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श्री रायगड 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : ॲड. आनंद देशप ंडे य ंन  फ़ोन क ंव  मेल करून हे 

पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले 

ते कळिा. 

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या 

पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 
 

 

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

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच 

समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा. 
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➢ श्री रायगड... 

ॲड. आनदं रा. दशेपांडे. 

९१/अ, मरुारजी पेठ, सपुरमाकेटजिळ,  

सोलापूर-४१३ ००१. 

दूरध्िनी - ०२१७-२६२१३४९ 

दूरभाष - ९८२३२९१६४३ 

ई-मेल - anandvanbhuvan@gmail.com 

➢ सर्व हक्क लेखकाकडे सरुक्षित.  

➢ प्रथमाितृ्ती:- ऑक्टोबर २०२० 

➢ मखुपषृ्ठ सलुेखन:- प्रा. वदपक देशपाांडे. 

➢ मखुपषृ्ठ ि मलपषृ्ठ:-  श्री. भास्कर सगर 

➢ आतील वचते्र ि प्रकाश वचते्र:- 

• स्ि. गो. नी. दाांडेकर (अप्पा) 

• अॅड. आनांद रा. देशपाांडे. 

• सोशल मीवडयािरून साभार. 
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या पसु्तकातील लखेनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सरुक्षित असनू पसु्तकाच े

क्षकिं र्ा  त्यातील अिंशाच े पनुर्ुवद्रण र् नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर 

करण्यासाठी त्ाांची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े तसे न केल्यास 

कायदशेीर कारर्ाई (तुरां गवास व दांड) होऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 
IT Act 2000. 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.  

ई प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

प्रकाशन  : १७ ऑक्टोबर २०२० (घटस्थापना) 

• हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिं िा िाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी िापर करण्यापुिी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची परिानगी घेणे 

आिश्यक  आिे.   
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१६ ) गरज दीपस्तांभाची  
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१७ ) राग न धरािा लेकुराचा 
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मनोगत 

क्षचत दरर्ाजापाशी ........ 

दगुचदगुेश्वर रायगड हा जगातला सगळ्यात मोठा लोहचुांबक 

आहे, असां कुणीतरी नाही मीच म्हटलय. एकदा का एखादा 

माणूस त्याला वचकटला की मग तो शेिटपयंत काही 

रायगडापासून िेगळा होऊ शकत नाही. पण हे चुांबकत्ि 

रायगडाला आपसूक, अनायास वमळालेलां नाही. त्यासाठी 

त्यानां खूप सोसलय, खूप काही पावहलयां, खूप काही 

वमळिलय, खूप काही गमािलय. 

छत्रपवत श्री. वशिाजीमहाराजाांचा राज्यावभषेक हा रायगडानां 

पावहलेला सिाचत आनांदाचा वदिस आवण श्री. 

वशिाजीमहाराजाांच महावनिाचण ही रायगडानां सोसलेली 

सिाचत दःुखदायी घटना. 

इसिीसन १६५६ ते इसिीसन १८१८ हा रायगडाचा 

मध्ययगुीन कालखांडातल्या वशिकालीन यगुातला सविय 

कालखांड. इ. स.१६५६च्या जानेिारी मवहनयात जािळी 

वजांकल्यानांतर महाराजाांनी रायगडाला िढेा घातला आवण 

साधारण एवप्रलच्या समुारास रायगड वजांकून घेतला, त्याच 
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िेळी वनणचय झाला, तख्तासी जागा हाच गड करािा ! 

तेव्हापासून मे १८१८ मध्ये इांग्रजाांनी गड वजांकून घेईपयंत 

अनांत गोष्टी रायगडाच्या साक्षीने घडून आल्या. त्यातलां बर 

काय, िाईट काय वनिडायचा अवधकार रायगडाला, ना तेव्हा 

होता, ना आत्ता आहे. तो या सगळ्या गोष्टींचा मूक साक्षीदार 

होता. एखाद्या वस्थतप्रज्ञाच्या धैयाचने, तो या सगळ्या गोष्टी 

सहन करीत रावहला. उसासा सोडािा तर िादळ यायची 

शक्यता आवण कण्हािां तरी धरणीकां प व्हायची वभती. 

इांग्रजाांनी गडाची राखराांगोळी करपेयंत तो कसाबसा नाांदता 

तरी होता. पण त्यानांतरची पाऊणशे िषे त्याने एकट्याने 

सोसली. ऊन, िारा, पाऊस, िादळां , सारां काही सोसलां 

त्यानां एकटयानां. सोबतीला होत्या फक्त वशिकालाच्या 

आठिणी. कसल्याही पररवस्थतीत तो ताठ उभा रावहला 

कारण त्याच्या काळजात एक पथृ्िीमोलाची ठेि विधात्यानां 

जपून ठेिलीय, ती म्हणजे स्ियांमेि श्रीवशिप्रभूांची रक्षा. 

त्यामळेु तो जगाच्या अांतापयंत असाच ताठ मानेने उभा 

राहणार. वनसगाचनां त्याला अत्यांत देखणां रूप बहाल केलां 

आवण श्रीवशिप्रभूांनी त्याच्यािर तट बरुुजाांचे, इमारतींचे, 

जडािाचे दावगने घातले. त्याला इवतहास बहाल केला आवण 
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त्याला अमरत्ि प्राप्त होण्यासाठी, ते स्ितः अांतःकाली 

त्याच्या कुशीत अनांतात विलीन झाले . 

इ. सन १९८८ मी पवहल्याांदा रायगडला गेलो, तेव्हापासून 

आत्तापयंत गेल्या बत्तीस िषाचत मी जिळ जिळ चौसष्ठ िेळा 

रायगडला गेलो. म्हणजे सरासरी िषाचतून दोनदा. 

अपिादात्मक एखादी िारी सोडली तर प्रत्येक िेळेला कमीत 

कमी दोन आवण जास्तीत जास्त आठिडाभर गडािर वनिाांत 

रावहलो. कधी एकटा कधी गोतािळा घेऊन. कधी कधी 

िाटायचां की आपले अनभुिपण इतराांना साांगािेत, पण 

धाडस व्हायचां नाही. एकोणीसशे नव्िद सालानांतर थोडां 

थोडां वलहायला सरुुिात केली.  

भटकां तीमधल्या अनभुिाांिर पवहलां पसु्तक आलां - 

कातळमनीचा ठाि, दसुरां- काही जनातलां-काही मनातलां, 

वतसरां - आनांदाचे डोही, परिा ऑगस्टमध्ये आलां. यातलां 

वतसरां पसु्तक ई-बकु होतां. ते अनेकाांपयंत पोहोचविण्यात 

मोठा िाटा होता ई-सावहत्य प्रवतष्ठानचा. ते पसु्तक प्रकावशत 

झालां आवण अनेक िाचकाांचे फोन येऊ लागले. त्यातले 

सिाचवधक फोन रायगडािरच्या वलहीलेल्या लेखाांसांबांधी होते. 
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मग मनात ही कल्पना आली की फक्त रायगडािरचे लेख 

एकत्र करून एक पसु्तक केलां तर ? आवण त्यातून या 

पसु्तकाची तयारी केली. 

काही गोष्टींची प्रामावणक कबलुी देणे हे मी माझे कतचव्य 

समजतो. माझा वपांडच स्ि. गो. नी. दाांडेकर ( अप्पा ) याांच्या 

सावहत्यािर पोसला गेलेला असल्याने, माझ्या वलखाणािर 

स्ि. अप्पाांचा प्रभाि आहेच. भटकां ती आवण अनभुि माझे 

असल े तरी ते शब्दबद्ध करण्याचे सामथ्यच मला अप्पाांमळेु 

वमळाले. अलीकडे सोशल वमवडयामळेु, खूप गडपे्रमी खूप 

छान छान छायावचते्र पोस्ट करत असतात. खूपिेळा  एखादा 

फोटो पाहूनही वलहायची पे्ररणा वमळते. अशा सिच गडिेडया 

छायावचत्रकाराांचा मी ऋणी आहे. त्या त्या क्षणी त्याांना जे जे 

गिसतां ते वनत्यनूतन असलां तरी त्या प्रसांगाची जातकुळी 

एकच असते. तसाच प्रसांग आम्हीही आमच्या भटकां तीत 

अनभुिलेला असतो. त्यामळेु पनुःप्रत्ययाच्या 

आनांदातूनसुद्धा काही िेळा लेखनाची स्फूती वमळते. मला 

आिडलेली अशी छायावचते्र मी सोशल वमवडयािरून घेतली 

असे स्पष्ट नमूद करुन मी पसु्तकात समाविष्ट केली आहेत. 

त्या सिच ज्ञात अज्ञात छायावचत्रकाराांचे मनापासून आभार. 
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अत्यांत कमी िेळात, पररश्रमपूिचक हे पसु्तक तयार करणाऱ्या 

माझ्या वमत्राांचे, म्हणजेच वचत्रकार श्री. भास्कर सगर आवण 

सांगणक तज्ञ श्री. विद्याधर रणेािीकर या दोघाांचे मनापासून 

आभार. ई-सावहत्यने हे पुस्तक प्रकावशत करुन मला पनुहा 

एकदा सांधी वदली त्याबद्दल त्याांचेही मनापासून आभार. 

मी जरी इवतहासाचा विद्याथी असलो तरी माझां वलखाण 

भािनेला धरून असतां. अनािश्यक तपशील आवण परुाव्याांचे 

अिडांबर मला रसभांग करणार ेिाटते म्हणून मी ते टाळतो. 

आपणही याच भूवमकेतून ते िाचािे. 

प्रस्तािनेच्या सरुुिातीला मी नमूद केल्याप्रमाणे रायगड हा 

खरोखर एक लोहचुांबक आहे, तसेच एक शेिटचे विधान 

करतो, महाराष्ट्रात आवण पयाचयाने भारतातसदु्धा जनमाला 

येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला आयषु्ट्यात एकदा तरी रायगडािर 

जाऊन, श्रीवशिछत्रपतीना अवभिादन केल्यावशिाय गती 

नाही, मोक्ष नाही.  ते प्रत्येक महारावष्ट्रकाचे, भारतीयाांचे 

आद्य कतचव्य आहे. 

रायगडाने आजिर अनेकाांना अनेक बाबतीत पे्ररणा वदली 

आहे, आत्मविश्वास वदला आहे. हे पसु्तक िाचून आपणाांस 
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एक िेळ तरी रायगडास जाऊन यािेसे िाटले आवण आपण 

जाऊन आलात तर माझा या वलखाणामागचा उदे्दश सफल 

झाला असां मी म्हणेन.   

बहुत काय वलहीणे ! राजते लेखनािधी. 

अॅड. आनांद रा. देशपाांडे, सोलापूर. 
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१. तो आह े..... 

 

सांध्याकाळ थोडी आळसटल्यासारखीच जाते. 

वहरकणीिरून परत येताना सारखां िाटत रहात, आज रात्री 

ठोकणार बहुतेक ! नसुतच गार िार सटुलेल असत. पार 

वतकडां वक्षतीजाच्या टोकािर एक काळी रघे वदसत असते, 

आपण त्याच्यािरूनच अांदाज बाांधतो, आज रात्री 

कोसळणार पाऊस!  रात्री उवशरापयंत सूटच्या पायऱ्याांिर 

बसून रावहलां की पविमेला विजा चमकताना वदसतात. 

पाऊस काही येत नाही. मग कां टाळून मी झोपायला जातो. 

पहाटे केव्हातरी िरच्या वसमेंटच्या पत्र्याचा ताशा िाजायला 

लागतो. अधचिट उघडया वखडकीच्या फटीतून िाऱ्याची 

ककच श्श शीळ घमुायला लागते.  

मी झोपेतनच म्हणतो, "आले िाटतां, साहेब."  मग चाांगलां 

तास दोनतास आभाळ गजचत रहातां. राणीिशापाठीमागून 

िाहाणाऱ्या ओढयाचा खळाळ कानािर ऐकू येऊ लागतो. 

तरीही अजून उजाडलेल नसतां म्हणून मग तसाच घसुमटून 

मी पडून रहातो. थोडया िेळाने ताशाची आितचन कमी 

होतात. पूिेचा उजाळ िाढतो, पण गच्च धकुां  भरलेलां असतां. 
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सूटचा दरिाजा उघडला की गार िार आवण धुकां  भसकन 

आत घसुतां. तशीच शाल लपेटून चहासाठी कँटीनकडां 

वनघतो. मधल्या ओढयािरच्या पलुाची लाकडां वभजून वचांब 

झालेली असतात. ओढ्याचा आिेग कमी झालेला असतो. 

िळिाच्या पािसानां वहरिट झालेल्या गिताच्या कोंबाांनी 

पािसाचे थेंब तोलून धरलेले असतात. चाांगले दोन ग्लास 

गरम गरम चहा ररचिला की मग बरोबरचा वभडू म्हणतो, 

"काय वफरून यायचां का ?" मी काय वनवमत्ताला टेकलेलाच. 

मग एखादी काठी घेऊन बाहेर पडायचां. तशा गच्च धकु्यातून 

मेणादरिाजा गाठायचा, पािसाचां पाणी अजून पायऱ्याांिरून 

िाहात असतां. कोपर े उडालेल्या पायऱ्याांच्या खाचातून, 

पाण्याच्या बारीक बारीक धारा लागलेल्या असतात. एकदा 

राजिाडयात वशरलां की स्िगाचत आल्याचा भास होतो. भरून 

आलेल्या पाांढरट धकु्यातून वदसणार े काळे कुळकुळीत 

चौथर,े धूसर वदसणाऱ्या वभांती, बारीक पािसाचे थेंब अांगािर 

घेत त्यातून िाट काढत चालािां. िाट पायाखालची 

असल्यानां काळजी नसते. िळणां िळणां घेत, चौथऱ्याांचे 

चढउतार करत, आपण राजसभेत येतो. धकु्यानां गच्च 

भरलेल्या एका मोठ््ठया चौकोनी खोक्यात आपण उभे आहोत 
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असा भास होतो. उजव्या हाताचा नगारखाना आवण डाव्या 

हाताचां वसांहासन नसुतां जाणित रहातां. डािीकडां िळून 

नमस्कार करून मी नगारखानयाच्या बाहेर येतो. समोरचां 

काही वदसत नाही. अदमासानां होळीच्या माळाची िाट 

पकडून चालत रहातो. डाव्या हाताचा खडक सांपला की गार 

िाऱ्याचा झोत एकदम अांगािर येतो. एक वशरवशरी उठते. 

पािसानां झालेला सषृ्टीतला बदल वनरखीत पतुळ्यातल े

महाराज स्िस्थ बसून असतात.  

होळीच्या माळािरचां पािसाचां पाणी, एका बाजूनां 

गांगासागरात तर दसुऱ्या बाजूनां हत्तीतलािात धाित असतां. 

तशा धकु्यातसधु्दा, एका रघेेत असलेल्या बाजारपेठेच्या 

काळसर वभांती दोनही बाजूला जाणित रहातात. चटाचटा 

पािलां उचलून बाजारपेठां मागां टाकली की  ब्राह्मणिाडयाच्या 

घळीतून एक छोटा ओहोळ िाहात असतो, तो ओलाांडून िर 

खडकािर आलां की पनुहा एकदा िाऱ्याचा झोत जाणिून 

जातो. जगदीश्वराची मागची वभांत वदसायला लागते. मी हात 

िर करून सियीनसुार गणपतीच्या पायाला हात लािून 

कपाळाला लाितो. आत आलो की जाणितां, राजिाडा जर 

स्िगच असेल तर हे अपर कैलास आहे.  
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इथे तो कधीकाळीचा माझ्या राजाांनी पूजलेला, जगदीश्वर 

ठाण माांडून बसलेला आहे. आतबाहेर गच्च भरलेल्या 

धकु्यामळेु धनयाची दृवष्टभेट न होऊन, थोडी मान िाकडी 

करून आत िाकून पाहणारा, पािसाने वनथळणारा नांदी 

बघून आत जािां. छ्ताच्या गळणाऱ्या वचऱ् यातून आत 

टपकणार ेपाण्याचे थेंब खाली साचलेल्या पाण्यात टप, टप, 

वटवपक, वटवपक िाजत असतात. सदाचिलेला मारूतीराया, 

थेंबाथेंबाने वनथळत असतो.  

गाभाऱ्यातल्या ओलसर वनसरड्या दगडािर पाऊल पडलां 

की वशळक अांगात जाते. कोरडी जागाच वशल्लक नसते, 

त्यामळेु दशचन घेऊन बाहेर येतो. नगारखानयापासून ते थेट 

समोरच्या राजगड, तोरण्यापयंतच्या आसमांतात फक्त एका 

वशिसमाधीचां अवस्तत्ि जाणित राहात. कालचा पूजेचा हार, 

पािसाने वभजून, एका बाजूला सरकलेला असतो. गच्च 

वभजलेल्या त्या समाधीिरच्या अधचप्रवतमेकडां पहािां अन्  मग 

इथे शब्द सांपतात.   

इथून पढेु भािनाांचा प्रदेश ! बरोबरचा वभडू पार गोंधळून 

गेलेला असतो. कँटीनमधून बाहेर पडल्यापासून, मी एका 

चकार शब्दाने त्याच्याशी बोललेलो नसतो. तोही या 
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िातािरणात रमलेला, माझ्याबरोबर स्ितःला ओढीत 

रहातो. मनाला िाटेल वततका िेळ, वशिसमाधीसमोर हात 

जोडून उभा रहात, मी खूप गप्पा मारतो, गाऱ्हाणी साांगतो, 

तािातािाने मदेु्द माांडतो, त्याांच्याशी मनापासून भाांडतो, पण 

सगळां  मनातल्या मनात !!  मग शाांत होतो. डोळ्यात आलेलां 

पाणी पसुतो, घशातला आिांढा वगळतो. मनात येतां या 

विश्वरूपासमोर मी कोण आहे ? एक कीटक !  

पण काहीही असो, आमच्यात एक नातां आहे, 

त्यावशिाय का असा मी सारखा भेटीसाठी धाित येतो ? 

मला मनापासून मोकळां  व्हायला याच्यावशिाय दसुरां स्थान 

नाही, कारण इथे माझ्याकडून कसलीच अपेक्षा नाही. इथे 

असतां फक्त त्याांचां अवस्तत्ि आवण असतो  एक भरिसा, 

काळजी करू नको, मी आहे !! मागां िळून पहातो तो, 

जगदीश्वर धकु्यात हरिलेला, फक्त नांदी अस्पष्ट वदसत 

असतो, त्याच्यािरून आपण खात्री बाळगायची की तो आहे 

आवण खरच तो असतो. 
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२. सृजनाचे सोहळे 

 

चढता उनहाळा, ऊन मी म्हणत असतां, चार पायऱ्या चढून 

गेलां तरी धाप लागते, तहानेनां घसा कोरडा पडलेला 

असतो.... बघािां वतकडे उनहाच्या झळा, िाफार े आवण 

आपले ससु्कार.े कसबसां गडाच्या चढणीला लागािां तर 

काळेकवभनन तापलेले खडक, िाळून कोळ झालेली गितां, 

तटाचे बरुुजाचे दगड, जणू अांगािर येताहेत असा भास 

होतो. गडािर पोहोचल्यािर पाहािां तर सगळां भगभगीत,  

आटलेले पाणिठे, सािलीला रिांथ करीत असलेली गरुां. 

सगळा गड जणू उग्र तपियेला बसलेल्या हठयोग्यासारखा 

वदसतो. स्ितःही तापतो आवण आपल्याला भाजून काढतो. 

अन् मग मगृाची चाहूल लागते.   

मे'च्या अखेरीस चाांगले विजाांचे फटकार ेसडकिीत एक दोन 

िळीि बरसून गेलेल े असतात. आकाशात ढगाांची धािपळ 

सरुू होते. िेगिेगळ्या आकाराांचे ढग, शाळा सटूुन बाहेर 

पडलेल्या पोरासारखे पळत सटुतात. देिाघरच्या 

रांगपांचमीला सरुुिात होते.  एकेका रांगाने ढग रांगू लागतात. 

अशा िेळेला कुठेतरी बरुुजािर, देिळाच्या दीपमाळेपाशी, 
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तलािाच्या वभांतीिर बसून असािां.  लाांबिर, आसपासच्या 

डोंगराांिर पाऊस उतरताना वदसू लागतो.  

पवहली जाणीि होते नाकाला. िाहत्या िाऱ् याबरोबर येणारा 

मातीचा गांध साांगतो, पाऊस आला. िािटळी उठू लागतात. 

वभरवभरी आकाशािेरी पोहोचतात, गडािरून खाली पहािां 

तर मोकळिणात जागोजागी असे धळुीचे खाांब उभे राहतात. 

उनहाने  तडकलेल्या फळाांतून, फुलाांतून बाहेर पडलेल्या 

रानगिताच्या, रानफुलाांच्या वबया उगीच इकडे वतकडे वहांडत 

असतात, एकमेकाांची विचारपूस करत त्याांचीपण धािपळ 

होते,चला गां आिरा पटपट, आपापल्या जागा धरा, ए थोडी 

वतकडे सरक..... असा सगळा कालिा आवण मग पािसाचा 

पवहला वशडकािा.   

तीन-तीन मवहने उनहाने तापलेले खडक तपियाच भांग 

पािलेल्या ऋषींसारखे तडकतात, शाप वदल्यासारखे धोंडे 

फेकून मारतात. दोन मवहने चाांगली सांततधार चालू असते. 

गडाच्या पायऱ्या शेिाळतात. दगडाांच्या फटी फटीतून 

गिताचे ठोंब िाकून बघू लागतात. गडुघा गडुघा गितात 

िाटा हरिून जातात. धबधबे खळाळू लागतात. पवहल्या 

पाण्याच्या लाटेबरोबर कोसळलेले धोंडे, िाटेिर िानराांची 
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टोळी बसािी तसे इतस्ततः पसरलेले असतात. गडाचा गळा 

मग नाजूक तेरड्याने भरून जातो. चाांगली जाांभळी गलुाबी 

रांगाांची पोतच्या पोत गडाच्या गळ्यात, दांडात, मनगटात, 

कमरलेा, दृष्ट लागू नये म्हणून वनसगच घालून टाकतो. 

अांगाखाांद्यािरून वहरिे भरजरी शेले विणले जातात, 

िाऱ् याच्या झळुुकीबरोबर हे शेले हेलकाित असतात. 

झाडाांच्या खोडाांिर, पडक्या िाड्याांच्या जोत्यािर शेिाळी 

उगितात. कसल्या कसल्या रानिेली मग दरिाज्यािर, 

बरुुजाांिर, तटाांिर चढून टकामका आकाशाकडे बघू 

लागतात.  

अशा िेळी आपण रायगडाच्या पायथ्याशी असािां, त्याच्या 

तीनही टोकाांिरून प्रचांड मोठे जलप्रपात खालच्या दरीत 

कोसळत असतात. ढगाांचे गालीचे इकडून वतकडून उडत 

असतात. िाऱ्याच्या सोसाट्याने गिताच्या जटा वपांजारल्या 

जातात. अशा िेळी तो वदसतो, स्िगाचतून पथृ्िीिर 

उतरलेल्या गांगेला आपल्या जटेत धारण करणाऱ्या 

वशिगांगाधरासारखा ! 

गणपती गौरी नकुत्याच होऊन गेलेल्या असतात. निरात्रीचे 

घट बसतात. गडोगडी पसरलेल्या देिीच्या देिळाांमधून कुणी 



24 
 

भाविक पत्रािळीिर घट माांडतो. वतथलीच तेरडा सोनकीची 

माळ िर अडकितो. बरोबर आणलेला एखादा खण, वचरडी 

देिीला नेसितो, मळिट भरून आईला हात जोडून म्हणतो, 

“या रहाळािर, तझुी वकरपा राहू दे गां माय....”  

दसऱ्याला आजूबाजूच्या खेड्याांतले बापय े पोराांस्नी घेऊन 

गडािर येतात. एका हातात वनिदाचां ताट आवण दसुऱ्या 

हातात पोराचां बोट धरून बाप गडािर येतो. गडािरचा 

मारुती, गणपती, महादेि, भिानी सगळ्याांच्या समोर 

वनविदाचां बोणां ठेिून जवमनीला नाक घाशीत पोराला 

थोरल्या राजाांच्या िाड्याकडे घेऊन येतो. अशािेळी आपण 

राजगडािर असािां, सदरचे्या िरच्या ढालकाठीच्या 

चौंडक्याला टेकून पद्मािती माचीकडे बघत बसािां. फेटे, 

पागोटी, टोप्या, घोंगडी घेतलेले बापये सदरसेमोर येऊन न 

चकुता मजुरा घालतात. आपण त्या दृष्ट्यात हरिलेल,े 

नकळत डोळ्यात आलेलां पाणी पसूुन टाकािां, जिळच्या 

माणसाला आपली ही अिस्था कळू नये म्हणून कुठेतरी 

बघायचां म्हणून बालेवकल्ल्यािर तरांगत स्तब्ध झालेल्या 

ससाण्याकडां नजर वफरिािी. वदिाळी उलटते आवण मग 

धकु्याचे लोटच्या लोट गडाला घेरून टाकतात. अगदी 
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हातािरचां काही वदसत नाही. चार- पाच मवहने इवतहासाच्या 

साक्षीने चाललेला हा सजृनाचा सोहळा धकु्यात गडप होतो. 

आपणही मग जड पािलाांनी गड उतरू लागािां, अथाचतच 

पनुहा यायचां नक्की करूनच. 

 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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३. श्रीरायगड : काही स्मरणें..... 

 

सरता पािसाळा होता. अजून पािसाची झड काही 

ऊणािली नव्हती. प्रतापगडािरचा लवलतापांचमीचा ऊत्सि 

आटपला आवण गाडी तशीच पढेु रायगडला दामटली. पाच 

िाजायचा समुार होता, पाचाडला पोहोचलो.  

तेव्हा देशमखुाांचे हॉटेलचे नूतनीकरण अजून झाले नव्हते, 

झोपडीिजा हॉटेल होते. मी, राजेंद्र वटपर ेआवण सोलापूरची 

काही वमत्रमांडळी होती. आभाळ भरून आलां होतां. गरमगरम 

काांदाभजी, चहा असा बेत सरुु होता आवण पािसाला 

सरुुिात झाली. हा असा बोराएिढा थेंब कोसळू लागला. 

बघता बघता हॉटेलच्या शेजारच्या ओढयाच पाणी िाढलां. 

हॉटेलमधे घोटाभर पाणी आलां. िरुन पाण्यातनां िहात 

आलेले विरुळे, नानेट्या टेबलाखाली घोटाळू लागल्या. 

आम्ही सगळे पाय िर घेऊन माांडया घालून बसलो.  

तासभर पािसाचा वधांगाणा चालू होता. हा हॉटेलशेजारून 

िाहणारा ओढा कोंझरच्या पढेु एका कडयािरून खाली 

कोसळतो, वतथे एक छान धबधबा तयार होतो, ते वठकाण 

मावहती असल्याने सगळी मांडळी गाडीत घातली आवण 
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धबधबा दाखिून आणला. पनुहा एक चहाचां आितचन झालां, 

पाऊस ऊणािला होता. सॅक पाठीला लािल्या आवण हॉटेल 

सोडून रस्त्याला लागलो. समोर जे काही वदसलां त्यानां 

िाचाच बसली.  

शांभर एक म्हशींचा कळप शेण टाकत गेल्यािर रस्त्यािर 

जसे शेणाचे असांख्य ढीग पडलेले वदसतील तसे वबळात 

पाणी वशरल्यानां रस्त्यािर सापाांची िेटोळी पडली होती. 

एिढे असांख्य साप पवहल्याांदा पावहले. सिाचनमुते मकु्काम 

पाचाडलाच करायचा ठराि तातडीने मांजूर झाला. 

रघिुीरच्या ओळखीने सािचजवनक बाांधकामखात्याच्या 

गेस्टहाऊसमधे रात्र काढली. सकाळी लिकर उठून 

वचतदरिाजा गाठला. कालचा पाऊस जोरातच झाला होता. 

गडाचे तीनही धबधबे अजून छान सरुु होते.  

खूबलढा बरुुजापाशी आलो आवण काय आियच, ठराविक 

िषांनांतर (बहुधा सात) फुलणारी कारिी, यािषी फुलली 

होती. िाटेच्या कडेने कारिीचा, तेरडयाचा आवण सोनकीचा 

जणू बाांध घातला होता. महादरिाज्यापाशी आल्यािर तर 

तटािरून कोसळणार ेधबधबे, खालचां वपांपळाच झाडां आवण 

दरिाजा ते टकमक पसरलेलां गित, त्यािरची तेरडा 
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सोनकीची नक्षी असां काही अदू्भत वदसतां होतां, आमचे 

सोलापूरकर पार खूळाऊन गेले. गडािर गेल्यािर सॅक 

धमचशाळेत टाकल्या आवण खळु्यासारखे होळीच्या माळािर 

धािलो.  

अख्खा गड हळद लागल्यासारखा वपिळाधमक वदसत 

होता. चाांगला दोन वदिस मकु्काम ठोकला. परतताना पनुहा 

सगळां ते दृश्य डोळयात साठिून घेतलां. एक गोष्ट मनाशी 

नक्की केली. इतर कोणत्याही िेळेला रायगडला जाणां झालां 

तरी पािसाळ्यात एक चक्कर नक्की मारायची.   

