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ई साहित्य प्रहिष्ठान 



स ुंदर हा देश 

ह ेपुस्तक विनामलू्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनकेाांचे कष्ट ि पैस ेआहते . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपुस्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून ह ेपुस्तक कस ेिाटल ेते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या 

पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

अस ेन केल्यास यापुढे आपल्याला पुस्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आह ेदाद.  

साद आह ेआमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आह.े प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  

  



स ुंदर हा दशे 

लेखक:- अनिल अिुंत वाकणकर. 

पत्ता:- श्रीमुंत पेशवे मार्ग, श्रीवर्गि, निल्हा रायर्ड, ४०२११०. 

Email-aawakankar@gmail.com  

Mobile: 9011857414 

ब्लॉग : https://aawakankar.blogspot.in/  

या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुतिकाचे 

ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पूनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े िसे न 

केल्यास कायदशेीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

प्रकाशक--- ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : १५ ऑगतट २०१९  

 

• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ि ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे. 

  



लखेकाचा पररचय 

 

सिंपूणव नािंर्:- अहनल अनिंि र्ाकणकर. 

पत्ता:- श्रीर्िंि पेशरे् र्ागव, श्रीर्धवन, हिल्िा रायगड, ४०२११०. 

र्ोबाईल क्रर्ािंक:- ९०११८५७४१४ 

र्ाचना सिंबधी:- गेली िर्ळपास ४० र्रे्ष अनेक प्रकारची पुतिके र्ाचली. त्यािल्यात्याि कािंदबरी 

िा प्रकार िाति आर्डीचा. योहगनी िोगळेकर, हर्. स. खािंडकेर, बाबा कदर्, रणहिि दसेाई ि े

लेखक िाति आर्डीचे. श्रीर्धवन येथे र्ाचनालयाि उपलब्ध असणाऱ्या िर्ळपास सर्वच 

कादिंबऱ्या र्ाचल्या आििे. या हशर्ाय सर्थव रार्दास तर्ार्ींचे र्ाङ्मय, प. प.ू पािंडुरिंग शास्त्री 

आठर्ले याची प्रर्चने या अिंगाचे र्ाचनिी आर्डीचे आि.े 

तर्ि:चे लखेन:- ई साहित्यिफे र्ाझी र्ृि र्िंददर िी कादिंबरी, दगुाव कर्च, सेर्क भूर्षण, 

ब्रह्मणतपिी हर्नायक, भाऊबीि, गुरु दहिणा या कथा प्रहसध्द झाल्या आििे. ि ेसर्व साहित्य 

र्ाझ्या https://aawakankar.blogspot.in/ या ब्लॉगर्रदहेखल उपलब्ध आि.े 

  



 

  

श्री अनिल वाकणकर याांची पूववप्रकानित पुस्तके 

www.esahity.com येथे  नविामूल्य उपलब्ध. 

 
 

http://www.esahity.com/


भार् पनहला 

  

लेखक- अनिल अिंत वाकणकर, 
श्रीमंत पेशवे मार्ग, श्रीवर्गि, जिल्हा रायर्ड. 



पहिल्या भागाच ेप्रातिाहर्क 

 “हिर्ालयाच्या सिर्ासाि” या र्ाझ्या प्रर्ासर्णवनात्र्क साहित्याचा पहिला भाग 

र्ाचकािंच्या सर्ोर सादर करिाना र्ला अहिशय आनिंद िोि आि.े १४ र्ाचव २०१६ िे ३१ र्ाचव 

२०१६ या काळाि र्ी एका सिलीि सिभाग घेिला िोिा. त्या सिलीच्या प्रर्ासाच्या 

अनुभर्ार्र आधारीि केलेल्या लेखनाचे प्रकाशनाच्या सोयीसाठी भाग पाडल े आििे. 

“हिर्ालयाच्या सिर्ासाि” या त्यािल्या पहिल्या भागाि र्ैष्णोदरे्ी, श्रीनगर, पिलेगार् िा 

प्रर्ासाचा टप्पा घेिला आि.े िा र्ाझा प्रर्ास र्णवन लखेनाचा प्रयत्न आपल्याला आर्डल्यास 

आपला अहभप्राय र्ला िरुर कळर्ार्ा. आपल्या अहभप्रायाने र्ला हलहिण्याचा नर्ा उत्साि 

दईेल. 

 नोकरीिून तर्ेच्छाहनर्ृत्ती घेिल्यानिंिरच र्ाझे र्िाराष्ट्रा बािरे प्रर्ास करणे सुरु झाल.े 

नोकरीि असिाना रिेची अडचण असायची. याच्यािीपेिा र्ुख्य अडचण असायची िी 

दार्ािीपिंिािंची. कें द्र सरकारर्ध्ये नोकरी करि असल्याने एल्. टी. सी. ची  सर्लि हर्ळि असे. 

परिंिु त्याि र्खे अशी िोिी, की सरळ एका रठकाणाहून दसुऱ्या रठकाणाकड ेिाण्याकरीिा कर्ीि 

कर्ी अिंिराचे फक्त प्रर्ास भाड े हर्ळि अस.े सिलीकरीिा िायचे म्िणिे ि ेअडचणीचे िोई. 

कारण प्रर्ास करिाना थािंबि थािंबि र्ुक्कार् करीि करीि िारे् लागिे. प्रत्येक रठकाणी िॉटेल 

अथर्ा ित्सर् रठकाणी र्ुक्कार् करणे, सकाळच्या चिा पासूनचे सर्व हर्किचे पदाथव घेण े

याकरीिाचा खचव खूप िोि अस.े त्यारु्ळे कधी एल ्टी सी ची सर्लि घिेली नव्ििी. सरकारी 

नोकरीि पगारिी बेिाचाच असिो त्यािच र्ुलािंची हशिणे प्रापिंहचक िबाबदाऱ्या यािंना प्राधान्य 

द्यार्े लागिे.  

 सेर्ा हनर्ृत्ती घेिल्यानिंिर र्ुलािंची हशिण े पणूव झाली िोिी. त्यारु्ळे िबाबदारी कर्ी 

झाली िोिी. आिा या काळाि सिलीचा हर्चार करणे शक्य िोिे. िरीिी र्ी या सिलीला ियार 

नव्ििो. परिंिु त्या र्षै्णो दरे्ीनेच हिच्या दशवनाला बोलार्ल्यार्ुळे र्ी सिलीला िायला ियार 

झालो असेन. आम्िी ठरर्ललेी िी सिल कोणत्यािी टॅ्रव्िले एिन्सी र्ाफव ि न करिा 

नािेर्ाईकािंचाच एक गु्रप ियार करून आर्ची आम्िी आयोहिि केली िोिी. त्यारु्ळे आर्चे 

र्ेळापत्रक, प्रर्ासाचा र्ागव आर्चा आम्िीच ठरर्ला िोिा. त्याि आयत्यार्ेळी बदल करण्याचे 

तर्ाििंत्र्य आम्िाला िोिे.  

या प्रददघव प्रर्ासाचे र्णवन र्ी हलिायचा प्रयत्न केला आि.े  



 या प्रर्ासाि आम्िी िम्र्ु-काहश्र्र, पिंिाब, हिर्ाचल प्रदशे, िरीयाणा या राजयािंर्धून 

र्ुक्कार् केल े आहण हिथल े हनसगव सौंदयव अनुभर्ले. काहश्र्रर्ध्य े असिाना एकीकड े बफावि 

र्ार्रण्याचा आनिंद, िर दसुरीकड े अहिरेक्यािंच्या प्रभार्ाखाली असलेल्या भागाि र्ार्रि 

असल्यार्ुळे धातिी अशा दिुरेी भार्ना िोत्या. आर्च्या सुदरै्ाने आम्िाला कोणत्यािी र्ाईट 

अनुभर्ाला सार्ोरे िारे् लागले नािी.  श्रीनगरर्धल्या लोकािंच्या र्नाचा र्ोठेपणािी 

अनुभर्ायला हर्ळाला.  

 प्रर्ास र्णवन म्िणिे रटपीकल इथुन आलो हिथनु गेलो असे न हलिीिा भेट ददलेल्या 

तथळािंची िातिीि िाति र्ाहििी हर्ळर्ून िी दणे्याचा प्रयत्न केला आि.े आपण भेट दिे असलेल्या 

तथळािंची र्ाहििी असले, त्याचे र्ैहशष्ट काय ि ेर्ाहििी असल ेकी, त्या तथळाकड ेपिाण्याचा 

दषृ्टीकोन हर्ळिो. आर्च्याकड े लोक ििंहिरा दकल्यार्र िािाि आहण म्िणिाि की, हिथ े

बघण्यासारखे कािीच नािी. र्ातिहर्क हिथे िाण्यापूर्ी त्या दकल्याचा इहििास त्याचे िलदगुव 

म्िणून असललेे र्ित्र् हर्चाराि घेऊन दकल्ला पाहिला की, िा दकल्ला उभा करण्यार्ागे 

हनर्ावत्यािंचे कष्ट आहण त्यािंची दरूदषृ्टी याचा प्रत्यय येिो. दकल्याि असणारे गाईड चुकीचा इहििास 

सािंगिाि आहण आपण आपला गैरसर्ि र्ाढर्ून परि येिो. असाच प्रकार श्रीनगर यथेील प्रहसद्ध 

अर्िंिीतर्ार्ी र्िंददराचे बाबहिि िोिो. र्िंददराचा खरा इहििास सर्ििच नािी. गाईड त्यािंना 

सोयीची  र्ाहििी सािंगिाि. असो र्ी कािी त्यािला िज्ञ नािी परिंिु र्नाि आल ेिे व्यक्त केल े

एर्ढेच. 

  

श्रीर्धवन       

ददनािंक- ०६/०५/२०१९                              अहनल अनिंि र्ाकणकर. 

 

  



ददर्स पहिला 

     र्ािान ेबलुाया ि।ै 

 

माझा कानममर सहलीमर्ील सहभार् हा तसा अचािकच झाला. वास्तनवक ही सहल पूवग 

नियोनित होती. मी त्यात सहभार्ी होणार िाही ह ेमाझ्या बाि िे अर्दी पके्क होते. याचे म ख्य 

कारण आर्थगक तर होतेच, त्याच्याहीपेक्षा र्ला माझ्या शारररीक क्षमतेची खात्री वाटत िव्हती. 

या सहलीची स रवातच माता वैष्णोदवेी पासूि होणार होती. माता वैष्णोदवेीला िाण्याकरीता 

१२ ककलोनमटर चढण चढल्या नशवाय पयागय िाही ह ेमला पके्क मानहत होते. रे्ले २-३ वरे्ष माझ े

र् डघ ेद खत आहते, त्यातच िामिर्रच्या थुंडीत माझ्या पायाुंिा भेर्ा पड ि रक्त येईल अशी 

पररनस्थती निमागण झाली होती. त्याम ळे कानममरची थुंडी आनण वषै्णोदवेीची चढण आपल्याला 

झेपायची िाही ही माझी ठाम समि त होती. चालण्याला पयागय िोिा पालखीतूि िाणे ककुं वा 

घोड्यावरूि िाणे. द सर्या माणसाुंच्या खाुंद्यावर निवुंतपणी बसूि िाऊन दवेदशगि करणे ह े

मनाला पटत िाही. रानहला प्रश्न घोड्यावरूि िाण्याचा, हा प्रकारही फार त्रासदायक असतो अस े

मला समिले होते. आणखी दोि पयागय होते हनेलकॉप्टर ककुं वा बॅटरी कारि ेिाणे परुंत  या 

पयागयात िाऊि येऊि कमीत कमी ७-८ ककलोनमटर चढण चढावी ककुं वा उतरावी लार्णार 

होतीच. 

म्हणूि एकट्या सौ. वर्षागचेच ब ककुं र् केले होते. त्यातच ह्या सहलीचे कोणतेही नियोिि 

िव्हते. म्हणिे फक्त रेल्वचेे ब कींर् केलेल ेहोते. म क्कामाकरीता अथवा प ढील प्रवासाकरीता बसच े

ब कींर् ि करता आयत्यावेळी हॉटेल आनण प्रवासाकरीता वाहि ठरवायचे असे र्ोरण होते. िम्म  

कानममर आनण पुंिाबची सध्याची परीनस्थती पहाता मला ते ररस्की वाटत होते. 

परुंत  सार्ारण २०-२५ कदवस आर्ी आमच्या सहलीच्या टीम नलडर सौ. केतकी याुंचा 

फोि आला की त्याुंिी आनण त्याुंचा म लर्ा िनचकेत याुंिी त्याुंच्या फॅनमली फ्रें ड श्री रािेश याुंच्या 



मदतीिे सहलीचे पूणग नियोिि केल े आह.े सहलीचे तपनशलासह नियोिि करण े अनतशय 

मेहितीचे आनण नचकाटीचे काम आह.े परुंत  या सहलीचा माझा अि भव अस ेसाुंर्तो की, या 

नतघाुंिी या नियोििाकरीता खूपच मेहिेत घेतली होती. कारण प्रत्येक रठकाणाच्या हवामािाचा, 

भौर्ोलीक पररनस्थतीचा, प्रत्येक रठकाणामर्ील अुंतराचा, प्रवासाला लार्णार्या वेळाचा 

तपनशलवार अभ्यास करूि त्याुंिी प्रवासाचे वेळापत्रक तयार केल ेहोते. आनण कानममरच्या लहरी 

हवामािाम ळे करावा लार्णारा थोडाफार फरक वर्ळता आमची सहल नियोिीत 

कायगक्रमाि मार पार पडली. 

 

आता प्रश्न निमागण होतो की माझा ठाम िकार होकारामध्य ेकसा पररवर्तगत झाला? याचे 

उत्तर माझ्या मते त्या वषै्णोदवेी मातेिेच मला नतच्या दशगिाला बोलावूि घेतले असावे. कारण 

सौ वर्षागला बडोद्याला सोडण्याकरीता िामिर्र ते बडोदा रेल्वेचे ब कींर् करण्याकररता रेल्वेची 



वेबसाईट उघडली आनण ध्यािी मिी िसतािा बडोदा ते वैष्णोदवेी अस ेआमच्या दोघाुंचे ब ककुं र्च 

करूि टाकले. ते नतककट वेटटुंर्मध्ये होते त्याम ळे िुंतर सौ वर्षागचे नतकीट रद्द करूि टाकल.े 

नतककट कन्फमग झाल ेतर िायचे असे ठरवल्यािुंतर िवळपास २० कदवसाुंच्या प्रवासाच्या 

दषृ्टीिे तयारी करणे िरुरी होते. सौ वर्षागची तयारी रे्ले िवळपास ४-५ मनहिे चाल  होती. परुंत  

माझी काहीच तयारी िव्हती. सुंन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासूि तयारी करावी लार्ते तशी माझी 

पररनस्थती होती. कारण आमचे अस ेठरल ेहोते की, प्रवासात कपड ेर् ण ेशक्य होणार िाही 

त्याम ळे २० कदवस प रतील इतका कपड्याुंचा स्टॉक घेणे आवमयक होते. आम्ही िेव्हा सोमिाथला 

रे्लो होतो तेव्हा सोमिाथ दवेस्थािच्या भक्तनिवासमध्ये कपड ेर् ण्यास सक्त मिाई होती. त्याम ळे 

हाच नियम सर्ळीकड ेअसणार ह ेउघडच होते. 

िायचे की िाही िायचे या निर्ा मिनस्थतीत असतािाच िाण्याच्या द्ष्ष्टीिे खरेदीला 

स रवात झाली. सवगप्रथम बफागत आनण थुंड वातावरणात वावरण्याच्या दषृ्टीिे ब टाुंची खरेदी 

झाली, कपड्याुंचे िास्तीचे सेट घेऊि झाले. मोबाईलकरीता पॉवर बँकची ऑिलाईि खरेदी केली. 

दरम्याि िामिर्र ते बडोदा दोघाुंची रेल्व े नतकीटे काढूि झाली. ही नतकीटे मात्र कन्फमग 

नमळाली.  िुंतर रोि कदवसातूि कमीतकमी दोिदा तरी वैष्णोदवेीच्या नतकीटाुंची तािी 

पोनझशि चेक करणे स रु झाले. ब ककुं र् करतािा वेटींर्र्ध्ये २८र्ा िुंबर होता. शेवटच्या कदवशी 

तो १८ वर आला. त्याम ळे मर् अखरेचा उपाय म्हणूि तात्काळ मर् ेब कींर् करायचे ठरले. 

त्याकररता केदारिे ड्य टी बदल ि घेतली. 

कदिाुंक १३ माचग २०१६ ची सकाळ उिाडली, उद्या कदिाुंक १४ माचग ला सोमवारी 

द पारी एक वािता “स्वराि एक्सप्रेस”बडोद्याला येणार होती. त्या र्ाडीची वेळ सार्ण्याकरीता 

आम्हाला िामिर्रहुि कदिाुंक १३ माचगला रात्री १२ वािता टे्रि पकडायची होती. आि ११ 

वािता तात्काळचे ब कींर् करायचे होते. त्या कररता केदार आनण मी १०.३० पासूि अर्दी 

तयारीत बसलो होतो. हाताशी सवग मानहती तयार होती फक्त कॉपी पसे्ट करायचे होते. परुंत  



द दवैाची र्ोष्ट अशी की, बँकेचा व्यवहार पूणग होईयंत ४० सेकुं दात सवग नसट ब क झाल्या. 

खात्यातूि पैस ेविा होऊिदनेखल नतकीट नमळाल ेिाही. त्याम ळे परत प्रश्न उत्पन्न झाला आता 

काय करायचे. (या नवर्षयात हल्लीच मला एक मानहती नमळाली ती म्हणिे तात्काळ ब कींर् 

करण्याकरीता ‘Tatkal now”िावाचे एक सॉफ्टवेअर उपलब्र् आह.े त्यामध्ये ब कींर्चा पूणग 

फॉमग आर्ीच भरूि आयत्यावेळी काही सेकुं दात ब ककुं र्ची प्रोनसिर पूणग होते.) 

शेवटी त्या वषै्णोदवेीिे ब द्धी कदली की, काही िाही तू त झ ेसामाि घेऊि बडोद्याला चल. 

नतच्या इच्छेप्रमाण ेआम्ही दोघाुंिी िामिर्र सोडले. दरम्याि बडोद्याच्या प्रवासातदनेखल नतकीट 

कन्फमग झाल ेका ते चेक करत होतो परुंत  वेटींर् नलस्टचा िुंबर १६ वर आला होता, पण नतकीट 

कन्फमग होत िव्हते अर्दी RAC रे्ल ेअसत ेतरी र्ाडीत चढता आले असत.े बडोद्याला उतरल्यावर 

१० वािल ेतरी नतकीट कन्फमग झाल्याचा ककुं वा रद्द झाल्याचा मसेेि येईिा. शेवटी १०.१० ला 

िेव्हा पोनझशि चेक केली तेव्हा समिल ेकी नतकीट कन्फमग झाल ेआह.े मी माता वैष्णोदवेीच्या 

अनर्कृत वेबसाईटवर वाचले होते की, लोकाुंची अशी ठाम श्रद्धा आह ेकी, त मच्या मिात काहीही 

असो, मातेची इच्छा असले तर नतचा भक्त नतच्यापयंत पोचतोच. (Hindus believe that one 

cannot possibly have Darshan of Mata, unless she herself calls the 

devotees.) अखेर मातेचा ब लावा आला म्हणिूच हो िाही करता करता द पारी एक वािता 

स्वराि एक्सप्रेसमध्ये दाखल झालो. 

 

।। िय मातादी! िय मातादी! िय मातादी! ।।                                           

  



ददर्स दसुरा 

बडोदा िे कटरा (र्ािा र्षै्णोदरे्ी) 

 

 ददनािंक १४ र्ाचव २०१६ मातेच्या इच्छेि सार आि सकाळी बाुंद्र्याहुि स टलेल्या आनण 

द पारी एकच्या स मारास बडोद्यात दाखल झालले्या “स्वराि एक्सप्रेस”मध्य ेसौ वर्षागसह दाखल 

झालो. र्ाडीमध्य ेआमच्या स्वार्ताकरीता आमच्या या सहलीमर्ल ेसहप्रवासी १) श्री स रेश व 

सौ केतकी, २) श्री िुंदक मार व सौ सुंध्या, ३) श्री िारायण उफग  िािा व सौ िुंकदिी (मार् री) आनण 

४) श्री नवकास व सौ नवप्रा उपनस्थत होते. 

 बडोदा सोडल्यावर लरे्चच 

र्ोध्रा स्टेशि आले. या रेल्व े

स्टेशिवरच कारसेवकाुंच्या 

डब्याला आर् लावली रे्ली 

होती ककुं वा लार्ली होती. 

त्याची सहिच आठवण झाली. 

र्ाडीमध्ये मला 

नमळालेला नस्लपर पाुंच बोर्ी 

प ढ ेहोता. परुंत  मी केवळ रात्री 

झोपण्याप रताच त्या बोर्ीमध्ये रे्लो होतो. आमच्या बोर्ीमध्य ेिवळपास सवगच महाराष्ट्रीयि 

लोक होते. त्यापैकी एक क टूुंब दरवर्षी वैष्णोदवेीला िाणारे होते. त्याुंचेदनेखल असेच म्हणण ेहोते 

की आई वैष्णोदवेीिे बोलावल्या वाचूि कोनणही नतला भटेायला िाऊ शकत िाही. चचाग करता 

करता अिेक राज्य पार होत होती. आमची र्ाडी अिेक राज्यामर्ूि िाणार होती. ती अशी १) 



महाराष्ट्र, २) र् िरात, ३) रािस्थाि, ४) मध्य प्रदशे, ५) कदल्ली, ६) हरीयाणा, ७) नहमाचल 

प्रदशे, ८) पुंिाब, ९) िम्म  आनण कानममर. 

आमचा ग्र प पूणग तयारीिे आललेा होता. आमच्या बरोबर तयार िामता तर होताच परुंत  

आयत्यावेळी झटपट तयार करता येईल असे िामत्याचे सानहत्यदनेखल हिर होते. त्यानशवाय 

र्रमार्रम चहा कॉफी तयार करण्याची साम ग्रीदनेखल होती. आम्ही र्ाडीमध्ये नस्थरस्थावर 

होताच सवगप्रथम िेवणाचा कायगक्रम झाला. लवकरची र्ाडी असल्याम ळे सर्ळेचिणच पहाटे 

लवकर उठल ेहोते त्याम ळे पोटात भर पडताच प्रत्येकिण ड लक्या घ्यायला लार्ला. 

 

     सिंध्याकाळी पािंच साडपेािंचच्या सुर्ारास सगळे िरा िािे िर्ाने झाल्यार्र चिा कॉफीचा 

कायवक्रर् झाला. आिा रिलार् तटेशन आले िोिे. तटेशनर्रील लोकािंच्या बोलीभारे्षहिल फरक 

िाणर्ायला लागला िोिा. र्ग र्ात्र पत्तयािंचा कॅट बािरे पडला. र्ेंहडकोट, बदार् सािचा डार् 

सुरु झाला. 



 गाडीने गुिराथ सोडल्यानिंिर राितथानी भाग सुरु झाला िोिा. सगळीकड े रखरखाट 

िोिा, र्ैलोन र्लै हिरर्ळीचे नािंर् नव्ििे. नद्यािंर्र पुल िोिे पण नदीच्या पात्राि पाण्याचा पत्ताच 

नव्ििा. िरीिी अशा भीर्षण र्ाळर्िंटाि लोक आपल्या शेिाि कार् करीि िोिे. एर्ढ्या कडक 

उन्िाि बािुलाच रेल्र्ेचा टॅ्रक र्ाढर्ायचे कार् चालु िोिे अनेक लोकिं  हिथे कार् करि िोिी. 

खरोखरच या सर्व हर्श्वकम्यावच्या र्िंशिाना ददलसे सलार्. 

 बघता बघता कदवस मावळला काळोख झाला. र्ाडीतले फेरीवाल ेकफरायचे कमी झाल.े 

र्ाडीतल्या पँट्रीमर्ूि िेवणाच्या ऑडगर पोचवण्याचे काम स रु झाल.े आता कोटा िुंक्शि आले 

होते. आम्हीही यथावकाश बरोबर आणलले्या िेवणाचा समाचार घेतला. थोडावेळ पत्त ेखेळूि 

मर् मी माझ्या बोर्ीत िाऊि झोपलो. इकड ेिािाुंिी रात्रीचा पहारा मी करणार असे साुंनर्तल े

म्हणूि बाकीचेदनेखल थोडावेळ िारे् तर थोडी झोप अशी झोप घेत रानहले.  दरम्याि रात्री काही 

लोक दादानर्री करीत होते त्याुंिा हुसकवूि लावल्याचे िानािंिी सकाळी साुंनर्तले. थोड्या वेळािे 

असे समिल ेकी काही हत्यारी लोकाुंिा रात्री दोिच्या स मारास िवी कदल्लीच्या अर्ोदर रेल्व े

पोनलसाुंिी याच र्ाडीतूि पकडले होते. क्षणभर मिात आले आपल्या पारठशी माता होती म्हणूि 

ही घटिा दोि बोर्ी प ढ ेघडली. रात्री झोपेतच मथ रा, सवाई मार्ोप र, कदल्ली ही सवग महत्वाची 

स्टेशि रे्ली होती. 

आि कदिाुंक १५ माचग कदवसचा िनवि प्राुंत समोर घेऊि आला होता. आता पुंिाब राज्य 

स रु झाल ेहोते. मोबाईल वरील मेसेि म ळे िनवि राज्य स रु झाल्याचे कळत होते. पुंिाब हा प्राुंत 

तसा सुंपन्न, आसपास र्व्हाची, उसाची शेती कदसायला स रवात झाली. डोळयाुंिा स खद नहरवळ 

कदसायला लार्ली होती. बराचसा र्हू कापायला तयार झालेला कदसत होता. मर्ूि मर्ूि उसािे 

भरलेल े टॅ्रक्टर कदसायला लार्ले होते. द कािाुंच्या पाट्या मात्र पुंिाबीत होत्या त्याम ळे आपण 

निरक्षर असल्या सारख ेवाटायला लार्ले होते. 

अिेक स्टेशन्स पास होत होती. बऱ्याच शहराुंची िाुंवे ओळखीची होती. र्ाडीत अिेक 

प्रकारचे फेरीवाल ेयेत होते. कोणी बँर्ाुंची चेि रीपेर करणारे, तर कोणी बँर्ाुंिा बाुंर्ायच्या 



साखळया नवकणारे. खाद्य पदाथग, चहा, कॉफी नवकणारे तर होतेच. पानिपतिुंतर ल नर्यािा आल े

त्यािुंतर मात्र नवशेर्ष मनहला नवके्रत्या मोठ्या प्रमाणात र्ाडीत कदस  लार्ल्या. अिेक प्रकारचे 

कपड,े नवशेर्षत: िम्म  कानममरमध्य ेआवमयक असणारे स्वेटर, काि टोप्या, मफलर, शाली, 

हातमोिे, पायमोिे नवकणाऱ्यािंचे प्रमाण िास्त होते. 

आमच्या ग्र पमर्ल्या लोकाुंिी फारशी खरेदी केली िाही, कारण आम्हाला अि ि १३-१४ 

कदवस प्रवास करायचा होता. आनण ह ेिास्तीचे ओझ ेआम्हाला परवडणारे िव्हते. आमच्याकड े

आर्ीच प्रत्येकी सार्ारण दोि दोि बँर्ा होत्या. नशवाय खाण्या नपण्याच्या पदाथांची ओझी िोिी 

िी वेर्ळीच. 

बघता बघता कदवस उताराला लार्ला. सार्ारण नति साडनेतिच्या स मारास कठ आ 

स्टेशि आले. आता आमच्या र्ाडीिे िम्म  कानममरची बॉडगर पार केली िोिी. बॉडवर क्रॉस करिाच 

आम्हा सवांच्याच प्रीपडे मोबाईलची िेटवकग  बुंद झाली. मी िेटवर वाचले होते त्याप्रमाण े

आमच्या र्ाडीमर्ूि कानममर मर्ला पनहला टोलिाका कदस  लार्ताच सवांची प्रीपेड नसम बुंद 

पडली. आमच्या ग्र पमध्ये आता माझ्याकड े एक आनण स रेशराव याुंच्या कड े दोि असे नति 

पोस्टपेड मोबाईल चालू होते.  

िम्म  कानममरमध्ये प्रवेश करताच नसमा स रक्षा दलाच्या हत्यारबुंद िवािाुंचा वाढलेला 

वावर िाणवू लार्ला. आपण आता एका वेर्ळया वातावरणाुंत आलो आहोत ह े प्रकर्षागिे 

िाणवायला लार्ल.े आता कोठेही काहीही होऊ शकते या शुंकेिे मि थोड ेअस्वस्थ झाले. पूवी 

वैष्णोदवेीला िाण्याकरीता िम्म  पयंत रेल्वेिे आनण िुंतर रस्त्यािे िावे लार्ायचे. परुंत  आता 

रेल्व ेथटे कत्रा पयंत िाते. आमच्या बोर्ीतील काही लोकाुंिा ह ेमानहती िसल्यािे त्याुंिी िम्म  

पयंतच नतकीटे काढली होती. त्याम ळे ते िम्म लाच उतरल.े 

स मारे अर्ागतास िम्म ला थाुंबूि आमची र्ाडी कत्र्याच्या कदशेिे निघाली. िम्म  ते कत्रा ही 

रेल्व ेलाईि उभारण ेमोठे आव्हािात्मक काम होते. खडतर निसर्ग तर होताच, पण अनतरेकी 



हमला कर्ीही होईल ही नभती रेल्व ेउभारतािा कायम होतीच. आपल्याला कोंकण रेल्वेचे काम 

बघ ि निसर्ागच्या आव्हािाची कल्पिा आहचे. परुंत  कोंकणामर्ील कातळ पके्क तरी होते. इकड े

कातळ ककुं वा खडक कदसतच िाही. रेल्व ेलाईिच्या बाि च्या दरडी वरूि लक्षाुंत येते की, ही दरड 

म्हणिे अनतशय भ सभ शीत माती आनण छोटे छोटे र्ोटे याुंचे ह ेनमश्रण आह.े यामर्ूि मोठमोठाल े

बोर्द,े उुंचच उुंच प ल बाुंर्ूि ही रेल्व ेलाईि बाुंर्लेली आह.े खरोखरच अशी सवग आव्हािे पले ि 

ही रेल्वे लाईि उभारणाऱ्या त्या सवग निमागत्याुंचे आम्ही शतश: ऋणी आहोत. 

िम्म  आनण वैष्णोदवेी मार्ागवर उर्मप र येथ ेर्ाडी थोड्यावेळ थाुंवली होती. अशा प्रकारे 

बडोद्यापासूि सतराश े ककलोनमटरचा प्रवास करूि सुंध्याकाळी स मारे सात वािता त्या माता 

वैष्णोदवेीच्या प ण्यभमूीत कत्र्यामध्य ेआमची र्ाडी पोचली आनण आम्ही त्या पनवत्र भूमीला वुंदि 

करण्याकरीता र्ाडीतूि खाली उतरलो.   

 

।। िय र्ािादी! िय र्ािादी! िय र्ािादी! ।। 

        



ददर्स हिसरा 

र्ािा र्षै्णोदरे्ी दशवन 

 

 

कदिाुंक १५ माचग २०१६ला सुंध्याकाळी वैष्णोदवेी रेल्व े स्टेशिवर सवग सामािासह 

उतरल्यावर समोर सामािाचा मोठा कढर् कदसत होता. ह ेसवग बोिे घेऊि म क्कामाचे हॉटेल 

र्ाठायचे होते. रत्नानर्रीला ज्याप्रमाण े रेल्वे प्लटॅफॉमग खाली तळात आनण स्टेशिमर्ूि बाहरे 

पडण्याचा मार्ग िवळपास नति मिल े वर अशी येथहेी नस्थती होती. त्याम ळे आर्ी नििे 

चढण्याऐविी बॅर्ा चाकाुंवर ओढत िेता येनतल असा मार्ग शोर्ूि काढला. वर चढूि आल्यावर 

लक्षात आल ेकी रेल्व ेस्टेशि खूपच छाि आनण तेनथल निसर्ग सौदयागला प रक होईल अशा पद्धतीिे 

बाुंर्ण्यात आले आह.े स्टेशिच्या आवारातच रेल्वेचे रे्स्ट हाऊस आनण मातेच्या दशगिाला 

िाण्यासाठी अनतशय आवमयक असणारी यात्रा पची नमळण्यासाठी काऊुं टर होता. 



सवग सामािासह स्टेशिच्या बाहरे पडल्यावर आर्ी सवग सामाि समोर ठेवूि फोटो सेशि 

झाले. नतथ ेअसणाऱ्या एका प्रवाशाला नविुंती करूि त्याला आमच्या सवांचा ग्र प फोटो काढायला 

साुंनर्तला. दरम्याि रेल्वेिे कटरा र्ाठण्यापूवीच म क्कामाच्या हॉटेलशी सुंपकग  करूि झाला होता 

आनण त्या हॉटेलच्या मॅिेिरि ेहॉटेल स्टेशि पासिू िवळच आह ेअसे साुंनर्तले होते. मर् एवढ्या 

सामािासह दहा माणसे घेऊि िाणारे वाहि शोर्ण े स रु झाल.े नतथल्या ररक्षा आनण 

र्ाडीवाल्याुंिी आम्हाला अक्षरश: र्राडाच घातला. सर्ळेचिण अव्वाच्या सव्वा भाड ेसाुंर्  

लार्ल.े शेवटी आमच्या म ुंबईकराुंिी बारर्ेनिुंर् करूि दोिश ेरुपयाला एक वाहि ठरवल.े त्या 

र्ाडीत सवग सामािासह आम्ही स्वत:ला कोंबूि घतेले. 

