या मित्ाांनो! सांदर पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

वाराणसी
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

पण तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव. लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या. वमत्ाांना हे पुस्तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा
ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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जिक्षण - BE

Mechanical

सध्या जळगाांव येथे Hitachi Automotive Systems मध्ये Process Design Engineer आहे. रे वसांग कर
विझाईनचा अनुभव असनू आताही बाहेरील प्रोजेक्ट विझाईन साठी घेत असतो. Catia V5 आवण Keyshot या
सॉफ्टवेअर साठी ऑनलाइन Tutorials वलहीत असतो. ऐवतहावसक पस्ु तके आवण वारसा स्थळाांबद्दल आवि
आहे. मोिी वलपीची ववशेष आवि आहे. वेळ वमळेल तसे मोिी वलपयाांतर करत असतो. मोिी बाराखिी
वलवहण्याबद्दल मावहतीपर पस्ु तकाचे वलखाण सरू
ु आहे. लवकरच ई सावहत्य वर प्रकावशत करण्याबद्दल प्रयत्नशील
आहे.

मनोगत
नमस्कार, मी िुभम िरद पाटील. ई साजहत्य चा जनयजमत वाचक आहे .
तिी वाचनाची आवड लहानपणापासूनच आहे . ई साजहत्यवरील माझे हे पजहलेच
पुस्तक (प्रवासवणथन). आिच्या या आं तरिालाच्या काळात प्रवासवणथन वगैरे
वेळखाऊ असते असे म्हणतात कारण जवजवध बॅकपॅकसथ आजण फूड ब्लॉगसथ
यां च्या व्हिजडओमधून आपल्याला बरीच आगाऊ माजहती जमळू न िाते. पण माझ्या
मते भावना जकंवा अनुभव व्यक्त करण्यासाठी पु स्तक हे च सवथश्रेष्ठ माध्यम आहे .
जफरण्याची आवड तर आधीपासूनच आहे . पण जफरायचे किासाठी हा बऱ्याच
िणां ना पडलेला प्रश्न आहे . प्रवासात आपल्याला असंख्य वेगळ्या िागा, माणसं
भेटतात त्यां च्याकडे बघून आपण आपल्या सेफ झोन मधून बाहे र पडतो आजण
आपल्यातील आत्मजवश्वास वाढतो. मी प्रवासाच्या गंतव्य जठकाणी पोहोचल्यावर
िक्य असल्यास पायी जकंवा पव्हब्लक टर ान्सपोटथ ने जफरण्याचा प्रयत्न करतो. जवजवध

माणसे, त्यां च्या चालीरीती, खानपान, तेर्ील इजतहास, एखाद्या जवजिष्ट जठकाणची
आख्याजयका हे समिून घेताना घेताना एक वेगळ्याच अनुभवाची जिदोरी सोबत
येते. ताणतणाव कमी करण्यासाठी प्रवास हे एक उत्तम साधन आहे. जफरायला
भरपूर पैसे लागतात असे मुळीच नाही. होस्टे ल जकंवा काऊट सजफिंग मध्ये
भरमसाठ पैसे वाचतात. उलट एकट्याने जफरण्यात अिा काही गोष्टी करता
येतात ज्या कुणी सोबत असताना नाही करता येत. िसे की अचानक जनयोिनात
बदल करायचा असल्यास आपण स्वतः जनमाथ ण घेऊन मोकळं होतो. या
प्रवासासाठी माझे िवळपास एक मजहन्यापासून जनयोिन सुरू होते. त्यामुळे
कुठे ही काहीही अडचणी आल्या नाहीत कारण त्यासाठी पयाथ य जनयोिनाच्या
वेळीच ठरवला होता. अिा या तीन जदवसां च्या माझ्या वाराणसीच्या पयथटनाचा
अनुभवाचा हा छोटासा लेखनप्रपंच !
बहुत काय जलजहणे, तुम्ही सुज्ञ असा..!!!

अपपणपत्रिका
…आत्रण अर्ापतच हा सुुंदर त्रनसगप बनत्रिणाऱ्या
सिपशक्तिमान त्रिधात्यास

नखत्रशखाुंत आसेतूत्रहमाचल
िाराणसी
शुभम् शरद पाटील

दसु र्यव आर्ृत्तीची प्र्तवर्नव
नि्कवर, र्वरविसी २.० म्हिजे िवझ्यव पशहल्यव प्ु तकवची (प्रर्वसर्िानवची) दसु री आर्ृत्ती.
गेल्यवर्र्षीच्यव िकरसक्
ां वतां ीलव ‘ई-सवशहत्य’तर्फे िवझां पशहलां प्ु तक प्रकवशित झवलां होत.ां पशहलां प्ु तक
शलशहलां ते र्फवर्ल्यव र्ेळेत, म्हिजे बस्टॉपर्र बसची र्वट बघत असतवनव जेर्ढव र्ेळ शिळवयचव तेर्ढ्यव
र्ेळेत र्वरविसी सवकवरलां. पशहलांच शलखवि असल्यवने र्वचकर्गवालव आर्डेल की नवही? यवची धवकधक
ू
होतीच. पि र्वचकवचां व उदडां प्रशतसवद शिळवलव आशि आत्िशर्श्ववसवने गरुड भरवरी घेतली. र्वचकवचां व
प्रशतसवद येत होतव आशि आत्िशर्श्ववस र्वढत होतव. आपि शलहू िकतो यवची खवत्ी झवली आशि िग
र्र्षाभरवत पवच शदर्सवत िोडी शिकव, लॉकडवउन १.० यवांचां शलखवि पिू ा झवलां. शिर्वय प्रकवशितसद्ध
ु व
लगेचच झवल.ां यव दोन्सही प्ु तकवनां वसद्ध
ु व प्रचडां प्रशतसवद शिळवलव. यवबद्दल श्री सनु ीळ सवितां सर आशि सपां िू ा
ई-सवशहत्य शटिचे िनवपवसनू आभवर. त्यवांनी र्ेळोर्ेळी के लेलां सहकवया खरांच खपू िोलवचां आहे. शकांबहुनव
त्यवच्ां यवशिर्वय हे िक्य नव्हते.

“तिु चां प्ु तक र्वचतवनव आम्हीच र्वरविसीत शर्फरत होतो, र्वरविसी शर्फरून आल्यवसवरखां र्वटल”ां
अिव पद्धतीचे िेकडो िेल्स, िेसेज आशि र्फोन आले. र्वचकवने प्ु तकवच्यव नवयकवची जवगव घेऊन प्ु तक
अनभु र्िे हवच खरव लेखकवचव शर्जय असतो, असां िलव र्वटतां. जर ते खरां असेल तर शर्जयश्रीने गळ्यवत
िवळ घवतली असां म्हिण्यवस हरकत नवही. र्वरविसीची पशहली आर्ृत्ती कवही अि
ां ी अपिू ा होती असां िलव
नेहिी र्वटत होतां. कवही गोष्टी अव्यक्त होत्यव आशि त्यव व्यक्त करिां िलव आगत्यवचां र्वटलां. उदवहरिवर्ा
सद्यश्र्तीत शर्श्वेश्वर िांशदरवत असलेल्यव शिर्शलांगचव इशतहवस, गांगव आरती, रवजव हररश्चांद्रवची गोष्ट, िलव
र्वरविसीत भेटलेल्यव दोन शित्वनां ी के लेली भवरतवची ्ततु ी, श्री ्र्विी सिर्ा आध्यवशत्िक शर्कवस र्
बवलसां्कवर कें द्र (शदडां ोरी प्रिीत) यवांचे अभतू पर्ू ा कवया आशि िेकडो शकलोिीटर दरू येऊन देिवसवठी करत
असलेले अनष्ठु वन, र्वरविसी सोडतवनव भवर्क
ु झवलेलो िी..... अिव अनेकशर्ध गोष्टी पशहल्यव आर्ृत्तीत
सवांगवयच्यवच रवहून गेल्यव.
र्वरविसी...बनवरस...कविी...िहव्ििवन... इशतहवसवच्यव आधी र्सलेलां िहवनगर. सोळव
िहवजनपदवांपैकी एक. पशर्त् गांगेच्यव कवठी असलेलेले घवट अजनू ही भवरतवच्यव हजवरो र्र्षवांच्यव जवज्र्ल्य

इशतहवसवची सवक्ष देत शदिवखवत उभे आहेत. शहदां ्ु र्वनवचेच नव्हे तर जगवच्यव पयाटनवचे आकर्षाि असलेले
बॅकपॅशकांग डे्टीनेिन. प्रचांड जनु ां आशि तेर्ढांच िॉडना असलेलां िहवनगर... िी इर्ां तीन शदर्सवांच्यव सोलो
बॅकपॅशकांगलव गेलो तेव्हवचे अनभु र्. कवही चवांगले तर कवही र्वईट... अयोध्यव शनकलच्यव शदर्िी नेिकव
बहुसख्ां य िशु ्लि बवधां र् असलेल्यव भवगवत भरकटलो तेव्हवचव अनभु र्, गगां व आरतीचव अनभु र् असे सर्ा
अनभु र् एकत् बवांधनू त्यवांचां गवठोडां तम्ु हवलव शदलां आहे. िनवत सवठर्लेले कवही क्षि, यव क्षिवांनवसद्ध
ु व िेकडो
र्र्षवांचव इशतहवस आशि यवांच्यव जवदतू पिू ा जग सिर्लेलां आहे. र्वरविसी हे कवही शर्शिष्ट अिव कुिवचां नवही,
ते सर्वांचां आहे. शकांबहूनव र्वरविसी म्हिजे जगवचां प्रोटोटवइप आहे.
चलव तर िग िवझ्यव िबदवतां – आर्वजवत – र्वचव - ऐकव िवझी सोलो बॅकपॅशकांग इन र्वरविसी
ह्यव गोष्टी सवांगवयच्यव म्हिनू दसु री आर्ृत्ती प्रकवशित करण्यवच्यव शर्चवर आलव आशि सविांत सरवांनव
शर्चवरलां. सरवांनी लगेचच होकवर शदलव आशि िग परत एकदव सरुु र्वत के ली.
कळशर्ण्यवस अत्यतां आनांद होतोय की यव आर्ृत्तीचे “ऑशडओबक
ु ”सद्ध
ु व आजच प्रकवशित होतेय.
येिवरव कल हव ई-बक
ु आशि ऑशडओबक
ु चव असिवर आहे, हे सवांगवयलव कुिव ज्योतीष्यवची गरज नवही हे

िवत् नक्की. ऑशडओबक
ु बनर्तवनव एक र्ेगळवच आशि प्रसन्सन अनभु र् आलव. त्यवत र्ेगर्ेगळे सवऊांड
इर्फेक्ट्स, बॅकग्रवऊांड इर्फेक्ट्स सिवशर्ष्ट के ले आशि ‘कवनगोष्टी’लव सोन्सयवची झळवळी प्रवप्त झवली.
प्र्तवर्नव खपू लवबां ली त्यवबद्दल क्षि्र्. इशत लेखनसीिव.

