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मािहती

आडवाटांचे देणे
नमस्कार दोस्तहो!!
रोजच्या धावपळीच्या आयुष्यातून िनवांतपणा शोधत ड गरदऱ्या पालथ्या घालायला
सुरुवात करून तुम्हाला अनेक वष झाली असतील. अस्सल ेकरची वणर्ने वाचून त्यानुसार
स्वत:ला त्यात बसवण्याचा य ही करून झाला असेल. मनात आलं की पाठीवर (कायम भरून
तयार असलेली) सॅक टाकू न भटकणं आता सवयीचं झालं असेल. सगळं जग ि के ट मॅच कवा
ल समारं भ अशा मोहमयी गो त अडकले होते, कवा िथएटरमधल्या उबदार खुच्यावर बसून
थंडगार वातावरणात, अगदी जवळ बसून (कु णाच्या हा

तुम्हाला पडला नसणार याची

आम्हाला खा ी आहे) वेळ घालवत होते, तेव्हा आपण स्वत: मा काय के लं होतं ते आठवतंय
ना?
उजाडण्य़ाची वाट बघत रे ल्वे प्लॅटफ़ॉमर्वर रा

काढली होती, वाटेतल्या एखा ा

दगडावरच पाठ टेकवली होतो, सूय दय-सूयार्स्ताचे फोटो घ्यायला छाती फु टेपयत क
िदशेने धावला होतो, बाहेर पडणाऱ्या पावसाच्या आिण रातिक

ाच्या

ांच्या िकरिकऱ्या म्युिझकच्या

साथीने गुहत
े ेकी गाण्यांची मैफल भरवली होती. अंधारात, पाऊस त डावर झेलत राजांचे
मावळे असल्यागत नदी-नाले-िचखलगाळ तुडवला होता (आिण मु ामाला पोहोचलो तेव्हा
पायातून बूट शेवटी ओढू न काढावे लागले होते!)."घरी आराम करायचं सोडू न इथे मरायला
यायला कु णी सांिगतलं होतं" हा

जेव्हा जेव्हा पडला होता तेव्हा पुढच्याच वळणावर

एखा ा झऱ्याने, एखा ा बुलबुल-ससाण्याच्या शयर्तीने, एखा ा नाजूक फु लाने
आकाशातल्या नक्ष ांच्या स

ाने त्याचं उ र परस्पर देऊन टाकलं होतं.(पुढे पुढे मा हा

कधी पडलाच नाही!) कु ठल्याही

ेकमध्ये िमसळ-पाव खाल्ला नाही आिण एकदा तरी

िनसगार्च्या साि ध्यात "दान" के लं नाही तर
पाणीसाठे सोडू न इतर

कवा

ेक िनष्फळ ठरतो, तसेच

ेकमध्ये नैसिगक

आंघोळ करणे हे पाप असते या िवचारांवर िन ा ठे ऊन राजांच्या

जयघोषात कधी तोरणा-राजगड, तर कधी रतनगड-हिर ं गड, कधी पन्हाळगड-िवशाळगड

तर कधी खांडस-भीमाशंकर अशा वाऱ्या के ल्या होत्या! (आिण फावल्या वेळात

े कगने

आम्हाला काय िदलं, कवा मी ेक का करतो अशा चचामध्येही सहभागी झालो होतो!)
शहरातल्या रं गीबेरंगी दुिनयेपेक्षा स ा ीच्या सहवासातली रं गाची दुिनया अिधक
मोहक आिण अस्सल आहे हे आपण के व्हाच स्वत:शी कबूल के लं आहे! आिण म्हणूनच एखादा
िच पट पुन्हा पुन्हा बघावा तसं दर उन्हाळा-पावसाळा-िहवाळ्यात त्याच ओढीने आजही तेच
िकल्ले, तेच उतार, तेच बुरूज, तेच दरवाजे, त्याच कातळ-कपारी, त्याच अवघड पायवाटा
आपण तुडवत असतो. अथार्त "सवर्

कारचे िवरोध" (सूज्ञांस अिधक सांगणे नलगे!) मोडू न

काढू न हे करावं लागतं हे खरं च! पण "हे कायर्" व्हावे ही तो

चीच इच्छा!! कदािचत या

े कगमुळेच आपण दैनंिदन जीवनातसु ा ेकरच्या खाक्यानेच वागतो. कचरा इकडे-ितकडे
टाकत नाही, पाणी जपून वापरतो, िखशात सदैव एक टॉचर् घेऊन िफरतो, कशाशीही काहीही
त डी लावून खाऊ शकतो, कु ठे ही adjust करू शकतो, इतर पयर्टनस्थळांच्या िठकाणी
चाललेला िथल्लरपणा पाहून आपलं र

खवळतं इ. इ.

"दुगर् दुगर्ट भारी" या न ा ई-पुस्तकांच्या मािलके त आम्ही आपल्यासोबत करणार
आहोत महारा ातल्या पिरिचत-अपिरिचत गडकोटांची ई-या ा! आपण नवखे असाल तर
मागर्दशर्क म्हणून आम्ही आपल्या सोबत असू आिण अ ल भटके असाल तर आपल्यासाठी ही
जुन्या सदाबहार आठवण ची या ा असेल. एका पुिस्तके त एक-दोन िकल्ले, त्यांची ऐितहािसक,
भौगोिलक मािहती, वैिशष्

े, वासाचे तपशील इ सवर् मािहतीने पिरपूणर् अशी ही मािलका

असेल. दुगर् मंतीचं एक रे कनर म्हणूया हवंतर! :)
आपल्यासारख्या अ ल भटक्यांच्या स्वागताला आडवाटाही सजवून सदैव तयार
असणाऱ्या आपल्या लाडक्या स ा ीमधल्या दुगर् मंतीला - चला, िनघूया!

- निचके त जोशी
(संपादक, दुगर् दुगर्ट भारी)

स्तावना
दोस्तहो नमस्कार!
पाऊस आ ा कु ठे सुरू झालाय असं वाटतंय. आता रानांत गचपण होईल, ओढे-नाले
तुडुब
ं भरतील, शहरात कुं पणाच्या िभतीवरही पाय सटकावा इतकं शेवाळ साठे ल, तर
ड गरातल्या कातळांची काय कथा? स ा ीतला पाऊस आगळाच! तो अनुभवायला ितथेच
जायला हवं! पायवाटेवरून चालत असतांना कधी आकाशातून काळी शाल डोईवर पांघरली
जाईल कळणार नाही आिण आडोसा शोधेपयत त्या ढगांनी आपल्याला िचब िभजवूनही टाकलं
असेल...
स ा ीतल्या पावसाचं आिण िशव भूंचं नातंही िवलक् षण गिहरं ! या अशाच तुफान
पावसाच्या देखरे खीखाली िशवरायांनी आपले अनेक मनसुबे तडीला नेले. तीनशे ए ाव
वषापूव आषाढ पौिणमेच्या रा ी सहाशे मावळ्यांची एक तुकडी पावसाच्या धुमाकु ळात,
िवजांच्या तांडवात पन्हाळगड सोडते काय आिण सतत ८-१० तास धावून, आिण नुसतं धावून
नाही तर स्वराज्याचं सगळं भिवष्य एका पालखीतून सहीसलामत तात्पुरतं संकटातून बाहेर
काढू न सोळा कोसांवरचा पांढरपाणी ओढा ओलांडते काय! बरं एव

ावरच भागत नाही म्हणून

त्यातली अध तुकडी एका पावनिखडीत क ांची पिरसीमा ओलांडून, परा माचा एक अजरामर
नमुना पेश करून तीन हजार श ूला दोन हर (तब्बल सहा तास) रोखून धरते काय आिण
दुसरी तुकडी पुन्हा धावाधाव करून चार कोसांवरचा िवशाळगड गाठते काय! सारं च काही
अिव सनीय आिण चंड अिभमानास्पद, अलौिकक!
१२ जुलै १६६० ची रा

आिण १३ जुलै १६६० चा संपूणर् िदवस िशरचिर ातील

अमूल्य म्हणावे लागतील! अनेक अज्ञात शूर मावळ्यांच्या त्या वाटेवरील बिलदानामुळे पुढे
इितहास घडला. पन्हाळगड-िवशाळगड वाटेवरच हरवून इितहासात कायमचे अदृश्य झालेल्या
त्या परा मी मावळ्यांची नावेही आज आपल्याला मािहत नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या
परा माचीच आठवण आपण न चुकता काढायची आिण मनोमन त्यांना लक्ष वेळा सलाम
करायचा...