आम्ही ब क केलेल ेहॉटेल होते “िॅशिल रे्स्ट हाऊस.”आमच्या र्ाडीवाल्यािे आम्हाला 

िॅशिल रे्स्ट हाऊसच्या रे्टमर्ूि आत िेल.े परुंत  त्या एकाच रे्टच्या आत द सरे एक रे्स्ट 

हाऊसदनेखल होते, याची कल्पिा आम्हाला िव्हती. याचा फायदा घेत र्ाडीवाल्यािे बदमाशीचा 

िम िा दाखवत, आम्हाला द सऱ्याच रे्स्ट हाऊसच्या ऑफीसात िेले. शेवटी र्डबड घोटाळा 

लक्षाुंत आल्यावर आम्ही आर्ी ब क केलले्या हॉटेलात पोचलो. पनहल्याच फटक्यात कानममरमर्ील 

कनमशि एिुंटाच्या कारानर्रीचा िम िा बघायला नमळाला, स दवैािे या व्यवहारात कोणतेही 

ि कसाि झाले िाही. पण याम ळे प ढील सवग प्रवासात सवगिण सावर् झालेल ेहोते. 

दोि कदवसाुंच्या सलर् प्रवासािे सर्ळेचिण थकल ेहोते. सवगिण प्रथम र्रम र्रम चहा 

कॉफी घेऊि आनण िुंतर र्रम पाण्याच्या सहाय्यािे फे्रश झाल.े मी तर पूणग आुंघोळच केली. स मारे 

तासभर आराम करूि सवगिण पोटपूिचे्यासाठी बाहरे पडलो. हॉटेलच्या काऊुं टरवर चौकशी 

केली असता अस ेसमिले की, पहाटे लवकर िर दशगिाला िायचे असले तर आत्ता तावडतोब 

यात्रापची घ्यावी लारे्ल. कारण यात्रापचीचा काऊुं टर रात्री दहा वािता बुंद झाला की सकाळी 

आठ वािल्या नशवाय उघडत िाही. आता तर सव्वा िऊ वाि ि रे्ले होते.  



आमच्या पैकी काही िणाुंिा असे समिल े होते की, यात्रा पची बिवण्याकरीता 

ओळखपत्राची झेरॉक्स लार्ते. परुंत  मी िेटवर वाचले होते की फक्त ओळखपत्र िवळ ठेवाव े

लार्ते. त्याम ळे आमच्यापैकी काही िणाुंकड ेझेरॉक्स होती तर काही िणाुंकड ेिव्हती. हॉटेलच्या 

काऊुं टरवर साुंनर्तल ेकी झेरॉक्स लार्त िाही. शेवटी ज्याुंच्याकड ेझेरॉक्स होती ते झरेॉक्ससह 

आनण िव्हती ते तसेच यात्रा पची काऊुं टरला पोचलो. तेथ ेफक्त प्रत्येकाचा फोटो काढला आनण 

िाव नवचारले ओळखपत्र नवचारलेदनेखल िाही. अक्षरश: पाच नमनिटात आम्ही तेथ ि बाहरे 

पडलो. 

             यात्रा पचीवर स चिा 

होत्या त्यात १२ 

ककलोनमटर चढण 

चढण्याचा उल्लेख होतो ते 

वाचूि आपण काही एवढी 

चढण चढ  शकणार िाही ह े

मिाुंत आले. मर् 

हनेलकॉप्टरची नतकीटे 

आयत्यावेळी नमळू शकतात 

काय याची चौकशी केली असता, हलेीकॉप्टरचा काऊुं टर सकाळी आठिुंतर उघडले असे समिले. 

द सरा पयागय होता बॅटरी वर चालणार्या छोट्या र्ाड्या. त्या बॅटरी कार पयंत िायला स द्धा ३-

४ ककलोनमटर चढण चढायची होती. आमच्यापैकी काहीिण चालत िायचे ठरवत होते, तर काही 

िण बॅटरी कारि ेिायचे या मताचे होते. काहीही झाले तरी ३-४ ककलोनमटर चालायला लार्णार 

ह ेिक्की होते. तेव्हा पहाटे साडनेति वािता चालायला स रवात करायची ह ेिक्की करूि आम्ही 

पोटपूिकेरीता योग्य रठकाण शोर्  लार्लो. माझा प तण्या मुंदार दोि वेळा इकड ेयेऊि रे्लेला 



होता. त्यािे साुंर् ि ठेवले होते की िर श द्ध शाकाहारी िेवायचे असले तर वैष्णो र्ाबा ककुं वा 

हॉटेलातच िा. त्याप्रमाण ेसमोरच एक वषै्णो हॉटेल कदसले त्यामध्य ेिाऊि िेवण केल.े  

माणसाचा स्वभाव चौकस असला की त्याचा फायदा होतो याचा प्रत्यय या रठकाणी आला. 

आमच्या पैकी नवकास दाुंपत्य पी सी ओमध्य ेफोि करायला रे्ले असता नतथे चौकशी केली तेव्हा 

त्याुंिा समिले की, ट ररस्ट लोकाुंकरीता येथे १५ कदवसाकरीता प्री अँक्टीव्हटेेड प्रीपेड नसम काडग 

नमळतात. त्याुंिी लरे्चच २०० रुपय ेभरूि एक नसम खरेदी केल.े त्या दोिशे रुपयात त्याुंिा ५० 

रुपय ेटॉक टाईमही नमळाला. 

पहाटे नति वािताचा 

र्िर लाऊि सर्ळेिण अकरा 

वािता झोपले. पहाटे बरोबर 

३.४५ वािता तयार होऊि 

सवगिण हॉटेलच्या खाली 

आलो. चहा कॉफी घेऊि 

रीक्षािे बाणर्ुंर्ा रे्टपयंत 

आलो. माता वैष्णोदवेीच्या 

िामाचा र्िर करीत 

पदयात्रेला स रवात केली. रे्टवरती नसमा स रक्षा दलाचा स रक्षा तपासणी कक्ष होता. तेथे प रुर्ष 

व निया याुंच्या वेर्ळया राुंर्ा होत्या. नतथ ेप्रत्येकाचे ओळखपत्र तपासल ेिात होते. त्याचप्रमाण े

शारररीक झडतीही घेतली िात होती. 

आता प्रत्यक्ष वाटचालीला स रुवात झाली होती. आमच्या ग्र पमर्ले सवगिण आता नवख रल े

रे्ले होते. प्रत्येकिण आपल्या स्वत:च्या र्तीिे चालत होता. रस्ता मात्र चाुंर्ला होता. 

आपल्याकड ेकोकणात पाखाडी बाुंर्ललेी असते तसा रस्ता शेवटपयतं होता. त्याच रस्त्यािे 



घोडहेी िात होते. खेचरे पाठीवर सामािाची ओझी घेऊि चढण चढत होती. चालतािा आमचा 

चौघाुंचा एक ग्र प तयार झाला होता, त्यात मी, सौ वर्षाग, केतकी आनण सुंध्या होतो. आम्ही दर 

१० नमनिटाुंिी नवश्राुंती घेत होतो. एवढ्या पहाटेदनेखल रहदारी खूपच होती. 

 

रस्ता मात्र प्लेि होता क ठेही खाच खळरे् िव्हते. आनण म ख्य म्हणिे घोड्याुंच्या शणेािे 

अर्दी सारवलले्या सारखा कदसत होता. मिल दरमिल करीत अखेर आम्ही सात वािता बॅटरी 

कारच्या स्टॉप पयंत आलो. आमच्या व्यनतरीक्त आमच्या ग्र पमर्ील कोणीही नतथे कदसत िव्हते. 

चौकशी केली असता अस ेसमिल ेकी, बटॅरी कार िऊ वािल्या नशवाय चाल  होणार िाही. 

आतापयंत चार ककलोनमटर चाल ि झाल ेहोते. अि ि आठ ककलोनमटरचा मोठा टप्पा बाकी होता. 

दोि तास नतथ ेबसूि वाट बघत बसायचे की, प ढ ेचालायला स रवात करायची याचा 

नवचार चाल  होता. दरम्याि घोडवेाले पारठशी लार्ललेेच होते. परुंत  मला आनण वर्षागला 

घोडसे्वारीचा अनिबात अि भव िव्हता. शेवटी वाट बघत बसण्यापेक्षा आनण आठ ककलोनमटर 

चालण्यापेक्षा घोडसे्वारीचा अि भव घ्यायचा असा निणगय घेतला. मर् स रु झाल ेघोडवेाल्याुंशी 



बारर्ेनिुंर्, आमच्या म ुंबईवाल्या बारर्ेनिुंर् एक्सपटग होत्याच. शेवटी ३५० रुपयाुंमध्य े तोड 

होऊि घोडसे्वारी स रु झाली. 

 

खरोखरच घोडसे्वारी हा एक वेर्ळाच अि भव होता. पनहल्याुंदा नभती वाटली, पण िुंतर 

मात्र त्यातही एक निल आह ेअस ेिाणवायला लार्ले. वाटेत निरनिराळया प्रकारचे वृक्ष कदसत 

होते. त्यार्ध्य ेिास्त “नचड”या िानतचे वृक्ष होते. सार्ारण नति चार ककलोनमटर रे्ल्यावर 

घोड्याुंिा चारा पाणी कदले रे्ले. आम्ही आनण घोडवेाल्याुंिीही चहापाणी घेतले. या पररक्रमा 

रस्त्याच्या िास्तीत िास्त भार्ावर शेड केलेल्या कदसत होत्या. आनण निथे िव्हत्या तेथे शेड 

बिनवण्यचे काम चाल  होते. वाटेत परत एकदा नसमा स रक्षा दलाचे स रक्षा तपासणी कें द्र लार्ले. 

तेथे घोडवेाल्याुंची स द्धा तपासणी केली रे्ली. 

अखेर साड ेिऊच्या दरम्याि आम्ही मातेच्या मुंकदर पररसरात पोचलो.  घोडवेाल्यािे 

दाखनवलेल्या एका प्रसाद भाुंडारात आमचे सामाि िमा केल.े प्रसादाची खरेदी केली आनण काही 

क्षणातच आम्हाला आमच्या बाकी ग्र प मेंबरची पण भेट झाली. मर् सर्ळेिण दशगिाच्या राुंरे्त 

उभ ेराहीलो. राुंर् खूप मोठी होती, तरी त्या राुंरे्ला र्ती होती. दवेीच्या र् ुंफेत पोहोचे पयंत 



अि ि दोि रठकाणी स रक्षा तपासणी झाली. दशगि राुंरे्त असतािा अचािक एक हि मािाचा 

वुंशि प ढ ेआला आनण त्यािे वर्षागच्या हातामर्ील प्रसादाची प डी आपल्या ताब्यात घेतली. आम्ही 

िेलेला प्रसाद मातेिे हि मुंताच्या माफग त नस्वकारला. 

 

मातेच्या बोलावण्याि सार आम्ही उभयताुंिी र् ुंफेमर्ील मातेच्या महाकाली, 

महासरस्वती आनण महालक्ष्मी स्वरुपानतल सर् ण रुपाचे मस्तक टेकवूि दशगि घेतल.े दरम्याि 

राुंरे्त दाखल झाल्यापासिू कर्ी मिातल्या मिाुंत तर शक्य असले तेथे मोठ्या आवािात “ॐ ऐं 

–हीं क्लीं चाम ुंडाय नवच्य”ेया मुंत्राचा िप चाल च होता. प्रत्यक्ष दशगि घतेािा डोळे बुंद करूि 

दवेीच्या नतिही रुपाचे प ढ ेकदललेे ध्याि मुंत्र म्हटले. 

“खड्र्ुं चक्र र्दरे्ष  चाप पररघाि् छूलुं भ श ुंडीं नशरः। 

शुंखुं सुंदर्तीं करैनस्िियिाुं सवांर् भूर्षावृनतम्।। 

िीलामम द्य नतमास्य पाददशकाुं सेव े“महाकानलकाम्”। 

याम्स्तौत् स्वनपते हरौ कमलिो हुंत ुं मर् ुं कैटभम्।।१।। 

अक्षस्रक् परश ूर्दरे्ष  क नलशुं पद्मुं र्ि ः क ुं नडकाुं। 



दण्डुं शनक्तमनसुं च चमग िलिुं घुंटाुं स राभाििम्।। 

शूलुं पाश स दशगिेच दर्तीं हस्तैः प्रवालप्रभाम्। 

सेवे सैररभ मर्दगिी नमह “महालक्ष्मीं”सरोिनस्थनतम्।।२।। 

घुंटाशूल हलानि शुंख म सल ेचक्रुं  र्ि ः सायकम।् 

हस्ताब्िैदगर्तीं र्िाुंत नवलसच्छीताुंश  त ल्यप्रभाम्। 

र्ौरीदहे सम द्भवाुं नत्रिर्ताुं आर्ारभूताुं महा 

पूवागमत्र “सरस्वती”मि भिे श ुंभाकद दतै्यार्दगिीम्।।३।।“ 

अशा तर्हिेे मी िाही िाही म्हणत असतािा माता वैष्णोदवेीिे मला नतच्या चरणािवळ 

आणले आनण आपले दशगि कदले. दरम्याि मी मातेच्या या नतथगक्षेत्राची शक्य तेवढी मानहती 

नमळवली ती अशी.  

भारतामर्ील िम्म  कानममर राज्यानतल वैष्णोदवेी डोंर्रावरील वैष्णोदवेीचे मुंकदर ह े

नहुंदूुंचे अनतशय पनवत्र मुंकदर आह.े ह ेमुंकदर शक्तीच्या उपासकाुंचे अनतशय आवडते स्थाि आह.े 

या दवेीला माताराणी, वषै्णवी या िावािेदनेखल ओळखले िाते. ह ेदऊेळ कटरा या शहरापासूि 

बारा ककलोनमटर अुंतरावर आह.े या मुंकदराची सम द्रसपाटीपासूिची उुंची २५०० फ ट आह.े 

भारतानतल नतरुपती मुंकदरा खालोखाल या मुंकदरात मोठ्या सुंख्येिे भक्त दशगि घेण्यासाठी येतात. 

या मुंकदराची दखेरेख आनण भक्ताुंची व्यवस्था “माता वैष्णोदवेी नतथगक्षेत्र ट्रस्ट”िारे केली िाते.  

माता वैष्णोदवेी सवग भक्ताुंच्या इच्छा आकाुंक्षा पूणव करत.े मातेचे निमुंत्रण आल्यावर नतचा 

भक्त कोणत्या िा कोणत्या कारणािे नतच्या दरबारात हिर होऊि नतचे दशगि घेतोच. माता 

वैष्णोदवेी ह ेनहुंदूुंच्या प्रम ख दवेस्थािाुंपैकी एक असल्याम ळे नतचे दशगि घेण्याकरीता खूप लाुंबूि 

भक्त नतच्या दशगिाकरीता येत असतात. 

नहुंद ूमहाकाव्यानतल सुंदभागि सार माता वैष्णोदवेीचा िन्म दनक्षण भारतानतल रत्नाकर 

सार्र याुंच्या घरी झाला. नतचे माता नपता अिेक वरे्ष अपत्यनहि होते. या दवैी बानलकेिे (माता 



वैष्णोदवेीिे) िन्माला येण्याअर्ोदर रत्नाकर कड ि वचि घेतले होते की ते नतच्या इच्छेच्या आड 

कनर्च येणार िाहीत. वषै्णोदवेीला बालपणी “नत्रक टा”या िावािे ओळखल ेिात होते. काही 

काळािे नतला नति ेभर्वाि नवष्णूुंच्या क ळात िन्म घेतला म्हणूि वैष्णवी म्हणूि सुंबोर्ल ेिात 

असे. 

िऊ वर्षागची झाल्यावर नत्रक टािे आपल्या वनडलाुंिवळ सम द्र ककिारी तपश्चयाग करण्याची 

अि मती मानर्तली. या तपश्चयेमध्ये नतिे भर्वाि नवष्णूुंचे अवतार “श्रीरामाुंची”उपासिा केली. 

सीतेचा शोर् घेत असतािा प्रभ  श्रीरामाुंची त्याुंच्याच ध्यािात मग्न असणार्या नत्रक टेची भेट 

झाली. तेव्हा नतिे प्रभ ुंिा त्याुंची पनत म्हणूि नस्वकार केल्याचे साुंनर्तले. त्यावेळी प्रभ ुंिी नतला 

या िन्मी एकपत्नीव्रती असल्यािे नतच्याशी नववाह शक्य िसल्याचे साुंनर्तले. मात्र कनलय र्ात ते 

िेव्हा कल्कीच्या रुपात अवतार घेनतल तेव्हा नतच्याशी नववाह करीि असे आश्वासि कदल.े 

दरम्याि प्रभ  श्रीरामाुंिी नत्रक टाला उत्तरभारतानतल मानणक पहाडीमर्ील नत्रक टा डोंर्र 

राुंर्ाुंमर्ील र् ुंफेमध्ये ध्यािस्थ अवस्थेत रहायला साुंनर्तले. रावणानवरुद्धच्या य द्धात प्रभ  

श्रीरामाुंिा यश प्राप्त व्हावे म्हणूि मातेिे नत्रक टापवगतावर िवरात्र सािरे केल े होते. म्हणिू 

िवरात्रीच्या िऊ कदवसाुंमध्य ेयेथ ेरामायणाचे पारायण करण्याची परुंपरा आह.े प्रभ  श्रीरामाुंिी 

नत्रक टाला वचि कदले होते की समस्त नवश्वामध्ये ती वैष्णोदवेी या िावािे ओळखली िाईल. 

माता वैष्णोदवेी सुंबुंर्ात अिेक कथा प्रचलीत आहते. त्यानतल एक कथा श्रीर्रची आह.े 

श्रीर्रचे आई वडील माता वैष्णोदवेीची परमभक्त होते. ते सध्याच्या कटरा र्ावापासूि २ 

ककलोनमटर अुंतरावरील हुंसली र्ावात रहात होते. एकदा मातेिे त्याुंिा एका तरुण म लीच्या 

स्वरुपात दशगि कदले आनण त्याुंिा भुंडार्याचे आयोिि करायला साुंनर्तले. मातेच्या आदशेाि सार 

त्याुंिी िवळपासच्या सवग लोकाुंिा बोलावण े केले, त्यातच तेनथल स्वाथी व राक्षसीवृत्तीच्या 

भैरविाथालाही आमुंत्रण केले. तेव्हा भैरविाथािे त्याला त्याच्या आर्थगक पररनस्थतीची कल्पिा 



कदली आनण िर तो सवग लोकाुंिा प्रसाद प रव  शकला िाही तर त्याचे काय पररणाम होतील याची 

िानणव करूि कदली. परुंत  मातेिे त्याुंचा भुंडारा यथासाुंर् सुंपन्न केला. 

श्रीर्र हादनेखल वैष्णोदवेी मातेचा परम भक्त होता. त्याच्या परम भक्तीिे प्रसन्न होऊि 

मातेिे त्याची लाि राखली आनण आपल्या अनस्तत्वाचे प्रमाण दाखवल.े एकदा श्रीर्रिे र्ावातील 

लोकाुंकरीता दवेीचा महाप्रसाद म्हणूि भुंडार्याचे आयोिि केल ेहोते. त्या भुंडार्याला त्यािे सवग 

र्ावक-याुंिा आनण सार्  सुंताुंिा आमुंत्रण केले होते. दरीद्री श्रीर्र सवग र्ावाला भुंडार्याला 

बोलावतोय यावर स रवानतला र्ावक-याुंचा नवश्वासच बसला िाही. या भुंडार्याला श्रीर्रिे 

भैरिाथ आनण त्याचे सवग नशष्य याुंिाही बोलावले होते. भरैविाथािे िेव्हा प्रसाद म्हणूि नखर 

प री ऐविी मद्य आनण माुंस पानहिे असे साुंनर्तल ेतेव्हा श्रीर्रिे ते शक्य िाही असे साुंनर्तले. 

आपल्या परमभक्ताची लाि राखण्याकरीता स्वत: माता वषै्णोदवेी क माररकेचे रुप घेऊि 

भुंडार्यामध्य ेहिर होती. प्रसादाच्या बाबनतत हट्ट करणार्या भैरविाथाला समिावण्याचे नतिे 

खूप प्रयत्न केल.े परुंत  नतचे त्यािे काही ऐकले िाही उलट नतला पकडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा 

मातेिे त्याला र् ुंर्ारा दऊेि ती नत्रक ट पवगतावरील र् ुंफेमध्य ेिऊ मनहि ेतपस्या करायला बसली. 

तप करायला िातािा नतिे हि मािाला बोलावले आनण त्याला भैरविाथाला नतचे तप पूणग 

होईपयंत र् ुंर्वूि ठेवायला साुंनर्तले. त्याप्रमाण ेहि मुंताुंिी िऊ मनहि ेमातेचे रक्षण केल ेआनण 

भैरविाथाला नतथेच र् ुंतवूि ठेवले. त्याच र् ुंफेला सध्या अर्गक्ाँरी या िावािे ओळखले िाते. 

अर्गक्ाँरीच्या िवळच मातेच्या पाद का आहते. त्या रठकाणी भैरविाथाला चकवतािा मातेिे मारे् 

वळूि पानहल ेहोते. त्यावेळी हि मुंत माते सोबतच होते, तेव्हा हि मुंतािा तहाि लार्ली होती 

म्हणूि मातेिे एक बाण मारूि िनमिीतूि पाण्याचा झरा उत्पन्न केला होता. त्या पाण्यामध्ये 

मातेिे आपले केस र् तल ेहोते. ती पनवत्र िार्ा आि बाणर्ुंर्ा म्हणूि ओळखली िाते.  

बाणर्ुंरे्च्या पनवत्र िलामध्ये स्नाि केल्यािे भक्ताुंच्या सवग व्यार्ी दरू होतात. नत्रक ट 

पवगतावर मातेिे भैरविाथाचा सुंहार केला. त्यािुंतर त्यािे क्षमा याचिा केल्यावर त्याला 



आपल्यापेक्षा उुंच िारे्वर स्थाि कदले. त्याला असाही वर कदला की, माझ ेदशगि घेतल्यािुंतर त झ े

दशगि घेतल्यानशवाय माझ्या भक्ताची यात्रा पूणग होणार िाही. 

ज्या िारे्वर माता वैष्णोदवेीिे हट्टी भरैविाथाचा वर् केला ती िार्ा 'भवि' म्हणूि 

प्रनसद्ध आह.े या रठकाणी उिव्या बाि ला काली माता, डाव्या बाि ला सरस्वती आनण मध्ये माता 

लक्ष्मी स्वुंयुंभ ूनपुंडीच्या स्वरुपात आह.े या नति दवेींच्या एकनत्रत स्वरुपाला माता वैष्णोदवेी या 

िावाुंिे ओळखले िाते. माता वैष्णोदवेीच्या एका कटाक्षािे भक्ताुंचे सवग कष्ट दरू होतात. 

भैरविाथाचा वर् 

केल्यािुंतर त्याचे नशर भवि 

पासूि नति ककलोनमटर दरू 

िाऊि पडले त्या रठकाणाला 

सध्या भैरविाथ मुंकदर 

म्हणूि ओळखले िाते. 

माता वैष्णोदवेीच्या 

यात्रेची स रवात कटरा यथे ि 

होते. बहुताुंश यात्रेकरु कटरा 

येथे नवश्राुंती घेऊि िुंतर आपल्या यात्रेची स रवात करतात. कटरा यथेे मातेच्या दशगिाला 

िाण्यासाठी आवमयक असणारी यात्रा पची नमळते. यात्रापची घेतल्यािुंतरच यात्रेकरु 

वैष्णोदवेीच्या चढाईला स रवात करु शकतात. यात्रा पची िारी केल्यापासिू सहा तासाच्या आत 

आपणाला बाणर्ुंर्ा चेक पॉईंटला दाखल व्हायला लार्ते अन्यथा ती आपोआप रद्द होते. या 

पॉईंटला आपले सामािही चेक केल ेिाते. मातेच्या दशगिाला िाणार्या यात्रेकरुुंची रहदारी 

रात्रभर चाल ूअसते. 



मातेच्या दशगिाला िाण्यासाठी घोड्याुंची सोय आह.े त्याचप्रमाण े वृद्ध, आिारी 

भक्ताुंसाठी पालखीचीही सोय आह.े कटरा यथे ि मुंकदरात िाण्यासाठी हनेलकॉप्टरचीही सोय आह.े 

हनेलकॉप्टरिे रे्ल्यावर नति ककलोनमटर चालत िावे लार्ते.  हल्ली अर्गक्ारी पासूि बॅटरी 

कारचीही सोय झाली आह.े ज्याला उच्च रक्तदाबाचा त्रास आह ेत्याुंिी पायर्या चढूि िाऊ िय,े 

त्याऐविी पाखाडीसारख्या असणार्या रस्त्यािे िावे. 

वैष्णोदवेीला दशगिासाठी वर्षगभर भक्ताुंची र्दी असत.े परुंत  वैष्णोदवेीला भटे दणे्याची 

योग्य वेळ ही उन्हाळयात आह.े थुंडीमध्ये यथेील तापमाि -३ ते -४ इतके होते. या मोसमात 

दरडी कोसळण्याचा र्ोका िास्त असतो. त्याम ळे या काळात इकड ेयेण्याचे टाळावे. 

मातेचे दशगि घेऊि झाल्यावर परत सवगिण एकत्र िमलो. सर्ळयाुंिी िामता केला. आि 

िामत्याला छोले भटोरे आनण इकडच्या पद्धतीची काुंदा भिी(प्याि पकोड)े घेतली होती. चहा 

पाणी घेऊि झाल्यावर चार ककलोनमटर अुंतरावर असलले्या भरैोिाथ मुंकदरात िाऊि त्यािुंतर 

खाली कत्रा येथ ेिायचे होते. एक ण िवळपास १६ ककलोनमटरचा नतव्र उताराचा रस्ता होता. 

त्याम ळे एवढे अुंतर चालत िाणे शक्यच िव्हते. अखेर सवागि मते परत घोड्यावरूि िायचे अस े

ठरले. परत बारर्ेनिुंर् करूि प्रत्येकी ८०० रुपय े

ठरवले. 

येतािाचा घोड्यावरूिचा प्रवास मात्र 

त्रासदायक वाटला. कर्ी एकदा तो सुंपतोय अस े

झाले होते. हॉटेलवर आल्यावर आुंघोळ केली आनण 

बाककच्याुंच्या बरोबर िेवायलाही ि िाता आराम 

करणे पसुंत केल.े आमचे बाकीचे मेंबर काही खरेदी 

वरै्रे करायला रे्ले होते.  अशा तर्हिेे सहलीचा 

पनहला टप्पा पार पडला. 



ददर्स चौथा 

 पटणी टॉप हिल तटेशन 

 

आि ददनािंक १७ र्ाचव! सकाळी लर्कर उठून प्रािर्र्वधी आहण आिंघोळ करून झाली. बािरे 

बहघिले िर आि िर्ार्ान बदलल ेददसि िोिे. पाऊस चािंगलाच सुरु झालेला िोिा. रट.व्िी. 

र्रच्या बािम्यािंर्ध्ये िम्र्ु काहश्र्रर्ध्ये अिीरृ्ष्टी आहण बफव  पडण्याचा इशारा दिे िोि. सर्ाांचे 

प्रािर्र्वधी आटोपल्यार्र आम्िी बरोबर आणललेा नाश्िा केला. चिा कॉफी र्ात्र रुर्र्रच 

र्ागर्ली िोिी. बदललले्या िर्ार्ानारु्ळे आर्ची बस उहशराच आली. साधारण नऊच्या 

सुर्ारास आम्िी र्ागवतथ झालो. 

हनयोहिि र्ेळापत्रकाप्रर्ाणे आम्िी आि पटणी टॉप ि ेहिलतटेशन र् िेहथल प्रेिहणय तथळे 

बघुन रात्री र्ुक्कार्ाला श्रीनगरला िाणार िोिो. कटऱ्याहून पटणीटॉप साधारण ११० िे ११५ 

दकलोहर्टर अिंिरार्र आि.े पाऊस चालुच िोिा. िागोिागी बफव  पडलेला ददसि िोिा. 

पटणी टॉप ि े िम्र् ु काहश्र्रर्धील उधर्पुर हिल्यािील पयवटकािंच्या दषृ्टीने अहिशय 

र्ह्तत्र्ाचे रठकाण आि.े आपल्याकहडल र्िाबळेश्वर, र्ाथरेान सारख े हिल तटेशन आि.े यथे े

नेिर्ीच पयवटकािंची खूप गदी असिे. पटणी टॉप येथ ेनाथा टॉप, सिंसार लेक, नाग र्िंददर, सधु 

र्िादरे् र्िंददर, बगलीिर डरॅ्, हबल्लो की पार्री िी पयवटकािंची आर्डिी रठकाणे आििे. पटणी 

टॉप सर्ुद्रसपाटी पासून २०२४ हर्टर (६६४० पटु) उिंचीर्र आि.े यथे ेयेणारे पयवटक िाति करून 

स्नो फॉल आहण तकेटीगचा आनिंद घेण्याकरीिा येिाि. 

 आम्िी िेव्िा पटणी टॉप र्धे प्ररे्श केला िेव्िा पार्साचा िोर र्ाढला िोिा. िेव्िा आम्िी 

नागर्िंददराि िाण्यासाठी गाडीिून खाली उिरलो िेव्िा पार्साच्या िोरार्ुळे चार पार्लेदहेखल 

चालणे र्शु्कील झाले िोिे. िा हसझन पार्साचा नसल्यार्ुळे आर्च्या कोणाकडचे छत्री नव्ििी. 

नागर्िंददराि िाण्याकरीिा िर्ळपास दोन दकलोहर्टर चालि िायचे िोिे आहण पार्सारु्ळे िे 

शक्य नव्ििे. त्यार्ुळे नाग र्िंददराि िाणे िूिावस तथहगि करून आम्िी नाथा टॉपकड े िायचे 

ठरर्ले. 

  िािा िािा र्ाटेि एक पाकव  िोिे त्या रठकाणी थोडारे्ळ थािंबून चिापाणी घेिल.े िेहथल 

ररर्हझर् पाऊस आहण थिंड र्ािार्रणाि गरर्ागरर् र्ाफाळललेा चिा हपण्याची र्िा कािी 



औरच िोिी. पाऊस िरा कर्ी झाल्यार्र आर्च्या आिुबािुच्या हनसगव सौंदयावचा आतर्ाद घेिा 

आला. पाऊस आहण आिुबािुला पडललेा बफव  यार्ुळे िेहथल हनसगव सौंदयव र्ेगळेच भासि िोिे. 

िोडीला गुलाबी थिंडीदहेखल िोिी. अशा या र्ािार्रणािंि िर फोटो काढले नािी िरच नर्ल. 

 थोड्या र्ेळाने नाथा टॉप येथे गेलो. हिथे पोचेपयांि र्ािार्रण बदलले िोिे. आिा चक्क 

उन पडले िोिे. आिुबािुला पडलले्या बफावर्र उन्िाचे कर्डस ेपडल्यार्र िो बफव  तफटीकाप्रर्ाण े

चर्कि िोिा. दरम्यान बफावि आहण पार्साळी र्ािार्रणािंि र्ार्रण्यासाठी आर्श्यक असणारे 

गर्बुट आहण रेनकोट सारख ेर्ोठे डगल ेभाड्याने घेिले. यथेेिी बारगेननिंग नािी केल ेिर खूप र्ोठे 

नुकसान िोऊ शकिे.  

             

 बसर्धून उिरल्यार्र सर्ोर ददसणारे दषृ्य खरोखरच अर्णवहनय अस ेिोिे. सगळीकड े

नुसिा बफव च बफव  ददसि िोिा. िर्ळपास हिस फुट असणारा रतिा बफावने झाकल्यार्ुळे 

नचिंचोळ्या गल्लीसारखाच ददसि िोिा. दरे्दार, पाईन सारख्या र्ोठ्या झाडािंर्रदहेखल बफावचे 

थर साचलले ेददसि िोिे. खाली आलेल्या बाररक बारीक फािंद्या म्िणिे बफावच्या सळ्याच ददसि 

िोत्या. पार्साने आहण बफावने र्ोबाईल खराब िोऊ नये म्िणून त्या प्लहॅतटक हपशर्ीि ठेर्ला 



आहण प्रत्येकाने भराभर फोटो काढायला सुरर्ाि केली. या अप्रहिर् दषृ्याचे दकिी फोटो काढु 

आहण दकिी नािी अस ेप्रत्येकाला झाल ेिोिे.  

                     

 लोकल गाईडच्या र्दिीने र्ग बफावि तकेटींग करायला सुरर्ाि केली. आर्चे तकेटींग 

म्िणिे लाकडाच्या िाड फळीर्र एक एक िण बसून लिानपणी खेळायचो िसे गाडी गाडी 

खेळलो. म्िणिे आर्चा िो गाईड िोिा त्याच्या भार्ाने आम्िाला त्या फळीर्र बसर्ल ेआहण 

त्याने िी फळी बफावच्या उिाराि ओढि नेली. त्यानिंिर प्रत्येकाने बफावचे गोळे करून एकर्केािंच्या 

अिंगार्र उडर्ल.े  बफावि उिाराने घसरि िाणे सोपे िोिे परिंिु परि चढण चढून येणे कठीण कार् 

िोिे. कारण बफावर्र शररराचा भार पडला की, िो हर्िळि िोिा. त्यारु्ळे पाय फटाफट सरकि 

िोिे. शेर्टी आर्च्या गाईडने आम्िाला सखुरुप बािरे काढल.े बराच र्ेळ बफावि रािील्याने आहण 

नुकिाच परि सुरु झालेल्या पार्साने थिंडी असय िोऊ लागली. त्यारु्ळे एक एक करि सर्विण 

परि रतत्यार्र आल.े हिथल्या तथाहनक लोकािंनी म्िणिेच गाईडचे कार् करणाऱ्या र्िंडळींनी 

शेकोटी पेटर्ली िोिी. त्या शेकोटीर्र िाि पाय शेकून तर्ि:ला गरर् करून घेिल.े िोडीला 

गरर्ागरर् चिा कॉफी िोिीच. 