िभु ि िरद पवटील.
१४ जवनेर्वरी २०२१
(िकरसक्
ां वतां ी)

“गोदौलीयव चलोगे?”
“जी हवां चलीये.”
“शकतनव सिय लगेगव?”
“कुछ नवही जी दस शिशनट िे चले जवओगे.”
िी व्यर्श्र्त बॅग ठे ऊन ई ररक्षवत बसलो, आम्ही शतघेजि होतो, त्यवांनवपि शतकडेच जवयचे होते. इतक्यव
सकवळीसद्ध
ु व चहव बनर्वयलव सरुु र्वत झवली होती. पहवटेची र्ेळ असल्यवने र्त्यवर्र जव्त र्दाळ नव्हती.
ड्रवयव्हर लोकवांनी आपवपली र्वहनां पसु वयलव सरुु र्वत के ली होती. िी र्त्यवर्रील गांित बघत होतो, नवगिोडी
र्ळिां घेत ररक्षव र्ेगवने अतां र कवपत होती. दहव शिशनटवत गोदौलीयव चौक आले. ड्रवयव्हर ने आर्वज शदलव
तसव िी भवनवर्र आलो.

“शकतने हुए?”
“जी दस रुपये, सविनेसे आपको अ्सी घवट के शलये गवडी शिल जवएगी.”
“जी धन्सयर्वद.”
गोदौलीयव चौकवतनू पढु े गेल्यवर्र अ्सी घवट, लक
ु ीची सवधने उपलबध
ां व येर्े जवण्यवसवठी र्वहतक
असतवत. शतर्े एक तीन चवकी सवयकललव हवत देऊन बसलो. सकवळचे पवच र्वजले होते, र्वरविसीचव र्ांड
र्वरव िरीरवचीच नव्हे तर िनवची िरगळही सोबत घेऊन जवत होतव. तबबल २१ तवसवांचव रे ल्र्ेचव कांटवळर्विव
प्रर्वस करून िी र्वरविसीलव पोहोचलो होतो. (भवरतीय रे ल्र्ेचे शर्िेर्ष आभवर, गवडी र्ेळेत पोहोचशर्ल्यव
बद्दल) तसां िवझां आरक्षि र्वरविसी जांक्िन पयांतच होते, पि िी कविी ्टेिनलवच उतरलो, यवने िवझव भरपरू
र्ेळ र्वचलव. िवझे सहप्रर्वसी िळ
ू र्वरविसीच्यव आसपवसचे असल्यवने त्यवांनव कुठे उतरिां सोईचां ठरे ल? हे
शर्चवरिां र्फवयद्यवचां ठरल.ां कविी ्टेिन ते र्वरविसी जक्ां िन हे अतां र सिु वरे ४ शकलोिीटरचे आहे, पि गवडीलव
शसग्नल शिळेपयांत खपु र्ेळ लवगतो. त्यविळ
ु े इर्े उतरिे के व्हवही सोपे आहे. प्रर्वसवत पल
ु ांचे ‘गोळवबेरीज’
आशि शचां. शर्. जोिींचे ‘शचििरवर्वांचे च-हवट’ असल्यवने बरवच र्ेळ प्रर्वस चवांगलव झवलव. िी प्रर्वसवत

नेहिी पल
ु चां ी प्ु तके शकांर्व अशभर्वचन बवळगनू असतो. पल
ु चां ी प्ु तके र्वचतवनव शकांर्व अशभर्वचन ऐकतवनव
आपि देखील त्यवच चष्म्यवतनू बघवयलव लवगतो, आशि गांित म्हिजे ती पवत्ेदख
े ील कवही अांिी खरीच
र्वटतवत.
सकवळचे पवच र्वजले होते. सम्पिू ा र्वरविसी सवखर झोपेत होते. र्ांडी तिी जव्त नव्हती पि गवर र्वरव
अांगवलव झोंबत होतव. गांतव्य शठकवि सिु वरे ०३ शकलोिीटर दरू होते. आम्ही हळूहळू र्तव कवपत होतो.
अध्यवा टन र्जनवचव िी, िवझी बॅग असे ओझे तो शबचवरव सवयकल्र्वर र्हवत होतव आशि र्त्यवर्रच्यव
ओळखीच्यव लोकवांनव “जय िांभ”ू म्हित र्तव कवपत होतव. आतव तर र्फक्त सकवळचे ५ र्वजले होते, आशि
त्यवलव शदर्सभर असेच लोकवांनव र्वहवयचे होते. पोटवसवठी चवललेली त्यवची धडपड पवहून िलव त्यवची कीर्
आली. शकतीही झवले तरी, तो िवझ्यविळ
ु े िवरीरीक दृष्ट्यव र्कत होतव. त्यविळ
ु े िी िनोिन असे ठरर्ले की
र्रविसीतच कवय यवपढु े कुठे ही अिव शतचवकी र्र बसवयचे नवही. अ्सी घवट येर्े उतरल्यवर्र शतर्नू जर्ळच
असलेल्यव हॉटेल ‘लेक व्ह्य’ू िध्ये िवझी रूि बक
ु के ली होती. हॉटेल िध्ये चेक इन करून िी रूि नबां र २०६
िध्ये गेलो. रूििध्ये dometry पद्धतीने ियनकक्षव होती. अशतिय िवर्फक दरवत हे हो्टेल िी बक
ु के ले होते

आशि यवबद्दल िी िलवच िवबवसकी शदली. यवचे कवरि असे की, िी ज्यव शदर्सवतां र्वरविसीलव आलो होतो,
तो र्र्षवातलव अशतिय गदीचव कवळ असतो आशि यव र्ेळेत िवर्फक दरवत हॉ्टेल भेटिे हव म्हिजे दग्ु धिका रव
योग्य असतो. जर्ळपवस दोन िहीने आधी गवडीचे शतकीट बशु कांग आशि हॉटेल बशु कांग एकवच शदर्िी के लां
होत.ां गवर्वत अनेक हॉ्टेल आहेत पि त्यव अरुांद गल्लीबोळवत हॉ्टेल िोधवयलव खपू पचां वईत झवली
असती. खरां म्हिजे िवझी ्कवऊट सशर्फांग करण्यवची इच्छव होती पि अरुांद गल्लीबोळवत जीर् गदु िरलव
असतव. िवझ्यव िते हव प्रकवर सोलो बॅकपकसा लोकवांसवठी अशतिय उत्ति आहे. शतर्ल्यव ्र्वशनक लोकवक
ां डे
पवहुिव म्हिनू रहविे आशि शतर्ले अ्सल जेर्ि करिे हव एक भन्सनवट प्रकवर असतो आशि िख्ु य म्हिजे
हो्टेल शकांर्व ्कवऊट सशर्फांग हे दोन्सही प्रकवर अशतिय ्र््त असतवत. त्यविळ
ु े प्रर्वसवलव पैसे लवगतवत ही
सबब खोटी ठरते. शिर्वय शतर्ल्यव प्रॉपर लोकवसां ोबत रवशहल्यवने त्यवशठकविची स्ां कृ ती, चवलीरीती र्गैरे
अनभु र्ण्यवस एक सधां ी प्रवप्त होते. पष्ु कर कांु डवजर्ळ िवझे हो्टेल होते, अ्सी घवट पवच शिशनटवांर्र होतव
आशि लांकव दहव शिशनटवांर्र होती. आिव िोक्यवच्यव शठकविी िलव रूि भेटली होती.

शखडकीतनू सिोर बशघतल्यवर्र पष्ु कर कांु डवचे दिान होत होते. पि त्यवच्यवर्र जलपिी सचल्यवने पविी
िवत् शदसत नव्हते. िलव िक्य शततक्यव लर्कर शनघवयचे होते, सिु वरे सवडे पवच र्वजतव िी आर्रून बवहेर
पडलो.
बवहेर पडतवच िलव एक ्पॅशनि जोडपे (?) भेटले, त्यवनां व
‘सबु ह-ए-बनवरस’लव जवयचे होते. िी िेर्टच्यव शदर्िी शतर्े
जविवर होतो त्यविळ
ु े िी त्यवनां व दरू
ु नच र्तव दवखर्नू िवगवालव
लवगलो. इर्नू पढु े िी पवयीच शर्फरिवर होतो. गोदौलीयव चौकवच्यव
शदिेने िी शनघवलो. तेर्नू सुिवरे तीन शकलोिीटर अांतरवर्र िवझे
गतां व्य शठकवि होते, ‘बवबव कवलभैरर् िशां दर.’ जवतवनव र्वटेत िलव
एकव शठकविी गलकव शदसलव. िी कुतहू ल म्हिनू डोकवर्ले तर
्टेट बँकेच्यव ‘अ्सी घवट’ िवखेलव आग लवगली होती आशि
धरू बवहेर येत होतव. शतर्े शर्चवरपसू के ली असतव जीशर्तहवनी र्व

शर्त्तहवनी झवली नव्हती. लोकां बवहेरूनच छवयवशचत् कवढण्यवत दगां होते. शतर्नू िी पढु े शनघवलो आशि गगु ल
िॅप्सच्यव भरर्िवर्र तबबल पवऊि तवस पवयपीट करून बवबव कवलभैरर् िांशदरवत पोहोचलो. हे िांशदर र्ेगळां
होतां. म्हिजे िलव िळ
ू कवलभैरर् िांशदरवत जवयचां होतां. हे ते िवांशदर नव्हतां. िी डोक्यवर्र हवत िवरून घेतलव.
िवझव पवऊि तवस र्वयव गेलव होतव आशि सोबत एनजीसद्ध
ु व. िी सरळ ररक्षव के ली आशि िशां दरवकडे शनघवलो.
सिु वरे पवचिे िीटर अांतर दरू ररक्षव लवर्ण्यवत आली. बवबव कवलभैरर् िांशदरवत जवतवनव पवदत्विे ठे र्ण्यवसवठी
सोय नवही, तेर्ील पजू व-सवशहत्य शर्क्ी करिवर्यवांकडे पवदत्विे ठे र्वर्ी लवगतवत. तसे न के ल्यवस ते उचलनू
डवयरे क्ट कचरवकांु डीत टवकली जवतवत. असे म्हटले जवते की, श्री कवलभैरर् हे यव िहवनगरीचे क्षेत्पवल तर्व
कोतर्वल आहेत, त्यवांच्यव इच्छे नसु वर कविीत कुिीही रवहू िकत नवही. हे िांशदर इसर्ी सन १७१५ िध्ये
श्रीितां बवजीरवर् पेिर्े यवनां ी बवधां ले आहे. सपां िू ा बवधां कवि दगडवचे आहे. िशां दरवच्यव गवभवर्यवत प्रर्ेि करतव
येतो. सभविांडप हेिवडपांर्ी असनू कोठे ही बसले तरी िख
ु दिान होते अिी रचनव आहे. श्री कवलभैरर्वांची ितू ी
चवांदीची असनू सिु वरे अधवा परुु र्ष उांचीची आहे. चेहर्यवर्रील भवर् बोलके असनू ितू ी हसतिख
ु आहे. हे
कवलभैरर्वचां े िळ
ू ्र्वन आहे. दपु वरी २ ते ४ यव र्ेळेत िशां दर बदां असते. (िवगच्यव र्ेळी नेिकव यवच र्ेळी

आलो होतो.) र्ेळ सकवळची असल्यवने दिान लर्कर झवले आशि िग र्ोडव र्ेळ सभविडां पवत बसलो.
“र्फोटो शखांचनव िनव है.” अिी सचु नव कुठांही नवहीये, पि िोबवईल कवढल्यवर्र शतर्ले लोकां जोरवत
ओरडतवत. कवही र्ेळ बसनू िी पढु ील ्र्वनवकडे जवण्यवसवठी शनघवलो.
येर्नू जर्ळपवस एक शकलोिीटर अांतरवर्र ठठे री बवजवरवत “द रवि भवांडवर हे” नवश्तत्यवसवठी सप्रु शसद्ध
असे दक
ु वन आहे. तबबल २०१ र्र्षा जनु े हे दक
ु वन इसर्ी सन १८१८ िध्ये ्र्वपन झवले होते. परत एकदव
अरुांद गल्लीबोळवतनु र्वट कवढत िी चवलू लवगलो. यव अरुांद गल्लीबोळवतनु सकवळी शर्फरण्यवची िजवच
कवही औरच असते. बनवरसी लोकवांची लगबग सरू
ु झवलेली असते. लहनवांची िवळेत जवण्यवसवठी घवई सरू
ु
असते तर कुिी दक
ु वन लवर्ण्यवच्यव तयवरीत असतां. कुिी जवनर्ां सवर्रत पजु ेसवठी तयवरी करून जवत असते
तर कोिी िवतां पिे पवन खवत र्तािवनपत् र्वचत बसलेले असते. िध्येच गोिवतवनां ी शठय्यव िवडां लेलव असतो.
आजबू वजू असलेल्यव खवनवर्ळींिधनू तळण्यवचव खिगां र्वस दरर्ळत असतो. जेितेि दोन िविसे जवतील
इतक्यव अरुांद र्वटव असतवत. यव भवऊगदीतही दचु वकी्र्वर भन्सनवट र्ेगवत गवड्यव पळर्त असतवत. आिव
पररश्र्तीत चवलतवनव र्तव चक
ु र्नू त्ेधवशतरपीट उडवली नवही तर नर्लच.