दोन िषाचपूिी बवत्तसवशराळ्याच्या घाटातून मलकापूरला 

चाललो होतो. कोकरूड फाटयापासूनच पाऊस सुरु होता. 

घाट सरुू झाला आवण पनुहा रस्त्यािर तशीच सापाांची 

िेटोळी पडलेली वदसली. न राहिून पनुहा एकदा रायगड 

आठिला. म्हणलां िेळ आहे हाताशी तर तमु्हालाही साांगािी 

आठिण. गेला नसाल कधी तर एकदा जाऊन या 

पािसाळ्यात रायगडला. 
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४.  मातंड जे तापहीन ... 

 

चैत्र शदु्ध चतदुचशी, वशिपणु्यवतथीचा आदला वदिस. 

िसांताकडे जेिणां उरकून वशबांदीच्या घरट्यासमोरच्या 

खडकािर मी आवण राजू(राजेंद्रवटपर)े गप्पा मारत बसलो 

होतो. जगदीश्वराच्या देिळात, वशिसमाधीपाशी िदचळ 

जाणित होती.  

थोडया िेळाने मांवदराच्या प्राांगणात इचलकरांजीकरबिुाांचां 

वकतचन सरुु झालां. टाळ मदूृांगाचे आिाज िातािरणात भरून 

रावहल.े तसेच वकतचन ऐकत िसांताच्या झोपडीबाहेरच्या 

अांगणात झोपून गेलो. पहाटे परत वकतचनाच्याच आिाजाने 

जाग आली. मारूतीजनमाचां वकतचन झालां. वशिपणु्यवतथीचा 

कायचिम, सभा, वमरिणूक आटोपून आलेली तीन-चार हजार 

माणसां गड उतरून वनघूनसधु्दा गेली. आमचा एक वशरस्ता 

ठरलेला होता. पणु्यवतथीच्या पौवणचमेला गडािरून उतरायचां 

नाही. दपुारपयंत गड ररकामा झालेला असे. गडािर 

आमच्याव्यवतररक्त कुणी नसायचां.  

लख्ख पौवणचमा, असा चाांदीच्या ताटाएिढा चांद्र उगिायचा. 

त्या चांद्राच्या प्रकाशात मग रात्रभर भटकायचां. कधी 
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होळीच्या माळािर, कधी नगारखानयात, कधी बाजारपेठेत, 

कधी टकमकिर असे गप्पाांचे फड रांगत असत. त्यावदिशी 

असेच सांध्याकाळच्या समुाराला वहरकणीिर सूयाचस्त बघून 

येताना बाबूरािकडे एमटीडीसीच्या कँटीनला थाांबलो.  

बाहेर व्हराांडयात बसून चहा घेतला. अांधार पडायला लागला 

तसे जगदीश्वराकडे वनघालो. मकु्काम देिळात करायचा 

होता. गप्पा मारत मारत राजिाडा, राजसभा ओलाांडून 

नगारखानयासमोर आलो, पूिेला एक वनराळीच आभा 

जाणित होती. लिकरच चांद्रोदय होणार असे सांकेत होते. 

राजूच्या डोक्यात तो उगिता चांद्र जगदीश्वराच्या 

वशखराआडून फोटोत कैद करायचा विचार आला नी आम्ही 

जरा िेग िाढिला. होळीच्या माळािर शकुशकुाट होता. 

िाऱ्याचाच काय तो आिाज.  

काल रात्री या वठकाणी दोनेक हजार माणसां होती हे कुणाला 

साांगूनही खरां िाटलां नसतां. झपझप पािलां उचलीत 

बाजारपेठ गाठली. तोपयंत पूिेला चाहूल लागायला लागली. 

बाजारपेठ ओलाांडून आम्ही ब्राम्हणिाङ्याशेजारच्या घळीत 

वशरणार तोच राजूला फे्रम सापडली, त्याने हातानेच मला 

थाांबायची खूण केली. स्टँडिर कॅमेरा अॅडजस्ट करून 
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आम्ही पापणीसदु्धा न लििता जगदीश्वराच्या कळसाकडे 

पाहू लागलो. कळसामागून उजाळ िाढू लागला. कळस, 

कडेचे स्तांभ, देिळाची मागची वभांत, अलीकडच बोरीच झाडां 

असां सगळां ओळीत काजळाने आखलेल्या रघेेसारखां 

वदसायला लागलां. अन् .... अन् एका क्षणी गपकन तो पाांढरा 

शभु्र,  शीतल तेजाचा गोळा त्या कळसामागून िर आला. 

आकार उगितीच्या सूयाचएिढाच मोठा होता. मला चटकन 

माऊलींची ओिी आठिली, 

मातंड जे तापहीन ... 

तो असा वदसतच होता, पण होता तापहीन, शीतळ.  

राजूच्या कॅमेराचा क्षणा क्षणाला आिाज येत होता. एका 

अलौवकक क्षणाचे आम्ही दोघेचां साक्षीदार होतो. पांचिीसेक 

पौवणचमा तरी मी रायगडािर काढल्या आहेत. पण त्या रात्री 

तो जसा तेजःपुांज वदसला, तसा तो मला परत कधीही 

वदसला नाही. लख्खां चाांवदणां गडभर पसरलां होतां. िसांताकडे 

जाऊन जेिणां केली आवण वनिाांत समाधीसमोर 

नगारखानयाच्या पायऱ्याांिर बसून यथेच्छां गप्पा मारत 

बसलो. समोरचा भिानी टोकापयंतचा पररसर पांचामतृात 
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नहाल्यासारखाां पाांढरटां वदसत होता. पहाटे पहाटे कधीतरी 

देिळात जाऊन झोपलो.  

 

 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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५.  रायगडार्रील धुकेजलेला पाऊस 

वशकाचईला ऊजिां घालून आम्ही वतघे, मी, रिी आवण राजू 

होळीच्या माळािर आलो. सांध्याकाळचे सात िाजले 

असािेत. पािसाळ्यात रायगडािर येण्याची आमची ही 

पवहलीच िेळ. सभोिार दाट धकुां  पसरलेलां होतां. इतकां  दाट 

की पढेु केलेल्या आपल्या हाताचा पांजा हे आपल्याला वदसू 

शकत नव्हता. वदशा काहीच समजत नव्हती. जायचां होतां 

जगदीश्वराच्या देिळाकडे. आधीच अांधार, त्यात एिढां दाट 

धकुां . आम्ही अांदाजानेच डाव्या हाताला एक एक पाऊल 

सरकत सरकत चाललो होतो, कशाला तरी धडकलो. 

चाचपून पावहलां तर बाजारपेठेची वभांत.  तसेच अांदाजाने 

बाजारपेठेत घसुलो. अजून बाजारपेठ ओलाांडून, ब्राह्मणिाडे 

ओलाांडून जगदीश्वर गाठायचे म्हणजे जिळ जिळ फलांगभर 

अांतर कापायच होतां. तसे आम्ही या िाटेला सियीचे, पण या 

धकुटात काही म्हणता काही समजत नव्हतां. सॅकमधून 

बॅटरी काढून लािली तर बॅटरीचा प्रकाश एका फुटािरून 

आमच्यािर ररफ्लेक्ट होत होता. ती बांद करून पनुहा 

सॅकमधे ठेिली. तसेच एकेक पाऊल पढेु टाकू लागलो. 
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तेिढ्यात तडतड करत पािसाची एक सर आम्हाला 

वभजिून गेली. कानफटात मारल्यासारखा एकेक थेंब 

अांगािर िाजत होता. कसेबसे जगदीश्वराच्या देिळापाशी 

आलो. पांधरा वमवनटाांचे अांतर कापायला तब्बल दीड तास 

लागला होता. तेथूनच िसांताला  हाका मारायला सरुुिात 

केली. जगदीश्वराच्या उजव्या हाताच्या टेपाडािर  धनगराांची 

चार पाच छोटी-छोटी घरां होती घरां कसली, झोपड्याच ! 

आिाजाच्या अांदाजाने िसांता आला. आम्हाला पाहून 

म्हणाला, "तमु्ही ? आता या येळांला ? धकुाट कसलां 

माजलांया !  रस्ता वबस्ता चकुला असता तर ? चला !"  

त्याच्यामागोमाग झोपडीत आलो. आतल्या उबेने अांग 

सखुािलां. चहा, जेिण, गप्पा सरुू असतानाच बाहेर 

पािसाला सरुुिात झाली. बाहेर पडणाऱ्या पािसाचा 

आिाज, आत झोपडीत आमच्या मागे बाांधलेली गरुां, िर 

माळ्यािर बसलेले िसांताचे िडील, समोर टाांगलेला पाळणा, 

त्यात रडत असलेली िसांताची दीड मवहनयाची मलुगी, 

आमच्या डाव्या हाताला एक भलां दाांडगां कुत्रां, उजव्या 

हाताला एक माांजर, समोरच्या डालग्यात झाकलेल्या 

कोंबड्या ि त्याांची वपल्लां याांचां कुचकुचणां, चलुीसमोर बसून 
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भाकऱ् या थापणारी िसांताची आई, भरीस भर म्हणून 

झोपडीत कोंडलेला धूर अशा शाही थाटात जेिणां पार 

पडली. िसांता म्हणाला," आता पडा वहथांच. देऊळ 

गळतांया, पार घोटाभर पानी हुबां हाय !"  " इथां कुठां ?" माझा 

प्रश्न. "पडा की िर माळ्यािर." मी एकदा माळ्याकडे पावहलां. 

जेमतेम सात फूट उांचीची झोपडी. त्यात खालून चार 

फुटाांिर माळा बाांधलेला. त्याखाली गरुां बाांधलेली. 

माळ्यापासून िरचां आढां जेमतेम अडीच-तीन फुटाांिर िर 

आडिे बाांबू टाकून त्यािर साळीचा पेंढा अांथरला होता. 

थांडीनां सारां अांग ठसठसतां होतां. सॅक खाली ठेिून, िर 

जाऊन वतघेही आडिे झालो.  

माझ्या डोळ्यासमोर सकाळपासूनचा प्रिास तरळत होता. 

काय काय अनभुिलां या प्रिासात ? जूनमधली ऐन 

पािसाळ्यात, रायगडची  ही पवहलीच खेप. 

गाडीने कात्रज घाट ओलाांडला, तेव्हा हळूहळू उजडायला 

लागलां होतां. या वदिसात सूयच दशचन होणां शक्यच नव्हतां. पण 

जसजसा उजेड िाढू लागला, तसतशी डाव्या उजव्या 

हाताची डोंगर वशखरां धकु्याच्या दलुईतून डोकां  िर काढत 

होती. उजव्या हाताला वदसणारा वसांहगड एक क्षणभर दशचन 
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देऊन पनुहा धकु्याआड गेला. पािसामळेु डोंगरािर साठलेलां 

पाणी वठकवठकाणी रस्त्याच्या कडेच्या नालीतून िाहत होते. 

भोरफाट्याला गाडी आत िळायच्या आधी, दरुून डाव्या 

हाताला परुांदरचां वशखर नजरसेमोरून तरळून गेलां. भाटघर 

धरण पूणच भरल्यामळेु त्याच्या दरिाजाांमधून सोडलेलां 

मातकट रांगाचां पाणी मन मानेल तसां िाहात होतां.  

भोरला पाच-दहा वमवनटां थाांबून गाडी पनुहा िरांध्याच्या वदशेने 

वनघाली. पुनहा रोवहडा, पाांडिगड, रायरशे्वर पठार अशी 

ठरलेली स्टेशनां घेत, नजर रस्त्यालगत िाहणाऱ्या नदीच्या 

पात्रािर वखळली. उनहाळ्यामध्ये केिळ एक धार या 

स्िरूपात िाहणारी नदी आता दथुडी भरून िेगात खळाळत 

होती. गाडी िरांध्याच्या घाटात वशरली आवण 

सषृ्टीसौदयाचतले एकेक चमत्कार घडून येऊ लागले. गाडी 

क्षणात धकु्यात गरुफटून जात होती. डाव्या-उजव्या बाजूला 

फक्त दाट धकुां . ड्रायव्हर सियीचा होता म्हणनू ठीक. 

िळणािळणाांिर खळाळत खाली झेपािणार ेधबधबे.  

गाडी िाघजाईच्या देिळापाशी थाांबली. रस्त्यालगत प्रचांड 

खोल दरी पसरलेली होती. समोरच्या डोंगरदाटीत 

असलेल्या घळीत दोन प्रचांड मोठे प्रपात खाली कोसळत 
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होते, अांतर बरचे असल्याने त्याांचा आिाज ऐकू येत नव्हता. 

अनय धबधबेही शाांतपणे खालच्या वहरव्या गावलच्यािर 

आपलां पाांढर े शभु्र पाणी ओतीत त्या गदचपणात गडप होत 

होते. गाडीच्या आिाजाने धािून आलेली माकडां थांडीमळेु ि 

पािसामळेु गारठून वकचवकचत होती.  

गाडी वनघून िरांधा घाट उतरु लागली. खऱ्या अथाचने आता 

कोकणात प्रिेश होत होता. जागोजागी पसरलेल्या डोंगर 

उतारािरच्या भाताच्या खाचरातून पाणी िाहात होतां. 

डोक्यािर इरली घेतलेले कोकण्ये या पाण्याला िाट काढून 

देत होते. छत्र्या-दप्तर घेतलेली शाळेची पोरां गोंधळ घालीत 

एसटीत चढत होती, कां डक्टर त्याांच्यािर खेकसत होता. 

असा सगळा वचरपररवचत गोंधळ कानािर घेत ड्रायव्हर गाडी 

झपाट्याने महाडकडे नेत होता.  

महाड आलां आवण गाडीतून उतरता उतरता एक मोठी सर 

आम्हाला वभजिून गेली. इथे एक निीनच सांकट दत्त म्हणून 

उभां राहीलां. महाडच्या एस. टी. डेपोचा सांप नेमका आज 

सकाळपासूनच सरुू झाला होता. या सांपाचा परुपूेर फायदा 

घेत एका ररक्षािाल्याने आम्हाला कोंझरपयंत सोडिायला 

दीडशे रुपये घेतले.  कोंझर ते रायगडचा वचत दरिाजा हे 
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सात वकलोमीटर अांतर पायी चालून जाण्यावशिाय गत्यांतर 

नव्हतां. ही पदयात्रा एका अथाचनां आमच्या पथ्यािरच पडली. 

हिा बरी होती. पाऊसही थाांबला होता. धुकही विरळ होतां. 

जागोजागी पािलां थबकत होती.  

धबधब्याांचे असांख्य प्रकार डोळ्याांना सखुिीत होते. रस्ता 

स्िच्छ धतुल्यासारखा काळा कुळकुळीत वदसत होता. 

त्याच्या कडेने फोफािलेली कारिीची झडुपां, वठकवठकाणी 

फुललेला जाांभळट तेरडा, कड्यािर उगिलेल े गित, 

िाऱ्याच्या झोताांबरोबर खालीिर होत होतां.  एखादा मोठा 

गालीचा दोनही बाजूांना धरुन हलिल्यािर वदसेल तर तसां 

जागोजागी वदसत होतां. वचमणीएिढ्या आकाराचे काळे 

कुळकुळीत पक्षी शीळ घालीत या झाडाांिरून त्या झाडाांिर 

उडत होते. आम्ही वचत दरिाजापाशी येऊन पोहोचलो. 

समोर वदसणारां दृष्ट्य खरोखरच अिणचनीय होतां.  टकमक, 

वहरकणी आवण त्याांच्यामधलां श्रीगोंदे टोक अशी गडाची 

टोके.  त्याांच्या माथ्यािर ढगाांचे थर तरळत होते. तीनही 

टोकाांपासून कोसळणार े प्रपात, त्या दृश्यात आणखीनच 

सौंदयच ओतीत होते. शूवचभूचत होऊन तपस्येला बसलेल्या 

वशिगांगाधरासारखा रायगड समाधीस्थ भासत होता. एका 
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क्षणात धकुां  दाटून आलां आवण समोरच्या दृश्यािर पडदा 

पडला. गायीच्या हांबरण्यानां मी भानािर आलो. रात्री 

पािसात प्रिासाचां रुप आठित असताना, केव्हा झोप 

लागली ते कळालांच नाही. उठून झोपडीच्या बाहेर आलो.  

लख्ख उजाडले होतां.  समोर समाधीचे वशखर आवण 

जगदीश्वराचे वशखर त्या उजेडात स्पष्ट वदसत होतां. मी 

वतकडे पाहून हात जोडले. तो नमस्कार त्या वशिाला होता, 

वशिप्रभूांना होता आवण वनसगाचचे अदू्भत चमत्कार 

दाखविण्याची वकमया करणाऱ्या रायगडाला ही होता.  

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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६.  धुक्यात हरर्ली र्ाि 

 

"चला-चला, सगळे लिकर खाली उतरा" बे्रकिर करकचून 

पाय दाबत एस. टी. चा ड्रायव्हर जोरात ओरडला. घाटाच्या 

िळणाांचा अांदाज असल्याने मी दरिाजापाशीच उभा होतो. 

खाडकन्  दरिाजा उघडून मी सगळे विद्याथी भराभरा 

खाली उतरिले. तोपयंत एक मोठासा दगड उचलून मी एस. 

टी. च्या मागच्या चाकाच्या टायरपढेु ठेिून उटी लािली. 

एव्हाना, विद्याथी खाली उतरून गाडीभोिती गोळा झाले 

होते.   

मी पढुच्या बाजूस जाऊन पावहले तर एस. टी. दरीच्या 

बाजूला असलेल्या रवेलांगला जाऊन वचकटली होती.  उटी 

लािल्यामळेु ड्रायव्हरने सािकाश बे्रक सोडला. गाडी 

वगयरमध्येच ठेिून, तो पटकन खाली उतरला आवण पढुच्या 

चाकाखाली दगड ठेिून तो शेजारच्या कट््टयािर डोके धरून 

बसला. त्याच सगळां अांग घामानां थबथबलां होतां.  

थोड्या िेळाने सािरल्यािर मी त्याला म्हणालो," मी मलुाांना 

घेऊन घाट उतरून खाली जातो. तमु्ही सािकाश एस. टी. 

खाली घेऊन या." तो मानेनेच "हो" म्हणाला. िेळ बऱ्यािर 
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होती म्हणून िाचलो. नाहीतर एस. टी. रवेलांगसकट खाली 

दरीत कोसळली असती. 

१९९६ सालचा, आक्टोबर मवहना होता. सोलापूरच्या 

प्रबोवधनीचे साठ विद्याथी घेऊन, रायगडला इवतहास 

सांस्करण वशवबरासाठी वनघालो होतो. जाताना िाटेत 

िरांध्याचा घाट उतरताना, घाटात िरील प्रसांग घडून आला 

होता. विद्याथ्यांना घाटात मोकळे सोडल्यािर सगळेजण 

वनिाांत चालत, घाटातून वदसणार,े सषृ्टीसौंदयच पाहत घाट 

उतरत होतो. त्यािेळी कल्पनाही नव्हती की वनसगच असाच 

एक चमत्कार गडािर गेल्यािर आम्हाला दाखिणार आहे. 

सांध्याकाळी मािळतीच्या िेळेत गड गाठला. पोरां हाां हाां 

म्हणता गड चढून गेली. 

दसुऱ्या वदिशी सांध्याकाळी सूयाचस्ताच्या िेळेला, गडाच्या 

टकमक टोकािर मलुाांना घेऊन प्रतापराि गजुराांची कथा 

साांगत होतो. पािसाळा नुकताच सांपलेला असल्याने सिचत्र 

वहरिेगार गित पसरललेे होते. दसऱ्याच्या समुारास 

उमललेली सोनकीची फुलां अजूनही कुठां-कुठां अडचणीच्या 

जागी वशल्लक असलेली वदसत होती. 
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टकमक टोकािर मी उभा होतो. मलुां माझ्याकडे तोंड करून 

बसलेली असल्यानां त्याांची गडाकडे पाठ होती. थोड्या 

िेळात कललेला सूयच, समोरच्या वक्षवतजािर मािळणार 

होता. अचानक राजिाड्याच्या मागच्या बाजूने काळां-काळां 

दाट धकुां  सगळ्या गडाला आपल्या किेत घेत चाल करून 

येताना वदसलां. पाहता पाहता राजिाड्याची वभांत, मनोर,े 

गांगासागर तलाि, सगळां त्या धकु्यात गडप झालां. माझ्या 

छातीत धस्स् झालां. कुणी तरी एखादी जाड जाड काळी 

घोंगडी अांथरािी तसां धकुां  पसरतां चाललां होतां. माझ्या मनात 

हज्जार प्रश्न उभे रावहले.  

आता या धकु्याने आपल्याला असांच मलुाांसकट गरुफटून 

घेतलां तर ? त्या काळ्या धकु्यात असणाऱ्या पाण्याच्या 

अांशामळेु, एखादी िीज आम्हाला माध्यम करून टकमकच्या 

कड्यािर कोसळली तर ?  सूयाचस्त होऊन गेल्यािरही ही 

धकु्याची चादर अशीच गडाला लपेटून रावहली तर ?  

या साठ-सत्तर मलुाांना त्या टकमकाच्या भयांकर कड्यािरून 

तशा अांधारात मी वनिासाच्या वठकाणी घेऊन जाणार कसा? 

एक ना दोन, हजार शांका. डोक्यात शांकाांचां थैमान चाललां 

होतां आवण दसुरीकडे तोंडाचा पट्टा चालूच होता. "प्रतापराि 



43 
 

आपल्या सहा स्िारावनशी, खानाच्या चाळीस हजार फौजेत 

घसुले होते."  मी न थाांबता िणचन करीत होतो.  

मनातली काळजी चेहऱ्यािर वदसू नये याचा आटोकाट 

प्रयत्न चालू होता. तेिढ्यात, ती काळीकुट्ट धकु्याची चादर 

आम्हाला किेत घेऊन बसली. आम्ही सगळेच धकु्यात 

गडप झालो. समोर दोन फुटाांिर बसलेला मलुगाही  मला 

वदसत नव्हता. मलुाांना फक्त माझा आिाज ऐकू यते होता. 

कुठांतरी िाचलां होतां की सांध्याकाळी पसरलेलां धकुां , कधी 

कधी सकाळपयंत हलत नाही म्हणे.  कधी कधी असां 

गडाला िेढून रावहलेलां धुकां  दोन-दोन, चार-चार वदिस हलत 

नाही असहीं कुठेतरी िाचलां होतां.  

मी मनातल्या मनात महाराजाांचा धािा करीत होतो. एिढां 

काळां सांकट, दूर करून या मलुाांना घेऊन वनदान 

बाजारपेठेपयंत तरी सरुवक्षत पोहोचिा असे आजचि करीत 

होतो. पाच वमवनटां गेली, दहा वमवनटां गेली, पांधरा वमवनटां 

गेली.  

इकडां प्रतापरािाांची लढाई शेिटच्या टप्प्यात आली होती. 

एक एक िीर पडत होता. मला त्या सात जणाांचां आवण 

आम्हा साठ जणाांचां  भविष्ट्य एकच वदसायला लागलां. पण 
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मनात महाराजािरची एक अविचल श्रद्धा होती. एक अतूट 

विश्वास होता. नजर राजिाड्याकडे वखळली होती आवण 

तब्बल अध्याच तासानांतर राजिाड्याच्या बाजूकडून प्रकाश 

वदसू लागला. िारा कुठल्या बाजूने सटुला कोणास ठाऊक, 

पण िाऱ्यानां ते सारां धकु्याचां किच हलिायला सरुुिात 

केली.  

हळूहळू राजिाडा, मनोर,े गांगासागर असां सगळां या धकु्यातून 

बाहेर यायला लागलां. मी मनोमनी महाराजाांना वत्रिार मजुरा 

केला. मनािरचा ताण एकदम कमी झाला. या गदारोळात 

इकडे डाव्या हाताला काय घडतांय, इकडे माझां लक्षच 

नव्हतां. िाऱ् यानां हलिलेलां सगळां धकुां , डाव्या हाताच्या खोल 

दरीत, काळ नदीच्या खोऱ्यात भरलां जात होतां. हळूहळू 

गडािरून वदसणारी नदी, त्याकाठचां छत्रीवनजामपूर हे सारां 

त्या धकु्यात गडप झालां. उत्तरकेडे असणारी डोंगरवशखरां 

आवण गडाचां टकमक टोक  याांच्यामध्य ेजणू धकु्याचा समदु्र 

पसरला. एखादा ढगाांचा गावलचा, पायतळी अांथरािा तशी 

गत झाली.  

तेिढ्यात धकु्याची ती खोळ बाजूला सरल्याने सयुाचनां 

आपलां दशचन वदलां. पविमेकडून पडणार ऊन, उत्तर-पूिेकडे 
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पसरलेला तो ढगाांचा गावलचा, याांच्यामध्ये उभे असलेल े

आम्ही साठ-सत्तर जण, आमच्या सािल्या त्या गावलच्यािर 

पसरल्या. मलुां अत्यानांदाने टाळ्या वपटीत नाचू लागली. 

त्याांच्या उड्या मारत असलेल्या सािल्या, त्या ढगाांिर वदसू 

लागल्या. त्याचिेळी त्या ढगाांिर इांद्रधनषु्ट्य तरळू लागलां. 

िाऱ्यानां ढकललेलां ते धकुां  दरीतूनही िर उसळू लागलां. 

उत्तरकेडील कड्यािर आदळून त्याचे ढग तयार होऊ 

लागले. भल्या मोठ्या परातीत कवणक मळून, त्याांचे भले 

मोठे गोळे तयार करािेत तद्वत आमच्या डोळ्यादेखत िारा 

त्या धकु्याचे ढग तयार करीत होता. हळूहळू दरीत 

घसुलेल्या िाऱ्याने, ते तयार केलेले ढग, िर उचलायला 

सरुुिात केली. उत्तरकेडील डोंगरवशखराांिर िर उचलून ती 

ढगाांची रासच्या रास िारा दूर घेऊन गेला.  

पनुहा एखादी धकु्याची चादर अांथरली जायच्या आत, त्या 

सिच जणाांना घेऊन मी तडा तडा बाजारपेठेत आलो. आवण 

तडक समाधीकडे वनघालो. सगळ्याांना सोबत घेऊन 

समाधीसमोर नतमस्तक झालो. डोळ्याांच्या कडात आनांदाचे 

अशू्र गोळा झाले होते. माझ्या हाकेला ओ देत महाराजाांनी 

आम्हाला सिांना, त्या सांकटातून सखुरूप परत आणल्याचा 
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तो आनांद होता. वनसगाचनेही आज आमच्या ओ ांजळीत 

भरभरून माप टाकले होते. आजपयंत कधीच न 

अनभुिलेला धकु्याचा खेळ वनसगाचने  आमच्यासाठी खेळून 

दाखिला होता. त्या वनसगाचला आवण वनसगाचच्या त्या 

खेळात आम्हाला सामील करून, त्यातून सखुरूप बाहेर 

आणणाऱ्या श्री. वशिप्रभूांना मानाचा वत्रिार मजुरा...!! 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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७.  कोजाक्षगरी रायगडार्रची ! 

 

अवश्वन शदु्ध पौवणचमा, नेहमीच्या भाषेत साांगायचां म्हटलां तर 

कोजावगरी पौवणचमा. बऱ्याच वदिसाांपासून कोजावगरीला 

रायगडाला जायचां मनात घाटत होतां. प्रत्यक्ष योग त्यावदिशी 

जळूुन आला. सकाळी सकाळी रिीचा फोन आला, 

"तासाभरात येतो, आिरुन तयार राहा. रायगडाला जाऊन 

येऊ. अनायसे कोजावगरी आहे." माझ्या आनांदाला जण ू

भरती आली.  दहा िाजता कात्रज सोडून घाटात गाडी 

घातली आवण डोळ्याांचे पारणे वफटले. रस्त्याच्या कडेने 

डाव्या- उजव्या हाताला गदच वपिळ्या रांगाची वतळाची फुले 

जणू गावलच्यासारखी पसरलेली होती.  एिढा मोठा नऊ-

दहा वकलोमीटरचा घाट फुलाांनी झाकून गेला होता. 

रायगडाला येईपयंत थोड्याफार फरकाने, हाच प्रकार सिचच 

वदसत होता. वहरिेगार गित आवण त्यािर दाटीिाटीने 

फुललेली वपिळी जदच फुले, जणू एखादी बटेु्टदार पैठणीच 

नेसून वनसगचदेिता िािरत असािी असा सिचत्र भास होत 

होता.  
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चार िाजता गडािर पोहोचलो. िसांताकडे सामान ठेिलां. 