 आम्िाला आि श्रीनगरला र्ुक्कार्ाला िायचे िोिे. बदललले्या िर्ार्ानारु्ळे आिा 

आम्िाला आर्चा हनयोहिि कायवक्रर्ाि बदल करणे भाग िोिे. िर्ळपास दोनश ेदकलोहर्टरचा 



प्रर्ास करायचा िोिा. िा रतिा पूणवपणे पिाडी भागािून िाि िोिा. म्िणून र्ग आम्िी बाकीचे 

सगळे पॉईंट बघण ेरद्द करून साधारण दोनच्या सरु्ारास श्रीनगरच्या रतत्याला लागलो.  

 साधारण िासाभराच्या प्रर्ासानिंिर र्ाटेिल्या एका र्ैष्णो धाब्यार्र िेर्णासाठी थािंबलो. 

िेहथल िेर्णाचा र्ेनू एकदर् र्ति िोिा. रािर्ा रोटी आहण रािर्ा राईस. रािर्ा िा इिका 

रुचकर लागू शकिो याची कधी कल्पनाच केली नव्ििी. रािर्ा राईसर्धील भािार्र सािुक िूप 

घािले िोिे त्यारु्ळे त्याची चर् लािबाब िोिी. सुग्रास िेर्ण झाल्यार्र परि प्रर्ासाला सुरर्ाि 

झाली. पोटािल्या िेर्णाने सगळेच िण सुतिार्ले िोिे.  

 िर्ळपास पाच साडपेाच र्ािल े असारे्ि रतत्यार्रील र्ैलाचे दगड रार्बन पिंधरा 

दकलोहर्टर आि ेअस ेदाखर्ि िोिे. आर्ची बस एक दोन दकलोहर्टर गेली नसेल िोच पोहलसािंनी 

रतत्यार्र अडथळे लाऊन रतिा बिंद केललेा ददसि िोिा. गाड्यािंची भली र्ोठी लाईन लागली 

िोिी. पोहलसािंनी आर्च्या ड्रायव्िरला सािंहगिल ेकी, श्रीनगरला िाणाऱ्या रतत्यार्र िागोिागी 

दरडी कोसळल्यार्ुळे िायरे् पूणवपणे बिंद आि.े हशर्ाय र्ाटेि र्ोठा अपघाि झाला आि.े दरीि 

कोसळलले्या बसर्धील िर्ळपास सर्वच र्ाणस ेदगार्ली आििे. अशा पररहतथिीि दोन ददर्स 

िरी टॅ्रदफक सुरु िोणार नािी. िेव्िा गाडीिल्या र्ाणसािंचे र्य आहण र्हिलािंच्या सुरहिििेच्या 

दषृ्टीने िुम्िी िाबडिोब र्ागे दफरा. सगळी िॉटेल बुक िोण्यापूर्ी दोन ददर्साच्या र्ुक्कार्ाची 

सोय करा. 

 अचानक हनर्ावण झालेल्या सर्तयेर्र िोडगा काढण्याकरीिा ड्रायव्िरने त्याच्या 

र्ालकाला फोन लार्ला. आर्च्या सिल सिंयोिक सौ. केिकी यािंनी श्री फारुकभाई यािंना फोन 

लार्ला. आर्च्या सिलीचा सर्व व्यर्िार श्री फारुक भाई यािंच्याबरोबर ठरला िोिा. आम्िी र्ािा 

र्ैष्णोदरे्ीचे दशवन घेिल्यानिंिर ददनािंक १७ र्ाचव रोिी कत्रा येथील िॉटेलर्धून आम्िाला हपकअप 

करून ददनािंक २९ र्ाचवला रात्री पाहनपि येथील िॉटेल सोड ेपयांिची सर्व व्यर्तथा करण्याची 

िबाबदारी श्री फारुक भाई यािंच्यार्र सोपर्ली िोिी. फक्त िम्र्ुपासनू पुढील िेर्ण नाश्िा 

चिापाणी आम्िी करणार िोिो.  

 फारुक भाई यािंनी त्यािंचे कॉन्टॅक्ट र्ापरून पररहतथिीचा आढार्ा घेिला आहण त्यािंनी 

आर्ची सोय पटणी टॉप येथील “रोि गेतट िाऊस” येथे केली. त्यारु्ळे आर्ची गाडी परि उलट 

ददशेने र्ळर्ली आहण दोन िासाचा प्रर्ास करून परि पटणी टॉपला आलो. येिाना र्ाटेि सिि 

पाऊस चालुच िोिा. डोंगरार्रून पाण्याचे धबधबे पडि िोिे. रतत्यार्रून पाण्याचे लोट र्िाि 

िोिे. िे पाहून र्ला कोकणािल्या िुफान पार्साची आठर्ण झाली. 



 पटणी टॉप यथेील िॉटेल र्ात्र छान िोिे. आम्िी अचानक आल्याने सर्ाांची व्यर्तथा एका 

र्िल्यार्र झाली नािी. परिंिु एकुण व्यर्तथा चािंगली िोिी. गेल्या गेल्या गरर्ा गरर् चिा 

घेिल्यानिंिर चािंगल्या कडकडीि पाण्याने आिंघोळ केली. ददर्सभराच्या प्रर्ासाचा हशण त्यारु्ळे 

दरू झाला. साधारण दोन िासािंनी र्ति हर्क्स भािी, रोटी, डाळ, राईस आहण िोडीला पापड 

अस ेभरपेट िेर्ण िेर्लो. र्ुख्य म्िणिे एर्ढ्या थिंडीििी रोटीसदु्धा सर्व पदाथव गरर्ा गरर् िोिे. 

हिथल्या िीर्घेण्या थिंडीि याचे अप्रुप िाति िोिे. हर्शेर्षि: िेर्णाची चर् र्ति िोिी. िेर्ण 

झाल्यार्र थोड्या गप्पा र्ारून सगळेिण झोपायला गेले. र्ातिहर्क आर्च्या र्ेळापत्रकाप्रर्ाण े

आर्चा एक र्ुक्कार् पटणी टॉपर्र ठरला िोिा. परिंिु कािी कारणाने िो रद्द झाला िोिा. परिंिु 

हनसगावच्या र्नाि आम्िी पटणी टॉपर्र र्ुक्कार् करार्ा अस ेिोिे. त्यारु्ळे श्रीनगरच्या ददशेने 

हनघालेल ेआम्िी यथेे र्ुक्कार्ाला आलो िोिो. 

  



ददर्स पाचर्ा 

पटणी टॉपहून श्रीनगरकड े

  

आि ददनािंक १८ र्ाचव २०१६! सकाळी आर्चे सगळे व्यर्िार िरा हनर्ािंिच चालू िोिे. 

आि र्ािार्रण र्ात्र बदलललेे ददसि िोिे. आभाळ हनरभ्र िोिे, थोडफेार उन पडललेे िोिे. 

सकाळचे प्रािर्र्वधी आिंघोळ दाढी उरकली आहण पहिला चिा रुर्र्ध्यचे र्ागर्ला. नाश्िा 

करण्याकरीिा र्ात्र सगळेिण एकत्र िर्लो. िेर्ढ्याि श्रीनगरहून फारुक भाईंचा फोन आला, िे 

म्िणाले टॅ्रदफक अिंशि: सरुु झाले आि.े िी प्रर्ासी र्ािने कालपासून टॅ्रदफकर्ध्ये अडकली आििे, 

सध्या त्यािंनाच फक्त सोडणार आििे. िेव्िा िुम्िी  र्ेळ न घालर्िा िाबडिोब हनघा. िा हनरोप 

आम्िी आर्चा ड्रायव्िर गब्बुला सािंहगिला. त्याने परि फारुकभाईंबरोबर फोनर्र बोलुन 

व्यर्हतथि चौकशी केली. त्यानिंिर साधारण दिा र्ाििा आम्िी पटणी टॉप र्रील िॉटेलर्धून 

बािरे पडलो.  

  पटणी टॉप गार्ाच्या बािरे असलेल्या  पोलीस आहण हसर्ासरुिा दलाच्या सिंयकु्त चेक 

पोतटर्र गेल्यार्र आर्ची गाडी अडर्ली. पोहलसािंनी सािंहगिले की अिुन टॅ्रदफक सुरु झाल ेनािी. 

र्ाटेि अडकुन पडलाि िर परि र्ागे दफरण ेशक्य िोणार नािी. र्ग परि फोना फोनी सुरु झाली. 

पोहलसािंनीिी कुठेिरी फोन केला. अखेर अधाव िासानी आर्ची गाडी पोहलसािंनी सोडली. गाडी 

सुटल्याबरोबर व्यर्िारेंनी गणपिी बाप्पा र्ोरयाचा गिर केला. खरोखरच आलेल े हर्घ्न 

िरण्याकरीिा त्या हर्घ्नित्याव गिाननाच्या आहशर्ावदाची गरि िोिी. म्िणून र्ग सारु्दाहयक 

गणपहि अथर्वहशर्षावचे पठण सुरु केले. िे सिंपल्यानिंिर प्रणम्य हशरसा त्यानिंिर दसुरी तिोत्रे असा 

क्रर् सुरुच िोिा. त्यानिंिर आर्चा प्रर्ास सुरु राहिला परिंिु त्याची गिी अहिशय र्िंद िोिी. एका 

रठकाणी रतिा रुिं ददकरणाचे कार् सुरु िोिे. िेथ ेसरुुिंग लार्ून कािळ फोडायचे कार् सुरु िोिे. त्या 

एका िागेर्र िब्बल ददडिास गाडी उभी िोिी.  

 िॉटेल सोडल्यापासून सलग सिा िास गाडीि बसून िोिो. टॅ्रदफक र्िंद गिीने का िोईना 

सुरु िोिे. फक्त छोट्या गाड्यािंनाच सोडले िोिे. रतत्याच्या कडलेा ट्रक, टेंपो, अगदी बसदहेखल 

लाऊन ठेर्लले्या िोत्या. िर्ळपास सत्तर ऐशी दकलोहर्टर िोईल एर्ढी या र्ोठ्या गाड्यािंची 

लाईन रतत्याच्या कडलेा लार्लेली िोिी. श्रीनगरला िाणारा सर्व रतिा अहिशय अर्घड असा 

िोिा. 



 एका बािुला उिंचच उिंच डोंगर िर दसुऱ्या बािुला खोल खोल दरी असा रतिा िोिा. त्या 

उिंचच उिंच डोंगरार्र िायला कोणिाच रतिा ददसि नव्ििा िरीिी िेथे हर्खुरलले्या तर्रुपाि 

घरे ददसि िोिी. एकुणच इथल्या तथाहनक लोकािंचे िीर्न खडिर असे ददसि िोिे. त्यािंना 

खाण्याहपण्याच्या आहण इिर िीर्नार्श्यक र्तिु कशा हर्ळि असहिल दरे् िाणे.  

 

 िसे िस े श्रीनगर िर्ळ यायला लागल े िसा र्ािार्रणाि बदल िाणर्यला लागला. 

हसर्ा सुरिा दलाच्या र्ािनािंची र्दवळ र्ाढलेली ददसायला लागली. िागो िागी हसर्ा सुरिा 

दलाचे िर्ान िािाि िािाि बिंदकुा िाणलेल्या अर्तथेि पिारा करिाना ददसायला लागले. अस े

र्ािार्रण बघायची कधीच सर्य नसल्याने र्नार्र नकळि दडपण यायला लागल.े 

 लर्करच बहनिाल अथर्ा िर्ािलाल नेिरु बोगदा आला. बोगदा सुरु िोण्याच्या आधी 

िर्ळपास एक दकलोहर्टर पासनू िर्ानािंचा पिारा दाट झाललेा िोिा. पिारा करीि असलेल े

िर्ान िािाि रायफल िाणून कोणत्यािी िणी फायर करायच्या ियारीि असलले ेददसि िोिे. 

 आर्ची गाडी या बोगद्यािून चार हर्हनटे चालि िोिी. या बोगद्याची लािंबी २.८५ 

दकलोहर्टर आहण रुिंदी अहडच हर्टर आि.े िा बोगदा बािंधायला सन १८५४ िे १८६०  एर्ढा 

कालार्धी लागला िोिा. पुर्ी िा बोगदा र्ध्यरात्री पासून सकाळी साि र्ािेपयांि बिंद असायचा 

परिंिु बोगद्याचे नूिनीकरण झाल्यापासून िो चोहर्स िास खलुा असिो.  



 थोड्याच र्ेळाि लाखनपुर टोल नाका आला. टॅ्रदफक िार्चे सिंकट आिा सिंपले िोिे. 

त्यारु्ळे फे्रश िोण्याकरीिा थािंबायला आिा िरकि नव्ििी. िेथ ेर्हिलािंकरीिा टॉयलेटची सोय 

असेल अशा रठकाणी गाडी थािंबर्ण्याची सूचना आम्िी ड्रायव्िरला केली. त्याप्रर्ाणे त्याने एका 

िॉटेल सर्ोर गाडी उभी केली. हिथ ेगाडी थािंबर्ली िोिी त्या िॉटेलचे नािंर् िोिे, “नाझ र्ुहतलर् 

िॉटेल” नािंर् बघुन र्न थोडसेे चरकले. पण आिा र्नाला याची सर्य करायला िर्ी िोिी. कारण 

श्रीनगरर्ध्ये सर्वच र्ुहतलर् असणार िोिे. आपल्याकड े िस े कोंकणी, पिंिाबी अथर्ा साऊथ 

इिंहडयन िॉटेल असि ेिस ेि ेर्ुहतलर् िॉटेल असारे्. िेथ ेचिा कॉफीची ऑडवर ददली. परिंिु त्याने 

कॉफी हर्ळणार नािी असे सािंहगिल.े आर्चे चार र्ेंबर कॉदफ हपणारे िोिे. त्यािंना दधुाची ऑडवर 

ददली. यथेील हर्शेर्ष म्िणिे येथे दधुाि साखर घाला अस ेसािंगायला लागिे. इकड ेबहूदा साखर 

घािलेल े दधू हपण्याची पद्धि नसार्ी. आि दपुारचे िेर्ण गुड ड े हबतकीट आहण चिा यार्र 

भागर्ार्े लागल.े कारण येथे दसुरे कािी उपलब्धच नव्ििे. 

 कािी अिंिर गेल्यार्र िलर्ुल्लाि नार्ाचे छोटे शिरर्िा  गािंर् लागल.े या गार्ाचे र्ैहशष्ट 

अस ेकी, यथेे रतत्याच्या दोन्िीबािुला ठराहर्क आकाराचे लाकडाचे िुकड ेपद्धिहशरपणे रचून 

ठेर्लेल ेिोिे. चौकशी करिा सर्िले की, ि ेगािंर् दक्रकेटच्या बॅट हनर्र्विीकरीिा प्रहसद्ध िोिे. िे 

लाकडाचे िुकड े काहश्र्र सारख्या अहिशय थिंड र्ािार्रणाि िोणाऱ्या हर्लो(Willow) या 

झाडाच्या लाकडाचे िुकड ेिोिे. या गार्ाि ियार िोणाऱ्या बॅट पादकतथान, इिंग्लिंड, न्यूहझलिंड, 

ऑतटे्रहलया, बािंगला दशे यथे ेएक्सपोटव िोिाि. इिंग्लिंडर्ध्य ेियार िोणाऱ्या बॅटच्या खालोखाल 

येथे ियार िोणाऱ्या बॅटतचा निंबर लागिो.  

 रतत्याच्या दिुफाव हपर्ळी फुल ेअसणाऱ्या झुडुपािंची शेिी ददसि िोिी. चौकशी केली िेव्िा 

िी र्ोिरीची शेि असल्याचे सर्िल.े र्ग त्या शेिािंच्या पाश्ववभूर्ीर्र फोटो काढणे झाले. हिरव्या 

गार झािंडािंर्र आलेल्या र्ळी िदव फुले असललेी लािंबच लािंब पसरलेली शेिी अहिशय आकर्षवक 

र्ाटि िोिी. 

 श्रीनगरच्या िद्दीि दाखल झाल्यार्र म्िणिेच श्रीनगर सुर्ारे २५-३० दकलोहर्टर असले 

िेव्िा एक आयुष्यभर लिािंि राहिल असा एक प्रसिंग घडला. झाल े काय, आर्च्या गाडीच्या 

र्ागच्या चाकाने रतत्यार्रील एक दगड उडाला आहण कशार्र िरी आपटला त्याचा र्ोठा आर्ाि 

झाला. म्िणून सािहिकच काय झाले िे बघायला आर्चा ड्रायव्िर खाली उिरला. त्याच िणाला 

हसर्ा सुरिा दलाच्या दोन गाड्या आर्च्या गाडीच्या र्ागे आहण पुढ ेउभ्या राहिल्या. झटकन 



त्यािून दोन िर्ान रायफल रोखुन खाली उिरले. आर्च्या ड्रायव्िरन े त्यािंना काय घडल े िे 

सािंहगिल्यार्र त्यािंनी त्याला कािीिी न बोलिा गाडी त्र्रीि िलर्ायला सािंहगिली. 

  

 अखेर सिंध्याकाळी साि साडसेािच्या सुर्ारास आम्िी श्रीनगर शिर गाठले. आम्िाला 

ररहसव्ि करायला श्री फारुकभाई दाल सरोर्राच्या गेट क्रर्ािंक सािर्र ििर िोिे. सर्ाांचा 

पररचय करून झाल्यार्र आर्चे सर्व सार्ान खाली उिरर्ले गेल.े सर्ोरच हर्हतिणव अस ेदाल 

सरोर्र ददसि िोिे. िाऊस बोटींर्धील लाईटच्या प्रकाशार्ुळे सरोर्राहिल पाणी चर्कि िोिे.  

 फारुकभाईंच्या सोबि असणाऱ्या र्ाणसािंनी भराभर आर्चे सार्ान दोन हशकाऱ्यािंर्ध्ये 

चढर्ले. आम्िीिी पाच पाच िणािंच्या गु्रपनी दोन्िी हशकाऱ्यािंर्ध्ये बसलो. कािी हर्हनटािच 

आर्च्या र्ुक्कार्ाच्या रठकाणी म्िणिेच िाऊस बोटीच्या पायऱ्यािंपाशी थािंबल.े आर्च्या िाऊस 

बोटचे नािंर् िोिे शागु पलॅेस. 

शागु पॅलसेर्ध्य ेआर्चे तर्ागि करायला फारुकभाई यािंची पत्नी, आई आहण र्ुल ेििर 

िोिी. आि ददर्सभराच्या प्रर्ासाने खूपच थकायला झाले िोिे. र्ातिहर्क दोनशे दकलोहर्टर 

प्रर्ास सलग केला असिा िर िातिीि िाति चार िास लागल े असि.े परिंिु आम्िाला याच 



प्रर्ासाला िर्ळपास आठ िास लागल ेिोिे. फक्त सर्ाधान एर्ढेच िोिे की, एर्ढे टॅ्रदफक असूनिी 

अडखळि का िोईना आर्चा प्रर्ास पूणव झाला िोिा. 

 चिा, कॉफी झाल्यानिंिर फारुकभाईंनी आम्िाला आर्च्या रुर् दाखर्ल्या. सार्ानाचे 

सॉटींग िोऊन प्रत्येकाचे सार्ान प्रत्येकाच्या रुर्र्ध्ये पोचर्ल ेगेले. त्या सार्ाना पाठोपाठ आम्िी 

आपापल्या रुर्र्ध्य ेदाखल झालो. अटॅँच टॉयलेट आहण बाथरुर् असणारी िी सेर्ी लक्झरी रुर् 

िोिी. रुर्ची रचना छानच िोिी. सर्वरुर्र्ध्ये िाड आहण उबदार कारपेट अिंथरले िोिे. प्रशति 

बेड उबदार दोन रग हशर्ाय ईलेक्ट्रीक र्ेड हिटरिी िोिा. त्यारु्ळे िर्ार्ान अिी थिंड असल ेिरी 

सुसय िोणार िोिे. या हशर्ाय रुर्च्या बािरे िॉलर्िा खोली िोिी. हिथिेी गॅसर्रचा रुर् हिटर 

िोिा.  

 िासाभराने िेर्ण झाल्यार्र सगळ्यािंनी गॅसर्रील रुर् हिटरच्या उबेि बसनू थोड्या गप्पा 

र्ारल्या. उद्याच्या कायवक्रर्ार्र चचाव केली आहण आपापल्या रुर्र्ध्ये झोपण्यासाठी गेलो. अशा 

िऱ्िनेे आर्चा श्रीनगरर्धील आर्चा पहिला ददर्स सिंपला. 

 

******* 

  



ददर्स सिार्ा 

सोनर्गव दशवन 

  

आि ददनािंक १९ र्ाचव२०१६! आि सकाळी सिा र्ाििाच िाग आली. थिंडी प्रचिंड िोिी. 

काल रात्री श्रीनगरला पोचल्याचा केदारला फोन केला िेव्िा र्ी नेट चालू केल े िोिे. िेव्िा 

िापर्ान आठ अिंश सले्सीएस एर्ढे िोिे. आि सकाळी बहघिले िेव्िा ४ अिंश सेहल्सएस िोिे. 

बािरे बहघिल ेिो ररर्हझर् पाऊस चाल ूझाललेा िोिा. साि र्ाििा गरर् पाणी चाल ूझाल्यार्र 

सर्व प्रािर्र्वधी उरकल.े आिंघोळ दाढी झाल्यार्र बािरे डकेर्र आलो.  

 

 डकेर्र गुडर्ार्नांग करायला फारुकभाई ििर िोिे. त्यािंनी काहश्र्री तपेशल घोंगडीसारखा 

ददसणार डगला घािला िोिा. त्या डगल्याच्या आिर्ध्ये काहश्र्री कािंग्री (शेगडी) घेिली िोिी. 

एकुणच त्यािंनी थिंडीचा पुरिा बिंदोबति केला िोिा. त्यािंच्या बरोबरच गप्पा र्ारि गरर्ा गरर् 

चिा घेिला. 

 रात्री िाऊस बोटर्र आलो िेव्िा एकिर काळोख िोिा आहण ददर्सभराच्या प्रर्ासाने 

आलेल्या थकव्यारु्ळे आिुबािुला कािी बहघिले नव्ििे. आिा र्ािार्रण आल्िाद दायक िोिे. 

फारुकभाईंशी चचाव करिा करिा त्यािंनी आम्िी रिाि असलल्या दाल सरोर्राची र्ाहििी ददली. 



सरोर्राची लािंबी ७.४४ दकलोहर्टर िर रुिंदी ३.५ दकलोहर्टर एर्ढी आि.े त्याचे िेत्रफळ २२ 

दकलोहर्टर एर्ढे िोिे. ि ेसरोर्र कहर्ि कर्ी ४.७ फुट िर िातिीि िाति २० फुट एर्ढे खोल 

आि.े या सरोर्राहिल पाण्याचा साठा ८७३ दशलि घन हर्टर एर्ढा असिो. 

 या सरोर्राि दोन बटेे असून त्यािंची नािंरे् सोना आहण रुपा अशी आििे. िेव्िा िापर्ान 

उणे अकरा सेहल्सएस िोिे िेव्िाा सर्व सरोर्र गोठलेल्या अर्तथेि असिे. या सरोर्रार्धील 

पाणाी पृष्टभागार्र िरी हतथर ददसि असल ेिरी त्याच्या अिंिगवि प्रर्ाि आििे. दाल सरोर्राचे 

र्ूळ नािंर् “र्िासररि” अस ेिोिे. पौराहणक कथनुेसार दाल सरोर्राच्या पूर्व भागाि असलले्या 

“इसबार” या गार्ाि र्ािा दगुावदरे्ीचा हनर्ास िोिा. दाल सरोर्राच्या दकनाऱ्यार्रील त्या 

िागेला “सूरेश्वरी” अस ेसिंबोधल ेिायचे.  

 हब्रटीश साम्राजयाच्या काळाि त्या काळाहिल डोग्रा र्िारािािंनी काहश्र्र घाटीर्ध्ये घरे 

बािंधण्यासाठी आहण र्ालर्त्ता बनहर्ण्यासाठी बिंदी घािली िोिी. त्या हनयर्ाला पळर्ाट म्िणनू 

हब्ररटशािंनी दाल सरोर्राि िाऊस बोटी बािंधल्या. तर्ाििंत्र्यप्राप्तीनिंिर िी िरिंगिी घरे काहश्र्री 

िािी लोकािंनी आपल्या र्ालकीच्या करून घेिली. त्यािंची दखेभाल आहण दरुुतिी करून त्यार्र 

बागा, दकुाने आहण घरे ियार केली.  

 सगळ्यािंच्या आिंघोळी झाल्यानिंिर कािंदा पोि,े ब्रडे बटर िार् असा नाश्िा झाला. त्यार्र 

चिा कॉफी झाल्यार्र दाल सरोर्राच्या दकनाऱ्यार्र िाण्याकरीिा दोन छोटे हशकारे आले. त्याि 

बसून सर्विण परि साि निंबरच्या गेटर्र आलो. िेथ ेबस ियारच िोिी. त्याि बसून सर्विण 

सोनर्गवच्या ददशेने हनघालो. 

 सोनर्गव याचा अथव सोनेरी गर्िाचे र्ैदान. काहश्र्री भारे्षि “र्गव” या शब्दाचा अथव आि,े 

गर्िाचे र्ैदान. ि ेतथळ श्रीनगरच्या उत्तर पूरे्ला ८७ दकलोहर्टर अिंिरार्र आि.े सोनर्गवर्धील 

नसिंध घाटी काहश्र्रर्धील सर्ावि र्ोठी घाटी आि.े सोनर्गव ि ेसर्ुद्रसपाटी पासून सुर्ारे हिन 

ििार हर्टर उिंचीर्र असणारे एक रर्हणय तथान आि.े नसिंधु नदीच्या दोन्िी बािुच्या दकनाऱ्यार्र 

पसरलेल ेि ेर्गव सोन्यापेिािी सुिंदर ददसिे. 

 सोनर्गवला िायच्या रतत्याच्या दिुफाव घनदाट झाडी िोिी. घाटी चढायला सुरर्ाि 

केल्यार्र हिकड े हिकड े बफव च बफव  ददसि िोिा. सोनर्गवर्ध्य े पोचल्यार्र िेहथल तथळे 

पिाण्याकरीिा आम्िी नेलेली गाडी उपयोगी नव्ििी. त्याचप्रर्ाण ेबफावि दफरण्याकरीिा आर्चे 

रेग्युलर शूिदहेखल उपयोगी नव्ििे. त्यार्ुळे बफावि चालिा येईल असे गर्बुट भाड्याने घेिले. 



त्याचप्रर्ाणे बफावि चालू शकेल अशी चेन लार्लेली फोरव्िीलरिी भाड्याने ठरर्ली. प्रत्येक 

रठकाणी बागेननिंग किं पलसरी िोिे. या बाबहिि िेहथल लोकािंचे म्िणणे अस ेकी, आम्िाला आर्चा 

र्र्षवभराचा गुिारा याच्यार्रच करार्ा लागिो त्यारु्ळे िातिीि िाति पैसे कसे हर्ळहिल ि े

आम्िी बघिो. कारण पयवटनाचा हसझन कािी र्र्षवभर नसिो. 

 येथे आम्िी 

पहब्लक पाकव , रार् 

िेरी गिंगा र्ैली िो 

गयी या हसनेर्ाचे 

शूटींग िेथ ेझाल ेिो 

तपॉट, पाकीतथान 

र्ध्ये उगर् पाऊन 

सोनर्गवर्धून र्िाि 

िाणारी हनलर् नदी 

िी रठकाण ेपाहिली. 

िी नदी गोठलले्या 

तर्रुपाि पिायला 

हर्ळाली. या हशर्ाय 

गडसर लेक, हर्शनसर लके, बालिल व्िलॅी, कृष्णसर लेक िी प्रेिहणय तथळे आििे. परिंिु कालच 

झालेल्या स्नो फॉल र्ुळे सगळीकड ेबफावचे साम्राजय िोिे. त्यारु्ळे कािी रठकाणी िाणे आम्िीच 

रद्द केल,े िर अथव तलायडींग झालेल ेअसल्यार्ुळे कािी रठकाणी पोहलसािंनी िाऊ ददले नािी.  

 सोनर्गवर्ध्ये सगळ्याि िाति र्ेळ आम्िी पहब्लक पाकव र्ध्य े घालर्ला. गाडीिून 

उिरल्यापासून फोटो आहण व्िीहडओ काढायचा प्रत्येकाने सपाटाच लार्ला.  या रठकाणचे 

र्ािार्रणच असे आल्िाददायक िोिे की, प्रत्येकािले लिान र्ुल िागे झाले िोिे. एकर्ेकािंच्या 

अिंगार्र बफव  उडर्णे, बफावि लोळणे अशा खेळाि प्रत्येकिण आपल े र्य हर्सरून बफावि रर् ु

लागला. श्रीर्धवनला येणारे िसे सर्ुद्र पाहिल्यार्र र्ेड ेिोिाि िसेच आर्चे झाले िोिे. सर्ुद्र 

आम्िाला रोिचाच असल्याने त्याचे आम्िाला अप्रुप नव्ििे परिंिु जयािंनी कधी सर्ुद्रच पाहिला 

नािी त्याला त्याचे र्ेड लागणारच. ि ेआम्िाला आत्ता िाणर्ले, कारण बफव  पाहून आम्िीदहेखल 

असेच र्डे्यासारखे र्ागि िोिो. 



         

 सोनर्गव येथ ेअक्रोड, हचड, दरे्दार, हचनार आहण हर्लो या झाडािंची गदी ददसि िोिी. 

कािी कािी झाड े िर प्रचिंड र्ोठे र्ृि झालेल े ददसि िोिे. यथेेदहेखल हर्लो लागडािंचे बॅट 

बनहर्ण्याकरीिा ठराहर्क आकाराचे िुकड ेरचून ठेर्लेले आढळले. त्या रचून ठेर्लेल्या लाकडािंर्र 

बफावचे थरार्र थर पसरलेल ेददसि िोिे.  

 बफावर्ध्य ेभरपुर र्ेळ घालर्ल्यार्र श्रीनगरच्या ददशेने परहिचा प्रर्ास सरुु केला. परि 

िािाना श्रीनगरर्ध्य े थोड े र्ाकेटटिंग करायचे िोिे. त्याचप्रर्ाण े यथेील प्रहसद्ध शकराचायव 

र्िंददरालािी भटे द्यायची िोिी. परिंिु गाडीचे कार् हनघाल्याने त्यािच र्ेळ गेला. निंिर काळोख 

पडला. त्यारु्ळे दसुऱ्या कुठेिी न िािा परि र्ुक्कार्ी िाऊस बोटर्र गेलो.  

 िाऊस बोटीि आल्यार्र चिा कॉफी झाली. दरम्यान िर्ेिील गारर्ा र्ाढायला लागला 

िोिा. िापर्ान सिा अिंश सेहल्सएस एर्ढे खाली आले िोिे. गॅस हिटरच्या उबेि उद्याचा कायवक्रर् 

ठरर्णे सुरु िोिे. उद्या आर्चे एक सिप्रर्ासी सुरेश आठर्ल ेयािंचा र्ाढददर्स िोिा. त्यारु्ळे 

उद्याचा र्ेनू आहण  र्ाढददर्साच्या कायवक्रर्ाचे हनयोिनिी करणे चाल ूिोिे.   

 दरम्यान एक फोटोग्राफर काहश्र्री ड्रसे घेऊन फोटो काढायला आला िोिा. सर्ाांनाच 

काहश्र्री ड्रसेर्ध्य ेफोटो काढायचे िोिे. परिंिु िो फोटोग्राफर अव्र्ाच्या सव्र्ा पैस ेसािंगि िोिा. 



त्यारु्ळे येथेिी बागेननिंग करून पन्नास रुपये एका फोटाचा दर ठरर्ून त्याला सकाळी यायला 

सािंहगिले. त्यानिंिर एक हर्के्रिा िार, बािंगड्या र्गैरे प्रसाधन साहित्य घऊेन हर्क्रीकरीिा आला 

िोिा. र्ग सर्व र्हिला र्िंडळ त्याच्या भोर्िी बसून हनरहनराळ्या र्तिू पाहून त्याचे बागेननिंग 

करून खरेदी करु लागल.े 

 काहश्र्रर्ध्य े आल्यार्र प्रत्येकालाच येथील अक्रोड, केशर, िदावळु, बदार् यासारखा 

येथील प्रहसद्ध सुकार्ेर्ा खरेदी करायचा िोिा. परिंिु खात्रीलायक आहण र्ािर्ी ककिं र्िीि कसा 

हर्ळणार याचा प्रश्न िोिा. परिंिु िा प्रश्न फारुकभाईंच्या हर्सेसनी सोडर्ला. त्यािंच्या भार्ाचा या 

सर्व र्तिुिंचा हबहझनेस िोिा. त्यािंनी एक ददर्स आधी ऑडवर ददली िर या सर्व र्तिू र्ािर्ी दराि 

आहण उत्तर् दिावच्या आपल्या िाऊसबोटर्रच उपलब्ध करून दईेन असे आम्िाला सािंहगिले. 

त्यारु्ळे आम्िी हननचिंि झालो. 

 रात्री िेर्ण झाल्यार्र उद्याचा कायवक्रर्ाबद्दल चचाव करून आहण िो हनहचि करून 

सगळेिण झोपायला हनघाले. उद्या गुलर्गवला िायचे िोिे. हशर्ाय उद्या काहश्र्री ड्रसेर्धल े

फोटो काढायला फोटो ग्राफर येणार िोिा. त्याचप्रर्ाणे काहश्र्री साड्या घेऊन एक हर्के्रिािी 

िाऊसबोटर्र येणार िोिा. श्रीनगर दशवनाचा कायवक्रर्िी उद्याच िोिा. असा भरगच्च कायवक्रर् 

उद्याकरीिा ठरर्ला 

िोिा. त्यारु्ळे उद्या 

लर्कराि लर्कर ियार 

िोणे गरिेचे िोिे. 