ह्यव अरुांद नवगिोडी र्त्यवांर्र िनवचव सांयि ठे ऊन ज्यवने गवडी चवलवर्ली तो कवय उद्यव जगवतल्यव
कुठल्यवही र्त्यवर्र गवडी चवलर्ण्यवसवठी सज्ज होईल. नक
ु तीच शदर्वळी झवली असल्यवने शठकशठकविी
अधार्ट जळलेले र्फटवके शदसत होते. चौकवत शदर्वळीचे िभु ेच्छवर्फलक नजर र्ेधनू घेत होते. नवगिोडी र्ळिां
घेत द रवि भवांडवर लव पोहोचलो. गरि-गरि शजलेबी नक
ु तीच तळण्यवस सरुु र्वत झवली होती. कचोरी
(आपल्यवकडील परु ी) बटवट्यवची भवजी , त्यवर्र अनेक चटण्यव आशि शजलेबी हव र्वरविसीचव जगप्रशसद्ध
नवश्ततव आहे. द रवि भवांडवर हे खर्य्यवांनव तसेच पयाटकवांनव नेहिीपवसनू च आकशर्षात करत आले आहे.
आपल्यवकडे आपि ज्यवलव परु ी म्हितो, तिीच पि र्ोडी उडदवची डवळ घवलनू तयवर के लेली परु ी, यवलव
ते गोल कचोरी म्हितत आशि लवडूांसवरख्यव आकवरवने लहवन असिवर्यव कचोरीलव र्फक्त कचोरी म्हितवत.
सकवळी देखील इर्े बरीच िांडळी होती. िेर्टी एकव बवकवर्र जवगव पकडून िी एक प्लेट कचोरी-भवजी
आशि शजलेबीची ऑडार शदली. यर्वर्कवि िवझी ऑडार आली. बटवट्यवच्यव भवजीत टवकलेल्यव शर्शर्ध
चटण्यवांिळ
ु े भवजीची चर् अशतिय सांदु र होती आशि गरि शजलेबी तर अप्रशति होती. ऐन सकवळी र्ांडीत

र्वरविसीत असव नवश्ततव करिे म्हिजे ्र्गासख
ु वपेक्षव किी नवही. अहवहव...!!!, आतव शलशहतवनवसद्ध
ु व
तोंडवलव पविी सटु तयां . दक
ू
ु वनवचे िवलक श्री रवजेंद्रजी आपल्यव दोन सहकवर्यवांसह खर्य्यवांची भक
भवगर्ण्यवचे कवि अव्यवहतपिे करत आहेत. त्यवचां े यव उत्कृ ष्ट नवश्तत्यवबद्दल आभवर िवनवयचे असां ठरर्लां.
िी त्यवनां व म्हटलो, “जी बोहोत ्र्वशदष्ट र्व सबकुछ.”
त्यवांनी हवत जोडले आशि म्हिवले, “िशु क्यव, आपवको पसांद आयव. हिको अच्छव लगव. धन्सयर्वर्वद.”
त्यवनां ी हसनू शनरोप शदलव आशि िी पढु ील िवगवालव लवगलो.
आतव िी श्री कविी शर्श्वनवर् िांशदरवत जविवर होतो. परत गल्लीबोळवतनू जवयचे होते. एकव पवनर्वल्यवलव
र्तव शर्चवरून शनघवलो. जर्ळपवस पधां रव-र्ीस शिशनटां पवयपीट करून िी श्री कविी शर्श्वनवर् िशां दरवच्यव गेट
नांबर ३ जर्ळ आलो. िवगच्यव र्ेळी दोन नांबर गेटने गेलो होतो. तो र्तव नदीकडून आहे. आतव गदी बरीच
र्वढली होती. सकवळी यवच र्त्यवर्रून गेलो तेव्हव शचटपवखरूही नव्हते, आशि आतव गदीतनू र्वट कवढवर्ी
लवगत होती. यवलव कवरिही तसेच होते, कवशताक पौशिािचे व तर्व देर् शदपवर्लीचव कवयाक्ि कवही शदर्सवर्ां र
येऊन ठे पलव होतव. यव शदर्िी सर्वात जव्त गदी असते. शतर्े जवगोजवगी पजू व सवशहत्य शर्क्े ते बसलेले

असतवत. त्यवच्ां यवकडे लॉकर सशु र्धव असते. आपि आपले िोबवईल र्व तत्सि सवशहत्य सिु वरे १०० रुपये
देऊन त्यवांच्यवकडे ठे र्वयचे असते. अिी एकूि पध्दत इर्े सरू
ु आहे. पि श्री कविी शर्श्वेश्वर ट्र्टच्यव
िवध्यिवतनू िोर्फत सवशहत्य देखील ठे र्तव येते. िी हव दसु रव पयवाय शनर्डलव. रवांगेत न लवगतव सवडेतीनिे
रुपयवतां डवयरे क्ट दिान घेण्यवची सशु र्धव देखील आहे. िशां दरवत जवण्यवआधी पोशलसवनां ी तीन र्ेळव
र्ेगर्ेगळ्यव शठकविी कसनू तपवसिी के ली. गेट नांबर तीन ने गेल्यवस आपल्यवलव “ज्ञवनर्वपी ििीद” नजरे स
पडते. आधी येर्ेच िळ
ू श्री कविी शर्श्वेश्वरवचे िांशदर होते. नांदी आजही िशिदीच्यव शदिेने तोंड करून आहे.
हे असे एकिेर् िशां दर आहे शजर्े नदां ीचे तोंड उलट शदिेने आहे. ज्ञवनर्वपी िशिदीच्यव भोर्ती भक्कि लोखडां ी
गज उभवरले असनू आशि जवगोजवगी सिस्त्र सैशनक पहवरव देत उभे आहेत. िघु ल सम्रवट औरांगजेब यवने ०९
एशप्रल १६६९ लव िळ
ू कविी शर्श्वनवर् िशां दर नष्ट करण्यवचे आदेि शदले. ज्यवचव पररिवि म्हिनू ऑग्ट
१६६९ लव िांशदर नष्ट करून ज्ञवनर्वपी िशिदीची शनशिाती झवली. यव आदेिवची िळ
ू प्रत कोलकवतव येर्ील
‘एशियवशटक लवयब्ररी’त ठे र्ली आहे. हे ्र्वन शिर्पवर्ातीचे आदी ्र्वन आहे. िहवभवरत आशि उपशनर्षदवतां
यवचव उल्लेख आढळतो. आग्र्यवलव जवत असतवनव छत्पती श्री शिर्वजी िहवरवजवनां ी येर्े भेट शदली होती.

इसर्ीसन पर्ू ा अकरवव्यव ितकवत सत्य बोलण्यवसवठी प्रशसद्ध असिवर्यव रवजव हररश्चद्रां वने िशां दरवचव जीिोद्धवर
के लव होतव. त्यव नांतर अर्ांती नगरीचव तर्व शर्क्ि िक सरू
ु करिवरव चक्र्ती सम्रवट शर्क्िवशदत्य यवने
जीिोद्धवर के लव. तदनांतर सन ११९४ िध्ये िहु म्िद घोरीने िांशदर लटु ू न तोडले. िांशदरवचे पनु शनािवाि परत झवले
पि १४४७ िध्ये सल
ु तवन िहिदू िवह यवने िशां दर उध्र््त के ले. नतां र पन्सु हव १५८५ िध्ये तोरडिल रवजवच्यव
सहवय्यवने पांशडत नवरवयि भट्ट यवांनी एकव भव्य िांशदरवची उभवरिी के ली. यव िांशदरवलव १६३२ िध्ये िहवजहवनने
पवडण्यवचे आदेि शदले पि त्यवची सेनव शहदां च्ांू यव प्रखर शर्रोधवपढु े निली, पि इतर ६३ िांशदरे तोडली गेली.
यवनतां र औरांगजेबने िशां दर तोडले र् ज्ञवनर्वपी ििीद उभवरली. िशां दरवच्यव शर्ध्र्सां वचे र्िान ‘ििीद ए
आलिशगरी’ यव प्ु तकवत आहे. िरवठव सवम्रवज्यवचे िरू सरदवर दत्तवजी शिांदे आशि िल्हवररवर् होळकर यवांनी
१७५२ ते १७८० यव कवळवत िशां दर िक्त
ु ीचे प्रयत्न के ले. ७ ऑग्ट १७७० लव िहवदजी शिदां े यवनां ी शदल्लीच्यव
बवदिहवलव करर्सल
ु ीचव आदेि शदलव पि तोपयांत शतर्े ई्ट इशां डयव कांपनीचे कवयदे लवगू झवले होते. त्यविळ
ु े
परत एकदव िांशदर नतू नीकरिवचे कवि र्वांबले. सन १७७०-१७८० िध्ये पण्ु यश्लोक अशहल्यवबवई होळकर

यवनां ी त्यव पररसरवत प्र्ततु िदां ीर बवधां ले. प्र्ततु शिर्शलगां हे पण्ु यश्लोक अशहल्यवबवई होळकर यवनां ी ्र्वपन
के ले असनू ते त्यवांनव ओकां वरेश्वरच्यव निादते एकव दृष्टवांतवनसु वर सवपडले आहे.
तत्पर्ू ी, सद्यश्र्तीत आपि दिान घेत असलेल्यव शिर्शलगां चव इशतहवस हव बवहुतक
े जनतेलव ज्ञवत
नवहीये. तो कवहीसव असव आहे, औरांगजेब यवने जेव्हव िांशदर लटु ू न रत्नखशचत अिव शलगां वचव नवि के लव तेव्हव
कविीतले सि्त पांशडत घोर शचांतेत पडले. तेव्हव श्री िहवदेर्वांनी त्यवांच्यव ्र्प्नवत जवऊन दृष्टवांत शदलव की,
िवझी यव यगु वतली सर्ाश्रेष्ठ भक्त (पण्ु यश्लोक अशहल्यवबवई होळकर), निादच्े यव तीरी ओकां वरे श्वर जर्ळ र्वस
करत आहे, शतलव निादच्े यव पवण्यवत जे शलांग सवपडेल त्यवची येर्े ्र्वपनव करवर्ी.ते शलांगसद्ध
ु व नष्ट झवलेल्यव
शलांगव्र्रूप िवननू त्यवची ्र्वपनव आशि पजू व करवर्ी करि नष्ट झवलेल्यव शलगां वचे अर्िेर्ष ज्ञवनर्वपी िवगे
‘हवटके श्वर’लव जवऊन शिळवले आशि त्यवचां े आत्ितत्त्र् निादते ल्यव शलगां वत शर्लीन झवले आहेत. त्यविळ
ु े
िांकेलव र्वर् नवही. असां म्हटलां जवतां की श्री शर्श्वेश्वरवचे िळ
ू शलांग हे नर्ग्रहवांच्यव रत्नवांनी बनले होते. जर
कविीत कुिी आजवरी पडलव तर त्यवलव यव शलगां वसिोर उभां के लां जवई, रत्नवच्ां यव के र्ळ प्रकविने तो व्यशक्त
बरव होत असे. असो,