थोडी पोटपूजा करून कॅमेरा घेऊन भटकायला बाहेर 

पडलो. िसांताच्या घरापासून म्हणजे श्री. जगदीश्वराच्या 

देिळापासून वहरकणी टोक बरांच लाांब आहे. सयुाचस्ताला 

अजून बराच अिकाश होता. रात्री िसांताला दूध घेऊन 

समाधीपाशी यायला साांवगतलां आवण वनघालो.  साऱ्या 

गडािर सोनकीची छोटी छोटी वपिळीधम्मक फुलां उमलली 

होती, जणू गडाला हळद लागली होती. बाजारपेठ ओलाांडून 

होळीच्या माळािर आलो. तसेच पढेु येऊन गांगासागराला 

िळसा घालून पालखी दरिाज्याच्या कडेने वहरकणीकडे 

वनघालो. एमटीडीसीचे गेस्ट हाऊस ओलाांडले. आता सरुू 

झाला उतार. अगदी जपून पािले टाकीत वहरकणीिर 

पोहोचलो. रिीला काही सूयाचस्ताचे फोटो घ्यायचे होते. ते 

आटपून परत एमटीडीसी पयंत येईपयंत चाांगलाच अांधारलां 

होतां. मघाशी वहरकणीिर बसल्याबसल्या विषय वनघाला 

होता. वहरकणी हा कडा उतरून गेली तीही कोजावगरी 

पौवणचमेच्या रात्री. त्याच रात्री वतने सिच स्त्री समाजाला 

आत्मशक्तीचां, स्त्रीशक्तीचां एक अलौवकक देणां आपल्या 

कृतीतून घडिून दाखिलां.  एमटीडीसीच्या कॅनटीनमध्ये चहा 
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घेऊन मेणादरिाजातून राजिाड्यात वशरलो. सरळ 

पालखीदरिाज्याच्या िरच्या बाजूने मनोऱ् यात आलो. दूर 

वतकडे, जगदीश्वराचां वशखर अांधाऱ् या आभाळात अस्पष्ट 

जाणित होतां. हळूहळू अांधार कमी होऊ लागला. 

मनोऱ्याच्या कमानीतून वदसणारां आकाश रांग बदलू लागलां 

आवण एका क्षणी चाांगला परातभर मोठा चाांदीचा गोळा 

दूरिरच्या राजगड तोरण्याच्या मधल्या बेचक्यातून िर 

आला. आम्ही दोघेही मगु्ध होऊन ते रूपडां नयाहाळीत 

मनोऱ् यात बसून होतो. खाली गांगासागराचां पाणी उचांबळत 

होतां. चांद्र थोडा िर आल्यािर पनुहा राजिाड्यात वशरलो. 

आतल्या सगळ्या भग्न िास्तू त्या रुपेरी उजेडात, काही 

िेगळ्याच भासत होत्या. हे त्याांचे नेहमीचां रुप नव्हतां. 

मनाला भूल घालणार,े िेड लािणार,े प्रसांगी चटका लािणार े

एक अनावमक, हुरहूर लािणार े असे काहीसे त्याांचे रूप 

त्याक्षणी भासत होते. तो राणीिसा, ते मधले महाल, तो 

महाराजाांचा राहता िाडा, ती राजसदर सार े त्या रुपेरी 

चाांदण्यात नहाऊन वनघाले होते. वतथेच महाराजाांच्या 

िाड्याच्या ओट्यािर बसून रावहलो. वकती आठिणी, वकती 

प्रसांग, अशाच एखाद्या कोजावगरीला या इथे सगळे खासे 
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खासे जमले असतील. थोडक्या गप्पा िगैर े मारत 

महाराजाांसिे सगळ्याांनी दगु्धपान केले असेल. त्या वतकडे 

राणीमहालात नाजूक गडबड, धािपळ सरुू असेल, खदु्द 

आऊसाहेब, यिुराज आवण राण्या महाराजाांची िाट पाहत 

असतील. सरदाराबरोबरचा कायचिम आटोपून महाराज 

खासगीत आल्यािर, पनुहा चचाच, हास्यविनोद असे काही 

दवुमचळ विश्राांतीचे क्षण या िास्तूांच्या साक्षीने महाराजाांनी ि 

त्याांच्या कुटुांबीयाांनी घालिले असतील. ते सार ेया िास्तूांना 

आठित असेल का? त्याांच्या हृदयात काय कालिाकालि 

होत असेल? असे काहीसे कवल्पत, त्या शाांत िातािरणात 

बराच िेळ बसून होतो. चांद्र चाांगलाच िर आला, तसे 

राजसभेत आलो.  ते प्रचांड आिार, तो नगारखाना, ते 

वसांहासन, सार े त्या क्षणी सांजीिनीचा स्पशच होऊन वजिांत 

झाल्यासारखे भासत होते. जणू त्या िास्तू आत्मकथन 

करण्याच्या पावित्र्यात असाव्यात असे भास मनाला होत 

होते. नगारखानयातून बाहेर पडून होळीच्या माळािर आलो. 

चाांदणे नसुते उतू जात होते. शेजारी महाराजाांचा 

वसांहासनावधवष्ठत पतुळा दूर दूर उत्तरकेडे नजर लािून 

स्तब्ध होता. कसलाच आिाज नाही. तसेच बाजारपेठ 
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ओलाांडून पढेु वनघालो. वशबांदीची घरटी,ब्राह्मणिाडे 

ओलाांडून जगदीश्वराकडे वनघालो. िाड्याांच्या चौथऱ् यािर 

उगिलेली वनिडुांगाची, रामेठ्याची झडुपां त्या प्रकाशात 

नहाऊन वनघत होती. वशिशाहीर श्री. बाबासाहेब 

परुांदऱ् याांच्या शब्दात साांगायचे तर ओल्या खोबऱ् याच्या 

वकसासारखे चाांदणे गडभर पसरले होते. 

श्री. जगदीश्वराचे दशचन घेऊन समाधीपाशी येऊन बसलो. 

समोर डाव्या हातास वशबांदीची घरटी, त्याहीपलीकडे तो 

वलांगाणा, समोर तोरणा, राजगड, उजव्या हातास भिानी 

टोक- सारा पररसर लख्ख वदसत होता. जिळजिळ तीन-

चार तास आम्ही दोघे एकमेकाांशी एकही शब्द बोललो 

नव्हतो. त्याची गरजही िाटत नव्हती. मनाची किाडां सताड 

उघडी होती. भािनेचा िारा वपांगा घालत होता. 

वशिकाळाच्या आठिणींनी मनाचा तळ ढिळून वनघत होता. 

जे जे वदसेल ते साठिून घ्यायचा, आटोकाट प्रयत्न डोळे 

करीत होते. असा विचाराांत हरिलो असतानाच सहज 

आठिलां की कोजावगरीच्या मध्यरात्री म्हणे श्रीलक्ष्मी को 

जागती ? को जागती ? कोण जागां आहे ? असां विचारत 

वफरते. जो जागा असेल त्याच्याकडे ती िास करते, असा 
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एक समज सिचत्र आहे. तीन-साडेतीनशे िषांपूिी जेव्हा गड 

नाांदता होता, तेव्हाही ती अशीच वफरली असेल पण वतला 

विचारािां मात्र अवजबात लागलां नसेल. स्िातांत्र्यलक्ष्मीच्या 

आराधनेत गडािरच्या प्रत्येक घरातलां, प्रत्येक माणूस 

अहोरात्र जागतृ असेलेलां वतनां पावहलां असेल.  या सिांचाच 

जो मकुुटमणी, श्री वशिाजीराजा, यासाठी अहोरात्र कष्ट 

करताना वतने पावहला असेल आवण प्रसनन होऊन वतने 

त्याच्या कोषागारात कायमचे िास्तव्य केले असेल. 

आज मात्र िेळ तशी नाही.  आजच्या कोजावगरीला 

श्रीलक्ष्मीला घसा फुटेस्तोिर, कोण जागां आहे हे 

विचारण्याची पाळी आली आहे. सांस्कृतीच्या, सभ्यतेच्या, 

देिाधमाचच्या आवण स्ितांत्रतेच्या विनाशाची ऐन मध्यरात्र 

झाली तरी लोक आपले झोपलेले आहेत. भौवतक सखुाांना 

किटाळून, लौवकक चाररत्र्याला किटाळून, प्राांत भाषेच्या 

अवलप्ततािादाांना किटाळून, जातीपातीच्या घोंगड्या ओढून, 

लोक आपले वनिाांत झोपले आहेत. श्रीलक्ष्मी वबचारी 

विचारत विचारत वफरत आहे. वतच्या आवण माझ्या मनातही 

एक अस्पष्टशी आशा आहे की, कुणीतरी वनवित जागां 

असेल. 
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कुणीतरी हाक मारत होतां म्हणून भानािर आलो. तो िसांता 

मागे गरम-गरम दूधाचा ताांब्या घेऊन उभा होता. दूध घेत 

असताना समोर समाधीकडे लक्ष गेले. चांद्र अगदी समाधीिर 

आला होता. िरून जण ू दधुाचा अवभषेक समाधीिर होत 

होता. आजची सामावजक आवण राजकीय वस्थती पाहून 

तडफडणाऱ् या त्या देितलु्य आत्म्याच्या अांतरीची आग, तो 

आपल्या अमतृ िषाचिाने शाांत करीत असािा. त्याचां आवण 

महाराजाांचांही एक अतूट नातां आहे. स्ितः सूयचिांशी असूनही 

महाराजाांनी ज्याला आपला आदशच मानला, तो भगिान 

श्रीकृष्ट्ण चांद्रिांशी ! स्ितः मातशु्री वजजाऊसाहेबही चांद्रिांशी 

जाधिाांच्या कुळातल्या आवण महाराजाांचे महावनिाचणही 

पौवणचमेचांच, चैत्र शदु्ध पौवणचमा !  
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८.  गढमे गढ रायगढ.... 

 

"वक भीषोण सुांदर" कानािर पडलेल्या या उद्गाराांनी मी 

दचकून शेजारी पावहले. पाांढरा शभु्र कुताच, कमरेला लुांगी, 

कृश अांगकाठी, हातात एक छोटी ब्रीफकेस असे एक िदृ्ध 

व्यवक्तमत्ि, शेजारी उभे होते. भान हरपून समोर वदसणाऱ्या 

दृश्याकडे डोळे भरुन पहात होते. शेजारी एक तरुण उभा, 

त्याचीही अिस्था थोडीफार तशीच. समोर वदसणार े दृश्य 

केिळ िणचनापलीकडचे होते.  

ऑगस्टच्या पडत्या पािसात नेहमीप्रमाणे मी, रिी आवण 

राजू रायगडला आलो होतो. आता गाडीतून उतरलो आवण 

समोर वदसणार ेदृश्य पाहात तसेच थबकलो. समोर गडाची 

तीनही टोके उांच आभाळात वस्थरािल्यासारखी भासत 

होती. पायथ्यापासून माथ्यापयंत ढगाांचा दाट थर पसरला 

होता. त्यामळेु माथ्याखालचे काही वदसत नव्हते. तीनही 

टोकािरून कोसळणार े धबधबेही ढगाांच्या गदीत लुप्त होत 

होते. तेिढ्यात एखाद्या पडद्यासारखी ती धकुटाची दलुई 

बाजूला सरकली आवण स्िच्छ धऊुन काढलेल्या एखाद्या 

वशिवलांगासारखा रायगड दृष्टीस पडला.   



55 
 

त्याच िेळी त्या िदृ्धाच्या तोंडून प्रवतविया बाहेर पडली,   

" वक भीषोण सुांदर".  

वकती अथचपूणच प्रवतविया होती! समोर वदसणार े सौंदयच 

भीषण होते, वततकेच सुांदरही ! एकूण िेशभूषेिरून दोघेही 

परप्राांतीय िाटत होते. पढेु होत मी विचारले, " श्रीमानजी, 

आपका शुभनाम?" " सोमदत्त चटोपाध्याय और ये मेरा 

भवतजा, सौवमत्र चटोपाध्याय." "कहासे पधार े?" " कलकत्ता 

से" आम्हा वतघाांनाही आियाचचा पवहला धक्का बसला. 

एिढ्या मरण पािसात हा माणूस कलकत्त्याहून रायगड 

पाहायला आला होता. 

िेळ बराच झाला होता म्हणून आम्ही पायऱ्या चढायला 

सरुुिात केली. "हमार े साथ चवलये" मी म्हणालो. तसे 

दोघेही आमच्या पाठीमागून सािकाश िर चढू लागले. आम्ही 

पाऊण तासात गडािर पोहोचतो, पण आज ही पाहुणे मांडळी 

बरोबर होती. त्यातून या मलुखुात अपररवचत !  

आम्ही सािकाश त्याांच्या चालीने पायऱ्या चढत होतो. सतत 

कोसळणाऱ्या पािसामळेु पायऱ्याांिर कमालीचे शेिाळे झाल े

होते. एकेक पाऊल जपून ठेिाि ेलागत होते. िाळसूऱ् याच्या 

वखांडीत येईपयंत पाहुणमेांडळी दोन िेळा विश्राांतीसाठी 
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बसली. थांडीत त्याांना घाम फुटला होता. वखांडीत आल्यािर 

त्याांनी विचारले," अभी वकतना दूर चलना पडेगा? " मी 

म्हणालो, "चवलये" मला एकूण लक्षणे अिघड वदसत होती. 

एकतर आम्ही आतापयंत १/३ चढून आलो होतो. अजून 

बराच मोठा पल्ला गाठायचा होता आवण ही मांडळी 

एिढ्यातच गळाठली होती. मला िाटले, जास्तीत जास्त हे 

महादरिाजापयंत येतील आवण वतथून परत वफरतील. 

आम्ही जसजसे िर चढू लागलो तसतसे धकेु जास्तच दाट 

होऊ लागले अगदी हातािरचेदेखील वदसेना.   

मधूनच िारा घोंघाित येत होता ि हे धुकट थोडे ऊणाित 

होते. मधले दोन धबधबे पार करून आम्ही महादरिाजापाशी 

आलो. मांडळी देिडीिर विसािली. त्याांना िाटले, झाऽऽलां, 

पण अजून एक पल्ला गाठायचा होता. त्या पतुण्याच्या 

चेहऱ्यािर थोडा त्रावसक भाि ि भीती वदसत होती. मी सहज 

विचारल,े "चाचाजी, आप की उमर ?" "वतहत्तर पूर ेहो गय े

बेटा !" आियाचचा दसुरा धक्का, "इतना ही नही, इनहे 

हाटचरबल और ब्लडपे्रशर भी है, इसवलये मै यहा ँ आने के 

वलए मना कर रहा था । अब इतने दूर, इतनी ऊँचाई पर कुछ 

हो गया, तो मैं क्या करूां गा? कहीं डॉक्टर भी नही वमलेगा" 
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पतुण्या करकुरला." मझेु कुछ नही होगा" हे त्याांचे उत्तर. मी 

म्हणालो," वचांता ना करें ।  ये मेरा दोस्त डॉक्टर है और िैसे 

भी कोई तकलीफ नही होगी, हम आपके साथ है और इस 

िक्त, आप श्री वशिछत्रपतीजी की छत्रछाया मे है । लेवकन 

इतनी दूर आप कैसे पधार े? " 

एव्हाना ते बरचे सािरले होते म्हणाले, "बेटा, बहुत सालोंसे 

कॉलेज  में इवतहास पढाता था । मैने इवतहास मे एमए वकया 

है । पढाते िक्त मनमें बार-बार उमांगे उठती थी वक कब मै 

महाराष्ट्र  जाऊां गा और िहा ँ के ये वशिपद वचनहोंसे पनुीत 

वकल्ले को देखूगँा ? ररटायर होने के बाद आना चाहा तो 

हाटचअटॅक की िजह से आ न सका । वफर कुछ साल विश्राम 

कर वलया और वपछले साल से ग्िावलयर, झासँी, वचत्तोड, 

जयपूर देखते देखते वसांहगढ देखकर आज रायगढ पहूचँा हू।ँ 

जीिन की सारी मरुादे पूरी हो गई ।"  

पनुहा िर चालू लागलो. िर येऊन धमचशाळेत त्याांच्या 

उतरण्याची व्यिस्था केली. त्याांना विश्राांती घ्यायला साांगून 

आम्ही राजिाड्याकडे िळलो. धकेु प्रचांड होते, त्यामळेु 

फोटो िगैर े काढता येणे शक्यच नव्हते. वसांहासनाला मजुर े
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करुन परत धमचशाळेत आलो. मांडळी चहा िगैर े घेऊन 

ताजीतिानी झाली होती.  

पाच िाजायला आले होते. अांधार पडायच्या आत समाधीचे 

दशचन घ्यािे ि िसांताकडे जेिण उरकून परत यािे या अशा 

वहशोबाने त्याांना घेऊन वनघालो. मध्येच धकेु गडद होत 

होते, मधेच उणाित होते. आम्ही सरािाचे असल्यामळेु 

झपाझप चाललो होतो. मधून मधून बाजूला होणार े

धकु्यामळेु जे काही वदसत होते, त्यामळेु या मांडळींची नजर 

विस्फारली जात होती.  

बाजारपेठ, िाड्याांचे चौथर े ओलाांडून आम्ही 

श्री.जगदीश्वराच्या देिळात आलो. आत शाांत िातािरणात 

आिाज चाांगलाच घमुत होता.  िरचे छत गळत असल्याने 

साऱ्या सभामांडपात पाणी साचले होते. बसायलाही जागा 

नव्हती. तसेच दशचन घेतले. चार-दोन अभांग म्हणून वनघणार 

एिढ्यात चाचाजींनी रिींद्रनाथ टागोराांची वशिाजी 

महाराजाांिरची कविता म्हणायला सरुुिात केली. बाहेर िारा 

घोंगाित होता. आत त्याांचा वकनरा स्िर,  मूळचा बांगाली 

भाषेचा गोडिा या साऱ्याांचा वमळून असा काही पररणाम 

साधला गेला होता की साांगता परुित नाही. बाहेर आलो. 
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श्रीवशिसमाधीचे दशचन घेतले. चाचाजींनी वतथेच बैठक 

माांडली, डोळे वमटून ध्यानस्थ बसले. आम्हीही शेजारी 

बसलो. बऱ् याच िेळाने पािसाची हलकी सर आली म्हणून मी 

डोळे उघडले तर चाचाजींच्या वमटल्या डोळ्यातून अखांड 

अशू्र बाहेर पडत होते. चेहऱ्यािर एक अपूिच समाधान वदसत 

होते. त्याांचा पतुण्या एकदा त्याांच्याकडे, एकदा 

श्रीवशिसमाधीकडे पाहात होता. तो माझ्या कानात 

कुजबजुला,"चाचाजींका कहना मानकर यहा ँ आया, बहोत 

अच्छा हुिा ।" "आज मेरा भी जीिन धनय हो गया ।"  

वतथून वनघून िसांताकडे आलो. पनुहा एकदा चहा झाला. 

जेिणाची तयारी सरुु होती. वतकडे आमच्या गप्पा सरुू 

होत्या. बाहेर परत पािसाला सरुुिात झाली. गरम गरम 

ताांदूळाची भाकरी, काांदा बटाट्याचा रस्सा, लसूण 

वमरच्याांचा खडाच असा शाही बेत, चारी ठाि वमठाईत 

िािरणारी ही बांगाली मांडळी तो बेत पाहून हरखून गेली. 

जेिणे उरकून आम्ही बाहेर आलो तोपयंत आठ िाजले होते. 

पाऊस थाांबला होता.   

िसांताचा वनरोप घेतला. कोजावगरीला पनुहा येतो म्हणून 

साांवगतले आवण वनघालो. पण एकूण अिघड वदसत होते. 



60 
 

धकेु इतके दाट होते की वदशा समजतच नव्हती. शेिटी 

िसांताने आम्हाला देिळापयंत आणून रस्त्यािर पोहोचते 

केले. सियीचे होतो ि पायाखालचा रस्ता होता म्हणून ठीक 

नाहीतर......  चालता चालताच चाचाजींना विचारले," 

कवहये कैसा लगा?" ते उत्तरले, "आज तक  कहाित सनुी 

थी, गढ में गढ वचत्तोडगढ, बाकी सब गढीया ँ । लेवकन मझेु 

लगता है वक वलखनेिालेने शायद रायगढ देखा नही होगा । 

अगर देखता तो यहीं कहता गढ म े गढ रायगढ, बाकी सब 

गढीया ँ।" 

 

(फोिो- सोशल क्षमक्षडयार्रून साभार) 
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९.  आता सुखाने मरने 

 

"उत्तर का जो इवतहास है, िह सारा समझौतों का इवतहास 

है और यहा ँ दख्खनमे, जो इवतहास श्री वशिछत्रपतीजीने 

वनमाचण वकया, िह सारा सांघषों का इवतहास है ।" एका 

िाक्यात दवक्षणेच्या इवतहासाचे ममचग्राही वििेचन चाचाजींनी 

केलां होतां. श्रीजगदीश्वर मांवदराकडून धमचशाळेकडे परतत 

होतो. बाजारपेठेत येऊन एका दकुानाच्या कट््टयािर 

विसािलो. चाचाजींना धाप लागली होती.  

अनायासे विषय वनघालाच होता म्हणून मी चाचाजींना 

विचारल,े"चाचाजी, आपने उत्तर के वकले देखे और दख्खन 

के भी, जैसे वसांहगढ, रायगढ । िहा ँ तो सारी इमारते 

सवुस्थती में होगी, यहा ँतो सारा ध्िस्त पडा है । तो उसकी 

तलुना में यहा ँ तो देखने के वलए कुछ है ही नही ।  प्रश्न 

जाणून बजूुन विचारला होता हे त्याांच्याही लक्षात आले. 

थोडे हसून ते म्हणाले "बेटा, यहा ँ बात देखने की नही, 

समझने की है। सोचने की है । ये जो ध्िस्त अिशेष है, वजसे 

ये समाज दूषण देता है, ये इनके सही रुप में आभूषण है । 

उपर जो वकले है, उनकी सारी की सारी इमारते सवुस्थती में 
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होगी, लेवकन उनहे िैसा रखने के वलए, उन लोगों को क्या 

क्या नही करना पडा । उन लोगों का इवतहास सारा 

समझौतों का इवतहास है और यहा ँश्री वशिछत्रपतींजी ने जो  

वनमाचण वकया िो सांघषों का  इवतहास है । वहांदू धमच और वहांदू 

सांस्कृती के वलए श्री छत्रपती वशिाजी महाराजने जो वकया, 

उसका ऋण पूरा का पूरा वहांदू समाज कभी नही चुका सकता 

। तमु्हे िो भूषण का दोहा तो याद होगा । 

*काशीजी की कला जाती । 

मथुरा मवस्जद होती । 

अगर श्रीवशिाजीमहाराज ना होते । 

तो सनुनत होत सबकी ।* 

इसवलये बेटा, महाराष्ट्रही नही परुा वहांदसु्तान उनका ऋण 

कभी नही चकुा पायेगा । लेवकन हमारा दभुाच ग्य देखो, जो 

उनहोने अपनी जान पर खेलकर बचाया,  बनाया, उनहे हम 

स्ितांत्र भारत में आज वफर खो रहे है । यह इस देश का 

दभुाच ग्य है ।  इनही हालात मे अगर कही से राष्ट्रवनमाचण की 

पे्ररणा वमल सकती है तो  इनही ध्िस्त अिशेषोंसे, इसी 

वमट्टीसे, जो अनवगनत िीर परुुषों के खूनसे रांगी है । 

राष्ट्रवनमाचण की पे्ररणा एअरकां डीशनड रूममें कुसीपर बैठकर, 
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सबुह के चाय के साथ अखबार पढकर नही वमलती, उसके 

वलए अनवगनत विपदाओ ांका सामना करना पडता है । जैसे 

िीर सािरकरजीने वकया था, लोकमानय वतलकजीने वकया 

था । उनहे भी तो पे्ररणा यहींसे प्राप्त हुयी थी ना ? और 

इसवलये मै ऐसी घनघोर बाररशमें भी यहा ँ आया हू ँ । कौन 

जाने कब दसुरा या वतसरा हाटचअटॅक आयेगा और ये यात्रा 

खत्म होगी ? लेवकन अब कोई वचांता नही ! रायगढ देख 

वलया, अब मै चैनसे मर सकता हू ँ। " 

अांधार पडत चालला होता. धकुां  आणखीनच गडद होत होतां 

ि त्या धकुटात हरिलेले आम्ही पाच जण बाजारपेठेच्या 

मध्यािर बसून होतो. ते िातािरण, ते विचार आवण 

महाराष्ट्राविषयी ि श्री छत्रपती महाराजाांविषयी भरभरून 

बोलणारा तो बांगाली तपस्िी, सारांच अलौवकक ! 

वनघता वनघता चाचाजी म्हणाले," सनुो आनांद, मेरी एक बात 

ध्यान में रखना, सही मायनेमे अगर जीिन का अथच समझना 

चाहते हो तो बेचैनीमें वजओ और चैनसे मरो ।"  

या िाक्याचा अथच लाित आम्ही धमचशाळेकडे येत होतो. 

तेिढ्यात त्याांनी पनुहा विचारले, " महाराष्ट्र के सभी लोगोंने 

रायगढ देखा होगा ?" आम्ही वतघाांनी माना खाली घातल्या, 
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काय उत्तर देणार? रायगड आवण राजगड हे दोन िेगिेगळे 

वकल्ले आहेत, हेही बहुताांश जनतेला मावहत नाही म्हणून 

साांगणार की काय साांगणार? पण एिढ्यात धमचशाळा 

आल्याने त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे तसेच राहून गेले. सामान 

आिरून आम्ही झोपायच्या तयारीला लागलो. एिढ्यात 

पनुहा पाऊस सरुू झाला. बराच िेळ पत्र्यािर पािसाचा 

आिाज येत होता. वदिसभराच्या श्रमाने केव्हा झोप लागली 

कळालेच नाही. 

पहाटे जाग आली िाऱ्याच्या आिाजाने. खोलीच्या बाहेर 

येउन पावहले, तो पाऊस थाांबला होता. बहुधा रात्रभर पडत 

असािा, कारण समोरच्या पायऱ्याांिरून अजूनही पाणी 

िाहत होते.  िातािरण बऱ् यापैंकी स्िच्छ होते. खाली 

उतरायला सरुूिात करण्यापूिी चाचाजींना राजिाडा 

दाखिून आणायचा होता, म्हणून बाांधाबाांध करून बाहेर 

पडलो. िाऱ् यामळेु थांडी िाजत होती. गांगासागराच्या कडेने 

िर येऊन पालखी दरिाज्यातून िर िाड्यात आलो. जमेल 

तशी मावहती साांगत राजसभेमध्ये आलो. ते प्रचांड आिार, 

तो भव्य नगारखाना, सगळे पाहून चाचाजी अिाक झाले. 

िारांिार विचारत होते," एिढ्या उांचीिर हे एिढे देखण े
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बाांधकाम कसे केले ?" वसांहासनाला मजुर े करून आम्ही 

नगारखानयातून बाहेर पडलो ि होळीच्या माळाकडे वनघालो. 

माळािरच्या महाराजाांच्या पतुळ्याचे दशचन घेऊन, पढेु 

वशकाचईचां दशचन घ्यायचां ि उतरायला सरुुिात करायची या 

विचारात चाललो होतो.  

माळािर पाऊल ठेितो न ठेितो तोच खालच्या दरीतून 

धकु्याचे प्रचांड लोटच्या लोट िर उठले आवण क्षणात 

आमच्यासकट सिच त्या धकु्यात गडप झालां. एकमेकाांच्या 

आकृतीवशिाय काही वदसत नव्हतां. अांदाजाने पतुळ्याकडे 

वनघालो. चालता चालता चाचाजी अचानक थाांबले, िळून 

म्हणाल,े "देखो बच्चों, इस घने कोहर ेमे एक बडा अहसास 

हो रहा है, अपनी जीिन यात्रा के बार ेमें न आगे का पता है न 

पीछे का, बस चल रहे है अतीत से अनांत की ओर !" एव्हाना 

पतुळ्यापाशी येऊन पोहोचलो होतो. सगळ्याांनी िाकून 

नमस्कार केला आवण आम्ही वतघेही ज्या गोष्टीची अपेक्षा 

करत होतो नेमके तेच घडले.  पतुळा पाहून चाचाजींनी 

नेमका प्रश्न विचारला, " ये श्रीवशिप्रवतमा यहा ँक्यू वबठाई? 

अांदर सनुा वसांहासन और बाहर यहापँर धूप और बाररश में 

बगैर छत्र की ये प्रवतमा ?" पनुहा माना खाली घालून आम्ही 
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गप्प रावहलो. बहुधा कारण त्याांच्या लक्षात आल े असाि े

कारण काही क्षणानांतर तेच म्हणाले, "चवलय,े कालाय तस्म ै

नमः ।  लेवकन ये गलती शीघ्रावतशीघ्र सुधारनी होगी ।"  

झपाझप खाली उतरलो. त्याांची गाडी अजून यायची होती. 

आमची गाडी येऊन उभी रावहली. त्याांचा वनरोप घेतला. 

वतघाांनीही खाली िाकून नमस्कार केला. त्याांनी पाठीिरुन 

हात वफरिीत म्हटले, "खुश रहो, लेवकन इस जगह को कभी 

मत भूलना, अगर वजांदा रहा तो पणु्यवतथी उत्सि पर जरूर 

आऊां गा । उस िक्त परुा रायगढ देखेंगे ।" क्षणभर मनात 

कालिाकालि झाली. गाडीच्या िाजणाऱ्या घांटेने भानािर 

आलो. आत  जाऊन बसलो. चाचाजी पायरीिर उभे राहून 

हात हलिीत वनरोप घेत होते. गाडी वनघाली. िळणािर 

एकदा रायगड आवण चाचाजी वदसले. मनोमनी 

म्हणालो,"पनुरागमनायच!" डोळे वमटून विचार करू लागलो. 