त्याकरिा र्ेळेर्र झोपणे 

िरुरी िोिे. एकर्ेकािंना 

गुड नाईटकरून सर्विण 

आपापल्या रुर्र्ध्य ेगेल.े 

 

******* 

  



ददर्स सािर्ा 

गुलर्गव आहण श्रीनगर दशवन 

 

 आि ददनािंक २० र्ाचव. आि सकाळी साि र्ाििाच ियार िोऊन िाऊसबोटच्या डकेर्र 

आलो. आि र्ुद्दार्च कोणिेिी गरर् कपड ेघािल ेनव्ििे. आिचे िापर्ान ८ अिंश सेहल्सएस एर्ढे 

िोिे. त्यारु्ळे थिंडी िोिीच परिंिु िी बोचरी र्ाटि नव्ििी. रेग्युलर रट शटव आहण िीन्सची पॅंट 

घािली िोिी िरी बेअरेबल र्ाटि िोिे.  

 काल ठरल्याप्रर्ाणे फोटोग्राफर ििर झाललेा िोिा. सर्वप्रथर् आठर्ले दािंपत्याचे फोटो 

सेशन झाल.े आि सुरेश आठर्ले यािंचा र्ाढददर्स िोिा. त्यािंना र्ाढददर्साच्या शुभचे्छा ददल्या. 

त्यािंचे दोघािंचे त्यािंच्या र्ोबाईलर्ध्ये फोटो काढून ददल.े त्यानिंिर छोट्या हशकाऱ्यार्ध्ये काहश्र्री 

ड्रसेर्ध्य ेबसून आर्चे दोघािंचे फोटो सेशन करून झाल.े आम्िी फक्त चार पाच फोटो काढायचे 

असे ठरर्ल ेिोिे. परिंिु प्रत्यि पिंधरा फोटो काढून झाले. त्यानिंिर एकेकाचे करि सर्ाांचेच फोटो 

सेशन झाले. एकीकड ेकापड खरेदी सुरु िोिी. सगळ्यािंनीच श्रीनगरची आठर्ण म्िणून ड्रसेहपसची 

खरेदी केली. दरम्यान नाश्िा आला. आि आलु पराठा आहण लोणचे असा नाश्त्याचा बेि िोिा. 

 आि आर्चा श्रीनगर दशवनाचा कायवक्रर् िोिा. त्याहनहर्त्ताने फारुकभाईंनी आम्िाला 

श्रीनगरच्या इहििासाची आहण प्रिेहणय तथळािंची र्ाहििी ददली. श्रीनगर ि े िम्र् ु आहण 

काहश्र्र या राजयाचे रािधानीचे शिर सर्ुद्रसपाटी पासून १७०० हर्टर उिंचीर्र आि.े ि ेशिर 

िाऊस बोट आहण सरोर्रािंकरीिा प्रहसद्ध िर आिचे. या व्यहिररक्त पारिंपारीक ितिकला आहण 

सुक्यारे्व्याकरीिािी ि ेशिर प्रहसद्ध आि.े या शिराचा इहििास िसा खपू प्राचीन आि.े  

 या शिराचे र्ूळनािंर् सयूवनगरी असे िोिे. श्रीनगर या शिराच्या नािंर्ािच खरिं म्िणिे 

त्याचा अथव सार्ार्ला आि.े श्री म्िणिे लक्ष्र्ी याचाच अथव ि ेशिर लक्ष्र्ीचेच नगर आि.े रािा 

प्रर्रसेन दसुरा याने या नगरीची तथापना २००० र्र्षाांपूर्ी केली  असार्ी याचे कािी पुरारे् 

उत्खननाि सापडल ेिोिे अस ेम्िणिाि. कािी इहििासकारािंच्या र्िे ि ेशिर सम्राट अशोकाने 

तथापन केले. श्रीनगर यथे े अनेक हसनेर्ािंचे शटूींग केल े िाि अस.े िुन्या िर्ळ िर्ळ प्रत्येक 

हसनेर्ाि काहश्र्रचे दषृ्य असणारे कर्ीि कर्ी एखाद े िरी गाणे असायचेच. अगदी र्राठी 

हसनेर्ाििी ि ेनचिंचेचे झाड या गाण्याि काहश्र्रर्धील दषृ्य ेआििे. 



 श्रीनगरर्ध्य े हनशाि गाडवन, चश्र्ेशािी गाडवन, शाहलर्ार गाडवन, गुलर्गव, सोनर्गव, 

पिलगार् िी पयवटकािंची आर्डिी रठकाण ेआििे. िल्लीच श्रीर्िी इिंददरा गािंधी यािंच्या नार्ाने 

िुहलप गाडवन ियार करण्यािंि आल ेआि.े यथे ेअसणाऱ्या ििरि बल र्हतिदर्ध्ये ििरि र्ोिर्िंद 

पैगिंबराच्या दाढीचा केस िपुन ठेर्ला आि.े 

 श्रीनगर शिरार्ध्ये शिंकराचायव पर्विार्र शिंकराचायाांचे र्िंददर आि.े याला िख्ि ए 

सुलेर्ान असेिी म्िटले िािे. या र्िंददराची हनर्र्विी रािा गोपाददत्याने इसर्ीसन पूर्व ३७१ र्ध्य े

केली िोिी.  आर्च्या ददुरै्ाने आम्िी येथे िाऊ शकलो नािी. 

 आर्च्या सर्व र्ेंबरची खरेदी, फोटोसेशन उरकल्यार्र आिचे उत्सर्र्ूिी श्री आठर्ले यािंचे 

औिण करण्याि आले. औिणाची ियारी केिकीिाईंनी र्ुिंबईहून येिानाच आणललेी िोिी. 

आर्च्या गु्रपर्ध्ये पािंच सुर्ाहसनी िोत्याच त्यािंनी त्यािंना औिण केल.े त्यानिंिर फारुकभाईंच्या 

हर्सेसनीपण त्यािंना औिण केल.े औिण झाल्यार्र श्री आठर्ल ेयािंनी आर्च्याि जयेष्ठ असणाऱ्या 

नानािंना आहण फारुकभाईंच्या आईला नर्तकार केला. केिकीिाईंनी खास र्ाढददर्साकरीिा 

आणलेल्या बसेनाच्या लाडर्ािंनी सर्ाांचे िोंड गोड केल.े र्ात्र काहश्र्रच्या कडक थिंडीने त्या 

लाडर्ािंनादहेखल कडक केले िोिे. 

 एर्ढे सगळे िोईपयांि दोन हशकारे दाल सरोर्राच्या दकनाऱ्यार्र िाण्याकरीिा ििर 

झाले िोिे. त्या हशकाऱ्यािंर्ध्ये बसून दाल सरोर्राच्या दकनाऱ्यार्र आलो िेथे आर्ची बस ििरच 

िोिी. परिंिु िेर्ढ्याि कािी गरर् टोप्या, िकीन असे गरर् कपड ेहर्कणाऱ्या लोकािंनी आम्िाला 

गराडा घािला. आर्च्यापैकी कािी िणािंनी त्यािले गरर् कपड ेखरेदी केल.े आिचा हबझी शेड्युल 

हर्चाराि घेऊन गब्बु आर्चा ड्रायव्िर हनघण्याची घाई करीि िोिा. 

 आिा आम्िी गुलर्गवच्या रतत्याला लागलो िोिो. िा रतिादहेखल हनसगवसौंदयावने नटलेला 

िोिा. दोन्िी बािुला घनदाट झाडी, र्धून र्धून धबधब ेकोसळि िोिे. त्यािच ररर्हझर् पाऊस 

पडि िोिा. त्यारु्ळे र्ािार्रणाि गारर्ा र्ाढला िोिा. एकुणच र्ािार्रण आल्िाददायक िोिे.  

 काहश्र्रच्या खोऱ्यार्ध्य ेश्रीनगर पासून कोणत्यािी ददशेला गेल ेिरी हनसगावची इिकी 

लोभसर्ाणी दषृ्ये ददसिाि की, िी पाहून असे र्ाटिे परर्ेश्वराने आपले सर्व र्ैभर् यथेे उधळून 

टाकले आि.े या रािर्ागावर्रून हनघाल्यार्र पयवटक रतत्यार्र हलहिलेल्या गार्ािंची नारे् र्ाचूनच 

आकर्र्षवि िोिाि आहण गुलर्गव, सोनर्गव आहण पिलगार् यथे ेदफरायला िािाि. 



 गुलर्गवच्या रतत्याच्या दिुफाव असललेी छोटी छोटी गारे् आहण शेिी र्नाला र्ोहून टाकिे. 

सरळ लािंबच लाब रतत्याच्या दिुफाव असलेल्या उिंचच उिंच झाडािंच्या भव्य रािंगा हिरव्या हिरव्या 

नभिंिींप्रर्ाण ेभासिाि. िुन्या काळाहिल अनेक हचत्रपटार्धली गाणी या रतत्यार्र हचहत्रि केली 

गेली आििे. चढणीचा रतिा सुरु झाल्यार्र या झाडािंची घनिा आणहखनच र्ाढिे. गुलर्गवला 

पोचल्यार्र सगळीकड ेगर्िाने भरललेी सुिंदर सुिंदर र्ैदाने ददसायला लागिाि. या र्ैदानािंना 

काहश्र्री भारे्षि र्गव असे म्िणिाि. गुलर्गव याचा अथव आि ेफुलािंनी भरललेी र्ैदाने. गुलर्गव 

सर्ुद्रसपाटी पासून २६८० हर्टर उिंचीर्र आि.े यथेुन घोड्यार्रून हखलनर्गव, सेर्न नतपिंग आहण 

अलपथ्थर येथ ेिािा येिे. 

 गुलर्गव यथेे िगाि सगळ्याि उिंचीर्र असणारा गोल्फकोसव आि.े हिर्ाळ्याि येथील 

धरिीने बफावची िण ू चादरच पािंघरललेी असिे. त्यारे्ळी आईस तकेटींगचा आहण बफावि 

खेळण्याची िौस असणाऱ्यािंसाठी िा िण ू तर्गवच असिो. गुलर्गव येथील र्ैहशष्ट म्िणिे येथ े

चालर्ली िाणारा गिंडोला. गिंडोला म्िणिे बफावने भरलेल्या दरीची दषृ्ये पिाण्याकरीिा 

आकाशािून केलेल ेभ्रर्ण. यथेे असणाऱ्या या रोप रे् ककिं र्ा केबल कारर्धनू  आकाशािून हर्िार 

करणे. यथे ेअसणाऱ्या र्िृरािीर्र साचून राहिललेा बफव  पिाण्याि एक र्गेळीच र्िा आि.े अशा 

या बफावच्छाददि हशखरािंर्र िर सोनेरी सूयावची दकरणे पडली िर सोनेपे सुिागा. परिंिु आम्िी या 

गिंडोला सफारीचा आनिंद घेऊ शकलो नािी.  

 आम्िी गुलर्गवर्ध्य ेप्ररे्श केला आहण स्नो फॉल व्िायला सुरर्ाि झाली. आम्िी आणललेी 

हर्नी बस आिा पाकव  करण्याि आली िोिी. याच्या पुढचा प्रर्ास सोनर्गव प्रर्ाण े तपेशल 

चेनर्ाल्या गाडीने करार्ा लागणार िोिा. िेथ ेििर असणारे गाडीर्ाल ेभरर्साट दर सािंगि 

िोिे. आम्िी आर्च्या गाडीिून उिरून चौकशी केली िेव्िा सर्िल ेकी, गिंडोल्यापयांि कोणालाच 

िाऊन दिे नाहिि. िेव्िा आम्िी सगळ्यािंनी हनणवय घेिला येथील लोकल गाडीर्ाल्यािंच्या थापािंना 

बळी न पडिा येथेच र्ोकळ्या िागेि स्नो फॉलचा आनिंद घ्यायचा. 

हसनेर्ािला स्नो फॉल बघण ेआहण त्याचा प्रत्यि अनुभर् घेण ेयाि खूपच अिंिर आि.े  येथ े

बफावि र्नसोक्त खेळून त्याचे व्िीडीओ करून झाल्यार्र िेथे िर्ळच असणाऱ्या िॉटेलाि पोटपूिा 

करून घेिली. गरर्ा गरर् कािंदाभिी, त्यासोबि गरर्ा गरर् चिा आहण बरोबर घरून आणलले्या 

पदाथाांनी पोटभरून घिेले. त्या िॉटेलाि असलेल्या फायर प्लेस िर्ळ बसून बफावि खेळून 

आखडलले ेिाि शेकून घिेले. त्या िॉटेलच्या पररसरािंिच एक काहश्र्री कपड्यािंचे दकुान िोिे. 



र्हिलािंनी िेथ े कािी खरेदी 

केली. िेथ े असलले्या 

हनरहनराळ्या प्रकारच्या 

टोप्या घालुन फोटो काढले. 

 दपुारी हिनच्या 

सुर्ारास परि श्रीनगर 

शिरािंि आलो. सर्वप्रथर् 

आम्िी हनशाद गाडवनला भेट 

ददली. हनशाि गाडवननिंिर 

आम्िी शाहलर्ार गाडवनला भेट ददली. या बागेला पौराहणक सिंदभवदहेखल आि.े सध्याच्या 

इहििासानुसार शाहलर्ार गाडवनच्या हर्तिाररकरणाचे आहण र्ोगल गाडवनच्या सध्याच्या 

तर्रुपार्ध्ये िी बाग पररर्र्िवि करण्याचे शे्रय र्ुगल बादशिा ििािंहगर याच्याकड ेिािे. परिंिु 

प्राहचन इहििास पाहिला िर दसुऱ्या शिकाि जया प्रर्रसेन हिहिय याने श्रीनगर शिर र्सहर्ल े

त्यानेच या बागेचे हनर्ावण केले असारे् असा सिंदभव हर्ळिो. 

प्रर्रसेन रािाने दाल सरोर्राच्या दहिण पूर्व कोपऱ्याि एक झोपडीर्िा घर उभारल े

िोिे. त्या घराचे नार् त्याने शाहलर्ार असे ठेर्ले. सिंतकृिर्ध्य ेशाहलर्ार या शब्दाचा  अथव प्ररे् 

हनर्ास अथर्ा प्रीिी घर असा िोिो.  िेव्िा प्रर्रसेन रािा त्यारे्ळचे सिंि सुकर्ावतर्ार्ी यािंना 

भेटायला येि असे िेव्िा िो या झोपडीि रिाि असे. कालािंिराने िी झोपडी राहिली नािी परिंिु 

शाहलर्ार ि ेया िागेचे नािंर् कायर् राहिल.े 

शाहलर्ार गाडवन 

निंिर आम्िी चश्र् ए शािी 

गाडवन बघायला गेलो. या 

बागेि िाण्याकरीिा ५०-

६० पायऱ्या चढून िारे् 

लागिे. बागेर्धून दाल 

सरोर्राचे आहण पररसराचे 

दषृ्य हर्लोभहनय ददसिे. 



  या िागेचा शोध घेण्याचे शे्रय काहश्र्रर्धील काहश्र्री पिंहडिािंच्या कुळाहिल 

र्हिला सिंि रुपा भर्ान यािंच्याकड ेिािे. रुपा भर्ानी यािंच्या कुटूिंबाचे आडनार् साहिब अस ेिोिे. 

त्यार्रून या झऱ्याला चश्र्े साहिब अस ेसिंबोधल ेिायचे. कािी कालानिंिर त्याचा अपभ्रिंश िोऊन 

त्याला चश्र्ेशािी अथर्ा चश्र् ए शािी या नािंर्ाने ओळखले िायला लागले. कालािंिराने र्ोगल 

शासकािंनी त्याचा र्ुगल गाडवन तर्रुपाि हर्तिार केला. 

 

 सध्या या गाडवनर्ध्ये िाण्याकरीिा हसर्ा सुरिा दलाच्या क़डक पिाऱ्यािून िारे् लागिे. 

सुरिा चौकीच्या गेटर्धनू आधी आर्ची ररकार्ी गाडी पुढ े गेली. निंिर आम्िी सर्विण र्टेल 

हडटेक्टर सारख्या र्हशनर्धून पहलकड ेगेलो. िेहथल सुरिा िर्ानािंनी आर्ची आतथेन चौकशी 

केली. हर्शेर्ष म्िणिे चौकशी करणारा िर्ान र्राठी बोलणारा िोिा. 

 चश्र् ए शािी बागेला भेट ददल्यानिंिर आम्िी श्रीनगरचे र्ैभर् र्ानल्या गेलले्या िुहलप 

गाडवनला भेट द्यायला गेलो. ि ेगाडवन श्रीर्हि इिंददरा गािंधी यािंच्या तर्ृिीहप्रत्यथव हनर्ावण करण्यािंि 

आले आि.े ि ेआहशया खिंडाहिल सर्ावि र्ोठे िुहलप गाडवन आि.े १२ िके्टर एर्ढ्या प्रचिंड िागेि 

हनर्ावण करण्यािंि आलेले ि े गाडवन पिाणे म्िणिे डोळ्यािंना र्ेिर्ानीच आि.े हनरहनराळ्या 

रिंगाच्या िुहलप फुलाचे ि े गाडवन आहखर् रेहखर् आि.े या रठकाणीदहेखल अनेक फोटो काढल े

व्िीडीओ केला. श्रीनगरर्ध्ये आल्याचे साथवक झाले असा भार् ि ेगाडवन पाहून र्नाि आले. 



 िुहलप गाडवन एर्ढे भव्य िोिे की, िे बघिा बघिा र्ेळ कसा हनघुन गेला िे कळलेच नािी. 

त्यारु्ळे आर्ची बघायची अनेक रठकाण ेहर्स झाली. शिंकराचायव र्िंददर िरी बघायला पाहििे 

िोिे कारण शिंकराचायाांचे र्िंददर कुठे असलले ेऐकल ेनव्ििे. आि आर्चा श्रीनगरचा शेर्टचा 

र्ुक्कार्  िोिा त्यारु्ळे इलाि नव्ििा. 

     सिंध्याकाळी िाऊस बोटीर्र आलो िेव्िा एक धक्कादायक बािर्ी सर्िली. बडोदा येथील 

एक फॅहर्ली फारुकभाईंच्या बहिणीच्या िाऊसबोटर्र उिरली िोिी. िे एकूण हिघेिण तर्ि:ची 

कार घेऊन आल ेिोिे. गाडी िे तर्ि: चालर्ि िोिे. आि िे फारुकभाई यािंच्या भाच्याला रतिा 

दाखर्ायला घेऊन सोनर्गव येथ ेगेले िोिे. सोनर्गव येथ ेिी कार बफावर्रून हतलप िोऊन खोल 

दरीि कोसळली िोिी. गाडी चालर्णारा िो गेतट हिर्िंि िोिा परिंिु त्याच्या शररराची इिकी 

र्ोडिोड झाली िोिी की, त्याला अहिदििा हर्भागाि दाखल िोिे. त्याची पत्नीदहेखल गिंहभर 

िखर्ी िोिी. फक्त 

त्याचा र्ुलगा आहण 

फारुकभाई यािंचा 

भाचा सिी सलार्ि 

िोिे. या घटनेर्ुळे 

फारुक भाई हिकड े

िॉहतपटलर्ध्य े गेल े

िोिे.   

 आि आठर्ले 

यािंचा र्ाढददर्स िोिा 

त्याहनहर्त्ताने सकाळी त्यािंना औिण करून झाले िोिे. आिा सिंध्याकाळी कापण्यासाठी केक आला 

िोिा. परिंिु घडलले्या प्रसिंगाचे त्यार्र सार्ट आले िोिे. रात्री िेर्ण्यापूर्ी केक कापण्याचा 

कायवक्रर् झाला. िेर्णाि हतर्टदहेखल केले िोिे. रात्री आम्िी झोपेपयांि फारुकभाई 

िॉहतपटलर्धून आल े नव्ििे. र्ातिहर्क आि आठर्ले यािंच्या र्ाढददर्साच्या हनहर्त्ताने िे 

िाऊसबोटला लाईटटिंग करणार िोिे. तर्ि: हगटार र्ािर्ून बथव ड ेगीि गाणार िोिे. परिंिु िो 

योग नव्ििा.  

  



ददर्स आठर्ा 

पिलगार् दशवन 

  

 

आि ददनािंक २१ र्ाचव २०१६! आिा थोड्याच र्ेळाि िी िाऊसबोट सोडायची िोिी. 

काल रात्री उहशरा फारुकभाई िॉहतपटलर्धून आल े िोिे. त्या गुिराथी र्ाणसाच्या हिर्ाला 

असललेा धोका टळला िोिा. परिंिु िो तर्ि:च्या पायार्र ऊभा रिाण्याची शक्यिा कर्ी िोिी. 

याचा अथव एकच अनोळखी प्रािंिाि भलिेच सािस करण्याच्या भरीस पडू नये. बफाविून गाड्या 

चालर्ण्याचा सरार् असणाऱ्या आहण सरुिसेाठी गाडीच्या चाकािंना लोखिंडी साखळीचा बले्ट 

लार्लले्या गाडीर्धून प्रर्ास करण्याची सक्ती िी पयवटकािंच्या सुरिेसाठीच िोिी ि ेआिा र्नाि 

पके्क झाले. आर्च्याकडदेहेखल िररिरेश्वर येथे यणेारे पयवटक असेच र्ेड ेधाडस करून सर्ुद्राि 

उिरिाि आहण आपल्या हिर्ाला र्ुकिाि. त्यानिंिर बोंबाबोंब र्ात्र शासनाच्या नार्ाने करिाि. 

पयवटनाचा आनिंद घ्यार्ा परिंिु आपल्या बरोबर सगळ्यािंचाच िीर् धोक्याि घाल ूनये.  

 चिा नाश्िा करून फारुकभाईंचा सर्व हिशेब करून आम्िी शागु पलॅेस सोडला. िािाना 

फारुकभाईंच्या फॅहर्लीला कािी हगफ्ट ददले, कारण गेल ेहिन चार ददर्स त्यािंनी आर्च्यासाठी 

चािंगली व्यर्तथा ठेर्ली िोिी. सर्ाांच्या बॅगा परि हशकाऱ्यार्ध्ये ठेर्ण्याि आल्या. िािा िािाच 

लेकला र्ोठी प्रदहिणा घालुन रतत्यार्र आलो. हशकारेर्ालेदहेखल टीप द्या म्िणून पारठशी लागल े

िोिे. त्यािंना रटप दऊेन झाल्यार्र त्यािंनीच रतत्यार्र ििर असलेल्या आर्च्या बसर्ध्य ेआर्चे 

सार्ान चढर्ून ददले. आम्िाला हनरोप दणे्यासाठी रतत्यार्र फारुकभाई आले िोिे. आम्िी गब्बुला 

र्ाटेि सफरचिंदाची बाग आहण केशराची शेिी दाखर्ायला सािंहगिली. काहश्र्रर्ध्य े येऊन 

सफरचिंदाची बाग आहण केशराची शेििं पाहिली नाहिि िर काहश्र्र दशवन पूणवच िोणार नािी. 

साधारण दिाच्या सुर्ारास आम्िी श्रीनगर सोडले. 

 श्रीनगरपासून साधारण सोळ सिरा दकलोहर्टर आल्यार्र पॅंपोर ि ेकेशराकरीिा प्रहसद्ध 

असणारे गािंर् आले. यथे े रतत्याच्या कडलेा केशराचीच शेिे िोिी. सध्या केशराला फुल ेर्गैरे 

येण्याचा ििंगार् नसल्यार्ुळे केशराची शेिी म्िणिे गर्िाने भरलले े र्ाळरान भासि िोिे. 



केशराच्या झुडुपािंना छान हनळी फुल ेआलेली असली की, िे एक हर्लोभहनय दषृ्य असिे. परिंिु िे 

आिा शक्य नव्ििे. फक्त केशराची शेिी पाहिली असे सािंगिा येईल एर्ढा अनुभर् घेिला. 

 

 पॅंपोरनिंिर दिा बारा दकलोहर्टर गेल्यार्र अर्िंिीपुर ि े शिरर्िा गािंर् लागले. यथे े

काहश्र्रर्धील दोन प्रहसद्ध र्िंददरे आििे. त्यािल ेअर्िंिी तर्ार्ी र्िंददर पिलगार्च्या रतत्यार्रच 

आि.े ि ेर्िंददर भारि सरकारच्या पुराित्र् खात्याने सिंरहिि तर्ारक म्िणून िाहिर केल ेआि.े 

र्िंददर पिाण्यासाठी आम्िी गाडीिून खाली उिरलो. सर्ोर भग्नार्तिेहिल र्िंददर िोिे. त्याचे 

अर्शेर्ष इितिि: हर्खुरलेल्या अर्तथेि िोिे. भग्नार्तिेहिल ि ेर्िंददर पाहून र्न हर्र्षण्ण झाले.  

 भगर्ान हर्ष्णूिंचे ि ेर्िंददर नर्व्या शिकाहिल आि.े ि ेर्िंददर इसहर्सन पूर्व ८५३ िे ८८८ 

या काळाि या राजयाचा शासक असणाऱ्या अर्िंिी र्र्वन या रािाने बािंधल े िोिे. ि े र्िंददर, 

अर्िंिीपूर यथेेच हिणोद्धार केलेल े अर्िेश्वर(हशर्) र्िंददर आहण काहश्र्रर्ध्येच असणारे 

र्ािांड(सूयव) र्िंददर िी हिनिी र्िंददरे ग्रीक तथापत्य शैलीहिल आििे. या उद्धर्ति असणाऱ्या अर्िंिी 

तर्ार्ी र्िंददराचे अर्शेर्षािंर्रील कोरीर् कार् पाहून त्यारे्ळच्या तथापत्यकलेच्या भव्यिेची 

कल्पना येिे.  

पिलगार्च्या ददशेने िािाना रतत्याच्या दोन्िी बािुला सफरचिंदाच्या बागा िोत्या. 

आपल्याकड े कोंकणाि आिंब्याच्या बागा असिाि िशाच पद्धहिच्या त्या बागा र्ला र्ाटल्या. 

सध्या पाऊस, स्नो फॉल आहण पानगळीचा ऋिु चालू असल्यार्ुळे सफरचिंदाची झाड ेम्िणिे खराटे 

झालेले िोिे. नुकहिच झाडािंना पालर्ी यायला सुरर्ाि झाली िोिी. अपर्ाद म्िणून एक दोन 



झाडािंर्र हिरर्ी सफरचिंद ेपिायला हर्ळाली.  बागा र्ात्र र्ोठ्या र्ोठ्या िोत्या. आपल्याकड े

कोंकणाि र्ाझी पािंचशे कलर्ािंची, ििार कलर्ािंची आिंब्याची बाग आि ेअसे म्िणिाि, िसे इथ े

पाचशे ििार झाडािंची सफरचिंदाची बाग आि ेअसे म्िणि असारे्ि. 

 

 

  दपुारी दोनच्या सुर्ारास आम्िी पिलगार्ला पोचलो. पिलगार् यथेील र्ुख्य 

आकर्षवण िोिे फ्लॉर्र व्िलॅी. त्याकरीिा घोडतेर्ारी करण ेआर्श्यक िोिे. पिलगार् ि ेअनिंिनाग 

हिल्याहिल एक शिर आि.े ि ेशिर हलड्डर नदीच्या दकनाऱ्यार्र र्सले आि.े ि ेपयवटकािंचे अत्यिंि 

आर्डिे रठकाण आि.े या शिराची सर्ुद्र सपाटीपासूनची उिंची ७२०० फुट आि.े येथ े अनेक 

हसनेर्ािंचे हचहत्रकरण झाले आि.े दरर्र्षी अर्रनाथ यात्रलेा िाणारे लोक प्रथर् यथेे येिाि. यथेुन 

पुढे अर्रनाथ नलिंगापयांि घोड्यार्रून अथर्ा पायी िारे् लागिे. येथील र्ुख्य व्यर्साय पयवटन 

िाच असार्ा. कारण िा सर्व पिाडी भाग आि.े ककिं बहूना सर्व काहश्र्र खोरेच पयवटन व्यर्सायार्र 

अर्लिंबून आि.े  

पिलेगार् येथ े आर्च्या तर्ागिाला िेहथल आर्चे बुकींग असलले्या िॉटेलचे र्ालक 

गफुरभाई ििर िोिे. त्यािंच्या सल्यानुसार आम्िी आधी िॉटेलर्र न िािा साईट सीइिंग करून 

िायचे ठरर्ले. त्यािंच्याच र्ध्यहतथने घोड ेठरर्ल.े 



 पिलगार् येथील घोडतेर्ारी िा एक र्ेगळाच अनुभर् िोिा. येथ ेएक घोडरे्ाला दोन दोन 

घोड ेर्ॅनेि करि िोिा. घोडतेर्ारीची र्ाट अहिशय अर्घड िोिी. कालच भरपुर पाऊस आहण 

बफव  पडला िोिा त्यारु्ळे डोंगराि सर्वत्र त्या हर्िळलेल्या बफावचे झरे र्िाि िोिे. त्या र्ाित्या 

पाण्यािंिून दगड, गोटे, हचखल यािून र्ाट काढीि घोड ेआपला र्ागव आक्रर्ि िोिे. अहिशय हिव्र 

चढण आहण उिरण असललेा िा रतिा िोिा. अशा प्रकारच्या र्ाटेला आपल्याकड े ढोरर्ाट 

म्िणिाि. आर्चे घोड े त्यािूनच आर्चे ओझे घेऊन िाि िोिे कर्ाल त्या घोड्यािंची आहण 

घोडरे्ाल्यािंची. घोडरे्ाल ेआर्च्याबरोबर पायी चालि त्या दगडाळ सरपटणाऱ्या रतत्याने चालि 

िोिे. घोडरे्ाल ेिस ेअगदी र्ृद्ध िोिे िसेच पोरगेलेदहेखल िोिे. िरुण र्ात्र फार कर्ी िोिे. 

 

 घोडरे्ाल्यािंनी आम्िाला कारहगल पॉईंट, पिलगार् हलड्डर ररव्िर पॉईंट, चिंदनर्ारी, आरु 

व्िलॅी, हशकार पॉईंट एर्ढे पॉईंट दाखर्ल.े िर्ार्ान तर्च्छ असल्यास या रठकाणाहून श्रीनगर 

पररसर ददसिो असे एका पॉईंटर्र आम्िाला त्यािंनी सािंहगिले.  कारहगल पॉईंटर्रून जया रठकाणी 

कारहगल यदु्ध झाल ेिे हशखर ददसि िोिे. दसुऱ्या एका पॉईंटर्रून हलड्डर नदीचे हर्ििंगर् दषृ्य 

ददसि िोिे.  

 पूणव चढण चढून गेल्यार्र एक छान पठार िोिे. र्ति हिरर्ळीला हचनार, पाईन, दरे्दार 

या र्ृिािंच्या गदव झाडीची कुिं पण घािल्यासारखी नभिंिच िोिी. त्या पाश्ववभूहर्र्र िहर्नीर्र 

सगळीकड े बफव च बफव  पसला िोिा. थोड े उिंचर्टे सोडून सर्व िहर्न बफावने झाकलेली िोिी. 

उन्िाच्या कर्डशािंनी बफव  सोन्यासारखा चकाकि िोिा. या पठाराला बैसरन(Baisaran) पठार 

असे म्िणिाि. या बैसरन पठारार्रील बफावर्रून दफरायला खूपच र्िा यिे िोिी. ि ेपठार खूपच 

र्ोठे असल्याने िेथे असलेली गदी िाणर्ि नव्ििी. या पठारार्र एक झाड िोिे त्या झाडाला 



ददड दोन फुटािंर्र एक फािंदी फुटून िी दोन झाड ेझाल्यासारखी ददसि िोिी. खाली असलले्या 

बफावच्या पाश्ववभूर्ीर्र त्या बेचकीि उभ ेराहून  फोटो खूपच छान येि िोि. त्यारु्ळे त्या पॉईंटर्र 

बरेच फोटो काढून झाल.े 

 

 आिापयांि कुठे बघण्याि न आललेा एक गेर् हिथ ेपिायला हर्ळाला. चेंडूच्या आकाराच्या 

एका र्ोठ्या फुग्यार्ध्ये गॅस भरून त्याि दोन र्ाणसािंना बसर्ून िे फुगे उिारार्रून सोडून ददल े

िाि िोिे. या गेर्ला झोर्बांग असे म्िणिाि. बसैरन पठारार्र बराच र्ेळ घालर्ून त्यानिंिर हिथेच 

असलले्या टपरीर्िा िॉटेलर्ध्ये पोटपूिा केली. त्यानिंिर आर्चा पिलेगार्कड ेपरहिचा प्रर्ास 

सुरु झाला. 

 पिलगार्कड ेपरि िािाना सर्व प्रर्ास हिव्र उिाराचा िोिा. त्यारु्ळे िोल सार्रण ेकठीण 

िाि िोिे. एकाबािुला अहिशय खोल दरी त्यािच दगड, गोटे राडा, रोडा याने भरलेली अहि 

नचिंचोळी र्ाट यार्ुळे अिरश: िीर् र्ुठीि नािी िर घोड्याच्या लगार्ाि धरून आम्िी िाि 

िोिो. घोड्यार्र एकाबािुलाच र्िन पडणार नािी याची दििा घेि आर्ची घोडतेर्ारी चाल ू

िोिी. अखेर एकदाचा आर्चा घोड्यार्रचा प्रर्ास सिंपला आहण आम्िी आर्ची गाडी िेथे पाकव  

केली िोिी िेथे आलो.  