आिण म्हणूनच, इितहासाच्या पानापानात सजून रािहलेल्या महारा ातील िकल्ल्यांच्या
ई-भटकं तीमध्ये यावेळी आपण िकल्ल्यांची सफर न त्या करता पन्हाळगड-िवशाळगड वाटेनेच
ई- वास करणार आहोत. या वाटेने महाराजांची पालखी गेली, या वाटेवरून बाजी भूंचा
परा म गेला. या वाटेने इितहास के व्हाच िनघून गेलाय... त्या ऐितहािसक घटनेला ३५१ वष
पूणर् झाल्याच्या िनिम ाने आपण के वळ त्या वाटेने इितहासाचा पाठलाग करणार आहोत...
चला िनघूया!

पन्हाळा ते पावनिखड
लेखक: डॉ. सतीश संभाजीराव पाटील (धुळे)
पूवर् िस ी: "मस्त भटकं ती" (फे .ु २००४)
लहानपणी इितहासात पन्हाळ्याहून िशवाजी महाराजांची कशा कारे यशस्वी सुटका
झाली हे वाचलेलं होतं. पन्हाळ्याहून रा ीच्या अंधारात, मुसळधार पावसात, िकररर् जंगलातून
खाच-खळगे, िचखल, िवचू , काटे यातून मागर् काढीत, खां ावर स्वराज्याची लेणं असलेली
राजांची पालखी सांभाळत जीवाच्या करारानी कसे धावले असतील ते वीर? वर भरीस भर
रा भर अशा

कारे अिव ांत पिरश्रम झाल्यावर जीवावर उदार होऊन, थक ाची आिण

जखमांची यित्किचतही पवार् न करता पुढील बारा तास श ूवर तुटून पडू न महाराज
िवशाळगडी पोहोचेपयत एकही श ू िखडीच्या पार जाऊ न देण्याची बेिमसाल कामिगरी!
आषाढ व

ितपदा शके १५८२ म्हणजेच १२ जुलै, १६६० ला हे महाना

िखडीत घडलं, असं इितहासकार सांगतात. त्या िदवशी या महाना

गजापूर च्या

ाचा एकू ण एक साक्षीदार

मृत्युमुखी पडला आिण गजापूरच्या िखडीच नाव इितहासात पावनिखड म्हणून अजरामर झालं.
हे सवर् महाना

ज्या पिरसरात घडलं, त्या मातीवर आजही आपण पाय ठे वले तर तीच

रोमहषर्क अनुभूती होईल का? वातावरणात ती धीरगंभीरता - तो त्वेष - ती िज मनाला
स्पशूर्न जाईल का, असं लहानपणापासूनच वाटायचं. कामाच्या

ापातून व वयि क

जबाबदार्यार्तून मु ाम वेळ काढलाच पािहजे. हाही योगच. परं तु मुख्य म्हणजे नेमक्या मागानी
जाण्यासाठी योग्य मागर्दशर्कही हवाच. ती वाट पाहत असतानाच एक िदवस जुलै च्या पिहल्या
आठव

ात महारा टाईम्सला बातमी वाचली, ’दरवष माणे सं ा ी ित ान कोल्हापूरतफ

पन्हाळगड ते पावनिखड या ेचं आयोजन. पद मण, वास, पावसाळी पयर्टन.

े कग वा

िगरी मण अशा कारे या मोिहमेला संबोधलं तर तो त्या वीर मावळ्यांचा नकळत अपमान
के ल्यासारखं होईल. पि म महारा ातील मंडळी या मोिहमेशी पिरिचत असतीलही, पण
खानदेश व एकं दरीतच उ र महारा आिण मला तर वाटते बऱ्याच अंशी इतरही महारा ातील
मंडळीना असे काही आयोजन दर वष होत आहे हेही मािहत नसावं.

३४३ वषार्पूव या मोिहमेवर िनघालेल्या महाराजांसह सवानाच म्हणजे नरवीर
बाजी भू, त्यांचे बंधू फु लाजी, वीरर

िशवा कािशद व ६०० मावळे यांना कल्पना होती, की

वेढा फोडू न िवशालगडाकडे जाताना पकडले गेलो तर मृत्यू हमखास आिण नाही पकडले गेलो
तरी हजार च्या संख्येने िस ी जौहर चालून आल्यावर एकाने १०-२० श ूंना मारले तरी ६००
मावळे िकती िटकाव धरणार? म्हणून ध्येय होतं ते फ

महाराजांना िवशाळगडी सुखरूप

पोहचवण्याचंच.
या मोिहमेतला पिहला मनाच्या मुजऱ्याचा मानकरी अथार्तच िशवा कािशद.
बाजी भूंना राजे स्वतः बाजीकाका संबोधत. वयाने व अनुभवाने पिरप असा हा बांदल यो ा
अितमुत्स ी व यु कलािनपुण व कल्पक होता. त्या मुत्स ीपणा बरोबरच स्वामीिन ाही ती
होतीच. ठे वण व बांधा राजांसारखा असल्याने िशवा कािशदची पालखी राजांच्या पालखीसोबत
तयार करून िस ीच्या फौजांना काही काल तरी हुलकावणी देण्याचा िवचार बाजी व इतर
मानकयाचा. राजांनी अथार्त त्यास मोडता घातला ,पण एकदा ही संकल्पना कानावर
पडल्यावर िशवा कािशदचा िन ह प ा झाला. कमी आयुष्य पािहलेला आिण उपभोगलेला
िशवा कािशद राजे िवशाळगडी सुखरूप पोहोचावेत म्हणून आपलं सवर् आयुष्य पणाला
लावायला तयार झाला - नव्हे तो त्याच्या दृ ीने इितकतर् तेचा क्षण होता. हा बेत ठरल्यावर
तो र करण्यास त्याने साफ नकार िदला. क्षणभर का होईना िशवाजीराजे म्हणून जगण्यात
आिण राजांसाठी मरण पत्करण्यात त्या वीराने धन्यता मानली.
िवशाळगडाकडे वाटचाल करीत असता िस ी जौहर च्या सैन्याने गाठल्यावर मरू कवा
मारू असा सवानी िमळू न लढा देण्याची कल्पना िशवारायांचीच, पण त्यांनाही
होता की माझ्या जीवाला जीव देणारी िह त्येक

ी - मी

पडला

ांना वाऱ्यावर सोडू न स्वताचा

जीव कसा वाचवू? राजाचं मोठे पण इथेच िदसत. पण बाजी भूंचाही िन य होता, लाख मेले
तरी चालतील पण लाखांचा पोिशदा जाता कामा नये. त्याक्षणी मोिहमेची सवर् सू े त्यांनी
स्वताकडे घेतली आिण ेमाच्या अिधकाराने राजनच आज्ञा के ली, - आपण ३०० मावळे घेऊन
िवशाळगडाकडे िनघावे, इथला सं ाम मी सांभाळणार, यात काहीही बदल होणार नाही! हा
क्षण महत्वाचा होता. या िठकाणी राजाचं काही बरं वाईट झाला असतं तर त्या क्षणापयत युवा

अवस्थेत असलेलं मराठा सा ाज्य लयाला गेलं असतं. या घटनेनंतर आ याची कै द व सुटका या
दरम्यान जवळ जवळ १२ वषाचा मोठा कालखंड िशवरायांना िमळाला, दौलतीची उभारणी
करायला! तव्हा जाणवते िशवा कािशद, बाजी, फु लाजी आिण सवर् मावळे यांच्या बिलदानाने
महारा ाला काय िदलं ते!
अशा

