण होताच थांिी वाजायला

सरु वात झाली. भयानक थिां ी होती. एकमेकाचां े पाघां रूण एकत् के ले.
स्वेटर घातले, पायात मोजे घातले तरी थांिी जाईना. एकमेकाांच्या जवळ
जवळ झोपनू रात् काढली. कारण थांिीने झोप येइना. रात्भर र्ांमतच
झाली. के व्हातरी पहाटे झोप लार्ली
तर रात्भर काय र्ांमत झाली. ते पाहू या पुढील भागात.

मायभूमीत प्रवेर्
शवनवार वद. ८ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण अरुणखोलाची भयानक थांिीचे वणान
थोिक्यात वाचलेत. पण नेमकी काय र्मां त झाली ते वाचयू ा आजच्या
भार्ात
काल रात्ी जेवण झाल्यावर पाणी प्यायलो आणी आता
झोपायला जाणार तो थिां ी भरली. एक स्वेटर घातले होते पण त्याने
थांिी जाईना म्हणनू जवळ असलेला रॕकसटू घातला,
पायात मोजे, कानाला मफलर र्ांिु ाळले तरी ही थांिी वाजतच
होती. कारण वरच्या मजल्यावर वखिकी म्हणनू एक झरोका होता.
त्याला दार नव्हतेच त्यामळ
ु े बोचरे थिां र्ार वारे आत येत होते, आम्ही
दोघाांची पाांघरुणे एकत् के ली व झोपलो, पण थांिी जायचे नाव घेईना.
कसेबसे थोिावेळ घालववली. घिाळ्यात रात्ीचे १० वाजले होते.
हॉटेल मालक कमाचारी अद्याप झोपले नव्हते. आवर सावर, सफाई
चालू होती. म्हणनू तसेच खाली हॉटेलमध्ये जाऊन बोललो " भाईजी
थांिी बहूत है, कुछ ओढनेके वलये हो तो दो "
आमचा वचतां ामय चेहरा पाहून म्हणाला " भेजता हू " नोकराला
साांवर्तले " इनको एक एक ब्लॕकेट दे दो " नोकराने लर्ेच चार ब्लॕकेट
आणनू वदले. सारे अांर्ावर घेतले. थोिा वेळ बरे वाटले पण पन्ु हा बोचरा

वारा आत येऊ लार्ला. लर्ेच मालकाला आवाज वदला " कुछ और
है क्या ?
आता काय करावे मालकाला ही सचु त नव्हते म्हणाला " हमारे
लोर्ोंके वलये एक एक ब्लॕकेट है. क्या करे ? कुछ करता हू " आप उपर
जाव "
थोि्याच वेळात नोकर वर आला. त्याने एक चादर झरोक्या
समोर लावली. व तदां रू भट्टी चा कोळसा एका घमेल्यात आणला. बरे च
वेळ आम्ही हात शेकत होते. मध्य रात्ी वा पहाटे के व्हातरी झोप
लार्ली.
आज सकाळी नेहमी पेक्षा उशीराच उठलो. आवरुन तयार झालो.
थिां ी खपु वाजत होती. पण आज आम्ही पधां रा वदवसानतां र आमच्या
मायभूमीत नौतनवा या र्ावी परतणार होतो. त्या ओढीमळ
ु े काळा चहा
घेऊन सायकलवर स्वार झालो. आज काही वक. मी. सायकल
चालवल्या नतां र चढ सरुु झाला ६ वक. मी. उभा घाट चढून झाल्यावर
घाट माथ्यावर पोहोचणार होतो. रस्त्याचे दोन्ही बाजल
ू ा मान वर करुन
पावहल्या वशवाय िोंर्र माथा वदसत नव्हता इतके उांच पवात होते. िोंर्र
पोखरुनच रस्ता तयार के ला होता. पवातावरची माती रस्ता भर पसरली
होती, त्यामुळे सायकल चालववणे कठीण झाले होते. जरा जोर लावावा
तर सायकल स्लीप होत होती. एक वक. मी. नांतर मात् उभ्या चढाईमळ
ु े
सायकल चालववणे जमेना, शेवटी सायकल हातात घेऊन पायी

चालायला सरुु वात के ली. उरलेले पाच वक मी. चालता चालता खपु
थकून र्ेलो. कसेबसे चालत घाट माथ्यावर पोहोचलो. समोर भर्वान
शांकराचे मांवदर व वरुन पाण्याचा ओढा वाहत होता. सायकल उभी
करुन हात तोंि धतु ले, थोिी तरतरी आली. जवळ सातचू े पीठ होते. ते
कालवनू सवांनी फस्त के ले. बाजच्ू या टपरीवर चहा घेऊन आराम
के ला.
आता १० वक, मी. उतारच होता म्हणनू चालववण्याचे श्रम नसले
तरी अांखि सावधानतेची र्रज होती. येथील घाटउतार ही सामान्य
नव्हतेच थेट वसमला मनालीची आठवण यावी इतके तीव्र उतार होते.
सायकल चालवताना ताराांबळ उित होती. ववरूद्ध वदशेने चढणारी
वाहने चक
ु वता चक
ु वता तोल जाण्याची वभती खपु होती. पण प्रयत्नाचे
पाठीमार्े परमेश्वर असतोच याची प्रवचती आली. आम्ही सख
ु रूप
बदाघाट या र्ावी पोहोचलो. थोिी बहूत सायकल दरुु स्ती बाकी होती,
ती होत असताना समोरच एका हॉटेल मध्ये जेवलो. परवलाची भाजी
रोटी चावल दाल असे र्रम जेवण करुन थोिा वेळ ववश्राांती घेतली,
तोवर दरू
ु स्तीचे ही काम झाले.
दपू ारचे तीन वाजले होते. चढ उताराचे रस्ते अजनू सपां ले नव्हते,
दाट जांर्ल ही सांपले नव्हते. बटु वल आले पाठोपाठ भैरावाही मार्े
पिले तेव्हा पाच वाजले होते अांधार थोि्याच होईल अश्या साांजवेळी
नेपाळी वसमेपाशी पोहोचलो. इथे सामानाचे चेवकांर् झाले. बॕर्मध्ये
आक्षेपाहा काही वदसले नाही. उरलेले नेपाळी पैसे परत करुन भारतीय

चलनी नोटा घेतल्या. कारण भारतीय चलन नेपाळ मध्ये चालते. पण
नेपाळी चलन भारतात चालत नाही. या धावपळीत सांपणू ा अांधार झाला.
नेपाळ वसमा पार करुन सोनौली येथे भारतीय वसमेत प्रवेश के ला. सवा
प्रथम सायकल वरुन उतरून भारत मातेला स्पशा करून वदां न के ले मर्
भारतभू वर प्रवेश के ला. भारतीय सैवनकाांनी सामानाचे चेवकांर् के ले.
सदु वै ाने तेव्हा वीज र्ेली असल्याने त्याांना काही वदसले नाही, सटु के चा
श्वास सोिला. अजनू ८ वक. मी. पढु े सायकल चालवत नौतनवा येथे
पोहोचलो. ईथेही वीज नव्हतीच, दोन पोलीस वशटी वाजवत आमच्या
मार्े आले. आता सामानाचे चेवकांर् होणार हे नक्की होते. लर्ेच
हॕिलला असलेली कॕमेराची वपशवी अांधारात पायापाशी ठे वली.
तेवढयात पोलीस टॉचा घेऊन पढु े आले व तोंिावर धरत म्हणाले
" बॕर् खोलो, सामान वदखाव "
आम्हीही सवा सामान दाखवले त्याांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे सापिले
नाही. ववचारले " कहा जा रहे हो "
सायकलसे नार्परू तक "
जाव जाव " अच्छे से जाना "
सहीसलामत सटु लो
" वाचलो रे " प्रशाांतने तोंिून सहज वनघाले.
रात्ी सरस्वती वशशू मांवदर येथे कै लासनाथजी बरोबर जेवण करुन
झोपलो.
उद्या आम्ही नेमके कुठे जाणार हे पाहू या पुढील भागात.

नेपाळी राजे त्रवरेंद्र याचा फोटो असलेली नोट

रुघौली(उ. प्र. ) मध्ये मुक्काम
रवववार वद. ९ नोव्हेंबर १९८६
काल अरुणखोला या नेपाळी र्ावातनू भारतीय वसमेजवळील
नौतनवा या र्ावी सरस्वती वशशू मवां दरात मक्ु काम झाला रात्ी
प्रवासाबद्दल चचाा करताना कै लासनाथजी म्हणाले " आप लोक वसधे
र्ोरखपरू होते हुए प्रयार् जाओर्े "
हाां जी "
तो ऐसा वकजीये ना, अयोध्या के नजदीक आये हो तो रामलला
के दशान कर लो "
अयोध्या इतना नजदीक है ? - मी
हाां जी "
लेवकन हमे रास्ता नही मालूम " - अवनल
" अरे भाई मै बताता हू, कौन कौन से र्ाव वबच रास्ता मे आयेंर्,े
वकसके यहा रुकना है सब बताता हू !
आमच्या पवु ीच्या प्रवासाच्या आराखि्यात अयोध्या जाण्याचे
वनयोजन नव्हते. कारण मळ
ु ात आम्ही वबहार मार्े नेपाळ मध्ये जाणार
होतो. पण वेळेवर सोनौली (उ. प्र. ) मार्े नेपाळ ला र्ेलो असल्याने

पन्ु हा उ. प्र. मध्ये आलो होतो. त्यामळ
ु े च आता अयोध्येला जाणे शक्य
होते
कै लासनाथजीचे म्हणणे आम्हाला पटले व उद्या अयोध्येला
जायचे रात्ी नक्की के ले.
आज स्नान करुन तयार झालो तर कै लासनाथ जी च्या घरी र्रम
पोहे व घट्ट दधु ाचा चहा आला तेव्हा कै लासनाथजी म्हणाले " लो
जलपान कर लो" आम्ही जलपान करुन वनघालो. त्याच
ां े पत् घेऊन
वनघालो.
आज चहाने ऊजाा आली होती, प्रथम पिाव रुघौली किे प्रयाण
के ले कुठे ही महामार्ा नव्हतेच, खेि्यापाि्यातनू शेताशेतातून जाणारे
रस्ते असल्याने आल्हाददायक वातावरण होते. र्ेले चार वदवस चढ
उताराच्या रस्त्याने पार थकवले होते. त्या मानाने आज आम्ही येथे
बरे च ररलॕक्स होतो, आज जरा वनघायला उशीर झाला होताच, कोल्हई
या र्ावाला पोहोचलो तर र्रमार्रम पकोिे तळण्याचा सर्ु धां एका
हॉटेल मधनू येत होता. प्रशाांत म्हणाला " चला इथेच जलपान करु "
यापवु ी आम्ही नास्ता या शब्दाचा उपयोर् करायचो पण सकाळी
जलपान हा शब्द ऐकला व तोच शब्द ओठी आला " जलपान "
आम्ही सारे खळाळून हसलो. अवनल म्हणाला " चवलये महोदय
जलपान वकजीये "

आम्ही सारे हॉटेल मध्ये पोहोचलो, पकोिे समोर येताच जाताना
फरें दा या र्ावातील पकोि्याची आठवण आली. त्या हॉटेल
मालकाला वापस येताना नक्की येऊ असे आश्वासन वदले होते. पण
सारे च काही टाईमटेबलप्रमाणेच होते असे नाही. वनयतीला आम्हाला
अयोध्येला न्यायचे होते, म्हणनू आज या कोल्हई र्ावात पोहोचलो
होतो, भरपेट खाऊन पढु े वनघालो.
आता पढु चा टप्पा होता बृजमोहनर्जां , अतां र अदां ाजे १८ वक. मी.
होते. थांिी कमी होऊन ऊन वनघाले, वपवळी धम्म सरसोची शेते, मध्ये
र्व्हाची लार्वि मध्ये र्न्नेकी खेती (ऊस) असे पाहत जात असताना
एका नदीसमोर आलो,
पण वतथे पार करायला पल
ू नव्हता. पलीकिे जाण्यासाठी काय
करावे हा ववचार येत असताना एक ग्रामस्थ भेटले. त्याांना ववचारले
भाईजी, उस पार जाने के वलये रास्ता कहा है ?
" आप ऐसा करो, ये बाजमू े रे ल का पल
ू ीया है ना, उससे चले जाव
"
आमच्या साठी हा प्रकार नवीन होता यापवू ी कधीच अशी वेळ
आली नव्हती, पण म्हणतात ना आलेली अिचण तम्ु हाला धािस
करण्याची सांधी देते.
त्या ग्रामस्थाने साांवर्तले म्हणनू वतकिे नजर वळवली तर
पल
ू ीयावरून र्ावकरी पायी वा सायकल हातात धरुन जाताना वदसले.