मला कालचा प्रसांग आठिला, सायांकाळी श्रीजगदीश्वर 

मांवदरातून बाहेर आलो. श्रीवशिछत्रपतींच्या समाधीचां दशचन 

घेतलां, चाचाजींनी वतथेच बैठक मारली होती. डोळे वमटून 

ध्यानस्थ बसले होते. आम्हीही शेजारी बसलो. बऱ् याच 

िेळाने पािसाची हलकीशी सर आली म्हणून मी डोळे 
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उघडले तर चाचाजींच्या वमटल्या डोळ्यातून अखांड अशू्र 

बाहेर पडत होते. चेहऱ्यािर एक अपूिच समाधान विलसत 

होते. त्याांचा पतुण्या एकदा त्याांच्याकडे एकदा श्री 

वशिछत्रपतींच्या समाधीकडे पाहत होता. तो माझ्या कानात 

कुजबजुला," चाचाजींका कहना मानकर यहा ँ आया, बहुत 

अच्छा हुआ ! आज मेरा भी जीिन धनय हो गया ।"  त्याांच्या 

या प्रवतवियेने मला पनुहा अांतमुचख केलां. मनात आले, 

इतक्या खेपा केल्या रायगडच्या, प्रत्येक खेपेला एक निीन 

पे्ररणा, निा आत्मविश्वास, निी वजद्द अनभुिली. पण या 

खेपेस अनभुिलां ते केिळ दैिी देणां होतां, तो एक साक्षात्कार 

होता.  राजकारण्याांनी िापरून िापरून बळुबळुीत केलेल्या 

'राष्ट्रीय एकात्मता, साांस्कृवतक अखांडता, विविधतेतील 

एकता, परांपरतेील समानता िगैर े शब्दाांचे खर े अथच आज 

समजले. कुठे कलकत्ता, कुठे रायगड ! मनात उमेद नसली 

तर सोलापूर ते रायगड हे अांतरही फार िाटतां आवण 

मानवसक ओढ असेल, प्रबळ इच्छा  असेल तर ७३ िषाचचा 

हृदयरोगी, कलकत्ता ते रायगड हे अांतरही विनासायास पार 

करतो.  श्रीवशिछत्रपतींची पणु्याई एिढीच यामागची खरी 

आत्मशक्ती.' 



68 
 

१०. र्ृिायन 

 

'कल्पद्रमु िा पाररजात । 

चांदनही सगुांधे विख्यात । 

परी त्या सिचही िकृ्षात । 

वपांपळ हेच रुप माझे ।।' 

(अनिुाद ज्ञानेश्वरी १०/२६९) 

 

श्रीमद ् भगित् गीतेमध्ये भगिांताने अजुचनाला आपल्या 

विभूती साांगत असताना 'अश्वत्थां सिच िकृ्षाणाां' असां साांगून 

िकृ्षाचां महत्त्ि या जगाला साांगून ठेिलां. वकल्ल्यािर भटकत 

असताना, इतरत्र प्रिास करीत असताना या िकृ्षाांशी 

आपल्या भािना कुठेतरी वनगडीत होतात. या भटकां तीतील 

काही िकृ्ष मनात मानाचां पान पटकािून बसतात, ते आपल्या 

आकार िैवशष््टयाांमळेु तर काही त्याांच्या स्थानमहात्म्याांमळेु!  

मागच्या वडसेंबरमध्ये रायगडािर गेलो होतो.  
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बाजारपेठेतून श्री.जगदीश्वराच्या मांवदराकडे जात असताना, 

देिळासमोर डाव्या हाताला शांभर फुटाांिर एक िठलेलां झाड 

उभ आहे. त्याचां अपू्रप एिढांच की त्या पररसरात ते 

एकुटिाणां उभां आहे दोन फाांद्या उभारून ! पण िैवशष््टय असां 

की रायगडािर आलेल्या प्रत्येक छायावचत्रकाराने त्याचा 

एकदा तरी फोटो काढलाच कारण असां की त्याची एक 

दवक्षणोत्तर पसरलेली बाकदार फाांदी लाांबून पावहल्यािर 

श्रीजगदीश्वराच्या कळसाला िळसा घालून नेमकी 

दरिाजाकडे वनदेश करते.  

असांख्य लोकाांनी त्या झाडाबरोबर श्री. जगदीश्वराचे फोटो 

काढले.  परिा गेल्यािर त्या उांचिट्यािर त्या झाडाऐिजी 

नसुता मोकळा पार वदसला. मनात खूप कालिाकालि 

झाली. एखादा जीिाभािाचा वमत्र कायमचा अांतरल्यािर 

व्हािी तशी.  कुणाच्या तरी चलुीत त्याच्या िठल्या फाांद्या 

आहुती म्हणून समवपचत होत असतील. पण अनेक 

छायावचत्राांमधून त्यानां आपलां अवस्तत्ि अनेकाांच्या 

मनःपटलािर कायमचां कोरून ठेिलां.  

तसेच एक झाड मशीदमोचाचपासलां टेकाड चढून आपण 

रायगडाच्या िाटेिर ऐन कड्याला वभडलो म्हणजे उजव्या 
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हातास आहे. त्याची एक सरुखे फाांदी असाच िळसा घेऊन 

टकमक टोकाकडे वनदेश करते. अनेकाांनी टकमक टोकाचे 

फोटो काढताना त्या फे्रममधलां त्या झाडाच्या फाांदीच्या 

अवस्तत्ि खलु्या मनाने मानय केलां.  

वकल्ल्याांचे फोटो काढत असताना एक भान बाळगािां लागतां. 

बहुधा सगळ्या िास्तू या भग्न स्िरूपात वशल्लक असतात. 

तेव्हा त्याांचे फोटो काढत असताना एखादी फाांदी, एखादां 

गिताच झुांबाड, एखादां छोटांसां रोपटां,एखादां रानफूल, एखादां 

झाड, असां त्या फे्रममध्ये घेऊन ते छायावचत्र उठािदार 

करािां लागतां. कधी कधी ही झाडां त्या विषयाशी इतकी 

एकरूप होतात की निल िाटते. कधीकधी त्या वचत्राचा 

आशय त्याांच्यामळेु स्पष्ट होतो. रायगडािर छत्रपती श्री. 

वशिाजीमहाराजाांच्या राणीसाहेब, काशीबाईसाहेब याांची 

समाधी बारटाक्याजिळ लिणात आहे. ती समाधी मी प्रथम 

एवप्रलच्या मवहनयात पावहली. एक देखणां नाजूक पण कोरीि 

तळुशीिृांदािन. कडेला छोटा ओटा. पण आज ते भग्न 

अिस्थेत आहे. दोन दगडाांच्या फटीतून समाधीला 

वचरफाळत एक झाड उभां आहे. त्याच्या चारी बाजूांस उभी 

असलेली वनष्ट्पणच झाडां, त्याांच्या पायतळी माजलेली काटेरी 
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झडुपां, सभोिार िाळून कोळ झालेलां वपिळसर कुसळी 

गित, िर रखरखणारां ऊन, मी आवण माझा वमत्र बराच िेळ 

ते सारां पाहात स्तब्ध उभे होतो. सारां िातािरण, एकूण 

पररसर आवण काशीबाईसाहेबाांचां आयषु्ट्य या सगळ्यात एक 

विलक्षण साधम्यच होतां. भानािर आल्यािर माझ्या वमत्रानां 

त्या समाधीचां जे छायावचत्र घेतलां ते पावहल्यािर िेगळां काही 

साांगायची गरज पडतच नाही.  

वकत्येक िेळा छायावचत्रातली एखादी भग्न, उध्िस्त िास्तू 

आवण शेजारी उभां असलेलां एखादां वहरिांगार झाड हे नव्या 

जनुयाचां, भूत-ितचमानाचां एक अनोखां वमश्रण घेऊन साकार 

होतां. माझ्या मावहतीनसुार िकृ्षाांना 'ऐवतहावसक' स्थान 

द्यायचां काम केलां ते श्री. गो. नी. दाांडेकराांनी! आपण अप्पाांनी 

काढलेली वकल्ल्याांची छायावचत्रां जर पावहली तर प्रत्येक 

फे्रममध्ये एखादां झाड, एखादी फाांदी, एखाद्या गिताचा 

पुांजका अथिा गावलच्यासारखी पसरलेली रानफुले ही 

हमखास आपापलां स्थान पटकािून बसलेली आढळतील. 

या वनसगाचिर अप्पाांनी जीिापाड पे्रम केलां. त्याांच्या 

कादांबऱ्याांमधून, त्याांनी केलेली वनसगचिणचन ही केिळ 

अिणचनीय आहेत. कमालीचां सूक्ष्म अिलोकन, शब्दाांचां 
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नेमकेपण, बोलीभाषेचा रसाळपणा आवण िातािरण 

वनवमचतीतून साकारलेलां भािविश् ि ही अप्पाांच्या 

वनसगचिणचनाची महत्त्िाची स्थानां.  याच वनसगाचच्या अपार 

ओढीतून त्याांनी वनसगाचिर एक कादांबरी वलवहली, 'त्या वतथे 

रुखातळी' या कादांबरीचा नायक आहे, एक विस्तीणच 

पसरलेलां जनुां आांब्याचां झाड. त्याच्या साक्षीने घडणाऱ्या 

सभोितालच्या घटना हा कादांबरीचा विषय, िर उल्लेख 

केलेल्या वनसगचिणचनातील साऱ्या खबु्या या कादांबरीत 

अवतशय पररपूणच स्िरुपात आढळतात. या कादांबरीचा 

शेिटही तसाच चटका लािणारा. प्रत्येकाने अभ्यासािी अशी 

ही कादांबरी. त्याांच्या साऱ् या कादांबऱ्याांमधून वनसगच, वकल्ले ि 

इवतहास हे समान घटक. मग ती रायगडािर आधाररत 

'रानभूली' असो, राजगडािर आधाररत 'िाघरू', कनाचळ्यािर 

आधाररत 'जैत र े जैत' असो वकां िा राजमाचीिर आधाररत 

'माचीिरला बधुा' वशिशाहीर श्रीबाबासाहेब परुांदर े याांनी 

महाराष्ट्राला वकल्ल्याांचा इवतहास साांगून िेडां केलां तर 

अप्पाांनी याच वकल्ल्याांचा भूगोल ि वनसगच दाखिून भूल 

घातली. मागे राजमाचीला गेलो होतो. त्यािेळेस 

उढेिाडीच्या पठारािर नेऊन मधूनां एक आांब्याचां झाड 
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दाखिून साांवगतलां," हा अप्पाांचा आांबा." मी म्हणालो," 

म्हणजे काय ?" तर मधू म्हणाला," अप्पा यायचे तेव्हा न 

चकुता या आांब्याकडां एकदा तरी येऊन जायचे, जमल्यास 

दपुारची िामकुक्षी इथेच व्हायची. म्हणून आम्ही त्याला 

अप्पाांचा आांबा म्हणतो." स्थावनक, अवशवक्षत ि श्रद्धाळू 

रवहिाशाांकडून अशा प्रवतविया वमळिणां यालासदु्धा भाग्य 

लागतां.  

अशी ही झाडां, हे अनभुि फक्त वकल्ल्यािरच येतात असां 

नाही, रोजच्या प्रिासातसदु्धा हे िकृ्षाचां  देखणेपण आपण 

अनभुिू शकतो. रस्त्याच्या कडेला असणारी वनांब, वचांच, 

िड, बाभूळ, गलुमोहर आता सबुाभूळ, वनलवगरी ही 

झाडसदु्धा असेच िेगिेगळे आकार घेऊन उभी असतात. 

कुणी िड कुटुांबित्सल वपत्यासारखा पोराांचा म्हणजे 

पारांब्याांचा गोतािळा घेऊन ऐसपैस पसरलेला असतो. कोणी 

कडुवनांब ठसठसलेल्या अांगािर, वडांक गाळणाऱ्या गाठी 

घेऊन चिऱ् या ढाळीत उभा असतो. नव्या निरीसारखी 

नटलेली, अनेक आभूषण ल्यालेली वचांच, पानागवणक 

वचांचाांचे आकडे हलित डुलत असते. कुठे एखादे काळीशार 

बाभळ, बारीक-बारीक वहरव्या पानाांिर फुलिातीसारख्या 
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वपिळ्याधमक फुलाांचा साज घेऊन वफरत असते. पेटलेल्या 

खवदराांगारासारखा एखादा गलुमोहर िैराग्याचां व्रत सचुिून 

जातो तर हात उांचािून आभाळाकडे फोफािलेली एखादी 

देिबाभूळ, एखाद्या योग्याचां दशचन घडिते. सांस्कृती 

जपणाऱ्या एखाद्या शाांत, वस्थतप्रज्ञ िदृ्धासारखा, एखादा 

आांबा दाट सािली ि मधरु फळां देत उभा असतो, तर 

सळसळत्या  चैतनयाचा आविष्ट्कार घडिणारा, एखादा 

वपांपळ एखाद्या पारािर सळसळत असतो.  

वकती प्रकार, वकती आकार, वकती फळां , वकती फुलां, 

खरोखरच देिाचां हे अलौवकक देणां आवण याच्या विरुद्ध 

आमचां ओरबाडून घेणां! ते आवण आपण, दोनहीही त्या 

परमेश्वराचेच अांश. पण एकाचां कामां विधायक तर एकाचां 

विघातक. ज्ञानेश्वरीमध्ये माऊली कमचफलाचा त्याग करायला 

साांगताना अथिा त्याची अपेक्षा न ठेिायला साांगताना, 

िकृ्षाचेच उदाहरण देतात.  तो जसा सारां आयषु्ट्य दसु-

याांसाठी जगतो, पररवस्थतीशी टक्कर घेत िाढतो, 

िादळिाऱ् याशी झुांजतो, ऊन-पािसात तळपतो आवण हे सारां 

सोसून वनमाचण केलेलां फळ कसलीही अपेक्षा न बाळगता 

दसुऱ्याला अपचण करून ररकामा होतो, तसां सारां आयषु्ट्य 
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आपल्याला वनस्पहृपणे घालिता आलां पावहजे, त्यात खरा 

आनांद आहे. पे्ररणा घ्यायची असेल, काही वशकायचेच 

असेल तर त्यासाठी हाडामासाचा गरुु करािा लागतो असां 

नाही, जसे 'ग्रांथ हेच गरुु' तसे 'िकृ्ष हेच गरुु' असांही असू 

शकतां. आपली दृष्टी मात्र त्यासाठी तेिढी स्िच्छ आवण मन 

विशाल हिां तरच हे शक्य होईल. 

असा हा िकृ्ष मवहमा भगिद्गीतेपासून ते 'त्या वतथे रूखातळी' 

पयंतचा. यामधला एक टप्पा मात्र महत्िाचा आहे. त्याचे कते 

बालकिी; शालेय जीिनापासून त्याांनी त्याांच्या कविताांमधून 

घातलेली िकृ्षमोवहनी केिळ अपूिच आहे.  

'ऐल तटािर, पैल तटािर वहरिाळी घेऊन, वनळासािळा 

झरा िाहतो बेटाबेटाांतून' इथून होणारी सुरुिात 'पाय टाकुनी 

जळात बसला, असला औदुांबर' इथे सांपते. तेव्हा नकळत 

िकृ्षाांशी एक नातां मनात दृढ झालेलां असतां म्हणूनच कोणी 

किी आश्वासक शब्दाांत म्हणून जातो. "इथल्या 

वपांपळपानािरती, अिघे विश्व तरािे, या जनमािर, या 

जगण्यािर शतदा पे्रम करािे." 

 

 



76 
 

११.  लाकूडतोड्याची गोष्ट 

 

उनहाळ्याचे वदिस होते. नाटकातल्या दोघा वतघाांना घेऊन 

सहज रायगडला वनघालो होतो. स्िारगेटिरून पहाटे 

साडेपाचची पणुे-विनहेर े गाडी गाठून दहाच्या समुारास 

महाडला आलो. वतथून महाड-रायगड गाडी गाठून ऐन बारा 

िाजता पायथ्याशी येऊन पोहोचलो. तशाच उनहाच्या 

कहारामध्ये गड चढायला सरुुिात केली.  

एक तर उनहाळा, त्यात कोकणातील दमट हिा, घामाने 

कपडे अगदी गच्च वभजून गेले होते. तासाभराने िर 

पोहोचलो. देशमखुाांच्या उपहारगहृात थोडािेळ टेकून तडक 

िसांताचे घर गाठले. िसांताची आई सरपण गोळा करायला 

बाहेर पडतच होती. तेिढ्यात वतने आम्हाला पावहले. थाांबून 

चहा करून वदला. जेिायचां काय ते विचारलां. आधी काळ्या 

हौदािर जाऊन आांघोळी उरकून येतो म्हणून साांवगतलां 

आवण वनघालो. तीही आमच्याबरोबर वनघाली. वशबांदीची 

घरटी ओलाांडून आम्ही सरळ हौदाकडे वनघालो.  

ती  उजिीकडे िळून घळीत उतरली. सारां िातािरण स्तब्ध 

होतां. झाडाचां पानसुद्धा हलत नव्हतां. उनहाच्या 
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रखरखाटामळेु पक्षी आवण चरायला सोडलेली जनािरां 

जागोजागी सािली धरून वनिाांत बसली होती. त्या शाांत 

िातािरणात कसलाच आिाज नव्हता. आम्ही डाव्या हाताचे 

िाड्याांचे चौथर े ओलाांडून हौदाकडे िळणार, इतक्यात 

उजव्या बाजूने ठाक ठाक असा कशािर तरी कुऱ्हाडीचा घाि 

घातल्याचा आिाज आला. पाठोपाठ कर ् कर ् करीत एक 

फाांदी मोडल्याचा आिाज आला. त्या शाांत िातािरणात तो 

आिाज केिढ्याने तरी घमुला. कोणीतरी भिानीच्या 

खळग्यात झाड तोडत होतां. कुठे आवण कोण याचा नेमका 

अांदाज येत नव्हता. कायद्याने सारा गड परुातत्ि खात्याच्या 

अखत्यारीत होता ि गडािर िकृ्षतोड करण्याची सक्त मनाई 

होती. तरीही कुणी तरी झाड तोडत होतां. एिढ्या उनहाचां, 

या असल्या िेळेला, एिढ्या लाांबिर कोण पाहायला येणार 

असा अांदाज मनाशी बाांधून कुणीतरी झाड तोडत होतां.  

बरोबरच्या मलुाांना म्हणालो," चला, बघून येऊ, कोण आहे 

ते?" सरळ िाट सोडून पनुहा िर आलो ि डाव्या हाताच्या 

भिानीच्या खळग्यात घसुलो. इकडे झाडे बऱ् यापैकी होती. 

रामेठ्याची झडुपां, करिांदीच्या जाळ्या, एखादां जाांभळाचां 

झाड, बाकी सारी रानझुडपां, एकात एक गुांतलेली. तसेच 
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त्याांच्यामधून िाट काढत आिाजाच्या रोखाने वनघालो. 

जसजसे खाली उतरत होतो, तसतशी सािली ि गारिा 

िाढत होता. मोठी झाडां तशी कमीच होती. आिाज जिळ 

जिळ येत चालला, तसतसे भराभरा त्याच्या रोखाने 

वनघालो. अचानक समोरच्या खडकािर नजर गेली. 

त्याच्यािर चढून एक जण हातातल्या कुऱ् हाडीने चाांगलां 

वहरिांगार मोठ्या खोडाचां झाड तोडत होता. आमच्याकडे 

त्याची पाठ होती. आम्ही पढेु सरकलो, तसे चाहूल लागून तो 

गरकन िळाला. हातात कुऱ् हाड तशीच होती. एकदम वतघा-

चौघाांना पाहून तो चपापला, पण त्याने चेहऱ् यािर तसे काही 

वदसू वदले नाही. काहीतरी विचारायचां म्हणून त्याने विचारलां, 

"पोरां हो, वहकडां कुनीकडां िळलात?" मी म्हणालो, 

"भिानीला जायचांय" तसा तो म्हणाला, "मग भिानीची िाट 

रावहली िरच्या अांगाला, तमु्ही िाट चकुलात." गडी गडािर 

काम करणाऱ्याांपैकीच होता. गडािर त्याला अनेक िेळा 

पावहला होता. नक्की कुठे राहत होता एिढां माहीत नव्हतां. 

तसेच िाट काढत त्याच्याकडे वनघालो. "वहकडून िाट नहाई. 

तसांच उजव्या हातानां  नीट िर जा." ऐकून न ऐकल्यासारख े

करून त्याच्यापाशी जाऊन पोहोचलो. कामात खांड 
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पडल्यामळेु त्याची वचडवचड झाली होती. पण गप्प 

राहण्यावशिाय त्याला दसुरा इलाज नव्हता. मी जाणून- 

बजूुन विचारले, "काय लाकडां तोडत होता काय ?" त्याची 

पांचाईत झाली. हो म्हणािां का नाही म्हणािां? या सांभ्रमातच 

तो उत्तरला, "छ्या, उगीच ह्या िरल्या फाांद्या  खांवडत होतो". 

मी खडकामागां जाऊन पावहलां, तर लाकडाांचा चाांगला एका 

मोळीएिढा ढीग पडला होता. मी पनुहा विचारलां,"पण गडािर 

लाकडां तोडायला बांदी आहे ना ? खात्याचे लोक तमु्हाला 

अडित नाहीत का? तसा तो फाटकन उत्तरला, "ते कोन 

अवडिनार?तेंचा काय सांबांध ? आम्ही िाड-िवडलाांपून इथे 

राहतो आवण तेंना खायला आन् लागत नहाई? त्यें कशािर 

वशजतयां? सरपणािरच नाां? मग ते कशाला आडिां येतील?" 

मी त्याला समजािणीच्या सरुात म्हणालो, " पण िाळकी, 

िठलेली लाकडां गोळा करायला तमु्हाला परिानगी आहेच 

नाां? मग ही वहरिी झाडां कशाला तोडता?" " ते आमचां आमी 

पाहून घेऊ. तमुाला का तेची  पांचाईत? झाडां तोडायची 

नहाईत तर खायाचां काय अन्  कशािर? यिढ्या मोठ्या 

जागांतली तोडली दोन चार झाडां त् काय वबगडतां? त्याचा 

नूर बदलत चालांला होता. त्याच्याशी िाद घालण्यातही 
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काही अथच नव्हता. रोज त्याच्यािर पाळत ठेिणेही शक्य 

नव्हते. आम्ही तसेच आल्या िाटेने परतून काळ्या हौदािर 

आलो. स्नानां उरकून पुनहा िसांताकडां पोचलो. थोड्या 

िेळाने त्याची आई डोक्यािर सरपणाचा भारा घेऊन आली. 

मी त्याांना विचारलां,"का हो एिढा िेळ?"तशा त्या 

उत्तरल्या,"िाळलेले फाटे हुडकून, गोळा करायला िेळ 

लागतो. िलां तोडायचां नाही आता खात्याचा हुकूम हाय. तरी 

बी कुनी झाडां तोडत्यातांच. आम्हाला ते पटत नहायां, वहथां 

राह्यचां तर मांग गडाचां िाळिांट करून कसां भागांल ? 

मानसाला टेकाया सािलीबी उरली नहाई तर काय उपेग? 

मागां एकदा बाबासाब साांगत हुतां का समादी सांबूरच्या 

वभांतीिर वलिलांय म्हनां, की गडािर थोरल्या महाराजाांच्या 

टायमाला बागा हुत्या, फुलझाडां व्हती,  आता काय बी 

राह्यलां नाही. समदी झाडां तटूुन चलुीत गेली. सम्दा गड 

उघडा-बोडका झाला आवण ते बी आमच्याच करनीपायी. 

म्हून आमी फक्त िाळ्ळां त्येिढां तोडून आनतो". एिढां बोलून 

त्या जेिायच्या तयारीसाठी आत िळल्या. एकाच वठकाणी, 

एकाच वदिसात, एकाच विषयािर दोन वभनन प्रितृ्तीच्या 

माणसाांची वभनन वभनन मतां ऐकायला वमळाली होती. तो 
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मघाचा झाडां तोडणारा आवण िसांताची आई दोघेही 

अवशवक्षत, गडािरच राहणार,े पण दोघाांच्याही विचारात 

जमीनअस्मानाचा फरक होता. िकृ्षतोडीमळेु वनमाचण होणाऱ्या 

अिषचणाच्या समस्येमध्ये खरांतर हे दोघेही होरपळले जाणार 

होते. पण साठ िषांच्या त्या माऊलीच्या वठकाणी वदसणाऱ्या 

समांजसपणाचां नामोवनशाण त्या वतशीच्या माणसाच्या 

वठकाणी वदसत नव्हतां.  

एकाच समाजात िािरणाऱ्या ह्या दोन व्यक्ती, ज्याांची सखु-

दःुखां ि समस्या ह्या एकसारख्या होत्या ि आहेत. पण 

त्याांच्याकडे पाहण्याचा दोघाांचाही दृवष्टकोन मात्र वनराळा 

होता. सवुशवक्षताांच्यामध्येही यापेक्षा िेगळां काही घडत नाही. 

या समस्येचां गाांभीयच जाणिणार ेकाहीजण जीिाचे रान करीत 

नोकरी व्यिसाय याांची तमा न बाळगता "पविम घाट 

बचाओ" अशी घोषणा देत मैलोगणती िणिण भटकतात. 

खेड्यापाड्याांत जाऊन नागररकाांना िकृ्षतोडीच्या भयांकर 

पररणामाांची कल्पना देतात तर दसुऱ्या बाजूला ह्याच श्रीमांत 

सवुशवक्षत िगाचतली ठेकेदार मांडळी, जांगलेच्या जांगले कां त्राट 

पद्धतीने तोडण्याचे ठेके उचलतात, कायदेशीर आवण 
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बेकायदेशीर दोनहीही पद्धतीने ! त्यािर वमळणाऱ्या नफ्यातून 

ही मांडळी चैन करतात, 'सांबांवधताांचे' वखसे भरतात.  

आपणही सिचसाधारणपण े या प्रश्नाकडे वततक्याच उदास 

ितृ्तीने पाहतो. आपले सार ेिकृ्षपे्रम गॅलरीतल्या कुां ड्याांमधून 

भरून िाहत असते. त्यातल्या त्यात आमचे पे्रम 'मनी प्लाांट' 

आवण 'कॅक्टस' अशा वनरुपयोगी िस्तूांिरच जास्त. तळुस 

िगैरसेारखी प्रवतगामी झडुपे आम्हाला पटत नाहीत. 

जीिनातला सारा ओलािा शोषून घेऊन साठिून ठेिणारी ि 

त्याच्या बदल्यात फक्त काटे देणारी कॅक्टससारखी झडुपां 

हेच आमच्या तथाकवथत परुोगामीपणाचां मानवचनह.  

हेच वदिसेंवदिस रुक्ष होत जाणाऱ्या फ्लॅट सांस्कृतीचां प्रवतक 

! ही सारी प्रवतके मात्र आम्ही जीिापाड जपत असतो. 

स्ितःला मूलां झाल्याचा जेिढा आनांद आम्हाला होणार 

नाही, तेिढा कॅक्टसला फूल आल्याचा आनांद आम्हाला 

होतो.  सारांच विवचत्र पण कवलयगुाला साजेसां !  

साध्या साध्या गोष्टीतून आपण राष्ट्रीय िनसांपत्तीचा होणारा 

विनाश टाळू शकतो. घरातलां फवनचचर करताना 

लाकडाऐिजी प्लावस्टक फायबरसारख्या वटकाऊ आवण 
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कमी खचाचच्या गोष्टींचा उपयोग केला तर लाकडाचा िापर 

वकतीतरी प्रमाणात िाचिता येईल.  

प्रत्येकाने हा विचार प्रामावणकपणे अांमलात आणला तर 

आपल्या हातूनसदु्धा भरपूर देशकायच घडेल असे समजायला 

हरकत नाही. त्यामळेु िाचणारी िकृ्षसांपदा, आपल्या पढुच्या 

वपढीला सखुाची सािली देईल यात शांका नाही. 

 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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१२.  कस ंयांचं जगणं? 

 

एवप्रलचा मवहना, रखरखीत ऊन, अांगाची नसुती कावहली 

होत होती. िसांताकडे जेिण आटोपून मी ि रिी  

श्री.जगदीश्वराच्या देिळाकडे विश्राांतीसाठी वनघालो. देिळात 

पोहोचल्यािर खूप थांड िाटलां. दोघाांनी वतथेच फरशीिर अांग 

टाकलां. झोप लागून अधाच-पाऊण तास झाला असािा. 

कोणीतरी पाय धरून हलित असल्यासारखां िाटलां.  

जाग आली, उठून पावहलां तर सत्तर एक िषांची जख्ख 

म्हातारी माझ्या पायाशी बसून होती. मी उठल्यािर ती पनुहा 

माझ्या पाया पडण्यासाठी िाकू लागली, "काय आजी, काय 

काम आहे?" मी विचारलां. कापऱ् या आिाजात ती म्हणाली, 

"कायबी करा, पण माझ्या नातिाला िाचिा". मला काहीच 

उलगडा होईना, तरी मी वतला म्हणालो,"तो पलीकडे 

झोपलेला माझा वमत्र डॉक्टर आहे, मी नाही. त्याला साांगा." 

