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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

ककल्ले रायगड
(प्रवासवर्णन)

लेखक : अननल पाटिल
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किल्ले रायगड
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई
सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.
दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत
आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत
होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा,
आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुस्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा
त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी
लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर
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.
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www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशन : ३१ जानेवारी २०१९
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हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
•

िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक
आिे.
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काही प्रथा या आपण आपल्या एका पपढीपासुन दु सऱ्या पपढीत ने त असतो
त्याला काही ऐपतहापसक, सामापिक तर काही कौटुुं पिक व्याख्या असतात. पदनाुं क :
०१/११/१९६२ या पदवशी माझ्या वपिलाुं चा स्व. श्री महादे व गोया पाटील याुं चा िन्म
पाभरे (कोळीवािा) या पिकाणी झाला. याच तारखेला दु ग्धशककरा योग म्हणिे
आमच्या गावातील “श्री लक्ष्मी नारायण” मुं पदराचा पपहला िीणोद्धार सुद्धा याच
पदवशी झाला. हीच ओळख प्रत्येकाच्या मनात अिु नही आहे. परमाथाक ची ओढ व
प्रत्येक दे वताुं ची पनस्सीम भक्ती आमच्या घरात चालू झाली होती.

-5-

वपिलाुं ना लहानपणापासुन वाचनाची आवि असल्याने सुंस्कृत पवषयावरही
त्याुं ची िरि होती. त्यामु ळेच अने क शास्त्र-पुराणाुं चे गाढ अभ्यासक व उत्तम वक्ते
म्हणूनही नावारूपास आले . माझे विील म्हणिे शास्त्र-पुराणाुं चा सागर असे एक
समीकरणच िनले होते. ते आिही पुंपित या नावाने पकत्येकाुं च्या मु खात अिरामर
आहे त. त्याच ओघात भरपुर काव्ये पलपहली त्यालासुद्धा भक्तीची अिोि अशी
पकनार होती. आमच्या गावामधील "श्री पवष्णु सागर भिन-मुंिळाचे” आधारस्तुं भ
होते. काव्यािरोिरच भिन, पलपहणे, गाणे, पलपहणे तमाशातील पात्ाुं चे सुंवाद
पलपहणे हे िोिूनच आल होतुं.

माझुं दु दैव पक मला माझ्या वपिलाुं चा िास्त सहवास लाभला नाही, पण पह
वुंशपरुं परागत अद् भु त शक्तीचा केवळ थोिासा अुंश माझ्या ले खणीतुन अवतरला हे
माझे परम सौभाग्य. त्याुं ची स्मृती हे च माझ्यासािी अलौपकक िे वा आहे .

माझे हे पहहले लेखन मी माझ्या वहिलाांच्या चरणी भावपु णण अक्षराांनी
समहपण त करतो.
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लेखक : अहनल महादे व पाटील
ई – मे ल : anil85.patil@gmail.com
दु रध्वनी क्र. : ७२०८७२११७०

अक्षरजु ळवणी व छायाहचत्रे :
अनेश महादे व पाटील

ककल्ला रायगड, फक्त
नार् उच्चारले िरी छत्रपिी
हशर्ाजी र्िाराजािंच्या किृत्र्ाने
घेिलेली झेप लिाि येिे. हििंदर्ी
स्र्राज्य हस्िर झाले िो ककल्ला
म्िणजे रायगड. या रायगडार्र
जायचा हर्चार करणे म्िणजे
िीिव-िेत्रार्र जाणे. या रठकाणी जायला हसद्ध झालो िेव्िा आईने गोड प्रसाद भरर्ला.
र्ोहिर्ेलाच जाि आिोि असच र्ाटू लागलिं आहण आर्चा प्रर्ास सुरु झाला. रायगडार्रच्या
प्रत्येक दगडार्ध्ये इहििास िा भरून आिे. प्रत्येक स्िान िे र्िाराजािंच्या स्पशावने नािीिर
पायधुळीने पार्न झालेच असिील म्िणून ककल्ल्यार्रच्या िरएक स्िानाला र्ित्च आिे.

र्ला भार्लेले र्ुख्यिः िीन भाग, पहिला म्िणजे हिरकरणीचा बुरुज. या बुरुजार्र
गेल्यार्र एक आईच्या र्ात्सल्याची जाणीर् झाली. दुसरा म्िणजे राजभर्न कारण याच
रठकाणी हििंदत्ु र् जागर्णारा सार्वभौर् र्िाराजािंचे हसिंिासन िोि, आहण हिसरिं रठकाण म्िणजे
श्रीची सर्ाधी. हि फक्त सर्ाधी नव्ििी िर अखिंड र्राठी साम्राज्याचे शक्तीस्िान िोिे.
र्हडलािंपासून दुरार्लेल्या श्री सिंभाजी राजािंचे अखिंड पूजनीय असे स्िान िोिे.
जेव्िा आम्िी रायगड ककल्ला कफरून श्री सर्ाधीचे दशवन घेिल्यार्र जी र्नाि एक
हनरिं िर सर्ाज सेर्ेची भार्ना हनर्ावण झाली आहण एका नव्या पर्ावची सुरर्ाि झाली. िा प्रर्ास
शब्दाि हलहिण्याचिं पहिला प्रयत्न के लाय. कािी चुकले असेल िर िर्स्र् ......
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|| श्री ||
ककल्ले रायगड
ओढ हशर्िीिव रायगडाची…!
रायगड ककल्ला म्िणजे... छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंची दुसरी राजधानी.
स्र्राज्याचा स्र्गव म्िणजे िा ककल्ला रायगड, ज्याची हनर्र्विीच इिक्या ित्परिेने आहण
ऐहच्छक सुखाची िर्ा न बाळगिा म्िणजेच छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंच्या
स्र्राज्यािील इिं द्रनगरी र्सर्ण्यासाठी स्र्िःचे घर हर्कणारे आहण बदल्याि
र्िाराजािंची पायधूळ लागार्ी म्िणुन जगदीश्वराच्या पायरीर्र नार् कोरून घेणाऱ्या
हनष्ठार्िंि हिरोजी इिं दल
ु करािंची भव्यिर् कल्पकिा. ज्यार्ध्ये सेर्ाहनष्ठा ओिप्रेि भरून
उरलेली असा िा रायगड ककल्ला. अशा आपल्या रायगड ककल्ल्याने हििंदर्ी स्र्राज्याचे
पहिले छत्रपिी श्री हशर्ाजी राजािंचा राज्याहभषेक अनुभर्ला. याच रायगड ककल्ल्याने
छत्रपिी सिंभाजी र्िाराजािंची घोडदौड पाहिली. र्ााँ हजजाई सािेबािंचा श्वास िी ज्याने
अधीरिेने सोसला. अनेक अिवकारण, राजकारण या ककल्ल्याने अनुभर्ले.
र्राठी र्ाणसािंनी एका र्राठी राजासाठी रक्त सािंडून स्र्राज्यासाठी अहभषेक
के ला िीच िी रायगड ककल्ल्यार्रची
र्ािी . प्रत्येक पार्साच्या सरीि या
र्ािीचा सुगिंध र्िाराष्ट्रािच नािी िर
हशर्ाजी

राजािंच्या

सद्गुणािंची

उपासना ज्या रठकाणी िोिे त्या िर
एक रठकाणी दरर्ळिे. आहण िीच
र्ािी र्स्िकी लागार्ी म्िणून ठरहर्ले
की