मर् काय ! आम्ही मोचाा वतकिे वळववला. पल
ू फार मोठा नव्हता,
सायकल उचलनू हातात घेत पल
ू पार के ला, अधाा तासातच आम्ही
बृजमोहनर्ांज ला पोहोचलो तेव्हा १ वाजला होता, र्ाव ही बरे च मोठे
होते तेव्हा दपु ारचे इथेच घ्यावे असे ठरले. मोटरस्टॕि जवळ एका हॉटेल
मध्ये घसु लो. हॉटेल बरे होते. वदाळ होती. नेहमीप्रमाणे आॕिार देऊन
बसलो.
भोजनात परवलाची भाजी, रोटी चावल दाल असे भोजन व
सलाद मध्ये मळ
ु ा काकिी होते.
र्रम र्रम जेवण घेतले व एका झािाखाली सावलीत ववश्राांती
घेऊन वनघालो. पढु े उसका हे र्ाव मार्े पिून नौर्ढ आले. नांतर पढु चे
३० वक. मी. वरचे बासां ी हे र्ाव आले. इथे दपु ारचा चहा घेतला. आता
मात् रुघौली साठी फक्त २२ वक. मी. अांतर बाकी होते ते सहजर्त्या
पार के ले.
रुघौली आले तेव्हा सध्ां याकाळ झाली होती. आम्हाला
वमळालेल्या पत्त्यानसू ार वशवमांवदरात र्ेलो, वतथे श्री जोखीमप्रसाद शमाा
याांची भेट झाली. कै लासनाथजीचा पररचय साांवर्तला. आमचा पररचय
झाला. स्वार्त झाले, सामान ठे वण्याची व्यवस्था मवां दरातच झाली.
शेजारीच शमााजी राहत होते. ते या मांवदराचे ववश्वस्थ व ववद्याथी पस्ु तक
मांवदर या शाळे चे प्रधानाचाया होते, रात्ी जेवनाची व्यवस्था शमााजीच्या
घरीच होती. श्रीमती शमाा आग्रहाने वाढत होत्या र्रम र्रम कोबी

बटाट्याची रस्सा भाजी पोळी दाळ भात व अचार असे छान भोजन
झाले. रात्ी बराच वेळ शमााजीबरोबर उ. प्र. मधील सांघकाया. त्यात
येणाऱ्या अिचणी. राजकीय वातावरण याबद्दल चचाा झाली. रात्ी
उशीरा वनद्राधीन झालो.
वमत्ाांनो, उद्या मक्ु काम आहे अयोध्येला. आपला आजचा
ज्वलांत ववषय आहे प्रभू श्रीराम. तर १९८६ साली जेव्हा जन्मभमू ीचा
ताला उघिल्यानतां र तेव्हा काय पररवस्थती होती ते वाचू या
पुढील भागात.

रुघौलीचे सुयापस्त दर्पन

अयोध्यानगरीत आगमन
सोमवार वद. १० नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण रुघौली येथील वशवमांवदरात मक्ु काम व
श्री जोखीम प्रसाद शमाा याचां े आपल
ु कीचे आवतथ्याचे वणान वाचलेत.
आज आपण प्रत्यक्ष अयोध्या नर्रीत प्रवेश करणार आहोत.
रामललाच्या दशानाची ओढीने आज सकाळीच जार् आली.
लर्ेच तयार होऊन शमााजीचा वनरोप घ्यायला र्ेलो तर शमााजी पढु े येत
म्हणाले " आईये जलपान करके जाईये " आम्ही घरात येऊन बसलो,
तोच र्रम शांकरपाळ्याची विश समोर आली. येथे चहा सोबत काही
पदाथा देण्याची पध्दत आहे, त्यामळ
ू े त्याांचा मान राखावा म्हणनू
आस्वाद घेतला. खरोखर खपु छान चव होती, पाठोपाठ र्रम चहा
आला. शेजारी राहणारे र्ाांधी आश्रम चे मालक जलपान चे वेळेस होते.
काल रात्ी त्याांना जेव्हा कळले की चार यवु क सायकलने नार्परू येथनू
आले आहेत तेव्हा ते आवजानू आमच्या भेटीस आले होते आमचे
बरोबर बराच वेळ चचाा करत बसले होते व आजही पन्ु हा वनरोप देण्यास
उपवस्थत होते. जलपान झाल्यावर त्याांनी प्रेमपवु ाक कुकांु मवतलक लावनू
आम्हास वनरोप वदला.
आजचा पवहला टप्पा ३० वक. मी. वरील बस्ती हे शहर होते.
वातावरणात सख
ु द र्ारवा होता रस्ता ही खपु चाांर्ला होता. पण

सायकलच्या पायिल जवळची क्काटार पीन खराब झाल्यामळ
ु े पायिल
वनट मारता येईना सायकल वेर् घेत नव्हती, सहकारी वमत् बरे च पढु े
चालवत होते. शेवटी बस्ती शहरात पोहोचलो व सायकल ठीक करुन
घेतली. सोबत र्रमार्रम पराठे याचाही आस्वाद घेतला.
जलपान झाले व सायकल चा प्राॕॕब्लेम सांपला त्यामळ
ु े
वाहनास वेर् आला आता राष्रीय महामार्ा क्र. 28 सरुु झाला तो
अयोध्या मार्े लखनऊ या राजधानी शहराकिे जात असल्याने उत्तम
प्रकारे बाांधला होता. पढु े ववक्रमज्योत शहर आले तेव्हा दपु ारचे जेवण
घेण्याचा ववचार के ला तेव्हा एक रवहवासी म्हणाला " भाईजी ऐसा करो,
आर्े वैष्णो ढाबा है शधु शाकाहारी र्रमार्रम खाना वमलेर्ा.
आम्ही पण त्याचा सल्ला माननू पाच वक. मी. पढु े जाऊन वैष्णो
ढाबा र्ाठला. खपु छान जेवण होते. पालक पनीर व तांदरू रोटी व सलाद,
मस्त जेवण झाल्याने सस्ु ती आली होती. मर् तेथील खाटेवर थोिी
सस्ु ती काढून घेतली व पढु े मार्ास्थ झालो. आता कटरा हे र्ाव पार
करत अयोध्येच्या जवळ असताना रक ची भली मोठी राांर् वदसली.
आम्ही मार्ा काढत समोर आलो तर सांपणू ा वाहतक
ू अिवली होती.
समोर चौकशी के ली असता तेथे १४ कोस ची कातीक पररक्रमा सरुु
असताना आदले रात्ी नवीन पल
ु ा जवळील भार् खचनू मोठा खि्िा
पिला व त्यात पिून २५० लोकाांचा मृत्यू झाला बातमी ऐकून मन सन्ु न
झाले सवात् तणावाचे वातावरण होते. फै जाबादचे खासदार श्री वनमाल
कुमार खत्ी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यास आले होते. सोबत पोलीस

अवधकारी, सरकारी अवधकारी. लोक प्रवतवनधी याच
ां ी भीि जमा
झाल्यामुळे पढु े ही जाता येईना. कसेबसे आम्ही वाट काढत र्दी तनू
बाहेर पिलो. समोर शरयू नदीचे स्वच्छ व वनळे शार पाणी पाहून
नक
ु ताच आलेला तणाव कमी झाला. सकाळी स्नान झालेच नव्हते व
पाणी पाहून स्नान करण्याची इच्छा झाली. लर्ेच घाटावर पोहचनू
यथेच्छ स्नान के ले. वदवस भराचा थकवा जाऊन आम्ही अयोध्या
कायाालयाचा पत्ता ववचारत र्ेलो तर तम्ु ही फै जाबाद (साके त)
कायाालयात मक्ु काम करावा तेथे छान व्यवस्था होईल असे साांर्ण्यात
आले. सांपणू ा अयोध्या नर्री पार करून फै जाबाद किे वनघालो.
फै जाबाद व अयोध्या हे जळ
ु ी शहरे आहेत. येथे दर्िी बाांधकाम के लेली
अनेक प्रवेशद्वारे आहेत. आम्ही मोठ्या द्वारातनू जाऊन फै जाबादच्या
घांटाघर पररसरातील नानकपरु ा सांघ कायाालयात प्रवेश के ला. वजला
प्रचारक वशवाजी वसांह याांनी आमचे स्वार्त के ले. याांचा आमचा नार्परू
च्या तृतीय वषा सघां वशक्षा वर्ाात पररचय झाला असल्याने त्याांनी लर्ेच
ओळखून म्हटले " आइये, ववराजीये " आम्ही सामान ठे वनू समोर येऊन
बसलो चौकशी झाली " कुछ तकलीब तो नही हुई क्यौकी कल ही एक
हादसा हूआ.
जी, रास्तेमे पता चला " लेवकन हमने रास्ता वनकाल वलया.
" भोजन हूआ क्या ?
" जी रास्ते मे कर वलया मी

थोि्याच वेळात लहैया आले (राजवर्रा पापिी) " वलजीये यह
यहवां की ववशेषतः है. आम्ही लहैया चा स्वाद घेतला. सांध्याकाळी घिी
चौक मध्ये जाऊन भोजन आदी न घेता चाट आदी प्रकार याचा आनांद
घेतला. वेर्वेर्ळे प्रकारचे चाट प्रकार होते. व रात्ी वनद्राधीन झालो.
उद्या प्रभू रामाच्या अयोध्या नर्रीचे दशान घिणार आहे त्याचे
वणान पाहू या पुढील भागात.

रामजन्मभूमी दर्पन
मर्ां ळवार वद. ११ नोव्हेंबर १९८६
आज पहाटेच जार् आली. प्रातःस्मरण, स्नान करुन तयार झालो.
आज रामललाचे दशान होणार म्हणनू खपु उत्साह होता. आम्ही वजथे
थाांबलो होतो ते स्थान होते फै जाबादेत. मवु स्लम राजवटीच्या खणु ा
मोठ्या प्रमाणात आहेत. जार्ोजार्ी दर्िी दरवाजे, मस्जीदी या शहरात
वदसतात तर अयोध्येत मांवदरे आढळतात.
अयोध्या हे अवतशय परु ातन व दाट लोकवस्तीचे शहर असनू
प्रत्येक रस्त्यावर एखादे मांवदर आढळेल असे होते, तेव्हा हे एवढे मोठे
शहर मार्ादशाका वशवाय कसे पाहता येईल असा ववचार मी बोलनू
दाखवला तेव्हा वशवकुमारजी म्हणाले " आप वचतां ा मत वकजीये, कल
सबु ह मै आपके साथ रहुर्ां ा "
त्यामुळे आम्ही वशवकुमारजीची वाट बघत असताना चहा आला.
उत्तर प्रदेशात सवा वठकाणी दधु खपु चार्ां ल्या प्रतीचे वमळते. त्यामळ
ु े
रबिी बासांदू ी वमठाई सारे पदाथा उत्तर भारतात खावेत. चहा सध्ु दा घट्ट
दधु ाचा एक नांबर.
थोि्या वेळातच वशवकुमारजी येत म्हणाले " चवलये आज
अयोध्याजी का दशान करें र्े "

सारे च आदराथी अयोध्याजी, र्र्ां ाजी जमनु ाजी शरयू मैयाजी
आज वनघालो तर सवा प्रथम अयोध्या सांघ कायाालयात
पोहोचलो. हा सवा पररसर पायी वफरण्यास सोईचा, र्दीत वाहने कुठे
ठे वावी ही अिचणच म्हणनू पायीच जाण्याचा वनणाय घेतला, व
सायकली कायाालयात ठे वनू जलपानासाठी एका हॉटेल मध्ये र्ेलो.
एका टेबलसमोर बसताच वशवकुमारजी म्हणाले " आज आपको
अयोध्या के वमठाई का दशान करवाता हू. बाहेरच्या बाजल
ू ा भट्टीवर
र्रम वजलेब्या तळणे सरुु होते. पवहले वजलेबीची प्लेट आली.
त्यापाठोपाठ कुल्हि मध्ये रबिी आली. वशवकुमारजी कुल्हि मध्ये
वजलेबी बिु वनू खात म्हणाले " सांजयजी इसका मजा लेना हो तो ऐसा
वकजीये. आम्ही त्याच पध्दतीने रबिी जलेबीचा आनदां घेतला.
त्यानसु ार उतारा म्हणनू दालमोट मार्ववली. आज नास्ता खुप झाला
होता त्यामुळे पायी चालणे आवश्यक होते
सवाप्रथम आम्ही पोहोचलो श्रीमतां वबलाा यानां ी बाधां लेले वसताराम
मांवदर, मांवदराचा पररसर भव्य असनू सांर्मरवरी दर्िाांनी बाांधलेले हे
मांवदर सांदु र होते. यात प्रभु राम वसता व लक्ष्मण याांच्या मुत्याा खुप लोभस
होत्या. सदांु र वस्त्रे पररधान के लेली होती व अल
ां कारानी अलांकृत,
र्ळ्यात सांर्ु धी फुलाांचे पष्ु पहार घातले होते. त्या मनमोहक मतु ीचां े
दशानाने आजच्या वदवसाची खपु छान सरु वात झाली. प्रसन्न मनाने
बाहेर आलो तो थेट श्री हनमु ान र्ढी वर. , प्रभू रामचद्रां याच
ां ा

राज्यावभषेक झाल्यानतां र हनमु ानजीनी जेथे वनवास के ला ते स्थान.
पररसर एखाद्या वकल्ल्यासारखा असल्याने र्ढी म्हटल्या जाते. येथे
कायम र्दी आढळते, कारण हनमु ानजी जार्ृत व भक्ताच्या मनोकामना
पणु ा करणारे अशी ख्याती असल्यामळ
ु े नवस बोलायला, नवस
फे िायला येणारे ही बरे च लोक होते. हनमु ानजीचे दशान घेऊन आम्ही
आलो ते थेट श्री रामजन्मभुमी किे "
इथे नक
ु तेच जन्मभमु ीचे कुलपु उघिल्यामळ
ु े व कातीक पररक्रमा
सरुु असल्याने भरपरू मोठी राांर् होती. आम्हीही राांर्ेत उभे झालो, राांर्ेत
उभे असताना त्या वास्तू किे लक्ष र्ेले तर ते तीन खणी मांवदरच होते.
बाहेरून पाहता वर असलेल्या घमु टामुळे मस्जीद भासावी अशीच त्या
वास्तचू ी रचना बदलण्यात आली होती. आत प्रवेश करताच प्रत्येक
खाांब हा मांवदरातील खाांबासारखाच होता. फक्त कळसाचा भार् तोिून
घमु टाचा आकार वदला होता. मांवदरावरील नक्षी, वेलबट्टु ी शभु वचन्हे
आदी वनववावाद पणे सार्ां त होते की हे राम मवां दर आहे, होय हे श्रीराम
मांवदर आहे. समोर एका चबतू रा होता त्यावर रामलला ववराजमान होते
त्या मोहक मतु ीला िोळ्यात साठवनू नतमस्तक झालो. जोरदार
रामललाचा जयघोष करण्याची इच्छा झाली, पण जार्ोजार्ी पोलीस
उभे होते त्यामुळे मनाला आवर घालनू बाहेर आलो,
मर् आलो " कनक भवु न " या मांवदरात. हे मांवदर खरोखर
राजेशाही थाटातले. खपु मोठा पररसर, र्भार्हृ , सभामांिप सारे च भव्यच
होते. मांवदराचा कळस तर सोन्याचा होता. मांवदरातील प्रभु राम वसता व