ा महाना

ाचे आपण साक्षीदार नव्हतो - पण िनदान त्या मागार्वरून त्या

मातीतून त्या वातावरणातून त्या हौतात्म्याच्या िदवशी आपण जातो िह जाणीवच िकती
रोमांचकारी आहे. याच जािणवेतून मी सं ा ी ित ानच्या आवाहनाला ितसाद िदला. आिण
१२ जुलैला पन्हाळ्याला गेलो. योगायोगाने ३४३ वषार्नंतर आषाढ व

ितपदा इं जी

कालगणनेनुसार त्याच िदवशी होती. या मोिहमेत आम्ही एकू ण ४०० -४५० जण होतो. माझ्या
समवेत प ाशीच्या वरील दोन तीन जण, प ास ते साठ जण ३५ ते ५० पयतचे, १०० ते
दीडशेजण १५ ते ३५ वायोगातले व उरलेले सवर् १२ ते १५ वयातील शालेय िव ाथ व
िव ाथ नी.एकू ण अंतर ६२ ते ६५ िक.मी. पिहल्या िदवशी साधारण ३५ िकमी व दुसयार्
िदवशी उरलेला वास असा कायर् म होता. सोय म्हणून िह महाया ा रा ी अंधारात सुरु न
होता सकाळी ९ वाजता सुरु झाली. १०० रुपये नाममा न दणी फी होती. भाले, तलवारी,
प ा, ढाल अशी मैदानी खेळांची
िशवा कािशद

ात्यिक्षके झाल्यावर

थम मानवंदना झाली ती अथार्तच

ांच्या समाधीस्थळी. ितथून बाजी भूंच्या पुतळ्याजवळ मानवंदना

झाली.आिण मग सुरवात झाली ती त्या रोमांचकारी या ेची. वरून पाऊस, खाली ड गर
दऱ्यातील खाच खळगे, िचखल, नाले, ओढे, िवचू-काटे, जळवा मधेच भाताची खाचर,
िनसर

ा वाटा, दमछाक करणारे चढ, नैसिगक जंगल तसंच लागवड के लेलं जंगल असा

यादगार अनुभव...
पन्हाळ्याभोवतीचे मेटे चुकवून श ूला गुंगारा देऊन महाराज याच मागार्ने गेले.
राज दडी कडू न गड उतरल्यावर ३-४ िक.मी. सरळ अंतर गेल्यावर लागतो तो खडा ड गर
कडा. तो चढू न जागृत देवस्थान. पठार संपल्यावर तो ड गर उतरून पुन्हा नवीन ड गराच्या
कधी चढ कधी उताराने व कडे कडेने वास. रस्ता असा नाही. मध्ये ८-१५ घराच्या दोन तीन
छो

ा वा

ा पायाखाली एकतर दगड-गोटे नाहीतर गुडघ्यापयत पाय रुतेल एवढा िचखल -

त्यात पाय पडल्यावर उचलताना बूट िचखलात आिण नुसताच पाय वर िनघायचा. या गो ची
नेहम
े ीची सवय नसल्याने इथपयतच अंगातलं

ाण नाहीसं होतं. पण मनातली उभारी वाढत

जाते. दुपारपयत न थांबता चालत तर अडीच तीनवाजेपयत कुं भारवाडी, खातेवाडी, मंडलो
ईवाडी, करणेवाडी मागआंबेवाडी, आल्यावर जेवणाचा कायर् म आटोपला. वरून पाऊस खाली
िचखल तव्हा थोडा घरांचा आडोसा पाहून हातात भाकरी - दशमी पोळी -भाजी जे काय होते
तसे घेऊनच जेवण.
पुढचा मागर् जवळ जवळ सारखाच, मा आता अंधार होण्याच्या आतमध्ये येणारे २-३
िकमी चं मागच्यांना हली देणं आिण त्यांनी आपल्या मागच्यांना हाका मारणं असा म. झपझप
पाय उचलले तर अंधार होतं होतं माळवली धनगरवाडीपयत मागार्त मु ामाला थांबता येतं.
झोपडी वजा झापाची घरं - आतून शेणाने सारवलेली. त्यात िवसा ाला थांबल्यावर लक्षात
येतं ते पायाला गोळे येणं म्हणजे नेमकं काय! ड गराच्या उतारावरून वाहणारं पाणी पाईपला
इन ारे आणून सरकारने या झोप

ांसमोर नळ िदले आहेत त्यांना पावसाळ्यात चोवीस तास

वाहत पाणी.
माझ्यासारख्या धुळ्यात राहणाऱ्या आिण कधी कधी िदवसच्या िदवस नगरपािलके च्या
नळाच्या पाण्यावाचून काढलेल्या

ीला ही पवर्णीच होती. इथे राहणारी माणस कामसू -

सहकायार्स तत्पर, अितशय गरीब आिण त्याहीपेक्षा मनाने ीमंत. जेवण संयोजाकांतफच होतं.
गरम भात आिण आमटी - आम्हाला आम्ही उतरलेल्या झोपडीतल्या माउलीने गरम िपठलं
आिण तांदळाची भाकरीही िदली. पहाटे उठू न आवरल्यावर नाश्ता होता तो घेऊन पुन्हा
वाटचाल सुरु. दुपारपयत म्हसवड, माजवाड
गावमाग पांढरे पाणी

ा तुलनेने खेडव
े जा तीस - चाळीस उम्बर

ांच्या

ा महत्वाच्या टप्प्यापयत आम्ही पोहोचलो.

याच िठकाणी आपल्या राजाचे सवर् अिधकार स्वताकडे घेत बाज नी िशवारायांनाच
३०० मावळ्यांसह िवशाळगडाकडे जाण्याची एक

कारे आज्ञाच के ली, अन्यथा आपल्या

सहकायावरील ेमामुळे राजे तेथून जाण्यास तयारच नव्हते. इथूनच पावनिखडीचा सं ाम सुरु
झाला. पांढरे पाणी ते बाजी-फु लाजी व अखेरचा मावळ धारातीथ पडला तेथपावेतो ३-४ िकमी
ड गराची घळी म्हणजे पावनिखडीचा पिरसर - ती काही एक िचचोळी जागा नव्हे हे ितथे गेलं

आिण पािहलं म्हणजे लक्षात येतं. पांढरे पाणी येथे चौके ओढा म्हणून ओढा आहे व घळीच्या
शेवटी कासारी नदीचा उगम आहे.
दुपारचं जेवण आटोपून जव्हा िखडीच्या शेवटी पोहोचलो तव्हा चार वाजले होते.
साडेचार - पाचच्या सुमारास िखडीत उतरलो तव्हा पाऊस चालूच होता. ज्या जागी बाज नी
आपला शेवटचा

ास घेतला असावा ितथे मानवंदना झाली. संयोजकांपैकी डॉ अमर अडके

(आयुवद िवशारद) यांची ितथे

ांजलीकािरता पायी येण्याची ती सिव्वसावी वेळ होती.

त्यांनी काही औिचत्यपूणर् शब्दात सवर् घटना म डोळ्यापुढे उभा के ला. या दोन िदवसांच्या
या ेने आित्मक समाधान िमळालं तो आनंद काय सांगावा?