ती पनुहा पाय धरायला गेली. एव्हाना रिीही जागा झाला 

होता. त्याने वतचे म्हणण े ऐकून घेतले. डोळ्यातून पाणी 

गाळत वतने नातिाला पोवलओ झाल्याचे साांवगतले. 

िसांताच्या मागच्या झोपडीत राहणाऱ् या राम पाटलाांची ती 
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आई ! रिीने वतला विचारले," जनमल्यानांतर त्याला काही 

लस िगैर े टोचली का? वकां िा जनमाच्या आधी त्याच्या 

आईला काही लस िगैर े टोचली का ?" "ते आनी काय 

असतयां?" वतच्या भाबडा प्रश्न. "माझी एिढी उमर झाली पर 

म्या डागदर काळा की गोरा बवघतला नाय. माझी बाळाांतपनां 

म्या सोताच केली. वतचे, सनेुचे बाळाांतपनां  बी म्याच केलां.  

पािसकाळ होता. अशी अिशीच उठून ती गित कापायला 

भिानीिर गेल्ती. भारा घेऊन आली तशी प्िाट दखुतांय म्हून 

गागायली. म्या काय करनार? रामा बी म्हाडला गेलेला. 

शेजार पाजारची बी कुटां कुटां जनािरामागां गेलेली. बाहेर 

मरनाचां धकुाट माजलेलां.  पािसाला कां दी सरुुिात व्हईल 

त्याचा नेम नव्हता. डागदर बलिायचा तर म्हाडिरून त्याला 

बवलिनार कोन? बवलिला तर तो एिढा गड चढून येणार 

कसा? बरां वहला म्हाडला नयायाचां तर डोलीला गडी 

भेटांनात. पनुना आवन  िाटेतच काय झालां तर काय घ्या? 

त्यात आनी पािसाला सरुुिात झाली. शेिटी मी सोताच 

सारां केलां. पर जनमल्यापासून प्िार अजून काही धड 

चालतच नाही. त्याला तेव्हढां धड करा साहेब". ती डोळे 

पसुत बोलायची थाांबली. 
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एव्हाना, वतचा पोरगा राम येऊन बसला होता. त्याने 

साांवगतल,े"मागच्या टायमाला मी त्याला घेऊन म्हाडास 

डागदरकडे गेल्तो, त्याांनी आवप्रशन करािां लागांल असां 

साांवगतलां". "मग करायचां"रिी म्हणाला. "त्येबी केलां असतां, 

पन....डागदर म्हणाला का रगात द्यािां लागांल. पोरगा 

कमजोर हायां!" "मग द्यायचां, त्यात काय अिघड आहे?" रिी 

म्हणाला. " हा ँ हा,ँ असा कसा देयाचा ? मी एकलाच कताच 

माणूस, म्या त्याला रगात वदलां असतां तर म्या नसतो  का 

कमजोर झालो? आनी मग असा जनमाचां अधू झाल्यािर 

घरची कामां कुनी केली असती ? " " अर ेपण रक्त वदल्याने 

जनमाचां अधू होतां हे तलुा कोणी साांवगतलां? फार फार तर 

दोन चार वदिसात वदलेलां रक्त भरून येतां ". " असा कसा 

भरून येईल? एक टाईम रगात वदला का वदला".  

रक्तदानाविषयी सािचवत्रक गैरसमज वतथेही होता. 

रिीने त्याला मलुाला घेऊन पणु्यास यायला साांवगतलां, ती 

दोघेही रिीच्या पाया पडून वनघून गेली. रिी मला म्हणाला, 

"कसां ह्याचां जगणां ? जिळपास महाडवशिाय दसुरां गाांि 

नाही. काही दखुलां-खपुलां वकां िा चािलां तर ही माणसां काय 

करत असतील ? कोण ह्याांच्यासाठी एिढा गड चढून िर 
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येणार ? आलाच तर  त्याला बोलािून िर आणेपयंत इथल्या 

माणसाचां काय होत असेल? बरां इथून आजारी माणसाला 

दिाखानयापयंत नयायचीसदु्धा काय सोय ? कशा या 

माणसाांनी वपढ्यानवपढ्या गडािर काढल्या कोण जाणे ? 

कोणत्या बांधनाने त्याांना इथां जखडून ठेिलां?  

अनय जातभाई ांसारखे हे जगायांसाठी का मुांबई-पणु्याला गेले 

नाहीत? याांच्यासाठी काहीतरी केलां पावहजे" रिीच्या 

डोक्यात नक्की काय योजना होती कुणास ठाऊक, पण 

पढुच्या खेपेपासून त्याचा एक वशरस्ता सरुू झाला. प्रत्येक 

िेळी रायगड ला जाताना चाांगली दोन-तीनशे रुपयाांची 

औषधे बरोबर घ्यायची. प्रथमोपचाराचां सामान घ्यायचां, 

त्याांच्या िेगिेगळ्या वपशव्या तयार करायच्या, प्रत्येक 

वपशिीत त्यातल्या गोळ्या कशािर ि वकती घ्यायच्या याची 

वचठ्ठी टाकलेली असायची. असां सारां व्यिवस्थत करून 

िसांताकडे देऊन ठेिायचां ि सगळ्याांना गरज पडल्यािर दे 

म्हणून साांगायचां. 

मधे एकदा िसांताच्या िवडलाांचां अल्सरचां ऑपरशेन करायची 

िेळ आली. रिीने त्याांना पणु्यात आणून, आपल्या 

ओळखीने दिाखानयात भरती केलां. ऑपरशेन व्यिवस्थत 
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पार पडून ते पूणच बर े होईपयंत, रोज रिीच्या घरून त्याांचा 

जेिणाचा डबा जात होता. िररष्ठाांना भेटून, अजच िगैर ेकरून 

त्याांची फीसुद्धा त्याांने माफ करून वदली. जाताना तो 

साठीचा माणूस ढसाढसा रडला. आज रायगडािरचां 

िसांताचां घर म्हणजे रिीचां, रिीच्या वमत्राांचां हक्काचां घर 

आहे. त्यामागे रिीचे एिढे कष्ट आहेत. व्यिसायाने डॉक्टर 

असून, फोटोग्राफीपायी िेडा झालेला ि डोक्यात अफाट 

कल्पनाांची कारांजी बाळगणारा माझा एक गडिेडा,त्यातल्या 

त्यात रायगडिडेा वमत्र ! िरच्या घटनेनांतर अांदाजे एक िषच 

उलटून गेलां असेल. मी पणु्याला त्याच्या घरी गेलो होतो. 

समोरच्या त्याच्या टेबलािर एक अांतदेशीय पत्र पडलां होतां. 

सहज कुतूहल म्हणून मी उघडून िाचू लागलो. पत्र िसांताचां 

होतां. त्यानां वलवहलां होतां,"तमु्ही साांवगतल्याप्रमाणे इथे 

पाचाडला जागा पाहून ठेिली आहे. स्िस्तात वमळेल. तमु्ही 

आल्यािर व्यिहार पक्का करू.” काय भानगड आहे, मला 

कळेचना. एिढ्यात तो आलाच. माझ्या हातातलां पत्र पाहून 

म्हणाला,"अखेर तलुा कळलांच". मी विचारले,"काय विचार 

आहे तझुा? कसली जागा? कसला व्यिहार?" त्यािर त्याने 

वदलेले उत्तर ऐकून मी सदचच झालो. रायगडाच्या 
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पररसरातील लोकाांच्या िैद्यकीय गैरसोयी दूर करण्यासाठी 

पाचाडला, रायगडाच्या पायथ्याशी एक जागा घेऊन 

छोटासा दिाखाना थाटायचा महाशयाांचा विचार होता. 

भािवनकदृष््टया ही कल्पना अत्यांत स्ततु्य ि अनकुरणीय 

असली तरी व्यिहारदृष््टया ती उपयोगी ठरणार नाही. हे 

त्याला पटायला बराच काळ जािा लागला. तोपयंत मात्र 

त्याच्या डोक्यात तो विचार कायम होता. 

"पणु्यात राहूनही तलुा त्याांना खूप मदत करता येईल" असे 

थोडेफार मीही त्याला साांगून पावहले. त्याच्यासारखीच 

भािना मनाशी बाळगून आपणही थोडेफार या लोकाांसाठी 

करू शकतो, केले पावहजे. मुांबई ररझव्हच बकेँत काम 

करणाऱ्या काही अवधकाऱ्याांनी, वकतीतरी िषांपासून 

महाराजा वशिछत्रपती प्रवतष्ठानच्या मदतीने 

राजमाचीसारख्या दगुचम वकल्ल्यािर, खूप सधुारणा घडिून 

आणल्या. आजही त्याांच्या राजमाचीच्या खेपा सरुूच 

असतात. असांच काहीतरी रायगडासाठी करािां, 

वशिचररत्राच्या प्रसारासाठी करािां, असां रिीच्या, राजूच्या 

मनात सारखां घमुत असतां. दोघेही कसलेले फोटोग्राफर. 

आपले व्यिसाय साांभाळून, दोघेही िेळ वमळाला की रायगड 
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गाठतात. कुठल्याही मोसमात, कुठल्याही िेळी. एकदा 

रायगड पायथा गाठला की त्याांना भान राहत नाही. या 

दोघाांनी रायगडाची काढलेली असांख्य सुांदर-सुांदर छायावचत्रां 

पाहताना मन भरून येतां. दोन िषांपूिी रिीने सयुोदयाच्या 

पाश्वचभूमीिर, महाराजाांच्या पतुळ्याचे एक छायावचत्र काढले 

आहे. त्याची त्याने पोस्टसच काढली. डॉक्टरकीमधील तीन-

चार िषांची सारी कमाई त्याने त्यात ओतली. कसलाही 

पढुचा मागचा विचार न करता ! माझ्या साऱ् या भटकां तीत, हे 

दोघे वमत्र म्हणजे माझे दोन डोळेच आहेत. त्याांच्या 

डोळ्याांनी मी हे सार ेवकल्ले पावहले. त्याांच्या अफाट कल्पना 

ऐकल्या.  त्या पूणच करण्यासाठी त्याांनी केलेली जीिघेणी 

धडपड पावहली. वकल्ल्याांिर भटकताना कोणत्या भािनेने 

भटकािे हे मी त्याांच्याकडून वशकलो. आपणासही कधी जर 

कुठल्या वकल्ल्यािर जायचा योग जळूुन आला तर 

त्याांच्यासारखा एखादा वमत्र बरोबर नया. तरच तमुची यात्रा 

सफुळ सांपूणच होईल. 
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१३.  उषःकाल... रायगडार्रचा..... 

 

आदल्या रात्री पौवणचमा असायची बाबासाहेबाांच्या शब्दात 

साांगायचां तर असा चाांदीच्या ताटाएिढा चांद्र जगदीश्वराच्या 

कळसामागून उगिलेला असायचा. ओल्या खोबऱ् याच्या 

वकसासारखां चाांदणां गडभर साांडलेलां असायचां आवण मग 

पायाचे तकुडे पडेपयंत टकमकिर वकां िा वशिसमाधीच्या 

पलीकडच्या खडकािर मध्यरात्र उलटून जाईपयंत गप्पा 

रांगलेल्या असायच्या. देिळात पाठ टेकताक्षणीच डोळा 

लागायचा. भल्या पहाटे दोस्तमांडळी जागी व्हायची, कॅमेरा, 

स्टँड तयार होऊन जी वदशा ठरले त्या वदशेने कूच. मी 

आपला त्याांच्या मागे, मागे. पण देिाशप्पथ साांगतो, 

उगितीचे आवण मािळतीचे जे आवण जेिढे रांग मी 

रायगडािर पावहले, तेिढे अनयत्र कदावचतच पावहले 

असतील. पूिेला लाली पसरू लागली की एक एक डोंगरराांग 

स्पष्ट व्हायला लागायची. तोरणा, राजगड, मग वलांगाणा मग 

भिानीटोक, असां एक एक ऊजळू लागायचे.   पाखराांची 

वकलवबल, िाऱ् याचा मांद आिाज, िसांताच्या 
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झोपडीकडून येणार े गाईचे हांबरण्याचे आिाज, कोंबड्याांचे 

आरिणे असां सारां विश्व जागां होऊ लागायचां आवण मग 

कानािर पडायचे दोस्तमांडळी काढत असलेल्या फोटोंचे 

आिाज. एकदा का सूयच पूणच िर आला की मग आिरतां 

घ्यायचां आवण मग आज काय काय आवण कुठून कुठून कसां 

वमळिलां याच्या चचाच रांगायच्या. हा सगळा घटनािम 

सांध्याकाळी टकमकिर, वहरकणीिर, वकां िा बाजारपेठेतून 

पनुहा ररवपट. वनसगच नसुता दहा वदशाांनी रांगपांचमी खेळत 

असायचा, सोबत आकाशाच्या कॅनव्हासिर वचत्र विवचत्र 

ढगाांचे आकार, एखाद्या फोटोग्राफरला आणखीन काय हिां?  

(फोिो- © अॅड. आनंद रा. देशपांडे.) 
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१४. हमे पागल ही रहने दो 

 

१९९१ सालचा ऑगस्ट मवहना. १६-१७ तारीख असािी. 

ऐन पािसाळ्याचे वदिस. त्यातून तो कोकणातला पाऊस. 

तसाच तो अांगािर घेत, सायांकाळी आम्ही वतघे म्हणजे मी, 

डॉक्टर रिींद्र लोहोकर े आवण राजेंद्र वटपर े रायगडािर 

पोहोचलो. धमचशाळजिळच्या एका खोलीत हॅिरसॅक 

ठेिल्या. पािसाची ररपररप चालूच होती. कसेबसे धकु्यातून 

िाट काढत श्रीवशिसमाधीच्या दशचनाला जाऊन आलो. 

रात्रभर  धिुाांधार पाऊस कोसळत होता. पहाटे-पहाटे 

पािसाचा ताशा िाजायचा थाांबला तर हे दोघे तटकन उठून 

बसले. कॅमेरा, त्याांच्या लेंसेस अशी सगळी जय्यत तयारी 

सरुु झाली.  

उजाडायला अजून बराच िेळ होता. त्या तशा धसुर 

प्रकाशात गडभर पसरलेल्या धकु्यातून, आम्हा वतघाांची 

यात्रा वनघाली वशिसमाधीकडे. गळ्यात कॅमेर े अडकिलेल े

पढेु ते दोघे ि कॅमेऱ् याची बॅग खाांद्यािर अडकिून पाठीमागून 

चाललेला मी, उजेड िाढत होता. तसे िातािरण स्िच्छ 

होत होते. रात्रभर पडलेल्या पािसाच्या पाण्याचे िहाळ 
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वठकवठकाणी ढळतीकडे िाहत होते. गिताचा वहरिाकां च 

शेला पाांघरलेला रायगड, नकुताच शवुचभूचत होऊन 

प्रातःस्मरणाला बसलेल्या एखाद्या िनदेिासारखा िाटत 

होता. गप्पा मारीत श्री जगदीश्वराचा प्रासाद ओलाांडून आम्ही 

वशिसमाधीच्या समोर आलो. समोर पूिेला वक्षवतजािर 

तोरणा आवण राजगडाच्या आकृती स्पष्ट वदसत होत्या. 

त्याांच्या पाठीमागून सूयचवबांब पूिच वक्षवतजािर अितरणार होतां. 

समोर वशिसमाधी, वतच्या पाश्वचभूमीिर राजगड आवण 

तोरणा, त्याांच्यामधून उगिणारां सूयच वबांब असे छायावचत्र या 

दोघाांना घ्यायचे होते. दोघेही छायावचत्र घेण्यासाठी जागाांची 

वनविती करून कॅमेरा रोखून उभे रावहले. मी समाधीच्या 

पायरीिर बसून त्याांची धािपळ पाहत होतो. सूयोदय 

व्हायला सरुुिात झाली, तसे ते दोघे वस्थरािले. मीही 

समाधीला उजिां घालून त्याांच्या फे्रममध्य ेयणेार नाही, अशा 

बेताने सूयोदय पाहायला गेलो. हळूहळू सयुचवबांब िर यते 

होतां. त्या प्रसनन िातािरणात, तो सयुोदय पाहात मी रांगून 

गेलो होतो. तेिढ्यात धाडकन्  कोणीतरी पडल्याचा आिाज 

आला म्हणून मी िळून मागे धािलो, तो उजव्या हातात 

कॅमेरा धरून राजू एका दगडािरच्या शेिाळ्यािरून घसरून 
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पडला होता. उजव्या हातातला कॅमेरा साांभाळण्यासाठी 

त्याने डािा हात खाली टेकिला होता. तो दगडािर आदळून 

मनगटापासून कोपरापयंत सोलून वनघाला होता. रक्ताची 

धार लागली होती. इकडे सूयचवबांब हळूहळू िर येतच होते.  

तो चटकन् उठला आवण तसाच कॅमेरा घेऊन पनुहा 

ठरलेल्या वठकाणाच्या शेजारच्या दगडािर उभा राहून फोटो 

घेण्याची धडपड करू लागला. मी आवण रिी त्याच्याकडे 

पाहत होतो. हाताच्या जखमेतून रक्ताची धार लागली होती. 

चेहऱ्यािर िेदनेचा लिमात्र अांशही नव्हता. सारां लक्ष 

एकिटून तो वशिसमाधीच्या कमानीतून उगिणारां  सूयचवबांब 

कॅमेरात बांवदस्त करीत होता. माझ्या मनात विचार आला 

की, याला कसलां िेड म्हणायचां? वशिचररत्राने झपाटून 

जाऊन, वशिकालीन वकल्ल्याांची छायावचते्र काढत असताना 

ही मांडळी कोणकोणत्या गोष्टींना सामोरी जात आहेत ? 

आपल्या जखमेची, आपल्या कष्टाांची पिाच न करता 

वशिकालीन िास्तूांची आवण वकल्ल्याांची प्रकाशवचत्रां काढून 

त्याआधार ेवशिचररत्र लोकाांसमोर ठेिण्यासाठी चाललेली ही 

धडपड हे कोणतां झपाटलेपणां आहे ? मला िाांवतकारक 

रामप्रसाद वबवस्मलचा एक शेर आठिला. तरुूां गातल्या 
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कोठडीत नरकयातना भोगत, मरणाला सामोर े जात 

असताना तो म्हणाला होता,  

"इनही वबगडे वदमागो के धनी, 

खवुशयों के लच्छे है ।  

हमे पागलही रहने दो, 

वक हम पागल ही अच्छे है ।।" 

राजूचां िेडेपण हे याच जातकुळीतलां आहे. मनासारखे वचत्र 

घेऊन झाल्यािर तो नेहमीसारखा प्रसनन हसला.  मी 

विचारलां, "पवहल्या वठकाणाहून तू का हललास?" तो 

म्हणाला, "उगिणार ेसूयचवबांब, श्रीवशिसमाधीच्या कमानीच्या 

बरोबर मध्यभागी येत नव्हतां. त्यासाठी कॅमेरा तसा 

डोळ्यासमोर धरून खाली न पाहता, थोडा डािीकडे 

सरकायला गेलो तो शेिाळ्यािरून पाय घसरला." एिढां 

बोलून त्यानां मग हाताच्या जखमेकडे पावहलां. त्या जखमेच्या 

िेदनापेक्षाही त्याला मनासारखा फोटो घेता आल्याचा 

आनांद त्याच्या चेहऱ्यािर वदसून येत होता. 

एका पौवणचमेच्या सांध्याकाळी सूयाचस्तानांतर, आम्ही दोघेच 

बाजारपेठेतून जगदीश्वराच्या देिळाकडे वनघालो होतो. 

गप्पाांच्या नादात बाजारपेठ ओलाांडली आवण अचानक 
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दोघेही गपकन थाांबलो. समोर श्रीजगदीश्वराच्या कळसामागून 

अक्षरशः चाांदीच्या ताटाएिढा चांद्र िर येत होता. मी कमीत 

कमी आठ-दहा पौवणचमा तरी रायगडािर काढल्या आहेत पण 

त्या वदिशी एिढा मोठा चांद्र मला कधीच पाहायला वमळाला 

नाही. राजू नेहमीप्रमाणे कॅमेरा रोखून श्रीजगदीश्वरामागून 

उगिणाऱ्या चांद्राचे फोटोग्राफ्स घेण्यात मग्न होता. पणु्यात 

गेल्या गेल्या तो रोल त्याने डेव्हलप करण्यासाठी वदला. 

वदिसभर आम्ही फोटो कसे येतील याची चचाच करीत होतो. 

सांध्याकाळी फोटो आणायला गेल्यानांतर दकुानदाराने 

साांवगतलां, "काय झालां कुणास ठाऊक, सांपूणच रोलमधला 

एकही फोटो आलेला नाही". त्या िेळचा राजूचा चेहरा मला 

विसरता येणे शक्यच नाही. इतक्या पररश्रमपूिचक काढलेले 

फोटोग्राफ्स का आले नाहीत याचां कोडां त्याला पडलां होतां.  

इथून पढुच्या काळात असां कधी होऊ नये म्हणून त्याने 

मुांबईला सहा मवहने फोटोग्राफीचा कोसच केला. नामिांत 

फोटोग्राफरबरोबर माडेल फोटोग्राफी, स्टील 

फोटोग्राफीसारखी व्यािसावयक स्िरुपाची कामे केली आवण 

परत आल्यानांतर त्या क्षेत्रातला आपला सारा अनुभि, त्याने 

वकल्ल्याांच्या फोटोग्राफीसाठी िापरला. म्हणूनच परिा 
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पणु्याला बालगांधिच कलादालनात झालेल्या प्रदशचनाच्या 

िेळेस त्याचे फोटो पाहून एका नामिांत व्यािसावयक 

फोटोग्राफरने हसून त्याला विचारलां, "काय हो, या 

वकल्ल्याांनी तमु्हाला 'पोझेस' वदल्या आहेत का?" माझ्या 

एका कलािांत वमत्राने त्याला परिा विचारलां, "आता यानांतर 

दसुऱ्या कोणत्या विषयािर तमु्ही काम करणार ? कशाचे 

फोटो काढणार ? " राजूने उत्तर वदले, " दसुरा कोणता 

विषय ?  मी पनुहा वकल्ल्याांचे फोटो काढणार. नाना 

ऋतूतल,े नाना िेळचे. मला उमजलेलां, आदरणीय 

बाबासाहेब परुांदऱ् याांच्या सहिासात राहून समजलेलां 

वशिचररत्र, मी याच माध्यमातून लोकाांसमोर ठेिणार. 

आपल्या साऱ् या इवतहासाचे,गतिैभिाचे, परािमाचे, हे 

वकल्ले म्हणजेच वशल्लक रावहलेले एकमेि साक्षीदार आहेत. 

लोकाांच्या मनात वकल्ले म्हटलां की येतात ते पडके तट, ते 

ढासळलेले बरुुज, ओहोरलेली टाकी, माना टाकलेल्या 

दरिाजाांच्या कमानी, काही अांशी हे खरांही आहे. पण त्या 

उदध््िस्तपणातही एक स्िावभमान आहे. एक स्फुवल्लांग 

आहे. आम्ही कधी कुठल्याच पातशाह्याांपढेु माना झुकिल्या 

नाहीत. त्यामळेु आमच्या वकल्ल्याांची ही अिस्था आहे, पण 
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हे सारां लोकाांच्या समोर माांडले पावहजे. कुणी लेख वलहून 

माांडतां, कोणी व्याख्यानां देऊन माांडतां. मी हे फोटोग्राफीच्या 

माध्यमातून माांडण्याचा प्रयत्न करतो.” 

हे फोटोग्राफ्स पाहून तमु्हाला एकदा तरी या वकल्ल्यािर 

सश्रद्ध मनानां जाऊन यािसां िाटलां, महाराजाांच्या 

समाधीसमोर, वसांहासनासमोर जाऊन नतमस्तक व्हािांसां 

िाटलां तरी ते मला परुसे आहे, त्याक्षणी तमु्हाला जे 

समाधान वमळेल, जी पे्ररणा वमळेल ती तमु्ही तमु्हाला साध्य 

असलेल्या माध्यमातून इतराांपयंत पोहोचिा. याचसाठी ही 

धडपड आवण अट्टाहास आहे."  

वकती नेमक्या आवण समपचक शब्दाांत राजूनां त्याची भािना 

व्यक्त केली. मागच्या पािसाळ्यात तोरण्यािर जाऊन फोटो 

काढत असताना, अचानक आकाश भरुन आले. माझा एक 

दसुरा वमत्र त्याांच्याबरोबर होता. तो म्हणाला, "आमच्या 

डोळ्यादेखत विजा चमकू लागल्या. बधुला माचीच्या 

पररसरात एकाद दसुरी िीज कोसळलीही. त्या घनभारानां 

आमचे डोक्यािरचे केस ताठ उभे रावहले. िीज आम्हाला 

माध्यम करून जवमनीत वशरु पाहात होती. अक्षरशः जीि 

घेऊन पळत सटुलो म्हणून िाचलो. तमु्ही आम्ही याला 
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िेडेपणाच म्हणणार. एखाद्या फोटो साठी जीि धोक्यात 

घालायचा काय नडलांय ? असां म्हणणार. यािर राजू मात्र 

हसून म्हणणार, " हमे पागल ही रहने दो, की हम पागल ही 

अच्छे है ।" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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१५.  उदास 

 

१९९६ साल होतां, राज्यावभषेकाची वतथी ३१ मे' ला आली 

होती. मुांबईचा एक ग्रपु त्यािेळेला राज्यावभषेक वदन साजरा 

करण्यासाठी येत असे. तीस तारखेला दपुारी ऐन उनहाचे 

रायगडािर पोहोचलो. िळीि यांदा बहुतेक पडलाच नसािा 

अशी अिस्था वदसत होती. सगळीकडे िाळून कोळ झालेलां 

गित, तापलेले खडक. पयचटनखात्याच्या सूटमधे सामान 

टाकलां, कँटीनला पोटपूजा केली. भयांकर गरम होत होतां. 

घामाच्या धारा लागल्या होत्या. राजू म्हणाला, "चल 

मनोऱ्यात जाऊन बसू. वतथां जरा िारां असेल". मणेादरिाजा 

चढून राणीिशातून मनोऱ्यात आलो. कुठचां काय ? िारां 

अवजबातच पडलां होतां. उनहाचे भपकार ेजाणित होते. लाांब 

वतकडे टकमकपयंत मगृजळ वदसत होतां. खाली िाकून 

पावहलां तर गांगासागराचां पाणी पार तळाला वभडलां होतां. 

वहरिट, खालचा गाळ फक्त रावहला होता. एक लाांबसडक 

धामीण सळसळ करीत पाण्यािर आली. पाणी वपऊन 

कडेच्या झाडाखालच्या एका मोठया खडकािर पसरून 

पडून रावहली. आम्हीही हात उशाशी घेऊन मनोऱ्यात पडून 
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रावहलो. उनहां उतरली तसे कँटीनकडे परतलो. दपुारी 

गडािर आल्यापासून एक उदासी जाणित होती. 

नेहमीसारखे प्रसनन िाटत नव्हते. चहा घेतला आवण 

कँटीनबाहेर व्हराांडयात खचुी टाकून बसून रावहलो. बाबू 

येऊन विचारून गेला, "रात्री जेिायला काय करु ?" त्याला 

म्हटलां, "ताांदळाच्या भाकरी आवण वपठलां कर".  तेव्हढ्यात 

वशिा आला म्हणाला, "कां दी आलािां ? समादीला गेला का 

नाही?" त्याला म्हटलां, " जेिण करुन जाऊ ". जेिणां 

उरकली आवण समाधीकडे वनघालो. व्दादशीचा चांद्र होता, 

उजेडाचा काही प्रश्न नव्हता. मुांबईकर आलेले वदसत होते. 

वसांहासन, नगारखाना, पतुळा सजिायचां काम सरुू होतां. 

समाधीपाशी पोहोचलो. कायचकते फूलाांच्या माळा, राांगोळ्या 

असां सारां सामान घेऊन देिळात आत बाहेर करत होते. 

दशचन घेतलां. समाधीला जाऊन डोकां  टेकलां आवण 

पायऱ्याांिर बसून रावहलो. इतके िेळा रायगडला येतो, पण 

आल्या क्षणापासून असां उदासपण, असां उचलून 

टाकल्यासारखां िाटणां, पवहल्याांदाच अनभुित होतो.  हा एक 

िेगळाच अनभुि, पवहल्याांदाच येत होता. राजूला म्हटलां, 

"चला वनघू. पहाटे लिकर उठायचय". तसेच विमनस्क 
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अिस्थेत परतलो. झोप कधी लागली कुणास ठाऊक ? 

पहाटे पाचला उठून आिरलां आवण राजसभेत आलो तर 

शकुशुकाट. मुांबईकर रात्री उवशरापयंत सजािट करत होते 

िाटतां. धमचशाळेत आलो तर मांडळी झोपेत होती. त्याांना 

उठिून राजसभेत या म्हणून साांवगतलां आवण मी आवण राजू  

अष्टप्रधानाांच्या िाडयात घुसलो. आत्ता कळालां होतां मांडळी 

वनिाांत का होती. अकराच्या समुारास मखु्यमांत्री येणार होते, 

मग कायचिम सरुू होणार होता. सगळा उत्साहच विरुन 

गेला. साडेसात आठच्या समुारास पनुहा मनोऱ्यात आलो. 