लक्ष्मण याच्ां या मत्ु याा अप्रवतम, सपां णू ा सवु णा अल
ु ोवभत
ां कारानी सश
धनधु ाारी राम तर खपु च मोहक होते की नजर हटवू नये असे वाटत होते,
पण र्दी खपु असल्यामळ
ु े फार वेळ थाांबता येणे शक्य नव्हते. आम्ही
दशान घेऊन पोहोचलो ते थेट जानकी उद्यानात, याची पण खपु चार्ां ली
देखभाल के ली असल्याने सौदयां ाात भर टाकत होते.
आता वेळ झाली होती. दपु ारच्या भोजनाची, वशवकुमारजी
आम्हाला घेऊन आलेत अयोध्येच्या प्रवसध्द भोजनालयात. सपां णू ा
मारवािी पध्दतीचे हे भोजनालय वैवशष्ट्यपणू ा होते. जेवणात दोन
भाज्या, वरण, कढी, साधी रोटी वमस्सी, दाल भात, व वरून साजक
ू
तपु ाची धार. र्ोि घट्ट दधु ाची खीर असा बेत होता. एवढे सारे पदाथा
असलेले जेवण आम्ही बरे च वदवसानां ी जेवत होते. सारे च स्वावदष्ट,
भरपेट भोजन झाले.
आता जेवण खपू झाल्याने पायी चालणे कठीण झाले होते परांतु
एक मवां दर दशान घ्यायचे रावहले होते. ते होते " महवषा वावल्मकी भवु न.
" सांपणू ा सांर्मरवर दर्िात बाांधलेले मांवदर म्हणजे आधवु नक
वशल्पकलेचा नमूनाच. र्भार्हृ ात मध्यभार्ी महवषा वावल्मक याांची
प्रवतमा आजबू ाजल
ू ा प्रभू राम वसतामाता व लक्ष्मण याच्ां या सरु े ख मत्ु याा
आहेत मांवदरातील वभांतीवर सांपणू ा रामायणातील श्लोक कोरले होते.
दशान घेऊन आम्ही सांघ कायाालयात आलो व आराम के ला.
सांध्याकाळी फै जाबाद शहराचा फे रफटका मारला तेथे प्रवसद्ध मोठे
घि्याळ असलेल्या चौकात आलो. आज सकाळी भरपेट भोजन

झाल्यामळ
ु े भोजन न घेता काही हलके फुलके खावे असेच ठरले. या
भार्ात र्ोलर्प्पे, वटकीया, दहीभल्ला आदी चाटप्रकार याचा आनांद
घेऊन रात्ी वनद्राधीन झालो.
उद्या उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ शहरात जाणार आहोत. ते
शहर आम्हाला कसे भासले ते पाहू या पुढील भागात.

लखनऊ कडे प्रयाण
बधु वार वद. १२ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण प्रभु रामाच्या अयोध्या नर्रीत प्रवेश
के ल्यानतां र कोणकोणती मवां दरे प्रेक्षणीय आहेत व वववावदत ढाचा
पािण्यापवु ी राममांवदराचे स्वरुप कसे होते. याववषयी वाचलत. तसेच
वमठाई चा आनांद घ्यायचा असेल तर वनवाांतपणे उत्तर प्रदेशात वफरुन
खाण्यातला मजा अनुभवायला पावहजे हे आवजानू साांर्ायला हवे.
आज सकाळी ७ वाजता तयार होऊन वशवकुमारजी याांनी
प्रेमपवु ाक वनरोप वदला
आज रस्ता खपु चाांर्ला होता. फार कुठे चढाव उतार नाही.
महामार्ा असल्यामळ
ु े वाहतक
ू ीची अिचण नव्हती. जार्ोजार्ी ढाबे
होते. अांदाजे ३० वक. मी. अांतर चालवनू झाल्यावर जलपान
करण्यासाठी एका हॉटेलात थाांबलो. वेर्वेर्ळ्या आकारात बांर्ाली
वमठाई, खोवा वमठाई अशी व्हेरायटी होती. हॉटेल मालकाला पदाथााचे
नाव ववचारत आॕिार देत र्ेलो.
आज आम्ही वमठाई वर ताव मारला व पढु े वनघालो. आता
रामसनेही घाट या र्ावापयात चालवनू थाबां ायचे होते. दपु ारी एक
वाजताच्या दरम्यान रामसनेही घाट येथील रामजी का ढाबा येथे
उतरलो. ढाब्यावर ताजा मुळा, र्ोबी, र्ाजर बैर्न आदी भाज्या मार्ील

शेतातनू तोिून नक
ु त्याच आणल्या होत्या. आम्ही हातपाय धऊ
ु न
समोरील खाटेवर लवांिलो तोच वेटर आॕिार घेण्यासाठी आला.
हाां बाबजू ी क्या खायेंर्े - वेटर
कौनसी सब्जी है ?
त्याने सात आठ भाज्याांची नावे घेतली. तसे प्रवदप म्हणाला "
बैर्न का भरता बनाओर्े
हाां जी " वेटर
" तो बनाव भरता और दाल फ्राय रोटी भी लाना
तोपयंत आम्ही खाटेवर आराम के ला. पांधरा वीस वमवनटात त्याने
करून र्रम र्रम वाढले. नार्परू वरुन वनघाल्या पासनू वहाािी पदाथा
चाखले नव्हते. इथले भरीत बनववण्याची पध्दत वेर्ळीच आहे. चव
वेर्ळी पण छान होती. ढाबा स्टाइल दाल फ्राय व ताजा मळ
ु ा र्ाजर
याने बहार आणली. जेवण झाल्यावर खाटेवरच थोिा वेळ ववश्राांती
घेतली.
यापढु े बाराबांकी ४० वक. मी व लखनौ २७ असे ६७ वक. मी.
बाकी होते. सहज पणे दोन तासातच बाराबांकी येथे पोहोचलो. पाणी व
चहा प्यायचे म्हणनू एका हॉटेल पाशी थाबां लो. तर हॉटेल मालक
चौकशी करु लार्ला. कहवांसे आये हो ? कहा जा रहे हो ? त्याला सारा
वृताांत थोिक्यात साांवर्तला. हे ऐकून तो खपु झाला, लर्ेच म्हणाला "
दधु वपयोर्े "

" हम लोर्ोंको इस समय वपनेकी आदत नही. " अदां ाजे दपु ारी ४.
३० चा वेळ असावा. आम्ही थोिा वेळ काहीच बोललो नाही तहान
लार्ली होती. पाणी वपऊन झाल्यावर तो पन्ू हा बोलला " अरे भाईजी
ले लो, आप हमारे मेहमान हो, ये हमारे तरफसे. "
आता खरे तर चहा प्यायला थाांबलो होतो. पण हा तर दधु घ्या
म्हणतोय ! मर् काय चार कुल्हि मध्ये र्रम मसाला दधु आले. दधु
खरे च उत्तम होते हॉटेल मालकाचे आभार माननू पढु े वनघालो. तो
लखनौ जवळ असताना एका र्ावाजवळ एका चाट वाल्याने आमचे
लक्ष वेधनू घेतले. त्याच्या हातर्ािीवर ववववध प्रकारचे चाट प्रकार
उपलब्ध होते. मनाला आवर घालता आला नाही. जे चाट प्रकार
आपल्या महाराष्रात पाहायला ही वमळत नाही असे प्रकार होते
त्यापैकी " खस्ता व बैर्नी, वटकीया " या पदाथााची नावे आठवतात.
खपु स्वावदष्ट व चटपटे पदाथा मनाची तृप्ती होईपयात आनांद घेऊन
वनशानर्जां चौकातील वनरालानर्र येथील सरस्वती वशशू मवां दरात
पोहोचलो. तेथे श्री मत्तु ल
ू ालजी याांची भेट झाली. त्याांनी स्वतः माॕॕिेल
हाऊस कायाालयात पोहचवनू वदले. हे लखनौ चे मख्ु य कायाालय
असल्याने सवा सेवा उपलब्ध आहेत. तेथे श्री रामलखनवसर्ां यानां ी
स्वार्त के ले. त्यावेळी ववभार् प्रचारक स्वातरांजनजी व रामचांद्रजी
याांचेशी पररचय झाला आम्हाला वतथे जाईपयंत रात्ीचे आठ वाजले
असल्याने कायाालयातील भोजनाची वेळ होऊन र्ेली होती. म्हणनू
जवळच श्रीराम रोि वरील आदशा भोजनालय येथे रात्ी भोजनाची

व्यवस्था के ली. येथील भोजन एकदम साधे व कमी वतखट असलेले
होते. बहूधा लाल वतखट याचा वापर कमी करतात. पण जे होते ते
स्वावदष्ट होते. भरपेट जेवण घेत आस्वाद घेतला.
आपण भरपेट भोजन घेतले हा शब्द अनेकदा वाचला असेल,
कारण ही तसेच होते. एकतर तरुण वय व शांभर शांभर वक. मी. सायकल
चालववणे यामळ
ु े आमचा आहार चाांर्लाच वाढला होता. हे आपणास
वाचताना लक्षात आले असेलच. दसु रे वदवशी लखनौ दशान हा
कायाक्रम ठरला. सोबत श्री श्यामलालजीनी सोबत येण्याचे साांवर्तले.
त्यानांतर आम्ही झोपी र्ेलो.
उद्या लखनौ वह उत्तर प्रदेश ची राजधानीचे दशान कसे झाले ते
वाचणार आहोत ते वाचू या पढु ील भागात.

लखनऊ दर्पन
र्रुु वार वद. १३ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण अयोध्या ते लखनौ या प्रवासा दरम्यान
खोवा व छे ना पासनू तयार के लेली वमठाई व ववववध प्रकारचे चाट प्रकार
याचा आनांद घेतल्याचे साांवर्तले. खरे तर बनारस मध्ये आपण कधी
र्ेलात तर रबिी, काशी चाट व जलेबा, (मोठ्या आकाराची वजलेबी )
व बनारसी पान खायला ववसरु नका. तसेच हे पदाथा उत्तर प्रदेशात सवात्
वमळतात. तर ही खाद्य सफर आजही आपण अनुभवणार आहोत. चला
तर जाऊ या.
आज आपली भ्रमांती आहे लखनौ या राजधानीच्या शहरा मध्ये.
लखनौ म्हणजे नबाबाचा अमां ल असलेले शहर, र्ोमती नदी वकनारी
वसलेले शहर. सवाात मोठा रे ल्वे प्लॕटफॉमा असलेले शहर, नबाबाची
शाही वबयाानी खाण्याचे शहर, असे म्हणता येईल. तर या शहरा मध्ये
वफरववण्यासाठी सकाळीच श्री श्यामलालजी हजर झाले, आणी घेऊन
र्ेलेत सकाळचे जलपान करण्यासाठी एका खादािी साठी लोकवप्रय
असलेले हॉटेल "रामभरोसे हॉटेल " येथे. नाव रामभरोसे असले तरी
वमठाई अव्वल दजााची, शहरातील ववववध भार्ातनू के वळ खादािी
साठी येणारे खपु लोक होते. तसेही उत्तर प्रदेशात लोक सकाळी वमठाई
खाने जास्त पसांत करतात तर रात्ी चाट चटपटा. जसे आपल्या किे तरी

पोहा खायला लोक येतात तसे इथे लोक येतात " दही वजलेबी "
खायला. मस्त घट्ट खवलेदार दही ज्यात साखर घालायची र्रज नाही
आणी जलेबी असली की " रांर्ाखश
ु "
आम्हीही मार्वली, वजलेबीचा तक
ु िा दह्यामध्ये वभजवनू तोंिात
घातला आणी शब्द बाहेर पिले ". वा क्या बात है "
एका प्लेट मध्ये समाधान झाले नाही म्हणनू पन्ु हा एक प्लेट
मार्वली. व पाठोपाठ " दही कलाकांद". तृप्तीची ढेकर देऊन चालू
लार्लो ते कुकरे ल र्ािान किे.
शहरातील एका बाजूला असलेली कुकरे ल र्ािान बर्ीचा म्हणनू
सरु े ख आहेच. पण जास्त प्रवसद्ध आहे मर्रीच्या ववववध प्रजाती मळ
ु े
मर्रीचे ववववध आकार, त्याांच्या हालचाली आक्रमकता पाहण्यात
बराच वेळ र्ेला. इथे मर्र प्रजनन के न्द्र ही आहे. वतथे ववववध प्रजातीचे
सांर्ोपन व सांवधान के ल्या जाते.
कुकरे ल र्ािान चा फे रफटका मारल्या वर आम्ही भेट वदली "
महामना बाल वनके तन "
अनाथ अांपर् बालकाांसाठी वनमााण के लेले हे बाल वनके तन हा
एक अवभनव प्रकल्प आहे. सर्ां ोपन वशक्षण व स्वावलबां न या वत्सत्ु ी
च्या आधारे स्थापीत झालेली सांस्था. आज दपु ारची भोजनाची
व्यवस्था इथे करण्यात आली होती. अनाथालय असताना सध्ु दा
भोजनाचा दजाा उत्तम होता.