कहलयुगािील

र्ानर्ी

हनिीर्ूल्यािंचा
र्ुिीर्िंि स्र्गव याची देिी
याची डोळा पािार्ा...
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कदर्स ठरला आहण ठरल्याप्रर्ाणे आम्िी सर्वजण र्ाणगािंर् र्ध्ये भेटण्याचे
ठरले. आम्िी र्ाझ्या पाभरे (कोळीर्ाडा) या राित्या गार्ार्धुन पाच हशर्भक्त हपकअप
घेऊन र्ाणगािंर् कडे हनघालो. र्ुिंबईहून सगळी सैराट टीर् र्ाणगािंर्र्ध्ये आर्च्या
आधीच येऊन पोचली िोिी. चिा-नाश्िा के ल्यार्र र्ाणगािंर् सोडले र् र्िाडचा प्रर्ास
सुरु झाला. जर्ळ-जर्ळ र्िाडच्या आसपास ठीक सकाळी ४.०० र्ाजिा पोिोचलो.
आर्च्या हर्त्राने जो स्र्िः चालक िोिा त्याने हर्चारपूस के ली र् गाडी सुरू के ली . पण
दाट धुक्याने िो रस्िा चुकला र् आम्िी अशा रठकाणी पोिोचलो ज्या रठकाणी र्ागवदशवन
फलकार्र कदसि िोिे की र्िाबळे श्वर फक्त ४९ की.र्ी. सर्ाांच्या र्िानुसार आम्िी
र्िाबळे श्वर प्रिर् र् निंिर रायगड असे ठरर्ले आहण इकडेच एक र्ोठी चूक नकळि
आर्च्या िािून घडली. प्रर्ास सुरु झाला. र्िाबळे श्वर र्िंकदर पाहिले. पाच नद्ािंचा
सिंगर् िोऊन गोर्ुखािून येणारे पाणी िीिव म्िणुन प्यायलो. र्िाबळे श्वर कफरण्यास
सुरर्ाि के ली. दुपारी जेर्ण झालिं र् र्िाबळे श्वर पायथ्याशी परि येईपयांि दुपारचे
२.०० र्ाजले िोिे.
र्ग पुन्िा ठरले की इकडू न फक्त १३ की.र्ी. अिंिरार्र असलेला प्रिापगड
पिायचा र् रात्री रायगडार्र र्ुक्कार् करायचा. त्यानिंिर आम्िी सर्वजण प्रिापगडाच्या
कदशेकडे हनघालो. प्रिापगडार्रील भर्ानी र्ािेच्या दशवनाने र्न िृप्त झाले . जार्ळीचे
खोरे रौद्ररूपासारखे भासु लागले. िणभर अफजलखानाच्या र्धाचा कदर्स आठर्ला र्
र्न इहििासाच्या पानाि िरर्ून गेल.े िोड्या र्ेळाने प्रिापगड उिार िोऊन नाश्िा के ला
र् सर्वजण रायगड दशवनासाठी हनघालो.
आहण पुन्िा एकदा अनपेहििपणे र्ाट चुकलो र् पुन्िा अशा रठकाणी पोिोचलो
की हजििं हशर्िर घळ अगदी जर्ळ िोिी. रायगड ककल्ला आम्िाला सारखी हुलकार्णी
देि िोिा आर्च्या रायगड दशवनाि िोडासा बदल करून आिा हशर्िर घळ पिायचे
ठरले र् हशर्िर घळला पोिोचलो. ज्या रठकाणी सर्िव रार्दास स्र्ार्ींनी "श्री-र्ि
दासबोध" िा र्िान ग्रिंि हलहिला त्या रठकाणी निर्स्िक झालो र् परिीला हनघालो.
हनघिाना ठरलिं िोििं की आिा रायगड ककल्ल्यार्र जायचिं म्िणजे जायचिंच....
पण हनयिीला कािी औरच िर्िं िोि. आम्िी अनपेहििपणे पुन्िा र्ाट चुकलो
र् जर्ळ-जर्ळ रात्री १०.३० र्ाजिा र्िाड एस-टी स्िानकाि पोिोचलो. सर्ाांचे जेर्ण
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िोईपयांि रात्रीचे ११.३० र्ाजून गेले िोिे. पूणव कफरून-कफरून सर्ाांच्या र्ुखार्र झोपेची
काळी सार्ली कदसि िोिी. सगळे िकू न गेले िोिे. कोण म्िणििं िोिे की रायगड
ककल्ल्यार्र जायचिं िर कोणी नाकारि िोि. याि एकर्ेकािंचा र्ाद हर्कोपास गेला र्
अखेर ठरले की रायगड ककल्ल्यार्र आिा जायचिं नािी निंिर जायचिं र् हनराश र्नाने र्ी
परिीचा प्रर्ासाला हनघालो.
त्या र्ेळी र्न अहिशय उहिग्न झालिं िोििं. लगार् नसलेला घोडा जसा चौफे र
धार्िो त्याप्रर्ाणे र्न चौफे र सैरार्ैरा धाऊ लागलिं. हर्त्रािंना भरपूर दोष कदला पण
हनयिीलाच जर र्ान्य नसेल िर ककिीिी प्रयत्न के ले िरी अपयश िािी येणारचिं, पण
म्िणून प्रयत्न करायचे सोडू न द्ायचे का...? िा प्रश्न र्नाला सिार्ू लागला आहण ठरलिं
की जो येईल िो... आहण कोण सोबि असेल िो... सोबि आले िर ठीक नािीिर एकटे
जाऊ पण या र्हिन्यािच रायगडार्र जाऊन यायचे..
निंिर र्नाि आलिं की छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंच्याच र्नािच नसेल का िे....
कारण अगोदर रायगडाच्या कदशेने येिाना र्ाट चुकली र् हजिे र्िाबळी रार्णाने
सािाि शिंकराकडू न प्राप्त झालेल्या कदव्य हशर्हलिंगाची स्िापना के ली त्या कदव्य अशा
हशर्हलिंगाचे दशवन घडले, पाच नद्ािंच्या सिंगर्ाने गोर्ुखािुन एकत्र येणाऱ्या अर्ृिर्य
असे पहर्त्र िीिव ग्रिण करून पार्न झालो र् निंिर छत्रपिी हशर्ाजी राजािंच्या
र्िापराक्रर्ाची शौयवगािा हजिे हलहिली गेली त्या रठकाणी जाऊन र्ािा आई भर्ानीचे
र्दावनी रूप डोळ्याि साठर्ुन घेिले. आहण त्यानिंिर छत्रपिी हशर्रायािंचे अध्याहत्र्क
सद्गुरू श्री सर्िव रार्दास स्र्ार्ींनी ज्या रठकाणी र्ानर्ी देिाला घडर्ण्यासाठी "श्रीर्ि
दासबोधाची" हनर्र्विी के ली. हिकडे जाऊन देिािील र्ाईट हर्चारािंर्र हर्जय हर्ळर्ला,
देिाने-र्नाने र् अिंिःकरणाने शुहचभूवि िोऊनच रायगडार्र न्यायचिं िोि की काय...
असच र्ाटू लागलिं..
आहण र्ग पुन्िा कदर्स ठरला र् हनघालोय पण र्ोजके च ज्या प्रर्ाणे
हशर्रायािंच्या शब्दाचा आघाि र्नाि खोलर्र झालेले आपल्या स्र्राज्याचे पहिले
सरसेनापिी "फक्त साि" र्ार्ळयािंसोबि यर्नािंच्या सागराि लाट यार्ी िसे हर्रून गेले
त्याचप्रर्ाणे हनघालो. यार्ेळी आम्िी हनघालो िोिे िे फक्त िािार्रच्या बोटािंर्र
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र्ोजण्या येण्या इिके च फक्त अकरा पण सोबिीला हििंर्ि िोिी िी हशर्रायािंची आहण
म्िणुनच......

ओढ लागली रायगडाची...
स्र्राज्याच्या र्ायभूर्ीची.....
हशर्रायािंच्या अिुलनीय र्िापराक्रर्ाची.....
ज्याि भक्ती िोिी स्र्ार्ी-हनष्ठेची.....

आिा रायगडाची आनिंदीक आहण अनाहर्क ओढ लागलीच िोिी पण त्यासोबि
एक अनोखी जबाबदारी सुद्धा आर्ची पाठ सोडि नव्ििी. िी म्िणजे हिकडे
खाण्याहपण्याची सोय िोणिं िे हजिके र्ित्र्ाचे िोिे त्याहून सर्ावना सुखरूप परि आणणे
िे जास्ि र्ित्र्ाचे िोिे. कारण आर्च्यािले बहुिेक िे र्ार्ळे पहिल्यािंदाच रायगडार्र
येणार िोिे. म्िणून आम्िी ठरर्ले कक पनर्ेलहुन र्िाराष्ट्राची लाल परी पकडायची आहण
पाचाडला उिरायचे. त्यानुसार र्िाराष्ट्र राज्य पररर्िन र्ध्ये सगळ्याच्या सीट आरहिि
के ल्या.
रायगडाच्या र्ोहिर्ेची िारीख ठरली िी कदनािंक २७ जानेर्ारी २०१८,
ठरल्याप्रर्ाणे आम्िी सगळे र्ार्ळे पनर्ेल (S.T.) आगाराि र्ेळेच्या ककर्ान अधाव िास
अगोदर पोचलो. र्ेळेचिं र्ित्र् काय असिे िे र्ी जाणून िोिोच कारण जेव्िा हशर्रायािंनी
कदनािंक ११ जून १६६५ ला हर्झाव राजा जयहसिंग सोबि पुरिंदरचा िि के ला त्या
ििासोबि स्र्राज्याचे २३ ककल्ले, आग्राला भेट देण्याचे िसेच दहिणेकडील लढाईि
र्ुघलािंना र्दि करण्याचे र्ान्य के ले र् चार लाख िोनािंचा प्रदेश र्ोघलािंना द्ार्ा,
त्यानुसार जेव्िा हर्जापूरर्र चालून जायचे ठरल्यार्र पहिला पन्िाळा गड घ्यायचे ठरले.
पण गडार्रचा ककल्लेदार फार सार्ध िोिा त्याचर्ेळी स्र्राज्याचे पहिले सरनौबि
नेिाजी पालकर िे र्ेळेर्र पोिोचले नािीि आहण त्याि छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंचा
पराभर् झाला. जर्ळ-जर्ळ १००० र्ार्ळे नािक र्ारले गेले. याचा राग अनार्र िोऊन
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हशर्राय नेिाजी पालकरािंर्र फार हचडले आहण त्यािंना पत्रािारे हलहिले कक "सर्यास
कै सा पार्ला नािीस" असे म्िणून बडिफव के ले. एक लिानशी चूक पण त्याला हशिा
इिकी र्ोठी. म्िणून र्ेळेचे र्ित्र् कायर्च र्नाि ठासून िोिो.
आम्िी र्ेळेच्या अगोदर पोिोचलो िोिो पण आर्ची (S.T.) च उहशराने धार्ि
िोिी. र्ग चिाचा घोट घेि आठर्ण म्िणुन (S.T.) आगाराि २-३ फोटो काढले. अध्याव
-एक िासाने आम्िी हजची र्ाट पािि िोिो िी लाल परी आली. लाल परी सर्ोर
श्रीफळाचा प्रसाद कदला आहण एक र्ोठाले िार लाल परीला घािले. आर्च्या सर्ाांच्या
प्रेर्ाची आहण ओढीची र्ाया लाल परीने स्र्ीकारली आहण एका निवकीने लाजून लटका
द्ार्ा िसा देऊन िी परीसारखी झेपार्ि रायगडच्या कदशेनी हनघाली.
एखादे र्ासरू भुकेच्या आकािंिाने जेव्िा गायीला िाक र्ारिे, हिच्यासाठी
के हर्लर्ाण्या नजरे ि भूक कर्ी पण आईच्या हजव्िाळाची ओढ असिे.

जशी िी

गाय जर्ळ येिे िेव्िा िे लिानस र्ासरू आपली शेपूट उडर्ीि, टूनटू न उड्या- र्ारि
आपल्या आईला हबलगिे आहण र्ास्िर्ाच्या सागराि िुडुिंब न्िाहून हनघिो. अगदी
िशीच ओढ आम्िा सगळ्यािंना लागली िोिी. कधी एकदा त्या रायगडाच्या पायथ्याशी
पोचिो आहण बेभान िोऊन स्र्राज्याच्या राजधानीच्या धुळीि न्िाऊन हनघिो असे
झालिं...
सगळे नर्ीन सर्िंगडी िोिे, आहण ह्ािंना सािंभाळण्याची जबाबदारी ककरण
आहण र्ाझ्यार्र िोिी. सकाळच्या नाष्ट्ट्यासाठी र्ार्शीने खास आम्िा र्ार्ळ्यािंना
कािंद-े पोिे बनर्ले, चपािी-चटणी सुद्धा सोबि िोिी, िरीपण पार् आहण जॅर् खास करून
आणले िोिे. अशी आर्ची खाण्याची सोय आम्िीच के ली.