 सिंध्याकाळी सिा र्ाििा आम्िी िॉटेलर्र पोचलो. ि े िॉटेल आर्च्या पूणव सिलीच्या 

र्ुक्कार्ाच्या रठकाणािंचा हर्चार करिा एक निंबरचे िॉटेल िोिे. रुर्च्या हखडकीिून बािरेील 

हनसगव सौंदयव खूपच छान ददसि िोिे. रुर्चे इिंटीररअरिी खूप चािंगल ेिोिे. बेडर्र पािळ गादी 

िोईल एर्ढ्या िाडीची रिई, हशर्ाय रग आहण इलेक्ट्रीक हिटींग रगदहेखल िोिा. अथावि आिाचे 

िापर्ानदहेखल हिन अिंश सेहल्सएस िोिे.  

 आिच्या घोडतेर्ारीने अिंगाचा खुदाव झाला िोिा त्यारु्ळे कढि कढि पाण्याने आिंघोळी 

केल्या. सकाळपासून फारस ेखाणे झाल ेनसल्याने आहण र्ािार्रणाचा पररणार् म्िणून असले ्

कडकडून भूक लागली िोिी. त्यारु्ळे बरोबर आणलेल्या पदाथाांचा नाश्िा केला. नाश्िा झाल्यार्र 

येथे िर्ळच र्ार्लेश्वराचे र्िंददर आि ेअसे सर्िले. िेथे दशवनाला िाण्याकरीिा म्िणून हनघालो 

िो अचानक सगळीकडचे लाईट गेल ेआहण पूणव काळोख झाला. त्यारु्ळे अनोळखी प्रदशेाि उगाच 

भटकण्यापेिा परि िॉटेलाि परि आलो. एकूणच श्रीनगरच्या पररसराि असिाना दरे्दशवनाचा 

योग कािी आला नािी. 

 

 र्ातिहर्क र्ार्लेश्वराचे र्िंददर आर्च्या िॉटेलपासून अगदी िर्ळ िोिे परिंिु नेर्की िागा 

दाखर्णारा कोणी नसल्यार्ुळे आम्िाला दरे्ळाि िािा आले नव्ििे. त्या र्ार्लेश्वराच्या र्नािंि 

आम्िाला दशवन द्यायचे नव्ििे. िॉटेलाि आल्यार्र या र्िंददराची र्ाहििी हर्ळाली िी फार 

र्ित्र्ाची िोिी. या र्िंददराला पौराहणक सिंदभव आि.े ि ेर्िंददर इसर्ीसन पूर्व ४०० र्र्षाांपूर्ीचे 

असण्याची शक्यिा आि.े पार्विीने आपल्या र्ळापासून बनहर्लेल्या गणपहिला स्नानाला िािाना 

िारपाल म्िणून बसहर्ल.े त्यारे्ळी त्याने प्रत्यि शिंकारािंना अडहर्ले िोिे िो प्रसिंग यथेे घडला असे 



म्िणिाि. “र्ा र्ल” याचा अथव िाऊ नका असा िोिो. म्िणून या र्िादरे्ाचे नािंर् र्ार्लेश्वर अस े

पडले. 

 िॉटेलाि परि आल्यार्र िासाभराने लाईट आल ेत्याकाळाि बेडर्र पडुन रिाणेच पसिंि 

केले. कारण घोडतेर्ारीचे पररणार् िाणर्ायला लागल ेिोिे. लाईट आल्यार्र नऊच्या सुर्ारास 

सर्ाांनी एकत्र डायननिंग िॉलर्ध्य ेिेर्ण केल ेआहण िाति टाईर्पास न करिा लगेचच झोपायला 

गेलो. उद्या िम्र्लुा िायचे िोिे. येिानाचा श्रीनगर िम्र् ु िायर्ेचा अनुभर् चािंगला नव्ििा 

त्यारु्ळे प्रर्ासाला दकिी र्ेळ लागेल याचा भरर्सा नव्ििा. सार्धगीरी म्िणून उद्या पिाटे पािंच 

र्ाििाच र्ागावला लागायचे अस ेठरर्ल ेिोिे.  

 

  



 

  



दसुर् या भागाची प्रतिार्ना 

  

तेथे कर माझ ेि ळती या माझ्या प्रवास वणगिात्मक प स्तकाचा द सरा भार् वाचकाुंच्या 

समोर सादर करतािा मला अनतशय आिुंद होत आह.े  

या भार्ाला तेथ ेकर माझ ेि ळती ह ेिाुंव दणे्याचे कारण आह,े या प्रवासाच्या टप्यात 

आम्ही िास्तीत िास्त शनहदाुंच्या, शूरवीराुंच्या, स्वातुंत्र्याकरीता प्राण अपगण करणाऱ्या 

दशेभक्ताुंच्या वीरभूमीला भटे कदली होती. त्यातल ेपनहलेच रठकाण होते पुंचफ ला येथील शनहद 

भर्त नसुंर्ाुंचेकाका  सरदार अनित नसुंह याुंचे स्मारक. त्यािुंतर िेतािी स भार्षचुंद्र बोस याुंच्याशी 

सुंबनर्त रठकाण, स भाश बोहली, त्यािुंतर र्ोरखा रेनिमेंटिे बाुंर्ललेे भर्स  िार् मुंकदर, त्यािुंतर 

भेट कदली ती बाघा बॉडगर, िानलयिवाला बार्, क रुक्षेत्र, आनण शेवटी पानिपत ही सवग स्थळे य ध्द 

क्षेत्र आहते अथवा त्याच्यानश सुंबुंनर्त आहते. 

हा माझा प्रयत्न आपल्यला आवडल्यास मला अवमय कळवावा. आपला अनभप्राय मला 

नलनहण्याचा िवा उत्साह दईेल. 

श्रीवर्गि                                    अनिल अिुंत वाकणकर.  



ददर्स नर्र्ा 

पिलगार्पासनू िम्र् ुपयांि 

  

आि २२ र्ाचव २०१६! पिाटे रठक पाच र्ािुन दिा हर्हनटािंनी सर्विण बसपाशी उभ े

िोिो. काल अगदी िरुरी पुरिे सार्ान गाडीिून उिरर्ले िोिे. त्यारु्ळे सार्ान चढर्ण्याचा 

प्रश्नच नव्ििा. गब्बुने गाडीचे इिंहिन चालू केले िोिे. िापर्ान शून्य अिंशापेिा कर्ी असारे् कारण 

गाडीच्या काचेर्र बफव  साचला िोिा. १५-२० हर्हनटे इिंहिन गरर् झाल्यार्र प्रर्ासाला सुरर्ाि 

झाली. र्ािार्रण अहिशय थिंड असल्याने रतत्यार्र र्ािनािंची गदी नव्ििी. त्यारु्ळे श्रीनगर िम्र् ु

िायर्े येईपयांि हर्ना अडथळा प्रर्ास झाला. िायर्े सुरु झाल्यार्र र्ात्र गाडी दर दिा हर्हनटािंनी 

थािंबि िोिी. र्ाििूकीचे हनयिंत्रण हसर्ा सरुिा दलाचे िर्ान करीि िोिे. त्यारु्ळे प्रर्ास हधर्ा 

असला िरी चाल ूिोिा. कोणिेिी र्ािन र्ध ेघसुि नव्ििे. 

 रार्बन गेल्यार्र श्रीनगरला येिाना हिथे िेर्ण केल ेिोिे त्याच्या िर्ळपासच्या एका 

र्ैष्णो धाब्यार्र र्ागच्यासारखाच रािर्ा राईस आहण रािर् रोटीची ऑडवर ददली परिंिु आि 

चर् र्ात्र पूर्ीसारखी नव्ििी. त्या िॉटेलच्या र्ागच्या बािुला एक धरण ददसि िोिे. त्या धरणाचे 

दषृ्य र्ात्र र्नर्ोिक िोिे. 

 िािाना पार्सार्ुळे रहिि झालेल्या पटणी टॉप येथील नाग र्िंददराि आि गेलो. ि ेनाग 

र्िंददर दक्रर्ची यथे ेर्िंिालाई िर्ळ आि.े यथे ेशिंकर भगर्ान आहण र्ािा पार्विी यािंचा हर्र्ाि 

झाला िोिा असे र्ानले िािे. पटणी टॉप येथील ि ेसर्ावि िुने र्िंददर आि.े पटणी टॉप येथील 

सर्ाांि उिंच टेकडीर्र असललेे ि ेर्िंददर ६०० र्र्षे िुने आि.े नाग पिंचर्ीच्या ददर्शी येथ ेििारो 

भक्त दशवनाला येिाि. 

 पटणी टॉपनिंिर र्ात्र प्रर्ास हर्ना अडथळा आहण पूणव र्ेगाि सुरु झाला. िम्र्ुर्ध्य ेप्ररे्श 

करण्यापूर्ी िार्ी नदीचे दशवन झाले. या नदीच्या नािंर्ार्रूनच िम्र्ु शिराचे नािंर् िम्र्ु िार्ी 

असे पडल ेआि.े  



 

 िम्र्ुर्ध्ये पोचायला रात्रीचे आठ र्ािल.े िम्र्ुर्ध्ये आम्िी िॉटेल इिंटरनॅशनलर्ध्य े

उिरलो िोिो. िॉटेल ए.सी. िोिे परिंिु ररनोव्िशेनचे कार् चालू असल्याने आकर्षवक र्ाटि नव्ििे. 

रुर् र्ात्र प्रशति िोत्या. िॉटेलपासून रेल्र्े तटेशन आहण रघुनाथ र्िंददर िर्ळच िोिे. आिा शिराि 

आल्या र्ुळे की काय उकाडा खूपच िाणर्ि िोिा.  

 िॉटेलर्ध्य े चेकइन करून, फे्रश व्िायला पार्णे दिा र्ािल े िोिे. िेर्ण्याकरीिा 

र्ैष्णोधाबा शोधून काढी पयांि त्या धाब्याची बिंद करण्याची र्ेळ झाली िोिी. त्या िॉटेल 

र्ाल्याला ररके्वतट करून दिा र्ाणसािंची िेर्णाची सोय करायला सािंहगिली. िेर्ण झाल्यार्र 

िर्ळच असणाऱ्या रघुनाथ र्िंददरापयांि चक्कर र्ारून आलो. झोपेपयांि अकरा साड ेअकरा र्ािल े

िोिे. काहश्र्रर्ध्ये दाखल झाल्यापासून आि पहिल्यािंदा रात्रभर पिंखा लाऊन झोपलो. आिा 

उद्या िरा हनर्ािंि िोिे. थोड ेउहशरा उठल ेिर चालणार िोिे. 

****** 

  



ददर्स दिार्ा 

िम्र् ुआहण डलिौसी दशवन. 

  

 

आि ददनािंक २३ र्ाचव २०१६! आि िोळी पोर्णवर्ा आि.े आि िर घरी असिो िर 

िोळीच्या सणाची र्ेगळीच गडबड असिी. घरच्या पुरणपोळीची चर् िोळीचा ददर्स असूनिी 

चाखिा येणार नव्ििी. इकडच्या लोकािंना पुरणपोळी िा प्रकार र्ाहिि असेल असे र्ाटि नािी. 

इकडचा आलु पराठा म्िणिेच इकडची हिखट परुणपोळी. आि बहूदा हिच खार्ी लागेल अस े

ददसिे.  

 सकाळी साडदेिाला रघुनाथ र्िंददराि आलो. सिंपूणव पररसर हसर्ा सुरिा दलाच्या 

िैनाहिखाली िोिा. र्िंददराच्या प्ररे्शिारार्र असलेल ेिर्ान र्राठी िोिे. आम्िी र्राठी बोलि 

िोिो िे ऐकुन त्यािंनी आर्ची आतथेन चौकशी केली. र्िंददराच्या पररसराि सर्वत्र सार्धान 

पोहझशन र्धेले ित्यारी िर्ान ददसि िोिे. र्िंददराि प्ररे्श केल्यार्र सर्ोरच र्िंददराचे 

हनर्ाविे(patron) रािे रणहबरनसिंग यािंचे पोटे्रट िोिे. 

 िम्र्ु शिराच्या र्ध्यर्िी भागाि असणारे रघुनाथ र्िंददर ि ेर्खु्यि: रार्ाचे र्िंददर आि.े 

र्ुख्य र्िंददराचा गाभारा सोन्याच्या पत्र्याने र्ढहर्लेला आि.े गाभाऱ्याि श्रीरार्, हसिा, लक्ष्र्ण 

यािंच्यासि एकूण साि र्िूी आििे. या र्िंददराचा पररसर भव्य असून त्या पररसराि रार्ायणाहिल 

सर्व व्यहक्तर्त्र्ािंची र्ेगर्ेगळी र्िंददरे आििे. िसेच सिंपूणव प्रदहिणा र्ागावर्र अनेक र्िंददरे आििे. 

र्िंददराच्या पररसराि बािंधलेल्या िॉलर्ध्ये असिंख्य शाहलग्रार् बसहर्ल े आििे. त्यािंना 

िेिहिस कोटी दरे्ािंच्या तर्रुपाि पूिले िािे. र्िंददराि प्ररे्श करिाना प्रथर् िनुर्ानाचे 

दासर्ारुिीच्या तर्रुपाहिल र्ूिी असलेल ेर्िंददर आि.े या हशर्ाय एक तर्ििंत्र गणपहि र्िंददर आि.े 

त्या र्िंददराि पिंचर्ुखी गणेशाच्या र्ूिी  आििे. या र्िंददराच्या हनर्र्विीचे कार् या राजयाचे 

र्िाराि गुलाबनसिंग यािंनी सन १८३५ र्ध्ये सुरु केले िे त्यािंचे पुत्र र्िारािा रणहर्र नसिंग यािंनी 

सन १८६० र्ध्ये पणूव केले. 

आम्िी र्िंददराि प्ररे्श केला िेव्िा श्रीरार्ािंच्या आरिीची सुरर्ाि झाललेी िोिी. आरिी 

झाल्यार्र आम्िी हर्धीपरू्वक दशवन घेिले. िेथ ेअसलले्या पूिाऱ्यािंकड ेआम्िी रार्रिा तिोत्राचे 



पठण करण्याची परर्ानगी हर्चारली. िेव्िा त्यािंनी दशवन घेणाऱ्यािंना त्रास िोणार नािी आहण 

आम्िालािी सिि दशवन िोईल अशी िागा आम्िाला बसण्यासाठी दाखर्ली. 

 

  त्यािंनीच आम्िाला बसण्यासाठी गाहलचादहेखल आणून ददला. र्ग त्या गाहलचार्र 

बसून आम्िी सर्ाांनी रार्रायाचे दशवन घेि घेि रार्रिा तिोत्राचे सिंथ सुराि सारु्दाईक पठण 

केले. त्यारु्ळे र्नाला एक र्ेगळेच सर्ाधान हर्ळाले. त्यानिंिर पिंचर्खुी गणेश र्िंददराििी असेच 

श्री गणपहि अथर्वहशर्षावचे पठण केले. या पठनाि िेहथल पूिारीिी साहर्ल झाल.े त्यानिंिर सर्व 

पररर्ार दरे्िािंचे दशवन घिेले. 

 िार्नगरहून प्रर्ासाला हनघाल्यापासून िाति रोकड िर्ळ बाळगायची नािी ि ेधोरण 

ठेर्ले िोिे. त्याप्रर्ाण ेिसे िस ेपसै ेलागहिल िसे ए. टी. एर््.र्धून काढि अस.े आि आिा 

िर्ळची रोकड सिंपली िोिी. त्यारु्ळे पैस ेकाढण्याकरीिा रघुनाथ र्िंददराच्या िर्ळ असणारे 

तटेट बॅंकेचे ए. टी. एर््. शोधून काढल.े 

  ए. टी. एर््.र्धून येईपयांि बाकी सर्विण गाडीि सार्ान भरून ियारच िोिे. र्ी 

आल्यार्र लगेचच गाडी सोडण्यािंि आली. यानिंिर आम्िी िम्र्ुचा दकल्ला पिायला गलेो. “बाहू” 



या नार्ाने या दकल्याचा ओळखले िािे. या दकल्याचे बािंधकार् “रािा बाहूलोचन” याने सुर्ारे 

हिन ििार र्र्षाांपूर्ी केले आि.े या दकल्यार्रून िार्ी नदीचे अद्भूि दषृ्य ददसिे. येथ ेकाली 

र्ािेचे र्िंददर आि.े र्िंददराच्या पररसराि असलेल्या ििंगलाचे सुिंदर बहगचार्ध्य ेरुपािंिर करण्याि 

आलेल ेआि.े या बागेला बाहू बाग म्िणून ओळखले िािे. 

 

 पािंढऱ्या सिंगर्रर्राि बािंधललेे ि ेर्िंददर आकाराने र्ात्र छोटे आि.े याची उिंची केर्ळ ३.९ 

फुट आि.े त्यारु्ळे र्िंददराि एकार्ेळी र्ोिकेच भक्त िाऊ शकिाि. येथ ेरोि कुर्ारीकािंची ओटी 

भरून पूिा केली िािे. ि ेर्िंददर र्िारािा गुलाबनसिंग सत्तेि आल्यार्र १८व्या शिकािंि सन 

१८२२ र्ध्य ेबािंधल ेगेल ेअस ेर्ानल ेिािे. या सिंबिंधी एक कथा सािंहगिली िािे. सुर्ारे ३०० 

र्र्षावपूर्ी “पिंहडि िगिरार्” याच्या तर्प्नाि र्ािा र्िाकाली आली िोिी. हिने त्यािंना सािंहगिल े

की, र्ी हपडींच्या(तर्यिंभ)ू तर्रुपाि डोंगराच्या र्ाथ्यार्र आललेी आि.े त्यानिंिर लोकािंना सध्या 

र्िंददर आि ेत्या रठकाणी नपिंडीच्या तर्रुपाहिल दरे्ी आढळून आली. कािी काळाने त्या रठकाणी 



र्िंददर बािंधण्याि आल.े सध्याच्या काळ्या पार्षाणाहिल र्ूिीची हशला अयोध्येच्या रािाकडून 

हर्ळाली िोिी.  

 र्िंददर पररसराि आणहखिी दरे्ीच्या र्ूिी आििे. र्िंददराचा पररसर छान तर्च्छ िोिा. या 

रठकाणचे एक र्ैहशष्ट म्िणिे येथ ेयणेाऱ्या प्रत्येक भक्ताला अतसल सािुक िुपािला हशरा आहण 

िरभऱ्याची उसळ प्रसाद म्िणून दणे्यािंि येिो. खास बाब म्िणिे िे पदाथव र्ाटी आहण चर्च्या 

सि ददल ेिाि िोिे. प्रसाद ग्रिण करून झाल्यार्र र्ाटी चर्चा घासण्याकरीिा लगेच सेर्ेकरी 

ििर असिाि. 

 या दकल्याच्या िटाच्या पाश्ववभूर्ीर्र अनेक फोटो काढून झाले. दकल्यािल्या 

गाडवनर्ध्येदहेखल फोटो काढले. अशा िऱ्िनेे बाहू दकल्ला पाहून झाल्यार्र डलिौसीच्या ददशेने 

प्रर्ासाला सरुर्ाि झाली.  कािी काळ प्रर्ास झाल्यार्र िम्र्ु काहश्र्रची बॉडवर लागली. 

हसर्ेर्रचा टोल क्रॉस करिाच सगळ्यािंची हप्रपेड हसर् चाल ूझाली. त्यारु्ळे सर्ाांनी भराभरा फोन 

लार्ायला सुरर्ाि केली. र्ाझा कािी प्रश्न नव्ििा कारण र्ी पोतटपेड हसर् बरोबर ठेर्ल ेिोिे.  

 आिा आम्िी पिंिाबर्ध्ये प्ररे्श केला िोिा. दपुारचे दोन र्ािुन गेले िोिे. सगळ्यािंच्या 

पोटाि कार्ळे कार् कार् करायला लागले िोिे. गब्बुला सािंहगिल्यार्र त्याने एका पिंिाबी 

धाब्यार्र गाडी थािंबर्ली. त्या िॉटेलर्धील सरसोका साग आहण र्कईकी रोटी िा तपेशल र्ेनू 

िोिा. सगळ्यािंनी िोच र्ेनू ऑडवर केला. िेर्ण खरोखरच चहर्ष्ट िोिे. भरपेट िेर्ण झाल्यार्र 

परि पुढचा प्रर्ास सुरु झाला. आिा आपण पिंिाबर्धून प्रर्ास करीि आिोि ि ेरतत्याच्या दिुफाव 

असणाऱ्या गव्िाच्या शेिािंर्रून िाणर्ि िोिे. 

 दपुारच्या हिन साडहेिनच्या सुर्ारास गब्बुने गाडी थािंबर्ली आहण येथ े एक खास 

हशर्र्िंददर आि ेअसे सािंहगिले. ि ेर्िंददर म्िणिे हिर्ाचलर्धील प्रहसद्ध हत्रलोकीनाथाचे म्िणिेच 

शिंकराचे र्िंददर िोिे. ि ेर्िंददर रािा अिब सेन याची राणी सलुिान दरे्ी हिने सन १५२०र्ध्य े

बािंधले. या गार्ाचे नािंर् र्िंडी अस ेआि.े बयास नदीच्या दकनाऱ्याला असणाऱ्या गुिंफेि ि ेर्िंददर 

आि.े गुिंफेच्या छिार्धून सिि पाणी रठपकि िोिे. िण ूिेथ ेभगर्ान शिंकराला सिंिि धारेच्या 

तर्रुपाि अहभर्षेकच करीि िोिे. 

ि ेर्िंददर  र्िंडी गार्ाहिल हव्िक्टोरीया पुलाच्या अगदी बािुला आि.े यथेे भक्तािंची खूपच 

गदी ददसि िोिी. बयास नददच्या पात्राििी एक छोटे र्िंददर ददसि िोिे. या रठकाणचा हनसगविी 

सर्ृद्ध आि.े हिरव्यागार र्नराईर्ध्ये नदीच्या पात्राच्या अगदी बािुला असल्याने या रठकाणाचे 



आकर्षवण िाति िोिे. या हिथविते्राचा हर्कास हिर्ाचल प्रदशे पयवटन हर्भागा िफे केला गेला 

आि.े हिथेच असलले्या एका धाब्यार्र चिापाणी करून पुढच्या प्रर्ासाला सुरर्ाि केली. 

 

 

 

  थोड्याच र्ेळाि आम्िी डलिौसीच्या पररसराि पोचलो. डलिौसीची घाटी 

चढायला सुरर्ाि केल्यार्र रतत्याच्या दिुफाव अनेक प्रकारची झाड ेिोिी. परिंिु त्याि लि र्ेधून 

घेि िोिे िे लालफुलािंचे र्ृि. या झाडािंर्र िातर्िंदी सारखी फुल ेआललेी िोिी. ििंगलाचा र्ोठा 

भाग या झाडािंनी व्यापला िोिा. त्या झाडािंच्या फुलािंरु्ळे सर्वत्र लाल रिंग भरून राहिला िोिा. 

निंिर चौकशी केली िेव्िा त्या फुलािंच्या झाडाचे नािंर् “बुऱ्िान” आि ेअसे सर्िल.े या िािीच्या 

झाडािंना लाल, पािंढरी आहण गुलाबी अशी हिन प्रकारची फुले येिाि. या फुलािंचे सरबि, चटणी 

आहण िार् असे पदाथव केले िािाि. हिर्ाचल प्रदशे खादी ग्रार्ोद्योग र्िंडळा िफे या र्तिुिंचे 

उत्पादन आहण हर्क्री केली िािे. 

 आिा आम्िी डलिौसी शिराि प्ररे्श केला िोिा. डलिौसी ि े शिर सन १८५४र्ध्य े

हब्रटीश सरकारने आपल्या कर्वचाऱ्यािंना उन्िाळ्याची सुट्टी घालहर्ण्याकरीिा हनर्ावण केल ेिोिे. 



या शिराचे नािंर् लॉडव डलिौसी या भारिाहिल त्यार्ेळच्या हब्ररटश गव्िनवरच्या नािंर्ार्रून ददल े

िोिे. ि े धौलाधार पर्विार्रील पािंच टेकड्यािंर्र र्सहर्ल े गेल े आि.े या शिराची सर्ुद्र 

सपाटीपासूनची उिंची ६००० िे ९००० फुटािं दरम्यान आि.े 

 आिा सिंध्याकाळ झाली िोिी. आम्िी डलिौसी येथील प्रहसद्ध खज्जर लके या रठकाणाला 

भेट ददली. र्ोठे हिरर्ळ असलले ेर्ैदान, आिुबािुला घनदाट झाडी, एक छोटा िलार् ि ेयेथील 

हनसगव र्ैभर् आि.े घोडरे्ाले, फोटोग्राफर आपापला धिंदा व्िार्ा म्िणून पारठशी लागले िोिे. 

िोळीच्या हनहर्त्ताने सलग चार पाच ददर्स सटुी असल्याने भरपरु गदी िोिी. सशािंची छोटी 

छोटी हपल्ले एका उभट टोपलीि घेऊन कािी र्ाणस ेिेथ ेििर िोिी. लोक त्या सशाची हपल्ल े

असणाऱ्या टोपल्या िािाि घेऊन फोटो काढि िोिे. एक फोटोकरीिा िी टोपली र्ापरण्याचे दिा 

रुपये िी र्ाणस ेघेि िोिी.  

 

 खज्जर यथेील हनसगव सौंदयावचा आनिंद घेऊन झाल्यार्र र्ाटेि एका टेकडीर्र दरे्ीचे र्िंददर 

िोिे िे पिाण्यासाठी गब्बुने गाडी थािंबर्ली. आम्िी चढण चढायला सुरर्ाि केली िेव्िा ददर्स 

र्ार्ळायला सुरर्ाि झाली िोिी. सरु्ारे १५-२० हर्हनटे चालल्यार्र आम्िाला दरे्ीचे दशवन 

घेऊन येणारे कािी भक्त भेटले, िे म्िणाल ेआिा थोड्याच र्ेळाि काळोख िोईल िुम्िाला पुढ े

िाणे र्ुहश्कल िोईल. िरीिी आम्िा र्ोबाईलच्या बॅटरीच्या प्रकाशाि पढुे िाणे चालूच ठेर्ल.े 

िेर्ढ्यािंि र्रून भक्तािंचा दसुरा गु्रप आला. त्यार्ध्ये दरे्ीच्या र्िंददराचे पूिारीबाबािी िोिे. त्यािंनी 



आम्िाला सािंहगिले, आिा र्रिी िाण्याि कािी अथव नािी. दरे्ीच्या र्िंददराच्या पररसराि रानटी 

श्वापदािंचा र्ार्र असिो म्िणून र्ी र्िंददर बिंद करून आलो आि.े िेव्िा दरे्ीच्या दशवनाचा योग 

नािी अस ेसर्िुन आम्िी परि दफरलो. िरीिी या रठकाणी आल्याची आठर्ण म्िणून कािी फोटो 

काढले. 

 आिा रात्र झाली िोिी. र्कु्कार्ाच्या रठकाणी िायची र्ेळ झाली िोिी. आर्च्या 

बुककिं गर्ध्ये कािीिरी गडबड झाली िोिी. त्यारु्ले गब्बुची गेतट िाऊस शोधायची धार्पळ सुरु 

िोिी. आि डलिौसीर्ध्ये प्रचिंड गदी िोिी. त्यार्ुळे र्ािने पार्कां ग करण्याकरीिा िागादहेखल 

हर्ळि नव्ििी. बऱ्याच प्रयत्नानिंिर आम्िाला िव्या िशा पािंच रुर् एकाच रठकाणी हर्ळाल्या. 

डलिौसी ि ेहिलतटेशन असल्याने गेतट िाऊसदहेखल टेकडी टेकडीर्र िोिी. आम्िाला हर्ळालले े

गेतट िाऊस असेच उिंच टेकडीर्र िोिे. हिथ े गाडी िाऊ शकि नव्ििी. त्यारु्ळे अत्यार्श्यक 

सार्ान बरोबर घेऊन गेतट िाऊसर्ध्य ेदाखल झालो. र्िाबळेश्वर, र्ाथेरान िी हिलतटेशन िर्ळ 

असूनिी कधी हिथ ेिाणे झाले नव्ििे िे आिा हिर्ाचलर्ध्य ेशक्य झाल.े रुर् छानच िोत्या. आि 

िर्ार्ानिी खूपच थिंड िोिे. परिंिु आल्िाद दायक िोिे. 

 आिा उद्या डलिौसी दशवनाचाच कायवक्रर् िोिा त्यार्ुले सकाळी लर्कर उठण्याची घाई 

नव्ििी.  

******* 

 

 

 

 

 

 



ददर्स अकरार्ा 

 डलिौसी दशवन 

  

आि ददनािंक २४ र्ाचव २०१६! आर्च्या सिलीचा ११र्ा ददर्स! डलिौसी येथ े

बघण्यासाठी बरेच पॉईंट आििे. त्यारु्ळे आि आम्िी आर्चा पूणव ददर्स यथेेच घालर्णार 

आिोि. सकाळचे प्रािर्र्वधी आहण चिापाणी झाल्यार्र िॉटेलर्र आणललेे सार्ान गाडीि चढर्ून 

िॉटेलर्धून चेक आऊट केले.  

 सर्ावि प्रथर् आम्िी पिंचफुला यथेे दाखल झालो. पिंचफुला यथेे छान धबधबा आि.े िो 

पाहून र्ला हशर्थर घळीची आठर्ण झाली. हशरथर घळी येर्ढ्या उिंचीर्रून िा धबधबा पडि 

नव्ििा िरीिी तपॉट खूपच छान िोिा. िर्ळच दोरीच्या सिाय्याने ियार केललेा पुल िोिा. 

धबधब्याचे पडणारे पाणी शेर्टी एका हर्शाल िलार्ाि िािे त्या रठकाणी बोटींगची सोय आि.े 

त्या िलार्ाच्या काठार्र परर् दशेभक्त सरदार अिीि नसिंि  यािंचे तर्ारक आि.े त्यािंचा पुिळा 

येथे उभा केललेा आि.े ि ेअहिि नसिंग म्िणिे शहिद भगि नसिंग यािंचे काका िोिे. या रठकाणी एक 

र्ाणूस सस ेघेऊन बसला िोिा. आचयावची गोष्ट म्िणिे हिथे असललेे सस ेशािंि बसल ेिोिे. 

 पिंचफुला यथेील हनसगव सौंदयावचा आनिंद घेिल्यानिंिर आम्िी िर्ळच असलले्या सािधारा 

या प्रहसध्द तथळी आलो. सर्ुद्रसपाटीपासून २०३६ हर्टर उिंचीर्र असलेल्या या रठकाणी साि 

झरे छोट्याशा धबधब्याच्या तर्रुपाि पडिाि. या सािधारािंच्या पाण्याि और्षधी गुण आििे असा 

लोकािंचा हर्श्वास आि.े या पाण्याि गिंधकाचा अिंश असल्याने त्र्चा रोग िर बरे िोणारच. यथेील 

हनसगव सौंदयावचा आतर्ाद घेण्याकरीिा िर लोक येथे येिािच हशर्ाय ि ेसाि अप्सरािंचे ककिं र्ा 

दरे्ीचे तथान आि ेअसािी लोकािंचा सर्ि आि.े आपल्याकड ेकोंकणाििी अशी साि आसरािंची 

अशी बरीच तथाने आििे. 

सािधारानिंिर आम्िी सभुार्ष बोिली या पहर्त्र तथळाला भटे ददली. आपल्या दशेाच्या 

तर्ाििंत्र्य सिंग्रार्ाि र्ह्तत्र्ाची भूहर्का बिार्णाऱ्या नेिािी सुभार्षचिंद्र बोस यािंच्याशी हनगडीि 

असे ि ेतथळ आि.े सन १९३७र्ध्य ेइिंग्रिािंच्या कैदिे असिाना नेिािींना टी.बी. झाला िोिा. 

त्यारे्ळी उपचारासाठी आक्टोबर िे र्े १९३७ या काळाि िे पिंचफुला रोडर्रील डॉ.धर्वर्ीर 

यािंच्याकड ेिे राहिल ेिोिे. त्यारे्ळी िे दररोि या रोडर्र दफरायला येि असि आहण या हर्हिरीचे 

पाणी हपि असि. यथेील और्षधी पाण्याने आहण शुध्द िर्ेने िे बरे झाल ेर् निंिर नव्या उत्सािाने 



त्यािंनी परि तर्ाििंत्र्य सिंग्रार्ाि उडी घेिली. या रठकाणी आम्िी नेिािींच्या पहर्त्र तर्ृिीला र्िंदन 

केले. 

 

 

 डलिौसी यथेील आणखी एक प्रहसध्द रठकाण म्िणिे गािंधी चौक. यथेे प्रहसध्द हिबेटी 

बािार आि.े हचनने िेव्िा हिबेटर्र िल्ला केला िेव्िा ििारे हिबेटी आश्रयासाठी येथे तथलािंिरीि  

झाले िोिे. त्याहिल बरेचसे कालािंिराने ि ेशिर सोडून गेले. र्ात्र िािाना रतत्याच्या कडलेा 

त्यािंनी हनर्ावण केललेी लणेी आहण गािंधी चौकाहिल हिबेटी बािारच्या तर्रुपाि आपल्या खूणा 

ठेर्ून गेले. आर्च्यापैकी कािीिणािंनी येथे खरेदी केली. 

 त्यानिंिर आम्िी भेट ददली सभुार्ष चौकाला. यथेे नेिािी सुभार्षचिंद्र बोस यािंचा पुिळा 

उभारला आि.े या चौकािच फ्राहन्सस चचव आि.े त्या चचवला आहण िेहथल झूला भेट ददली. या 



रठकाणी असलेल्या र्ोराने चक्क हपसारा उभारला िोिा. िस ेिार्नगरला आम्िी दररोि र्ोर 

बघिो परिंिु हपसारा उभारलेला र्ोर बघण ेिा र्गेळाच अनुभर् आि.े 

 

 फ्राहन्सस चचवला भेट 

ददल्यानिंिर आम्िी 

डलिौसी शिराच्या 

बािरे पडलो िे सरळ 

चर्ेरा लेकच्या ददशनेे 

हनघालो. डलिौसीहून 

चर्ेरा लेक ३४ 

दकलोहर्टर आि.े परिंिु 

रतिा र्ळणा र्ळणाचा 

आहण पूणवपणे घाट रतिा 

आि.े धरण ददसायल े

लागल े िोिे परिंिु रतिा 

कािी सिंपिच नव्ििा. शेर्टी एका बोगद्यािून गेल्यार्र धरणाचा बोटींग करिा असललेा तपॉट 

ददसायला लागला. िेथनु िर्ळच भालेई र्ािेचे र्िंददर िोिे. आम्िी आधी भालेई र्ािेच्या 

र्िंददराि िायचा हनणवय घेिला. 