आनंद पाळं दे हे महारा ाच्या िगयार्रोहणा क्षे ामधील एक आदराने घेतले जाणारे नाव!
स ा ीच्या दऱ्याखोऱ्यामधून िफरणाऱ्या

त्येक भटक्यापाशी आनंद पाळं दे यांचे "ड गरया ा" हे

पुस्तक असणारच. त्याखेरीज त्यांची दुगर् मंतीवरील इतरही अनेक पुस्तके

िस

आहेत. त्यांपैकी

"आव्हान" या पुस्तकामध्ये पन्हाळा ते िसधुदग
ु र् या भटकं तीवरील "दुगर् पन्हाळा ते िसधुसागर" हा लेख
आहे. त्या लेखाचा काही भाग खास "दुगर् दुगर्ट भारी"च्या वाचकांसाठी आनंदसरांच्या परवानगीने
िस करत आहोत –

duga- pnhaLa to isaMQausaagar
AaYaaZatlaI Sauw paOiNa-maa Ana trIhI pnhaLgaD daT
kaLaoKat bauDuna gaolaa.pavasaaLyaacao idvasa haoto.AakaSa
maoGaaMnaI JaakaoLUna gaolao haoto.kDaDNaa¹yaa ivajaaÊ gast
GaalaNaa¹yaa pharok¹yaaMcyaa lalaka¹yaa tovaZyaa inarva SaaMttocaa
BaMga krIt hao%yaa.baakI sava-~ kaLaoK Ana SaaMtta yaaMcao
saama`ajya! hI haotI Sako 1582 cyaa AaYaaZatlaI kaLaoKI
ra~!
gaDacaa drvaajaa hlakoca ]GaDlaa gaolaa AaiNa sahaSao
iQaPpaD saavalyaa AMQaarat ivailana hao}na iktItrI dUrvar
inaGaUna gaolyaa.
saaxaat partM~ya isa_I jaaOhrcyaa $panao gaDalaa garaDa
GaalaUna basalao haoto.CavaNaIt maSaalaIMcao jaaLo psarlao
haoto.pharokrI inad`ocyaa gaaoD gauMgaIt haoto AaiNa ekaekI
CavaNaIt ekca gadaraoL ]zlaaÊ
“Baagaao % daODao % Baaga gayaa %”
“isavaajaI % isavaajaI %”

maI JaTkna jaagaa Jaalaao to yaaca gala@yaanao.nauktoca kuzo
]jaaDt haoto.saaqaI iSalaodarhI ]zUna basalao haoto.saamaanaacaI
baaMQaabaaMQa
caalalaI
haotI.ekdma
laxaat
Aalao
kIÊ
pnhaLgaDavarcyaa saaonaaLo tLyaaSaojaarIla d<a maMidrat
AamhI Aadlyaa idvaSaI DorodaKla Jaalaao haotao.saat idvasaaMcaa
p`vaasa manaat yaaojalaa haota.qaoT isaMQausaagarapya-Mt.
[ithasasaMSaaoQak
EaI.mau.gaao.gauLvaNaI
yaaMcyaasaaobat
saaonaaLo tLo saaoDlao.pnhaLyaacyaa [tr GaraMvar AjaUna JaaopocaI
JaapD haotI taoca rajaidMDI maagao TakUna hI idMDI va
pusaaTIcaa
bau$ja
yaamaQaIla
tTatlyaa
vaaTopaSaI
Aalaao.EaI.gauLvaNyaaMcyaa AapulakIcaI jaaNaIva manaat zovaUna
gaDabaahor pDlaao.samaaor mhsaa[- pzar va KalaI tu$kvaaDI
idsat haotI.Qaavatca KalaI ]trNyaasa sau$vaat kolaI.
AamhI puZo Qaavat haotao pNa ivacaar maa~ pUvaI-cyaa baulaMd
vaoZyaat iSarlao.Sako 1582cyaa caO~I paDvyaalaa gaDavar daKla
Jaalaolao iSavaC~ptI 4॥ maihnao %yaa maR%yauimazIt ADklao AaiNa
maga eka ra~I AaidlaSaahI faOjaocyaa vaoZyaatUna maharaja
sahaSao maavaLyaaMsah baajaIp`BaUcyaa saaMgaatInao eona pavasaaLyaat
ivaSaaLgaDasa inasaTlao.to jyaa maagaa-nao gaolao Asaavaot
javaLjavaL %yaaca maagaa-nao AamhI puNyaacao sahajaNa Aata
]nhaLyaat caalalaao haotao.jaMbaaojaoT yaugaatlao ek vaoDo saahsa.

Baanaavar Aalaao tovha pusaaTIcaa bau$ja maagao pDlaa haota
AaiNa %yaabaraobar pnhaLahI! tu$kvaaDIcyaa AlaIkDUna
]gavatIkDo paz k$na mhsaa[- pzaracaI caZNa caZNyaasa
sau$vaat kolaI.mahaLuMgao gaavaatUna qaaoDyaaca vaoLat pzaravar
Aalaao.ksaaoTI ik`koTcao maOdana sahja saamaavaU Sakola Asao ho
maaozo pzar Aaho.sava-~ kaLa KDk.piScamaosa ek paMZra
izpka idsatao.hoca mhsaa[-cao do}L.AakaSa svacC Asaola
tr pnhaLyaacyaa pusaaTI bau$jaava$nahI ho idsaU Sakto.
]gavatIlaa p`kaSa Salaaka Jaaopotca hao%yaa.DavaIkDcaI
vaaT saaoDUna mhsaa[-cyaa pzaracyaa idSaocao caalaayalaa sau$vaat
koolaI.maIÊ Aijat pMiDtÊ vasaMt jaaoSaI Asao AaGaaDIvar tr
EaIkaMt p`BauNaoÊ p`kaSa jaaoSaIÊ sauroSa marazo ho ipCaDIsa
haoto.DavaIkDo Kaola idsaNaaro kasaarIcao ihrvao Kaoro
nyaahaLt saumaaro dID tasa caalaInaMtr ek maaozo iKMDar par
kolao va pnhaLyaapasaUna 8 ik.maI.AMtravarIla mhsaa[-cao
do}L saamaaoro Aalao.pzaracyaa dixaNa kDyaavarIla yaa
dovaLat ek AMgaat AalaolaI baa[- Gaumat haotI ¹ huM huM huM S S
S.
mhsaa[- dovaLacyaa daratUna saaQaarNa ]<arolaa dRYTI
TaklaI tr dUrvar ek laakDI KaMba idsatao.tao AamhI
javaL kolaa.puZo ek kaorDo tLo maagao pDlao AaiNa eka
AaoZyaacyaa GaL[-t KaodlaolaI ‘paMDvadra laoNaI’ dRYTIsa
AalaI.hI bauwkalaIna laoNaI AQa-vatu-LakRtI AsaUnaÊAaz CaoTyaa
va daona maaozyaa gauha Aahot.eka gauhot GaumaTakar ‘dGaaobaa’

AsaUna ha bauwacao p`tIk mhNaUna baaMQalaolaa Asatao.laoNyaacaI
pDJaD barIca JaalaI haotI.kaorIva kama maa~ Aijabaat naahI.
paMDvadra saaoDlao tovha managaTI GaDaLyaanao na} dSavalao.tasaBarat
vaaTcaalaInaMtr
punha
ek
iKMDar
laagalao.yaoqaUnaca ]javaIkDo KalaI ]t$na kuMBaarvaaDIva$na
pzar DavaIkDo zovaUna puZo jaayalaa hvao.pNa caukuna vaaT
saMplaI AsatanaahI AamhI kaTyaa ¹ kuTyaaMnaI KrcaTt
dIDSao maITr ]McaIcyaa sarL kDyaavar ]Bao zaklaao.KalacaI
taMbaDyaa maatIcaI Saoto Ana kasaarIcao Kaoro yaaMnaI manaalaa
tjaolaa idlaa.
kDyaacyaa kazakazanao puZo inaGaalaao AaiNa kuMvaariKMD
idsaU laagalaI.hI iKMD maaozI gamatIdar Aaho.ekavar ek
zovaUna rcaavao tSaI taSaIva KDkaMcyaa maaLacyaa maaLa [qao
idsatat.
]%saahanao puZo gaolaao.pNa ek tuTlaolaa kDaÊsaamaaora
Aalaa.qaaoDo maagao ifrlaao tao vaaT gavasalaI Asao vaaTlao.pNa
xaNaBarca! karNaÊ pzaracyaa qaaoDyaa Kalacyaa AMgaanao
gaolyaavar punha eka kDyaanao Aamacaa maaga- ADvalaa.
Aata maa~ Aamacao Qaabao dNaaNalao.KalaI Saotat maaNasao
idsat haotIÊpNa AMgazyaaevaZI.AamhI AaorDUna ¹ AarDUna
%yaaMcao laxa vaoQalao pNa Aamacao va %yaaMcao Aavaaja yaaMnaI drI