- 12 -

लाल परी ककल्ले रायगडाचे अिंिर िळू िळू कर्ी करि िोिी अधाव एक िासाने
िी रार्र्ाडीला िािंबली, हिकडॆ िोडा चिा घेऊन पुन्िा (S.T.) र्ध्ये जाऊन बसलो.
आिा (S.T.) िेट र्िाडला िािंबणार िोिी म्िणून सगळे खुशीिच िोिो, िळू िळू
आम्िी सगळे र्ार्ळे झोपेच्या आधीन िोऊन स्र्राज्याचा र्ूक सािीदार रायगड
ककल्लाच्या अर्िी भर्िी िे र्न कफरू लागलिं िोि, जेव्िा जाग आली िेव्िा आम्िी
र्िाडला पोिोचलो िोिो.
पिाटेचे ४.०० र्ाजले िोिे. र्िाड एस-टी स्िानकाि येऊन आर्ची एस-टी
िािंबली. जास्ि प्रर्ासी नव्ििे पण र्िाड र्रून रायगड ककल्ल्या र्र जाणारे आहण
सािंदोशी या गार्ापयांि जाण्यासाठी सकाळी िी एकच एस-टी असल्याने बरे च प्रर्ासी
चढले. पण चालक-र्ािक नसल्याने पिंचाईि झाली बराच र्ेळ झाला िरी चालकर्ािक येि नव्ििे. आर्च्यािील दोघािंना याचा बराच किं टाळा आला आहण िे खाली
उिरले . आसपास चिाची टपरी शोधण्यास िे सर्िव झाले. दोघािंनी र्स्ि पैकी चिाचा
झुरका र्ारून आले. ३० हर्. निंिर एकदाचे चालक-र्ािक आले. आहण हनघाली गाडी
रायगडच्या कदशेने....
५.०० र्ाजण्याच्या सुर्ारास आम्िी पाचाड गार्ी उिरलो. पाचाडला
उिरल्यार्र हशर्रायािंच्या जयघोषाने सारा पररसर गजूवन गेला, जणू कािी आम्िी
आल्याची र्दीच राजर्िालाि पोिोचली िोिी. येिून पुढे रायगडच्या पायथ्याशी
आम्िाला पायी जार्िं लागणार िोििं.
हििेच र्िाराष्ट्र राज्य पयवटन हर्कास
र्िंडळाने लार्लेला िा कदशादशवक फलक
आपलिं लि र्ेधून घेिो. आम्िी सगळे सोबि,
चािंदण्यािंच्या र्िंद प्रकाशाि रस्त्याच्या कडेन
चालि िोिो र्ध्येच आठर्ण झाली कक आम्िी
जे हििंदर्ी स्र्राज्याच्या प्रहिकाचे भगर्े
हनशाण घेिले िोिे त्याला काठी शोधायची
िोिी, म्िणून उिरून आम्िी शोधू लागलो.
भरपूर र्ेळाने िर्ी असलेली काठी भेटली
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आहण सर्ाांच्या चेिऱ्यार्र एक स्र्ःखुशीची लिर येऊन गेली, कारण आिा आम्िी
अकरा जण नव्ििो िर सोबि िोिे िे हििंदर्ी स्र्राज्याच्या प्रहिकाचे भगर्े हनशाण....!
याच भगव्या हनशाणासाठी एका िरुण र्ार्ळ्याने आपला जीर् धोक्याि
घालून पडिा भगर्ा झेंडा िर्ेिच उचलून धरला िोिा. छत्रपिी हशर्ाजी
र्िाराजािंच्या कनावटक स्र्ारीि सन १६४८ र्ध्ये कान्िोजी जेधे यािंचा जेष्ठ पुत्र बाजी
जेधे िा आपल्या सिकाऱ्यािंसोबि युद्धाि उिरला िोिा. खळद-बेलसर या रठकाणी
आपले आजोबा रणािंगणाि पडले असुनिी हर्चहलि न िोिा धैयावने लढला याच र्ेळी
शत्रूच्या र्ाराने हनशाणधारी घोड्याखाली येऊन हनशाण कलले असिा बाजीने िे
सार्रले. अशा त्यािंच्या शौयावबद्दल त्यािंना राजगडार्र 'सजेरार्' िा 'ककिाब छत्रपिी
हशर्ाजी र्िाराजािंनी कदला. फक्त एका हििंदर्ी स्र्राज्याच्या प्रहिकाच्या हनशाणासाठी
र्ृत्यूला कर्टाळले िोिे.... काय त्याचिं स्र्राज्य प्रेर् असेल, र्याची हर्शीसुद्धा गाठली
नव्ििी पण एक भगव्या स्र्ाहभर्ानासाठी आपल्या जीर्ाची पर्ाव के ली नािी. खरिं च
आम्िी सगळे आिा याच हििंदर्ी स्र्राज्याच्या प्रहिकासोबि गड जर्ळ करू लागलो
िोिो.
पिाटेचा गार र्ारा आर्च्या कानाजर्ळ येऊन िास्य करून गेला. कदाहचि
आम्िी आलो याचा त्याला आनिंद झाला असेल. चिंद्र प्रकाशाि आम्िाला हिरकणीचा
कडा कदसु लागला. चािंदण्या लूक-लूक करि आम्िाला न्यािाळि िोत्या. बाजूचा
पररसर नीट कदसि नव्ििा पण हशर्काळाि याचिं पररसराचे सौंदयव कस असेल िे
स्र्ृिीि ठे ऊन रायगडाचा पायिा जर्ळ करि िोिो. कािीजण र्िाराजािंचे पोर्ाडे
ऐकि िोिे िर कािी ऐहििाहसक घटना सािंगि िोिे पाऊण िास चालल्यानिंिर आम्िी
रायगडाच्या पायथ्याशी पोचलो.

रायगडाच्या पायथ्याशी आर्च्या सारखे अनेक ग्रुप जर्ा झाले िोिे. कािींनी
र्र जाण्यास सुरर्ाि िी के ली िोिी. िर कािी चिा-नाश्िा साठी बसले िोिे. आम्िी
सर्वजण िाजेिर्ाने िोऊन चिा-नाश्िा के ला. सर्ाांनी रायगड दशवन ग्रुपचे रटशटव पररधान के ले. आहण ककल्ल्यार्र जाण्यासाठी सर्व जण सज्ज झाले. िािाि भगर्ा
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र्ुखाि छत्रपिी हशर्रायािंचे नार् घेऊन रायगडाच्या पायरीर्र डोके ठे ऊन पुढे
जाण्यास सुरर्ाि के ली. िेव्िा सकाळी ६.१५ हर्. झाले िोिे.

र्र चढि असिाना ककल्ले रायगड िा नार् फलक सर्ोरच कदसून येिो.
रायगड ककल्ल्या र्र जािाना उजव्या बाजूस खुबलढा बुरुिंज लागला. १५ २० हर्हनटे पायऱ्या चढि िोिो. पिाटेचा गार र्ारा असिाना सुद्धा घार् येऊ लागला.
सोबि असणारी िरिरीि पोर पटपट पाऊल उठर्ि जाि िोिी पण आम्िी दोघे ककरण
आहण र्ी स्र्िः जरा दर्ानेच र्ागवक्रर्ण करीि िोिो. पुढे एक दगडाला धरून एक
खोपटी िोिी ज्याि िे सर्व आर्च्या साठी िािंबले िोिे. िेव्िा ककरणने हखशािून
शेंगदाण्याची पुडी आर्च्या सर्ोर धरली. सर्ाांनी याचा आस्र्ाद घेिला. आहण सोबि
त्याने एक ककस्सा पण सािंहगिला की, शेंगदाणे खाल्ल्याने िकर्ा दूर िोिो.
इिर्र पायऱ्यािंनी साि कदली याच्या पुढे पायर्ाटेने जायचिं िोि. आिा आम्िी
र्ाळसुरीच्या हखिंडीि येऊन पोिोचलो. डाव्या बाजुला खोल दरी िोिी िर उजव्या
बाजूस र्ाळसुरे नार्ाच गार् कदसि िोििं. हशर्काळाि याच र्ाळसुरे र्ागावने
प्रिापगडार्र ये-जा िोि िोिी. र्ेळ ६.४५ झाली िोिी. र्ान र्र करून पाहिलिं िर
हिरकणीचा कडा र्ान िाठ करून आर्च्यार्र नजर ठे र्ून िोिा. िािाि भगर्ा घेऊन
गड पादाक्रािंि करण्यास हर्लिण सुख भासि िोिे. आिा िर उजाडल िोि. टकर्क
टोकाच्या र्ागून सूयोदयाच्या ककरणािंनी आम्िाला दशवन कदल िोि.
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टकर्क टोकाच्या खाली असणारी िटबिंदी आर्च लि र्ेधून घेि िोिी. त्या
ऐहििाहसक र्ास्िुिंना पाहून आर्चा िकर्ा दूर िोि िोिा. र्िा दरर्ाज्याच्या टप्प्याि
येऊन बाकी सिकाऱ्यािंसाठी जरा िािंबलो. २-३ हर्हनटािंनी पाठीर्ागून हशर्गजवना ऐकू
येऊ लागल्या. पाििो िर ककरण सर्ावि पुढे राहून हशर्गजवना घेि येि िोिा आहण
बाकीचे त्याला साि देि त्यािंच्या पाठी येि िोिे. जेव्िा आम्िी र्र जाि िोिो त्यार्ेळी
इिर र्िंडळी गड उिार िोि िोिी. आदल्या कदर्शी त्यािंनी रायगड दशवन करून घेिले
असणार. आम्िी पण कािी र्ेळाि र्िािाराने ककल्याि प्रर्ेश करणार िोिो.
असच चालि असिा पुढे २ पिारे करी दृष्टी पिाि आले. िो पिारे करीच....!
स्र्राज्याच्या राजधानीचे...र्राठा साम्राज्याचे पिारे करीच...! र्िा दरर्ाजाला आधार
देि उभे असणारे "२ बुरुिंज" भर भक्कर् असे खािंद्ाला खािंदा लार्ून उभे िोिे. र्जबूि
बािंधणी असून एकाची उिं ची ६५ फु ट िर दुसऱ्याची ७५ फु ट आिे. र्िािाराची बािंधणी
गोर्ुखाच्या आकाराप्रर्ाणे आिे. याच र्िािाराची पायरी छत्रपिी हशर्ाजी
र्िाराजािंच्या र् स्र्राज्यरिक छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंच्या पदस्पशावने
पार्न झाली िोिी. त्या पायरीर्र निर्स्िक िोऊन र्िािार ओलािंडून ककल्ल्यािंि
प्रर्ेश के ला. ककल्ल्याि प्रर्ेश के ल्यार्र डाव्या बाजूस हिकीट देण्यासाठी एक र्िाशय
बसले आिेि त्यािंच्या कडू न हिकीट घेिले र् र्िािाराजर्ळ रटपलेले िे िणहचत्र..
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र्िािाराच्या डाव्या बाजूने बुरुिंजाच्या र्रच्या बाजूस जाऊन सभोर्िालचा
प्रदेश पाहिला. आिा र्ेळ झाली िोिी न्यािारी करण्याची ज्याची सर्व सोय आम्िी
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आधीच करून ठे र्ली िोिी िी म्िणजे (कािंदापोिे). सर्ावनी बुरुिंजाच्या बाजूलाच
ठाण र्ािंडून हशर्रायािंच नार् घेऊन न्यािारी कररिा सुरर्ाि के ली.
बुरुिंजार्रून ककल्ला न्यािाळि असिाना एक ग्रुप फोटो. चला लगेच िुम्िाला
आर्च्या हशर्िीिव रायगड दशवन ग्रुपची ओळख करून देिो. ज्याने उजव्या िािाि
भगर्ा धरला आिे त्याच नार् - रोहिि र्ास्कर, बाजूला हििेश र्ेंदाडकर, भारि