 आपल्याकड ेजयाप्रर्ाणे दहिण काशी म्िणून अनेक दरे्तथानािंचे नािंर् घेिले िािे. त्याच 

प्रर्ाणे र्ैष्णोदरे्ीच्या खालोखाल प्रहसध्द असणारी बरीच र्िंददरे आििे त्यापैकीच ि ेएक र्िंददर 

आि.े या र्िंददराि िाण्यासाठी साधारण शिंभर पायऱ्या चढाव्या लागिाि. र्िंददराला छान दगडी 

कर्ान केललेी आि.े 

भद्रकालीला यथेे भालेई र्ािा असे सिंबोधल े िािे.  ि े तथळ भाल्यासारख्या टोकदार 

असणाऱ्या डोंगरार्र असल्याने त्याला भालेई अस े म्िणािाि. सर्ुद्रसपाटीपासून याची उिंची 

३८८० फुट आि.े ि ेर्िंददर चिंबा या हिल्िाच्या रठकाणापासून ४० दकलोहर्टर िर डलिौसी 

पासून ३५ दकलोहर्टर आि.े आहश्वन आहण चैत्र र्हिन्यािंि येथ ेनर्रात्री उत्सर् सािरा केला 

िािो. 



या र्िंददराची कथा र्ोठी रिंिक आि.े र्ािा भद्रकाली रािा प्रिापनसिंग यािंच्या तर्प्नािंि 

आली र् हिने र्ी “भ्रण” येथ ेगाडलले्या अर्तथेि आि,े हिथुन र्ला बािरे काढ आहण योग्य िागी 

र्ाझे र्िंददर बािंध असे सािंहगिले. ि ेभ्रण गािंर् सध्याच्या र्िंददरापासून हिन दकलोहर्टर अिंिरार्र 

आि.े   

 

रािा प्रिाप नसिंग यािंना आपली रािधानी चिंबा येथ ेर्िंददर बािंधायचेच िोिे. त्याला शभु 

शकुन झाला अस े म्िणनु िे आपल्या सैहनकािंसि र्ूिी शोधण्याकरीिा हनघाल.े र्ूिीचा शोध 

घेिल्यानिंिर परि येिाना र्ाटेि िे सर्विण भालईे येथ ेहर्श्रािंिीसाठी थािंबले. हर्श्रािंिी झाल्यार्र 

परि चिंबाच्या ददशेने हनगण्याकरीिा र्ूिी उचलु लागले असिा र्ूिी िागची िालेना. याच्यार्र 

िोडगा काढण्याकरीिा दकलोद येथील ब्राह्मणाला बोलार्ून उपाय हर्चारला िेव्िा त्याने 

सािंहगिले की, दरे्ीची इच्छा इथेच रिाण्याची आि.े दसुऱ्या कथेनुसार येथील ग्रार्तथािंचादहेखल 

दरे्ीला येथुन िलर्ून चिंबाला नेण्यास हर्रोध िोिा, म्िणून त्यािंनीिी रािाला भालेई येथेच र्िंददर 

बािंधण्याची हर्निंिी केली. 

कारण कािी असो रािा प्रिाप नसिंग यािंनी भालेई येथ ेि ेर्िंददर बािंधल.े कालािंिराने रािा 

श्री नसिंग यािंनी त्याचे नूिहनकरण केल.े ददुैर्ाने सन १९७३र्ध्ये र्िंददरार्धील र्ूिीची चोरी 

झाली. परिंिु सुदरै्ाने िी र्ूिी परि सध्याच्या धरणाच्या पररसराि सापडली. परिंिु िेव्िापासून 



त्या र्ूिीर्धून घार्ाच्या धारा लागु लागल्या अस ेम्िणिाि. भालेईर्ािा र्िंददराच्या टेकडीर्रून 

चर्ेरा धरणाचा पररसर अगदी लॅंडतकेप सारखा ददसिो. एर्ढ्या उिंचीर्रून चिंबा खोरे पिाण े

म्िणिे डोळ्यािंना र्ेिर्ानीच आि.े 

भालेई र्ािेचे दशवन करून झाल्यार्र आिच्या लिंचचा र्ेनू कोंकणाहिल दडपे पोि ेकरायचे 

असा ठरर्ला. त्याकरीिा पोि,े र्ीठ, हिखट, िेल िी सर्व सारु्ग्री रोयाहून येिाना बरोबर 

आणलेली िोिी. फरसाण, टॉर्ॅटो आहण कािंद े र्ुिंबईहून आणललेे िोिे. हिरर्ी हर्रची आहण 

कोनथिंबीर भालेई र्ािेच्या पायथ्याशी असलले्या सब्िीच्या दकुानािून घेिली. ओला नारळदहेखल 

िोिा परिंिु िो दकसायचा कसा िा प्रॉब्लेर् िोिा. पोि े कालर्ण्याकरीिा आर्च्या सार्ानाि 

प्लॅतटीकची बालदी िोिी. 

पोि े बनहर्ण्याकरीिा आर्च्या सोबि गब्बुपण कार्ाला लागला िोिा. सरुीने कािंद े

कापण्याि िो र्दि करि िोिा.  िे सर्व साहित्य एकत्र करून प्लॅतटीक बादलीि िे दडप ेपोि े

कालर्ल ेआहण िे खायला र्ात्र खाली चर्ेरा लेकपाशी गेलो. दडपे पोयािंचा बेि र्तिच िर्ला 

िोिा. भरपुर दडप े पोि े खाऊन झाल्यार्र आम्िी लके पिाण्याकरीिा बोटींग करण्याच्या 

धक्यार्र गेलो. 

लेकर्ध्य ेबोटींग करण्याच्या दषृ्टीने चौकशी करायला गेलो असिा त्यािंनी सािंहगिलेले दर 

ऐकुन चाटच पडलो. बोटींग करायचे अिंिर आहण र्ेळ याचा हर्चार करिा दर खूपच िाति िोिे. 

याच्यापेिा खूप कर्ी पशैाि आम्िी र्ािंडर्ा िे र्ुिंबईर्धील गेट र्े पयांिचे अिंिर अगदी कर्ी पशैाि 

पार करिो. त्या िलप्रर्ासाला र्ेळदहेखल बराच लागिो. त्यार्ुळे आर्च्यापैकी कोणीिी 

बोटींगकरीिा गेले नािी. लेकच्या पाश्ववभूर्ीर्र फोटो र्ात्र काढल.े त्यारे्ळी हिथे लेकर्ध्ये बरीच 

बदके पोििाना ददसि िोिी. 

चर्ेरा लेक पाहून िोईपयवि बराच र्ेळ झाला िोिा. आि आम्िाला पठाणकोट येथ े

र्तिीला िायचे िोिे. त्यारु्ळे आर्चा प्रर्ास आिा त्या ददशेने सुरु झाला. 



 

पठाणकोटच्या रतत्याच्या दोन्िी बािुला बरीच आिंब्याची झाड ेददसि िोिी. र्ाटेि एक 

शिरर्िा  गािंर् लागल.े िेथे गब्बुने गाडी थािंबहर्ली.रतत्याच्या बािुला अनेक दकुाने िोिी. त्या 

दकुानािंर्ध्ये हर्कायला ठेर्लेली एक र्ेगळीच र्तिु िोिी. हिचे नािंर् िोिे आर्के पपड. आिंब्याच्या 

रसापासून बनहर्ललेे ि ेपापड म्िणिे आपल्याकड ेबनर्िाि िी आिंबापोळी अथर्ा साठे िोिी. 

रायर्ळ सारख्या आिंब्यापासून बनहर्लेली असल्यार्ुळे आिंबट लागि िोिी. आपल्याकड ेहचपळुण 

रत्नाहगरी येथे हर्ळिाि िशा िेलीच्या तर्रुपाििी आिंब्याच्या र्ड्या हर्कायला ठेर्लले्या िोत्या. 

अशाप्रकारच्या आिंब्याच्या िेली आम्िाला अर्ृिसरर्ध्येिी निंिर बघायला हर्ळाल्या. 

पठाणकोट येथील गुरुदास परु रोड र्रील न्यू पटेल नगरर्धील गुरुराि गेतट िाऊसर्ध्य े

आम्िी उिरलो िोिो. र्ातिहर्क आर्च्या सिलीच्या हनयोिनाि पठाणकोट येथ ेिायचे नव्ििे 

परिंिु डलिौसीला झालेल्या िॉटेलच्या बुकींगर्ध्य ेझालले्या घोळारु्ळे आम्िी फक्त पठाणकोट यथे े

र्तिीला आलो िोिो. िेहथल कोणिेिी तपॉट बघण्याचा आर्चा शेड्युल नव्ििा. कारण उद्या 

आम्िाला धरर्शाला येथ ेिायचे िोिे. 

******* 

    



ददर्स बारार्ा 

धरर्शाला दशवन 

 

 

आि ददनािंक २५ र्ाचव २०१६! सकाळी िरा उहशरा म्िणिे साड ेआठ र्ाििा सगळीिण 

ियार िोऊन गाडीर्ध्ये ििर झाल.े आि धरर्शाला पररसर दशवन िा आर्चा कायवक्रर् िोिा. 

धर्वशाळा ि ेहिर्ाचल प्रदशेर्धील र्ोठे शिर असून ि ेहिल्याचे रठकाण आि.े ि ेशिर 

“भागसु”या नार्ानेदहेखल ओळखल ेिािे. येथ े दलाई लार्ा यािंचे हनर्ासतथान आहण हिबेटी 

प्रशासनाचे र्ध्यर्िी रठकाण आि.े पिंिप्रधान नरेंद्र र्ोकदिंनी तर्ाटव हसटी योिनेर्ध्ये हनर्डलेल्या 

१०० शिरािंपैकी ि ेएक आि.े दरे्दार र्ृिािंच्या दाट र्नराईने यकु्त अश्या कािंग्रा घाटीर्ध्य ेर्सललेे 

ि े हनसगवरम्य तथळ आि.े एर् ् हस हलओडगिंि, भागसुनाग, धरर्कोट, नड्डी, फॉरहसथगिंि, 

कोिर्ाली बझार, कचेरी अड्डा, धारी, रार्नगर, हसद्धपुर आहण हसध्दबारी िी या शिराची 

उपनगरे आििे. 

धर्वशाळा येथ ेआिंिर राष्ट्रीय दक्रकेटच ेर्ैदान आि.े ि ेआिंिर राष्ट्रीय दिावचे र्दैान आि.े येथ े

आय पी एल् च्या, एकददर्सीय, टेतट र्ॅच असे सर्व प्रकारचे सार्ने िोिाि. आम्िी ि े र्ैदान 

पिार्यास गेलो परिंिु सरुिेच्या कारणा र्रून आम्िाला आि सोडल ेनािी. 

धर्वशाळा शिरार्ध्य े प्रर्ेश करिाना लि र्ेधून घेिो िो गोरखा रेहिर्ेंटचा कॅटोन्र्ेंट 

एररया. ि ेसर्व शिर टेकड्या टेकड्यािंर्र र्सललेे आि.े सर्वप्रथर् आम्िी नड्डी या हर्भागाि उिरलो. 

िेथे पािंच सिािण तटँडर्र दरु्बवणी घेऊन उभे िोिे. त्या दरु्बवणीर्धून िे दरूर्रच्या हशखरािंर्र 

असणारे हनरहनराळे पॉईंट दाखर्ि िोिे. 

थोड ेपुढ ेगेल्यार्र बुरान फुलािंची झाड ेिोिी. अगदी िािाने काढिा येहिल इिक्या िर्ळ 

हिथल्या झाडािंर्र फुल ेिोिी. िी फुले काढून आम्िी सगळ्यािंनी त्या फुलािंसोबि फोटो काढल.े 

बायकािंनी केसाि र्ाळून िर पुरुर्षािंनी शटावच्या बटनिोलर्ध्य ेलार्ूनिी फोटो काढल.े 

थोड ेअिंिर चालुन गेल्यार्र र्ािा हनर्वलादरे्ी यािंनी तथाहपि केलेल्या सिि योग आश्रर्ाि 

गेलो. त्या रठकाणी र्ेहडटेशनसाठी रिाण्याचीिी व्यर्तथा आि.े र्ाचव १९८५र्ध्य ेतर्ि: र्ािािी 



आहशर्ावद दणे्यासाठी येथे राहिल्या िोत्या. सर्ाांनी िेथे चालू असलले्या र्ेहडटेशनर्ध्ये सिभाग 

घेिला. र्ेहडटेशननिंिर र्नाला शािंििा आहण िरलिा आल्याचे िाणर्ले, सर्ाधान र्ाटले.  

 

हनर्वला र्ािा यािंनी तथाहपि केलले े सिियोग कें द्र पाहिल्यानिंिर आम्िी भगस ु नाग 

र्िंददराि िाण्याचे ठरहर्ले. र्ाटेि िािा िािा रतत्याच्या कडलेा असलले ेदाल सरोर्र पाहिल.े 

ि ेदाल सरोर्र म्िणिे एक िलार् िोिा. िलार्ाच्या आिुबािुचा पररसर हनसगवसिंपन्न आि.े 

थोड्याच र्ेळाि आम्िी एर्् हस हलओडगिंि पासनू दोन दकलोहर्टर अिंिरार्र असलेल्या 

भगसुनाग र्िंददराि आलो. भगसूननाग र्िंददर ि ेपुरािन र्िंददर आि.े येथ ेपहर्त्र झर् याच्या पाण्याचे 

एक कुिं ड आि.े कुिं डापासनू र्रच्या बािुला सरु्ारे एक ददड दकलोहर्टर अिंिरार्र भगस ुधबधबा 

आि.े 

भगसु नाग र्िंदीराची किाणी फार पुरािन आि.े िापारयुगाच्या र्ध्यिंिरार्ध्ये दतै्यािंचा 

रािा भगस ुयाची रािधानी अिर्ेर(राितथान) राजयार्धे िोिी. त्याच्या राजयार्ध ेबराच काळ 

पाऊस न पडल्याने प्रिा द:ुखी िोिी. प्रिेच्या प्रर्खुाने रािा भगसुकड ेप्राथवना केली की, आपण 

पाण्याची व्यर्तथा करा अन्यथा आम्िाला दशे सोडुन िाणे भाग पडले. त्यार्र त्याने प्रिेला 

ददलासा ददला आहण तर्ि: पाण्याच्या शोधाकररिा बािरे पडला. दतै्यािंचा िो रािा भगसु तर्ि: 

र्ायार्ी िादगुार िोिा. दफरि दफरि दोन ददर्सािंनी िो १८००० फूट उिंचीर्र असणार् या नाग 

दाल सरोर्रापाशी पोचला. ि ेसरोर्र खूप खोल िोिे. त्याचा पररघ २ र्लै एर्ढा िोिा. आपल्या 



र्ायार्ी शक्तीच्या िोरार्र त्या सरोर्रािल ेसर्व पाणी आपल्या कर्िंडल ुभरल ेआहण िो परि 

आपल्या राजयाि यायला हनघाला असिा रात्र झाल्यार्ुळे िो सध्याच्या भगसु नाग येथ ेथािंबला. 

 

दरम्यान नागदरे्िा आपल्या सरोर्रापाशी आल्यार्र त्यािंना सरोर्र पाण्याहर्ना कोरडे 

झालेले ददसल.े पार्लािंचा र्ागोर्ा घेि घेि त्या िेथे भगसु हर्श्रािंिी घेि िोिा त्या िागेर्र आल्या. 

त्याच्याशी युद्घ करून नाग दरे्िािंनी त्याला र्ारून टाकल.े युद्धाच्या गडबडीि सर्व पाणी 

िहर्नीर्र सािंडल.े त्यारु्ळे कोरड ेपडलले ेसरोर्र पाण्याने भरून गेले. त्याच पाण्याचा झरा यथे े

र्ाििाना आपल्याला ददसि आि.े  

र्रिा र्रिा भगसुने नागदरे्िेची तिुिी केली. त्याने केलले्या तिुिीने नागदरे्िा प्रसन्न 

झाली आहण त्यािंनी भगसुला िुझी इच्छा असले िे र्ाग अस ेसािंहगिले. त्यार्र त्याने र्ाझ्या 

राजयाहिल दषु्काळ दरू व्िार्ा आहण र्ाझे नािंर्िी हर्श्वहर्ख्याि व्िार्े असा र्र र्ाहगिला. त्यार्र 

नागदरे्िेने िथातिु अस ेम्िटल.े या तथानाच्या नािंर्ाि आधी िुझे नािंर् येईल निंिर र्ाझ ेनािंर् घेिल े

िाईल असािी र्र ददला. म्िणून या तथानाला भगसु नाग असे सिंबोधले िािे. त्या घटनेला आिा 

२०१६ साली ९१२८ र्र्षे पूणव झाली आििे.  

कलीयुगाला सुरर्ाि झाल्यार्र यथेे धर्वचिंद रािा राजय कररि िोिा. एके ददर्शी धर्वचिंद 

रािाच्या तर्प्नािंि भगर्ान शिंकर भगर्ान आले र् त्यािंनी या रठकाणी नागदरे्िेने पहर्त्र िलाची 



तथापना केल्या पासून र्ी येथ ेरिायला आलो आि,े िेव्िा िू या तथानी यऊेन र्ाझी प्रहिष्ठापना 

कर अस ेसािंहगिले. िेव्िा धर्वचिंद रािाने यथे ेर्िंददर हनर्ावण केल.े त्या घटनेला या र्र्षी २०१६ 

साली ५१२४ र्रे्ष पूणव झाली आििे.(र्ििंि गणशेहगरिी, भगसुनाथ आश्रस यािंच्या सिंगर्रर्री 

लेखार्रून) 

४ एहप्रल १९०५ ला पणूव कािंग्रा घाटीर्ध्य ेर्ोठा भूकिं प झाला िोिा. त्यार्ध्ये २०,००० 

लोक दगार्ली िोिी. पणूव धर्वशाळा पररसर उध्र्ति झाला िोिा. त्यािच भगसुनाग र्िंददरिी 

उदध्र्ति झाल ेिोिे. त्याची पुन: उभारणी गुरखा रायफलस ्नी केली िोिी. आि भगस ुनाग 

र्िंददर पहिल्या गुरखा रायफलचे पहर्त्रतथान म्िणून ओळखल ेिािे. 

त्यानिंिर आम्िी एर्् हस हलओडगिंि या धर्वशाळा येथील र्ोठ्या हर्भागाि आलो. िा 

हर्भाग हिबेटी बहुल असल्याचे िाणर्ि िोिे. यथेचे दलाई लार्ा यािंचे हनर्ासतथान आि.े ट्रदफक 

पोहलसािंनी आर्च्या गाडीला दलाई लार्ा यािंच्या हनर्ास तथाना पयांि िाऊ ददले नािी. म्िणून 

आम्िी िेहथल चौकाि उिरलो आहण चालि िायला सुरर्ाि केली. 

र्ाटेि र्ेन रोडर्रच एक तिुप ददसले. आम्िी त्या तिुपाला भेट ददली. िेहथल र्ुख्य कि 

बिंदच िोिा. परिंिु बाकी सगळे पाहून आलो. िेथ ेअसलले्या प्रेयर व्िील दफरर्ि दफरर्ि प्रदहिणा 

घािली. त्या प्रेयर व्िीलर्र “ॐ र्णी पद्मे िर्”िी प्राथवना हलहिललेी असिे. 

या तिुपापासून १५-२० हर्हनटे चालि गेल्यार्र दलाई लार्ा यािंचे हनर्ास तथान िोिे. 

प्ररे्शिारािून आि गेल्यार्र डाव्या बािुला एक हिबेटी म्युहझयर् आि.े िेथे हचनने हिबेटी 

लोकािंर्र केलले्या अनहन्र्ि अत्याचाराच्या किाण्या फोटोंच्या तर्रुपाि पिायला हर्ळिाि. 

र्ातिहर्क हिबेट ि ेएक तर्ििंत्र राष्ट्र िोिे. हचनने िे िाब्याि घेण्यासाठी काय काय प्रकार केल े

याचे पुरारे् िेथ ेआपल्याला बघायला हर्ळिाि. 

दलाई लार्ा हनर्ासतथानाि भगर्ान बुद्धािंची भव्य र्ूिी आि.े त्याचप्रर्ाणे आचायव 

पद्मसिंभर् यािंची िी र्िूी िेथे पिायला हर्ळिे. येथ े हिबेटी सिंतकृिीशी हनगहडि ििारो 

ितिहलहखि पोथ्या आहण र्तिु ििन करून ठेर्लेल्या आििे.  

एर्् हस हलओडगिंि र्ध ेआणखी एक हिबेटी लोकािंशी हनगहडि एक र्ातिु पाहिली. त्याचे 

नािंर् टेनहझन ग्र्ॉटसो र्ठ(monstery). या रठकाणी हिबेटी हर्द्य़ाथ्याांचे र्सहिगृि आि.े 



कदाहचि धार्र्वक हशिण सिंतथा असार्ी. एखाद े लँडतकेप असारे् िशी िी र्ातिु बर्फव ल्या 

डोंगरािंच्या पाश्ववभूर्ीर्र ददसि िोिी. 

 

 

हिथुन आम्िी छीलगारी येथे चिाचे र्ळे बघायला गेलो. चिाचे र्ळे पाहिल्यार्र र्ला 

अडुळशाची झुडपे सलग लार्ली आििे असा भास झाला. आम्िी चिाची पाने चुरगळून र्ास 

घेऊन पाहिला. कोर्ळ्या पानािंना नािी पण िुन पानािंना चुरगळल्यार्र चिाचा छान र्ास येि 

िोिा. 

अशा िर् िनेे आिचा पणूव ददर्स धर्वशाळा पररसरािंि घालर्ला. सिंध्याकाळी चारु्िंडा 

दरे्ीच्या र्िंददरािर्ळ एका िॉटेलाि र्ुक्कार्ाला गेलो. िॉटेलच्या पररसराि आणखीिी पािंच सिा 

िॉटेल िोिी. िॉटेलचा पररसर हनसगवरम्य िोिा. रात्री िेर्ण झाल्यार्र शिपार्ली करण्याकरीिा 

थोड ेदफरलो. आि सगळ्यािंची आईसक्रीर् खाण्याची इच्छा िोिी, परिंिु िेथे आईसक्रीर्च उपलब्ध 

नव्ििे.  

 



 

प्रर्ासाला सुरर्ाि केल्यापासून आम्िी एक हनयर् कटािाने पाळला िोिा. िो म्िणिे 

कािीिी झाल ेिरी बाटली बिंद हर्नरल र्ॉटर हशर्ाय पाणी प्यायचे नािी. त्याकरीिा आम्िी 

शक्यिो पाण्याच्या बाटल्यािंचा डझनाचा बॉक्सच खरेदी करि िोिो. या रठकाणी आम्िाला असा 

बॉक्स खूपच तर्ति हर्ळाला म्िणून आम्िी एकदर् हिन बॉक्स खरेदी केले. पाण्याच्या बाबहिि 

दििा बाळगल्यार्ुळे पणूव सिलीच्या काळाि कोणालािी कसलािी त्रास झाला नािी. 

आि ददनािंक २६ र्ाचव! सकाळी जया िॉटेलाि उिरलो िोिो िेथेच चिा पाणी नाश्िा 

करून आठ र्ाििा ियार िोऊन गाडीि बसलो. चारु्िंडादरे्ीचे र्िंददर िर्ळच िोिे. चारु्िंडा देर्ी, 

बजे्रश्वरी दरे्ी, जर्ालार्ुखी दरे्ी आहण नचिंिापूणी दरे्ी िी दरे्ीची चार धार् हिर्ाचल प्रदशे र्ध े

प्रहसद्ध आििे. 

हिर्ाचल प्रदशेर्धील कािंगडा हिल्यािील चारु्िंडा दरे्ीचे र्िंददर बाणेर नददच्या 

दकनार् यार्र पालर्पुर पासून दिा दकलोहर्टर अिंिरार्र आि.े चारु्िंडा दरे्ीचे नािंर् हिने र्ारलेल्या 

चिंड आहण र्ुिंड या दतै्यािंच्या नार्ार्रून पडलेल ेआि.े या सिंदभावि सप्तशिीर्ध्ये एक श्लोक आि,े 

यतर्ाच्चिंडिं च र्ुिंडच गहृित्र्ात्र्र्पुागिा। 



चार्ुिंडहि ििो लोके ख्यािा दरे्ी भहर्ष्यहस।। 

या तथानाला चारु्िंडा निंददकेश्वर धार् असिेी म्िणिाि. चारशे र्र्षाांपूर्ी रािा आहण 

ब्राह्मणाने दरे्ीकड े प्राथवना केली की, भक्तािंना सिि िािा येईल अशा रठकाणी हिचे र्िंददर 

बािंधण्याची परर्ानगी द्यार्ी. दरे्ीने ब्राह्मणाच्या तर्प्नािंि येऊन या गोष्टीला सिंर्िी ददली आहण 

हिने एका ठराहर्क िागी खणल्यास िेथे हिची पुराणकाहलन र्ूिी सापडले त्या र्ूिीची 

प्रहिष्ठापना र्िंददराि करून त्या रठकाणी हिची उपासना करार्ी असे सािंहगिले.  

रािाने कािी र्ाणसािंना र्ूिी आणण्यास पाठहर्ले परिंिु त्यािंना िी र्ूिी सापडली नािी. 

त्यानिंिर दरे्ी परि त्या ब्राह्मणाच्या तर्प्नाि आली आहण हिने सािंहगिले की शोध करण्यास गेलेली 

र्ाणसे दरे्ीची पहर्त्र र्िूी शोधण्याच्या भार्नेने न िािा एखादा दगड शोधण्याच्या भार्नेने 

गेली िोिी म्िणून र्ी त्यािंना सापडल ेनािी. िेव्िा िू सकाळी स्नान करून शुहचभूवि िोऊन पहर्त्र 

भार्नेने शोध घे. त्या प्रर्ाणे िो ब्राह्मण गलेा आहण िी र्ूिी घेऊन दरे्ळाि आला. 

चारु्िंडादरे्ीचे दशवन घेिल्यानिंिर सर्विण र्िंददर पररसरािच असलले्या खादी ग्रार्ोद्योग 

र्िंडळाच्या तटॉलर्ध्ये हशरल.े हिथे हिर्ाचलर्धील र्तिु हर्कायला ठेर्लेल्या िोत्या. हिथुनच 

आम्िी बुरान फुलािंचे सरबि आहण चटणी खरेदी केली. 

चारु्िंडादरे्ीच्या दशवनानिंिर आम्िी िर्ळच असलले्या “गोपाळपुर”हचहडयाघरर्ध्य ेगेलो. 

त्यार्ध्ये र्ाघ, नसिंि, हिर्ालयार्धील अतर्ले, सािंबर, िरण,े कोल्ि,े सस ेअस ेबर् याच प्रकारचे 

प्राणी आहण पिी िोिे. त्या हचहडयाघरर्ध्ये अनेक प्रकारची झाडिेी िोिी. 

हचहडयाघर बघुन झाल्यार्र आम्िी दरे्ीच्या चारधार्ािंपैकी एक असलेल्या बजे्रश्वरी 

दरे्ीच्या र्िंददराि गेलो. र्िंददराचे आर्ार प्रशति िोिे. सोर्नाथ र्िंददराप्रर्ाणे या र्िंददराकड े

असलले्या प्रचिंड सिंपत्ती कररिा र्िर्िंद घोरीने दोनदा ि ेर्िंददर लटुल ेिोिे. १९०५ साली झालले्या 

भूकिं पार्ध्य ेि ेदऊेळ पूणव उध्र्तथ झाले िोिे. पिंधरा र्र्षाांनी िे परि खुल ेझाले.  

दरर्र्षी सिंक्रािीच्या ददर्शी येथ ेर्ोठा उत्सर् िोिो. आठर्डाभर चालणार् या या उत्सर्ाि 

दरे्ीला प्रथर् िूपाने स्नान घािल ेिािे. त्यानिंिर १०० र्ेळा साध्या पाण्याने आिंघोळ घािली 

िािे. स्नानानिंिर र्ािेला फुलािंनी सिहर्ली िािे. 

 



 

आपल्याकड ेहशखर नशिंगणापुर येथ ेजयाप्रर्ाणे हपिळेच्या निंददच्या र्ूिी आििे, 

त्याप्रर्ाणे बजे्रश्वरी र्िंददराच्या बािरे सभार्िंडपाि चार पािंच हपिळेच्चा नसिंिािंच्या र्ूिी आििे. 

र्िंददराच्या रतत्यार्र प्रसाद, हनरहनराळ्या प्रकारच्या र्ाळा, प्रसाधनाचे साहित्य, पूिा साहित्य 

यािंची खूप दकुाने आििे. 

बजे्रश्वरी र्ािेच्या दशवनानिंिर आम्िी कािंगडा शिराच्या नहिकच असलेला कािंगडा दकल्ला 

बघायला हनघालो. िािा िािा र्ाटेि एका शर्ाव धाब्यार्र िेर्णासाठी थािंबलो. गब्बुने(आर्च्या 

बसचा ड्रायव्िर) सािंहगिले की, भारहिय दक्रकेट रटर्र्धील खेळाडु या धाब्यार्र खास 

िेर्णासाठी थािंबिाि. िेर्णासाठी अथाविच पराठ्याचे प्रकार िोिे. या सिलीर्धे एकुणच 

सगळीकड ेपराठ्याचे प्रकार िाति िोिे. प्रत्येक रठकाणची चर् र्ात्र र्ेगळी असायची. 



कािंगडा दकल्ला कटोच या रिपुि रािघराण्याने बािंधलेला िोिा. या रािघराण्याचे र्ूळ 

र्िाभारि काहलन हत्रगिव राजयाशी िािे. िा हिर्ालयाहिल सर्ावि र्ोठा आहण दशेाहिल 

कदाहचि सगळ्यािंि िुना दकल्ला आि.े या दकल्यार्रून र्ोगल बादशिा अकबर यानेदहेखल िार 

पत्करली िोिी. कािी काळाने अकबर बादशिाचा र्ुलगा ििािंहगर याने र्ात्र िो नििंकला िोिा. 

या दकल्याकररिा अनेक लढाया झाल्या. त्यारु्ळे िा दकल्ला हशख, रिपुि, र्ोगल, गुरखा अशा 

अनेक राजयकत्याांच्या िाब्याि आलटुन पालटुन िोिा. अखेरीस १८०६ साली िा दकल्ला 

हब्ररटशािंनी घेिला िोिा. १९०५ च्या भूकिं पार्ध्ये पडझड िोईपयांि िा दकल्ला हब्ररटशािंकडचे 

िोिा. 

 

दकल्यार्ध्य े िायला छान फरसबिंदी रतिा आि.े फरसबिंदी रतत्याच्या दहिण बािुला 

लक्ष्र्ी नारायण, हसिला दरे्ी आहण अिंहबकादरे्ी यािंच्या उभ्या र्ूिी आििे. दकल्ल्याला अनेक 

दरर्ािे आििे. त्यािंची नािंरे् अिानी दरर्ािा, अहर्री दरर्ािा, ििािंहगरी दरर्ािा, दशवनी 

दरर्ािा, रणहिि नसिंग दरर्ािा अशी आििे. 

या दकल्ल्यार्ध ेिािाना सर्ोरच्या टेकडीर्र ियिंिीर्ािा र्िंददर ददसिे. ि ेदऊेळ गुरखा 

सेनेचा प्रर्ुख बडा कािी अर्रनसिंग थापा याने बािंधले िोिे. कािंगडा दकल्ल्याच्या बालेदकल्ल्यार्ध्य े



अिंहबकार्ािा आहण िैन र्िंददर एकाच छिाखाली आि.े या र्िंददरार्ध्य ेबसून “श्री सूक्ताचे”पठण 

केले. एकाच छिाखाली दोन र्ेगळ्या प्ररृ्त्ती असलले्या दरे्िािंची र्िंददरे कशी काय याचा र्ला 

प्रश्नच पडला. कारण अिंहबकार्ािा म्िणिे सकल शस्त्र धारी आहण असुरािंचा शस्त्राने हर्ध्र्िंस 

करणारी दरे्िा, िर िैन दरे्िा िी अनििंसेचा पुरतकार करणारी, या दोघािंची र्िंददरे एकत्र 

बािंधण्याचा काहििरी र्ेगळा ििूे असार्ा. दकल्ल्यार्धे लक्ष्र्ी नारायणाचेदहेखल र्िंददर आि.े 

दकल्ला उिरिाना आम्िी र्राठीि बोलि बोलि दकल्ला उिरि िोिो. िे ऐकुन दकल्ला 

चढणार् या एका फॅहर्लीने ऐकले आहण त्यािंनी आर्च्याशी सिंर्ाद साधला. कारण िेिी 

र्िाराष्ट्रार्धील परिंिु सध्या ददल्ली आहण धर्वशाळा येथ ेरिाणारे िोिे. त्याहिल र्ुलगी िर चक्क 

श्रीर्धवन येथील िोिी. 