nausatI Gaumat haotI.sarL tsaoca puZo kuMvaariKMDIt jaayacao
mhNajao ca@k kDolaaoTca.ikMcaIt maagao vaLlaao.ek pavasaaLI
QabaQabyaacaa kDa idsat haota.maaozalyaa iSaLa qaoT Kalapya-Mt
phuDlyaa hao%yaa.sarLsaaoT kDa! manaatlaa QaaDsaI ivacaar
ekdma AmalaathI AaNalaa va daona ik.maI.,maagao jaaNyaacaa
marIAa[-caa for caukvaUna ha vaotaLacaa kDa QaDpDtÊ
zocakaLtÊ psart AaiNa KrcaTt KalaI ]trlaao.ha kDa
]trNyaasa tbbala pa}Na tasa gaolaa.pNa safrIt ek
AagaLoca ‘iqa`la’ inamaa-Na Jaalao.
kahI kaLatca Saotat paohaocalaao.ramarama k$na caaOkSaI
kolaI tao kLalao kIÊ tI maaNasao kuMBaarvaaDItlaI! saUyamaaqyaavar yao} pahat haota.saayaMkaLpya-Mt inadana ‘paTovaaDI’
trI gaazavayaacaI haotI.Ana vaaTot tr AjaUna iktItrI
vaaDyaa! zrvalao kI iktIhI vaajaU dotÊ krpovaaDIiSavaaya
paoTpUjaa kravayaacaI naahI.
kuMvaariKMDIcyaa ]javaIkDUna itlaa pazImaagao TakUna
caapovaaDIt ikMvaa KaotvaaDIt iSarlaao.kuMvaariKMD ek kuMvaarI
dovaIcaI maUtI- Aaho.pUvaI- kQaI kaLyaa KaMbaatUna ek kumaarI
s~I naahISaI JaalaI Asao saaMgatat.
Saas~Iya pirBaaYaot kuMvaariKMDIt AaZLNaa¹yaa KDkaMsa
AisataSma stMBa (Basault Coloums) mhNatat.laaKao vaYaa-MpUvaIlaavharsa qaMD haot Asatanaa kahI ivaiSaYT tapmaanaat

rsaacyaa tLapya-Mt jaaoD inamaa-Na hao}na varIla p`karcao stMBa
inamaa-Na Jaalao.mauMba[-tIla AMQaorIlaahI ASaa p`karcao stMBa
Aahot.
caapovaaDInaMtr ipSavaIcyaa QanagarvaaDyaava$na AamhI puZo
inaGaalaao.kuMvaariKMD maagao pDt haotI AaiNa Aamacyaa
DavaIkDcaI DaoMgarraMgahI satt laaMbalaaMba vaaZt haotIÊ
hnaumaMtacyaa SaopTasaarKI! krpovaaDI tr AjaUna iktItrI
dUr haotI.
saumaaro 20 iklaaomaITr caalaNao Jaalao haoto.duparcao
kDkDIt }na va caZ ]taracaa rsta yaaMnaI Aaplao dat
daKvaayalaa sau$vaat kolaI.paya jaD hao}na roMgaaLlao.Aamacao
AapaoAap daona gaT hao}na ek gaT maagao pDlaa.saaQaarNa
2¹2॥ cyaa saumaarasa maaMDlaa[-vaaDI AalaI.itqalyaa maQaur va qaMD
paNyaacaI cava Gao}na puZo inaGaalaao.Aata daona vaaTa fuTlyaaÊ
daonhI ba¹yaapOkI baOlagaaDIcao rsto.saMBa`maat pDUna AamhI
naomako DavaIkDcyaa caZNaIlaa laagalaao (Kro mhNajao
krpovaaDIlaa jaaNaarI vaaT ]javaIkDcaIÊ Kalacyaa AMgaanao
jaaNaarI).tasaBarat krpovaaDIlaa paohcaU Asaa AMdaja
haota.pNa baraca vaoL gaolaa trI itcaa maagamaUsa laagaonaa.
Aata inasagaa-cao BaosaUr $p jaaNavaU laagalao.cahUkDo ikrranaÊ rKrKIt }na. javaLjavaL 2 tasa manauYyavastIcaa

payarva naahI.maaozalaI gaavao iktItrI dUr! Aamacyaa
savaMgaDyaaMcaa tr p<aaca navhta,.[t@yaat navala vat-lao.dUrvar
daona prkrI maulaI va %yaaMcaa Baa}rayaa jaatanaa dRYTIsa
pDlao.[t@yaa vaoLacyaa inama-nauYya p`doSaamauLo 6 fuTI pMDItnao
ekdma puZo hao}na jaaorat haLI idlaI.ranaatlyaa BaIYaNa
SaaMttolaa icarIt tao Aavaaja dUrvar gaolaa AaiNa AagaItUna
fufaTyaat saapDlaao.DaoMgaratUna ihMDNaa¹yaa tIna BautaMcyaa
klpnaonao %yaa maulaI ivalaxaNa Bayaanak rItInao ikMcaaLt
naahISaa Jaalyaa.manaat Aalao kIÊjar ka yaaMcao dada¹baabaa Aalao
AaiNa gaOrsamajaUtInao ku¹haDI AMgaavar pDlyaa tr? tr
kaya? yaa BayaaNa ranaat haDsauwa saapDNaar naahI
kaoNaalaa! puZo Aamacyaa naavao vaIrgaLacao QaaoMDo ]Baarayacao trI
naoma@yaa jaagaova$na saMSaaoQakat vaadca haotIla.Aata pnhaLa
pNa naahI Ana ivaSaaLgaD! tao tr naahIca.saMplaca saarM.
pNa puZcaa xaNa sauTkocaa AanaMd Gao}na Aalaa.JaaDItUna
mauMDaSaI baaMQalaolaI DaokI var AalaI.%yaaMnaI ivaSaoYa gaOrsamaja
k$na na Gaota vaaT daKvalaI.QaDQaDNaarI )dyao SaaMt
JaalaI.dUr pazImaagaM ek gaava idsat haoto.~aNa nasatanaahI
Qaavatca to gaava gaazlao.krpovaaDIca haotI tI! Aamacao maagacao
tIna
vaIrhI
BarkTt
krpovaaDIsa
daKla
Jaalao.pnhaLyaapasaUna 25 ik.maI.AMtravar AamhI paohaocalaao
haotao.yaa sagaLyaa gaaoMQaLat saaMjaavalao haoto.iva{larava jaaDgao
yaaMcyaa GarI pqaa¹yaa psarlyaa.ra~I svaPnao pDt haotI ¹
jaMgalaaMcaIÊ AaoZyaa¹naalyaaMcaIÊ ivaSaaLgaDcyaa d¹yaa Kao¹yaaMcaI.

jaaga AalaI tI jaa%yaacyaa Gar-Gar- Aavaaja AaiNa gaaoD
AaovyaaMnaI.safrIcaa Aaja itsara idvasa.tukarama jaaDgyaaMnaa
baraobar Gao}na krpovaaDIcao AMgaNa saaoDlao.BaatKacaratlyaa
vaaTonao AaMbaovaaDItUna puZo gaolaao.p`Baat samayaIcaI kahISaI gaar
va kuMd hvaa.DaoMgarI vaa¹yaacaa maMd JauLkaMtUna yaoNaara gaaoD
sauvaasaÊ yaatUnaca maaga- kaZIt kLkvaaDIÊirMgaovaaDIÊmaaLovaaDI
ASaa pazaopaz tIna vaaDyaa maagao Takt paTovaaDIt pa}la
zovalao.krpovaaDI¹paTovaaDI ha daona tasaaMcaa rsta.
vaaTotIla vaaDyaaMcaI rcanaa eksaarKIca. fNasaÊ AaMbaoÊ
jaaMBaLI yaaMnaI vaoZlaolaI taMbaDI kaOlaa$ Garo AaiNa AQaUnamaQaUna
frsabaMd rsta.AaQauinak ivaSvaacyaa qaa¹yaalaa na ]Byaa
rahNaa¹yaa yaa vaaDyaaMcao saaOMdya- AagaLoca.
inasagaa-cao raOd` pNa manaaohr $p Aata jaaNavaU
laagalao.paTovaaDItUna baahor pDtaca dUrvar ek QanagarvaaDa
idsatao.yaapuZcaa maaga- nava#yaaMnaa vaaTaDyaaiSavaaya saapDayacaa
naahI.karNa daT ranatlao AaoZoÊnaalao AaiNa idSaahIna
vaaTa.vaaT
cauklaI
tr
BarkTNyaaiSavaaya
ga%yaMtr
naahI.kaOrvaaMnaI ]Baarlaolaa cak`vyaUhca jaNaU.
ha cak`vyaUh CodIt mana ekdma maagao gaolaoo.
AiBamanyaU$pI iSavaC~ptI 300 vaYaa-MpUvaI- yaa cak`vyaUhatUna
pavasaaLyaat ksao inasaTlao AsatIla Sa~U GaaoDyaava$na
jaaordar pazlaaga krtaoya. kvaIMd` prmaanaMdanao iSavaBaartat