भोजनोत्तर आम्ही आलो " ववधान सभा भवु न येथे, इग्रां ज
काळातील बाांधलेली ही वास्तू वास्तू कलेचा उत्तम नमनू ा आहे. लखनौ
दशान करताना जरुर पाहावे असे. त्यानांतर हजरतर्ांज मार्े शहीद
स्मारक, या स्थानाला भेट वदली, शहीद स्मारक एक देखणे वशल्प होते,
स्वातांत्र्याचा साठी बवलदान के लेल्या क्राांवतकारकाांचे स्मारकापढू े नमन
करुन " रुमी दरवाजा " पाशी थाांबनू अवलोकन के ले. लखनौ मध्ये
असलेल्या अनेक दर्िी दरवाजा पैकी आपल्या कोरीव नक्षी मळ
ु े
प्रवसद्ध असलेला हा दरवाजा वशल्प कलेचा उत्तम नमनू ा आहे. आता
वळलो ते "भल
ु भल
ु ैया किे.
भल
ु भुलैया ही इमारत नबाब आसीफउद्दोला याांच्या कारवकदीत
सन १७७३ ते १७८४ चे दरम्यान इराणी इजां ीवनयर वकफायततल्ु ला याने
बाांधली. यात लोखांि वापरले नाही. तर ववटा रे ती चनु ा विांक याच्या
साह्याने बाांधलेली भव्य इमारत आहे. काचेचे तक
ु िे वापरून के लेली
कलाकुसर मोठमोठी दालने पाहण्यासारखी आहेत. पण खरी र्मां त
आहे ती भल
ु भुलैया ची. वरच्या मजल्यावर अनेक दालने पहात
असताना आपण वापस येत असतो तेव्हा वतथे वर जाणे वा खाली
उतरण्यासाठी अनेक वजने उपलब्ध असतात. त्यापैकी आपण एक
वजना वनविून पढु े जावे तर आपण वेर्ळ्याच दाराने उतरत जातो पण
इमारती बाहेर पित नाही. आमच्या जवळच्या र्ाईिने एका वठकाणी
आणनू साांवर्तले आता बाहेर पिून दाखवा असे म्हटले. आम्ही
आव्हान वस्वकारले पण १५-२० वमवनटे झाली तरी इमारतीच्या बाहेर

जायचा रस्ता सापिेना. शेवटी र्ाईि होता वतथेच पोहोचलो. व र्ाईि
च्या मदतीने बाहेर पिलो. असे आहे " भल
ु भल
ु ैया "
बाहेर पिलो तेव्हा सांध्याकाळ झाली होती पन्ु हा हजरतर्ांज
मार्ाावर आलो. त्या रस्त्यावर अनेक छोटे मोठे वैववध्यतेने नटलेले पाका
आहेत. काहीमध्ये ववववध फुलझािे आहेत तर काहीमध्ये शोभेची
झािे. तर काहीत सांदु र वहरवळ त्यामध्ये काांरजे व रांर्बेरांर्ी लाईट
सोिल्यामळ
ु े खपु मनोरम होते. त्यातही " वनबां ू पाका , र्ौतम बध्ु द पाका ,
ग्लोब पाका या सारखे पाका पाहण्यासाठी वतकीट काढून जावे लार्ते.
त्यातही वनांबू पाका सवाात सांदु र. या सांदु र पाका च्या मार्च्या बाजूला शाांत
वशतल र्ोमती नदीचे पात् आहे. नदीचे काठावर ववववध रांर्ी लाईट
लावनू सश
ु ोवभत के लेले असनू तेथे वनवातां पणे बसण्याची व्यवस्था
आहे. पाका च्या बाहेरच्या बाजूला मेन रोि वर चाट बजार सजला होता.
आज ते चाट प्रकार आमची वाट पहात होते. पाणीपरु ीच्या पाण्याचे
ववववध प्रकार, वशवाय दहीपरू ी, भेलपरू ी, बैर्नी, वटवकया इ. इ.
पाणीपरु ीला वतकिे र्ोलर्प्पे वा र्पु चपू म्हणतात. आम्ही सारे प्रकार
टेस्ट करुन कायाालयात पोहोचलो.
कायाालयात श्री इदां भू षु ण जी पािां ेय आमची वाट पहात होते.
आदले वदवशी आम्ही पाांिेजी पवु ापररवचत असल्याने भेटीची इच्छा
प्रदवशात के ली होती म्हणनू आवजानू भेटायला आले होते त्याांचेबरोबर
आज रात्ीचे भोजन झाले. लाल वतखटाचा वापर न करता फक्त वहरव्या
वमरच्या व कोथींवबर घातलेले, मर्ु ाच्या िाळीचे फोिणीचे वरण

चपाती व भात असे शध्ु द भोजन झाले. कारण त्यात कादां ा लसणू याचा
वापर के ला नव्हता.
रात्ी बराच वेळ सांघकाया, रामजन्मभुमी या ववषयी चचाा
झाल्यावर वनद्राधीन झालो.
उद्या आपण लखनौ शहराचा वनरोप घेऊन रायबरे ली या शहरात
जाणार आहोत. तर तेथील र्मती जमती वाचयू ा पुढील भागात.

प्रत्रसद्ध भुलभुलैया
काढलेले छायात्रचि

या

इमारतीच्या गच्चीवर

रायबरेली दर्पन
शक्र
ु वार वद. १४ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण लखनौ शहरातील प्रेक्षणीय स्थळे ,
पाणीपरू ीची लज्जत व भल
ु भल
ु ैया मध्ये कसे हरवलो ते वाचलत. आज
सकाळी ७. ३० ला रायबरे ली साठी जाण्यास वसध्द झालो. इदां भु षु णजी,
रामचांद्रजी याांनी कुकांु मवतलक लावनू आदराने वनरोप वदला. आम्ही
रायबरे लीचा रस्ता पकिून चालू लार्लो. आजचे अांतर होते फक्त ८२
वक. मी. रस्ता तर ववचारुच नका एकदम मख्खन, कारण ही तसेच होते.
हा रस्ता राजधानी लखनौ ते श्रीमती इवां दरा र्ाांधी याांचा मतदारसांघ
जोिणारा.
पवहला टप्पा होता मोहनलालर्जां अतां र होते २५ वक. मी. वेर्
छान होता फक्त ५० वमवनटातच र्ाठले. पढु ील टप्पा ५० वक. मी. वरील
बछरावाॕॕ हे र्ाव असल्याने इथेच जलपान करावयाचे ठरले. इथे
रस्त्याच्या बाजल
ू ा एका हॉटेल मध्ये समोसे तळण्याचा सर्ांु ध सटु ला
होता. सकाळचे वेळेस जो र्रम पदाथा वमळेल त्यावर समाधान माननू
पढु े जायचे. नशीबाने ग्रामीण नेपाळ सोिता सवाच वठकाणी प्रत्येक
वेळेस नवीन पदाथा चाखावयास वमळत होता, आज समोसा होता
इतके च.

आम्ही हॉटेल मध्ये जाऊन बसलो. आमचा वेष अवातार पाहून
सवांचे चेहरे प्रश्नाथाक होते ? कौन है ये लोक ? कारण उत्तर प्रदेशात
जातीपातीचे वनबंध खपु आहेत, त्यामळ
ु े आम्हाला पाहताच त्याांच्या
लक्षात यायचे हे लोक जवळपास च्या र्ावातील वदसत नाहीत वेष
राहणीमान व बोलीभाषा यामुळे आम्ही ओळखले जायचो. र्ावाच्या
हॉटेल मध्ये ररकामटेकिी मांिळी बसलेली असायचीच. त्यातल्याच
एक पाढां रे कपिे घातलेल्या मध्यमवयीन माणसाने ववचारले. जो
कदावचत सरपांच असावा
. " कहवां से आ रहे हो ?
जी, नेपाल काठमाांिू से -- - अवनल
जी, मेरा मतलब कौनसे र्ाव के रहने वाले हो ?
जी, नार्परू महाराष्र से ---- अवनल
भई, कमाल की बात है, हमको तो सायवकलसे लखनौ जाने कष्ट
होता है. और आप लोर् इतनी दरू से आये हो. ? वकतना वकलोमीटर
का सफर होर्ा ?
जी, ३५०० वक. मी. --- अवनल
क्या बोले साढे तीन हजार वक. मी. ?
जी हाां ---- अवनल
वकतना वदन लर्ेर्ा ?

जी चालीस वदन ---- अवनल
वफर तो बिी बात है. इतनी दरू हमरे र्ाव मे आये हो. ये तो बिी
बात है. ऐकून खश
ु होत हॉटेल मालकाला म्हणाला " भई, इनको
र्रमार्रम समोसे वखलाव.
लर्ेच आजबू ाजचू े लोक जमा झाले. समोसे खाता खाता त्याांच्या
प्रश्नाांना उत्तर ही देत र्ेलो.
ग्रामीण भार्ातले असले तरी समोसे खपु छान होते. नतां र र्रम
दधु घेतले पैसे द्यायला र्ेलो तर ते मघाचे र्ृहस्थ म्हणाले " आरे भाई,
रहना दो, आजका जलपान हमरे तरफसे " हम र्ाॕॕव का सरपांच है "
आम्ही नाही म्हटले तरी त्याांनी पैसे घेतले नाही.
आम्ही र्ावकरी लोकाचां ा वनरोप घेऊन बछरावा किे वनघालो
पन्ु हा ५० वमनीटातच बछरावा र्ाठले. जेमतेम ११ वाजले असावेत
म्हणनू पढु ेच जायचे ठरवले, कांु दनर्ांज, हरचांदपरू व रायजादा ही र्ाव
पार करुन आम्ही दपु ारी १ वाजताच रायबरे लीच्या कायाालयात
पोहचलो. श्री प्रकाशजी व श्री अशोकजी वजल्हा प्रचारक याांनी स्वार्त
के ले आमचा पररचय करुन वदला. थोि्या वेळात पाणी आवण हलका
नास्ता जलपानासाठी आला. ववसावल्यावर श्री प्रकाशजी ववचारते
झाले " कहवां से आ रहे हो ?
“सबु ह ७. ३० को लखनौ से वनकले थे. अभी यहा पहुॕॕचे. -मी

मतलब आपका भोजन होना बाकी है? – प्रकाशजी.
"जी हााँ. रास्ता इतना अच्छा था की चलते रहे. सबु ह
मोहनलालर्ांज मे भरपेट नास्ता हो र्या था. इसवलये भक
ु भी नही लर्ी.
वसधे यहा आकर पहुचाँ े. -- मी
" तो कोई बात नही, हम लोर् भी दसु रे र्ाव से होकर आ रहे है.
हमारा भी भोजन होना बाकी है. अभी बना देते है. तबतक आप लोक
ववश्राम वकजीये. -- प्रकाशजी
लर्ेच प्रकाशजी व स्वयांसेवक स्वयांपाक करायला लार्ले.
तोपयंत आम्ही आराम के ला. दपु ारी ४ वाजता त्याच
ां ा स्वयपां ाक तयार
झाला. जेवणात बटाट्याची रस्सा भाजी चपाती भात असे सवा
कायाकत्याा समवेत सहभोजन झाले.
दपु ारी पाच नतां र आम्ही रायबरे ली शहराचा फे रफटका मारायला
बाहेर पिलो. पवु ीचा श्रीमती इवां दरा र्ाांधीचा मतदार सांघ होता. त्यामुळे
त्याांच्या कामाची छाप सापिणार असे वाटले. ते खरे ही होते. सवाच
सरकारी वनम सरकारी इमारती चे उदघाटन इवां दरा र्ाधां ी यानां ी के लेले
आढळले. उदा. रे ल्वे स्टेशन, बस स्टॕि, िाकघर सपु र बाजार आदी
इमारतीवर नामफलक झलकत होते. स्थावनक लोकाांसाठी रोजर्ार
म्हणनू " लोवहया मशीन टुल्स " व टेलीफोन फॕक्टरी चालू के ल्याने

कामर्ार कमाचारी याचां ीच लोकसख्ां या प्रामख्ु याने होती. जवळ
असलेल्या एका तलाव पाहण्यास र्ेलो वनसर्ा रम्य पररसर पाहून
र्ावातील मांिळी ना भेटत भेटत कायाालयात पोहोचलो.
आज उशीराच जेवण झाल्यामळ
ु े रात्ी जेवणाची र्रज नव्हती तरी
एक स्वयांसेवक र्रम दधु घेऊन आला. रात्ी सवाा सोबत र्ावातील
र्मती जमती ऐकतच झोपी र्ेलो.
उद्या प्रयार् या शहराकिे परतीचा प्रवास होता. त्या दरम्यान एक
घटना घिली ती अववस्मरणीय तर आहेच पण माणसू इतक्या वषाानांतर
ही जातीपातीच्या राजकारणात वकती आकांठ बुिाला आहे याचा नमनू ा
आम्ही उद्या पेश करणार आहोत ते पाहू या पुढील भागात.