पाटील, ककरण र्ेटकोळी, नर्नीि कािंबळे , जयेश र्ेंदाडकर, अहनश पाटील, योगेश
कदघीकर, अहनल पाटील (र्ी स्र्िः), अिय कािंबळे आहण अर्ृि पाटील.
इिे जास्ि र्ेळ र्ाया न दर्डिा आम्िी र्र जाण्यासाठी कू च के ली. हििे
आजूबाजूला र्ाकडािंची हपल्ले लि र्ेधून घेि िोिी. कािीं हर्हनटे टाईर्पास करून पुढे
गेलो. पायरी पायरीने गड चढि असिाना र्नाि आलिं कक, आपण १-२ िास
चालल्याने आपल्याला िकर्ा जाणर्िोय. पण त्याकाळािील र्ार्ळे जे अिंधाऱ्या रात्री
गड हजिंकायचे िे सुद्धा अशक्य र्ागावने हजिून िर्ा सुध्दा कफरकू शकि नव्ििी. काय
असिील िे, कसे घडले असिील िे, पन्िाळ्याच्या र्ेढ्याच्या र्ेळी िर र्िाराज आहण
फक्त ६०० बािंदल रात्री ९-१० च्या सुर्ारास खानाच्या र्ेढ्यािून सुटका करून
अिंधाऱ्या रात्री हनसटले. लाखाच्या पोहशिंद्ाला र्ाचर्ण्यासाठी पळि िोिे. कािी
र्ेळाने जेव्िा खानाला याची बािर्ी लागली िेव्िा िो पिंधराशेची कडर्ी फौज घेऊन
र्ागे लागला. सर्वजण खुप िकले िोिे पण हर्श्रािंिी न घेिा हर्शाळगड जर्ळ करीि
िोिे. सकाळ पयांि घोड हखिंड गाठली ििान-भुक िरपून सिंध्याकाळ पयांि हखिंड
लढर्ुन एकिी गहनर्ाला पुढे जाऊ कदल नािी, स्र्िःची बाजी लार्ली पण हर्श्रािंिी
घेण्यासाठी िािंबले नािी. घोड हखिंडीला आपल्या रक्ताने पार्न करून राजािंना
सुखरूपपणे हर्शाळगडार्र पोिोचर्ण्यास सर्िव झाले. हशर्काळ आठर्ला कक कािी
र्ेळ िकर्ाच जाणर्ि नािी.
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िोड्या र्र अिंिरार्र
येऊन पोिोचल्यार्र
र्िादरर्ाजाचे
कदसणारे हर्ििंगर् दृश
िसेच िकर्ा जाणर्ि
नसलेला एक फोटो

आिा इिून पुढे दोन र्ाटा िोत्या डार्ीकडची र्ाट िोळीच्या र्ाळार्र
जाणारी आहण दुसरी ित्ती िलार्ा जर्ळू न बाले ककल्ल्याि प्रर्ेश करणारी. आम्िी हि
दुसरी र्ाट हनर्डली. ककल्ला कफरि असिाना िकर्ा न येण्यासाठी आहण ऐहििाहसक
र्ास्िूिंचे र्ित्त्र् आपल्या भाषेि जाणून घेण्यासाठी एक नार्ी युक्ती के ली िोिी िी
म्िणजे र्ी सर्ावना गडार्रील प्रत्येक रठकाणाची र्ाहििी कदली िोिी िी त्याने स्र्िः
इिे सािंगायची िोिी.
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आम्िी आिा ित्ती िलार्ाजर्ळ पोिोचलो ज्याची र्ाहििी भारि
पाटील ह्ाने कदली. त्या िलार्ाि डोकार्ून पाहिले असिा िळाला िोडस पाणी िोि.
पण इिका हर्स्िीणव िलार् पाहून र्ाटलिं कक खरच इिे ित्तींसाठी पाण्याची सोय के ली
असार्ी. म्िणून याच नार् ित्ती िलार् असे ठे र्ण्याि आले असेल. इिून पुढे गेल्यार्र
धर्वशाळा िोिी.
धर्वशाळे च्या सर्ोरच एका बाजूस अष्टकोनी पाण्याची टाकी आिे. ज्याि
बुद्धीचा दािा ‘श्रीगणेश’ यािंचे हपिार्ि, सपव-चिंद्र धारक, ज्यािंच्या कपाळार्र हत्रनेत्र
आिेि हिन्िी लोकािंि श्रेष्ठ असे भगर्ान “श्री हशर् शिंकर” यािंची र्ािंडी घालून ध्यानस्ि
असलेली सुबक र्ूिी दृष्टीस पडिे. दोन्िी िािाि, जटािंर्ध्ये रुद्राि र्ाळा र् गळ्याि
सपव शोभून कदसि आिे. या र्ुिीस पाहून र्न अगकद प्रसन्न िोऊन गेल.े
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पुन्िा र्ाटेर्र येऊन पुढे चालि असिा सर्ोर कदसिाि िे नयनरम्य
हर्जयस्ििंभ....! ज्याचे प्रहिहबिंब एका िलार्ाि कदसि िोिे. या िलार्ाि प्रत्यिाि
छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंनी राज्याहभषेकार्ेळी अहभषेकासाठी सप्तनद्ािंचे
आहण सप्त-सागरािंची िीिे याच िलार्ाि सोडण्याि आली िोिी. िेव्िा पासून िे
िलार् सािाि एक िीिवस्िानच बनलिं आिे. आहण म्िणूनच या िलार्ाचे नार्
गिंगासागर िलार् असे झाले. याची र्ाहििी नर्नीि कािंबळे याने कदली.

आिा पुढे र्रच्या बाजूस गेलो हजिे २ जय स्ििंभ हर्राजि िोिे. जे आज
ढासळल्या अर्स्िेि जरी असले िरी त्याकाळािील त्यािंचा रुबाबदारपणा
अजूनिी िसाच आिे. िटबिंदी अजूनिी छािी फु लर्ून बालेककल्ल्याचे अहस्ित्र्
सािंभाळि आिे. कािी जण स्ििंभाच्या आिील बाजूस जाऊन त्यािंची बािंधणी
नजरेि साठर्ि िोिे. िे स्ििंभ िादश कोनी असुन प्रत्येक बाजूस हखडकी र्
बािेरील बाजूस उत्कृ ष्ठ निीकार् आिे. या स्ििंभाहर्षयी र्ाहििी रोहिि
र्ास्कर याने कदली.
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स्ििंभाच्या

दहिणेला

बाले

ककल्ल्याि प्रर्ेश करण्यासाठी एक
दरर्ाजा आिे ज्याचिं नार् पालखी
दरर्ाजा असिं

आिे.

दोन्िी

बाजूिंस

कर्ानी र् र्धून पालखी जाण्यासाठी
योग्य अिंिर राखुन असणारी बािंधणी.
र्रच्या बाजूस निी कार् असुन
आिल्या

बाजूस

लोखिंडी

आिे. याची

दरर्ाजा

र्ाहििी योगेश

कदघीकर याने सािंहगिली. आि प्रर्ेश
के ल्यार्र

कािी

पायऱ्या

चढू न

बाल्लेककल्ल्याि प्रर्ेश करार्ा लागिो. या पायऱ्यािंर्र बसून आर्च्यािील ककरण
र्ेटकोळी याने छत्रपिी श्री. हशर्ाजी र्िाराज, छत्रपिी श्री. सिंभाजी र्िाराज
िसेच आऊसािेब यािंच्या नार्ाचा जयजयकार के ला. आहण येिून रटपलेला
पालखी दरर्ाजा र् टकर्क टोक िे दृश्य दाखर्णारा िा फोटो.

- 22 -

आिा सर्ाांनी बालेककल्ल्याि प्रर्ेश के ला डाव्या बाजुला बालेककल्ला अस
नार्फलक आिे. येिन
ू सुर्ारे सव्र्ा दोनशे पाऊले लािंबीचा चढउिार असलेला र्ागव आिे
जो र्ेणा दरर्ाज्यापयांि गेला आिे. उजव्या बाजूस असणाऱ्या राणी र्िालािंि आम्िी
हशरलो. अर्ाढव्य असा राणी र्िाल पाहून आम्िी आश्ययवचककि झालो. असे सिा राणी
र्िाल िोिे. ज्याला चहु बाजूनी उिं च हभिंिी आिेि. प्रत्येक राणी र्िालाि दोन चौिरे
आिेि जे र्िालाचे अहस्ित्र् दशवर्ि आिेि.
आिल्या बाजुस एक पडर्ी िोिी ज्याि शौचकु प िोिे. अशी व्यर्स्िा
त्याकाळाि कदल्ली-आग्र्याि पण नसेल अशी छत्रपिी. हशर्ाजी र्िाराजािंनी के ली िोिी.
ज्याची र्ाहििी ककरण र्ेटकोळी याने कदली. या सिा राणी र्िालािंना आिून जोडणारा
एक र्ागव आिे. प्रत्येक दारार्र सुबक निीकार् के लेले आिे. शेर्टच्या राणी र्िालाच्या
दारािून बािेर आलो िेव्िा हििे एक व्यक्ती दिी िाक हर्कण्यासाठी बसली िोिी.
त्यािंच्याकडू न प्रत्यकाने िाक घेऊन आपल्या अिंिरात्म्याला शािंि के ल.
आिा आम्िाला र्ेणा दरर्ाज्या र्ागे हिरकणीचा पररसर पािायचा िोिा.
त्याकररिा र्ेणा दरर्ाज्याजर्ळ आलो ज्याची र्ाहििी अिय कािंबळे याने कदली. पायऱ्या
उिार िोऊन ज्या रठकाणी जाणार
िोिो िी म्िणजे एका गर्ळणीच्या
पराक्रर्ाने पार्न झालेली जागा
म्िणजे

हिरकणीचा

पररसर,

हिरकणीचा बुरुज.
र्ेणादरर्ाजाच्या बाजूने
जाि असिा हििे दोन हशल्प
कदसली.
हशल्पािंना