vaNa-na kolyaap`maaNao iSakaMcyaa yaaogao ]McasaKla Jaalaolaa.pvatacyaa tuTlaolyaa kDyaaMva$na pDtanaa gaja-naa krNyaa¹yaa
naVaMcyaayaaogao Aitduga-ma JaalaolaaÊ inaLyaa SaovaaLyaacyaayaaogao
jaaMGaDBar icaKla saazlaolaaÊ palavaIcyaayaaogao cakcakIt
idsaNaa¹yaa
latavaolaIMnaI
jyaacyaavarIla
vaRxaaMnaa
vaoZlao
Aaho.tufanaI pja-nyaamauLo QaaMdla ]Dalaolyaa vaaGaaMcaI gadIjyaaMcyaatIla gauhaMmaQyao JaalaI AahoÊ vaa$LatUna baahor
pDNaa¹yaa sapa-Mnaa maarNyaacyaa %vaoYaanaoÊ [cConao QaavaNaa¹yaa
maaoraMcyaa TahaoMnaI Barlaolaa AaiNa manauYyaacaa saMcaar nasalaolaa
Asaa BayaMkr maaga- saat p`hrat (21 tasa) ]llaMGaUna jaaNao
AignaidvyaapoxaahI ibakT haoto.Qanya Qanya %yaa baajaIp`BaUcaI
AaiNa mad-maavaLyaaMcaI.
[ithasagaMgaot hrvaUna jaa}na AaoZonaalao AaolaaMDIt
saukamaacyaa ikMvaa pNauMd¹yaaMcyaa QanagarvaaDyaaMvar kQaIca
paocalaao.yaa vaaDyaaMtuNa ek maQalaI vaaT paMZrpaNyaalaa
Aaho.pNa itqao AitSaya daT rana.tI saapDNaar naahI
mhNaUna jara laaMbacyaa vaaTonao inaGaalaaoÊpNa ek maaoza AaoZa
AaolaaMDUna puZo ranaat iSartaaca vaaT gaDp.vaaTaDosauwa
cak`avaUna gaolao.qaaoDa vaoL BarkTUna kuzlyaatI AMt:p`orNaonao
ek vaaT Qa$na mhsavaDo gaazlao.ivaEaaMtI Gao}na puZo
inaGaalaao.maanavaaDyaava$na malakapUr-ANauskura esaTI rsta
javaL kolaa AaiNa qaaoDyaaca vaoLat paMZrpaNyaanao paMZro
inaYaaNa daKvalao.paMZrpaNaI pnhaLyaahUna saumaaro 40¹41
iklaaomaITr yao[-la.

tukarama jaaDgyaaMcyaa AkRi~ma inaraop Gaotlaa.paMZrpaNyaat
ramacaMd`rava
hogaIYTo
yaaMcaa
snaoh
saMpadUna
baahor
pDlaao.kDkDIt ]nhaLyaatlyaa maRgajaLat QanagarvaaDa
]zUna idsat haota.pa}la vaaTonao ek caZNa caZUna
QanagarvaaDyaat iSarlaao.yaa va@talaa vaaDyaat baaPyao maaNasao
BaoTNao kzINaca.GaaoDiKMD gavasaayacaI naahI mhNaUna saKubaa[katr yaa QanagarNaIsa ivacaarlaM.tI pTkna mhNaalaIÊ “calaa
maI davatao vaaT tumaasnaIÊ AgadI gajaapUrcaa maaohra idsaopya-Mt
saaoDtao.” [qalaI baayaamaaNasaMhI pu$YaIca baaolatat.
rana sau$ Jaalao AaiNa eka Anaao#yaa saMvaodnaonao mana
Ba$na Aalao.[qaUna puZcaa p`doSa rNaBaUmaIcaa.gajaapUrcyaa
GaaTatIla GaaoDiKMD (pavanaiKMD) [qalaIca.[qaoca to JauMja
laZlao.eka izkaNaI frsabaMdI vaaT laagalaI.hIca jaunaI
eoithaisak vaaT AsaavaI.ranaatlaI sapaTI saMplaI AaiNa
GaaoDomaaLcaa ]tar sau$ Jaalaa. baroca KalaI ]trlaao va eka
AaoZyaat iSarlaao.paNyaat pavalao caubauk caubauk vaajavaIt AaoZa
vaaht haotaa %yaa idSaonao inaGaalaao.JaaDIcyaa gacapNaatUna AaoZa
Kaola ]trt gaolaa haota Ana kahI vaoLatca AamhI ekdma
AaoZyaalagatca 6¹7 maITr ]McaIcyaa kDyaavar yao}na ]Bao
raihlaao.pavanaiKMD.
itqalao dRYya pahUna mana qararlao.JaaDInao Jaaklaolaa Kaola
]trt jaaNaara kasaarI nadIcaa AaoZaÊ %yaatlyaa Ajas~
iSaLaÊdaonhI baajaUcao 30 maITsa- ]McaIcao taSaIva kDoÊAsao dRYya

[Mga`jaI baaolapTatca AsaU Sakto hI klpnaa xaNaaQaa-t Qauvauna
inaGaalaI.JaaDacyaa mauLIlaa Qa$na ksaobasao tao kDa
]trlaao.palaapacaaoLa Ana Ajas~ iSaLaMcaa Kca pDlaa
haota.pNa kasaarI nadIcaa AaoZa [qaUca vaahtao.gaaoDÊ qaMDgaar
paNaI.to AmaRttulya jala p`aSana k$na iKMD nyaahaLlaI.
vaaT A$MdÊ AvaGaD! (ikMbahunaa vaaT naahIca).
iKMDIcyaa taoMDaSaI ek ]Mca kDa Aaho.pavasaaLyaat yaoqaUna
p`caMD vaogaanao paNaI vaaht AsaNaar.ha AaoZa ko$maNavaaDIsa
]trt jaa}na %yaalaa kasaarI nadIcao sva$p puZo Aalaolao
Aaho.yaa iKMDIt ]Bao rahUna varcyaa baajaUnao yaoNaa¹yaa Sa~USaI
laZNao
toqaIla
pirisqatI
pahta
ASa@yaca
vaaTto.
GaaoDiKMDIsaMbaMQaI jyaa ekmaova e@@yaaNNava klamaI baKrItUna
]llaoK Aalaolaa AahoÊ tao saQyaa p`cailat Asalaolyaa
pavanaiKMDIcyaa BaaOgaaoilak pirisqatISaI jauLolasaa vaaTt
naahI.tovha JauMja JaalyaacaI iKMD naomakI hIca Asaa saMBa`ma yaoqao
Aalyaavar p`%yaokacyaa manaat inamaa-Na hao[-la Asao vaaTto.ha
vaadacaa mau_a saaoDlaa tr tI AivasmarNaIya JauMja yaaca
pirsarat kuzotrI gajaapUrcyaa GaaTI JaalaI ho inaScaIt.
Sako 1582 cyaa AaYaaZatIla vaV p`itpdolaa Jaalaolyaa %yaa
baajaIp`BaUMcyaa AivasmarNaIya JauMjaIcaa p`saMga manaacyaa gaaByaatUna
kahI
kaL
var
]faLUna
Aalaa.ihMdvaI
svarajya
p`itpccaMd`laoKova vaiQa-YNaU krNyaasaazI baajaIp`BaU doSapaMDo