सिु वरे पवऊि तवस रवगां ेत उभे रवशहल्यवर्र दिान झवले. गवभवर्यवत जवतवनव तीनही रवगां ेतील भवशर्कवचां ी
शिळून एकच रवांग होते. त्यविळ
ु े र्ोडव गोंधळ होतो. दिान करण्यवसवठी जेितेि कवही सेकांद शिळतवत. त्यवत
शिर्शलांगवर्र शबल्र्पत् आशि र्फुलवांचव खच पडलव नसेल तर आपलां निीब चवांगलां की शिर्शलांग आपल्यव
दृष्टीलव पडते आशि नकळतचां तोंडवतनू िबद बवहेर पडतवत,
“कै लवस रविव शिर्चांद्र िौळी ।
र्फशिद्रां िवर्व िक
ु ु टी झळवळी ।।
कवरुण्य शसधां ू भर्द:ु खहवरी ।
तजु र्ीि िभां ो िज कोि तवरी ।।”
अशतिय प्रसन्सन अिव र्वतवर्रिवतनू बवहेर पडवर्ेसे र्वटत नव्हते. असख्ां य चैतन्सयवच्यव सवगरवत शर्लीन
झवल्यवचव अनभु र् येत होतव. सकवरवत्िक ऊजेचव अशर्रत र्र्षवार् होऊन आपि त्यवत नखशिखवतां शचांब

होतोय असां र्वटत होत.ां एक र्ेगळवच आशि अशर््िरिीय अनभु र्, सि्त शर्श्ववलव ऊजवा प्रदवन करिवर्यव
भांडवरवतनू ....
सभविडां पवत र्ोडव र्ेळ बसलो. गदीचव ओघ सरू
ु च होतव. िशां दरवच्यव आर्वरवत पवर्ाती िवतव र् अन्सनपिू वा
िवतेचे िांशदर आहे. भवशर्कवचां व ओघ र्वढत होतव. िवझ्यव िेजवरी एक परदेिी जोडपे पजु व करण्यवसवठी बसले
होते. गरुु जी आले आशि त्यवनां ी पजु व सरू
ु के ली. आचिन र्गैरे झवल्यवर्र गोत्वचव उल्लेख आलव, तोच िी
कवन टर्कवरले कवरि िलव उत्सक
ु तव होती की परदेिी लोकां गोत्वचे नवर् कसे घेतील? पि गरुु जींनी ती ्टेप
डवयरे क्ट ्कीप के ली आशि पढु े कांटीन्सयू के ले. परत एकदव िनोिन प्रवर्ानव करून िी बवहेर शनघवलो. सकवळी
सव्र्वअकरव ते सवडेबवरव पयांत आरती िळ
ु े दिान बांद असते. नांतर दिान सरू
ु झवल्यवर्र खपू झांबु ड उडते.
िवगच्यव र्ेळी नेिकव यवच र्ेळी रवगां ेत अडकलो होतो. लॉकर िधनू िोबवईल घेतलव आशि िेजवरीच
िशिकशिाकव घवट शलशहलेल्यव िोठ्यव प्रर्ेिद्ववरवतनू आत शिरलो.

िी आतव शर्श्वनवर् गल्लीत होतो आशि िलव ‘बलू ल्सी िॉप’, कचोरी गल्ली येर्े जवयचे होते.
िांशदरवच्यव अर्तीभर्ती शर्श्वनवर् गल्ली आहे. ह्यव गल्लीत बनवरसी सवड्यव, खवदीचे कपडे, खेळिी तर्व
कांदी पेढ्यवांची दक
ु झवली तिी कचोरी
ु वने आहेत. येर्े नेहिीच र्दाळ असते. सलग कचोरीची दक
ु वने सरू
गल्ली सरू
ु झवल्यवचे िी ओळखले. येशर्ल बहुतवि
ु े यव गल्लीलव ‘कचोरी
ां दक
ु वने ही कचोरीची असल्यविळ
गल्ली’ असे म्हटले जवते. तसेच इर्े धवशिाक ग्रांर्, पौरवशिक प्ु तकवांची दक
ु वने भरपरू िोठ्यव प्रिविवत आहेत.
र्वरविसीलव गल्ल्यवांचे िहर असे म्हितवत ते खोटे नवही, इर्े तबबल ५५ पेक्षव जव्त गल्ल्यव आहेत.
र्वरविसीच्यव गल्ल्यवबां वबत असे म्हटले जवते की, जो र्तव तम्ु हलव तिु च्यव घरवपयांत नेतो तोच तम्ु हवलव
्ििवनवकडे सद्ध
ु व नेतो. सकवळी नवश्ततव झवल्यवर्र िांशदरवत जवत असतवनवचव एक प्रसगां “जी, नि्ते.”
“नि्ते जी,”
“आप यहव शकतने सवल से रहते हैं?” शिश्कलपिे त्यवने िवझ्यवकडे बशघतले आशि म्हिवलव,

“जी हिवर जनि ही इधर हुआ है, लेशकन आप इ सब कवहे पछ
ु त हो हिसे?”
“जी िझु े जनवनव हैं की आपको र्रिसीकी सब गलीयवां पतव हैं क्यव?”
“नवही जी ये तो नवििु कीन हैं भवई, इ सब भल
ु भल
ु ैयव हैं, सब शिर्जी की क्ीपव हैं.”
“हवां जी र्ो तो हैं, चलीये धन्सयर्वद.”
िलव तो प्रसांग आठर्लव. अधाचद्रां वकृ ती गांगेच्यव तीरी र्सलेली र्वरविसी ही खरचां िोठी भल
ु भल
ु ैयव
आहे. र्वरविसी हे जर िवनर्ी िरीर िवनले तर गल्ल्यव म्हिजे रक्तर्वशहन्सयव आहेत. र्वरविसीत गल्ल्यव आहेत
की गल्ल्यवतां र्वरविसी हेच कळत नवही. झवले, िी र्वरविसीच्यव भल
ु भल
ु ैयवत र्फसलो. GPS शसग्नल लॉ्ट
झवलव आशि िी अक्षरिः भरकटलो. परत शर्फरून शतर्ेच आलो शजर्नू सरुु र्वत के ली होती. परत किीतरी
र्वट शर्चवरत बल्यू ल्सी िॉप लव पोहोचलो. यव िॉपचव रांग शनळव असल्यविळ
ु े यवलव बल्यू ल्सी िॉप नवर्
पडले. येर्ील ल्सी र्फवर प्रशसद्ध आहे. आत कवही गदी नव्हती म्हिनू आतच बसिे पसांत के ले. िॉपचे
िवलक शनर्वांतपिे त्यवांच्यव र्शडलवांसोबत गप्पव िवरत बसले होते. श्ितर्वदनवने त्यवांनी िलव िेन्सयक
ू वडा शदले.

िी एकांदर त्यवर्र नजर शर्फरर्ली आशि फ्लेर्डा ल्सीपेक्षव सवधी ल्सी ऑडार के ली. कवरि बनवनव र्फक्त
ल्सीिध्ये ते खरां के ळां शिक्स करवयचे. बवकी सर्ा फ्लेर्सा र्गैरे टवकून द्यवयचे. िॉपच्यव सर्ा शभांतींर्र पवसपोटा
र्फोटो शचकटर्ले होते. िी यव कवयाक्िवसवठी िवझव एक पवसपोटा र्फोटो सोबत ठे र्लवच होतव. िी िवलकवकडे
गेलो, तसव तो म्हिवलव,
“क्यव हुआ सहब?”
“आपके पवस ये र्फोटो श्टक करने के शलये कुछ हैं?”
“हव, है नव. ये शलजीए.”
आशि त्यवने िलव र्फोटो शचकटशर्ण्यवसवठी र्फेशर्कॉल शदलव. िी यर्वसवांग नीट जवगव शनर्डून िवझव र्फोटो
शचकटर्लव आशि र्फेशर्कॉल त्यवच्यवकडे शदले.
“क्यव आप िझु े बतव सकते हैं की ये र्फोटो श्टक कवरनेकीं प्रर्व कबसे िरुु हुई?”

“जी िैं भी शठकसे नही बतव सकतव, लेकीन आप यहव आये र्े इसकी यवद िें लोग र्फोटो लगवके जवते
हैं.”
इतक्यवत िवझी ल्सी आली. ल्सीची चर् अप्रशति होती. एकव भल्यविोठ्यव िवतीच्यव भवडां ् यवत
(कुल्हड) िध्ये अगदी कवठोकवठ भरून ल्सी िवझ्यव टेबलवर्र ठे र्ली. येशर्ल ल्सी बनर्ण्यवची पद्धत
देखील शनरवळी आहे. एकव भवांड्यवत दही सवखर यवांचे शिश्रि एकजीर् होईपयांत लवकडी रर्ीने घसु ळतवत.
जर्ळपवस सर्ाच शठकविी अिी ल्सी बनर्तवत. िी पण्ु यवत असतवनव एकव शठकविी पवटी र्वचली होती की
आिच्यव येर्ील ल्सी प्यवर्ी नवही तर खवर्ी लवगते. िलव ही ल्सी खवतवनव ते दक
ु वन आठर्ले. येर्ील
ल्सी खरचां खवर्ी लवगत होती. (शर्नवपवटीची!!!) िी येर्े जवण्यवसवठी िक्यतो सवयांकवळ शकांर्व रवत्ीची
र्ेळ सचु र्ेन कवरि, िशिकशिाकव घवट जर्ळच असल्यवने र्ोड्यव र्ोड्यव र्ेळवने प्रेतयवत्व जवत असतवत. यव
अप्रशति ल्सीसवठी िी आभवर िवननू बवहेर पडलो. ही ल्सी चवखल्यवर्र “पोट गवर होिे” यव र्वक्यवची
प्रशचती आली. परत एकदव शर्श्वनवर् गल्लीतनू दिवश्विेध घवटवकडे जविवर्यव र्त्यवलव लवगलो. यवच