मात्रणकपूरचा जातीयवादी तणाव
शवनवार वद. १५ नोव्हेंबर १९८६
काल आपण रायबरे ली शहरातील र्मती जमती वाचल्यात व श्री
प्रकाशजी ची आवत्मयता ही अनभु वलीत.
अशी आवत्मयता की, आधी कुठलाही पररचय नसताना, व ते
स्वतः दपु ारी प्रवास करुन आल्यावर ही लर्ेच स्वयांपाकाला लार्नू
अभ्यार्तानां ा पोटभर जेवू घातले.
आज सकाळी ही लवकर उठून लवकर चहा करून वदला व
नांतरच प्रेमाने वनरोप वदला. आज प्रयार् ला परत जायचे होते. अांतर होते
१४० वक. मी. त्यामळ
ु े वेर् वाढवावा लार्ला, पवहला टप्पा होता "
उांचाॕॕहार " ३५ वक. मी. साधारण दोन तासात पोहोचलो. येथेच
जलपान करावे म्हणनू हॉटेल शोधत होतो. र्ाव खपु मोठे नव्हते. एक
झोपिी सारखे हॉटेल वदसले तसे थाांबलो.
हॉटेल मध्ये प्रवेश करून लाकिी खचु ीवर ववसावलो तोच
मालक म्हणाला " रुवकये, कौन लोर् हो आप ?
" मसु ावफर है. इलाहाबाद जा रहे थे. तो नास्ता के वलये रुक र्ये
". मी
कौन र्ाव के हो. ? हॉटेल मालक

" जी नार्परू से, ये रायबरे ली से वनकले थे "
" शकल से तो िाकू जैसे वदखते हो, कौन जात के हो "
जी उांचे जात के है --- मी
वफर बैठो, क्या लेंर्े पोहा जलेबी पकौिे ?
" पोहा ही दे दो " --- मी
ठीक है अभी देता हू --- मालक
पहले पानी दे देना --- मी
त्याने पोराला इशारा के ला. पोराने प्लावस्टक
जारने ओजां ळीत घेऊन प्यायला साांवर्तले
" वर्लास नही है क्या ? -- मी
" यहा झटू न नही चलता -- मालक ओजां ळीने आधी प्यायलो.
शेवटी कार्दावरच पोहे वदले. व कुल्हि मध्ये चहा. पैसेही दरुु न
ठे वायला साांवर्तले तेव्हा लक्षात आले इथे छुआ छूत चा स्फोट होऊ
शकतो. आपण परराज्याचे प्रवासी, जपनू च वार्ले पावहजे. आम्ही
लर्ेच मार्ास्थ झालो. जाताना मनात ववचार आला. कदावचत आपण
वनचले जाती के है असे साांवर्तले तर पाणी ही वदले नसते.
पवहल्या प्रसर्ां ातनू बाहेर पिलो. आता थोिे ऊन तापले होते.
सायकल चालवनू आणखी दोन तास झाले. तहान खपु लार्ली होती.

पाणी प्यायला वशवाय पढु े जाणे शक्य नव्हते, समोर र्ाव वदसताच पाणी
वपण्यासाठी थाांबलो र्ावाचे नाव होते " मावणकपरू "
एका घरापाशी थाांबनू एका मवहलेला ववचारले पाणी ववचारले "
हमे थोिा पाणी चावहये " -- मी.
" आर्े कुआॕ हे वहा जाकर वपयो. घरातील मवहला म्हणाली.
नाइलाजाने अजनू दो तीन घरी ववचारले तर हेच उत्तर आले.
लोक असे वार्ताहेत कळेना. आतापयंत असे कधीच झाले नव्हते.
लोकाांच्या चेहऱ्यावर वभती वदसत होती बोलायला टाळत होती. आम्ही
ओळखले, काहीतरी र्िबि आहे नक्की पढु े काही अांतरावर पोलीस
हवालदार उभे होते. त्याांना ववचारले " यहा पाणी वमलेर्ा क्या ? कोई
पाणी नही दे रहा -- मी
पोलीसाचे नाव होते श्री वशवभूषण ओझा.
" हम लोक सायकल से नेपाल र्ये थे. अभी रायबरे ली से प्रयार्
की तरफ जा रहे है " - मी
पोलीसाला कारण माहीत असावे म्हणनू कुणाला न साांर्ता
म्हणाले
" ये बाजू वाला कुआॕ पर जाव "
आम्ही वववहरी पाशी र्ेलो वतथे एक सवणा मवहला पाणी भरत
होती. जवळ जात म्हणालो "माताजी वपने के वलये पाणी वमलेर्ा ?

" ये छुओ मत, पजू ा के वलये पाणी ले रही हू"
आम्ही रायबरे ली हून स्नान करुनच वनघालो होतो म्हणनू
म्हणालो " माताजी सबु ह स्नान करके आये है, हमे बहूत प्यास लर्ी है.
थोिा पाणी दे दो "
अजनू जवळ र्ेलो तर ओरिलीच " ये दरू हटो. कौन जात के हो
मालमू नही " हम अपववत् हो जायेंर्े "
माताजी पाणी के वलये क्यौ मना कर रही हो ? मी
" यहा वसफा उची जात वाले पाणी लेते है.
" पहले तो यहा सत्यानाश कर वदया वनचली जातीने " वदन दहािे
भर्ाकर ले जाते है. हमरे बहू बेटीको "
मला लक्षात आले इथे नक्की काही घटना घिलीय. उची
जातवाले साांवर्तले पावहजे
माां जी हम तो उची जात वाले है -- मी शकल सरु त से तो िाकू
र्िांु ा लर्ते हो. " ऐसा करो वो सामने वाले कुआॕ मे जाओ. माताजी
मनात म्हणालो " आता आपले अस्त्र दाखवले पावहजे तरच या
र्ावात पाणी वमळेल"
" माताजी मै तो ब्राम्हण हू " र्ळ्यातले जाणवे दाखवत म्हणालो
" ये देखो "

अरे बापरे ब्राम्हण देवता " कानाला हात लावत म्हणाली " र्लती
हो र्यी, माफ कर देना " आप जतु ा उतार लो और पाणी ले लो माताजी
आम्ही जोिे काढून पोटभर पाणी प्यायलो. वपवनू वापस आलो
तर पोलीस वशवभषु ण ओझा उभे होते. त्यानां ा ववचारले, तेव्हा ते
म्हणाले
दो वदन पहले एक सवणा जाती के लिकीने वनचली जाती के
यवु क के साथ भार् कर शादी की है. ईसवलये तणाव है. थोिा थाबां नू
म्हणाला " आर्े भी जरा सभांलकर जाना " माहौल ऐसा ही है. यहवां
कुछ भी दर्ां ा फसाद हो सकता है "
आता लक्षात आले काय घटना घिली. आता आम्ही जेवणाला
ही पढु े न थाबां ता सरळ प्रयार् र्ाठायचे ठरवले.
पढु े कांु िा लालमोहनर्ांज, नबाबर्ांज प्रतापर्ढ इथे न थाांबता
सांध्याकाळी ७ वा. प्रयार् कायाालय र्ाठले. सामान ठे वनू तयार झालो.
आज सकाळपासनू जेवलो नसल्याने किाक्याची भक
ू लार्ली
होती. अशोकजी बाजपेयी कायाालयात होते त्याांना घेऊन त्याांच्या
नेहमीच्या हॉटेल मध्ये र्ेलो.
हॉटेल मालकाने बरोबर ओळखले येताच म्हणाले " आईये,
नेपाळ हो कर आ र्ये ?
जी, बस आ रहे है " अवनल

सफर कै सा रहा ? मालक
जी बहूत अच्छा " अवनल
बैवठये खाना लर्वाता हू मालक
आम्ही टेबलवर बसनू वाट पाहू लार्लो. या वेळी मात् लवकरच
जेवण आले. छोले की सब्जी, दाल तिका व चपाती
" आरामसे खाईये. सांकोच मत वकजीये" मालक
आम्हाला तर भक
ु लार्ली होती मार्च्या वेळे सारखे आम्ही
जेवत होतो. या वेळी मात् चपाती खाण्याची शयात लावली नाही पण
प्रत्येकी दहा बारा चपात्या नांतरच थाांबलो. सोबत पल
ू ाव पण होता. हात
धवू नू बील ववचारले तर म्हणाले " सतरा रुपये "
वसफा सतरा रुपया
जी, जी.
आम्ही पैसे देऊन बाहेर पिलो. इतके स्वस्त जेवण वमळाले याचे
आिया वाटेल पण सत्य होते पायी चालत कायाालयात पोहोचलो.
आज खपु दमलो असल्याने लवकरच झोपी र्ेलो.
उद्या पासनू नार्परू किे परतीचा प्रवास होणार होता. तो कसा
झाला हे पाहू या पढु ील भागात.

ररवा (म. प्र. ) मध्ये प्रवेर्
रवववार वद. १६ नोव्हेंबर १९८६
काल आपण परतीच्या प्रवासात " प्रयार्" या शहरी येऊन
पोहोचलो. मार्ाात जातीपातीच्या भयक
ां र वास्तवाचा कसा सामना
करावा लार्ला हे आपण बवघतलत.
आज सप्रु भाती स्नान करुन तयार झालो. प्रयार् कायाालयातील
स्वयसां ेवक वनरोपासाठी हजर होते. माझे वमत् अशोकजी मालवीय
सकाळीच आले होते. कुकांु मवतलक लावनू " भारत माता की जय " वांदे
मातरम " या घोषणा झाल्यात व वनरोप घेऊन मार्ास्थ झालो. सोबत
अशोकजी यमनू ा नदीच्या पल
ु ा पयात सोिायला आले होते. त्याांचे
आभार मानले व वनरोप घेऊन यमनू ा नदीचे शातां वशतल दशान घेत
यमनू ा नदी पल
ू पार के ला.
आज १२५ वक. मी. पार करुन रीवा हे शहर र्ाठायचे होते.
सरु वातीचे नैनी शहर तर सहज पार झाले. मर् धरु परू आले. पढु े नारीबारी -जारी असे र्मतीदार नाव असलेले र्ाव आले. सकाळचे ९. ३०
वाजले होते. सकाळच्या जलपानाची वेळ झाली म्हणनू ढाबा शोधू
लार्लो. तो र्ाव ओलािां ताच एक ढाबा वमळाला. हा राष्रीय महामार्ा
असल्याने नास्ता जेवण यासाठी ढाबे वमळतात. अजनू उत्तर प्रदेश
सोिले नसले तरी ढाब्यावर जातीपातीचे पालन होत नाही, म्हणनू

ढाब्यावर ववसावलो. ढाबा असल्यामळ
ु े अन्य नास्ता प्रकार वमळत
नाहीत पण पराठे प्रकार खपु छान वमळतो. म्हणनू आम्ही आलू पराठे
ची आॕिार वदली, तोपयंत ढाबा मालक सरदारजी आमच्या शी ववचार
पसू करु लार्ले.
" भाई, कहवां से आ रहे हो ? ये सायवकल ये सामान ? कुछ लांबा
सफर करके आये हो ?
" हॉ जी नेपाल से " प्रवदप
" कहवां के रहने वाले हो ?
" नार्परू महाराष्र से प्रवदप
" भई वा कमाल की बात है. मान र्ये". इतक्यात वेटरने पराठे
आणले. पराठ्याची चव तर अप्रवतम होती. बरे चदा दपु ारी जेवण
होईलच असे साांर्ता येत नसे. म्हणनू पन्ु हा मार्ववले व चहा ची आॕिार
वदली. तर सरदारजी म्हणाले " अरे भाई इतनी मेहनत करते हो, तो दधु
वपयो. हमारे यहा का दधु वपयोर्े तो एनजी आ जायेर्ी ". दधु खरोखर
घट्ट मलईदार होते. वपऊन मस्त ढेकर वदली. पैसे द्यायला र्ेलो तर
सरदारजी म्हणाले " दधु के पैसे मत देना. वो हमारी तरफसे " वसफा पराठे
के पैसे ले रहा हू.
खरोखर प्रवासात असा मान खपू दा वमळते. साहसी ववराांना पाहून
आपण ही याांच्यासाठी काही करावे असे प्रत्येकाला वाटत असते.
सरदारजीचा वनरोप घेतला आवण चाक घाट ला आलो. तमसा नदीचा
पल
ू पार करुन उत्तर प्रदेशातनू मध्यप्रदेशात प्रवेश के ला, आता सोहार्ी

हा घाट ४ वक. मी. चढायचा होता. उभा चढ असल्याने सायकल हातात
घेऊनच घाट पार करावा लार्ला. चाांर्लीच दमछाक झाली होती.
काही वेळ उतारा वरून चालवून सोहार्ी या र्ावात पोहचलो. व जरा
वेळ ववश्रातां ी घेऊन पाणी प्यायलो. दपु ारचे ऊन खपु होते. पण पढु ेच
जायचे होते. आता कटरा र्ाव आले. पढु े र्ढ र्ाव पार करुन र्ांर्ेव र्ाव
इथे आलो. दपु ारचे ऊन खपु तापले होते, मोठा पल्ला पार के ला होता.
कुठे तरी भोजन घ्यावे असे वाटत होते.
रस्ताचे बाजल
ू ा आांब्याचे झािाच्या सावलीत एक ढाबा होता.
ऊनाच्या काहीली तनू सावलीत आल्यावर एकदम शाांत वाटत होते.
सवांनी ढाब्याचे वववहरीवर जाऊन र्ार पाण्याने हात पाय धतु लेत,
आणी थोिा वेळ खाटेवर ववसावलो. ढाब्याचा वेटर ववचारत आला "
क्या लावू साब ? खाना खायेंर्े ?
" जी हा. क्या बनाया है " प्रशाांत
" जो बोलोर्े वो बना दर्ांु ा " वेटर
" टमाटर की चटणी बनाओर्े ?
" हाां जी. और हमारे हाथ की आलू बैर्न की सब्जी बना देते. "
" बनाओ बनाओ " बहोत वदनोसे बैर्न भाटा की सब्जी का आनदां
वलया नही " प्रशाांत म्हणाला
तो पयात आम्ही ढाब्याच्या खाटेवर लोळलोच.
१०-१५ वमवनटात र्रम जेवण आले. श्रमाने दोन घास जास्तच
झाले. थोिा वेळ ववश्राांती घेऊन मार्ास्थ झालो. आता मनर्वा व ररवा

हे दोन र्ाव बाकी होते. दपु ारी चार नतां र सायकल चालवणे सरुू के ले.
सांध्याकाळी सहा वाजता ररवा कायाालयात पोहोचलो. कमलाकरजी
याांनी स्वार्त के ले.
आईये, आईये. बहोत थके हुए वदख रहे हो. अब ववश्राम वकजीये.
खरोखर ऊन्हामळ
ु े खपू थकलो होतो. स्वयांसेवकानी सामान
नेण्यास मदत के ली. आम्ही फ्रेश होऊन ववश्राम के ला. रात्ी आठचे
दरम्यान जेवायला जायचे म्हणनू हॉटेल बद्दल ववचारले तर
कमलाकरजी म्हणाले " आपको कही जानेकी जरुरत नही. "आपके
भोजन का प्रबांध हो र्या है. "
आम्ही थाांबलो. थोि्याच वेळात दोन स्वयांसेवक चार पाच
वटफीन घेऊन आले. चार पाच घरुन जेवण आले होते. कमलाकरजी
सोबत होते. स्वयांसेवक स्वतः आदराने वाढत होते. जवळपास ३०-३२
वदवसाांनी घरचे जेवण वमळत होते. घरच्या जेवणाची लज्जत काही और
असते. ते पाहून घरची आठवण झाली. िोळे पाणावले. आज तृप्ततेचे
समाधान होऊन ढेकर आली. आज श्रम खपू झाले होते त्यामळ
ु े
लवकरच झोपी र्ेलो.
उद्याचा प्रवास कटनी जबलपरू किे होणार होता. त्यातल्या
ववशेष आठवणी पाहू या पुढील भागात.