अचानक मनात आलां, राज्यावभषेकाची िेळ तर वनघून गेली. 

आता उरला समारांभ, त्यात फक्त उपचार उरला होता. 

राजूला म्हटलां, "काय करायचां ?" तोही सांभ्रमातच होता. 

अचानक दोघेही उठलो, म्हटलां चला परत. काल 

आल्यापासून काही मन लागत नाहीए. काय वबनसलयां कोण 

जाणे ? पण मग मनाची समजूत काढली. म्हटलां होत अस 

कधीकधी, पनुहा येऊ दोन चार मवहनयाांनी. तासाभरात 

खाली आलो. देशमखुाांचा अनांता म्हणाला, " काय झालां ? 

थाांबला नाहीत ?" कसनसुां हसलो, त्याला म्हटलां," जेिायचां 

बघ, आम्ही जेिण झालां की वनघू परत". भटकणाऱ्या 
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सगळ्याांना िाटतां की वकल्ल्यािरची प्रत्येक खेप ही सुांदरच 

असते, पण काही काही िेळा असां औदावसनयपण 

अनभुिाला येतां. कदावचत िातािरण, मनःवस्थती, सीझन 

अशी अनेक कारणां असतात. त्यानांतर जिळ जिळ चाळीस 

िेळा, परत परत रायगडला गेलो. पण पनुहा अस कधी 

अनभुिाला आलां नाही. त्यािेळेस मात्र  काय झालां कळत 

नाही, पण हाही एक अनभुि गाठीशी आला. जेिायला 

बसलो होतो तो, मखु्यमांत्र्याांच हेवलकॉप्टर गडािर जाताना 

वदसलां. मी आवण राजूने फक्त एकमेकाकडे पावहलां. 

 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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१६.  गरज दीपस्तंभाची 

 

काही वठकाणां, काही गोष्टी जर त्या क्षेत्रातल्या सांबांवधत 

मावहतगार माणसाबरोबर पाहता आल्या तर, त्या वठकाणाचा 

इवतहास हा वजिांत होऊन सामोरा येतो आवण त्या भेटीतून 

वमळणारी पे्ररणा, ही वकतीतरी काळपयंत वटकून राहते. 

वशिशाहीर श्री. बाबासाहेब परुांदऱ् याांबरोबर रायगड आवण 

राजगड पाहायला वमळािते, अशी माझी अनेक िषांपासूनची 

इच्छा. तसां मा. बाबासाहेबाां बरोबर अनेक वठकाणी 

वफरण्याचां भाग्य मला माझ्या सदैुिाने लाभलां. पण ही दोन 

वठकाणे मात्र अजूनही राहून गेली होती. त्यातून त्याांनी आता 

सत्तरी ओलाांडलेली. त्यामळेु तर हा योग जळूुन येणां 

आणखीनच अिघड झाललेां. 

पण दैियोगानां ही सांधी वमळण्याची शक्यता वनमाचण झाली 

होती. ' यांदाची अश्व मोहीम पणु्याहून रायगडला जाणार आहे. 

वदनाांक २५ला पूणच वदिस मा. बाबासाहेब त्याांच्याबरोबर 

असणार आहेत. तू २४ तारखेलाच सकाळपयंत पणु्यात य'े 

अशा अथाचचां वमत्राचां अगत्याचां पत्र आलां आवण ताबडतोब 

सॅक भरून मी २३तारखलेाच सकाळी पणु्यात हजर झालो.  
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दपुारी एकच्या पणुे-रायगड गाडीने सांध्याकाळी सहा िाजता 

रायगडला पायथ्याशी हजर. आजपयंत वशिनेरी, परुांदर, 

प्रतापगड, राजगड अशा अश्वमोवहमा सखुरूप पार पडल्या 

होत्या. पण रायगडािर घोडे िरपयंत नेणां केिळ अशक्यप्राय 

होतां. वमवलटरीिालेदेखील एकदा पाहणी करून तसेच 

परतले होते. दोन िषांपूिी राजगडािर गेलेली, मवहलाांची 

अश्व मोहीम यशस्िी झाल्यापासून, आमच्या वशलेदाराांचाही 

उत्साह िाढला होता पण महादरिाजा आवण हत्ती तलाि 

याांच्या जिळचे पायऱ् याांचे दोन पॅच चढून घोडी िर आणणां 

महाकठीण होतां. त्यातून जर घोडी िर आलीच तर उतरिणां 

त्यापेक्षाही अिघड. घोडे गडािरच सोडून जायची पाळी 

यायची. तरीदेखील हे धाडस माझे वशलेदार दोस्त मा. 

बाबासाहेबाांच्या साक्षीनां करणार होते. आम्ही दोघाांनी 

पायऱ्या चढायला सरुुिात केली. घोडे आवण मोवहमेतील 

मांडळी दसुऱ्या वदिशी सकाळी पायथ्याला येणार होती. िर 

जाऊन विश्राांती घ्यािी ि सकाळी पनुहा खाली यािे म्हणून 

दोघेही वनघालो. वनघताना इतकी गडबड झाली की दोघेही 

विजेऱ् या घ्यायचे पार विसरून गेलो होतो. मशीद मोचाचपयंत 

येईतो पार अांधारलां. काहीच वदसेना. तशी िाट पायाखालची 
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होती, तरीही अांधारामळेु अवतशय सािकाश पािले टाकािी 

लागत होती. तासाभराने िर देशमखुाांच्या हॉटेलात पोचलो. 

चहा घेऊन पुनहा श्री.जगदीश्वर मांवदर गाठले. सकाळी पनुहा 

खाली येऊन घोडेस्िाराांच्या स्िागताला हजर झालो. 

थोड्यािेळाने पाचाडकडून टापाांचे आिाज ऐकू आले. 

सरुिार-झब्बा, फेटे घातलेले तीन जण ि नऊिारी साडी 

नेसून अांबाडा घालून, नाकात नथ घातलेल्या तीन जणी 

असे सहा जण हातात भगिे झेंडे घेऊन खाली दरिाजापाशी 

आले होते. सकाळचे दहा िाजले. 'छत्रपती श्री.वशिाजी 

महाराज की जय ' असा जयघोष झाला, नारळ फुटला. घोडे 

गड चढू लागले. वचांचोळी िाट, मरुमािरून पाय घसरत होते. 

काही वठकाणी उतरून समुार े दोन-अडीच तासाांच्या 

जीिघेण्या कसरतीनांतर सारजेण सखुरूप गडािर पोहोचलो 

आवण पनुहा एकदा जल्लोष झाला. सांध्याकाळी बाबासाहेब 

गडािर आल.े दसुऱ्या वदिशी सकाळी सारजेण स्नान िगैर े

करून, फेटे बाांधून, वसांहासन ि समाधीच्या दशचनाला 

वनघाले. राजिाड्यात वशरलो आवण बाबासाहेबाांच्या िाणीचा 

ओघ सरुू झाला, 'हे इथां घडलां, हे वतथां घडलां, ही सदर, तो 

महाल, ती नयायसभा, ती वििेक सभा, आम्ही सार ेजीिाचे 
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कान करून ऐकत होतो. आसपासची बरीच मांडळी 

यावनवमत्ताने गडािर आली होती.  तीही या गदीत आमच्या 

मागे मागे येत होती.  

मी बराच िेळ पाहत होतो, एक जख्ख म्हातारा डोईला 

मुांडासे, अांगात फाटका शटच, कमरलेा फक्त लांगोटी, कानात 

वभकबाळी, धारदार नाक, अगदी अस्सल मािळी 

व्यवक्तमत्िाचा, हातातल्या काठीिर हनिुटी टेकिून, मा. 

बाबासाहेबाांना एकटक पहात होता. बहुधा त्याला 

बाबासाहेबाांना भेटायचां असािां. वकतीतरी िेळ तो आमच्या 

मागे-मागे येत होता. अचानक बाबासाहेबाांचे लक्ष गेले. 

बाबासाहेब हसले. नमस्कार करून म्हणाले, "या राजश्री, 

कसां काय?" तो सािकाश पढेु आला. गवहिरुन त्यानां 

बाबासाहेबाांना वमठी मारली. मी शेजारी उभा होतो. मला 

झटकन् आठिलां, हे श्री रािजी अिकीरकर, विठ्ठलचे 

िडील. अप्पा दाांडेकराांच्या, दगुचभ्रमण गाथेत, याांचा वकतीतरी 

िेळा उल्लेख आलेला, अप्पाांनी  रायगडािर आधाररत 

वलवहलेल्या कादांबरीतील, 'रानभलुी'तील नावयकेचे, 'मनी'चे 

हे िडील. अप्पा गडािर आल्यािर त्याांच्याकडेच उतरत. 

थरथरत्या शब्दात ते बाबासाहेबाांना म्हणाले, "मला पणु्याला 
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घेऊन चला. इथे मला कोणीही विचारत नाही, पोरगां माझां 

ऐकत नाही" एकूण हे 'शहरी दखुणां' इथांही येऊन पोहोचलां 

होतां. बाबासाहेबाांनी त्याांची समजूत घातली. त्याांच्या 

डोळ्यातून अश्र ुिाहत होते. कडेला गोळा झालेली माणसां हे 

सारां स्तांवभत होऊन पाहात होती. तीस-पस्तीस िषांपूिी 

बाबासाहेब वकतीतरी िेळा रायगडािर त्याांच्याबरोबर वदिस-

रात्र भटकले होते. ज्याांना हे सारां माहीत होतां त्याांना त्या 

दोघाांची भेट पाहून भािना अनािर होत होत्या. या गडबडीत 

बरोबरची मांडळी पढेु वनघून राजसभेत पोहोचली होती. मी 

आवण बाबासाहेब, दोघेच मागे रावहलो होतो. माझ्या 

खाांद्यािर हात ठेिून बाबासाहेब चालले होते. सकाळपासून 

चाललेल्या अखांड धािपळीमळेु ि बोलण्यामळेु 

थकल्यासारखे िाटत होते. चालता चालता अचानक थाांबले 

म्हणाल,े "आनांदराि, वदव्यातलां तेल सांपलां, आता िात जळू 

लागली". मला ती कल्पना सहन झाली नाही. मी लगेच 

म्हणालो, "बाबासाहेब, नको ते वदिे इथे, नको वततकी िषे 

जळाले आहेत. हिे ते वदिे, वनदान शांभर िषे तरी वनवित 

जळतील". ते हसले, म्हणाले "चला".  
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माझ्या डोक्यात मात्र विचारचि सरुु झाले. खरांच या 

राष्ट्राचा इवतहास पावहला तर सगळी राक्षसी प्रितृ्तीची 

माणसां, दजुचन असे सार ेइथे दीघाचयषुी ठरले. त्याांचा भार या 

धरनेां अनेक िषे सहन केला. सगळी चाांगली माणसे मात्र 

अल्पायषुी ! काय नयाय आहे !! आपापल्या घरात जळून 

आपल्या घरापरुता प्रकाश देणाऱ्या वदव्याांची इथे कमतरता 

नाही. असे अप्पलपोटे वदिे इथे घरोघरी आहेत. गरज आहे 

ती दीपस्तांभाची ! िादळिाऱ्यात, ऊन पािसात राहून जो 

तफुानात सापडलेल्या, गतेत जाणाऱ्या या राष्ट्रनौकेला मागच 

दाखिील, वदशा दाखिील, उद्धाराची, सांपननतेची; वतला 

वकनाऱ्याला लािील, इथल्या इवतहासाचां, सांस्कृतीचां, 

परांपराांचां, धमाचचां जो रक्षण करील, विनाशाचा, अधमाचचा, 

अनैवतकतेचा, भ्रष्टाचाराचा अांधःकार जो दूर करील; गरज 

आहे अशा दीपस्तांभाची !  

ददैुिाने आज त्याांची सांख्या खूप थोडी आहे. तरीही आपल े

कतचव्य आहे की असे जे थोडेफार वशल्लक आहेत, त्याांना 

जपण्याचां, त्याांचां रक्षण करण्याचां दावयत्ि आपलां आहे.  

प्रसांगी आपल्या स्ितःच्या वदव्यातलां तेल, त्याांच्या वदव्यात 

ओतािां लागलां तरी बेहत्तर, पण असे हे दीपस्तांभ जपले 
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पावहजेत कारण तेच उद्याच्या अखांड वहांदसु्थानचे 

आधारस्तांभ आहेत ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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१७. राग न धरार्ा लेकुराचा  

 

'सत्राणे उड्डाणे हुांकार िदनी, 

करी डळमळ भूमांडळ वसांधजुळ गगनी' 

आरती झाली, गलुाल उधळला. प्रसाद आवण तीथच घेऊन 

कुलोपाध्याय तसेच लगबगीने देिळाबाहेर आले. आज 

हनमुान जयांती, चैत्र शदु्ध पौवणचमा पण गडािर नेहमीसारखी 

धािपळ नव्हती. जो तो आपली कामे वनमूटपणे करीत होता. 

कुणाचे वचत्त  थाऱ् यािर नव्हते. साऱ् या साऱ्याांची अांतःकरणे 

राजिाड्याभोिती घोटाळत होती. काल सांध्याकाळपासून 

महाराजाांचा ज्िर जास्तच विकोपाला गेला होता. राजिैद्य 

सारखे आत-बाहेर फेऱ् या घालीत होते. महाराजाांना सारखी 

ग्लानी येत होती. सािधपणा असे, त्यािेळेस ते शेजारी 

उभ्या सरदार ि अष्टप्रधानाांकडे पाहून मांदसे हसत ि पनुहा 

डोळे वमटून घेत. त्या वमटल्या डोळ्याांसमोर गेल्या चाळीस 

पननास िषांचा सारा भूतकाळ तरळत होता. कशी कशी 

स्िप्ने पावहली, कसे त्या स्िप्नाांना पांख फुटले, कुठून-कुठून 

आवण कसां कसां त्या पांखाांना बळ लाभलां आवण अिघ्या 
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सोळाव्या िषी त्या पाखराने जी झेप घेतली ती थेट 

तोरण्यािर !  

या झेपेची तलुना होऊ शकत होती फक्त महाबली हनमुांताने 

जनमतःच घेतलेल्या झेपेशी! त्याने जनमतःच सूयचवबांब 

भवक्षण्यासाठी उड्डाण केलां.  ही झेपही तशीच होती. 

वदल्ली, विजापूर, नगर, गोिळकोंडा, चारही बाजूांनी िणिा 

धडाडून पेटला होता आवण हे पाखरू या ऐन िणव्याच्या 

कें द्रस्थानी जाऊन पोहोचलां. वतथून सरुू झाला विस्तिाशी 

जीिघेणा खेळ. पढेु पस्तीस िषे तो खेळ अखांड सरुू होता. 

अशीच उड्डाणे सरुू होती. कधी राजगड, कधी परुांदर तर 

कधी थेट आग्रा. कधी रणरणत्या उनहात तर कधी 

कोसळत्या पािसात. कधी रात्री अपरात्री कड्याांिरून तर 

कधी खोल दऱ् याांमधून. अशा भराऱ्या मारत, हे पाखरू 

अहोरात्र एका िेडापायी झटत होतां. थकल्या भागल्यािर 

विसाव्यासाठी  रायगडाकडे धाि घेत होतां. वतथे त्याची 

म्हातारी आई आपले पांख पसरून त्याला आपल्या 

छत्राखाली घेत होती. वखनभर विसािून ते पनुहा भरुचकन 

उडून जाई, नव्या विजयासाठी. सहाच िषांपूिी त्या 

माऊलीची सारी स्िप्नां त्या पाखरानां साकार केली. वतच्या 
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आयषु्ट्याच्या व्रताचां उद्यापन त्यानां मोठ्या थाटामाटात केलां. 

वतची कूस धनय झाली. पढेु अकराच वदिसाांनी वतने 

समाधानाने डोळे वमटले, कायमचे. याच्या काळजाचा 

टिकाच उडाला. पांखातलां सारां बळ सरलां. आता कुणासाठी 

भराऱ् या मारायच्या? दमल्यािर कुणाच्या पांखाखाली 

वशरायचां? डोक्यािरचां छत्रच उडालां त्याच्या. उघड्या 

आकाशाखाली ते पाखरू पांखात चोच खपुसून बसून रावहलां. 

पण तसां बसून भागणार नव्हतां. माांडलेला सारा खेळ तडीस 

नयाियाचा होता. कुडीत प्राण असेतो भराऱ् या घेणां भाग होतां. 

आईची भूवमका आता त्यालाच िठिायची होती. सारी बारा 

मािळां त्याांच्या पांखाखाली यायला आससुली होती. काळ 

पढेु सरकत होता. पांखातलां  एकेक पीस अचानक गळून 

पडत होतां. कधी बाजीप्रभूच्या रूपाने, कधी मरुारबाजीच्या 

रूपाने तर कधी प्रतापराि गजुराांच्या रूपानां. प्रत्यके िेळी 

मरणप्राय िेदना होत होत्या. पण डोळ्यािाटे अशू्रांचा थेंबही 

नाही काढता येत नव्हता. 

सतत सहा िषच हा खेळ नेटाने सरुू होता. पण सांपलां, आता 

मात्र पांखातलां बळ सांपलां. मोजकीच पीसां वशल्लक रावहली 

होती. त्याांच्यातही त्राण उरलां नव्हतां. कुडीतला प्राण त्या 
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माऊलीबरोबरच वनघून गेला होता. उरलां-सरुलां चैतनय बाहेर 

पडायची िाट पाहत होतां. अांतःचकू्ष पनहाळ्याकडे डोळे 

लािून बसले होते. स्िराज्याचा यिुराज वतथे होता. त्याच्या 

हातात एकदा सूत्रां वदली की सार ेपाश सांपणार होते. बराच 

काळ झाला, पण कोणाची चाहूल लागेना. मतृ्यू वबचारा 

केव्हाचा िाट पाहत राजिाड्याच्या महादरिाजाशी 

ताटकळत उभा होता. महाराजाांच्या परिानगीवशिाय 

त्यालाही आत पाऊल टाकता येत नव्हते. घाईघाईने उपरणे 

सािरीत कुलोपाध्याय तीथाचचा कलश घेऊन मांचकापाशी 

आले.  मांद आिाजात त्याांनी महाराजाांना हाक मारली, 

"महाराज,   .......तीथच आणलां आहे." महाराजाांनी सािकाश 

डोळे उघडले. कुलोपाध्यायाांनी सािकाश त्याांच्या मखुात 

तीथच घातलां. पडल्या पडल्याच जड हाताांनी त्याांनी 

हनमुांताला नमस्कार केला. आज्ञा मावगतली. त्यालाही नाही 

म्हणिेना. जमलेल्या सिांना उदे्दशून महाराज बोलले, 

"कैलासास 'श्रीं'च्या दशचनास जाणार ! आता अिघे बाहेर 

बैसा ! आम्ही श्रींचे स्मरण करतो !"  हुांदका दाबत मांडळी 

बाहेर पडली. जगनमातेचे स्मरण करीत महाराजाांनी डोळे 

वमटल,े खाांद्यािर झालेल्या हस्तस्पशाचने मतृ्यूला जाग आली. 
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दरिाजापाशी आजे्ञची िाट पाहत पाहत तोही पेंगळुला होता. 

त्याने डोळे उघडले तो महाराज सहुास्यिदनाने त्याच्याकडे 

पाहत म्हणाले, "चलािे." त्याचे बोट धरून महाराज शाांतपणे 

स्िगाचची िाट चालू लागले. काही अांतरािर गेल्यािर 

महाराजाांनी थबकून रायगडाकडे िळून पावहले. रायगड 

दःुखाने काळिांडून गेला होता. महाराजाांनी शाांतपणे 

रायगडाला हात जोडले, उद्गारल,े " वदांडी गेली पढेु, येतो 

आम्ही देिा ! राग न धरािा लेकुराचा" िाड्यात आकाांत 

उसळला. ऐन माध्यानही, भर बारा िाजता सयुच अस्तास 

गेला. रायगडच्या वचऱ् यावचऱ् यातून  दःुखाचे लोट िाहू लागले. 

त्याांना बाांध घालणां कुणालाही शक्य नव्हतां.  

िेळ तीच होती, वदिसही तो होता.  

मी, रिी, राजू, अवनलराि बडिे आवण पांढरपूरची पाच-सहा 

मांडळी राजिाड्याच्या कट््टयािर सनुनपणे बसून होतो. आत 

प्रचांड कालिाकालि होत होती.  तीन एकशे िषांपूिी याच 

िेळेला, इथेच हे सार,े असांच घडलां होतां, जसां मनाच्या खोल 

गाभाऱ् यात मगाशी उसळ्या मारीत होतां. रायगडाला 

साधारणपणे पाच-सहा मवहनयातून एकदा तरी जाणे घडतेच.  
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पण श्रीवशिपणु्यवतवथला मात्र पवहल्याांदाच आलो होतो.  

काल सांध्याकाळी पांढरपूरच्या मांडळींबरोबर जेव्हा 

पायथ्याशी पोहोचलो, तेव्हा बरीच गदी गड चढत होती. 

इचलकरांजीिरून दोन गाड्या भरून िारकरी मांडळी आली 

होती. िर पोहोचलो तेव्हा बरीच िदचळ जाणित होती. रात्री 

श्रीजगदीश्वराच्या ओिरीत कीतचन सरुु झाले. िरून 

चतदुचशीचा चांद्र चाांदणां ओतीत होता. खाली टाळ मदृुांगाचे 

ध्िनी श्रीजगदीश्वराच्या गाभाऱ्यात भरून रावहलेले होते. 

आसपासच्या खेड्यातील बरीच मांडळी कीतचनासाठी जमली 

होती. कीतचन रांगात आलां होतां. ती सारी मांडळी जीिाचे कान 

करून ऐकत होती. थोडािेळ देिळात थाांबून, आम्ही 

भटकायला बाहेर पडलो. बऱ्याच दूरिर टाळ मदृुांगाचे 

आिाज ऐकू येत होते. मला िाटलां, अशाच एखाद्या रात्री 

स्ितः  महाराज कीतचन ऐकण्यासाठी आले असतील. 

उत्सिाच्या वनवमत्ताने िदचळ जाणित होती. गड नाांदता 

असल्याचा भास होत होता. बराच िेळ भटकून झाल्यािर 

िसांताच्या झोपडीसमोरच्या अांगणात झोपण्यासाठी गेलो. 

दसुऱ्या वदिशी हनमुान जयांती होती. पहाटे पाचला उठून 

सार ेकाळ्या हौदािर स्नानासाठी गेलो. स्नान िगैर ेआटोपून 
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परत येईतो, देिळात मारुतीजनमाचे कीतचन सरुु झाले होते. 

सिांनी सरुिार, झब्बे घातले, फेटे बाांधून मांडळी तयार 

झाली. वशिस्मारक मांडळाच्या पूजेआधी पांढरपूरची मांडळी 

समाधीची पूजा करतात. हार,फुले, कुां कू,बकु्का सगळां-सगळां 

साग्रसांगीत या मांडळींनी बरोबर आणलेलां असतां. यथासाांग 

पूजा होते. असां गेली बरीच िषे चालू आहे. पूजेचां सावहत्य 

घेऊन समाधीकडे वनघालो. त्या मांडळींची आपापसात 

काहीतरी कुजबूज झाली. मी काही लक्ष वदलां नाही. आधी 

देिळात जाऊन श्री जगदीश्वराची पूजा केली. बाहेर 

गाभाऱ् यात असलेल्या मारुतीची पूजा करून समाधीपाशी 

आलो. अवनलराि म्हणाले,"आनांदराि, पूजेला बसा." मी 

नम्रपणे नकार वदला. म्हणालो,"आपली एिढ्या िषांची प्रथा 

आहे. आपणच पूजा करा. त्यातून तमु्ही यांदा अयोध्येला 

कारसेिेला जाऊन आला आहात. एिढ्या कष्टाने शरयू 

,गांगा, भीमा इत्यादींचां पाणी येथपयंत आणलांत.  

श्रीवशिसमाधीच्या पूजेचा मान तमुचा आहे." त्याांनी पनुहा 

साांवगतलां, "माझीच इच्छा आहे की, पूजा तमुच्या हातूनच 

व्हािी. सगळ्याांचा तोच आग्रह आहे." आता मला त्याांच्या 

मागच्या कुजबूजीचां रहस्य उलगडलां. त्याांचा आग्रह 
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मोडिेना. सगळी मांडळी साठीच्या पढुची होती. शेिटी त्या 

सिांच्या पाया पडून पूजेला बसलो. प्रसनन िेळ होती. समोर 

वक्षवतजािर पसरलेल्या भगव्या रांगातून, सूयचवबांब हळूहळू 

राजगडाच्या मागून िर येत होतां. दशचनाला आलेली मांडळी 

समाधीभोिती गदी करून पूजेचा सोहळा पाहात होती. 

अवनलरािाांनी सांकल्प साांवगतला, "म्हणा, अखांड वहांदसु्थान 

वनमाचणाथच, श्रीवशिपूजनां कररष्ट्ये". माझ्या अांगािर सरसरून 

काटा आला.  

साऱ्या अांगातून एक िीज खेळून गेली. अवनलराि मांत्र म्हणत 

होते, मी त्याबरहुकूम कृती करत होतो. ते म्हणाले, "आता 

तो कलश घ्या". शरयू गांगा भीमा याांचां जल एकवत्रत 

असलेला तो कलश मी उचलला. लख्ख  घासलेल्या त्या 

ताांब्याच्या कलशािर सूयाचचे वकरण पडतात ते पात्र 

चकाकलां. कानािर पडणाऱ्या मांत्राबरोबर माझ्या हातातील 

कलश समाधीिर ररकामा होत होता. काय नव्हतां त्या 

कलशामध्ये? त्यामध्ये सूरसररता गांगा होती, पुण्यपािन 

चांद्रभागा होती आवण त्यापेक्षाही अयोध्यचे्या कारसेिकाांच्या 

रक्ताने पािन झालेली शरयू होती. अवभषेक पूणच झाला. हार 

िगैर े घालून नमस्कारासाठी खाली िाकलो. अवनलराि 
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म्हणाल,े "आनांदराि, तीन िेळा म्हणा, "वहांदूराष्ट्र वनमाचणाथच 

पनुरागमनायचां" डोळे वमटून म्हणालो. पाया पडून उतरलो. 

जिळच उभ्या असलेल्या सिच ियोिदृ्धाांना िाकून नमस्कार 

करून एका कोपऱ्यात जाऊन उभा रावहलो. समाधीच्या 

दशचनासाठी झुांबड उडाली. अांतःकरण भरून आलां होतां. 

जनमाला आल्याचां साथचक झालां. ऐन पणु्यवतथीच्या वदिशी 

माझ्या हातून समाधीला अवभषेक झाला होता. वतथून 

हलािसांच िाटत नव्हतां. कुणा कुणाची पणु्याई आवण 

आशीिाचद आज माझ्या पाठीमागे उभे रावहले कुणास ठाऊक 

! पण माझ्या आयषु्ट्यातला एक अत्यचु्य क्षण आज 

रायगडाच्या साक्षीने घडून आला होता. पण या क्षणाने 

खाांद्यािर वदलेली जबाबदारीही वततकीच महत्त्िाची होती. 

जीिात जीि असे तोपयंत श्रीवशिचररत्राच्या प्रसारासाठी जे 

शक्य ते सिच करण्याची प्रवतज्ञा वतथे घ्यािी लागली, ती मी 

आनांदाने घेतली. पांढरपूरकर मांडळींच्या कृपेमळेु आज हा 

वदिस मी अनभुिू शकलो होतो. त्याांचा आवण माझा वनवित 

काहीतरी ऋणानबुांध होता. आमचे दैित एकच होते 

'श्रीवशिछत्रपती.' 
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१८.  मेरा साया साथ होगा 

 

पांचिीस िषांपूिीची गोष्ट. एक अशीच िोळून आलेली 

सांध्याकाळ. वदिेलागणीला मी आवण राजू रायगडाच्या 

पायथ्याला पोहोचलो. पविमेच्या वदशेत आभाळातली 

रांगपांचमी पहात िाळसूऱ् याच्या वखांडीत वकतीतरी िेळ बसून 

होतो. रायगडिाडीतली गरुां घरी परतत होती, त्याांच्या 

गळ्यातल्या घाटराांचे आिाज लख्खां ऐकू यते होते. 

झोपडीतून घरातून स्ियांपाकाला सुरुिात झाली होती. 

झोपड्याांच्या कुडातून उठणार े धरुाचे फटकार े याची साक्ष 

देत होते. गाईच्या पािलाांनी उसळणारी धूळ त्या धरुात 

वमसळून जात होती. अवतशय शाांतपणे सांध्याकाळ िाडीिर 

उतरत होती. त्या सगळ्या वचत्राकडे पहात आम्ही दोघे 

वनशब्द बसून होतो. एकदम भानािर आलो, अजून गड चढून 

जायचा होता. अांधार दाटून येत असला तरी िाट 

पायाखालची होती. दोघाांनीही िाटेिर पाऊल घातले. 

िाडीत कुणीतरी रवेडओ लािला होता, मधूनच िाऱ् याच्या 

झळुुकीबरोबर गाण्याांचे शब्द कानािर पडत होते. अचानक 

दोघाांनाही साक्षात्कार झाला की दोघाांकडेही बॅटरी नाही.  
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चमकून दोघाांनी एकमेकाांकडे पावहले, आता तासा 

दीडतासाची ही चढाई अांधारात कशी करायची? चटचट 

पाय उचलत मशीद मोचाचपाशी आलो. पढुां गच्च झाडी आवण 

िाडीतून िाऱ्याबरोबर आलेल्या गाण्याचे शब्द कानािर 

पडले. 