र्त्यवलव भवजीबवजवर भरतो. गदीतनू र्वट कवढत सिु वरे एक शकलोिीटरर्र हव घवट आहे. शर्श्वनवर् गल्लीतनू
िळ
ू र्त्यवलव लवगल्यवर्र दिवश्विेध घवटवकडे जवण्यवसवठी एक िोठी किवन लवगते.
कविीिधील शर्श्वनवर् िांशदरविेजवरी गांगव नदीच्यव कवठवर्र असलेलव दिवश्विेध घवट एक सर्वात जनु व,
नेत्दीपक आशि िहत्र्वचव घवट आहे. इर्े ्नवन के ल्यवर्र दहव दिवश्विेध यज्ञ के ल्यवचे पण्ु य शिळते अिी
िवन्सयतव आहे. त्यविळ
ु े इर्े ्नवन करण्यवसवठी भवशर्कवचां ी गदी असते. इसर्ी सन १७४० िध्ये िध्ये श्रीिांत
बवजीरवर् पेिर्े यवांनी दिवश्विेध घवटवची पनु बवांधिी के ली. नांतर १७७४ िध्ये पुण्यश्लोक अशहल्यवबवई
होळकर यवनां ी घवटवची पनु रा चनव के ली. सध्ां यवकवळी गगां चे ी आरती के ली जवते तेव्हव यव घवटवचे र्व्तशर्क
आकर्षाि पवहून खपू आनांद होतो. (िवगील र्ेळी आलो तेव्हव तत्कवलीन पांतप्रधवन श्री नरें द्र िोदी यव शठकविी
येिवर असल्यवने सरु क्षव कवरिव्तर् आम्हवलव येर्े जवऊ देिवस िज्जवर् करण्यवत आलव होतव. असो,)
सवयक
ु असतवनव ‘ररव्हरफ्रांट दृश्तय’ बघण्यवची एक र्ेगळीच िजव असते. हव घवट
ां वळी गगां व आरती सरू
र्र्षवानर्ु र्षे तसेच भवशर्क आशि पयाटकवांसवठी धवशिाक ्र्ळ बनलव आहे. ऐशतहवशसकदृष्ट्यव, शहदां ू भवशर्कवांिध्ये

हव सर्वात आर्डतव आशि िख्ु य घवट िवनलव जवतो. दिवश्विेध घवटवजर्ळ अनेक धवशिाक िशां दरे तसेच
पयाटकवांची ्र्ळे आहेत. शर्शर्ध धवशिाक शर्धी आशि धवशिाक उपक्ि करण्यवसवठी यवत्ेकरू येर्े येतवत.
हळूहळू घवटवच्यव पवयर्यव उतरलो आशि तसतिे पशर्त् गांगव नदीचे शर्िवल पवत् शदसू लवगले. अर्वांग आशि
प्रचडां गगां व. र्ोडव र्ेळ उभां रवहूनच गिां त बघीतली. िेकडो भवशर्क गगां व्नवनवचव आनदां घेऊन कृ तकृ त्य होत
होते. कोिी सयू वालव अर्घयादवन करीत होते, तर कवही गांगते डुबकी िवरत होते. पट्टीचे पोहोिवरे िवत् जरव लवांबर्र
जवऊन पोहण्यवचव आनांद घेत होते. त्यवांच्यव सोबत आलेले िवत् कवळजीने त्यवांच्यवकडे बघत होते आशि
जव्त लवबां न जवण्यवची सचू नवर्जव शर्नतां ी कवळजीपोटी करत होते असे एकांदरीतच त्यवच्ां यव देहबोलीर्रून
कळले. नवर्वडी लोकवांची लगबग सरुु होती. र्ोड्यव बवजल
ू व जवऊन िी पवयर्यवांर्र बसलो. अगदी प्रसन्सन
र्वतवर्रि होते. िवझ्यव बवजल
ू व एक आयररि व्यक्ती बसली होती, आशि यव नयनरम्य र्वतवर्रिवचव आनदां
न घेतव िोबवईल िध्ये गांतु ली होती. नांतर त्यवने घरी शव्हडीओ कॉल करून घवट र्गैरे दवखर्ले.
तत्पर्ू ी, र्वरविसीत आल्यवर्र नवर्ेर्र ्र्वर होऊन पशर्त् गगां ेची सैर करिां म्हिजे सोन्सयवहून शपर्ळां.
Peak Hours असल्यवने नवर् लकर भवरत होत्यव. िी र्ेळ न दडर्तव नवर्ेत बसलो. आिची नवर् ‘र्ल्हर् रे

नवखर्व’ टवईपची नव्हती, जनरे टर ्टवटा असल्यवने आिची र्फेरी लर्कर पिू ा होिवर होती. आम्ही एकूि दहव
जि होतो. नवर् सरू
ु झवली आशि इशतहवसवच्यव आधीपवसनू इशतहवस असलेले बनवरस अजनू एकव र्ेगळ्यव
अॅगलने
ां दृष्टीलव पडू लवगले. िहव्ििवन दृष्टीलव पडतवच अांगवर्र कवटव उभव रवशहलव. अशर्रत जळिवरी
प्रेत.ां .... जळिवरी प्रेतां कवही र्ेळवपर्ू ी जीर्तां असतील. पि आतव? आतव त्यवच्ां यव िरीरवचां पिू ा दहन होतयां
की नवही हे पहवण्यवसवठीसद्ध
ु व कुिी नव्हतां.
कुठल्यवतरी घवटवर्र िशू टांग सरू
ु होत.ां शतर्ां र्ोडव र्ेळ नवर् र्वबां र्ण्यवचव आग्रह नवर्ेतल्यव कवही
िांडळींनी धरलव. पि नवर्वड्यवने ऐकले नवही. पवयी घवट शर्फरिवची िजव र्ेगळी असते आशि नवर्ेतनू
डोळ्यवांत न िवर्िवरे घवट बघण्यवची िजव त्यवहून र्ेगळी. बघतवबघतव अधवा तवस कसव गेलव तेच कळलां
नवही. आिच्यव नवर्ेतल्यव बर्यवच लोकवनां ी सर्ा र्ेळ र्फोटो र्गैरे कवढण्यवत घवलर्ले. ते क्षि िनवत
सवठर्ण्यवऐर्जी कॅ िेर्यवत शटपिां त्यवांनव चवांगलां र्वटलां. दिवश्विेध घवटवर्र अजनू पवच-दहव शिशनटां बसनू िी
पढु च्यव घवटवकडे शनघवलो आज िी दिवश्विेध घवट ते िशिकशिाकव घवट बघिवर होतो. उद्यव िशिकशिाकव
घवट ते गिेि घवट आशि परर्व दिवश्विेध घवट ते अ्सी घवट.

असे एकांदरीत िवझे शनयोजन होते. पढु चव श्री रवजेंद्र प्रसवद घवट होतव. ्र्तांत् भवरतवचे पशहले रवष्ट्रपती
श्री रवजेंद्र प्रसवद यवांचे नवर् यव घवटवलव १९८४ िध्ये पक्के बवांधकवि झवल्यवर्र शदले. यव आधी यव घवटवचे
नवर् ‘घोडव घवट’ असे होते. िौया कवळवत यव शठकविी घोड्यवचां व िोठव बवजवर भरत असे, त्यविळ
ु े कदवशचत
हे नवर् पडले असवर्े. नौकव शर्हवरवसवठी येर्े अशतिय िोठ्यव प्रिविवत नौकव उपलबध असतवत. येर्े शर््तीिा
आशि लवांब पवयर्यव आहेत. तसेच दोन भव्य जलिद्ध
ु ीकरिवचे टॅन्सक आहेत. र्फोटोसेिन सवठी हे अशतिय
उत्ति शठकवि आहे. लवबां आशि शर््तीिा अिव पवयर्यवर्ां र सिु वरे ५०-६० जिवचां व ग्रपु हव्यशर्नोद करत
होतव. एक परदेिी पयाटक त्यव घोळक्यवचे र्फोटो कवढण्यवत गांतु लव होतव. आम्हव सवर्ळ्यव भवरतीयवांिध्ये यव
गोर्यवलव असे कवय शदसले की हव चक्क र्फोटो घेऊ लवगलव होतव. सहज कुतहू ल म्हिनू िी त्यवलव पृच्छव
के ली असतव तो म्हिवलव,

“The joy on the faces of these people, which is diminishing these days (यव
लोकवांच्यव चेहर्यवर्रील आनांद, जो शदर्सेंशदर्स किी होत आहे.)”
“Yes, you're right brother. But we can find the joy everywhere olny you need that
spec who will show you happiness everywhere. (तझु े म्हििे बरोबर आहे शित्व, आपि आनांद
कोठे ही िोधू िकतो र्फक्त आपल्यव तो चष्िव हर्व जो आपल्यवलव सर्ादरू आनांद दवखर्ेल.)”
“Yes, I think you're partially right man. But sorry I want to go now before this
group leave, Thanks (होय, तझु े म्हििे कवही अि
ां ी बरोबर आहे, पि िलव िवर्फ कर हव ग्रपु इर्नू
शनघवयच्यव आधी िलव जवर्े लवगेल, धन्सयर्वद)”
“Ok, brother enjoy. (ठीक आहे भवर्व, िजव कर)”, असे म्हिनू िी पढु े िोचवा र्ळर्लव.
जर्ळच जांतर-ितां र आहे. सन १७३७ िध्ये जयपरू चे िहवरवज जयशसांग दसु रे यवच्ां यव नेतत्ृ र्वखवली यवची
शनशिाती झवली. भवरतवत उज्जैन, िर्रु व, शदल्ली, र्वरविसी आशि जयपरू यव पवच शठकविी जांतरिांतर आहे.

पैकी िी उज्जैनचां जतां र-ितां र पशहलां असल्यवने इर्े गवईड र्गैरेची िदत नवही लवगली. सयू ाप्रकविवर्रून
्र्वशनक र्ेळ, तसेच ग्रहवांची श्र्ती आशि इतर खगोलिवस्त्रीय बवबींची सद्यश्र्ती कोित्यवही
उपकरिवशिर्वय शिळते. हे शठकवि म्हिजे भवरतीय ्र्वपत्यकलेचव अप्रशति निनु व आहे. हे बघनू
भवरतवशर्र्षयी ऊर अशभिवनवने भरून येतो. जतां रितां र बघण्यवसवठी दहव रुपये नवििवत् िल्ु क आहे.
इर्नू पढु े िी िवन िांशदर घवटवर्र आलो. सोळवव्यव ितकवत जयपरू चे रवजव िवनशसांह यवांनी यव घवटवची
बवधां िी के ली. यवत त्यवनां ी घवट, िशां दर आशि िहवलवची शनशिाती के ली. िहवल हव रवजपतू िैलीत बवधां लव
असनू भव्य आहे. आधी उल्लेख के लेल्यव जांतरिांतरचे बवांधकवि िवनशसांहवांच्यव र्ांिजवांनीच के ले आहे.
ऐशतहवशसक द्तवर्ेजवांनसु वर यव घवटवचे आधीचे नवर् सोिेश्वर घवट असे होते. नांतर पुढे िीर घवटवर्रून सरळ
लशलतव घवटवर्र आलो. येर्े श्री लशलतव देर्ीचे िशां दर आहे. लशलतव देर्ी म्हिजे हृदयची देर्तव अिी िवन्सयतव
आहे. हे िांशदर अशतिय परु वतन आहे. यवच्यव पढु ेच कवही अांतरवर्र नेपवळी िांशदर आहे. हे िांशदर नेपवळी िैलीत
बवधां ले असल्यवने यवलव नेपवळी िशां दर असे म्हटले जवते. सपां िू ा बवधां कवि लवकडवचे असनू त्यवर्र अप्रशति
शिल्पे कोरलेली आहेत. इर्े एक िोठे शिर्शलगां आहे. नांतर शर्फरून पढु े शर्श्वनवर् गल्लीतनू दोन र्ेळव त्यवच

जवगेर्र येऊन कसतरी िळ
ू र्त्यवलव लवगलो. दपु वरचे दोन र्वजले होते आशि िलव एर्ढी शर्िेर्ष भक
ू नव्हती.
चर् अजनू शजभेर्र रें गवळत होती. श्री कविी शर्श्वनवर् िांशदरवपवसनू गोदौलीयव पयांत परत चवलत जवण्यवचे
ठरर्ले. िी प्रर्वसवत ‘िक्यतो’ पवयी शर्फरिेच पसांत करतो. हळूहळू पवयी शर्फरून आपल्यवलव ती जवगव, लोकां
चवगां ल्यव प्रकवरे सिजतवत. पि कवही र्ेळव नवईलवज असतो.
चौकवत पोहोचल्यवर्र िी अ्सी घवटवपयांत िेअर-ररक्षव के ली. तीन र्वजेच्यव सिु वरवस िी रूिर्र
पोहोचलो. सिोरच्यव बेडर्रील सविवनवर्रून कुिीतरी आले असल्यवचे सिजले. पहवटेचे जवगरि आशि
तबबल आठ शकलोिीटर पवयी चवलल्यविळ
ु े िी किवलीचव र्कलो होतो. आशि र्ेळ न दडर्तव िी पलांगवर्र
आडर्व झवलो. जवग आली तेव्हव सवयक
ां वळचे सहव र्वजले होते. बवहेर बशघतले तर चक्क कवळोख पडलव
होतव. यव शदर्सवतां सवडेपवच र्वजतवच कवळोख पडतो. रवत्ी लवगिवरे आर्श्तयक सिवन आशि ‘सोलो टेंट’
घेऊन िी रूिबवहेर पडलो.