कटनीचे आत्रतथ्य
सोमवार वद. १७ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आपण परतीच्या प्रयार् ते रीवा प्रवासा दरम्यान
ऊन्हामळ
ु े झालेली शरीराची कावहली व घाट चढाई मळ
ु े खपु दमलेलो
होतो.
आज सकाळी थोिे ऊशीराच तयार होऊन कटनीच्या वदशेने
मार्ास्थ झालो. रस्ता बराच चार्ां ला होता, आणी पवहला टप्पा "
अमरपाटण ४३ वक. मी. अांतर सहज दोन तासातच पार के ले तेव्हा
सकाळचे ९. ३० वाजले होते. आणी सकाळच्या जलपानाची वेळ
झाली म्हणनू एका हॉटेल पाशी थाांबलो. सकाळच्या वेळी र्रम इदां ोरी
पोहे तयार होते ते मार्वले. बाजल
ू ा भट्टीवर पपिी व वजलेबी तळत
होते. र्रम पोहे वर वबट चा कीस, िाळींबाचे दाणे, खास इदां ोरी शेव व
चाट मसाला घातलेल्या पोह्याची चव अप्रवतम होती. काही वषाापवू ी च
आपल्या ववदभाात तरी दार पोहे वमळायला लार्ले त्यापवू ी असेच पोहे
नार्परू ला वमळत होते. पोटभर खाल्ले. व चेंज म्हणनू र्रम पपिी
मार्वली, वजलेबी खाणे मात् टाळले. चहा तर खपु चाांर्ला झाला
होता. खपु चस्ु ती स्फुती आली.
आता न थाांबता जास्तीत जास्त अांतर र्ाठायचे व शक्यतो जेवण
ही उशीरा वकांवा रात्ीच करायचे असे ठरववले होते.

आमच्या प्रवासात नेपाळचा पहािी भार्ात स्वेटर व रॕक सटु
दोन्हीही घालावे लार्त होते. पण या भार्ात ऊन तापल्यामळ
ु े नसु ता
रॕक सटु मळ
ु े ही घाम वनघायला लार्ला. र्मी मुळे सायकल चा वेर्
मदां ावत होता. मैहरे अवघे २४ वक. मी. असताना दीि तास लार्ला.
मैहरच्या देवीचे दशान नेपाळला जाताना च घेतले होते, म्हणनू इथे
थाांबायचे नव्हते, पण पाणी वपण्यासाठी थाांबावेच लार्ले. एका हॉटेल
मध्ये थाबां नू पाणी घेतले, थोिी एनजी यावी म्हणनू पन्ु हा चहा घेतला.
माता शारदा देवीच्या कळसाचे दशान घेतले व आमची मोहीम यशस्वी
व्हावी म्हणनू प्राथाना के ली व सभार्ांज या र्ावाकिे रवाना झालो.
पढु े २० वक. मी. सायकल चालववल्यानांतर ववरुध्द वदशेने वारा
येऊ लार्ला. उन्हाचा ताप कमी झाला. पण वारा वेर्ाने वाहत
असल्यामळ
ु े सायकल चालवताना ताकद लावावी लार्त होती. पाऊस
पिेल असे वाटत होते. कटनी पयात चे अांतर खपु होते. पण वातावरण
साथ देईना असे झाले होते. एका तासात फक्त बारा वक. मी. अतां र पार
झाले होते. पन्ु हा छोट्या र्ावात पाणी वपऊन चालवायला सरु वात
के ली. यापढु े मात् वारा मांदावला, थांिावा आला व रस्ते ओले झालेले
वदसत होते, म्हणजेच पाऊस पिून र्ेला होता. पहा देवाची कृ पा, आम्हा
प्रवाश्याांना ओले होऊ वदले नाही. काही वेळातच झक
ु े ही (मोि) हे र्ाव
आले. "श्री र्रुु जी शाकाहारी भोजनालय " असा फलक वदसताच प्रवदप
म्हणाला " आता ईथे थोिा वेळ थाांबनू मर् पढू े जाऊ. " त्याला दजु ोरा
देऊन आम्ही सायकली ढाब्या समोर थाांबवल्या. ढाबा मालक

शमााजीनी लर्ेच ओळखत म्हणाले " आईये आईये आपका स्वार्त है
"
आम्ही समोर ठे वलेल्या खाटेवर बसनू पाणी प्यायलो तर शमााजी
म्हणाले " अब खानेका समय हो र्या है, खाना खाकर ही जाईये "
दपु ारचे तीन वाजले होते " ऊन्हा मळ
ु े थकलो होतोच म्हणनू
थाांबनू आराम करावा असे वाटतच होते. भक
ु ही लार्ली होती. प्रशाांत
हा आमच्या मधला सवाात लहान सदस्य तो म्हणाला " आपण ईथेच
जेवण घेऊ " आम्हीही मान्य करून शमााजींना लर्ेच वहरवी झेंिी
दाखवली. मार्च्या वेळेस ढाब्यावर मक्ु काम के ल्यामळ
ु े शमााजीशी एक
नाते तयार झाले होते, आज ते खश
ु होते. स्वतः कुक ला साांर्ून ववशेष
विश तयार करायला लावली.
आज जेवणात छोले पनीर ची भाजी, दालफ्राय, तांदरू ी रोटी,
पल
ू ाव, सलाद व स्वीट विश म्हणनू रबिी होती. शमााजी जातीने स्वतः
वाढत होते. त्यामळ
ु े जरा जास्तच जेवण झाले. तोपयंत पाच वाजले
होते. शमााजीनी जेवणाचे पैसै नाकारत साांवर्तले. " आप इतनी दरू से
सफर तय करके आये हो, हमारा भी फजा बनता है. आपको सहयोर् करे
"
शमााजीच्या आवतथ्याला सलाम करत पढु े वनघालो.

कटनी आता १७ वक. मी. अतां रावरच होती अवघ्या ४० वमवनटातां
कटनी कायाालयात पोहोचलो. अरववांद जी नेताम याांनी स्वार्त के ले. व
आराम करावा असा आग्रह के ला. आम्हीही जरा वेळ ववसावलोच.
थोि्या वेळाने अरववदां जी सायम शाखेसाठी बाहेर जायला
वनघाले होते. ते म्हणाले
" चवलये नजदीक वाली शाखा मे होकर आयेंर्े. आपका पररचय
भी होर्ा. और आपके साहस की कथा भी सनु ायेंर्े " आम्ही दजु ोरा
देऊन बाहेर पिलो. शाखेत पररचय झाला अनभु व कथन झाले. यामळ
ु े
प्रभाववत होऊन एक स्वयांसेवक श्री वमााजीनी घरी चलण्याची ववनांती
के ली. त्याांच्या ववनांतीला मान देऊन घरी र्ेलो. घरातील सवा सदस्याांचा
पररचय करुन वदला. घरातील मल
ु ाचां ी उत्सक
ु ता वाढली, ते प्रश्न करु
लार्ले पन्ु हा अनभु व कथन के ले. पण या सवाासाठी बराच वेळ वनघनू
र्ेला. आता वमााजी चा वनरोप घेऊन वनघणार तोच श्रीमती शमाा बाहेर
येत म्हणाल्या " अब भोजन लेकर जाईये "
" लेवकन हमने अभी चार बजे ही दोपहर का भोजन वलया है. भख
ु
भी नही है " मी म्हणालो
" कोई बात नही लेवकन हलकासा दाल चावल तो चलेर्ा ना ? "
अरववदां जी आग्रह करु लार्ले. कारण त्याांचेही जेवण व्हायचे
होते. आम्ही सांमती वदली.

थोि्याच वेळात पर्ां त मािां ली " सहनाववत"ू भोजन मत्ां झाला.
सवा लोकाां सोबत सहभोजन झाले. बेत साधाच बटाटा भाजी, दालफ्राय
चावल व अचार असे साधेच जेवण घेऊन परत कायाालयात येऊन
वनद्राधीन झालो.
दसु रे वदवशी सकाळी जबलपरू किे रवाना होणार होतो. तो प्रवास
छोटाच होता पण कसा होता ते वाचू या पुढील भागात.

जबलपुरात आगमन
मर्ां ळवार वद. १८ नोव्हेंबर १९८६

कालच्या प्रवासात आपण रीवा शहरातनू परत येताना ववरूद्ध
वदशेने येणारा वारा व ऊनाचा ताप सहन करत कटनी जवळील झक
ु े ही
मोि येथील श्री र्रू
ु जी भोजनालयचे शमााजी याांचे आपल
ू कीचे
आवतथ्य वाखाणण्याजोर्े होते. काल आपण कटनी कायाालयात
मक्ु कामा बाबत वाचलेले आहे.
आज तर फक्त जबलपरू ९२ वक. मी. अांतर होते आज झोप छान
झाल्याने प्रसन्न वाटत होते स्नान करुन तयार झालो. हवेतला सख
ु द
र्ारवा सार्ां त होता. " अब थोिी चाय हो जाये " असा ववचार मनात
येताच अरववांद जी चहाचे कप घेऊन हजर झाले. र्रम वाफाळलेला घट्ट
दधु ात तयार के लेला चहाचा पवहला घोट घेताच तरतरी आली. चहा
घेऊन अरववदां जी चा वनरोप घेतला. प्रेमाने र्ळाभेट झाली. पन्ू हा
येण्यासाठीचा आग्रह मान्य करुन मार्ास्थ झालो.
आज सकाळी हवेत हलकासा र्ारवा होता. म्हणजेच थांिीत वाढ
होणार याचे सक
ां े त वमळत होते. पहले अतां र होते कटनी ते वसहोरा हे ५०
वक. मी. होते. रस्ता चाांर्लाच होता. व आज खपु घाई नव्हती म्हणनू
सायकल चालववण्याचा आनांद घेत दोन अिीच तासात वसहोरा र्ाठले.

सकाळी १०. ३० वाजले होते. सकाळच्या जलपानाची वेळ झाली
होती. उदर नावाच्या टाकीत इधां न घालणे आवश्यक होते म्हणनू
रस्त्यावर एका हॉटेल मध्ये थाांबलो. त्याांचा कारार्ीर कचोरी तळत
होता. तेव्हा कचोरीची आॕिार वदली. वेटरने प्लेट समोर आणनू ठे वल्या.
प्लेट मध्ये कचोरी फोिून त्यावर घट्ट दही, इमली चटणी, पवू दना चटणी,
स्पेशल मसाला व वरून बारीक शेव पसरुन विश समोर ठे वली होती.
पवहल्या घास वजभेवर ठे वला. " अहाहा " झकास असेच शब्द बाहेर
पिले. प्लेट सांपताच दसु री प्लेट मार्ववली. त्याकाळी एक प्लेट म्हणजे
३० पैसे, पन्नास पैसे असाच दर होता. पाच रुपयात सवााचा सकाळचा
नास्ता होत असे. व सकाळी भरपेट झाल्यामुळे दपु ारचे जेवण उशीरा
झालेले चालत असे. तृप्ततेची ढेकर देऊन वसहोरा सोिले.
आता फक्त ४२ वक. मी. अांतर होते. वस्लमनाबाद, पनार्र
महाराजपरू असे र्ावां मार्े टाकत दपु ारी दोन ला जबलपरू कायाालयात
पोहोचलो. आ. नानाजी देशपाांिे यानां ी स्वार्त के ले. आज दपु ारी भक
ू
नव्हती. त्यामूळे सामान ठे वनू मस्त झोप काढली.
जबलपरू कायाालयात भोजन व्यवस्था नसल्यामुळे सांध्याकाळी
पायी वफरत वफरत र्ोल माके ट पररसरात र्ेलो. एक शाकाहारी हॉटेल
पाहून आत वशरलो. ते हॉटेल स्वच्छ मोकळे हवेशीर होते. जेवण
यायला थोिा वेळ होता म्हणनू प्रवासाचे वसांहावलोकन करत होतो.
कोणते प्रसांर् बेतले. आमच्या बरोबर घिलेल्या र्मती आठवत
असताना लक्षात आले. , आपण अनेक सांकटाचा सामना के लाय.