दोन

दगडार्र

नव्याने

या

बसर्ण्याि

आलेले कदसिाि.
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येिे २ र्ाटा िोत्या. एक र्ाट रोपर्े कडे जाि िोिी त्या र्ाटेने आधी रोपर्े
सेंटर कडे पोिोचलो. डोंगराच्या एका कडेला यिंत्र लार्ून त्याचे दोरखिंड खाली
असलेल्या सेंटर पयांि र्जबूि बािंधून त्यार्र ने-आण करण्यासाठी ३-४ हलफ्ट आिेि
ज्यािून कािी जण प्रर्ास करिाना आम्िी पाहिले . ज्यािंना कािी हर्हनटाि रायगड
ककल्ल्यार्र यायचे असेल िर त्याने येिून यार्े. पण खरी र्ज्जा िर हचि दरर्ाजा
पार करून पायरीने र्िािार ओलािंडून ककल्ल्याि प्रर्ेश करणे ज्याला जर्िे िोच खरा
भाग्यर्ान... आसपासचे गार् र् गािंधारी नदीचे खोरे येिून स्पष्ट कदसि िोिे. दूरर्र
नजर टाकली असिा सह्ाद्री रािंगेिून प्रिापगड रायगडाचे दशवन घेि आिे असे
भासिे…
आिा आम्िी हिरकणी पररसराकडे र्ळलो. डाव्या बाजूस शासकीय गृि
आिेि िसेच उजव्या बाजूस म्िणजे राणी र्िालाच्या पाठच्या बाजूस आणखी कािी
शासकीय गृि आिेि. हििून िोडेसे अिंिर पुढे चालि गेल्यार्र सर्ोर एक नार् फलक
िोिा, हिरकणीचा बुरुज...! हिरकणीचा बुरुज पािण्यासाठी इिून कािी अिंिर त्या
हनर्ुळत्या र्ाटेने जार्े लागणार िोिे. पण आम्िाला याची र्ाहििी नव्ििी र् र्ाट
अर्घड र्ाटि असल्याने पुढे जाण्याचे धाडस कोणी के लेच नािी.
र्ग ठरल्याप्रर्ाणे र्ी या स्िळाची र्ाहििी सािंहगिली. पण र्ी जेव्िा सािंगि
िोिो िेव्िा र्ाझ्या डोळ्यासर्ोर र् सर्ाांच्या नजरे ि त्या हिरा नार्ाच्या गर्ळणीचे
रूप र् पराक्रर् कदसि िोिा. ककल्ले रायगडासाठी िा भाग कदवनकाळ ठरणार असिा
पण ह्ा गर्ळणीच्या पराक्रर्ाने स्र्राज्याला असणारा धोका पुत्रप्रेर्ापोटी दाखर्ून
कदला िोिा.
घडाळ्याि सकाळची ९.४५ र्ेळ दशवर्ि िोिी. आिा आम्िी पुन्िा र्ाघारी
र्ळलो पण र्ेणा दरर्ाज्याने न जािा राणी र्िालाच्या पाठच्या बाजूने जाण्यास
र्ागव िोिा हििून आि गेलो. या पाठच्या बाजूस कािी र्जूर डागडु गीचे कार् करि
िोिे.
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राणी र्िालाच्या बािेर आल्यार्र सर्ोर अष्टप्रधान र्ाडे र् र्रच्या बाजूस
राजभर्नाचा चौिरा िोिा र् खाली डाव्या बाजूस फक्त हभिंिी आिेि ज्या ४ िे ८
खोल्यािंच अहस्ित्र् दशवर्ि आिेि. िे अष्टप्रधान यािंच्या रािण्याची सोय िोिी. ज्या
कारभाऱ्यािंनी स्र्राज्यासाठी छत्रपिी हशर्ाजी राजािंसोबि अनेक र्षव खूप कष्ट र्
अहर्रि र्ेिनि घेिली िोिी. अष्टप्रधान म्िणजे आठ कदशा ज्या स्र्राज्यासाठी अष्ठ
बाजुिंनी स्र्राज्य कारभार पािि िोिे.
आम्िीं आिा पुन्िा र्ाघारी र्ळू न पालखी दरर्ाजा कडे पोिोचलो. हजिून
राजर्िालाकडे जाण्याचा र्ागव िोिा. राज भर्नाकडे र्ळल्यास डाव्या बाजूस
पाण्यासाठी प्रशस्ि िौद आिेि र् खालून पाणी जाण्यासाठी झरोके आिेि. येिेच
स्नानागार आिे. आिल्या बाजूस एका खोलीि प्रर्ेश के ल्यास शौचकू प आढळिे. पुन्िा
बािेर आल्यास आपणास सर्ोरच एक प्रशस्ि ८६ फू ट लािंब ३३ फू ट रुिं द चौिरा
लागिो. ज्याचिं कािी प्रर्ाण नसलिं िरी आपोआपच प्रत्येकाच्या चरणापासून
पादत्राणे हनघिाि र् सर्ोरील चौिऱ्याच्या पायऱ्यािंर्र डोके ठे र्ून र्िंदन करिाि.
कारण स्र्राज्य सिंस्िापक छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराज याचे राजभर्न िेच आिे. आज
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िेिे फक्त दगडाचे चौिरे जरी कदसि असले िरी त्यािंच्या र्ोिपद पार्न झालेल्या
हस्ििी आपणास बरच कािी सािंगून जािे. त्याच चौिऱ्यार्र एक नार्फलक आिे
ज्यार्र "छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराज यािंचा राजर्ाडा" असे हलहिले आिे.

िाच र्राठ्ािंचा देव्िारा आिे ज्याि त्यािंचा देर् नािंदि िोिा. र्राठयािंचा
राजा हशर्छत्रपिी. प्रत्येक जण येिे र्ािीच्या कणािंपासून इहििास जाणून घेण्याचा
प्रयत्न करि िोिा. या रठकाणाची र्ाहििी श्री. ककरण र्ेटकोळी याने सािंहगिली. त्याि
राज्यसरकारची ककल्ल्यािंबद्दल असणारी शोकािंहिका हि व्यक्त के ली. याच रठकाणी
िा आणखी एक ग्रुप फोटो.

चौिऱ्यार्रून खाली उिरल्यार्र एके रठकाणी जहर्नीर्र जाळी लार्लेली
कदसली. त्याि डोकार्ून पाहिले असिा ३ खोल्या दृष्टीस पडिाि. पण कािी
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पुस्िकाि असे हलहिले आिे कक येिे अिंधार कोठड्या आिेि पण प्रत्यिाि पाहिले िर
धान्याचा कोठार अस नार् फलक लार्लेले कदसिे. र्ग याचा नक्की र्ापर कशासाठी
के ला आिे िे सािंगू शकि नािी.
चौिऱ्याच्या पूर्ेस र्ेघडिंबरीच्या कळसाचे टोक आम्िाला जर्ळ
येण्यासाठी खुणार्ि िोिा. आिा आम्िी चौिरा उिरू लागलो. सर्ोर सहचर्ालय
आिे जेिून स्र्राज्याचे सर्व कार्काज चालि िोिे. डाव्या िािास र्ळू न एका
खोलीि प्रर्ेश के ला जेिे टाकसाळ िोिी म्िणजे नाणे छपाई
कारखाना. हशर्रायािंच्या सुर्णव काळाि व्यर्िारासाठी हशर्राई र् इिर धािूिंचे
चलन अशा असिंख्य िोनािंची हनहर्िी येिेच के ली जाि असे.
स्ििंभाच्या पूर्ेकडे एका लिानश्या खोलीच्या कोपऱ्यािून जहर्नीच्या आि
जाण्यास र्ागव आिे. आठ िे दिा पायऱ्या उिरून आि गेलो कक एका खोलीि प्रर्ेश
करिा येिो. येिे एक आश्चयव घडलिं. आम्िी जेव्िा आि प्रर्ेश करि िोिो त्यार्ेळी
अनेश पाटील आपल्या फोनर्ध्ये हव्िडीओ शूटटिंग करि िोिा .पायऱ्या उिरून िो
खलबिखान्याि प्रर्ेश करणार इिक्याि हव्िडीओ अचानक बिंद झाला. काय आश्चयव
कािी िािंहत्रक सर्स्या उद्भर्ली नसिाना सुद्धा काय झाल असेल याचाच हर्चार
र्ी करू लागलो. हि खोली गुप्त बोलणी करण्यासाठी बनर्ली िोिी िी आज हि
िशीच गुहपि रािि असार्ी.
याच रठकाणी छत्रपिींची आहण िेरप्रर्ुख बहिजी नाईक यािंची बोलणी
िोि असिील. स्र्राज्य हििाकररिा अनेक र्नसुबे याच रठकाणी सुरु झाली
असिील. या खोलीच्या हभिंिीला िाि लार्ल्यास ओलार्ा भासि िोिा. आि दर्ट
र्ािार्रण िोिे. बािेर आल्यार्र कािी जण स्ििंभाच्या कदशेने जाि िोिे.
आसपासचा पररसर न्यािाळि र् िािाि हनशाणाचा भगर्ा ध्र्ज घेऊन र्ी सुद्धा
त्यािंच्यापाठी गेलो .

- 27 -

दुगद
ण ग
ु श्व
े र रायगडाच्या
नवजय स्तंभाची आठवर्
म्हर्ून

टिपलेले

छायानचत्र.....!
आिा आम्िी सगळे राजसदरे र्र
आलो िोिो िीच िी राजसदर
हजिे गर्र्वष्ठ र्ानािी झुकल्या
िोत्या. राजसदरे र्र आल्यार्र
बत्तीस र्णाच्या हसिंिासनार्र
आरूढ झालेली श्री छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंसर्ोर निर्स्िक झालो. सभासद
बखर म्िणिे, ‘िख्ि सुर्णावचे बत्तीस र्णािंचे हसद्ध करर्ले. नर्रत्ने अर्ोहलक
हजिकी कोशाि िोिी, त्यार्ध्ये शोध करून र्ोठी र्ोलाची रत्ने जडार् के ली.’ िेच
िे हसिंिासन ज्याने आहशया खिंडािील अध्यावहून जास्ि भागार्र अहधराज्य
गाजर्णाऱ्या र्ुघल सल्िनिच्या उराि धडकी भरर्ली िोिी. सिा हपढ्याची
बरबादी ह्ा र्िाराष्ट्राच्या र्ािीि झाली िोिी, आहण त्याला कारण िेच हििंदर्ी
स्र्राज्याचे हसिंिासन... !
आम्िी २७ जानेर्ारीला गेलो िोिो आहण २६ जानेर्ारीला प्रजासत्ताक
कदनाहनहर्त्त देशािला सर्ावि र्ोठा असलेला म्िणजे लाल ककल्ल्यार्र जो फडकिो
त्यानिंिरचा जो र्ोठा हिरिंगा फडकिो िो र्ाझ्या राजाच्या राजधानीर्र म्िणजेच
रायगड ककल्ल्यार्र. म्िणूनच म्िटले जािे कक "कदल्लीचेिी िख्ि राखिो र्िाराष्ट्र
र्ाझा "... ककिीिरी र्ेळ आम्िी राजािंना पािि िोिो.
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आज हिरिं गा नसला िरी र्िाराजािंसर्ोर भली र्ोठी रािंगोळी काढलेली आजिी सुिंदर
कदसि िोिी.
याच रठकाणी देशािल्या पहर्त्र अशा सप्त- नद्ा र् सप्त-सागरािंच्या िीिावचे
हनर्वळ जलाने अहभषेक झाला िोिा. चार र्ेदािंचा जयघोष पुन्िा एकदा भारि खिंडाि
याच रठकाणी झाला. सुर्णव र्ुद्रािंचा र्ेघर्षावर् झाला िोिी याच रठकाणी.
हसिंिासनापासुन नगारखान्यापयांि २२० फु ट आहण १२४ फु ट रुिं द अशी चहु बाजुिंनी
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हभिंि आिे. राजदरबार (हसिंिासन) िे सर्ोरील बाजूपयांि म्िणजे नगारखान्यापयांि
अिंदाजे ७० पाऊले लािंबी आिे. उजव्या बाजूस चौिरे आिेि िसेच डाव्या बाजूस
प्रचिंड कािळी हशळा आिे.