इर्े एक बॅनर शदसले. – “श्री भवगर्त सप्तवह, आयोजक- श्री गरुु पीठ, त्र्यबां के श्वर, नवशिक, िहवरवष्ट्र.”
िवझां कुतहू ल जवगां झवलां. िी शतर्ां गेलो, शतर्ां सिु वरे पवच हजवर लोकवांचव जनसवगर श्री भवगर्त ग्रांर्वचे
पवरवयि करत होतव. यव लोकवच्ां यव जेर्िवसवठी शतर्चां शकचन होत.ां त्यवनां व शर्चवरल्यवर्र अिी िवशहती
शिळवली की, भवरतवर्रील तर्व जगवर्रील सर्ा िवनर्शनशिात, नैसशगाक सांकटवचां व सिळ
ू नवि व्हवर्व असव
‘र्ैशश्वक िहवसांकल्प’ करून यव अनष्ठु वनवची सरुु र्वत झवली होती. िी िरवठी आहे कळल्यवर्र त्यवांनी जेर्िवचव
भरपरू आग्रह के लव पि आधीच भरपरू र्ेळ झवलव असल्यवने िी त्यवचां े आभवर िवननू शनघवलो. िलव त्यव
सेर्ेकर्यवचां े खपू आश्चया र्वटले. घरवपवसनू हजवरो शकलोिीटर दरू येऊन देिवसवठी आध्यवशत्िक अनष्ठु वन
करिे म्हिजे एक शदव्यच होतां आशि हे र्फक्त िरवठी िविसू च करू िकतो हे “यवची देही यवची डोळव”
अनभु र्ल.ां िी अ्सी घवटवलव र्ळसव घवलनू लक
ां े कडे र्ळलो.
पष्ु कर कांु डवपवसनू लांकेपयांतचे सिु वरे दीड शकलोिीटर अतां र पवयीच जवण्यवचे ठरर्ले. िहरवचव हव भवग
नेहिीच गजबजलेलव असतो. बनवरस शहदां ू शर्द्यवपीठवच्यव यव पररसरवस लक
ां व असे म्हितवत. शर्द्यवर्ी र्गवाची
येर्े नेहिीच र्दाळ असते. सुटसटु ीत आशि प्रि्त र्ते, आजबू वजल
ू व प्ु तकवांची दक
ु वने आशि हॉटेल्स असव

हव भवग बघनू आपि सकवळी शर्फरलो तो यवच िहरवचव भवग आहे की आपि कुिी दसु रीकडे आलो आहे
असे र्वटते. ही िॉडना र्वरविसी आहे. यव िहवनगरीचां हेच तर र्ैशिष्ट्य आहे. म्हटलां तर इशतहवसवच्यव आधी
आशि म्हटलां तर शनत्यनतू न!!! लांकेपवसनू पवच शकलोिीटर अांतरवर्र गडर्वघवट आश्रि आहे. आजची रवत्
िी शतर्े टेंट टवकून रहविवर होतो. ‘तशनर्ष डवयनींग हॉल’ येर्े िी रवत्ीचे जेर्ि घेिवर होतो. हॉटेलिध्ये जव्त
गदी नव्हती, एक र्वळी ऑडार के ली. जेर्िवसवठीची शठकविां िी आधीच ठरर्नू घेतली होती. र्वरविसीत
बवटी-चोखव हव प्रकवर जव्त प्रशसद्ध आहे. पि िी िळ
े ी असल्यविळ
ु चव खवन्सदि
ु े र्रि-बट्टी आिच्यवसवठी
शर्िेर्ष नवही. बवटी-चोखव, शिर्वय, तशनर्ष यवसां वरखे हॉटेल त्यवच्ां यव र्ळ्यवसां वठी प्रशसद्ध आहेत. िी
सकवळपवसनू र्फक्त परु ीभवजी आशि ल्सीर्र असल्यवने िलव प्रचांड प्रिविवत भक
ु लवगली होती. िी व्हेज
शडलक्स र्वळी ऑडार के ली होती. जर्ळजर्ळ दहव शिशनटां र्वट बशघतल्यवर्र िवझी र्वळी आली. व्हेज
शडलक्स र्वळीत पनीर, शिक्स व्हेज, रवयते, शजरव रवईस, डवळ,तांदरु ी रोटी आशि गल
ु वबजवि हे पदवर्ा होते.
पनीर म्हिवर्ां तसां शतखट नव्हतां, पि भरपरू ग्रेव्ही होती. त्यविवनवने शिक्स व्हेज चवांगली होती. गल
ु वबजवि
िेशडयि सवईझचे होते. िलव ते बनवरस ्पेिल जवयटां गल
ु वबजवि खवयचे होते. िवझी अपेक्षव होती की इर्ां ते

असतील, पि िवझव भ्रिशनरवस झवलव. हॉटेलिधले र्वतवर्रिसद्ध
ु व छवन होते. त्यविळ
ु े िवझां शडनर शकितीलव
न्सयवय देिवरां झवलां.
लक
ु े चौकलव अजनू िोभव आली
ां व चौकवतली ती एक रम्य सवयक
ां वळ होती. शदव्यवच्ां यव झगिगटविळ
होती. र्ांड र्वरे र्वहत होते. बरवच र्ेळ र्वट बशघतल्यवर्र िेअर ररक्षव न शिळवल्यवने गडर्व घवट आश्रि पयांत
िी ्पेिल ररक्षव के ली. रवत्ी िक्यतो इकडे कुिी नसतां. कवरि गडर्व घवट हव जर्ळपवस िेर्टचव घवट आहे.
िलव सतां ित अनयु वयी आश्रि येर्े जवयचे होते. िख्ु य दरर्वजवतनु आत गेल्यवर्र िलव तेर्े बरे च अनयु वयी
भेटले. िी त्यवांनव िलव इर्े आजची रवत् रवहू देण्यवची शर्नांती के ली. त्यवांनी लगेच िवन्सय के ले, कवरि शतर्े
भरपरू रूम्स होत्यव. शर्िेर्ष म्हिजे नवििवत् िल्ु क होते.
पि िी जेव्हव त्यवांनव सवांशगतले की, िलव रूििध्ये रहवयचे नसनू िोकळ्यव जवगेत टेंट टवकून रहवर्े
लवगेल तेव्हव िवत् त्यवांनी असिर्ातव दिाशर्ली. िी त्यवांनव परत शर्नांती के ली तेव्हव त्यवांनी शर्िेर्ष परर्वनगी
र्घयवर्ी लवगेल असे सवशां गतले. त्यवच्ां यवपैकी एक जि ्र्तःहून परर्वनगी र्घयवयलव िध्ये गेलव. तो पयांत
अनयु वयी आशि िवझ्यवत कवही असव सांर्वद झवलव. -

“आप कबसे हैं यहवपां र?” िी र्ोडे भीतच शर्चवरले.
“हिवर तो जनि ही र्वरविसी िे हुआ. कुछ दस सवल के र्े तबसे इधर हैं.” हे सवांगतवनव त्यवच्यव चेहर्यवर्र
एक र्ेगळवच अशभिवन शदसत होतव. कदवशचत त्यवलव असे कोिी शर्चवरले नसवर्े.
“तो शर्फर आप क्यव करते हैं शदनभर?” िी कवहीतरी शर्चवरवयचां म्हिनू शर्चवरलां कवरि िवझी कॅ शम्पांगची
इच्छव कवही पिू ा होईल असे एकूिच र्वटत होते.
“हि तो गोिवलव िें रहते हैं, शदन कब शनकलतव हैं पतव ही नही चलतव.”
“और कुछ सनु वइये?” िी उत्सक
ु तव म्हिनू शर्चवरले.
“जी आपने पछ
ु व इसलीये बतव रहे हैं. आप यहव आये ये शिर्जी की िझी हैं, क्योंकी लगभग दो सवल
पहले िवयद इसी शदन यहव शर्श्विवतां ी के शलये अशतरुद्र की पजू व हुई और आज जो आप ये सब िवतां ी इस
देि िे देख रहे हैं, र्ो इशसकव परीिवि हैं.”

त्यवचे बोलिे पिू ा होते न होते तोच परर्वनगी र्घयवयलव गेलेली व्यक्ती परत आली, त्यवने सवशां गतले की
तम्ु हवलव परर्वनगी भेटली आहे पि सकवळी सवत र्वजेच्यव आत शनघवर्ां लवगेल. िी त्यवांच्यव सगळ्यव सचु नव
िवन्सय करून िी लगेच टेंट टवकलव. शकतीतरी शदर्सवतां म्हिजे जर्ळपवस र्र्षाभरवपर्ू ी िी भीिविांकरलव
कॅ शम्पगां के लें होते. त्यवनतां र तबबल एकव र्र्षवाने ही सधां ी चवलनू आली होती. दोघी शठकविां ज्योशतशलांग होती
हव शनव्र्ळ योगवयोग होतव. यव सर्वांत एक र्वईट गोष्ट घडली होती ती म्हिजे िोबवईल िध्ये अशजबवत चवशजांग
नव्हती. दपु वरी र्विकुक्षीच्यव र्ेळी िी िोबवईल चवशजांग लवर्वयलव शर्सरलो होतो. आडर्ां होतवच िलव
शदर्सभरच्यव श्रिवने आशि रवत्ीच्यव अप्रशति जेर्िवने तवत्कवळ झोप लवगली. पहवटेच्यव सिु वरवस जवग आली
तेव्हव टेंटच्यव छतवर्र पवण्यवचे र्ेंब पडल्यवसवरखे र्वटत होते, िी बवहेर डोकवर्नू पवशहले तर पवऊस र्गैरे
कवही पडत नव्हतव. जिीनीर्रील गर्तवर्र हवत शर्फरर्लव तर हवत अक्षरिः ओलव झवलव. इतक्यव िोठ्यव
प्रिविवत दर् पडलां होतां. सर्ात् अांधवर होतव, त्यविळ
ु े बवहेर पडून कवही उपयोग नव्हतव, झोपण्यवचव प्रयत्न
के लव पि झोप कवही येत नव्हती. कवही र्ेळवने कवहीतरी आर्वज येऊ लवगलव, िी टेंटिधनू बवहेर पडलो.
कवही अतां रवर्र ज्र्वरीचे िेत होते, शतर्े कवही लोकां ज्र्वरीचे धवडां े कवपत होते. िी त्यवनां व पृच्छव के ली असतव