payaatIla p%qar banalao,.Amar Jaalao! ek CaoTMsaM ‘pavanaiKMD
smaark’ [qao ]BaarlaM Aaho.
sapaTIva$na gajaapUrcyaa idSaonao inaGaalaao.manaat AsaM
AalaM kIÊ KraoKrca hI rNaBaUmaI p`%yaokanaM payaI nyaahaLlaI
paihjao.saumanaaMjalaI vaahUna BaUmaIcaI maatI kpaLI laavalaI
paihjao.
gajaapUrcaa maaohra idsalyaavar saKUbaayalaa inaraop
idlaa.baroca KalaI ]trlyaavar kasaarI nadI AaolaaMDlaI AaiNa
ko$maNavaaDI ¹ ivaSaaLgaD esa TI rs%yaava$na gajaapUrlaa
EaI.gaNaptrava isanakraMkDo daKla Jaalaao.d¹yaaKao¹yaatUna
payaI BaTkMtI k$na ivaSaaLgaDakDo jaaNaa¹yaaMnaI KuSaala
gaNaptravaaMcyaa Garat pa}la zovaavao.itqao ASaa vaIraMsaazI
sadOva sqaana Asato.%yaaMcaa pahuNacaar Gao}na gajaapUr saaoDlao
AaiNa 3 iklaaomaITr AMtravarIla ivaSaaLgaDakDo maaohra
vaLivalaa.gaDacao dSa-na laaMbaUna haot naahI ho yaacao vaOiSaYTyaca
mhNaavao laagaola. saUya-naarayaNa maavaLtIkDo Jaopavat haota.
saavalyaa laaMbat caalalyaa hao%yaa. %yaamauLo qaklyaaBaagalyaa
pavalaaMnaI caalaUna ivaSaaLgaDa samaaorcyaa pzaravar Aalaao AaiNa
qaaoDyaaca vaoLat gaDacyaa Ak`aLivak`aL kDyaaMcao dSa-na GaotÊ
maQalaI Kaola drI AaolaaMDUnaÊ,, pnhaLgaD to ivaSaaLgaD hI
pnnaasa iklaaomaITr AMtracaI vaaTcaala payaI pUNa- k$na
gaDat p`vaoSa kolaa.

AakaSaat
caaMdNyaa
DaokavaU
laagalyaa
hao%yaa.BagavaMtoSvaracao pujaarI EaI.hDI-kr yaaMcyaakDo saamaana
]trvalao.idvasaBaracyaa Eamaanao sagaLo iSalaodar qaklao
haoto.%yaamauLo dovaLat AMga Toktaca inad`adovaInao hlakoca
paMGa$Na Gaatlao.gaaBaa¹yaatIla sama[-cyaa SaaMt p`kaSaat
sagaLyaaMcyaa caoh¹yaavar JaLkNaaro AtIva samaaQaana tovaZo
jaagao haoto.
sa(igaircyaa GaaTmaaqyaavarIla GaaoMGaavaNaa¹yaa vaa¹yaamauLo
navaIna idvasaacaI caahUla laagalaI.ivaSaaLgaDacyaa kDo¹kpa¹yaa
marazyaaMcyaa prak`maacaa saugaMQa Qau@yaacyaa laaTaMbaraobar cahUkDo
]QaLU laagalaa.
‘saMpUNa- rajyaacao saar to duga-!’ ivaSaaLgaDacao vaNa-na
krNyaasa iSavaC~ptIMcao ek p`Qaana ramacaMd`pMt Amaa%ya yaaMcyaa
Aa&ap~atIla ho vaa@ya puro Aaho.
ivaSaaLgaDacao jaunao naava ‘KoLNaa’ haoto.sa(ad`Icyaa mau#ya
raMgaot kaolhapUr¹r%naaigarI rs%yaavarIla AaMbaa gaavaapasaUna
esa TI maagaa-nao 19 ik.maI.AMtravar ha duga- AitSaya p`acaIna
kaLapasaUna 1021 maITr ]McaIvar KDa Aaho.naavaap`maaNaoca
ivaSaala Asalaolaa ha gaD Aaplyaa Qaardar Kaola kDyaaMnaI
DaoLyaaMnaa pataLacaa vaoQa Gyaayalaa laavatao.caarhI baajaUMnaI
itt@yaaca ]McaIcyaa pzaraMnaI vaoZlaolaa Asalyaanao ivaSaaLgaD
eKaVa inasaga-inamaI-t tu$MgaasaarKa Baasatao.pUva-¹piScama

baajaUMnaI ha icaMcaaoLyaa vaaTaMnaI baahorcyaa p`doSaalaa jaaoDlaa
gaolaa Aaho.yaa vaaTa raoKlyaa tr gaDavar kaoNaI iSarNao
ASa@yaca! ervaIdoKIla [qalyaa sa(ad`Icao raOd`saaOMdyamaaohvaUna Takto tr jalaQaaraMcyaa vaYaa-vaat yaacaa DaOla ksaa
Kulat AsaolaÊ yaacaI klpnaaca kravaI.
yaa gaDacao eoithasaIk mah%va far maaolaacao Aaho.yaacaa
kala javaLjavaL 10 vyaa Satkapya-Mt jaatao.iSalaahar raja
Baaoja va yaadva rajao yaaMcyaa saama`ajyaanaMtr maaogalaaMkDUna
[.1659 maQyao iSavaajaI rajaaMcyaa samaSaorInao yaa gaDalaa
Aaplaasaa kolaa AaiNa punha vaYa-Baranaoca isa_I jaaOhrcyaa
tavaDItUna sauTUna rajao pnhaLyaahUna Aalao to [qaoca.ramacaMd`pMt
Amaa%ya yaaMnaIhI ‘hukumatpnaah’ hI iba$davalaI [qaUnaca saaqakolaI.[.1702 cyaa jaUnamaQyao AaOrMgajaobaanao 6 maihnyaaMcyaa
vaoZyaanaMtr maaozI r@kma do}na ha gaD hstgat kolaa.yaa
laZa[-t va naMtr JauMjaar marazyaaMnaI AaiNa [qalyaa QauMvaaQaar
pavasaanao mauGalaaMcaI ASaI QauLQaaNa ]DvalaI kI %yaalaa taoD
naahI.marazI
dugaa-cao
Qaardar
paNaI
AaOrMgajaobaalaa
ivaSaaLgaDanaoca daKvalao.
saaMp`t gaDavarcyaa vaastUMcaI far dud-Saa JaalaI Aaho.gat
[ithasaacao saaonaorI idvasa pahNaaro ho rKvaaladar
Bagnaavasqaot Aahot.AaplaI sava-ca tIqa-sqaLo laaokaMcyaa
baoiSastImauLo va yaaogya jaaNaIva nasalyaamauLoca gailacC JaalaI

Aahot.toqaIla pyaa-varNaalaa AaiNa saaOMdyaa-laa baaQaa paohaocalaI
Aaho…
AanaMd paLMdo
(‘Aavhana’ maQaUna
saaBaar
पन्हाळगड ते पावनिखड नकाशा

ेकसाठी उपयु

िटप्स: (अथार्त knowledge Transfer )

ेक म्हटलं की उमेदीच्या पिहल्या काही वषातला बराचसा वेळ सॅक भरण्यातच जातो.
मला आठवतंय, माझ्या एका िम ाने एका

ेकला च

बादली आणली होती! खायला,

चघळायला काय घ्यावं इथपासून कपडे, शूज कोणते घालावेत, आयत्यावेळेला उपयोगी
पडतील अशी साधने कोणती, रानामधल्या वनस्पती-झाडांचे