हशर् छत्रपिींना र्ानाचिं र्ुजरा करि करि र्ाघारी कफरि असिाना आम्िी
एक अद्भुि अशा स्िापत्य कलेचा अहर्स्र्रणीय अनुभर् पाहिला. हसिंिासनापासून
आम्िी नगारखान्यापयांि आलो िेव्िा एक र्ागवदशवक (र्ाहििगार) त्या रठकाणची
र्ाहििी देि िोिा त्याने असे सािंहगिले कक हशर्ाजी र्िाराजािंचा दरबार िा हर्शेष
ध्र्नी रचनेर्र हनर्ावण के ला आिे. या भरलेल्या राज दरबाराि कोणी िळू आर्ाजाि
बोलले िरी हसिंिासनपयांि आर्ाज िा पोिोचला जायचा. त्याि अशी िजर्ीज िोिी
कक कोणीिी िळू आर्ाजाि बोलला िरी त्याचा स्पष्ठ आर्ाज हशर्ाजी र्िाराजािंपयविाँ
ऐकू जायचे. असे बोलून त्याने एकाला हसिंिासनाजर्ळ पायरीर्र उभे रािायला
सािंहगिले र् स्र्िः नगारखान्याच्या जर्ळू न िळू आर्ाजाि बोलला; त्यार्र हिकडू न
त्या व्यक्तीने बरोबर प्रत्युत्तर कदले. िे
पाहून नकळि आर्च्या र्ुखािून….
छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराज कक जय……!
छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराज कक जय……!
छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराज कक जय……!
अशा जयघोषाने नगारखाना गजबजून
गेला. यािलिं रिस्य अजूनिी कोणालाच
कळले नािी पण अनेकािंनी याचा अनुभर्
नक्कीच घेिला.
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डाव्या
बाजूला एक दगडी
चौिरा

आिे

असे

म्िणिाि
कक, हशर्काळाि
कारिं जे
इिंग्रजािंनी

िोिे

पण

के लेल्या
िोफािंच्या

भहडर्ारार्ुळे िे नष्ट
झाले असार्े. आज त्या रठकाणी फक्त त्याचे अर्शेष कदसिाि त्याच कािळ खडकार्र
आम्िी जेर्णाचा बेि के ला िोिा. ककरणने भाकरी आहण हर्रचीची चटणी आणली
िोिी. र्ी चपािी आहण हिखट चटणी आणली िोिी िसेच रोहििने शेंगदाणा चटणी
आणली िोिी. हशर्रायािंचा हशर्काल अनुभर्िा आम्िा र्ार्ळ्यािंना भूक लागली
िोिी. भाकरी आहण चटणीर्र असे कािी िुटून पडलो कक कािी हर्हनटािंच्या अर्धीि
पूणव जेर्ण फस्ि के ले. त्यार्ेळी सर्जले की, र्ार्ळे आपले जीर्न स्र्राज्यासाठी
कसे जगि असिील. लढाई करिाना ककिं र्ा एखादया कार्हगरीर्र असिाना ििान
भूक लागिच असेल पण स्र्राज्यासाठी भाकरीचा हशळा िुकडा आहण हर्रची खाि
खाि या स्र्राज्यासाठी आपले सर्वस्र् अपवण के ले. त्याच्या स्र्ार्ी भक्तीला पुन्िा
एकदा सलार्...
सकाळी ७.३० ला नास्िा के ल्यानिंिर अर्घ्या साडेिीन िासािच आम्िी
जेर्ण उरकले िोिे. जेर्णािंनिंिर िोडा र्ेळ आरार् के ला त्याचर्ेळी एक र्धर्ाश्यािंची
टोळी धािंर्ि आली आहण सोबि धुळीचा प्रचिंड लोट आला िोिा र्धर्ाश्या आल्यार्र
सगळे जागच्या जागी खाली बसले जणु कािी हसिंिासनासर्ोर परि एकदा
र्ाना र्ुजऱ्यासाठी र्ाकाव्या, अगदी िशाच र्ुजऱ्यासाठीच झुकल्या असाव्याि!
सोबि आलेला धुळीचा लोट, त्या धुळीर्ुळे सगळ्यािंनी िणभर िरी आपआपले डोळे
बिंद के ले. त्याच िणाि हर्चार आला की, ह्ा र्धर्ाश्या आहण त्यापाठोपाठ आलेला
- 31 -

धुळीचा लोट हि जणु कािी आर्च्याि नहर्न हशर्-चैिन्य हनर्ावण करण्यासाठी िर
आले नसेल. खरिं च असे ककिीिरी आनिंदाचे र् दुःखाचे र्ादळ या र्ाझ्या रायगड
ककल्ल्याने अनुभर्ले असिील. आजिी िो असाच खिंबीरपणे उभा आिे. सर्ुद्रािील
नािंर्ा भरकटल्यार्र ज्याप्रर्ाणे दीपस्ििंभ त्यािंना योग्य र्ागव दाखर्िो, त्याचप्रर्ाणे
िा रायगड इिके आघाि सोसूनिी आर्च्या सारख्या िरुणािंना र्ागवदशवक ठरिो.
सिंकटाना असे सार्ोरे जा कक या निंिरचे येणारे सिंकट हि आपल्याला या धुळीप्रर्ाणे
र्ाटेल.
िाजे िर्ाने िोऊन आम्िी नगारखान्याजर्ळ आलो. िेव्िा सकाळचे ११
र्ाजून ३५ हर्हनटे झाली िोिी. नगारखान्याची इर्ारि हि (रायगड ककल्ल्यार्रील)
चौकोनी असून त्यार्धूनच िोळीच्या र्ाळाकडे जायला रस्िा आिे. या र्ास्िूर्र गेलो
कक आपण रायगड ककल्ल्यार्रील सर्ावि उिं च अशा रठकाणी जाऊन पोिोचिो. आम्िी
नगारखान्यार्रील गिंड-भेरूिंडाची हचत्रे पाहिली, त्यार्र उठार्दार कर्ळे
पाहिली. या नगारखान्याची र्ाहििी अर्ृि पाटीलने र्राठी (कोळी) आहण हििंदी
दोन्िी भाषेि सािंहगिली. िोडे िसू आले पण सार्रून घेिले.
नगारखान्यािुन बािेर आल्यार्र दोन र्ाटा लागिाि उजर्ीकडे उिरल्यास
कु शार्िव िलार् लागिे. आहण डार्ी र्ाट िोळीच्या र्ाळार्र जािे. आम्िी सरळ
िोळीच्या र्ाळाकडे हनघालो. हििे छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंची र्ूिी स्िापन के ली
आिे. त्या रठकाणी छत्रपिींच्या चरणार्र फु ले अपवण के ली. सर्ाांनी छत्रपिींसर्ोर
फोटो काढले. दुपारचे १२ र्ाजले िोिे. भर दुपारी आम्िी आिा बाजारपेठेजर्ळ
जाऊन पोिोचलो.
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िोळीच्या र्ाळाला धरूनच पुढे बाजारपेठ आिे. एका बाजूला २२ खोल्या
रािंगेि िोत्या आहण त्याच्या सर्ोरच त्याच आकाराच्या २२ खोल्या आिेि. त्या सर्ोरसर्ोरील खोल्यार्धील अिंिर सुर्ारे ४० फू ट आिे. यास बाजारपेठ िे नार् कदले गेले
आिे. या बाजारपेठेचे र्णवन हििेश र्ेंदाडकरने एखादा पोर्ाडा बोलार्िं त्याप्रर्ाणे
आम्िा सर्ावना सािंहगिले.
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बाजारपेठेिून पुढे जाि असिा एका रठकाणी सपावकार आकृ िी कोरलेली
आिे असे म्िणिाि की, हशर्रायािंच्या काळाि त्या रठकाणी एक व्यापारी िोिा त्याच
नार् नागशेट्टी. याबद्दल अशी आख्याहयका आिे की, या व्यापाऱ्याने हशर्रायािंना
हर्निंिी के ली की या रठकाणी भरपूर र्ाणसे, व्यापारी र्ाझ्या शोधाि येिाि, जर या
दुकानाला र्ाझे नार् कदले िर त्यािंच्या सोईचे िोईल. पण हशर्रायािंनी िे र्ान्य के ले
नािी. खरच हशर्रायािंनी त्या व्यापाऱ्याला त्यासाठी र्ान्यिा कदली नािी कारण
त्यािंनी हजिके ककल्ले हजिंकले. त्यार्र स्र्िःचे, ना कु टुिंहबयािंचे ककिं र्ा आपल्या आप्तस्र्कीयािंचे ककिं र्ा खास र्ार्ळ्यािंपैकी एकाचेहि नार् कदले नािी. स्र्िः स्र्राज्याचा
राजा असूनिी हशर्रायािंनी आपल्या नार्ाची एक पाटी देखील कोणत्याच ककल्ल्यार्र
कोरली नािी. यािच हशर्रायािंनी स्र्राज्य स्िापन करण्याबद्दल नेर्किं काय धोरण
असेल िे स्पष्ठ िोि. यार्र त्या व्यापाऱ्याने नार् नािी पण खुण म्िणून सपावकृिी
हचन्ि कोरण्याि यार्े हि र्ान्यिा आपल्या पदराि पाडू न घेिली.
स्र्राज्य म्िणजे स्र्िःचे राज्य... िर एक
शेिकऱ्याचे, र्ार्ळ्यािंचे, स्र्राज्याि रािणाऱ्या प्रत्येकाचे आहण म्िणूनच स्र्िः राजे
िोऊनिी आपलिं नार् कु ठे च कदले नािी, नािीिर आपण...... आपण िोडिं कािी नर्ीन
के लिं कक त्यार्ध्ये आपल नार् हलहििोच, कारण याबद्दल आपली भार्नाच अशी असिे
कक िे र्ी के लय. हशर्ाजी र्िाराजािंना आपले सद्गुरू ‘श्री रार्दास स्र्ार्ींनी’
सािंहगिले की “िे राज्य व्िार्े िीच श्रींची इच्छा” आहण त्यानुसार अखेरपयांि र्चनबद्ध
राहिले.