कािंगडा दकल्ला पाहून झाल्यार्र आम्िी जर्ालार्ुखी या चारधार्र्धील एका दरे्ीच्या 

दशवनाला िाण्यासाठी हनघालो. कािंगडा दकल्ल्यापासून जर्ालार्ुखी गार् ३३ दकलोहर्टर आि.े 

सिंध्याकाळी सिा र्ािण्याच्या सुर्ारास आम्िी जर्ालार्ुखी गार्ाहिल आर्च्या र्ुक्कार्ाच्या 

रठकाणी िॉटेलाि गेलो. जर्ालार्ैयाची आरहि ८ र्ाििा असिे िी साधण्यासाठी आम्िी साडसेाि 

र्ाििा र्िंददराि िायला हनघालो. 

जर्ालार्ुहख ककिं र्ा जर्ालारै्याचे र्िंददराि िायला िर्ळपास १००-१५० पायर् या चढून 

िारे् लागिे. र्ाटेि अनेक प्रकारची दकुाने, िेर्णाच धाबे आििे. र्र चढून गेल्यार्र बहघिल ेिर 

िर्ळपास चार पाच ििार लोक दशवनाला लाईनर्ध ेउभ ेिोिे. त्यािच आरिी कररिा िर्ळपास 

अधाव िास लाईन बिंद केली िोिी. र्िंददर पररसर खपूच हर्हतिणव िोिा. िेथे असललेी र्िंददरे सोनेरी 

रिंगाची िोिी.  

र्ािा जर्ालार्ुखीचे कािंगडा हिल्याहिल ि ेर्िंददर सर्व जर्ालािी र्िंददराच्या रचने प्रर्ाणेच 

आि.े चिुष्कोनी असलले्या या र्िंददराला घुर्ट असललेा कळस आि.े र्िंददराच्या गाभार् याि अखिंड 

िेर्ि रिाणारी र्ुख्य जयोि आि.े हशर्ाय आणहखिी साि ककिं र्ा नऊ जयोिी िेर्ि असिाि. त्या 

जयोिी ि ेसाि आसरा ककिं र्ा बिीणींचे प्रहिक आि,े िर नऊ जयोिी ि ेनर् दगुाांचे प्रहिक आि.े ि े

र्िंददर खूप प्राहचन आि.े या र्िंददराचा उल्लखे र्िाभारिाि िसेच आणखीिी कािी पौराहणक 

ग्रिंथाि आढळिो. पौराहणक कथ े नुसार सिीच्या शररराचे िे एकार्न्न िुकड े झाल े त्याहिल 

सिीर्ािेची हिभ येथ ेपडली. येथ ेअसणारी जयोिी ि ेत्या हिभेचे प्रहिक आि.े दसुरे एक र्ि अस े

आि ेकी, सिीची िळिी र्स्त्रे यथेे पडली. 



या र्िंददरा सिंबिंधी एक कथा सािंहगिली िािे. एका गुराख्याला त्याच्या गाईंपैकी एक गाय 

दधु दिे नािी असे आढळले. म्िणून िो त्या गाईच्या र्ागार्र राहिला असिा त्याने पाहिल ेकी 

एक र्ुलगी अरण्यार्धून बािरे येिे आहण गाईचे दधू हपऊन परि चर्कणार् या उिेडाि अिंिधावन 

पार्िे. त्या गुराख्याने िी गोष्ट रािाला सािंहगिली. रािाला आपल्या राजयाि कुठेिरी सिीची 

हिभ पडललेी आि ेिी गोष्ट र्ाहिि िोिी परिंिु बराच शोध करूनदहेखल त्याला िी िागा सापडि 

नव्ििी. परि त्याच गुराख्याने त्याला डोंगरार्ध्ये न हर्झिा पेटि रिाणारी जर्ाला ददसल्याचे 

सािंहगिले.  

त्यानिंिर रािाला िी िागा सापडली आहण त्यालादहेखल त्या पहर्त्र जर्ालचेे दशवन झाल.े 

रािाने त्या िागेर्र र्िंददर बािंधल ेआहण िेथ ेएक पूिारी नेर्ुन हनयहर्ि पूिेअचेची व्यर्तथा 

केली. कािी काळाने पािंडर्ािंनी या र्िंददराचा हिणोद्धार केला िोिा असा लोकािंचा हर्श्वास आि.े 

र्िंददरार्धून दशवन घेऊन बािरे पडपेयांि अकरा र्ािले िोिे. अिुन िेर्ण व्िायचे िोिे. 

र्िंददरा बािरे लिंगर िोिा. परिंिु हिथ ेइिकी गदी िोिी की, अिुन दोन िास गेले िरी निंबर लागला 

नसिा, म्िणून र्िंददराच्या पायऱ्यािंच्या िर्ळ असणार् या एका र्ैष्णो धाब्यार्र िेर्लो आहण र्ग 

िॉटेलर्र गेलो. उद्या दपुारी र्ाघा बॉडवरला िायचे िोिे आहण हिथल्या कायवक्रर्ाला र्ेळेर्र 

पोचायचे िोिे.  

  



ददर्स िरेार्ा 

हचिपणूी र्ािा दशवन आहण र्ाघा बॉडवर 

आि ददनािंक २७ र्ाचव २०१६! आि सिंकष्टी चिुथी. गाडी सुरु िोिाच र्िंगलर्ूिी 

र्ोरयाचा गिर झाला. त्यानिंिर श्री गणपहि अथर्वहशर्षावची एकर्ीस आर्िवने म्िणून झाली. 

त्यानिंिर “प्रणम्य हशरसा”िी म्िणून झाल.े आिच्या हनयोहिि र्ेळापत्रकाप्रर्ाणे सिंध्याकाळी 

साडचेार र्ािे पयांि र्ाघा बॉडवरला पोचायचे आि.े त्यारु्ळे सकाळी आठ र्ाििाच सगळे ियार 

िोऊन र्ागवति झालो.  

पहिला टप्पा िोिा नचिंिपूणी र्ािेचे दशवन. गब्बुने र्िंददराच्या खाली गाडी उभी केली. 

र्िंददराच्या ददशेने चढि असिाना, र्ाटेि कािी र्ाणस ेभटेली त्यािंनी सािंहगिले र्िंददराि िायला 

खूप र्ोठी रािंग आि ेचार िास गेल ेिरी निंबर लागणार नािी. िुम्िी बािरे पडण्याच्या र्ागावने 

गेलेल िर कदाहचि लर्कर िाऊ शकाल. बािरे पडण्याच्या गेटर्र पोलीस बिंदोबति िोिा. आम्िी 

त्यािंना आम्िाला र्ाघा बॉडवरला िायचे आि ेअसे सािंहगिले िरी िे सोडनेाि. शेर्टी कळसाला 

नर्तकार करून परि िायचे असे ठरर्ल.े शेर्टची एकदा पोहलसािंना हर्नर्णी केली. अखेर त्यािंना 

आर्ची दया आली आहण त्यािंनी आम्िाला गेटर्धनू आि सोडल.े परिंिु पुढ ेअिुन एक पोहलस गेट 

िोिेच. परिंिु िेथुन येणार् या लोकािंर्ध्य ेघसुून आर्च्यापैकी कािीिण आि पोचले. 

नचिंिपूणी ि ेप्रख्याि ५१ शहक्त पीठा पैकी एक आि.े या दरे्ीला “हछन्नर्तिका”दरे्ी असिेी 

म्िटल ेिािे. या िागेर्र सिीचे पाय पडल ेिोिे. र्ाकां डय पुराणाहिल उल्लेखानुसार “र्ािा चिंहडने 

केलेल्या घनघोर यदु्धार्ध्ये रािसािंचा पूणव हर्ध्र्िंस झाला परिंिु िया आहण हर्िया या दोघी 

योहगनींची रक्ताची ििान भागली नािी. िी भागर्ण्या कररिा चिंडीने तर्ि:चे र्तिक कापुन 

त्यािून गळणार् या रक्ताने त्यािंची ििान भागहर्ली.” 

या बाबहिि आणखी एक पौराहणक आख्याहयका आि.े हछन्नर्तिका दरे्ीचे रिण रुद्र 

र्िादरे्ािं कडुन चारिी ददशािंनी केल े आि.े त्या रिण करणार् या हशर्रुपािंची पूरे्ला कलेश्वर 

र्िादरे्, पहचर्ेला नारायण र्िादरे्, उत्तरेला र्चुकुिं द र्िादरे् िर दहिणेला हशर् बारी अशी 

र्िंददरे आििे. भक्तािंची अशी श्रद्धा आि ेकी, पूणव भहक्त भार्ाने िर दरे्ीकड ेकािी र्ाहगिल ेिर 

िी भक्ताची इच्छा पूणव करिेच. या र्िंददराची तथापना पिंहडि र्ाईदास या सारतर्ि ब्राह्मणाने 



केली. आििी त्या ब्राह्मणाचे र्िंशि दरे्ीची सेर्ा करीि आििे. त्र्यिंबकेश्वर येथ े जयाप्रर्ाणे 

भक्तािंच्या र्िंशार्ळींची नोंद ठेर्ली िािे िशीच इथेिी ठेर्ली िािे. 

नचिंिपूणी र्ािेचे दशवन झाल्यानिंिर आम्िी र्ाघा बॉडवरला िाण्यासाठी प्रर्ास सुरु केला. 

सिंध्याकाळी सव्र्ाचार र्ाििा आम्िी र्ाघा बॉडवरच्या पाकींग र्धे पोचलो. पाकींगर्धील 

गाड्यािंच्या गदीर्रून हिथे उपहतथि असणार् या लोकािंच्या गदीचा अिंदाि येि िोिा. 

लाऊडहतपकरर्र तर्ागिाची अनाऊन्सर्ेंट िोि िोिी. त्यार्ध्ये पॉर्र बकँ हसर्ेर्र नेिा येणार 

नािी अस े सािंहगिले िाि िोिे. म्िणिेच र्ोबाईल फोन न्यायची परर्ानगी िोिी. त्यारु्ळे 

र्ोबाईल र्ध ेफोटो व्िीडीओ काढिा येणार िोिे. 

दोन टप्यार्धील हसक्युरीटी चेकअपर्धून गेल्यार्र हसर्ेर्रचे गेट ददस ु लागल.े परिंिु 

प्रत्यि र्ाघा बॉडवर र्रील गेटच्या सर्ोर असलले ेतटेहडयर् फुल झाले िोिे. त्यारु्ळे उरलेल्या सर्व 

लोकािंना तटेहडयर्च्या अहलकड ेअसलेल्या गेटर्रच थािंबर्ल ेिोिे. िेथ ेिोणारा कायवक्रर् प्रत्यि 

डोळ्यािंनी आम्िाला पिािा येणार नव्ििा. परिंिु िेथे र्ोठी तक्रीन लार्ललेी िोिी. त्यार्र परेडचा 

कायवक्रर् लाईव्ि दाखर्ि िोिे. 

 

तटेहडयर्च्या बािरे १५ िे २० ििार लोक उभ ेिोिे. र्ािार्रण एकदर् र्ेगळेच िोिे. 

िेथे उपहतथि असणारे सर्वच िण दशेभक्तीने भारलले े िोिे. “भारिर्ािाकी िय” या सिि 



िोणार् या घोर्षणेने र्ािार्रण भारून गेल ेिोिे. प्रत्येकाचे डोळे सर्ोरच्या तक्रीनर्र हखळलेल ेिोिे. 

आपल्या कडचे िर्ान परेड करिाना जया पद्धिीने पाय डोक्याच्या लेव्िलला नेि िोिे िे 

पिाण्यासारखे िोिे. दोन्िी कडची गेट उघडल्यानिंिर दोन्िी कडच्या िर्ानािंनी एकर्ेकािंशी िाि 

हर्ळर्ले िोिे. दोन्िी कडचे ध्र्ि एकसाथ उिरर्ले िाि िोिे. आिर्ध्य ेतटेडीयर्र्धे बसूनदहेखल 

हतक्रनर्र ददसि िोिे असे व्यर्हतथि ददसल ेअसिेच अस ेनािी. िा कायवक्रर् सरु्ारे अधाविास 

चालला. 

भारि पादकतथानला रतत्याने िोडण्यार् या या एकर्ेर् हसर्ेर्र (र्ाघा बॉडवरर्र) दररोि 

सिंध्याकाळी सूयावतिाच्या र्ेळेला दोन्िी दशेािंचे ध्र्ि उिरहर्ण्याचा सर्ारिंभ िोिो त्याला 

“Beating Retreat ceremony”असे म्िणिाि. िा कायवक्रर् सन १९५९ पासून दररोि 

भारिाच्या हसर्ा सरुिा दलाहिल आहण पादकतथानी रेंिसवच्या पायदळाहिल िर्ान एकहत्रि पण े

करिाि. िा कर्ायहिचा कायवक्रर् बारीक सारीक िपहशल हर्चारािंि घेऊन केललेा आहण अहिशय 

िलद िालचालींनी युक्त असिो. सुयावति िोण्याच्या सुर्ारास सुरर्ाहिला दोन्िी दशेािंचे िर्ान 

एकर्ेकािंचे सार्थ्यव दाखर्ि पाय िातिीि िाति उिंच नेि कर्ायि करिाि. बरोबर सुयावतिाला 

दोन्िी गेट उघडली िािाि त्यारे्ळी दोन्िीकडचा एक एक िर्ान दि अर्तथेि िेथ ेउभा असिो 

दोन्िी कडचे ध्र्ि एकाच र्ेळी उिरर्ल ेिािाि. दोनिी िर्ान एकर्केािंशी िाि हर्ळर्िाि. 

दोनिी गेट एकाचर्ेळी बिंद िोिाि आहण िा कायवक्रर् सिंपिो. 

कायवक्रर् सिंपल्यार्र आम्िालािी प्रत्यि हसर्ेपयांि िाऊन ददले. प्रत्यि हसर्ेर्र ऊभे राहुन 

पररसराचे हनररिण करिाना र्नाि एक र्ेगळीच भार्ना िोिी. हर्हशष्ट पद्धिीने फेटे बािंधलेल े

िर्ान आिु बािुला र्ार्रि िोिे. अनेकिण त्यािंच्या बरोबर फोटो काढि िोिे. एकुणच आिचा 

ददर्स सिंतर्रहणय असा िोिा. 

र्ाघा बॉडवरला भटे दऊेन आल्यार्र आम्िी अर्िृसरला गेलो. अर्ृिसर येथे रेल्र्े तटेशन 

नलिंक रोडर्र असलेल्या हर्की रेहसडहेन्स या गेतट िाऊसर्र आर्चा र्ुक्कार् िोिा. आम्िाला रुर् 

दसुर् या आहण हिसर् या र्िल्यार्र हर्ळाल्या िोत्या. आिा आर्चा अर्ृिसरला दोन ददर्स र्ुक्कार् 

िोिा. त्यारु्ळे आिचा कायवक्रर् थोडा हनर्ािंि िोिा. 

******* 

  



ददर्स चौदार्ा  

अर्िृसर दशवन 

 

 

आि ददनािंक २८ र्ाचव२०१६! सकाळी प्रािर्र्वधी आिंघोळ आटोपुन आठ र्ाििा िॉटेलच्या 

सर्ोरच असलले्या छोट्याशा दकुानाि चिा कॉफी हपण्यासाठी एक एक करून सर्विण गेलो. एक 

र्यतकर हशख दािंपत्य िे दकुान चालर्ि िोिे. हिथे एक िरा र्ेगळीच ददसणारी खारी(हबतकीटे) 

हर्ळि िोिी. चिाबरोबर खायला छान लागि िोिी. आर्चे चिा पाणी िोईपयांि गब्बु गाडी 

घेऊन आला िोिा. लगेचच आम्िी सुर्णव र्िंददराि िायला हनघालो. 

सुर्णव र्िंददराच्या अहलकड ेसाधारण ददड िे दोन दकलोहर्टर अिंिरार्र पार्कां गर्ध्य ेगब्बुने 

गाडी लार्ली. गाडीर्धनू उिरिाच डोक्याला बािंधायचे भगर्े रुर्ाल हर्कायला अनेक हर्के्रिे 

आले. त्यािल्याच एका र्ृद्ध हर्के्रत्या कडुन रुर्ाल हर्कि घेिले. त्यानेच िे सगळिंयाच्या डोक्याला 

बािंधले. पार्कां गच्या बािरे आल्यार्र बटॅरी रीिार्ाले सुर्णवर्िंददर लािंब आि ेअस ेसािंगि आम्िाला 

र्नर्ु लागले. आर्च्यापकैी कोणालाच अिंिराचा अिंदाि नव्ििा म्िणून र्ग दोन गाड्या ठरर्ून 

सुर्णवर्िंददरापयांि आलो. 

प्रथर्दशवनी उन्िार्ध्ये चकाकणार् या त्या सोन्याच्या र्िंददराने र्नाला भुरळ घािली. 

र्ोबाईल आहण र्तिु क्लॉक रुर्र्ध्ये िर्ा केल्या आहण र्िंददराच्या गेटर्ध्ये प्ररे्श केला. सर्ोर 

र्ोठे सरोर्र आहण त्या सरोर्रार्ध्य ेर्िंददर फारच छान ददसि िोिे. र्िंददराि िायला प्रचिंड गदी 

िोिी. र्िंददराचे पूणव आर्ार दशवनार्थांनी भरल ेिोिे. िर्ळपास चार िे पाच ििार लोक रािंगेि 

उभ ेिोिे. परिंिु रािंगेला हशति नव्ििी. एर्ढी गदी असूनिी कुठेिी हसक्युरीटी ददसि नव्ििी. 

रािंगेर्ध्ये लोक सिि “सिश्री अकाल! र्ा s ि ेगुरु!!”िा िप सिि करि िोिे. सरु्ारे अडीच िास 

रािंगेि उभे राहिल्यार्र आर्चा निंबर लागला. 

सरु्णवर्िंददर अथर्ा िरनर्िंदर सािबे ि ेहशखपिंहथयािंचे सर्ाांि पहर्त्र तथळ आि.े अर्ृिसर 

शिरार्धील ि ेअत्यिंि पहर्त्र तथान आि.े ककिं बहूना अर्ृिसर शिराचे नािंर्च जया सरोर्रार्रून 

पडले आि ेिे सरोर्र हशख गुरु रार्दास यािंनी तर्ि: हनर्ावण केले आि.े 



 

िरनर्िंदर सािबे ि ेगुरुिारा या सरोर्राच्या र्धोर्ध आि.े या गुरुिाराचा बािरेील भाग 

सोन्याच्या पत्र्यािंनी र्ढहर्लेला आि.े म्िणून या गुरुिाराला सुर्णव र्िंददर अस े म्िणिाि. या 

गुरुिाराची पायाभरणी सुफी सिंि साई हर्या र्ीर यािंच्या ितिे हडसेंबर १५८८र्ध्य ेकेली गेली. 

या र्िंददरार्ध्ये हशखािंहशर्ाय अन्य लोकिी र्ोठ्या सिंख्येने येिाि. सुर्ारे ४०० र्र्षाांपेिा िाति 

काळापूर्ी बािंधलेल्या या गुरुिाराचा आराखडा गुरु अिुवन नसिंग यािंनी ियार केला िोिा. या 

गुरुिाराला चारिी ददशनेे दरर्ािे आििे.  

येथ ेयेणार् या भक्तािंकररिा येथ ेलिंगरची सोय आि.े लिंगरर्धील सर्व व्यर्तथा कारसेर्ेिारे 

केली िािे. भक्तािंची रिाण्याची व्यर्तथािी येथे केली िािे. सुर्णवर्िंददर पररसराि अनेक हिथव 

आििे. लिंगरर्ध्य ेहर्ळणार् या प्रसादा हशर्ाय र्िंददराि प्रसाद म्िणून एका द्रोणाि अतसल सािुक 

िुपािला(हशरा) ददला िािो. लिंगरर्ध्ये खपु गदी असण्याची शक्यिा असल्याने आम्िी द्रोणार्ध्य े

हर्ळालेल्या प्रसादार्रच सर्ाधान र्ानायचे ठरर्ले आहण सुर्णवर्िंददर पररसरािून बािरे आलो. 

सुर्णवर्िंददराच्या बािरेच असलले्या एका धाब्यार्र िेर्ायचे आम्िी ठरर्ले. अर्ृिसर 

येथील प्रहसद्ध अर्ृिसरी कुलच्याचा आतर्ाद येथे आम्िी घेिला. कुलचा म्िणिे पराठ्याचाच एक 

प्रकार िोिा. परिंिु छोल ेआहण कुलचा िा छान र्ेनू िोिा. सोबि हिरर्ी हर्रची, दिी आहण 

कािंदािी िोिा त्यारु्ळे एक र्ेगळीच र्िा आली.  



िेर्ण झाल्यार्र खरेदीची र्ोहिर् सुरु झाली. आिची दपुार खास खरेदी कररिा राखुन 

ठेर्लेली िोिी. सुर्ारे दोन अहडच िास हनरहनराळी दकुाने दफरून ड्रसे हपस, ियार ड्रसे, शाली 

असे कपड्याचे हनरहनराळे प्रकार खरेदी करून झाले. र्ला िर त्याकरीिा नहर्न बॅगपण खरेदी 

करायला लागली. 

खरेदीचा कायवक्रर् पार पडल्यार्र िेथुन िर्ळच असलले्या िाहलयनर्ाला बागर्ध्य ेगेलो. 

िाहलयनर्ाला बाग म्िणिे दशेाच्या तर्ाििंत्र्यासाठी एकाचर्ेळी र्ोठ्या सिंख्येने बहलदान ददलले्या 

हूिात्म्यािंचे तर्ृिी तथान आि.े 

ददनािंक ११ एहप्रल १९१९ या ददर्शी हब्रगेडीअर िनरल डायर याने अर्िृसर शिराची 

कायदा आहण व्यर्तथेची सूत्र ेआपल्या िािाि घिेली आहण त्याने शिरार्ध्य ेकोणत्यािी प्रकारे 

सभा घेण्यास ककिं र्ा लोकािंनी एकत्र येण्यास प्रहिबिंध घािला. आहण या नोरटशीला फारशी 

प्रहसद्धीिी ददली नािी. अशािच ददनािंक १३ एहप्रल १९१९ या ददर्शी पिंिाबर्धील र्ुख्य सण 

बैसाखी िोिा. 

 या हनहर्त्ताने िाहलयनर्ाला बाग येथ ेआिुबािुच्या खेड्यार्धून ििारो लोक िर्ा झाल े

िोिे. िनरल डायरला ि ेसर्िाच त्याने पन्नास गुरखा ित्यारी हशपायािंसि िेथे आला आहण त्यािंना 

लोकािंच्या पाठीर्ागे उभ ेकरून िर्ार्ार्र गोळीबार करायला सािंहगिला. या िर्ार्ार्ध्य ेअनेक 

लिान र्ुल े आहण हस्त्रयासुद्धा िोत्या. एकुण १६५० फायटरिंगचे राऊिं ड झाडण्याि आले. त्या 

बागेिून िर्ा करण्यािंि आलेल्या ररकाम्या काडिुसािंर्रून िा आकडा िाहिर करण्यािंि आला 

िोिा. अहधकृि आकडरे्ारी नुसार या गोळीबाराि ११०० िखर्ी आहण ३७९ व्यक्ती र्ृि झाल्या 

िोत्या. परिंिु प्रत्यि िा आकडा १५०० गिंहभर िखर्ी आहण ११०० र्ृि असा िोिा.  

या तर्ारकार्ध्य ेअर्र जयोिी, तर्ृिी तििंभ, तर्ृिी बाग याचे हनर्ावण या गोळीबारार्ुळे 

र्ृत्युर्ुखी पडलेल्यािंर्धे लाला लिपिराय यािंचािी सर्ार्ेश िोिा. या घटनेचा बदला घेण्याच्या 

ििूेने क्रािंहिर्ीर भगिनसिंग आहण त्यािंच्या सिका-यािंनी िनरल डायर यािंच्या ित्येचा कट रचला 

िोिा. 

सन १९५१र्ध्य ेभारि सरकारने िी िागा राष्ट्रीय तर्ारक म्िणून घोहर्षि केली. त्यानिंिर 

िाहलयनर्ाला बाग राष्ट्रीय तर्ारक ट्रतट ची तथापना करण्यािंि आली. या ट्रतटन ेिाहलयनर्ाला 

बागेची िागा र्ुळ र्ालकाकडुन खरेदी केली आहण त्या िागेचे सध्या ददसिे आि ेत्या आराखड्या 

प्रर्ाणे तर्ारक बागेि रुपािंिर केल.े 



 

 

 

ि ेसर्व कार् लोकर्गवहणिून करण्यािंि आल.े करण्यािंि आले आि.े या िागेचे र्ूळ नािंर् बाग 

अस े असल े िरी िी िागा म्िणिे एक ओसाड िागा िोिी. त्यार्ध्ये असलले्या बहलदान 

हर्हिरीचेिी पुनरुज्जीर्न करण्यािंि आले. गोळीबारािून र्ाचण्याकररिा पळालेल्या अथर्ा िखर्ी 

झालेल्या अनेक लोकािंचा या हर्हिरीि पडुनिी र्ृत्यु झाल्याचे र्ी र्ाचले िोिे.  

िाहलयन बागेिल्या हुिात्म्यािंना र्िंदन करून निंिर हिथेच असणार् या छोट्याशा 

म्युहझयर्ला भटे ददली. िेथे असणारे त्या काळाहिल र्िवर्ान पत्राचे फोटो पाहिल.े गोळीबाराच्या 

खुणा दशवहर्णार् या नभिंिी पाहिल्या. या भारहिय तर्ाििंत्र्य सिंग्रार्ाच्या सािीदार असणार् या 

तथळाची आठर्ण हचरिंिन रिार्ी म्िणून फोटो काढले. 

अिुनिी कािी खरेदी बाकी िोिी म्िणून आर्च्या पैकी कािीिण िाहलयनर्ाला बागेच्या 

बािरेच असणार् या दकुानािंना भेट द्यायला गेले. हिथपयांि सिंध्याकाळचे पाच र्ािुन गेल ेिोिे. 

सर्विण चालिच गाडी पाकव  केली िोिी हिथे गेलो. त्यानिंिर आर्चा तटॉप िोिा दरु्गवयाना र्िंददर. 



दरु्गवयाना र्िंददराला लक्ष्र्ी नारायण र्िंददर, दगुाव हिथव आहण हसिला हिथव या नार्ानेिी 

ओळखल ेिािे. ि ेनििंद ूर्िंददर असल ेिरी याची रचना सुर्णव र्िंददर या हशख पिंथाहिल गुरुिारा 

प्रर्ाणे आि.े या र्िंददराचे दगुावहडया ि ेनािंर् या र्िंददरािील र्ुख्य दरे्िा दगुाव दरे्ी असल्या कारणाने 

ददलेल ेअसार्.े या र्िंददरार्ध्ये लक्ष्र्ी आहण नारायण यािंच्या र्ूर्िांचीिी पिूा केली िािे. येथील 

र्ूळ र्िंददर १६ व्या शिकाहिल िोिे. सध्या असणारे ि ेर्िंददर गुरु िरसाईर्ल कपूर यािंनी सन 

१९२१र्ध्ये परि बािंधलेल ेआि े ककिं र्ा िोिे त्याचा हिणोद्धार केला आि.े या नूिन र्िंददराची 

रचना सुर्णव र्िंददरा प्रर्ाणे केलेली आि.े या नूिन र्िंददराचे उद्घाटन पिंहडि र्दन र्ोिन र्ालहर्य 

यािंच्या ितिे झाले िोिे. दसरा, िन्र्ाष्टर्ी, रार् नर्र्ी आहण ददपार्ली ला येथ ेउत्सर् सािरा 

केला िािो. 

दरु्गवयाणा र्िंददराला भेट ददल्यानिंिर चिा कॉफी घेऊन र्ुक्कार्ी िॉटेलर्र आलो. ददर्सभर 

उन्िाि आहण शॉनपिंगर्ुळे िाटकळि राहिल्याने थकर्ा िाणर्ि िोिा. म्िणून कुठेिी िायचे नािी 

अस ेर्ी ठरर्ल ेिोिे. परिंिु सुर्णव र्िंददराचे लाईटटिंग पिाण्यासाठी म्िणनू परि सर्विण सुर्णव 

र्िंददराकड ेतपेशल ररिा करून गेलो. लाईटटिंग केलेल ेसुर्णवर्िंददर खरोखरच पिाण्या सारख ेिोिे. 

र्िंददराला लार्लले ेसोने हर्द्युि रोर्षणाई र्ध ेचर्कि िोिे. रात्र िोिी िरी दशवनाला सकाळपिेा 

िाति गदी ददसि िोिी. 

 

******* 

 

  



ददर्स पिंधरार्ा 

 कुरुिते्र आहण पाहनपि दशवन 

 

आि ददनािंक २९ र्ाचव २०१६! आि आर्च्या सिलीचा अखेरचा ददर्स. आिच्या 

ददर्साि कुरुिेत्र आहण पाहनपि िी दोन रठकाणे पाहिली की पाहनपि येथे र्ुक्कार् करून उद्या 

सकाळी पाहनपि रेल्र्े तटेशन र्रून र्ुिंबईला िाणारी रेल्र्े गाठायची आि.े आि जया रठकाणािंना 

भेट द्यायची आि ेिी दोन्िीिी यदु्ध िते्र आििे. योगायोगाने सिलीचा शेर्ट यदु्धिेत्राने िोि आि,े 

कारण उद्या पासून परि प्रापिंहचक िीर्नाि दाखल व्िायचे आि.े आहण प्रपिंच म्िटला की,“दनैिंददन 

आम्िा युद्धाचा प्रसिंग.” 

कुरुिेत्राि दिाच्या सुर्ारास दाखल झालो. प्रथर्च दशवन झाल ेकुरुिते्राच्या प्ररे्शिाराने. 

प्ररे्शिाराची कल्पना खपूच छान आि.े भगर्ान श्रीकृष्ण सारथ्य करीि असलले्या अिुवनाच्या 

रथाचे हशल्प प्ररे्शिारार्र आि.े त्या हशल्पानेच आम्िाला सािंहगिले की िुम्िी आिा एका 

पौराहणक र्ित्र्ाच्या तथळाला भेट देि आिाि. 

कुरुिेत्र या तथळाचे र्ित्र् आपल्या पौराहणक साहित्याि र्णवन केले गेले आि.े कुरुिेत्र ि े

सध्या शिर असल ेिरी र्िाभारि काळाि िी यदु्धभूर्ी िोिी. या तथळी कौरर् आहण पािंडर्ािंचे 

प्रहसद्ध युद्ध झाले िोिे. या युद्धाि कौरर्ािंचा पूणव र्िंश नष्ट झाला िोिा. िर पािंडर्ािंचा नािु आईच्या 

पोटाि असल्यार्ुळे र्ाचला िोिा. लिानपणापासून आपण भगर्द्गीिा र्ाचिो आिोि. 

भगर्द्गीिेची सुरर्ािच “धर्विते्रे कुरुिेत्र”ेअशा शब्दाने केली आि.े याच रठकाणीच भगर्ान 

श्रीकृष्णािंनी अिुवनाला गीिा सािंहगिली िोिी. 

र्ार्न पुराणाहिल उल्लखेानुसार कुरुरािाने र्ातिव्यासाठी सरतर्िी नदीच्या हिरार्रील 

या तथानाची हनर्ड “िप, सत्य, िर्ा, दया, शदु्धी, दान, यज्ञ आहण ब्रह्मचयव”या आठ पुरुर्षाथावचा 

पुरतकार करण्यासाठी केली. कुरुने केलेल्या या आठ ित्र्ािंच्या पुरतकारासाठीच्या कायावने भगर्ान 

हर्ष्णू प्रसन्न झाले आहण त्यािंनी कुरुरािाला र्र ददला की या िेत्राला िुझ्या नार्ाने म्िणिेच 

“कुरुिेत्र”या नार्ाने ओळखल ेिाईल आहण या िेत्राि जयाचा र्ृत्यू िोईल त्याला तर्गव प्राप्ती 

िोईल. 



 

 

कुरुिेत्राचे र्ित्र् सािंगणारा एक श्लोक कुरुिते्र यथेील ब्रह्म सरोर्राच्या बािरे प्रदर्शवि 

केललेा आि.े िो असा आि,े 

गिंङ्गायािं ि ुिल ेर्हुक्त: र्ाराणतयािं िल ेतथल।े 

कुरुिते्र ेहत्रधा र्हुक्त: अिंिररि ेिल ेतथल।े। 

या श्लोकाचा अथव आि ेगिंगेच्या िलाने स्नान केल्याने र्ुहक्त हर्ळिे, र्ाराणसी िेत्राच्या 

पाण्याि स्नान केल्याने आहण हिथविते्री र्ातिव्याने र्ुहक्त हर्ळिे, र्ात्र कुरुिेत्राच्या िल, तथल 

आहण आकाश या हिन्िी रठकाणी र्ुहक्त हर्ळिे. 

कुरुिेत्रार्ध्ये पिाण्यासाठी अनेक तथाने आििे. त्याहिल आम्िी र्ोिकीच पाहू शकलो 

िरीिी त्या सर्व तथळाचा आपण पररचय करून घऊेया. 



१)अिुवन चौक:- अिुवन चौकाहिल पुरुर्षश्रेष्ठ र्िान योद्धा अिुवनाचा पुिळा. िा िािा येिा सिि 

ददसिो. 