ेकमधले उपयोगी गुणधमर्

याब ल मािहती देणारा लेख आपण "दुगर् दुगर्ट भारी"मध्ये कायमस्वरूपी

कािशत करणार

आहोत. पुढच्या वेळी िनघताना याची एक ि ट घेऊन ठे वा की झालं!
सुरूवात करूया अगदी ाथिमक िटप्स पासून, लवकरच आपण त्यांची सुधािरत आवृ ी िस
करणार आहोत १) ज्या िकल्ल्यावर जाणार असाल ितथल्या वाटा, आजूबाजूच्या भूभागाची मािहती, चढायला
लागणारा वेळ, राहण्याची सोय याची मािहती गोळा करा आिण घरच्यांनाही देऊन ठे वा. (
127 hrs आठवतोय ना? ;))
२) माण नकाशे िमळालेच तर ि ट घेऊन जा. वाटा शोधण्यात त्यांचा खूप उपयोग होतो.
३) आपल्याला संपूणर् वेळ उचलता येईल इतपतच सॅक भरा. आवश्यक त्याच गो ी सॅकमध्ये
असा ात. उदा, ज्या पातेल्यात चहा करायचा त्यातच तांदळ
ू िभजवता येतील, अथवा एकच
ताट झाकण म्हणूनही ठे वता येईल आिण तांदळ
ू धुवायला सु ा वापरता येईल.
४) कु ठल्याही ेकमध्ये टॉचर्, काडेपेटी, (मु ामी/नाईट ेकमध्ये मेणब या) चाकू , (िस्वस नाईफ
असल्यास उ म), र ी पेपर, दोर, या गो ी घ्याच.
५) पायामध्ये ि प असणारे शूज आवश्यक. सवार्त मह वाचे म्हणजे, चढण-उतरण शूजच्या
नव्हे तर आपल्या पायांच्या बळावर करणार आहोत हे ध्यानात ठे वावे. त्यामुळे आत्मिव ासाने
पाऊल टाकणेही आवश्यक आहे. पण तरीही, िनसर
देतात.

ा, उभट भूभागावर शूज अितिर

मदत

६) मु ामी ेकमध्ये झोपण्यासाठी कॅ रीमॅट उ म! वजनाला हलक्या, आटोपशीर असतात.
७) जेवण िशजवून खाण्याची वेळ आल्यास ेकची मजा अजून वाढते. बाहेर पाऊस कोसळतोय,
गुहम
े ध्ये चुलीचा सगळा धूर भरून रािहलाय, अंधारात, टॉचर्च्या

काशात जेवण िशजतंय,

त्याचा घमघमाट भूक चाळवतोय, पातेली कु णी घासायची यावर एका बाजूला वाटाघाटी सुरू
आहेत.. अथार्त हल्ली रे डी टू कू क ची पॅकेट्स उपलब्ध असतात. नसल्यास पोहे, मॅगी,
डाळ/िपठलं-भात. मुगाच्या डाळीची िखचडी हे पदाथर् भूकही भागवतात आिण कमी वेळात
तयारही करता येतात. फावल्या वेळात चघळण्यासाठी खजूर, िबस्कीटे, िच ी सु ा घेऊन ठे वा.
जांभळे , करवंदांच्या मोसमातला ेक असेल तर मग काय वणार्वी धम्माल महाराजा?
८) त्येकाकडे िकमान एक मोठी बाटली पाणी असणे आवश्यक. उन्हाळ्यात २ सु ा कधीकधी
पुरेनाशा होतात. िशवाय बाटलीचा आपत्कािलन पिरिस्थतीत ’दाना’साठीही उपयोग होतो तो
वेगळाच! :)
९) आपल्या आजारांब ल, ऍलज ब ल त्येकाला मािहती असतेच. त्यानुषंगाने औषधे बरोबर
ठे वा. एसटी लागणे, उन्हात िफरल्यास िप

वाढणे, गवत-झाडीतून िफरल्यास रॅ शेस उठणे इ

ासांना नेहमीच टाळता येणं शक्य नसलं तरी उपाय करता येतात. सवार्साधारणपणे एक फ़स्टर्एड बॉक्स एकाकडे असावा. त्यात ताप-सद -िप

यावरच्या गोळ्या, भाजल्यास-खरचटल्यास

लावायचे मलम, कापूस, बडेज, सोबतीला छोटी का ी, दोरा, कोरडी फडकी इ सािहत्य ठे वावे.
ेकमध्ये जबाबदारीने वागल्यास अपघात टाळता येतात हे खरे च. तरीही खबरदारी म्हणून ही
औषधे!
१०) सवार्त शेवटी सवार्त मह वाचे, ेकमध्ये िनसगार्ला, रानातल्या पशु-प यांना, त्यांच्या
अिधवासाला ध ा पोहोचेल असे कु ठलेही कायर् करू नका. रा ी ग धळ, ग गाट, म पान करून
िधगाणा करणे या गो साठी ऐितहािसक िकल्ल्यांपेक्षा इतर उ म जागा या जगात भरपूर
आहेत. दरीतून येणारा वाऱ्याचा आवाज, प यांची मंजूळ िकलिबल, उन्ह-पावसाचे खेळ, आिण

यातलं काहीच नसेल तरी िनखळ आिण िनतळ शांतता यातलंही स दयर् अनुभवण्यासारखं
असतं!
तसेच अशा ऐितहािसक िठकाणी स्वत:ची नावे िलहून येण्यासारखा नामदर्पणा दुसरा
नाही. दस्तुरखु

िशवछ पत चे नाव एकाही गडावर त्यांनी िलिहले अथवा िलहून घेतलेले

नाहीये ही गो पुरेशी सूचक नाही का?
ेक गच्या आनंददायी अनुभवासाठी ड गरभर शुभेच्छा!

ऋणिनदश
१. पन्हाळा ते पावनिखड: लेखक डॉ. सतीश संभाजीराव पाटील
२. दुगर् पन्हाळा ते िसधुसागर: लेखक आनंद पाळं दे
३. नकाशा: www.trekkshitij.com

आवाहन
दोस्त !
हा नवीन उप म कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा. तसेच आपल्या ेकसाठी या मिहतीचा आपल्याला
कसा उपयोग झाला तेही जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल. यात अजून काय आिण कशी सुधारणा करता
येईल तेही सांगा. तुम्हाला अशी एखा ा गडाची ओळख करून

ायला आवडेल ?

या गडाब ल कवा बृहन्महारा ातल्या कोणत्याही गड िकल्ल्याबाबत आपणाकडे मािहती फ़ोटो
असल्यास कृ पया आमच्याशी संपकर् साधा. पुिस्तकांची ही मािलका अिधकािधक समृ
मदत हवी आहे. तसेच गडिकल्ल्यांशी संबंिधत काम करणारा आपला काही

होण्यासाठी आपली

ुप वगैरे असल्यास आम्हाला

आपली मािहती कळवा. आपला कवा आपल्या मािहतीतल्या कु णाचा ब्लॉग, वेबसाईट यांचीही िलक पाठवा.
िनवडक दजदार लेखन आम्ही आपल्या नावासिहत िस

करू.

आज इविलसी िदसणारी ही पुिस्तका कालांतराने एक संदभर्

ंथ बनावी अशी इच्छा आिण योजना

आहे. आिण हे आपल्या मदतीिशवाय अशक्य आहे.

आपल्या सवर् कारच्या ितसादांसाठी
िलहा

durgabhari@gmail.com

ई सािहत्य ित ानच्या या पूव
भेट

िस

झालेल्या ई पुस्तकांसाठी

ा

www.esahity.com

ई सािहत्य ित ान आजवरची काशने
ओथंब,
मोरया,
चार क्षण,
सईची वही

देशी दारूचे दुकान (3D),

लोकल गो ी

मराठी कसे िलहावे(ई शाळा),

ि येचे अभंग

तो , मी आिण िसगारे ट

तो आिण ती,

ओथंब,

टल्लीची शाळा

ओथंब २

अहम्

दुगर् दुगटर् भारी :

ािस्म

ेव्हयाडर् िलटरे चर

िकल्ले रायगड

मकरं दच्या ि वेण्या

पेबचा िकल्ला

मीरा (मराठी अनुवाद)

िनयतकािलके

सावळ्या मुलीची गाणी,

ई सा ािहक नेटाक्षरी
स्वरनेटाक्षरी अल्बम्स
ईस्टाप ( मराठी िवनोद/ िवडंबन)
बालनेटाक्षरी