आज

र्िाराष्ट्रािल्या

िर

एक

ककल्ल्यार्र हशर्-छत्रपिींचे नार् अगोदर येि.े खरिं च खूप नशीब िोर कक ज्या देशाि,
ज्या राज्याि, हशर्बा जन्र्ला त्या रठकाणी आपला जन्र् झाला.
बाजारपेठेिल्या खोल्यािंच्या हभिंिीर्र उभे राहून
आम्िी राजगड, िोरणा कदसिो काय िे पािि िोिो. बराच र्ेळ झाला पण कािी
- 34 -

सर्जले नािी र्ग त्या िुटलेल्या खोल्यािंर्रून डौलाने भगर्ा फडकार्ून आर्चा र्ोचाव
जगदीश्वर र्िंकदराकडे र्ळहर्ला. भर दुपारची र्ेळ िोिी आहण जािाना सर्ोर एक
आईस्क्रीर् र्ाली िोिी, हिच्या कडू न सगळ्यािंसाठी आईस्क्रीर् घेिल्या र् त्याचा
आस्र्ाद जगदीश्वराच्या र्िंकदरा बािेर पोचलो िेव्िा दुपारचे १२ र्ाजून २० हर्हनटे
झाली िोिी. जगदीश्वराच्या र्िंकदरा भोर्िी एक कोट आिे, त्याच्या बािेरच एका
जागेि सर्ाांनी आपापली पादत्राणे काढू न आि प्रर्ेश के ला. र्िंकदरासर्ोर निंदीची
सुबक अशी भव्य र्ूिी आिे. र्िंकदराि गेलो कक सभार्िंडप लागिो. त्याि बरोबर
र्ध्यभागी कासर्ाकृ िी आिे आहण सर्ोर जगदीश्वराच्या र्िंकदराचा गाभारा आिे.
गाभाऱ्याच्या उजव्या हभिंिीला िनुर्िंि स्र्ारीची र्ूिी ठे र्लेली आिे. िी सुद्धा
िुटलेल्या अर्स्िेि आिे. सर्ावनी कासर्ाचे आहण िनुर्िंि स्र्ारींचे दशवन घेिले र्
गाभाऱ्याकडे र्ळलो. गाभाऱ्याि हशरिाच दरर्ाज्यार्र बरोबर र्ध्यभागी शेंदरु ानी
सजलेली सुबक अशी श्री गणेशाची र्ूिी आिे. श्री गणरायाला नर्स्कार करून आम्िी
सर्वजण आि आलो.

- 35 -

जगदीश्वराच्या गाभाऱ्याि
गेल्यार्र हशर्हलिंग पाहून र्न अगदी
आनिंदाने भरुन गेल.े िे दगडी हशर्हलिंग
जणू कािी सािाि शिंकराचा आत्र्ाच
आिे असे र्ाटले. कारण अशाच
रायरे श्वराच्या

र्िंकदराि

र्याच्या

सोळाव्या र्षी शिंकराच्या हपिंडीसर्ोर
उभे राहून, आपल्या करिंगळीच्या
रक्ताचा अहभषेक र्ाहून स्र्राज्य
हनर्र्विीची भीष्ट्र् प्रहिज्ञा हशर्रायािंनी
आपल्या र्ार्ळ्यािंच्या सोबि घेिली
िोिी. आहण नर् स्र्राज्याचे िोरण
"िोरणा" ककल्ला घेऊन बािंधले िोिे. आजिी िणभरिरी त्या रायरे श्वरासर्ोरच
आपण आिोि अस र्ाटलिं. आहण त्याच भक्ती-प्रेर्ाने आम्िी सोबि आणलेल्या
श्रीफळाचा प्रसाद हशर्हपिंडीसर्ोर ठे र्ला र् पुष्ट्पसुर्नािंनी पूजा-अचाव के ली.
जेव्िा हशर्हलिंगार्र र्स्िक ठे र्ल िेव्िा नकळि अश्रू ओघळि हपिंडीर्र पडले
िोिे. ज्या राजािंनी आपल्या स्र्राज्यासाठी इिके कािी के लय त्यासाठी िोडिं
कािीिरी करार्िं हिच भार्ना र्नािुन अश्रूिंच्या रूपाने ओघळि िोिी स्र्िःला
सार्रून घेिले. सर्ाांनी पुजा के ली र् या िणाची आठर्ण रिार्ी म्िणून सोबि
फोटो काढले र्न धजार्ि नसिानािी जगदीश्वराच्या गाभाऱ्यािून बािेर आलो.
हशर्-प्रासादािून बािेर येिाच पुणव लि श्रींच्या सर्ाधीकडे गेलिं र् हिकडेच पाय
जाऊन िािंबले.
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छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंची सर्ाधी हि अष्ठकोनी आिे त्यार्र चौिरा
असून र्र घुर्टाकार बािंधणी के ली आिे. १९२६ साली या हशर् सर्ाधीचा जीणोद्धार
झाला. ककिीिरी र्ादळे , ऊन-पाऊस अश्या नैसर्गवक आहण र्ानर्ी सिंकटाना झुिंजून
हि सर्ाधी आज हनधावस्ि आिे. याच रठकाणी हशर्-छत्रपिी हशर्ाजी राजािंचे दिन
के ले. एका र्ानर्ी नीहिर्ूल्यािंची र्ूर्िवर्िंि खाण याच रठकाणी गुप्त झाली. त्या सर्ाधी
सर्ोर प्रजासत्ताक कदनाहनहर्त्त रािंगोळी काढलेली िोिी. हशर्रायािंची अधावकृिी र्ूिी
ठे र्लेली आिे. दुरूनच त्या रठकाणी निर्स्िक झालो. युगाच्या युगप्रर्िवकाची हि
सर्ाधी, ज्याने स्र्राज्याचा भगर्ा ध्र्ज र्ानाने असा कािी धरून ठे र्ला की याच
र्राठी सत्तेने र्ोघलािंचे नार्ोहनशाण हर्टर्ून टाकले. राजािंबद्दल शब्दिी अपुरे आिेि,
त्या रठकाणी फोटो काढू न बाजूला झालो.
बाजूला र्ाघ्या कु त्र्याची सर्ाधी आिे त्याबद्दलिी एक आख्याहयका आिे,
पण खरी कक खोटी नक्की सर्जि नािी. हशर्-सर्ाधी सर्ोरच म्िणजेच
जगदीश्वराच्या र्िंकदराची जी हभिंि िोिी त्याि एक हशलालेख पाहिला. िो हशलालेख
िोिा

स्र्राज्याची

राजधानीसहिि

अनेक

ककल्ले

ज्यािंच्या

अहभयािंहत्रकी

र्ागवदशवनाखाली बनर्ले गेले त्या र्िान स्र्ाहर्हनष्ठ सेर्काची ज्याचिं नार् िोि
हिरोजी इिं दल
ु कर कोणी इटळकर असेिी म्िणिाि.
हशर् सर्ाधीचे पुन्िा दशवन घेिले. र् बािेर पडि असिाना आर्चिं लि
आणखी एका हशलालेखार्र गेल.िं जेव्िा आम्िी जगदीश्वराच्या प्रासादािून बािेर
आलो िेव्िा नकळि आम्िी िे नार् कोरलेलिं हशल्प पाहिलच नािी. जगदीश्वराच्या
र्िंकदराच्या प्रर्ेशिारािील पायरीच्या खाली एका दगडार्र हिरोजी इटळकर या
त्यािंच्या कोरलेल्या िर एक अिरागहणक त्यािंची स्र्राज्याबद्दल आहण हशर्ाजी
राजािंबद्दल असणारी स्र्ाहर्हनष्ठा कदसून येि.े
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हिरोजी इिंदल
ु करािंना हशर्रायािंनी रायगडार्र राजधानी बनर्ण्यासाठी
सािंहगिले. सगळा प्रस्िार् र्ािंडून झाल्यार्र त्यासाठी लागणारी दौलि देऊन
हशर्राय आपल्या स्र्ारी करि हनघून गेल.े जसजशी रायगडार्र इर्ारिी, िलार्,
राजदरबार, सदने, र्िंकदरे िोि िोिी. िसिशी हि दौलि त्याि खची िोि िोिी.
एकर्ेळ अशी आली की सर्व धन सिंपले पण या स्र्ाहर्हनष्ठ सेर्काने आपले कार्
िािंबहर्ले नािी. असे म्िणिाि कक यािंनी आपले राििे घर, शेिी-र्ाडी हर्कू न
स्र्राज्याच्या राजधानीचे कार् अहर्रिपणे चालू ठे र्ले.
रायगडार्र सगळी कार्े झाल्यार्र जेव्िा हशर्राय गडार्र आले िेव्िा
त्यािंना याची र्ाहििी कळली. त्यािंनी अगोदर पूणव ककल्ला कफरून घेिला र् म्िणाले
कक आर्च्या जसा र्नाि िोिा त्यािीपेिा आहण उत्कृ ष्ट िुम्िी बनर्लाि. या बदल्याि
िुम्िाला कािी िर्िं असेल िर हनसिंकोचपणे र्ागा. पण हिरोजी इिंदल
ु करािंनी त्याबद्दल
असे कािी र्ाहगिले कक ज्याने हशर्रायािंचेहि डोळे पाणार्ले असिील. हिरोजींनी
हशर्रायािंना सािंहगिले कक, र्ला धन-दौलि कािी नको फक्त र्ला र्ाझ्या नार्ाची
एक पाटी जगदीश्वराच्या प्रर्ेशदाराच्या पायरीखाली बसर्ायची आिे. िेिू िाच कक
जेव्िा जेव्िा िुम्िी रायगडार्र याल िेव्िा िेव्िा नक्कीच जगदीश्वराच्या र्िंकदराि
प्रर्ेश करिाना िुर्च्या पायाची धूळ र्ाझ्या नार्ार्र पडेल ज्याने र्ाझ्या जन्र्ाचा
उद्धार िोईल. धन्य धन्य िी स्र्ार्ी भक्ती.....
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रायगडार्र के लेल्या सर्व बािंधकार्ाची यादी िोडक्याि या
हशलालेखाि नर्ूद के ली आिे.
आजर्र र्ी ऐकलिं िोि कक पािंडुरिंगाच दशवन घेण्याअगोदर भक्त
पुिंडहलकाच दशवन घ्यार्िं लागि. आहण आज या रठकाणी र्ी अनुभर्लिं कक (खरिं च
हिरोजी इिंदल
ु करािंची स्र्ार्ीभक्ती पुिंडहलकासारखी िोिी). या िोर अहभयिंत्याचे
नार् पायरीर्र कोरले आिे िे हशल्प...!
त्या स्र्ार्ी भक्तीर्र हलहिणे हि कठीण िो अनुभर् याची देिी पाहून पुन्िा र्िंकदराि
आलो आहण सभार्िंडपाभोर्िी सगळी र्िंडळी बसली िोिी. कोणी फोटो पािि िोिे
िर कोणी येणाऱ्या ििंडगार िर्ेि सर्ाहधस्ि िोि िोिे. र्ी हि िोडार्ेळ आरार् के ला
पण र्न बेचैन झालिं िोि.
हशर्रायािंनी स्िापन के लेले स्र्राज र्ाढर्ण्यासाठी आहण रटकर्ण्यासाठी
ककिीिरी र्ार्ळ्यािंनी आपले प्राण िसि-िसि कदले िोिे. सर्रािंगणाि लढणारे बाजी
प्रभू