ते धवडां े चवरव म्हिनू गवयींसवठी कवपले जवत होते. इतक्यवत िलव कोित्यवतरी पक्षयवचां व शकलशबलवट ऐकू
आलव. असव आर्वज आधी ऐकलव नव्हतव, तो नेिकव आर्वज किवचव हे बघण्यवसवठी म्हिनू िी गेलो तर
सिोरील दृश्तयवने िलव आत्यांशतक आनांद झवलव. सिोर कवही अांतरवर्र १५-२० िोरवांचव घोळकव िक्त
ु पिे
के कवटत शर्फरत होतव. इतके िोर िी आयष्ु यवत पशहल्यवांदवच पवशहले होते. खरांच अिव प्रकवरच्यव शदर्सवची
सरुु र्वत म्हिजे ्र्गासख
ु असते. ते इतकव आक्ोि करत इकडे शतकडे पळत होते की नेिकव कोितव िोर
आशि कोितव क्षि िनवत सवठर्ू असां झवलां होतां. बवजल
ू वच शर्शर्ध प्रकवरच्यव र्फळभवज्यव पवलेभवज्यव
खडु ण्यवचे कवि चवलू होते. िडां ळी सकवळीच कविवलव लवगली होती. िी जर्ळपवस अधवा तवस शतर्ां शर्फरत
होतो. ते िोर िविसवळलेले होते बहुतेक. कवरि ज्यव शठकविी गवजर लवर्ले होते शतर्े ते शबनधव्तपिे शपांगव
घवलत होते. सवडेसहव झवले होते िी टेंट र्गैरे आर्रून बवहेर पडलो आशि िवगवालव लवगलो.
हवके च्यव अांतरवर्र गांगव र्हवत होती. त्यविळ
ु े र्वतवर्रिवत गवरर्व जव्त र्वटत होतव. नक
ु त्यवच सवखर
झोपेतनू उठलेल्यव आशि आपल्यवलव तयवर होऊन िवळे त जवण्यवर्वचनू गत्यतां र नवही अिी हळूहळू िनवची
तयवरी करिवर्यव लहवन िल
ु वसवरखी र्वरविसी शदर्सभरवसवठी तयवर होत होती. सवडेसवत र्वजेपयांत िी रूिर्र

पोहोचलो. िवतां पिे तयवरी करून सव्र्व आठच्यव सिु वरवस बवहेर पडलो. परत एकदव नवश्ततव करवयलव रवि
भांडवर लव आलो आशि कवलच्यव शदर्सवची उजळिी के ली. जी चर् कवल होती त्यव चर्ीत आज
यशत्कांशचतही र्फरक पडलव नव्हतव. परत एकदव रवजेंद्रजींचे आभवर िवनले.

आज िशिकशिाकव घवट ते गिपती घवट पहवयचे होते. रवि भवडां वर ते िशिकशिाकव घवट यव र्त्यवत
जर्ळपवस तीन ते चवर र्ेळव भरकटुन त्यवच जवगेर्र आलो. िेर्टी एकव शठकविी िवांतपिे गगु ल िॅप्स आशि
बनवरसी लोकवांर्र शर्श्ववस ठे ऊन एकवच शदिेने र्वटचवल सरू
ु के ली. एकव गल्लीतनू जवतवनव िलव भलविोठव
लवकडवचां व शढग शदसलव. िी त्यव घरवपविी गेलो तोच एक अरुांद गल्लीत लवकडे िोजण्यवचे कवि सरू
ु होते.
िी त्यवच गल्लीतनू जवत रवशहलो आशि िेर्टी घवटवजर्ळ येऊन पोहोचलो. तोच िशिकशिाकव घवट होतव.
िक्यतो शतर्े पयाटकवांनव जवण्यवस बांदी घवलण्यवत आली आहे. तरीही आपि दरू
ु न बघू िकतो. सिोरचे दृश्तय
अगां वर्र कवटव आििवरे होते. अनेक शचतव अशर्रतपिे जळत होत्यव, आशि जळिवर्यव प्रेतवनां तां र अनेक प्रेतां
अक्षरिः जळण्यवसवठी प्रतीक्षेत होती. िवझ्यवसिोर जे होते तेच जीर्नवचे खरे अांशति सत्य होते – “िृत्य.ू ”
शकतीतरी र्ेळ िी त्यव दृष्यवकडे बघत होतो. असे म्हितवत की येर्े दहन के ल्यवर्र िोक्षवची प्रवप्ती
होते, त्यविळ
ु ेच कदवशचत येर्े दहन करून घेण्यवचव ओढव असवर्व. इसर्ीसन १७३० िध्ये सदवशिर् नवईक
यवनां ी श्रीितां बवजीरवर् पेिर्े यवच्ां यव िदतीने यव घवटवचे पक्के बवधां कवि के ले. येर्े बरीचिी जनु ी िशां दरे असनू
त्यवतील अधीअशधक श्री शिर्वलव सिशपात आहेत. त्यवांचे शनिवाि बांगवल, िहवरवष्ट्र, िध्य प्रदेि, उत्तर प्रदेि,

रवज्र्वन, शबहवर तसेच गजु रवत िधील र्ेगर्ेगळ्यव रवजर्टींच्यव कवळवत झवले आहे. धवशिाक तसेच
सवां्कृ शतक दृष्टीने हव घवट अशतिय िहत्र्पिू ा आहे. सिु वरे अठरवव्यव ितकवच्यव सरुु र्वतीलव येर्े िर्
दहनवची प्रर्व सरू
ु झवल्यवपवसनू हव घवट तीर्ा तसेच ्ििवन म्हिनू प्रशसद्ध आहे. ्ििवनभिू ीच्यव कवही
अतां रवर्र ्नवन करण्यवसवठी जवगव आहे. कवशताक िशहनव, सयू ा - चन्सद्र ग्रहि, एकवदिी, सक्
ां वतां , गगां व दिहरव
यव शदर्िी ्नवनवसवठी खपू गदी असते. शपांडदवन, तपाि असे शर्धी देखील येर्े होत असल्यवने बर्यवच
प्रिविवत न्सहवर्ी लोकां आहेत. ही जवगव तांत् सवधनेसवठी अशतिय प्रभवर्िवली िवनली जवते. त्यविळ
ु े
देिशर्देिवतील तवशां त्क येर्े सवधनेसवठी येतवत. येर्े अघोरी सवधचांू े देखील िोठ्यव प्रिविवत र्व्तव्य असते.
िशिकशिाकव घवटवनांतर िी पढु च्यव घवटवकडे र्ळलो. शसधां ीयव घवटवकडे जवत असतवनव एकव शठकविी गांगचे े
अप्रशति सौंदया न्सयवहवळवयलव र्वबां लो. पवच शिशनटवनां तां र पवयर्यवांर्रुन जवत असतवनव नदीकडेच लक्ष होते.
सिोर बशघतलां तर एक आकृ ती शदसली आशि शतने अचवनक डोळे उघडले, िी दचकलोच अचवनक. तो एक
नवगव सवधू होतव. सर्वांगवलव भ्िलेपन करून िवांतपिे पद्मवसनवत बसलव होतव. आधी िी त्यवलव पवहून

घवबरलोच होतो. कवरि र्वढलेल्यव जटव, भ्िवने िवखलेले पवढां रे िरीर असां अचवनक बशघतल्यवर्र कुिवची
त्ेधवशतरपीट उडिवर नवही.
पढु चव घवट होतव शसांशधयव घवट शकांर्व शिांदे घवट. इसर्ीसन १८३५ िध्ये ग्र्वल्हेरच्यव रविी बवयजवबवई
शिदां े यवनां ी यव घवटवची पक्की बवधां िी के ली. त्यवनतां र यवलव शसशां धयव शकांर्व शिदां े घवट असे म्हटले जवऊ
लवगले. तत्पर्ू ी सन १३०२ िध्ये शर्रे श्वर नवर्वच्यव कुिी व्यक्तीने हव घवट बवांधलव असल्यवने शर्रे श्वर घवट
म्हिनू ओळखलव जवयचव. अिी िवन्सयतव आहे की यव जवगेर्र अग्नी देर्तेचव जन्सि झवलव. सर्वांत सांदु र आशि
्र्च्छ घवटवपां ैकी हव एक आहे. त्यविळ
ु े येर्े योगवसन तर्व ध्यवनधवरिेसवठी बरीच गदी असते. िकतो परदेिी
पयाटक योगवभ्यवस करण्यवसवठी येर्ेच असतवत. त्यवचप्रिविे हव घवट रत्नेश्वर िहवदेर् िांशदरवसवठी प्रशसद्ध
आहे.

यव िांशदरवची खवशसयत म्हिजे हे िांशदर अधेअशधक पवण्यवत बडु वलेले असते. र्र्षवाचे सिु वरे आठ िशहने
िशां दरवचे गभागहृ पवण्यवत असते. उन्सहवळ्यवत चवर िशहने पविी ओसरल्यवर्र जवतव येते. िशां दर एकव बवजल
ू व
झक
ु लेले असल्यवची चवर कवरिे शकांर्व दतां कर्व सवांशगतल्यव जवतवत. तसेच िांशदर कुिी बनशर्ले यवर्रून
देखील बर्यवच आख्यवशयकव आहेत. रत्नेिर्र िहवदेर्चे िांशदर हे ‘नऊ’ अांिवत झक
ु ले आहे शकांर्व तिव
पद्धतीने बवधां ले गेलेले आहे. त्यविळ
ु े ‘चवर’ अि
ां वत झक
ु लेलव पीसवचव िनोरव बघण्यवआधी शकांर्व त्यवचां
कौतक
ु करण्यवआधी लोकवांनी हे िवांशदर आर्जानू बघवर्ां. हे िांशदर दरू
ु नच बघीतलां. कवरि अधेअशधक िांशदर
पवण्यवत होते. नांतर िी पढु च्यव गांगव िहवल घवटवकडे र्ळलो. यव घवटवचे शनिवाि सन १८६४ िध्ये शजर्वजी
रवर् शिदां े यवनां ी के ले. यव घवटवबरोबर त्यवनां ी एकव भव्य िहवलवची देखील शनशिाती के ली. हव िहवल म्हिजे
रवज्र्वनी तसेच ्र्वशनक ्र्वपत्यकलेचव उत्ति निनु व आहे. िक्यतो येर्े ्नवन करण्यवसवठी ्र्वशनक
लोकवचां व कल असतो. यवचे कवरि म्हिजे इर्े जव्त पयाटक नसतवत, त्यविळ
ु े िवतां तव असते.