अनेक कठीण चढाई पार के लीत. नेपाळ मध्ये किाक्याच्या थिां ीत
बालकनीत झोपलो. म्हणजे अनेक ववक्रम के लेत. तर मर् उद्या
प्रवासाचा शेवटचा टप्पा ही ववक्रम करून पार करायचा, अशी कल्पना
सचु ली, व वशक्कामोताब के ले. त्यासाठी एक वदवस जबलपरू लाच
थाांबनू आराम करायचा असे ठरले. दरम्यान जेवण आले, जेवण घेत
असतानाच वादळी चचाा झाली. व कृ ती आराखिा तयार के ला.
पवब्लक टेलीफोन वरुन आम्ही दोन वदवसानां ी नार्परू ला पोहोचणार
अशी सचु ना दोन तीन घरी व कायाकत्यांना वदली. आणी कायाालयात
वापस येऊन वनद्राधीन झालो.

भेडाघाटची सफर / त्रवक्रमाची तयारी
बधु वार १९ नोव्हेंबर १९८६

कालच्या भार्ात आम्ही जबलपरू ला पोहोचलो असताना एक
भन्नाट कल्पना सचु ली ती कल्पना काय होती याची उत्सक
ु ता
आपणास असेलच म्हणनू ते आपणास शेवटी साांर्णार आहेच पण
तत्पवु ी आज चा वदवस कसा घालववला याचे वणान वाचनू आपणास
मजा येणार आहेच. आज आम्हाला सायकल न चालवता पवब्लक
राॕॕन्सपोटाने प्रवास करुन जवळचे प्रेक्षणीय स्थळ पाहायचे होते म्हणनू
नानाजी जवळ बोलनू दाखवताच ते म्हणाले " ऐसा करो टेम्पो लेकर
भेिाघाट चले जाव. जाते जाते " मदनमहल भी देख लेना " इससे
अच्छा क्या है"
आम्ही ही भेिाघाट धबधब्याच्या प्रेमात पिलो होतो म्हणनू
तयार होऊन जबलपरू च्या बस स्टॕिवर आलो. पवहले नास्ता करुन मोठे
टेम्पो वाले उभे होते वतथे आलो. टेम्पोवाले " भेिाघाट भेिाघाट " असे
ओरित होते. आम्ही टेम्पो ठरवला. असे टेम्पो वभलाई द्रूर् किेही पवु ी
होते त्याला आम्ही िुक्कर म्हणायचो. त्यात आठ दहा लोक बसायची
व्यवस्था होती. अश्याच एका टेम्पोत ४-५ लोक आधीच बसले होते.
प्रवास भािे देऊन टेम्पोत आम्ही चौघेही बसलो. थोि्याच वेळात

आणखी ४-५ लोक अजनू बसलेत. आता टेम्पो चालू करा असे म्हटले
तर टेम्पोवाला म्हणाला. " अभी तो आधा ही नही भरा " बैठो बैठो
अभी वनकलेर्ा ही " असे आम्हाला आश्वासन वदले. थोि्याच वेळात
आणखी ७-८ लोक बसले आणी टेम्पो सरुु झाला. दाटीवाटीने
बसण्याची सवय नसल्याने पढु े त्ास वाटायला लार्ला. मार्ाात पन्ू हा
तो हाक मारुन लोकाांना बसवत असे. आम्ही मध्येच बसल्यामुळे उठता
ही येत नव्हते. पण आपल्याला बसायला वमळाले याचे समाधान होते.
बाकी तर लटकत, एक पाय बाहेर ठे वत चालले होते. वकती लोक
बसवले याचा अांदाज येईना. कसेबसे भेिाघाटला उतरलो तेव्हा बाहेर
आलेले लोक मोजले ते अठ्ठावीस होते.
भेिाघाट ला नमादा माईचे दशान घेताच प्रवासाचा थकवा
ववसरलो. " धवु ाधार " धबधबा पाहताच आनांद र्र्णात मावेना. मर्
काय नदी पात्ात उतरलो. सोबत स्नानासाठी कपिे आणले होतेच,
मनसोक्त स्नानाचा आनदां घेतला. खरोखर नदी स्नानाचा आनदां
वेर्ळाच असतो तो अन्य पाण्याने येत नाही. वववहर, तलाव, समद्रु वा
घरातला नळ याने तो आनांद येत नाही. त्यासाठी नदीत िुबकी
मारल्यावर जो ताजर्ी चा अनभु व येतो तो अवणाणीय असतो. मनसोक्त
स्नान करुन " धवु ाधार " धबधबा खालच्या बाजनू े पाहण्यासाठी नावेत
बसनू जायचे असे ठरवले व तशी नाव ठरवली. दर होता ३ रु. नाव सरुु
झाली तसे नावाि्याने साांवर्तले " पाणीमे हात मत िालना, मर्रमच्छ
हात पकि लेर्ी. उसने अर्र हाथ पकि वलया. तो नाव पलट जायेर्ी

और कोई नही बचेर्ा. यहा पाणी दो सौ फीट र्हरा है. आमची
सटारलीच आम्ही चपु चाप त्याची कॉमेंरी ऐकत होते. मध्येच प्रवदप
ववचारत होता " भाईजी यहा वकतना र्हरा है " त्याचे उत्तर यायचे "
साहब ३०० वफट " पढु े पढु े ते ४०० वफट, ६०० वफट असे सार्ां त असे.
आम्ही आजबू ाजचू े सांर्मरवरी दर्िातील सौदयां ा पाहत धबधब्याच्या
खालच्या बाजल
ू ा पोहोचलो. अहाहा! काय तो सांदु र जलप्रपात.
जवळपास ५० फूट रुांद अशी धारा खाली कोसळत होती. आमच्या
दोन्ही बाजल
ू ा उांचच उांच सांर्मरवरी पहाि व मध्ये पाणी पिण्याचा
घनर्ांभीर आवाज असे मनोहारी दृश्य होते. धबधब्याचे तषु ार अांर्ावर
घेत थोिा वेळ थाांबनू परतलो.
आता भक
ु लार्ली होती. म्हणनू जवळचे हॉटेल शोधनू जेवण
घेतले व टेम्पोपाशी आलो. आता ज्यात कमी माणसे बसली आहे असा
टेम्पो शोधनू त्यात बसलो. पन्ू हा १०-१२ माणसां बसल्यावर टेम्पो सरुु
झाला. रस्त्यात पन्ु हा माणसां बसवली. घाट सरू
ु झाला तसा टेम्पो वर
चढेना. मर् टेम्पो मवधल काही माणसे उतरून धक्का मारु लार्ले.
आम्ही दाटीवाटीने बसलो होतो व हलताही येईना. आम्हीही उतरून
धक्का मारु लार्लो. कसाबसा भेिाघाट चढून वर आलो. काही माणसां
रस्त्यात उतरत होती चढत होती. तासभराने टेम्पो बसस्टॕिवर पोहचला.
खाली उतरलो तेव्हा माणस मोजलेत ते ३२ होते. वतथनू पायी चालत
कायाालयात पोहोचलो.

तर मिां ळी कायाालयात पोहोचताच आमची कल्पना श्री नानाजी
देशपाांिे याांना साांवर्तली. तर काय होती ती कल्पना ते आता साांर्तोय
" आम्ही जबलपरू ते नार्परू हे २७५ वक. मी. अांतर चोवीस तास
सतत सायकल चालवनू नार्परू ला पोहचायचे असे ठरवले होते. "
आमची कल्पना ऐकून नानाजी वहदां ीतच म्हणाले
" नेपाल जाकर आये हो, तो तम्ु हारे वलये कुछ कठीण नही है.
जरुर जाओ. कल सबु ह मै तम्ु हे जर्ाउांर्ा. लेवकन अभी थिां बहोत वर्र
रही है तो सांभालके जाना. " नानाजी प्रोत्साहनाने आमची वहांमत वाढली
त्या आनांदातच झोपी र्ेलो.
तर मांिळी उद्या वाचयू ा एका वदवसात २७५ वक. मी. कसे पार
के ले ती रोमहषाक कथा पढु ील भागात.

२७५ त्रक. मी. चा अत्रवरत प्रवास
र्रुु वार वद. २० नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात जबलपरू भेिाघाट मध्ये घिलेल्या र्मती जमती
चा अनभु व घेतला
आज आपण जबलपरू नार्परू या २७५ वक. मी. हे अांतर एका
वदवसात कसे पार के ले याची थरारक कथा वाचणार आहोत.
आज अधां ार पिण्याच्या आधी दोनशे वक. मी. अतां र पार करुन
महाराष्रात प्रवेश करणार असल्यामुळे एक वेर्ळाच उत्साह सांचारला
होता. पहाटे ३. ३० ला नानाजीनी उठवले. आम्ही प्रातःकमा आटोपनू
तयार झालो. आज सकाळी खपु थांिी होती म्हणनू रॕक सटु वरुन
लोकरीचे स्वेटर पायात बटू , कानाला मोठा पच
ां ा बाधां नू सज्ज झालो.
नानाजीनी र्रम चहा करुन वदला. कुकांु मवतलक लावनू पढु ील प्रवासा
साठी शभु ेच्छा वदल्यात. आम्ही वनरोप घेऊन वनघालो तेव्हा रस्त्यावर
कुत्ी सोिता कुणीही वदसत नव्हते. थिां ीने तर कहरच के ला होता.
शहरातनू बाहेर पिे पयात तर जाणवले नाही पण मदनमहल पररसर पार
करुन जेव्हा नमादा नदी पल
ु ाजवळ आलो तर धक
ु े इतके पिले होते की
पाच फुटावरचे वदसेना. आम्ही टाचा सरुु के ले तेव्हा नदी पल
ू पार करता
आला. पढु े उजेिात बरर्ी घाट चढू लार्लो. जबलपरू ते बरर्ी हे अांतर
३० वक. मी. होते पण जबरदस्त थांिीमुळे आमची वाट लार्ली होती.

खपु वधम्या र्तीने घाट चढू लार्लो पण हात परू ते र्ारठून र्ेले त्यामळ
ु े
सायकलचे हॕिील वनट पकिता येईना. शेवटी सायकल वरुन उतरलो
व पायी चालू लार्लो. जवळपास पांधरा वक. मी. पायी चाललो असू
तेव्हा सकाळी सहा वाजता बरर्ी येथील ढाब्याजवळ पोहोचलो.
ढाब्यासमोर शेकोटी पेटवनू लोक हात शेकताना वदसले तसा जीवात
जीव आला. सायकल उभी करुन हात शेकोटीवर धरले. अांदाजे एक
तास आम्ही शेकोटीजवळ बसनू होतो. तेव्हा हात पाय नाॕॕमाल झाले.
मर् ढाब्यावर चहा घेऊन प्रवासाला सरु वात के ली.
सयु ानारायण देवाचे दशान झाले. जसजसे सयु ादवे वर येऊ लार्ले
तसा र्ारठा कमी होऊ लार्ला. त्यातच आम्ही धमु ा घाट चढणे सरुु
के ले. पण घाट खपु तीव्र होता पार करुन धमु ा र्ावात पोहचायला दोन
तास लार्ले. आता शरीरात ऊजाा येण्यासाठी काही खाणे आवश्यक
होते म्हणनू हॉटेल समोर थाांबलो आतनू पकोिे तळण्याचा सांर्ु ध येत
होता. सवांनी र्रम पकोिे खाण्याचा आनदां घेतला व पन्ू हा चहा घेतला.
आतापयंत तीनदा चहा झाला होता. पढु े लखनादौन र्ाठायचे होते. ऊन
वनघनू तापायला सरु वात झाली होती. दपु ारी ऊन व रात्ी किाक्याची
थिां ी अश्या वातावरणात प्रवास सरुु होता. दपु ारी बाराचे समु ारास
लखनादौन आले तेव्हा महामार्ाावरील ते पवु ीचे हॉटेल वदसले. नेपाळ
किे जाताना ज्या हॉटेल मध्ये जेवलो होतो. त्याच हॉटेल मध्ये प्रवेश
के ला.

आज वदवस भर सायकल चालवायची असल्यामळ
ु े पोटभर न
जेवता नास्ता करुन पढु े जायचे होते. " लखनादौन " म्हणजे खोव्याचे
माहेरघर. उत्तम प्रवतचा खोवा वमळण्याचे प्रवसध्द वठकाण. परू ी भाजी
ची आॕिार वदली. आम्हाला पाहताच मालक उठून आमचे जवळ आले
प्रेमाने
ववचारपसू के ली. आम्ही प्रवास पणु ा करुन परत चाललो याचे
त्यानां ा कौतक
ु वाटत होते. आमच्या साठी वमठाई मार्वली. खाऊन
झाल्यावर मात् पैसे घेण्याचे नाकारुन म्हणाले " अर्ले समय मेरे हॉटेल
मे आओर्े तो जरुर लांर्ु ा " खरोखर अशी प्रेमळ हृदयाची माणस
वमळायला भाग्य लार्तां. वनरोप घेऊन मार्ास्थ झालो. आता लखनादौन
छपारा हा घाट चढायचा होता. ऊन तापतच होते. थोिा उतार आला
तेव्हा ववरुध्द वदशेने चार पाच यवू क घाट चढत वर येत होते.
सायकलवर सामान बाांधलेले पाहून त्याांना हात दाखवनू थाांबववले.
सहजच शब्द वनघाला " कहा जा रहे हो ?
" हम नेपाल जा रहे है. " आमच्या चेहऱ्यावर चमक आली.
आमच्या सारखे आणखी कोणी प्रयत्न करतोय ऐकल्यावर खपु आनांद
झाला.
कौन र्ाव के रहने वाले हो ? मी
" जलर्ाव महाराष्र से यवु क