२)ब्रह्म सरोर्र:- अहिशय पहर्त्र असलले्या सरोर्राि स्नान केल्याने सर्व पापािंिून र्ुहक्त हर्ळिे 

आहण “पुनरहप िननिं पनुरहप र्रणिं”या दषु्ट चक्रािंिूनिी सुटका िोिे. सोर्र्हि अर्ार्तयेला या 

सरोर्राि स्नान केल्याने हर्शेर्ष लाभ िोिो असािी भाहर्कािंचा हर्श्वास आि.े भगर्ान श्रीकृष्ण 

सारथ्य कररि असलले्या अिुवनाच्या रथाचे िगािंहिल सर्ावि र्ोठे ब्रािंझचे हशल्प यथेे साकारलले े

आि ेपुराणाहिल उल्लखेानुसार तर्ि: ब्रह्मदरे्ाने या रठकाणी प्रचिंड यज्ञ करून सृष्टीच्या हनर्र्विीला 

प्रारिंभ केला. थोडक्यािंि ब्रह्मसरोर्र िा या सृष्टीचा पाळणा आि.े 

३)जयोहिसर:- जयोिी सर याचा अथव आि,े जयोिी म्िणिे प्रकाश आहण सर म्िणिे गाभा म्िणिेच 

सूक्ष्र् ज्ञान. जयोिीसर ि ेगािंर् कुरुिते्र पेिोर्ा रोडर्र आि.े अिुवनाच्या र्नाला पडलेला र्ोि 

अथर्ा राजयाच्या प्राप्ती कररिा आपल्याच सहु्रदािंबरोबर यदु्ध करारे् की नािी याचा झाललेा सिंभ्रर् 

दरू करण्याकररिा भगर्ान श्रीकृष्णाने पहर्त्र गीिा सािंहगिली आहण शेर्टी आपल े हर्श्वव्यापी 

तर्रुप दाखर्ले िी िागा येथे आि.े जया र्डाच्या झाडाखाली िा ददव्य सिंर्ाद झाला िे र्डाचे 

झाड आििी येथ ेआि ेअसा लोकािंचा दढृ हर्श्वास आि.े 

४)हभष्र् कुिं ड:- िेव्िा हपिार्ि हभष्र्ािंच्यार्र हशखिंडीने शरर्र्षावर् केला िेव्िा त्यािंनी त्याला 

प्रहिकार केला नािी आहण िे धाराहिथी पडल.े  

त्यानिंिर त्याच िागेर्र त्यािंच्याच सािंगण्यार्रून अिुवनाने त्यािंना शरशय्या करून ददली. 

त्यािंना ईच्छा र्रणाचा र्र िोिा, त्यारु्ळे त्यािंनी उत्तरायण सुरु िोईपयांि र्रण हतर्कारल ेनव्ििे. 

त्यािंची ििान भागहर्ण्याकररिा अिुवनाने बाण र्ारून िहर्नीिून पाणी काढल े िोिे. त्या 

बाणगिंगेचेच ि ेकुिं ड. त्याला हभष्र् कुिं ड अस ेनािंर् पडले. िे कुिं ड आििी लोकािंची ििान भागर्िे 

आि.े  

५) सिंहन्नहिि सरोर्र:- ि ेसरोर्र म्िणिे साि (सरतर्िी)आसरािंचे भटे िोण्याचे तथान आि ेअसा 

सर्ि आि.े या सरोर्राहिल पाणी अहिशय पहर्त्र आि े अशी लोकािंची श्रद्धा आि.े यथे े

अर्ार्तयेच्या ददर्शी स्नान केल्याने अश्वर्ेध यज्ञ केल्याचे पुण्य हर्ळिे. या रठकाणी हपशाच बाधा 

दरू िोिे. या हशर्ाय र्ृि झालेल्या व्यनक्तिं चे नपिंडदानिी येथे केले िािे. सरोर्राच्या कडलेा हर्ष्णू, 



लक्ष्र्ी नारायण, िनुर्ान, दगुाव दरे्ी, धृर् नारायण, धृर् भगि यािंची र्िंददरे आििे. ि ेसरोर्र 

भगर्ान हर्ष्णूिंचे आश्रयतथान आि ेअशी लोकािंची श्रद्धा आि.े 

६)श्रीकृष्ण सिंग्रिालय:- कुरुिेत्र यथेे पायलाच पाहििे अशा तथळािंपैकी श्रीकृष्ण म्युहझयर् ि ेतथळ 

आि.े भगर्ान श्रीकृष्णाच्या िीर्नाहिल र्ित्र्ाचे प्रसिंग हनरहनराळ्या र्ाध्यर्ािून येथे साकार 

केललेे आििे. यार्ध्य ेर्िूी, हचत्रे, पडद,े हशल्प, ितिकला यासारख्या अनेक र्ाध्यर्ािंचा र्ोठ्या 

खुबीने र्ापर केला आि.े र्िाभारिाहत्तल अनेक प्रसिंग र्ल्टी हर्हडयाच्या सिाय्याने 

अकृहत्रर्पणाने सादर केले आििे. चक्रवु्यिाचे दषृ्यिर चक्रवु्यिािून दफरायला लाऊन दाखर्ल े

आि.े  

कुरुिेत्र ि े सरतर्िी नददच्या दकनार् यार्रच िोिे. ककिं बहूना प्राहचन भारहिय सिंतकृिी िी 

सरतर्िीच्या दकनार् यार्रच बिरली िोिी. नैसर्गवक बदलारु्ळे सरतर्िी नदी लुप्त झाली. 

हिच्याबरोबरच र्िाभारि काहलन सिंतकृहि दाखहर्णारी सर्व शिरिी िहर्नीच्या पदराखाली 

लुप्त झाली. 

भारहिय पुराित्र्र्ेत्यािंनी अथक पररश्रर् करून उत्खनन केले आहण त्या सिंतकृिीचे नर्ुने 

आपल्याला अर्लोकनाथव या सिंग्रिालयाि ठेर्ले आििे. त्या सुप्त सरतर्िी नदीचा शोधिी पद्मश्री 

डॉ. हर्ष्ण ूश्रीधर र्ाकणकर यािंनी लार्ला आि.े या आहण अशा अनेक पुराित्र्ीय सिंशोधनाकरीिा 

त्यािंना अनेक परदशेी पुरतकारिी हर्ळाले आििे. या सिंग्रिालयाि हिर्ाचल प्रदशे, िररयाणा, 

गुिराि अशा अनेक रठकाणी सापडलले्या र्तिु येथे अर्लोकनाथव ठेर्लेल्या आििे. आर्चे दोन 

अहडच िास ि ेसिंग्रिालय पिाण्याि गेल.े  

७)भद्रकाली र्िंददर:- भद्रकाली र्ािा र्िंददर ि ेकुरुिेत्र यथेील प्रहसद्ध र्िंददर आि.े ि ेर्िंददर सहिच्या 

एकार्न्न हपठािंपैकी एक र्िंददर आि.े भगर्ान हर्ष्णूिंनी सुदशवन चक्र सोडल्यानिंिर सिीच्या 

शररराचा उिव्या पार्लाचा भाग या रठकाणी पडला. ि ेर्िंददर तथानेश्वर र्िंददराच्या िर्ळच 

आि.े  

या तथानाला हसद्धहपठ र्ानले िािे. र्िंददराच्या सर्ोर एक कुप आि.े त्या कुपार्ध्ये एक कर्ळाचे 

हशल्प आि.े र्नोकार्ना पुणव झाल्यार्र भक्त र्ाहिच्या घोड्यािंच्या र्ूिी या कुपार्र ठेर्िाि. 

र्िायुद्धा पूर्ी भगर्ान श्रीकृष्णाच्या सािंगण्यार्रून अिुवनाने या रठकाणी दरे्ीसर्ोर दगुाव 

तिोत्राचा पाठ केला िोिा. 



८) तथानेश्वर र्िादरे् र्िंददर:- तथानेश्वर र्िादरे् र्िंददर ि ेकुरुिेत्र येथील पुरािन र्िंददर आि.े या 

र्िंददराचा उल्लेख र्िाभारिार्ध्ये केलेला आि.े आपल्या र्नोकार्ना पूणव करण्यासाठी भक्त येथ े

हर्हधपूर्वक अहभर्षेक करिाि. सकार् अथर्ा हनष्कार् अशा कोणत्यािी भार्ाने तथानेश्वराचे दशवन 

घेिल ेिरी भक्त आपल्या सर्व पापािंर्धून र्कु्त िोिो. या र्िंददराि आल्याहशर्ाय कुरुिेत्राची यात्रा 

पूणव िोि नािी अस ेम्िणिाि. र्िायुद्धापूर्ी अिुवनाने तथानेश्वराची हर्हधपूर्वक पूिा केली िोिी. 

तथानेश्वर दशवनाला हशखािंचे नर्रे् गुरु िेगबिादरू आल ेिोिे असा उल्लेख सापडिो. या 

र्िंददराच्या बािुलाच त्यािंच्या या भटेीच्या तर्ृिी हप्रत्यथव “नर्ी पािशािी गुरुिारा”बािंधलेला 

आि.े 

 

या र्िंददराच्या बािरे एक सरोर्र आि.े त्याच्या पाण्याने तथानेश्वराची पूिा केल्याने सर्व 

रोगािंपासून र्ुक्ती हर्ळिे असा भक्तािंची हर्श्वास आि.े त्या सरोर्रार्र र्हिलािंनािी स्नान 

करण्याची तर्ििंत्र सोय केललेी आि.े 

आर्च्याकड ेर्ेळ फार कर्ी िोिा त्यारु्ळे र्रीलपैकी ब्रह्म सरोर्र, श्रीकृष्ण सिंग्रिालय 

आहण भद्रकाली र्ािा र्िंददर या रठकाणीच आम्िी गेलो. कुरुिते्र ि ेधर्विते्र असल्याने यथे ेअनेक 



हिथविेत्र आििे जयाची र्ाहििी र्ला हर्ळाली नािी. िररयाणा सरकारने पयवटकािंना दषृ्टीसर्ोर 

ठेर्ून या हिथविेत्राचा चािंगला हर्कास केला आि.े 

आिच्या ददर्साि पाहनपिर्धीलिी कािी तथळािंना भेट द्यायची िोिी म्िणून कुरुिेत्राची 

भेट आर्रिी घेिली. िरीिी आम्िाला पाहनपिला पोचायला पाच र्ािुन गेले. पाहनपिर्ध्ये यदु्ध 

िेत्र बघण ेि ेआर्च्या दषृ्टीने र्ित्र्ाचे िोिे. पाहनपि शिराि हशरल्यापासून यदु्ध िते्राची चौकशी 

करायला सुरर्ाि केली. बर् याचलोकािंना िे र्ाहििच नव्ििे. कालाआर् या नार्ाने चौकशी केली 

िरी कोणी नक्की र्ागव दाखर्ेना. शेर्टी गुगल र्ॅपच्या र्दहिने काला आर् या पाहनपि युद्ध तर्ारक 

बागेपयांि पोचलो. 

र्ी श्रीर्धवनचा म्िणिे पशेव्यािंच्याच गार्चा, पेशव्यािंचा र्ाडा आर्च्या घरा िर्ळच आि.े 

त्यािच ऐहििाहसक कादिंबर् यार्ध्ये पाहनपि युद्धा हर्र्षयी खूप र्ाचल े िोिे. त्यारु्ळे जया 

युद्धिते्रार्र र्राठ्यािंचा दारुण पराभर् झाला. िेथे ििारोंच्या सिंख्येने र्राठी लोकािंचे रक्त सािंडल े

त्या िागेचे दशवन घेण ेआहण प्रणार् करण ेिा पाहनपिला भटे दणे्याचा र्ाझा प्रर्ुख उद्दशे िोिा. 

कदाहचि र्ाझे पूर्वििी त्या धाराहिथी पडलले्यािंपैकी एक असहिल. कारण र्ी र्ाकणकर कुलाची 

र्ाहििी हर्ळर्ली िेव्िा र्ाझे असे लिािंि आल ेकी, िेथे िेथे पेशरे् तर्ारी कररिा गेले िेथे िेथे 

र्ाकणकरािंचे र्िंशि रिाि आििे. 

या रठकाणी िररयाणा पयवटन हर्कास हर्भागाने “काला आर् युद्ध तर्ारक बाग”छान 

ियार केली आि.े त्याबद्दल िररयाणा सरकारचे आभार र्ानायलाच िर्िे. प्रहसद्ध कादिंबरीकार 

हर्श्वास पाटील यािंनी पाहनपि या हर्र्षयार्र कादिंबरी हलहिली आि.े त्यािंनी िल्लीच पाहनपि 

येथे भेट ददली िोिी त्या र्ेळचा त्यािंनी हलहिलेला अनुभर् येथ ेदिे आि.े 

िे म्िणिाि,”र्हडलािंच्या अहतथहर्सिवनाच्या हनहर्त्ताने र्ी िररिारला गेलो िोिो. िेव्िा 

शेिारच्याच पाहनपि पररसरािून नव्याने नििंडून आलो. यदु्धाच्या र्ेळची शुक्रिाल, बडौि, 

नहिबाबाद, कुिं िपुरा िी ठाणी आहण िुन्या खाणाखुणा अिूनिी िशाच आििे. पाहनपि 

हिल्यािील एका गार्ाचेच नार् भाऊपूर अस ेआि.े र्राठ्यािंचा दारुण पराभर् िोऊन कािी 

ििार कुटुिंबे पळापळीनिंिर उत्तरेिच तथाहयक झाली. किृवत्र्र्ान बनली. त्यापैकी कािी िणािंनी 

उत्तर प्रदशेासारख्या बलाढ्य राजयाच्या र्ुख्यर्िंहत्रपदापयांि र्िल र्ारली.  



पाहनपिाच्या युद्धाच्या र्ळेी आपल ेबापिाद ेयर्ुनाकाठी हघसाडघाईने कपाळर्ोि करून 

घेण्यासाठी आल ेनव्ििे, िर इकड ेराष्ट्राच्या उत्थानासाठी आले िोिे, याच नर्िाहणर्ेने आिा 

हिकड ेतथलािंिररि र्राठ्यािंर्ध्य ेनर्िागृिीची लाट आली आि.े यदु्धाच्या र्ेळी र्राठी लष्कराने 

पाहनपिाच्या दकल्ल्याि रोिच्या पूिेसाठी भर्ानीचे छोटेसे र्िंददर बािंधले िोिे. त्याचा गेल्या र्र्षी 

िीणोद्धार झाला आि.े अगदी शेर्टच्या िणी केर्ळ अल्लािालाच्या कृपनेे अब्दालीला िेव्िा िो 

हर्िय हर्ळालेला िोिा, त्याचे हनशाण उराशी कर्टाळिाना त्याला धाप लागली िोिी. 

खणाणत्या, हिगरबाि र्राठा िलर्ारींची त्याने एर्ढी दिशि खाल्ली िोिी की, हर्ियी 

िोऊनसुद्धा पुन्िा नििंदतुथानार्र आक्रर्ण करायचे त्याला धाडस राहिल ेनािी. आि अडीचश े

र्र्षाांच्या दीघव पल्ल्यानिंिरिी या पररसरािल े िोगी िर्ािीचे शािीर आम्िी केव्िाच र्ेड्या 

ठरर्लेल्या भाऊसािबे पशेव्यािंचेच पोर्ाड ेआििी गािाि; अब्दालीचे नव्ििे! पराियाचा कलिंक 

लागूनिी कळीकाळानेच िणू भाऊसािबेािंना अर्रत्र्ाच्या नसिंिासनार्र आरूढ केल ेआि.े आि 

"रोड र्राठा' या नार्ाने आपल ेबािंधर् त्या दरूदशेी लाखालाखािंच्या सिंख्येने एकत्र येऊ लागल े

आििे. िररयानाि र्ेळार्े भरर् ूलागल ेआििे.  



पाहनपि येथील काला आर् या यदु्धभूर्ीला काला आर् नािंर् का पडले त्याला एक 

ऐहििाहसक कथा आि.े या युद्ध भूहर्र्र हिन यदु्ध झाली िोिी. त्या रठकाणी एक आिंब्याचे झाड 

िोिे िे िोडले असिा त्यािून रक्त येि असे अशी आख्याहयका आि.े म्िणून या िागेला “काला 

आर्”अस ेम्िणिाि. 

 

या बागेच्या बािुलाच एक गव्िाचे शेि िोिे. त्याचे फोटो काढून झाले. या युद्धभूर्ीर्रील 

तर्ारक बाग बघुन िोईपयांि सिंध्याकाळ झाली. त्यानिंिर र्ग कुठेच िाणे झाले नािी. िेथुन सरळ 

र्ुक्कार्ाच्या िॉटेलला गलेो. 

पाहनपिर्ध्ये जया रठकाणाला आर्िुवन िायला िर्े िोिे अशा एका िागेचा इथे फक्त 

उल्लखे करिो. कारण हिथे िाणे िर झाले नािी. िे रठकाण िोिे दरे्ीचे र्िंददर. या दरे्ळाचा 

हिणोद्धार पेशव्यािंनी केला िोिा. पाहनपि यथेील ि े दरे्ी र्िंददर िस ेपरुािन आि.े अठराव्या 

शिकाि िा भाग र्राठ्यािंच्या अहधपत्याखाली िोिा. श्रीर्िंि सदाहशर्रार् भाऊ एकदा अफगाण 

तर्ारी कररिा या गार्ािून िाि िोिे. िेव्िा िे येथ े दोन र्हिने राहिले िोिे. त्यािंनी दरे्ीचे 

र्ोडकळीस आललेे र्िंददर पाहिले आहण त्यािंनी त्या र्िंददराचा हिणोद्धार केला. त्याचर्ेळी बािुचे 

िळेदहेखल दरुुति केल.े 



त्यानिंिर पाहनपि युद्धािून र्ाचलेल्या एका र्िंगल रघुनाथ नार्ाच्या सैहनकाने त्या दरे्ी 

र्िंददरा िर्ळ एक शिंकराचे र्िंददर बािंधल.े त्या हशर् र्िंददराला आििी र्िंगल रघुनाथ हशर् र्िंददर 

असे म्िटले िािे. 

िॉटेलर्ध्ये दाखल झाल्यार्र सर्व सार्ान चेक करून रुर् र्ध ेठेर्ल.े आिा इिके ददर्स 

सोबि असललेी बस सोडायची िोिी. गब्बु आहण हशर्ा(हक्लनर) १७ िारखे पासून आि २९ 

िारखेपयांि सिि आर्च्या बरोबर िोिे. त्यािंना शक्य िोिी िेर्ढी िातिीि िाति सेर्ा त्यािंनी 

ददली िोिी. त्यारु्ळे त्यािंना सगळ्यािंनी हर्ळून बहिसी ददली. त्यािंचा आहण गाडीचा हनरोप 

घेिला.  

आि सिलीहिल र्ुक्कार्ाची शेर्टची रात्र िोिी. सकाळी आठची टे्रन िोिी. आि ददर्सभर 

गरर्ा िोि िोिा. त्यारु्ळे रुर् िाब्याि घेिल्यार्र तर्च्छ आिंघोळ केली. त्यानिंिर सगळेिण 

िेर्णासाठी आहण उद्या परर्ा गाडीर्ध्य ेनाश्िा आहण िेर्ण याकररिा लागणारे सार्ान खरेदी 

कररिा बािरे पडलो. एका नेपाळी र्ाणसाच्या िॉटेलाि िेर्लो. सकाळी तटेशनर्र िाण्याकरीिा 

र्ािन काय हर्ळेल याची चौकशी केली. कारण आिा आम्िाला आर्च्या सार्ानाच्या र्ाििुकीची 

व्यर्तथा तर्ि:च करायची िोिी. 

 

******* 



ददर्स सोळार्ा  

सिलीचा अखरेचा ददर्स 

आि ददनािंक ३० र्ाचव २०१६! सकाळी साड ेसिा र्ाििा सर्विण ियार िोऊन सर्व 

सार्ानासि िॉटेलच्या खाली ििर िोिे. िर्ळच असलले्या िायर्े र्रून दोन ररिा ठरर्ून 

आणल्या. सािच्या ठोक्याला आम्िी सर्विण पाहनपि रेल्र्े तटेशनर्र ििर झालो िोिो. आर्च्या 

िर्ळ प्रत्येकी कहर्िकर्ी दोन बॅगा हशर्ाय एखादी सॅक एर्ढे सार्ान िोिे. आर्ची गाडी दोन 

निंबर प्लटॅफॉर्वर्र येणार िोिी. त्याकररिा हिना चढून पहलकड ेिायचे िोिे. एर्ढे सार्ान घेऊन 

पहलकड ेिायचे िोिे हशर्ाय सर्व सार्ान गाडीि चढर्ायचे िोिे. त्याि या तटेशनर्र गाडी फक्त 

दोन हर्हनटेच थािंबणार िोिी त्यारु्ळे खूप टेन्शन आल ेिोिे. 

पण िेर्ढ्याि एक र्यतकर पोटवर आला र् त्याने सर्व सार्ान पहलकड े नेऊन आर्च्या 

डब्याि चढरू्न दईेन असे सािंहगिले. त्याप्रर्ाणे त्याने त्याच्या ढकलगाडीर्र सर्व सार्ान चढर्ून 

पहलकड े नेले आहण आर्चा डबा िेथे थािंबणार िोिा हिथे सर्व सार्ान त्याच्या ढकलगाडीर्र 

ियारीि ठेर्ले आहण गाडी आल्यार्र अिरश: ददड हर्हनटाि गाडीि चढर्लेदहेखल. खरोखरच 

त्या र्यतकर र्ाणसाच्या या हतकलला दाद ददली पाहििे. 

आिा गाडी र्ेळेर्र येऊन त्याि सर्व सार्ान चढर्ून झाल ेिोिे त्यारु्ळे सर्व काळिी दरू 

झाली िोिी. र्ाझ ेररझर्शेन दसुर् या बोगीि िोिे िे रट सी च्या र्दहिने सटे करून झाल.े त्यानिंिर 

प्रथर् चिार्ाला आला िोिा त्याच्या कडुन चिा घेिला. 

गाडी तटेशन र्ागुन तटेशन र्ागे टाकुन भरधार् र्ेगाने पुढे िाि िोिी. प्रर्ासा दरम्यान 

दोन हिन र्ेळा चिा झाला. एकदा सँडहर्च करून खाऊन झाले. एकदा भेळ झाली. र्धून र्धून 

पत्यािंचा डार् िोि िोिा. प्रत्येकाला आिा घराचे र्ेध लागल ेिोिे. िािाना िोिे त्यापेिा आि 

गाडीि हर्के्रिे कर्ी ददसि िोिे. र्धेच एक बॅग ररपेर करणारा आला िोिा. त्याच्याकडुन बॅग 

ररपेर करून घेिली. नािीिर उिरल्यार्र त्या बॅगेची र्ाििूक करण ेकठीण िोणार िोिे. 

दपुारी थोडारे्ळ झोपुन घेिल ेिोिे. कारण आम्िाला रात्रभर िागरण करायचे िोिे. िी 

गाडी अिर्दाबादला रात्री एक र्ाििा पोचणार िोिी, त्यारु्ळे झोपेि तटेशन गेले िरी पत्त्ता 

लागणार नािी म्िणून झोपिा येणार नव्ििे आहण अिर्दाबादहून िार्नगरची गाडी पिाटे पाच 

र्ाििा िोिी त्यारु्ळे िी गाडी चुकायला नको म्िणून हिथेिी झोपिा येणार नव्ििे. आर्ची िी 



गाडी पाहनपि, ददल्ली, गुरगार्, रेर्री, नरनौल, हनर् का थाना, टरिंगास ििंग्शन, फुलेरा ििंग्शन, 

अिर्ेर, र्ारर्ार, फलना, अबु रोड, पालनपुर, र्िेसाणा इिक्या रठकाणी थािंबली. अिर्दाबाद 

येईपयांि आम्िी साि आठिण पत्ते खेळि िागे राहिलो िोिो. अिर्दाबादला एक र्ाििा आम्िी 

उिरल्यार्र िी र्िंडळी झोपली. अिर्दाबाद यथेे गाडी िर्ळपास अधाव िास थािंबली िोिी. 

त्यारु्ळे सार्ान सार्काशपणाने काढिा आले. पढुच्या गाडीला अिुन चार िास िोिे त्यारु्ळे सर्व 

सार्ान घेऊन र्ेटींगरुर्र्ध्ये गेलो. िार्नगरची गाडी र्ेटींगरुर् िोिे त्याच प्लॅटफॉर्वला येणार 

िोिी. त्यारु्ळे परि सार्ान हिन्यार्रून िलर्ण्याची काळिी नव्ििी. 

र्ेटींगरुर्र्ध्ये आिा साडहेिन िास काढायचे िोिे. म्िणून प्रथर् गरर्ा गरर् कॉफी 

प्यायली. निंिर टाईर्पास म्िणून र्ोबाईलर्धील फोटो बघायला सुरर्ाि केली. फोटो बघिाना 

परि िी सगळी दषृ्य हिर्िंि िोऊन सर्ोर ददसायला लागली. या सिलीर्ध्ये आपण काय हर्ळर्ल े

आहण आपल काय करायच राहुन गेले याचा आढार्ा फोटो बघिा बघिा र्नाि चालू िोिा. 

आपण पूर्ावपार ऐकि आलो आि े की आपण िे अन्न खािो त्याचा पररणार् आपल्या 

आचरणार्र िोिो िे खरे असार्े. कारण हिथपयांि काहश्र्रर्ध्य ेिोिो िेर्ढ्या काळािंि कुठल्यािी 

र्िंददराि िाणे झाले नािी. शिंकराचायव र्िंददराि िायचेच असे ठरर्ून गेलो असूनिी त्या र्िंददराच्या 

बािुलािी दफरकलो नािी. िे र्िंददर बघायलो गेलो िे नेर्के उध्र्ति झालेले िोिे. िेच िम्र्ुर्ध्य े

गेल्या गेल्या बािरेून का िोईना रघुनाथ र्िंददराचे दशवन झाल.े ि ेसर्व र्नाचे खेळ चालूच िोिे. 

आयुष्याि आपण कधी असे बफावर्ध ेदफरि असु अशी कधी कल्पना सुद्धा केली नव्ििी िी 

प्रत्यिाि उिरली िोिी. या सिलीच्या पिंधरा ददर्साचा अनुभर् असा की, जया गुढघेदखुीला र्ी 

घाबरि िोिो त्याचा र्ला हबलकुल त्रास झाला नािी. त्याचप्रर्ाणे थिंडीचेिी, िार्नगरला १३-

१४ िापर्ान असिाना पाय फुटण ेत्यािून रक्त यणेे ि ेप्रकार व्िायचे. पण २-३ िापर्ान असूनिी 

ककिं बहूना शून्यपेिा कर्ी िापर्ान असिानादहेखल कोणिािी त्रास झाला नािी. 

आम्िी जया भागािून सिलीच्या हनहर्त्ताने दफरलो िो िर्ळपास सर्वभाग हिर्ालयाच्या 

पररसराि िोिा. सर्वभाग पिाडी र्लुखाहिलच िोिा. हनसगावची र्कु्त उधळण असलेल्या या 

पररसराि दफरिाना र्नाला नर्ी उभारी आल्याचे िाणर्ले. सेर्ाहनर्ृत्त झाल्यार्ुळे िीर्नाला 

िी हशहथलिा आली िोिी त्याच्या ऐर्िी िीर्न उत्सािाने भरल्याची िाहणर् झाली. 



सिीची िी ५१ हपठे आििे त्यापैकी जर्ालार्ुखी, हछन्नर्हतिका अथर्ा नचिंिपूणी, कुरुिेत्र 

येथील भद्रकाली र्ािा या र्िंददराि या सिलीच्या हनहर्त्ताने िाणे झाल.े 

आिापयांिच्या काळाि अनेक कारणािंनी िे शक्य झाल ेनव्ििे िे पटणी टॉप, पिलगार्, 

डलिौसी या सारख्या हिल तटेशनर्र या हनहर्त्ताने रािण ेदफरण ेझाल.े एकुणच आिापयांिच्या 

आयुष्याि अनेक कारणािंनी िे करायचे राहुन गेल ेआि ेिे पूणव करायचे िा र्ुदि पूर्व सेर्ाहनर्ृत्ती 

घेण्याचा िो उद्देश िोिा िो या सिलीच्या हनहर्त्ताने थोडाफार साध्य झाला. 

र्ेटींगरुर्र्ध्ये बसून फोटो बघिा बघिा ि ेिे र्नाचे खेळ चाल ूिोिे िे गाडी येण्याची र्ेळ 

झाली म्िणून थािंबर्ून प्लॅटफॉर्वर्र सार्ान घऊेन गेलो. िार्नगरची गाडी र्ेळेि िोिी. 

अशािऱ्िनेे या सिलीिला अखरेचा प्रर्ास सुरु झाला आहण ३१ र्ाचवला दपुारी बारा र्ािेपयांि 

सिंपलादहेखल. 

“केल्याने दशेाटन पिंहडि र्ैत्री, सभेि सिंचार । 

शास्त्र ग्रिंथ, हर्लोकन, र्नुिा येिसे चािुयव फार ।।” 

या कर्ी र्ार्न पिंहडिािंच्या उक्ती प्रर्ाणे दशेाटन केल्याने, हर्िान लोकािंच्या सिंगहिि 

राहिल्याने, हनरहनराळ्या सभािंर्ध्ये(सेहर्नार) भाग घेिल्याने आहण शास्त्र, ग्रिंथ यािंच्या 

अभ्यासाने र्ाणसाला शिाणपण येिे. या सिलीच्या हनहर्त्ताने दशेाटन िर झाले. कािी र्ेगळे 

अनुभर् हर्ळाल ेत्या अनुभर्ािून नकळि कािी हशकायला हर्ळाल.े एकिं दरीि अशा प्रकारच्या 

सिलीचा परि परि अनुभर् घ्यायला कािी िरकि नािी. 

******* 



१७) सिलीकरीिा केलेला प्रर्ास 

 काहश्र्र, हिर्ाचल प्रदशे, पिंिाब आहण िररयाणा या चार राजयाच्या सिलीकरीिा ददनािंक 

१३ र्ाचव २०१६ िे ३१ र्ाचव २०१६ या काळाि प्रर्ास केला. त्याहिल पुष्कळसा प्रर्ास हर्नी 

बसने केला. िाण्याकरीिा िार्नगर िे कत्रा िा प्रर्ास भारहिय रेल्र्ेने केला त्याचप्रर्ाणे 

येिानाचा पाहनपि िे िार्नगर प्रर्ासिी भारहिय रेल्र्ेने केला. त्याच्या अिंिराचा आढार्ा 

घेण्याचा येथे प्रयत्न केला आि.े 

प्रर्ासाची 

िारीख 

प्रर्ासाचा टप्पा अिंिर प्रर्ासाचे र्ािन 

१३/३ िािंनगर िे बडोदा ४२६ भारहिय रेल्र् े

१४/३ बडोदा िे कत्रा १६४८ भारहिय रेल्ब े

१६/३ कत्रा िे र्ैष्णोदरे्ी आहण परि ३२ हर्नी बस 

१७/३ कत्रा िे पटणी टॉप ८० हर्नी बस 

१८/३ पटणी टॉप िे श्रीनगर १८५ हर्नी बस 

१९/३ श्रीनगर िे सोनर्गव ८० हर्नी बस 

सोनर्गव िे श्रीनगर ८० 

२०/३ श्रीनगर िे गुलर्गव ५० हर्नी बस 

गुलर्गव िे श्रीनगर ५० 

२१/३ श्रीनगर िे पिलगार् ९० हर्नी बस 

२२/३ पिलगार् िे िम्र् ु २८३ हर्नी बस 

२३/३ िम्र्ु िे डलिौसी १७१ हर्नी बस 

२४/३ डलिौसी िे खज्जर लके 

खज्जर लके िे काला टॉप 

२१ 

३३ 

हर्नी बस 



काला टॉप िे भालेई र्ािा ५५ 

भालेई र्ािा िे पठाणकोट ११० 

२५/३ पठाणकोट िे पिंचफुला, धरर्शाला ८८ हर्नी बस 

पिंचफुला ि ेभगसु नाग १० 

भगस ुनाग िे हछलगारी ९ 

हछलगारी िे चारु्िंडा १३ 

२६/३ चारु्िंडा िे बजे्रश्वरी १९ हर्नी बस 

बजे्रश्वरी िे जर्ालार्ुखी २५ 

२७/३ जर्ालार्ुखी िे हचिपूणी ३५ हर्नी बस 

हचिपूणी िे र्ाघा बॉडवर १९२ 

र्ाघा बॉडवर िे अर्ृिसर ३५ 

२८/३ अर्ृिसर दशवन १५ हर्नी बस 

२९/३ अर्ृिसर िे कुरुिते्र ३०० हर्नी बस 

कुरुिेत्र िे पाहनपि कालाआर् ८० 

३०/३ पाहनपि िे अिर्दाबाद १६९ भारहिय रेल्र् े

३१/३ अिर्दाबाद िे िार्नगर ९४८ भारहिय रेल्र् े

 

  



कसुं वाटलुं प स्तक नमत्राुंिो?  

फ़ कट असलुं तरी दिेदार आह ेिा?  

काही लोकाुंचा असा समि आह ेकी िे फ़ कट नमळतुं ते कमी दिागचुं असेल. पण तसुं 

िसतुं. आपल्याला आपले आईवडील नमळतात िा की ते आपण नवकत घेतो? आनण त्याुंचे 

सुंस्कार? आनण आपला दशे आपलुं राष्ट्रीयत्व? अर्दी आपल्या आिूबािूच्या हवेतला 

ऑनक्सििही फ़ कटच नमळतो िा. आनण हा मौल्यवाि मि ष्यिन्मही फ़ कटच नमळाला की 

आपल्याला!  

तेव्हा नमत्राुंिो िे िे फ़ कट ते ते फ़ालतू असा समि असलेल्या लोकाुंिा एकदा ई 

सानहत्यच्या साइटवर आणा. ई सानहत्यची प स्तकुं  वाचायला द्या. त म्ही िे परेाल तेच उर्वेल. 

िर त म्ही समािात चाुंर्ली मलू्युं परेाल तर त म्हालाही या समािात चाुंर्ली वार्णूक नमळेल. 

समाि म्हणिे आपणच की. निदाि आपल्या आिूबािूचा समाि तरी मलू्यप्रर्ाि करुया. 

चला तर नमत्राुंिो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात प्रत्येकािे आपला सहभार् घेतला 

तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र िर्ातला सवोत्कृष्ट अनभरुचीपूणग वाचकाुंचा प्रदशे बिायला वेळ 

लार्णार िाही. 

टीम ई सानहत्य 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

एक प्रसन्न अि भव 
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