आठर्ले. कोंढाण्याचा हसिंि डोळ्यासर्ोर उभा राहिला. फक्त साठ
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र्ार्ळ्याहनशी लढणारा कोंडाजी फजांद आपल्या राजासाठी र्ृत्युशय्येर्र झोपणारा
हिरोजी फजांद असे ककिीिरी, ज्याची नार्े इहििासाि नोंदिी नसिील असे र्ार्ळे
लढले स्र्राज्यासाठी, आपल्या धन्यासाठी, र्ायभूर्ीसाठी, नव्िेिर आपल्यासाठी
आहण आपण काय करिोय? कारण हि िसच आिे जेव्िा र्ी कार्ाहनहर्त्त गुजरािला
गेलो िोिो िेव्िा हिकडच्या व्यक्तीनी र्ला हर्चारले िोि कक िुम्िी हशर्ाजी राजािंची
पुजा का करिा ? िो देर् िोिा काय ? र्नाि हर्चार के ला आहण सािंहगिलिं िोि कक
नािी देर् नव्ििा पण एक र्ात्र नक्की कक छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंर्ुळेच आज
आर्चे देर् र्िंकदराि आिेि.
िेव्िा एक हनणवय घेिला झालिं गेलिं गिंगेला हर्ळालिं पण यापुढे िरी
र्हिन्यािून नािीिर ३ र्हिन्यािून एकदािरी र्ाझ्या राजािंचे पाय ज्या-ज्या
ककल्ल्यािंर्र लागलेि त्याची धूळ र्स्िकार्र लागार्ी म्िणुन गड-कोट करार्ेि.
र्ाझ्या राजािंचा इहििास अहभर्ानाने इिरािंना सािंगार्ा. आहण िाच र्नोदय र्ी
ककरणला सािंहगिला त्यालािी िो पटला आहण ठरर्लिं कक याच हशर् र्िंकदरासर्ोर
आम्िी नक्कीच गडकोट करून िोडिंिरी हशर्ाजींच्या भूर्ीि जन्र्ल्याचा पािंग फे डणार.
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त्यानिंिर

आम्िी

सर्वजण

टकर्क टोकाकडे गेलो. हििे गेल्यार्र
असे र्ाटले कक रायगड जणू कािी
हनसगावलाच

आव्िान

देिोय.

खरिं च कदड-गार् िासीर् कडा आिे
हिकडे िर्ािी जोराि िोिी जास्ि
र्ेळ न घेिा आम्िी पयावयी पायर्ाटेने
र्िािाराकडे

हनघालो.

हनघिाना

पुन्िा एकदा लि त्या टकर्क
टोकािंकडे

गेले

र्

त्या

टकर्क

टोकार्रच्या भगव्या हनशाणाकडे.
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हिकडे भगर्ा झेंडा डौलाने फडकि िोिा. िळू िळू आम्िी सर्वजण
र्िादरर्ाजाकडे आलो. र्िादरर्ाजाजर्ळ येिाना शाळे ची लिान र्ुले ककल्ल्यार्र
येिाना कदसली. इयत्ता ५ र्ी - ६ र्ी र्धली असार्ी, दोन-दोन र्ुलािंचा गट करून

'छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराज कक जय' असिं बोलि एक-एक पायरीने ककल्ला चढि िोिे.
त्याचा चेिऱ्यार्र कोणिाच िकर्ा कदसि नव्ििा त्यािंची ककल्ल्यार्र यायची धडपड
पाहून आम्िाला पण आर्चिं बालपण आठर्लिं. ककल्ल्यार्र खूप गदी िोि िोिी. पुन्िा
र्नभरून ककल्ल्याकडे पाहिले आहण र्िादरर्ाजािून बािेर पडलो.
िािाि भगर्े हनशाण घेऊनच उिरि िोिो. उिरिाना एकदाच उिरण आली
कक पायऱ्यािंर्रून उिरिानािी पाय िर-िर कापि िोिे. र्धेच एका र्ाटेि र्यस्कर
आजीबाई कदसली. काय िी ओढ असेल हिची? न रािर्ून हनशाणेची काठी त्या
आजीबाईना कदली र् भगर्ा झेंडा बॅग र्ध्ये ठे र्ला. आर्च्या सोबिचे पटापट उिरि
िोिे अपर्ाद फक्त र्ी आहण ककरण याचाच आम्िी िळू िळू गडाखाली येि िोिो. िोच
आर्च्या र्ार्ळ्यािंचे िाि कदसू लागले.
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िे आम्िाला लर्कर खाली बोलार्ि िोिे. त्यािंनी आर्च्या अगोदरच गाडीची
सोय के ली िोिी. धार्ि-धार्ि आम्िी गडाखाली आलो. शेर्टच्या पायरीर्र पुन्िा
एकदा डोके ठे र्ले. रायगड ककल्ल्यार्र पाहिले, जणू कािी रायगड ककल्ला अहभर्ानाने
आर्च्याकडे बघि िोिा. नकळि िसि गडबडीने गाडी जर्ळ आलो. गाडी र्ाणगार्
पयांि िोिी िे ऐकू न जरासिं र्न िलकिं झालिं. आिा आर्च्या परिीचा प्रर्ास सुरु
झाला. गाडीर्ध्ये बसून र्ाणगार्कडे हनघालो. पाचाडच्या र्ााँसािेबािंच्या र्ाड्याला र्
सर्ाधीला दुरूनच दिंडर्ि के ला. नजर राजगडच्या टकर्क टोकार्रच जाि िोिी.
गाडी र्ळणदार र्ळणे घेि घेि रायगड ककल्ल्यापासून आम्िाला दूर घेऊन जाि िोिी
िरी सारखी सारखी नजर दुगरव ाज रायगडार्रच िोिी आहण शेर्ट टकर्क टोकार्रच
िािंबि िोिी.
र्ाणगािंर् रे ल्र्ेस्टेशनर्र उिरलो र् कदर्ा पॅसेंजर ची र्ाट पािि िोिो.
िोड्याच र्ेळाि कदर्ा सार्िंिर्ाडी ट्रेन आली आहण योगायोगाने आम्िाला बसायला
पण भेटलिं. ट्रेन चालू झाली िसे डोळे हर्टले पण र्न र्ात्र दुगणराज रायगडावरच किरत
होत. र्िािारा-पासून िे राज हसिंिासन , िोळीच्या र्ाळापासून िे जगदीश्वर र्िंकदर र्
अखेर श्री सर्ाधीपासून टकर्क टोकार्र जाऊन हस्िरार्त होत. टकर्क टोकार्रचा
भगर्ा झेंडा डोळ्यासर्ोर उभा राहू लागला आहण र्नािच शब्द उर्टले...

रािीन असाच फडकि
र्ाऱ्यालािी देईन आव्िान......
काय भीिी ऊन आहण पार्साची
आहशर्ावद र्ाझ्यार्र प्रभो हशर्रायािंची......!
प्रभो
हशर्रायािंची........!
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रायगड हे स्वातंत्र्याचे महातीर्ण आहे
स्वातंत्र सैननकांची गया-वारार्सी
महाराष्ट्रीय संस्कृ तीची ती गंगोत्री आहे
पुरुषार्ण आनर् पराक्रम यांचे ते प्रेरर्ास्र्ान आहे.
"जो जो महाराष्ट्र देशी जन्मला
त्या प्रत्येकाने जन्मातुन
एकदा तरी रायगडाची
वारी के लीच पानहजे "
“गोपाळ नीलकं ठ दांडेकर” या दुगणप्रेमी लेखकाने आपल्या प्रभावी लेखर्ीने "नशवतीर्ण
रायगड" या पुस्तकामध्ये रायगडाची जीवनगार्ा मांडली आहे. त्यात मला भावलेले नशवतीर्ण
रायगडाची स्तुतीसुमने तुमच्या समोर सादर के ली आहेत. या पुस्तकाच्या आधारे आम्ही ककल्ले
रायगडाचे भ्रमर् पूर्ण के ले.
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ई सानहत्य प्रनतष्ठान
महा-राष्ट्र
महाराष्ट्राहून श्रीमंत असं जगात कोर्तंही राज्य, देश, खंड नाही. संपूर्ण जगातील लेणयांपैकी
ननम्मी लेर्ी भारतात आहेत आनर् भारतातील १२०० लेणयांपैकी ९०० एकट्या महाराष्ट्रात
आहेत. महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक तालुक्यात एक ककल्ला आहे (358 तालुके- ४५०
ककल्ले) आनर् संपूर्ण जगात इतक्या जास्त प्रमार्ात ककल्ले कु ठे ही नाहीत. कारर् इतक्या मोठ्या
प्रमार्ात लढाया लढर्ारी जमात जगाच्या पाठीवर कु ठे नसेल. आनर् अशा लढवय्या पूवणजांचे
आपर् वंशज आहोत याचा हे ककल्ले हा पुरावा आहे.
ई सानहत्यतर्फ़े गेली अनेक वषे दुगण दुर्ि
ण भारी नावाची एक नसरीज चालू आहे. आपल्या
आजूबाजूला असलेल्या ककं वा आपर् भेि कदलेल्या दुगाणची मानहती व र्फ़ोिो कृ पया आम्हाला
पाठवा. आम्ही त्याचे पुस्तक बनवून आपल्या नावाने ते प्रनसद्ध करू. त्याचा उपयोग करून लोक
या दुगाांना भेि देऊन या श्रीमंतीचा अनुभव र्ेतील.
चला तर नलहा आनर् पाठवा : esahity@gmail.com
सुनील सामंत
िीम ई सानहत्य
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