" अरे मर् मराठीच की, आम्ही पण काठमािां ू वरुन परत येतोय.
मी
" मर् आम्हाला साांर्ा की कसे जायचे ". थोिक्यात त्याांना
प्रवासाची मावहती सार्ां नू वनरोप घेतला व छपाराला पोहोचलो.
छपारात चहा पाणी घेऊन छपारा घाट चढायला सरु वात के ली.
छपारा घाट ही पार के ला वैनर्ांर्ा नदीचा पल
ु पार करुन वसवनी शहरात
प्रवेश के ला तेव्हा सािे चार झाले होते. थिां ीच्या वदवसात सयु ाास्त
लवकर होत असल्याने चहा पाणी या साठी न थाांबता अांधार होण्यापवू ी
घाट पार करुन जायचे होते. घाट उतरता उतरता अांधार झाला. अांधक
ू
प्रकाशात खवासा हे र्ाव पार करुन महाराष्राच्या वसमेत प्रवेश के ला
तेव्हा सायकल वरुन उतरून आनदां ाने नाचलो ". भारत माता की जय,
वांदे मातरम " अश्या घोषणा वदल्या. रस्त्यावरील माणसे काय झाले
म्हणनू पहायला लार्ली पण आम्ही आमच्याच धांदु ीतच होतो.
आता सध्ां याकाळ चे सात वाजले होते. सकाळ पासनू जेवण झाले
नव्हते. जवळचा एक ढाबा र्ाठला. नेहमीप्रमाणे च ववचारपसू झाली.
त्यानांतर जेवायची आॕिार वदली. शाांततेत र्रमार्रम जेवण झाले तेव्हा
दरु वर काळोख पसरला होता. पढु चा प्रवास कसा करावा ववचार होता.
आकाशात चांद्राचे आर्मन होईपयंत कुठे तरी वेळ काढणे आवश्यक
होते. कारण खवासा ते मनसर पयात दाट जांर्ल होते. दाट सावलीमुळे
रस्ता ही वदसत नव्हता. जर्ां ली प्राण्याचां ी सध्ु दा वभती होतीच म्हणनू

जवळच आरटीओ च्या मानेर्ाव चेक पोस्ट वर माझे वमत् श्रीराम
र्ोतमारे तैनात होते. त्याांची भेट घेण्यासाठी चेक पोस्ट वर पोहोचलो.
इन्स्पेक्टर व सहकारी भेटलेत पररचय झाला. प्रवासाची मावहती ऐकून
सारे प्रभाववत होत म्हणाले. " काही वेळ इथेच थाबां ा, चद्रां ाचा उजेि
येऊ द्या तरच तम्ु ही सायकल चालवू शकाल. तोपयंत कॉफी बोलावतो.
ती घेऊन मर् च जा. " लर्ेच दोघाांना मोटरसायकलवर रवाना के ले.
रात्ी चे दहा वाजले होते, चद्रां मा आकाशात येऊन छान चादां णे
पिले होते. र्प्पा रांर्ात आल्या ते अनेक प्रश्न ववचारत होते आम्ही
साांर्त होते यात बराच वेळ र्ेला. तेवढयात कॉफी आली, ती घेऊन
सवााचा वनरोप घेतला. रात्ीचे अकरा वाजता पन्ु हा प्रवास सरू
ु झाला.
जर्ां लात रातवकिे व आम्हा चौघाचा आवाज येत होता. एखादी रक
जात असताना आवाज यायचा तेवढाच. िोळ्याांत झोप यायला
लार्ली म्हणनू वहदां ी र्ाण्याच्या भेंि्या खेळायला सरू
ु वात के ली.
देवलापार आले. आमच्या जवळचा र्ाण्याचा ्टॉक सपां ला. मर्
मराठी र्ाणे सरू
ु झाले. शेवटी मराठी कववता श्लोक झाले. या
कालावधीत तोतालािोहचे र्ेट पार के ले. पढु े धाबे पवनी चोरबाहूली
वह र्ावे पार के ली. काांद्री पार करुन मनसरला पोहोचलो तेव्हा रात्ीचे
दोन वाजले होते. जयस्वाल चे हॉटेल मध्ये कोळश्याची भट्टी धर्धर्त
होती. रात्ी जाणाऱ्या रक चालकासाठी एक कमाचारी चहा तयार करुन
देत होता. सवाात आधी र्ारठलेले हात भट्टीवर शेकत बसलो. झोप येत
होती म्हणनू चहा घेतला. नार्पूरला वदवसा उजेिी प्रवेश करायचा होता

म्हणनू बराच वेळ थाबां लो. चार वाजले तसे चद्रां ाचे प्रकाशात चालववणे
सरू
ु के ले. सकाळी सहा चे दरम्यान कन्हान नदी पार करुन कामठी
शहरात प्रवेश के ला.
आता इथेच थाबां तो. नार्परू शहरात कसे स्वार्त झाले याची
उत्सक
ु ता आपणास असेलच पण ते पाहू या पुढील भागात.

नागपुरात भव्य स्वागत
शक्र
ु वार वद. २१ नोव्हेंबर १९८६
कालच्या भार्ात आम्ही कामठी शहरात पोहचल्याचे साांवर्तले
होते. कामठी शहरात प्रशातां रथकांठीवार याचां े काका व पररवार यानां ी
जोरदार स्वार्त के ले " यवु ाचेतना" या सांस्थेने सत्कार समारांभाचे
आयोजन के ले होते. या सांस्थेने हार घालनू सवांना भेटवस्तू वदल्यात
र्ौरव पर भाषणे झालीत. अल्पाहाराची व्यवस्था के ली. त्याांनतर वनरोप
घेऊन नार्परू किे कुच के ले. घर जसे जवळजवळ येते तशी उत्सक
ु ता
वाढत जाते कधी आपण आपल्या घरच्या लोकाांना, वमत्ाांना भेटतो असे
होऊन जाते. कामठी मार्ााने ररझव्हा बाँक चौकात के व्हा पोहोचलो ते
कळले नाही. वसवव्हल लाइन्स मार्े अमरावती रोिवर येऊन लाॕॕ
कॉलेज चौकात पोहोचलो वतथे वदनेश बक्षी, श्याम घरोटे, मोहन जोशी
आदी वमत् स्वार्तासाठी उपवस्थत होते. र्ल
ु ाल उधळला. हारतरु े
घातलेत, र्ळाभेट झाली. सदां ल बाँिचा र्जर सरुु झाला. आम्ही पायी
उतरुन चालायला लार्लो. दोन वदवस आधी आम्ही येणार असल्याचे
कळववले होते. तशी वतामानपत्ात बातमी आल्यामुळे अनेक वमत्
भेटण्यासाठी उत्सक
ु होते. र्ल
ु ाल लावनू हार घालत, र्ळाभेट घेत होते.
अनेक वमत् रॕलीमध्ये बॕिचे तालावर नाचत होते. अनेक आमच्या मार्े
चालत होते. मोठा जनसमदु ाय आमच्यामार्े होता. लक्ष्मी भवु न

चौकात रॕली आली. हारतरू े घालत भव्य स्वार्त झाले. र्ल
ु ाल उधळत
चालले होते सकाळी आठच्या दरम्यान रॕली शांकरनर्र चौकात
पोहोचली. पेरोल पांपासमोर भव्य शामीयाना उभारुन स्वार्ताची जय्यत
तयारी के ली होती. लाऊिवस्पकर वरुन आमचे आर्मन झाल्याची
घोषणा झाली. आमच्या स्वार्तासाठी समाजातले प्रवतवष्ठत मान्यवर
हजर होते
त्यात नार्परू नार्ररक सहकारी बाँकेचे पवु ा अध्यक्ष अॕि.
अण्णाजी ऊधोजी. नार्परू ातील ख्यातनाम बाांधकाम व्यवसायी मा.
प्रभाकरराव मांिु ले अध्यक्ष स्थानी होते. िाॕॕ. काशीकर, प्रा. ववजय
वििोळकर. ना. ना. बाँकेचे जनरल मॕनेजर सभु ेदार साहेब, शाखावधकारी
मारोिे साहेब. प्रा. अवनलजी सोले, राजन भतु , बाबा मैद, वदनेश फाटक,
जयांत र्र्े, वशव अग्रवाल, राजवैद्य आदी खपु मोठा वमत् पररवार
उपवस्थत होता. या सवाानी र्ळ्यात हार घालनू स्वार्त के ले.
सवु ावसनीनी ओवाळले, र्ल
ु ाल लावला. "हमलोर्" या सस्ां थेतफै
कायाक्रमाचे आयोजन के ले होते. आमचे कौतक
ु करण्यासाठी सवांचे
माता वपता नातलर् व धरमपेठ, शांकरनर्र, वशवाजीनर्र या
पररसरातील शेकिो वमत् नार्ररक हा सोहळा पाहण्यासाठी उपवस्थत
होते. सरु वातीला ववजय वििोळकर याांनी प्रास्तववक करुन आमच्या
साहस यात्ेची मावहती वदली. मर् अनेक मान्यवराांकिून सत्कार
करण्यात आला. अनेक सांस्था सहभार्ी होत्या. साहस ववरातफे मी
सांपणू ा प्रवासाचे अनभु व कथन के ले. आवण जेव्हा मी साांवर्तले की

काल सकाळ पासनू जबलपरू ते नार्परू हा २७५ वक. मी. प्रवास कुठे ही
मक्ु काम न करता अववरत सायकल चालवत इथे पोहोचलो आहे तेव्हा
प्रचांि टाळ्याांचा किकिाट झाला.

मान्यवरातफै श्री अण्णाजी ऊधोजी याांनी कौतक
ु के ले. आपल्या
अध्यक्षीय भाषणात प्रभाकरराव मांिु ले म्हणाले "आज या साहसववराांनी
एवढा मोठा प्रवास करुन आपल्या नार्परू चा व या पररसराचा र्ौरव
वाढववला आहे. नेपाळ सारख्या दर्ु ाम पहािी भार्ात सायकल चालवनू
नवा वकतीमान स्थापीत के ला आहे. यापढु े ही या पररसरातील वीर
साहस यात्ा काढतील त्यानां ा "हमलोर् " ही सस्ां था सवोतपरी मदत
करे ल असे जाहीर आश्वासन वदले.

कायाक्रम सपां ल्यावर सवााना पेढे वाटलेत. प्रत्येक वमत्
अवभनांदनासाठी येऊन र्ळाभेट घेत होता. जेष्ठ नार्रीक जवळ येऊन
अवभनांदन करत होते. आम्ही आमचे माता वपता व मान्यवर जेष्ठ
नार्ररकाच्ां या पाया पिलो. वमत् पररवाराने आग्रह धरला र्ळ्यातले हार
काढू नका. आम्ही सांदल च्या जयघोषात घरी पोहचवू त्याप्रमाणे
सवांना घरी पोहचवनू वनरोप वदला.

List of places visited during cycle yatra
1. Seoni M.P.
2. Bhedaghat Jabalpur m.p.
3. Katni
4. Maihar Shardadevi Mandir
5. Rewa ( M.P.)
6. Prayagraj (U.P.) Allahabad
7. Varanasi( U.P)
8. Gorakhpur
9. Butwal ( Nepal)
10. various Places of Kathmandu
including Pashupatinath Mandir ,Old Buddha
sthupa, New Road ,Swayambhunath Mandir Etc
11. Ayodhya city Ram janmabhoomi
12. Lucknow

ऋणत्रनदेर्
वह सायकल यात्ा सफल होण्यासाठी सवाप्रथम आमचे माता वपता
यानां ी परवानर्ी देऊन भक्कम पणे पाठीशी उभे राहीलेत. माझे बाँक
व्यवस्थापनाने रजा मांजरू करुन सहकाया के ले. अवधकारी सहकारी
कमाचारी याांनी प्रोत्साहन वदले. असांख्य वमत् सत्कार सोहळा अनभु व
करण्यासाठी आले होते अनेक सस्ां था सवन्मत् सभा, रोटरी क्लब
हमलोर्. मा. दत्ताजी वििोळकर, र्जाननराव बापट आदी असांख्य
लोकाांनी सहकाया के ल्यामळ
ु े आमचा सायकल प्रवास यशस्वी होऊ
शकला. त्या सवााचे मी आभार मानतो व या लेखमालेचा समारोप घेतो.

दुगप दुघपट भारी
आसेतहू िमाचल

सदुं र िा देश
त्या सांदु र यात्ेसाठी
www.esahity.com वर महाराष्र, भारत व जर्
प्रवासाची अवतशय सांदु र प्रवासवणानां आहेत.
तमु च्याआमच्यासारख्या लोकाांनी आपापले प्रवास अनभु व
शब्द आवण छायावचत्ाांतनू माांिले आवण पाठवले. ई
सावहत्यच्या टीमने त्याची सजावट वर्ैरे करून त्याांना
पस्ु तकरूप वदलां. अशी शांभराहून अवधक पस्ु तकां आता ई
सावहत्यवर आहेत. आवण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल
याची आम्हाला खात्ी आहे. कारण…
कारण आपण वलहीणार आहात. आपण वजथे वजथे
वफ़रायला जाल वतथले फ़ोटो व वणानां पाठवा. आपण वजथे
रहाता त्या पररसरातील वठकाणाांचे फ़ोटो व मावहती पाठवा. ते
प्रवसद्ध पयाटनस्थळ असेल वा नसेल. तम्ु हाला ते स्थळ
आविलां ना? मर् वलहा. पाठवा. अलक
ां ाररक भाषेची वचतां ा
करू नका. बाकी सर्ळां आम्ही बघनू घेऊ.
सांपिु ा जग, सांपिु ा भवरत देि, िहवरवष्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव,
प्रत्येक तवलक
ु व आशि प्रत्येक गवर् सांदु र आहे. आशि त्यवचां

सौंदया पवहू िके ल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव
यव “िी पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग घेऊ िकतो.
याचा फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट देणाऱ्याांना होईल.
वकांवा परदेशात राहणाऱ्या मराठी वाचकाांना त्या जार्ेला भेट
वदल्याचा आनांद वमळे ल. वकांवा प्रकृ ती अस्वास्थ्यामळ
ु े वफ़रू न
शकणारे जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद वाटा. वाटा
आवण वळणाचां ा आनदां वाटत रहा.
आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा.
esahity@gmail.com