"तू जहा ँजहा ँचलेगा, मेरा साया साथ होगा"  

अांगािर सरसरून काटा आला. एखाद्या िेळी एखादे शब्द 

परतत्त्िाचा स्पशच झाल्यासारखे मनाच्या अांगणात 

अितरतात. बदु्धी त्या शब्दाांची दासी होऊन जाते. मी 

एखाद्या खाांबासारखा जागेिर वखळून त्या शब्दाांचा माग 

काढत होतो तर ऐकू आला एकतारीचा झांकार. सोबतीला 

वचपळ्याांचा नाद, मधाळ िाणीतून उतरणारां ते शब्दवशल्प 

माझ्याभोिती भोिती फेर धरू लागलां... 'जेथे जातो तेथे तू 

माझा साांगाती, चालविशी हाती धरुवनया'..... 

'तू जहा ँजहा ँचलेगा,  

मेरा साया साथ होगा'.... 

'जेथे जातो तेथे.... 

 मेरा साया साथ होगा'.... 
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काही कळेनासां झालां...डोळ्याांपढुचा अांधार डोक्यात दाटून 

येऊ लागला आवण अचानक डोळ्याांपढेु एक िात पेटली. 

त्या पेटत्या िातीच्या उजेडात वदसला एक चेहरा, वनरागस, 

हसरा, तकुोबाांच्या मलुासारखा..... अर ेहा तर वहरकणीच्या 

खालच्या झापािरचा बाळू.  इथे कसा काय ? हसून म्हणाला 

"मी मांगाशी तमुाला िाळसूऱ् याच्या वखांडीत बवघतलाि. मला 

आचीर िाटलां, का साांजच्या या िक्ताला, वबगर ब्यटेरीकचे 

तमुी गड कसे येंगनार? म्हणून मग घासलेटचा वदिा आणला 

तमुच्यासाठी...." मी फक्त राजकुडे पावहलां.  काही िेळा 

काही गाणी आपल्या आकलनापलीकडचा अथच साांगून 

जातात, क्षणात त्याांचे सांदभच बदलतात, त्याांना परतत्त्िाचा 

स्पशच लाभतो आवण आपलां अांतःकरण उजळून वनघतां... 

आवण खात्री पटते की होय कुणीतरी नक्की पाठीशी आहे.... 
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१९. सदा सर्वदा देर् सक्षननध आह े.... 

 

२०१४ चा नोव्हेंबर मवहना. गच्च अांधार, हिेत चाांगलाच 

गारठा होता. रायगडािरच्या हत्ती टाक्याच्या वभांतीिर बसून 

होतो. सकाळी सहा िाजता सयुश विद्यालयाचे शांभर 

विद्याथी घेऊन सोलापूर सोडलां होतां. सांध्याकाळी पार 

अांधार पडल्यािर पाचाडला पोहोचलो. पोरां सािकाश चढत 

चढत येत होती. मी पढु येऊन हत्ती टाक्याच्या वभांतीिर 

पोराांची िाट पहात बसलो होतो.  

अांधारात काही वदसत नहितां. आजपयंतच्या एकेक 

रायगडच्या िाऱ्या आठित होत्या. कधी एकटा, कधी 

गोतािळा. प्रत्येक िेळी निीन अनभुि, निीन कथा. या 

िेळेस काय अनभुि येणार कोण जाणे, असा विचार करीत 

असतानाच महादरिाजाच्या घळीतून पोराांच्या घोषणा, 

बॅटऱ्याांचे प्रकाश वदसू लागले. िाकून पावहलां तर मशालींची 

राांगच्या राांग वदसािी तशा बॅटऱ्या वदसत होत्या. पोर जशी 

िर आली तसा दांगा ऐकू येऊ लागला.  

थोडां पढुां जाऊन पावहलां तर दोन वशक्षक एका पोराला 

पाठीिर घालून घेऊन येत होते. पोरगां अक्षरशः ठो s s ठो 
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बोंबलत होतां. विचारलां, "काय झालां?" तर म्हणाले, "िाटेत 

कुठतरी विांचू चािला". माझी अिस्था काय िणाचिी? कसांबसां 

त्या पोराला एमटीडीसीपयंत आणलां. मग सरुु झाली 

डॉक्टराांबरोबर फोनाफोनी. तोिर दोन चार पोरां रोपिेकडे 

पाठिली. डॉक्टर फोनिरून विचारत होते, विांचू कोणत्या 

रांगाचा होता? माझ कप्पाळ ! त्या वमट्ट अांधारात पोराांना 

काय कळणार होतां?  एक डॉक्टर म्हणाले, "त्याच्या 

प्लेटलेट कमी होतील, ताबडतोब महाडला घेऊन जा". 

पाचाडला फोन करून जीपची व्यिस्था केली.  

पोरगां ओरडतच होतां. मोर ेनािाचा एमटीडीसीचा मॅनेजर हा 

सगळा गोंधळ पहात होता. त्याने कँटीनमधल्या पोराला 

साांवगतलां, "जा र,े बाजारपेठेमागच्या म्हाताऱ्याला घेऊन ये". 

पांधरा वमनीटाांत म्हातारा हजर. त्यानां आधी घोळका केलेली 

पोरां बाजूला केली. एका वशक्षकाला पोराला धरायला 

साांवगतलां. हाफ पॅ ांट्च्या वखशातून दोन पूड्या काढल्या, 

पोरािरून ओिाळून लाांब टाकून वदल्या आवण ज्या पायाला 

विांचू चािला होता त्या पायाच्या िरुन चार बोटां अांतरािरून 

आपला तळहात माांडीपासून बोटापयंत खाली आणला, 

पोरगां खच्चून आरडायला लागलां, त्यान हात बोटाांिरून 
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खाली घेऊन झटकला आवण पोरगां टुणकन उडी मारून उभां 

रावहलां. िेदनेचा लिलेशही चेहऱ्यािर नव्हता. माझ्यासकट 

हजर असलेले पननास साठ जण अिाक ! नेमकां  काय झालां 

तेच कळेना. सािरपेयंत म्हातारा आला तसा अांधारात गडप 

झाला होता.  

केिढया मोठया सांकटातून िाचलो होतो. काय काय धािपळ 

करािी लागली असती. वजथ उभा होतो वतथूनच 

वशिसमाधीकडे बघून हात जोडले. पोराांची जेिणां ऊरकून 

घेतली आवण दोन वशक्षक बरोबर घेऊन तडातडा रात्रीच 

समाधी गाठली. हात जोडून समोर उभा रावहलो. मनात 

म्हणालो, इतके िेळेला, इतक्या जणाांना घेऊन तूमच्या 

दशचनाला आलो. कधीच कसलां सांकट येऊ वदलां नाहीत. 

सगळ्याांना सखुरूप घेऊन यायचात आवण सखुरूप पोहोचते 

करायचात, तमुचाच आधार असायचा आवण असतो ही. 

आज परीक्षेची िेळ होती, पण तमु्हीच त्या म्हाताऱ्याच्या 

रुपात येऊन सोडिलत. काय बोलू ? अशीच कृपेची सािली 

आयषु्ट्यभर वशरािर राहू दे. चांद्राचा मांद प्रकाश पडला होता. 

बराच िेळ तसाच बसून होतो. थांडी िाढली तसे मग 
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एमटीडीसीला परतलो. समथच िचनाचा साथच अनभुि आला 

होता, 

सदा सिचदा देि सवननध आहे | 

कृपाळूपणे अल्प धाररष्टय पाहे || 

 

 
(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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२०.  पुनःप्रत्यय 

 

सरता ऑगस्ट, पाऊस ऐन भरात होता. पहाटे साडेपाचच्या 

पणुे विनहेर ेगाडीने दहा-साडेदहाला महाडला उतरलो आवण 

पवहले सांकट दत्त म्हणून उभे रावहले. महाडच्या एस. टी. 

डेपोचा आज सांप होता. आता...... महाड-रायगड अांतर 

चोिीस वकलोमीटर.  काय करायचां?  

कसांबसां एका ररक्षािाल्याला पटिलां. मी, रिी आवण राजू 

वतघाांची शरीरां, सॅकसकट ररक्षात कोंबली आवण वनघालो. 

ररक्षा जशी कोंझरच्या चढाला लागली तशी मनस्िी धूर 

ओकू लागली. ररक्षािाला इांच इांच लढिू या आिेशात होता 

खरा, पण मग त्यानेही हार पत्करली. मागे िळून म्हणाला," 

तूमी चालत येताि का? मी तमुचां सामान घेऊन फुडां होतो." 

वतघाांनी एकमेकाांकडां पावहलां. त्या दोघाांनी चटकन कॅमेर े

हातात घेतले. मी कॅमेऱ् याांिर छत्री धरण्यासाठी छत्री घेऊन 

बाहेर पडलो. सॅक घेऊन ररक्षािाला सरचकन वनघून गेला. 

आमच्यासाठी वनसगाचने खवजनाच उघडा केला होता. 

िाटेतले झर,े ओहोळ, नाले तडुुांब भरून िाहत होते. 

छोट्या-मोठ्या धबधब्याांची तर माळच लागली होती. चाांगल े
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तासा-दोन तासाांनी पाचाडला पोहोचलो. ररक्षािाला कािला 

होता. त्याचे पैसे चकुते केले. देशमखुाांकडे व्यिवस्थत 

पोटपूजा केली आवण तकुशेट शेडग्याच्या घराशेजारच्या 

िहाळातून, मधल्या िाटेने  वचतदरिाजासमोर पािते झालो. 

समोर धकु्याची खोळ पसरलेला, आम्हा वशिभक्ताांचा 

कैलास, दगुच दगुेश्वर, श्रीवशितीथच रायगड ! भान हरपून 

वतघेही पाहातच रावहलो. त्या धकु्याच्या खोळीतून, तीन 

मोठे जलप्रपात खालच्या दरीत कोसळत होते. िर ढगाांची 

जाड दलुई. पथृ्िीिर गांगाितरण कसां झालां असेल ते याची 

देही याची डोळा अनुभिलां. पायरीला स्पशच करून चढणीला 

लागलो अन मग रायगडाच्या कुशीत वशरलो. सूयाचस्ताच्या 

आत श्रीजगदीश्वर मांवदर गाठायचां होतां. अथाचत सूयाचचा 

पत्ताच नव्हता, उजेड तेिढा जाणित होता. िाटेतल्या दोनही 

धबधब्यात मनसोक्त वभजत, तासाभराने होळीच्या माळािर 

पोहोचलो अन थबकलो. काहीच वदसत नव्हतां. अक्षरशः 

ढगात होतो.  

वशरकाईपासून बाजारपेठेची वभांत गाठायला िीस वमवनटां 

लागली. वतघाांनी हात पसरून, बाजारपेठेच्या दोनही वभांतींचा 



130 
 

अांदाज घेतला आवण मधोमध नाकासमोर रस्त्यािरून चालू 

लागलो. काही म्हणजे काही वदसत नव्हतां. अचानक या 

धकु्याच्या वभांतीतून दोन वशांग आमच्यासमोर प्रकट झाली. 

बाजारपेठेमागच्या झोपड्याांतली कुणाची तरी चरायला 

सोडलेली गाय अचानक वशांगाांसह दशचन देती झाली.  वतला 

टाळून, तसेच अांदाजा-अांदाजाने श्रीजगदीश्वराच्या देिळात 

पोहोचलो. तो देिळात घोटाभर पाणी. आता.......रहायचां 

कुठां? तसेच सॅक उचलून उजव्या हाताच्या पायिाटेने, 

िसांताच्या झोपडीसमोर दत्त म्हणून उभे रावहलो. आमच्या 

असल्या साक्षात्काराची  त्याला सिय होती. त्याच्या 

झोपडीत घसुलो. आतल्या उबेने अांग सखुािलां. रात्रां 

झोपडीतच काढली अन्  सूयोदयाला श्रीवशिसमाधीसमोर 

येऊन, हात जोडून डोळे वमटून उभे रावहलो. 

आज सकाळी डोळे उघडल्यािर, मोबाईलचा डोळा 

उघडला अन् अशाच एका गडिेड्याने परिा वदिशी 

काढलेल,े हे रायगडाचे फोटो समोर आले. िेडाच झालो. 

आठिणीत हरिलो, वदिसभर बेचैन, आत्ता तमुच्यासमोर 

त्या आठिणींची उजळणी केली आवण पनुःप्रत्ययाचा आनांद 

घेतला. एक इांग्रजी म्हण थोडी बदलतो, थ्री इज कां पनी अडँ 
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फोर इज िाऊड ! त्या काळात बऱ् याच िेळा, आम्ही वतघांच 

एकत्र असायचो हाही एक मवणकाांचन योगच ....... 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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२१. जाणता राजा - रायगड 

 

१९८५ ते २०२०, जाणता राजा या महानाटयाला आज 

पस्तीस िषच पूणच झाली त्यावनवमत्त या नाटकाची एक 

अभूतपूिच आठिण … 

असाध्य ते साध्य, कररता सायास .. 

१९९५सालचा वडसेंबर मवहना, तीस तारीख, महाडला 

जाणता राजाचे प्रयोग सरुू होते. शेिटचा प्रयोग. मी 

सकाळीच धाित पळत रायगडिरून परतलो होतो. 

या प्रयोगादरम्यान, मी एक कल्पना बाबासाहेबाांसमोर 

माांडली होती. तीस तारखेचा प्रयोग सांपला की सगळ्या 

कलाकाराांना घेऊन रायगडािर जाऊ आवण प्रत्यक्ष 

ज्यावठकाणी राज्यावभषेक झाला त्यावठकाणी राजसभेत सिच 

सावहत्यासह फक्त राज्यावभषेक सादर करू. बाबासाहेब 

काही तयार होत नव्हते. त्यासाठी लागणाऱ्या परिानग्या, 

सावहत्य िर नयायची व्यिस्था, कलाकाराांची व्यिस्था, 

अनेक अडचणी होत्या. पण मी इरलेा पेटलो होतो. मी 

म्हणालो, "ते सिच माझ्यािर सोपिा".  मी आवण माझा वमत्र 

श्रीवनिास िीरकर आम्ही दोघाांनी ती जबाबदारी घेतली. 
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कामाला लागलो. महाडचे प्रयोग सरुु असतानाच, मी 

एकदोन िेळा रायगडािर जाऊन व्यिस्था करुन आलो.  

श्री. िीरकराांनी मुांबईचा वकल्ला साांभाळला.  वशिसेनेचे    

मा. गजाननराि वकतीकर त्यािेळेस पयचटन आवण 

साांस्कृवतक खात्याचे मांत्री होते. त्याांनी परिानगी तर वमळिून 

वदलीच, पण स्ितः सहकुटुांब रायगडािर येणार म्हणून 

आिजुचन साांवगतलां. 

तीस तारखेचा महाडचा शो सरुु झाला. तोबा गदी !!         

मी शाहीर करत होतो आवण एका क्षणी समोरची पे्रक्षकाांनी 

खचाखच भरलेली गॅलरी अकस्मात कोसळली. 

आरडाओरड, वकां काळ्या, प्रयोग थाांबिला. सगळे कलाकार 

स्टेजिरून अपघातस्थळी धािलो. सगळ्या कोसळलेल्या 

नागररकाांना बाहेर ओढून काढलां. चाळीसएक जण गांभीर 

जखमी होते. त्या सगळ्याांना हॉवस्पटलला पाठिलां. आियच 

म्हणजे प्रयोग पनुहा सरुू केला. प्रयोग व्यिवस्थत पार पाडून 

मी आवण श्री रात्री अडीच िाजता रायगडला पोहोचलो. 

वतथच पायऱ्याांिर एक डुलकी काढून अांधारातच तडक 

गडािर आलो. सकाळी सहाला सगळे कलाकार पायथ्याशी 

पोहोचणार होते. सगळयाांची कमीतकमी िेळात रायगड 



134 
 

चढण्याची स्पधाच साडेसहाला सरुु होणार होती. मी वनरीक्षक 

म्हणून हत्तीटाक्यापाशी येऊन बसलो. आमचा विद्याधर 

रायरीकर अिघ्या बािीस वमनीटाांत गड चढून पवहला आला. 

वदिसभर सगळे बाबासाहेबाांबरोबर गडभर वफरत होते. 

सगळ्या व्यिस्था, जेिणखाणां, प्रयोगाची पूिचतयारी 

करताकरता माझी आवण श्रीची अिस्था बाजीप्रभू आवण 

मरुारबाजीसारखी झाली होती.  

त्यातच एक सांकट दत्त म्हणून उभे रावहले. तब्येत वबघडली 

म्हणून गागाभट्टाांचे काम करणार े कलाकार गडािर आलेच 

नव्हते. एव्हाना प्रयोग होणार हा विश्वास बाबासाहेबाांना आला 

होता. मला म्हणाले, "काळजी करू नको. मी करतो 

गागाभट्टाांचे काम !" 

सांध्याकाळचे सात िाजले. कुणालाही न कळिता, वकां बहुना 

कळणार नाही, याची खबरदारी घेऊनही, राजसभेत मा. 

गजानन वकतीकराांसह दोन-अडीच हजार माणसां जमली 

होती. माझ्यामागां शाहीरी फडात, तब्बल अठराजणां ऊभे 

होते. डोळ्याचां पारणां फेडणारा क्षण सगळेजण अनभुित 

होते. तिार एकच होती, िारांिार डोळे भरुन येत असल्यान 

स्पष्ट वदसत नव्हतां. दाढी िाढलेले बाबासाहेब गागाभट्टाांच्या 
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भूवमकेत एखाद्या ऋषीसारखे भासत होते आवण तो 

राज्यारोहणाचा क्षण, ज्या वठकाणी तीन-साडेतीनशे िषांपूिी 

घडला त्याच वठकाणी, तेिढ्याच उत्साहात, तेव्हढ्याच 

जोषात, त्या िैभिाची चणुकु दाखिणाऱ्या सावहत्यासह 

घडून आला. सारा जीि पायात गोळा करून नाचलो 

त्यावदिशी !  

आत्ता वलहीतानाही, डोळ्यातलां पाणी आिरत नाहीए  आवण 

मग त्याच वदमाखात वशिछत्रपतींची वमरिणूक वनघाली 

जगदीश्वरमांवदराकडे! असांख्य मशाली पेटल्या होत्या. वशांग े

िाजत होती, ड्फ कडाडत होते. अष्टप्रधान आवण 

छत्राखाली असलेले महाराज सारजेण त्याच िैभिात 

मांवदराकडे वनघाले. पोिाडे, गाणी, पदय नसुता कल्लोळ 

उठला होता. तब्बल दोन तासाांनी ही वमरिणूक 

जगदीश्वराच्या मांवदरात पोहोचली. महाराजाांनी आवण इतर 

सिांनी जगदीश्वराचे आवण वशिसमाधीचे दशचन घेतले आवण 

मग समाधीच्या चौथऱ्यािर तो वशियोगी, गागाभट्टाांच्या 

िेषात बोलायला ऊभा रावहला.  

तब्बल तासभर नसु्ती वशिगांगा ओसांडून िहात होती.  शेिटी 

एक िाक्य म्हणाल,े "आज एकतीस वडसेंबर१९९५, सार 
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जग िषाचअखेर साजरां करीत असताना आपण एक इवतहास 

इथ घडिला आहे. साऱ्या जगापेक्षा िेगळ्या, जगािेगळ्या 

पद्धतीने". परतताना माझ्या पाठीिर हात ठेऊन म्हणाले, 

"करुन दाखिलतां तमु्ही!"  बास ! आणखी काय हिां होतां?  

ती सांध्याकाळ, राजसभेत साकारायला वमळालेला तो 

शाहीर, तो राज्यावभषेक, रायगडाला जायला 

लागल्यापासूनच माझां आयषु्ट्यभराचां स्िप्न होतां ते, ते आज 

साकार झालां होतां. मन भरून आलां होतां. 
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२२. सांज ये गोकुळी ...... 

 

गेल्या तीस िषाचत रायगड हा आयषु्ट्याचा अविभाज्य भाग 

झालाय.एखाद्या िषाचचा जरी गॅप पडला तरी जीि कासािीस 

होतो. पांचिीसेक इवतहास सांस्करण वशबीर े झाली गेल्या 

तीस िषाचत रायगडािर. सगळ्या आखीि कायचिमात दसुऱ्या 

वदिशीचा सांध्याकाळचा कायचिम म्हणजे टकमक टोकािर 

वकां िा वहरकणी टोकािर बसून बाबासाहेब परुांदऱ्याांच्या 

आिाजात, प्रतापरािाांच्या बवलदानाची गाथा ऐकिणे. नीरि 

शाांततेत कथेतली शेिटची भैरिी पूणच व्हायची. बरोबरीचे 

पांचिीस, पननास, शांभरजण भारािलेले, डोळ्याांच्या कडा 

ओलािलेल्या. कुणाच्या पापण्याांना तोही भार सहन व्हायचा 

नाही. नजर समोर सूयाचिर वखळलेली. 

कोकण वदव्याच्या उजव्या हाताच्या डोंगरराांगेला वचकटलेला 

अस्ताला जाणारा सूयच. सगळे स्तब्ध असायचे. आकाश 

सगळां विरागी भगव्या रांगानां माखलेलां. कुणाचीच काहीच 

बोलायची इच्छा नसे. साांजिेळ अशीच कातरिेळेत 

पररिवतचत झालेली आवण अचानक आशाताई ांची आलाप 

कानािर यायची सोबतीला सधुीर मोघ्याांचे दैिी शब्द अन् 
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श्रीधर फडक्याांच स्िगीय सांगीत ... साांज ये गोकूळी .. 

सािळी सािळी. त्या वतकडे पार वक्षतीजापासून वनघालेला 

भाला खच्चकन हृदयात घसुायचा. आत्ता या क्षणापयंत 

पापण्याांआड दडिलेला आसिाांचा पूर बाांध फोडून बाहेर 

िाहू लागायचा. समोर पसरलेला अफाट सहयावद्र. पाचाडिर 

उतरणारी शेिटची सूयचवकरणे, गळ्यातली घाटरां िाजिीत 

वहरकणीिाडीकडे परतणारी गरुां. आता या िेळेला या 

गाण्याच्या पाश्वचभूमीला आणखी काय हिां? गाण्यातली ओळ 

न् ओळ समोर साकारत असायची. 

`पिचताांची वदसे, दूर राांग 

काजळाची जणू, दाट रघे` 

या रघेेिरच तो सूयचनारायण टेकलेला असायचा. 

`धूळ उडिीत, गाई वनघाल्या 

शाम रांगात, िाटा बडुाल्या ` 

वहरकणीिाडीत वकां िा रायगडिाडीत परतणाऱ्या गायींचे 

कळपही दृष्टीस पडायचे. 

`माऊली साांज, अांधार पानहा 

विश्व सार,े जणू होई कानहा`  
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सभोितालचा दाटून येणारा अांधार सोबतीला त्याच 

सािळ्या चाहूली घेऊन येत असे. िाटायचां आता इथून 

ऊठूच नय,े असच त्या अांधाराच्या पाांघरूणात गडूुप व्हाि. 

काही काही गाणी एखाद्या वठकाणासाठीच वलहीली आहेत 

वकां िा त्या गाण्याांचा पारलौवकक अथच त्या वठकाणीच 

उलगडतो अस काहीसां असािां. त्यामळेु आजां कुठही हे गाणां 

ऐकलां की मी वहरकणीिर मनाने कधीचां पोहोचलेला असतो. 

डोळे अांतरात िळतात. तीच ती वचरपररचीत दृश्य मावलका 

सरुू होते. शरीर कुठेही असलां तरी मन रायगडाच्या 

कातळािर विसाित.  

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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२३.  र्ाळल्या फुलांत व्यथव, गधं शोक्षधतो जुना ! 

 

दोन िषच ....... तब्बल दोन िषच होऊन गेली रायगडला 

जाऊन. दोन िषांपूिी एका मवहनयात तीन िेळा गेलो होतो. 

आज पनुहा वनघालो आहे. अलीकडे गडािर वफरताना, 

पूिीचा माहोल जाणित नाही. सगळीकडे गदी, कचरा, 

मोबाईलिर लािलेली गाणी, आरडाओरडा, घोषणा हे सगळां 

पाहून मनािर ओरखडे उठतात.  

१९८० ते ९० च्या दशकात काय िातािरण असायचां. 

मळुात अशा स्फूतीस्थळी कसां िागािां याच्या 

आचारसांवहताच नाहीत. वहांडणाऱ्याांपाशी सारासार वििेक 

नाही. अशा पवित्र वठकाणी िािरताना, वतथल्या 

िातािरणात असलेली ऊजाच आपल्या अांतरांगात भरून घेता 

आली पावहजे. तो भारलेला काळ मनाने का होईना समजून 

घेता आला पावहजे.  

श्री. वशिछत्रपतींच्या पािन पदस्पशाचचे भाग्य लाभलेले ते 

चौथर,े ते दरिाजे, याांच्यािर हात वफरिून त्या चैतनयाचा 

मागोिा घेता आला पावहजे. सश्रद्ध मनानां सगळीकडे वहांडून 

आपली गडयात्रा सफुळ करून घेतली पावहजे. वदसणारां 
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आवण जाणिणारां वचत्र नेमकां  याच्या विपरीत आहे म्हणून 

अलीकडे गदीच्या िेळी जायलाच नको िाटतां.  

दोन-तीन वजिलगाांसमिेत रात्र-रात्र केलेल्या भटकां तीच्या 

आठिणी, पौवणचमचे्या रात्री टकमकिर बसून रहाळभर 

पसरलेल्या चाांवदण्याचा अनभुि घेणां, रात्रीची वसांहासन ते 

समाधी अशी केलेली मूकयात्रा, हे सारां आता मनाच्या खोल 

आठिणीत साठिलां गेलांय.  

िाळल्या फुलात व्यथच, गांध शोधतो जुना ..... अशी मनाची 

अिस्था झालीयां. तरीही ओढ काही सटुत नाही. जनुी 

माणसे आठितात, बाबूरािच्या आईने गालािर हात 

वफरिून, कानवशलािर कडाकडा बोटे मोडत काढलेली दृष्ट 

आठिते, लग्न झाल्यािर पवहल्याांदा बायकोला गडािर 

घेऊन गेलो होतो तेव्हा बाबूच्या बायकोने वहची साडी, खणा-

नारळाने भरलेली ओटी आठिते, कुणी पे्रमाने खाऊ 

घातलेली दहीसाखर, कुणाचां मधरु ताक, कुणाची गरम गरम 

वपठलां भाकरी आवण कोजावगरीच्या ऐन मध्यरात्री 

समाधीपाशी गरम-गरम दधुाचा ताांब्या घेऊन उभा असलेला 

िसांता .... काय काय आवण वकती साांगू ?  
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चला,  यातलां या खेपेस काय अनभुिायला वमळतांय बघू ! 

अगदीच काही नाही वमळालां तरी त्या यगुपरुुषाच्या समाधीचां 

दशचन आवण आशीिाचद आहेच. तो मात्र कधीही नाहीसा 

होणार नाही याची खात्री आहे म्हणूनच ही एकसष्टािी 

िारी..... 

 

 

(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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२४. दुगव प्रकाशक्षचिे 

 

 

सूयोदयापूिीची प्रसनन पहाट, कधी होळीच्या माळािर, कधी 

नगारखानयासमोर, कधी बाजारपेठेत, तर कधी 

वशिसमाधीपाशी कॅमेर े रोखून वमत्र बसलेले असत. कधी 

आवण कुठून तो तेजाचा गोळा गपकन बाहेर येतो याचा 

अांदाज घेत मी शेजारी उभा असे.  

िातािरणात पसरलेलां धकुां , कधी उजव्या आवण डाव्या 

डोंगरराांगाांमधून उतरलेले ढग असां सगळां भान हरपून 

टाकणारां िातािरण असे. या माझ्या दगुचवमत्र फोटोग्राफसचिर 

गो नी दाांडेकराांनी म्हणजेच स्ि. अप्पाांनी काढलेल्या असांख्य 

दगुच वचत्राांची मोवहनी पसरलेली असे, म्हणून मग प्रत्येक 

फे्रममध्ये एखादां झाड, एखादां झडुुप, अगदीच काही नाही तर 

एखादी झाडाची फाांदीतरी घेण्याची धडपड सरुू असे.   

स्ि. अप्पाांनी त्याांच्या काढलेल्या असांख्य 

दगुचप्रकाशवचत्राांमधून हे असांच जड आवण चेतनाचां बेमालूम 

वमश्रण केलेल असे. एखादा पडका बरुुज, भेगाळलेली 

तटबांदी, िाड्याचे चौथर,े समाध्या, याांची प्रकाशवचत्रां घेताना 

अशी एखादी चैतनयाची खूण सोबत जोडली की, ते 
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प्रकाशवचत्र बोलकां  होई, त्याला चेतनेचा स्पशच लाभे. त्यातही 

काही विवशष्ट वठकाणाांची प्रकाशवचत्र विवशष्ट कोनाांतून, 

विवशष्ट झाडाच्या अांगाने घेत त्या वठकाणाांसह स्ि. अप्पा त्या 

झाडाच्या फाांदीलाही कायमचां स्मतृीत वलहून ठेिीत. 

सोबतच्या कोलाजमध्ये स्ि. अप्पाांचां असांच एक रायगडाच्या 

महादरिाज्याचां प्रकाशवचत्र जोडलां आहे. त्या फाांदीचा 

िळणदार बाक स्ि. अप्पाांच्या वनरीक्षणशक्तीची कमाल 

दाखितो. अशी ही असांख्य दगुचम वचते्र जड-चेतनाांची लगट 

दशचिणारी, पावथचिाला चैतनयाचा स्पशच बहाल करणारी, 

इवतहासातल्या वशिस्पशाचला ितचमानातला हृदयस्थ भाि 

प्रकट करणारी. यासाठीसदु्धा आपण स्ि. अप्पाांचे ऋणी 

आहोत.  

 

 

 

 

 

 

 

(फोिो - स्र्. गो. नी. दांडेकर) 
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२५.  क्षदव्याखाली अंधार.... 

 

दगुचमहषी अप्पासाहेब दाांडेकराांनी वलहून ठेिलांय,  कुठल्याही 

वकल्ल्यािरून एक सूयोदय, एक सूयाचस्त पावहल्यावशिाय 

गडािर एक मकु्काम केल्यावशिाय खऱ्या अथाचने वकल्ला 

समजत नाही.  

रायगड, राजगड, पनहाळा यासारखे वकल्ले पणुचपणे पाहायचे 

म्हटले तर तीन-चार वदिस तरी लागतातच. सन एकोणीसशे 

ऐ ांशी साली जेव्हा वकल्ले वहांडायला सरुुिात केली, 

तेव्हापासून कधीच गडाला भोज्जासारखे वशिून परतलो 

नाही. कधी दोन वदिस, कधी तीन वदिस, तर कधी सलग 

आठिडाभर गडािर रावहलो. या तीस-पस्तीस िषाचत जिळ 

जिळ पासष्ठ िेळा रायगडािर गेलो, रावहलो. त्याकाळात 

रायगडािर मकु्कामासाठी असलेल े पयचटक वनिास, त्याांची 

व्यिस्था पाहणार े श्री. वहिळे नािाचे व्यिस्थापक, 

उपाहारगहृाची व्यिस्था पाहणारा श्री. बाबू शेडगे ही जणू 

घरची माणसां होती.  

वहरकणीच्या टोकाकडे जाताांना डाव्या हाताला असलेल्या 

कड्याच्या टोकािरचे पयचटक वनिास हे एक अत्यांत रमणीय 
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वठकाण होतां. कड्याच्या टोकािरचा सहा नांबरचा सूट हे 

माझां नेहमीचां राहण्याचे वठकाण. सांध्याकाळी त्याच्या 

पायऱ् याांिर बसलां की, समोर सूयाचस्त वदसायचा. हळूहळू 

खालचां पाचाड अांधारात गडूुप व्हायचे. उपहारगहृाच्या 

समोरचा व्हराांडा ही माझी दसुरी आिडीची जागा. जेिण 

झाल्यािर वतथे खचुी टाकून बसलो की तासनतास कसे 

वनघून जायचे कळायचांच नाही.  

ऐन पािसाळ्यात तर पािसाची झड लागलेली असायची, 

धकुटाचे लोटच्या लोट चालून  यायचे. राणीिशाकडून 

डाव्या हाताने खळाळत येणारा ओढा पढेु कड्यािरून 

खाली उडी मारायचा. त्यािर पूिी लाकडी फळ्याांचा पूल 

होता. मला तर शोले या वहांदी वपक्चरमधल्या शेिटच्या 

सीनमधल्या लाकडी पुलाचीच आठिण यायची. वकती 

मानयिराांबरोबर त्या व्हराांड्यात गप्पा रांगल्या.  डाव्या हाताचां 

मेणा दरिाजाच्या समोरचां छोटांसां पठार दसऱ्याच्या समुारास 

सोनकी आवण तेरड्यानां भरून जायचां. नसुता फुलाांचा 

गावलचा पसरलेला असायचा. एक छोटा चौथरा ि त्यािर 

एक छोटीशी महादेिाची वपांड आवण समोरचा सबुक 

लहानसा नांदी त्या पररसराला पावित्र्य बहाल करीत असे. 
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वकतीतरी िेळा पहाटे थांडीत कुडकुडत मी वतथे उभा राहून 

सूयोदयाची रांगपांचमी पावहली आहे.  

वकतीतरी िेळा कोजावगरी पौवणचमेला त्या खडकािर बसून, 

बाबूनां पाठिलेले गरम गरम दूध घेत गप्पाांचे फड रांगल े

आहेत. अगदी अलीकडे मोबाईलफोन आल्यानांतरची एक 

आठिण आहे. कै. अप्पाांची कनया सौ. िीणाताई आवण 

जािई श्री. विजयराि, काही स्नेह्याांना घेऊन रायगडािर गेल े

होते. पयचटक वनिासात मुक्कामाला होते.  वहिाळ्याचे वदिस 

होते, गप्पा मारता मारता राजिाड्यात अांधार झाला. मेणा 

दरिाज्यातून बाहेर आले तर गच्च धकुां .   जेिायला बाबूकडां 

उपहारगहृात जायचां होतां. पण रस्ताच सापडेना.  

 सौ. िीणाताई ांनी मला फोन केला, मी सोलापूरला घरात ! 

त्याांना म्हटलां, "असांच उजव्या हाताला जाऊन वपांडीच्या 

चौथऱ् यापाशी थाांबा. मी बाबूला फोन करतो, त्याचा पोरगा 

येईल तमु्हाला घ्यायला." बाबूला फोन केला तर त्याांनी 

धाित जािून, त्याांना हाताला धरून उपहारगहृात जेिायला 

नेलां. अशा वकतीतरी आठिणी.  

पण या सगळ्या सखुाला कोणाची दृष्ट झाली कुणास 

ठाऊक? इ. स. २००६-०७ च्या समुारास, पयचटन खात्याने 
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हे पयचटक वनिास एका अमराठी वबल्डरला चालिायला 

वदलां.  त्याांनी त्याचां रूपचां बदलून टाकलां. ते आता 

कमवशचयल झालां. कधीही जाऊन हक्कानां श्री. वहिळेंना 

साांगून पथारी पसरायची सोय सांपली. श्री. बाबूलासदु्धा 

नूतनीकरणाच्या नािाखाली अक्षरशः गडाखाली हाकलून 

वदलां. एक रम्य स्िप्न भांगलां. नव्हे.... रायगडािरचां आमचां 

घरच उध्िस्त झालां. त्यानांतर वतथला ठाि सटुला.  

पढुां मग 'फावहयान' िादळ आलां, त्यानां दोन-चार सूटिरचे, 

डॉवमचटरीिरचे पते्र उडिून पार टकमकच्या पलीकडच्या 

दरीत फेकून वदले. रोपिे सरुु झालाच होता. लोकां   सकाळी 

गडािर येऊन सांध्याकाळी खाली परतू लागली.  

असाच मागच्या िषी, एका शाळेच्या विद्याथ्यांना घेऊन गेलो 

होतो. कशीबशी तग धरून असलेली एक डॉवमचटरी, त्यात 

रावहलो. नकुतीच पयचटन खात्याने वकल्ल्याांिर हेररटेज 

हॉटेल काढण्याची योजना जाहीर केली आहे. ती चूक का 

बरोबर, हा या लेखाचा विषय नाही, पण रायगडासारख्या 

अत्यांत महत्त्िाच्या वठकाणी असलेलां एक देखणां पयचटक 

वनिास, ज्याांना गेल्या दहा-पांधरा िषाचत साांभाळता आलां 

नाही, त्याांनी इतर वकल्ल्याांिर पांचताराांवकत हॉटेल 
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काढण्याच्या िल्गना कराव्यात हाही एकापरीने  विनोदच 

आहे. या सांकल्पनेला वशिभक्ताांचा कडाडून विरोध होतो 

आहे, पण समजा, झालचां एखादां हेररटेज हॉटेल तर मात्र ही 

रायगडािरची पयचटक वनिासाची भग्न िास्तू आवण 

माझ्यासारखे त्या िास्तूचे िास्तपूुजक 

म्हणतील......वदव्याखाली अांधार. 

 
 (फोिो- © अॅड. आनंद रा. देशपांडे.) 
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२६. साकडं .... 

 

या िषी पाऊस जरा लिकरच आला. जेष्ठाच्या शेिटचे 

शेिटचे िळिाचे एक दोन तडाखे सांपताहेत, तोिरच 

पविमेला मेघाांनी फळी धरली. िाऱ्याचां भूत अांगात 

आल्यासारखां इकडून वतकडून पळू लागलां. त्यानां त्या 

ढगाांच्या फळीतले चार दोन चकुार अवतउत्साही ढग पकडले 

आवण त्याांना पढुां घालून पळित आणलां आवण रायगड थोडा 

वशांपडून घेतला. खरपूस भाजलेल्या मातीचा आवण मरुुमाचा 

िास सटुला. सोनकी, तेरडा आवण इतर गितफुलाांनी 

पटापटा आपापल्या जागा धरल्या आवण अजून मगृ 

उजाडतो न उजाडतो तोच काडकन विजेचा चाबूक ओढीत 

पाऊस येऊन दाखल झाला. 

गेला आठिडाभर सांततधार सरुू होती. अवजबात खळ 

नव्हता. एव्हाना साांदी सापटीतले छोटे झर,े मोठे खळाळ, 

धबधबे सरुू झाल े होते. एकाच गोष्टीची कमी होती. 

कुठल्याच वशिभक्ताचा पायरि येत नव्हता, चाहूल लागत 

नव्हती. जेष्ठातला राज्यावभषेकाचा उत्सिसुद्धा जेव्हा सनुा 

सनुा गेला, पाच पननास जणच येऊन अवभषेक करून गेले 
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तेव्हा मात्र वशिसमाधीच्या मनात शांका आली. “काय बरां 

झालां असेल ?” वतनां थोडां िाकून आतल्या श्री. 

जगदीश्वराच्या नांदीला हाक मारली. पण तो वढम्म काही 

हलेना. तेव्हा मग नगारखाना हसून वतला म्हणाला, "अगां, 

त्याचां लक्ष बाहेर असतां कधी ? कायम मान, नजर आवण 

कान आांत गाभाऱ्याकडे टिकारलेले ! थाांब, मीच थोरल्याला 

विचारतो" म्हणून त्यानां मान जराशी िर केली आवण 

राजसभेच्या नगारखानयाकडां बघून हात हलिला. थोरलाही 

त्याच वचांतेत पडला होता. त्यानांही धाकटयाला बघून हात 

हलिला. तेिढयात एक िाऱ्याची झळूुक खालच्या 

दरिाज्यातून चालली होती, वतला थाांबिीत त्यानां 

धाकटयाला वनरोप वदला "सांध्याकाळी वदिस मािळायच्या 

िेळेला वशिसमाधीला घेऊन होळीच्या माळािर ये. वतथां 

वनिाांत भेटू. मी सदरलेा, मेघडांबरीला आवण राणीिशाला 

वनरोप देतो". 

सांध्याकाळी वदिस बडुायला घटकाभर वशल्लक असताना 

वशिसमाधी अन्  श्री. जगदीश्वराचा नगारखाना होळीच्या 

माळािर आले. चटकन जाऊन त्याांनी वशरकाईला डोकां  

टेकिलां, िळाले तो, पतुळ्याच्या उजिीकडून राणीिसा, 
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राजसदर आवण नगारखाना येताना वदसले. मग वतथच 

पतुळ्यासमोर ऐसपैस बैठक बसली. राजसदर  

वशिसमाधीला म्हणाली, "आपण एिढया लाांबून इथां येऊन 

बसलो, जरा त्या बाजारपेठेला हाक मार की." वशिसमाधी 

म्हणाली, "मी बाई तमुच्यात ियानी सगळ्याांत लहान, माझा 

जनमच मळुी १९२५चा ! तमु्ही सगळे एका ियाचे, पार 

थोरल्या राजाांपासूनचे, तमु्हीच हाक मारा." त्यात काय एिढां 

म्हणून राणीिशाने बाजारपेठेला हाक मारली. तो बाजारपेठ 

उत्तरली, "तमु्हाला काय िाटलां, मला ऐकू आलां नाही ? 

येतच होते मी, हे बघा" म्हणून वतनां नसु्त इकडां तोंड 

िळिलां. पतुळ्यातले राजे या गप्पा ऐकून गालातल्या गालात 

हसले.  

इकडच्या वतकडच्या गप्पा झाल्यािर थोरल्या नगारखानयानां 

विषयाला हात घातला, " यािषी अजून वशिभक्ताांची गदी 

कशी नाही ?" "मी साांगू ? मी साांगू ?" म्हणत वशिसमाधी 

पढुां सरकली. "साांग बाई, तू साांग, ियानां लहान असलीस 

तरी तझुा मान मोठा." राजसदर म्हणाली. "अगां, तसां नाही 

ग, परिा अवभषेकाला आलेली मांडळी जेव्हा माझ्या पायािर 

डोकां  ठेिीत होती ना, त्यािेळी सगळे मनातल्या मनात 
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प्राथचना करत होते की हे महामारीचां सांकट लिकर नाहीस 

करा महाराज." "अस्सयां होय, तरीच परिा अवभषेकाच्या 

िेळेस सगळे तोंडाला शेल े गुांडाळून आल े होते" मेघडांबरी 

पटुपटुली. तेव्हढयात, श्रीगोंदयाच्या टोकाकडून आलेला 

िाऱ्याचा सोसाटा होळीच्या माळािर पोहोचला. ही सगळी 

बडी मांडळी वतथां एकत्र झालेली पाहून, तो वतथचां 

त्याांच्याभोिती घोटाळू लागला. त्याांच्या चचेिरून उडत 

उडत विषय त्याच्या कानािर पोहोचला.  

त्यालाही आियच िाटलां. मग त्यानां मनाशी एक वनिय केला, 

या सगळ्याांकडे िळून तो म्हणाला, "मांडळी, तमु्ही सगळे 

एकत्र आलेले पावहल्यािरच, माझ्या लक्षात आलां होतां का 

विषय गांभीर आहे. ह्याच्या त्याच्या हातून सटुणारा नाही.  

ह्या महाराजाांच्या पतुळ्याच्या साक्षीनां साांगतो, हा असाच 

तडक प्रतापगडािर जातो, आई भिानीला साकडां घालतो 

का या लेकराांिर आलेल्या सांकटातून त्याांची सटुका कर, 

त्याांना पोटाशी घे आवण त्या आवदमायेचा उजिा कौल 

घेऊन तमु्हाला साांगायला येतो का वदिाळीला तमुची लेकरां 

तमुच्या दशचनाला येत्याल. गड पनुहा नाांदता होईल. पनुहा 

चौघडा िाजल, पनुहा घांटा घणाणतील, पनुहा झेंडे 
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फडफडतील, थोडी कळ सोसा ! " त्या िाऱ्याच्या झोतानां 

या सगळ्याांच्याभोिती एक वगरकी घेतली आवण पतुळ्याच्या 

पायाांना स्पशच करून तो पहाता पहाता पोटल्याच्या 

डोंगरािरून प्रतापगडाकडे वनघून गेला. 

 
(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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२७.  चुकक्षलया माये ...... 

नऊ माचच २०१९ ला फत्ते वशकस्तच्या सांवहतेच पूजन 

करून आवण सांवहता वशिसमाधीसमोर आशीिाचदासाठी 

ठेिून रायगडािरून परतलो. त्यानांतर मागच्या िषचभरात 

रायगडला जाता आलां नाही. नांतर हे िादळ ! राहून राहून 

सारखी माहेराची आठिण यायची. मग या तीन चार 

मवहनयात निीन पसु्तकाचां लेखन झालां. त्यातले साताठ 

लेख रायगडािर वलहीले. त्यावनवमत्ताने मग मनाने साताठ 

िेळा रायगडािर जाऊन आलो. 

अलीकडचा गदीत हरिलेला, घोषणा, जयघोषाांनी दमुदमूुन 

गेलेला, रोपिे झाल्यानांतरचा रायगड ज्याांनी पावहला, त्याांना 

आम्ही पावहलेल्या, आम्ही अनभुिलेल्या, आम्ही जगलेल्या 

रायगडाची कल्पनाही करता येणार नाही. उनहाळा, 

पािसाळा, वहिाळा तीनही ऋततु आम्ही रायगडाची लेकर े

त्याच्या अांगाखाांद्यािर बागडलो आहे. वदिस म्हण ूनये, रात्र 

म्हणू नय,े ऊन म्हण ूनये, पाऊस म्हणू नये, मनात आलां की 

उठािां आवण समाधीकडे चालू लागािां. रात्री अपरात्री िारा 

झडुुपातून शीळ घालत असायचा, लख्ख चाांवदणां पडललेां 

असायचां.  
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जे काय दो-चौजण बरोबर असतील, त्याांना घेऊन 

समाधीला जायचां आवण दशचन घेऊन समाधीच्या आसपास 

फतकल मारून बसायचां. काळाचां भान नाही, िेळेची वचांता 

नाही.  सांपूणच घरात आई ज्या खोलीत असेल, वतच्या 

भोिती भोिती पोरां, जशी खेळत रहातात तस समाधीच्या 

आसपास बसून असायचां. हे झालां अवलकडच्या दहा पांधरा 

िषाचतलां.  

त्याच्या आधी म्हणजे साधारण दोन हजार सालापयंत 

आमचा मकु्कामच श्री. जगदीश्वराच्या देिळात असे. जे काही 

तीन चार वदिस गडािर रहात असू, वततके वदिस आमच्या 

सॅक देिळाच्या एका कोपऱ्यात ठेिून आम्ही गडभर भटकत 

असू. सकाळी उठून तोंड धिुायला बारा टाक्यािर, मग 

िसांताकडे चहा नाष्टा, मग बादल्या हातात घेऊन शाही 

स्नानासाठी काळा हौद, दपुारी जेिायला बाबरुािकडे 

एमटीडीसीला, रात्री िसांताच्या झोपडीसमोर कुडाच्या 

छपरात गरम गरम भाकरी अन वपठलां. थांडी असेल तर 

मकु्काम देिळात कोपरा पकडून, नाहीतर श्री. जगदीश्वराच्या 

नगारखानयात. अफाट तारकाांचां नक्षत्रमांडळ अांगािर पाांघरून 
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झोपून जायचां. सकाळी धनगरिाड्यातले कोंबडे आरिू 

लागले की जाग यायची. 

वकती प्रसांग, वकती आठिणी ? 

वसांहासनासमोर मशाली लािून वदलेली व्याख्यानां, नीरि 

शाांततेत मध्यरात्री श्री. जगदीश्वराच्या रांगवशळेिर बसून 

म्हटलेले अभांग, कधी एकटे दकुटे तर कधी शे-शांभर 

विद्याथी बरोबर घेऊन, रात्री वसांहासन ते समाधी काढलेल्या 

मूकयात्रा, पौवणचमेच्या चाांदण्यात टकमकीच्या टोकािर 

पालथां पडून वनरखलेला रहाळ, सूयाचस्ताच्या िेळेस 

वहरकणीच्या टोकािर बसून अनभुिलेली आभाळातली 

रांगपांचमी, हाताच्या अांतरािर आभाळात वस्थरािलेला 

ससाणा आवण मग त्याचां बाणासारखां जवमनीकडे झेप घेणां. 

रोपिे सरुु झाला तशी आमच्या माहेरची गदी िाढली. 

भारलेपण हरिलां. ऐकू येऊ लागल्या त्या तारस्िरात 

वदलेल्या घोषणा, मोबाईलिरची ककच श्श गाणी. जाणित होतां 

या बदलाला सामोरां जाि लागणार, आपल्या सियी 

बदलाव्या लागणार. बुवध्दला पटत होतां पण मनाची तयारी 

होत नव्हती. पूिी गड उतरून वनघताना शेिटी समाधीच 

दशचन घ्यायची िेळ यायची तेव्हा ह्रदयात कालिाकालि 
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व्हायची, गळ्यात आिांढा दाटून यायचा, िाटायचां आता 

पनुहा कधी माहेरी आईकडे यायला वमळणार ? पायाला 

मणामणाची ओझी बाांधल्यासारखे जड पायाांनी एकेक पायरी 

उतरत असू. महादरिाजाचा उांबरा ओलाांडून िळून 

उांबऱ्यािर डोकां  टेकिलां की डोळ्यातून दोन तरी वटपां 

उांबऱ्यािर गळल्यावशिाय रहायची नाहीत. खाली 

वचतदरिाजापाशी एसटी उभी असे. मदु्दाम वखडकी पकडून 

बसायचो. कोंझर येईपयंत रायगड िेगिेगळ्या कोनातून 

वदसत रहायचा. तकुोबाांनी िणचन केलेल्या अभांगासारखी 

अिस्था व्हायची, 

`कनया सासऱु्यासी जाये,   

मागे परतोवन पाहे ..  

तैसे झाले माझ्या जीिा   

केव्हा भेटसी केशिा ....?` 

िर वलहीलां तस या सहा मवहनयात आठिून आठिून या 

माहेरच्या आठिणी वलहील्या. आता मात्र धीर धरिेना  

झालाय. त्याच अभांगात म्हटल्याप्रमाणे,  

`चकुवलया माये बाळ हुरहुरू पाहे, 
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जीिनािेगळी मासोळी  तैसा तकुा तळमळे` .....अस झालयां. 

शक्य असतां तर ती भिानी तलिार हातात घेऊन त्या 

चीनचा कोथळा बाहेर काढला असताां .. पण ........ 

 

 
(फोटो- सोशल वमवडयािरून साभार) 
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लेखकाचा पररचय 

ॲड. आनदं रा. दशेपांडे. 

• क्षशिण :- बी. कॉम. एल.एल.बी. एम. ए. 

(इवतहास) 

• माजी सदस्य :- गडसांिधचन सवमती 

महाराष्ट्र शासन  

• माजी सदस्य :- महाराष्ट्र राज्य नाट्य 

पररवनरीक्षण मांडळ 

• महाराजा वशि-छत्रपती प्रवतष्ठानवनवमचत ि 

श्रीमांत वशिशाहीर बाबासाहेब परुांदर े

वदग्दवशचत "जाणता राजा" या महानाट्यात 

१९८८ पासून सहभाग. 

• आत्तापयंत २७५ प्रयोगातून मध्यमियीन 

वशिाजीमहाराज, सूत्रधार, शाहीर या भूवमका 

सादर. 

• या प्रयोगाांच्या वनवमत्ताने १९९७ साली 

अमेररका ि २०१५ साली इांग्लांडचा दौरा. 
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• पणु्यातील आांबेगाि येथे महाराजा 

वशिछत्रपती प्रवतष्ठानच्या ितीने साकारल्या 

जाणाऱ्या "क्षशर्सृष्टी" या भव्य प्रकल्पाचा 

सल्लागार म्हणून जबाबदारी. 

• दगुचमहषी गोपाल नीलकां ठ दाांडेकर याांच्या 

सावहत्यािर आधाररत "पुनभेि-गोनीदांच्या 

साक्षहत्यकृतींची" हे पसु्तक प्रकावशत. 

• दगुचभ्रमांतीतील अनभुिाांिर आधाररत 

"कातळ मनीचा ठार्" हे लवलत लेखाांचे 

पसु्तक प्रकावशत. 

• गेल्यािषी विविध विषयाांिरील स्फुट लेखाांचा 

सांग्रह असलेला "काही जनातलं काही 

मनातलं" हा लेखसांग्रह पसु्तकरुपाने 

प्रकावशत. 

• गोनीदा दगुच पे्रमी मांडळाच्याितीने आयोवजत 

केल्या जाणाऱ्या दगुच सावहत्य सांमेलनाांचा 

सांस्थापक सदस्य. 
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• विनय धमुाळे वनवमचत ि वदग्दवशचत लोकमानय 

वटळकाांच्या जीिनािर आधाररत 

"लोकमानय"  या वहांदी दूरदशचन मावलकेत 

आद्य िाांवतकारक िासदेुि बळिांत फडके 

याांची भूवमका सादर केली 

• मणृाल कुलकणी वदग्दवशचत "रमा माधर्" ि 

वदग्पाल लाांजेकर वदग्दवशचत "फजंद" आवण 

"फत्तेक्षशकस्त" या ऐवतहावसक मराठी 

वचत्रपटातून भूवमका. 

• इसिी सन १९९० पासून गेली तीस िषे, 

तीन राष्ट्रीयकृत बकँा, सात सहकारी बकँा, 

तीन खासगी वित्त कां पनया आवण इांवडयन 

ऑइल कॉपोरशेन या राष्ट्रीय सांस्थाांचा 

कायदेशीर सल्लागार (विधी सल्लागार) 

म्हणून कायचरत. 
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ॲड. आनंद रा. देशपांडे यांचे हे ई साहित्यवरचे पहिले पुस्तक 

आनंदाचे डोिी. खालील कव्िरवर हक्लक/पे्रस करताच उघडेल 

   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anandache_dohi_anand_deshpande.pdf
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ई साहहत्य प्रहिष्ठानचे हे िेरावे वर्ष. 

ॲड. आनंद रा. देशपांडे यांचे हे ई साहित्यवरचे िे दुसरे पुस्िक. 

 

ॲड. आनिंद रा. दशेपािंडे ह ेएक ज््ेष्ठ लेखक व रांगकर्मी म्हणनू 

र्महाराष्ट्राला र्माहहत आहते. साहहहत्क वतुुळाांत त्ाांचे वजन आहचे, 

पण नवीन सोशल हर्महड्ावरही त्ाांचे साहहत् फ़ार र्मोठ््ा प्रर्माणावर 

वाचल े जाते. त्ाांनी हलहीलेल््ा पसु्तकािंना अनेक व्यार्साक्षयक 

प्रकाशकािंकडून र्ागणी असत े व त्ातनू त्ाांना र्मानधनही हर्मळू 

शकत.े परिंत ूर्राठीतील जास्तीत जास्त र्ाचकािंपयंत आपलॆ साक्षहत्य 

जार् े म्हणनू त्यािंनी ई साक्षहत्यची क्षनर्ड आपल्या पसु्तकािंसाठी 

प्रकाशक म्हणनू केली आह.े  

ॲड. आनिंद रा. दशेपािंडे ्ाांच््ासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सर्व 

पसु्तके ई साक्षहत्यच्या र्ाध्यर्ातनू जगभरातील र्मराठी र्ाचकािंना 

क्षर्नार्लू्य दतेात. असे लेखक ज्यािंना लेखन हीच भक्ती असते. आक्षण 

त्यातनू कसलीही भौहतक अक्षभलाषा नसते. र्राठी भाषेच्या सदुरै्ाने 

गेली दोन हजार र्षे कर्ीराज नरेंद्र, सिंत ज्ञानेश्वर, सिंत तकुारार्ािंपासनू 

ही परिंपरा सरुू आह.े अखिंड. अजरार्र. म्हणनू तर ई साहहत्वर शिंभ ू

गणपलेु (नऊ पसु्तके), डॉ. र्रुलीधर जार्डेकर (९ पसु्तके), डॉ. र्सिंत 

बागलु (१७ पसु्तके), शभुािंगी पासेबिंद (८ पसु्तके), अक्षर्नाश नगरकर 

( चार पसु्तके), डॉ. क्षस्र्ता दार्ले (सात पसु्तके), डॉ. क्षनतीन र्ोरे 

(२६ पसु्तके), अनील र्ाकणकर (९), अनिंत पार्सकर(४ पसु्तके), 
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र्ध ूक्षशरगािंर्कर (६), अशोक कोठारे (बारा हजार पानािंचे र्हाभारत), 

श्री. क्षर्जय पािंढरे (ज्ञानेश्वरी भार्ार्व), र्ोहन र्द्वण्णा (जागक्षतक 

कीतीचे र्ैज्ञाक्षनक), सिंगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १६ पसु्तके), 

क्षर्नीता दशेपािंडे (७ पसु्तके) उल्हास हरी जोशी(६), निंक्षदनी दशेर्ुख 

(५), डॉ. सजुाता चव्हाण (८), डॉ. र्षृाली जोशी(१६), डॉ. 

हनरु्मलकुर्मार फडकुले (१९), CA पनुर्म सांगवी(४), डॉ. नांहदनी 

धारगळकर (८), अांकुश हशांगाडे(५), आनांद दशेपाांडे(२), हनलीर्मा 

कुलकणी, अनाहर्मका बोरकर असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले 

लेखक ई साक्षहत्यच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकािंपयंत 

क्षर्नार्लू्य पोहोचर्तात.  

अशा साक्षहत्यर्तूी िंच्या त्यागातूनच एक क्षदर्स र्राठीचा साक्षहत्य 

र्िृ जागक्षतक पटलार्र आपली ध्वजा फडकर्ील याची आम्हाला 

खात्री आह.े यात ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान एकटे नाही. ही एक र्ोठी 

चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठािंतनू नर्नर्ीन लेखक उदयाला येत आहेत. आक्षण या 

सर्ांचा सार्कू्षहक स्र्र गगनाला क्षभडून म्हणतो आह.े  

आक्षण ग्रिंर्ोपजीक्षर्ये । क्षर्शेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट क्षर्जयें । होआरे् जी । 
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