हव घवट बघनू िी सक
ां ठव घवटवकडे आलो. यव घवटवचे पक्के बवधां कवि १८२५ िध्ये झवले. येर्े
नर्दगु वांपैकी एक श्री कवत्यवयनी तर्व सांकठव देर्ीचे िांशदर आहे त्यविळ
ु े यव घवटवचे नवर् पडले आहे. पुढे
भोसले घवट लवगलव. १७९५ िध्ये नवगपरू कर भोसल्यवनां ी यवची शनशिाती के ली. यव आधी यव घवटवचे नवर्
नवगेश्वर घवट असे होते. घवटवर्र बवधां लेलव िहवल हव अशतिय भव्य असनू नवगपरू कर भोसल्यवच्ां यव श्रीितां ीची
सवक्ष आजही देत आहे.
पढु े िी गिेि घवट इर्ां आलो. खरां म्हिजे िवझी हव घवट बघण्यवची आधीपवसनू च र्फवर इच्छव होती. सन
१८०७ िध्ये अिृतरवर् पेिव्यवनां ी यवची शनशिाती के ली. येर्े श्री गिपतीचे अिृत शर्नवयक गिेि िशां दर आहे.
प्र्ततु िांशदर हे नवगर िैलीत बवांधले असनू श्री गिेिवची शर्लोभनीय ितू ी आहे. शतर्े र्फोटो कवढवयलव सक्त
िनवई के ली आहे, तरी िी लपनू छपनू र्फोटो कवढलवच. पेिव्यवच्ां यव र्वपरवतील कवही र््तू आशि त्यवांच्यव
र्ि
ां जवच्ां यव तसशबरी पहवयलव शिळतवत. तत्पर्ू ी, र्फोटो कवढतवनव िलव र्रच्यव िजल्यवर्रून कुिीतरी

बशघतलां आशि ती व्यक्ती िवझ्यवर्र ओरडली तेव्हव िी पटकन िोबवइल शखिवत ठे र्लव आशि लगेच
शनघवलो.
िशां दरवतनू बवहेर पडल्यवर्र िी परत एकदव र्वट चक
ु ण्यवसवठी गल्ल्यवांत शिरलो आशि र्वट दोन-तीन
र्ेळव चक
ु लो देखील. िजल-दरिजल करत शर्श्वनवर् गल्लीतनू िळ
ू र्त्यवलव लवगलो. त्यव शदर्िी एकवदिी
होती (कवशताकी एकवदिी), त्यविळ
ु े असांख्य भवशर्क शर्श्वनवर् दिानवलव आले होते. सिोरच िलव ‘िलवइयो’
र्वलव शदसलव आशि पवर्ले शतकडे र्ळली. हव पदवर्ा दधु वपवसनू बनशर्लव जवतो आशि सबांध र्वरविसीत
र्फक्त शहर्वळ्यवत शिळतो. हव पदवर्ा डोळ्यवसवठी चवगां लव असतो असां म्हितवत. िवतीच्यव कुल्हड िध्ये
िलवइयो आशि ते झवल्यवर्र गरि दधू असव हव प्रकवर असतो. आतव पढु े िलव लांकेलव जवयचे होते. डवयरे क्ट
ररक्षव शिळिवर नव्हती म्हिनू गोदौलीयव चौकवपयांत चवलिां पसांत के लां. यर्वर्कवि चौकवतनू िलव ररक्षव
शिळवली आशि िी लक
ां व गवठली. िी घवईत असल्यवने लगेच ररक्षवत बसलो, तर ररक्षव चवलक हव एक

सवधवरितः सोळव र्र्षवांचव िल
ु गव होतव. त्यवलव लगेच पोशलसवनां ी अडर्लां आशि त्यवच्ां यवत बरीच बवचवबवची
झवली. िेर्टी पोशलसवने त्यवलव सोडलां आशि आम्ही शनघवलो.
लक
ां े लव पोहोचल्यवर्र सिोरच असलेल्यव पशहलर्वन ल्सी िध्ये गेलो आशि एक रबडी-ल्सी
िवगर्ली. पशहलर्वन ल्सी हेदख
े ील ल्सीसवठी प्रशसद्ध आहे. रबडी आशि ल्सी यवांचे शिश्रि खरांच खपू
छवन होते.
सिोरच बनवरस शहदां ू शर्द्यवपीठवचे गेट होते. पि िलव िवझ्यव शनयोजनवनसु वर शतकडे उद्यव जवयचे होते.
त्यविळ
ु े िी शतर्नू र्ळवलो आशि दगु वाकांु ड कडे शनघवलो. दगु ाकांु डच्यव बवजल
ू वच दगु वा िांशदर आहे. प्र्ततु िांशदर
र्वरविसीतल्यव िहत्र्वच्यव िांशदरवपां ैकी एक आहे. हे िशां दर बगां वलच्यव रविी भर्वनी यवनां ी बवधां ले आहे. भडक
लवल रांगवत हे िांशदर असनू १७६० सवली बवांधले गेले आहे. त्यव कवळी यव िांशदरवसवठी पन्सनवस हजवर रुपये
खचा आलव होतव.

िशां दरवच्यव सभिडां पवचे तर्व आजबू वजच्ू यव पररसरवचे कवि दसु र्यव बवजीरवर् पेिव्यवनां ी के लेले आहे.
िांदीरवतील घांटव श्री नेपवळ नरे ि यवांनी अपाि के ली आहे. िांशदरवत प्रर्ेिवसवठी दोन प्रर्ेिद्ववर आहेत. िांशदरवची
रचनव नवगर िैलीत आहे. िांशदरवच्यव बवजल
ू व असलेले कांु ड हे पण्ु यश्लोक अशहल्यवबवई होळकर यवांनी बवांधले
आहे. िशां दर पररसर अशतिय उत्ति असनू भरपरू ्र्च्छतव आहे. िशां दर पररसरवत श्री सक्त
ु वचे हर्न चवलले
होते. धगधगत्यव यज्ञकांु डवत आहुती पडत होती आशि धरु वच्यव ्र्रूपवने शनसगादर्े तेलव अपाि होत होती.
नतां र िी पढु े कर्डीिवतव िशां दर पवशहले. येर्े िक्यतो िहवरवष्ट्रवतील लोकां येत असतवत. िशां दर
अशतिय लहवन आहे. कर्डीिवतव ही िांकरवची बहीि म्हिनू ओळखली जवते. इर्े देर्ीलव पवांढर्यव कर्ड्यव
अपाि करण्यवची प्रर्व आहे. शतर्नू पढु े िी सत्यनवरवयि तल
ु सी िवनस िांशदरवत आलो. यवचे उद्घवटन श्री
सर्ापल्ली रवधवकृ ष्िन यवनां ी के ले आहे. िशां दर अशतिय भव्य असनू आजबू वजल
ू व उद्यवन र्फुलर्ले आहे.
िांशदरवच्यव सर्ा शभांतींर्र रविवयि आशि इतर िवस्त्र र्चनां कोरली आहेत. र्रच्यव िजल्यवर्र रविवयि आशि
िहवभवरतवतले प्रसगां हलत्यव देखवव्यवच्यव ्र्रुपवत पयाटकवसां वठी म्हिनू उपलबध आहेत. इर्ां पवच रुपये
नवििवत् र्फी आहे. पि सर्ा प्रसांग इतक्यव सांदु रपिे दवखर्ले आहेत की पवहवर्ांच र्वटतां. सर्ा देखवव्यवच्ां यव

प्रसगां वतल्यव ित्ू यवांच्यव चेहर्यवर्रील भवर्, शर्शर्ध रांगवच्ां यव लवईट्सचव र्वपर हे इतके हटके आहे की, त्यवत
जीर्ांतपिव आलव आहे.
दपु वरचे चवर र्वजत आले होते आशि िवझी “कविी चवट
भडां वर” लव जवण्यवची र्ेळ झवली होती. कविी चवट भडां वर हे
आपल्यव चवट प्रकवरच्यव पदवर्वांसवठी प्रशसध्द आहे. अिव
पदवर्वांसवठी प्रशसद्ध अजनू एक शबनव चवट भांडवर म्हिनू आहे.
पि ते कवलभैरर् िशां दर पररसरवत आहे, त्यविळ
ु े शतकडे
जवण्यवसवठी बरवच र्ेळ र्वयव गेलव असतव. कविी चवट भांडवरलव
गेल्यवर्र सिु वरे पांधरव शिशनटां िवझव नांबरच लवगलव नवही.
त्यविळ
ु े चेन्सनईच्यव घटनेची पनु रवर्ृत्ती होते की कवय असे र्वटू
लवगले. (सिु वरे अधवा तवस र्वट बघनू ही िरुु गन इडली िॉप लव नांबर लवगलव नव्हतव.) िेर्टी एकदवची जवगव

भेटली. येर्ील टिवटर चवट प्रशसद्ध आहे. िी टिवटर चवट, आलू
चवट आशि गल
ु वबजवि अिी ऑडार शदली. िवझ्यवसिोर दोन परदेिी
पयाटक दही परु ी खवत होते. ती अशतिय शतखट असल्यवने अधार्ट
सोडून चवलले गेले. त्यवच्ां यव डोळ्यवतां नू अक्षरिः पविी येत होते.
त्यवांनव सर्य नसेल बहुतेक. बर्यवच र्ेळवने िवझी ऑडार आली
आशि िोहोरीच्यव तेलवत बनलेल्यव चवटचव आ्र्वद घेतलव. दोघी
चवटची चर् अप्रशति होती. शर्िेर्ष म्हिजे हे पदवर्ा तयवर
करण्यवसवठी िोहोरीचां तेल र्वपरतवत, त्यिळ
ु े एक र्ेगळीच चर्
आशि सगु धां प्रवप्त होते गरि असल्यवने ते र्ोडे शतखट र्वटत होते,
पि सर्ा चशर्ांचे एक अप्रशति शिश्रि होते ते. नांतर गल
ु वबजवि कडे
र्ळलो. त्यव गल
ु वबजविचव आकवर लवडूांएर्ढव होतव. िी इतके िोठे गल
ु वबजवि पशहल्यवांदव बघत - खवत
होतो. ते िवझ्यवसिोरच तळले आशि पवकवतनू कवढले गेले असल्यवने खपू गरि होते. त्यव प्रचडां िोठ्यव

गल
ु बजवम्सलव खवयलव चिचव शदलव होतव. चिच्यवने गल
ु वबजवि र्फोडून खवण्यवत एक र्ेगळीच िजव होती.
त्यवांची चर् देखील अप्रशति होती. इर्नू पढु े िी रूिर्र गेलो. लगेच अध्यवा तवसवने िलव बवहेर पडवयचे होते.
पवर्िेसहवच्यव आसपवस िी बवहेर पडलो आशि पवच शिशनटवर्ां र असलेल्यव अ्सी घवटवर्र आलो.
कवळोख पडत होतव आशि सर्ादरू शर्द्यतु रोर्षिवईने पररसर झगिगत होतव. अ्सी घवटवलव यवत्ेचे ्र्रूप
आले होते. सबु ह ए बनवरसच्यव व्यवसशपठवर्र िवस्त्रीय नृत्यवचव कवयाक्ि सरू
ु होतव. शतर्ां बरीच गदी जिली
होती. घवटवर्र होिवर्यव गगां व आरतीची तयवरी सरू
ु होत होती. िी पटकन अगदी पशहल्यवच बवकवर्र ठवि
िवांडले. सिोर सांर् पि अर्वांग असलेली गांगव र्हवत होती. सोबत असांख्य जलशबांदू होते. कवही
शहिवलयवपवसनू सोबत होते, कवही र्वरिेतनु सोबती झवले होते, तर कवही आकविवतनू ‘पवऊस’ असे नवर्
धवरि करून आले होते. पढु े प्रयवगरवजलव अजनू शिळिवर होते. पि सर्वांचे गतां व्य शठकवि एकच होते सिद्रु
! परत शतर्नू बवष्पीभर्न नवर् घेऊन नभवच्यव िदतीने भिू ीर्र येिवर होते. असे त्यव जलशबांदचांू े जीर्नचक्
होते. िविसवचां े कुठे र्ेगळे असते. असो,

हळूहळू गदी जिव होत होती. परदेिी पवहुिे देखील उत्सक
ु तेने कॅ िेरे घेऊन येत होते. सवडेसहव झवले
आशि एकसवरख्यव पोिवखवत पवच तरुि आरती करण्यवसवठी म्हिनू आले. शपर्ळां शपतवांबर आशि िरूि
रांगवचव कुतवा घवतलेले ते पवचजि आपवपल्यव जवगेर्र ्र्वनवपन्सन झवले. धपु वचव सगु ांध सर्ादरू दरर्ळत होतव.
घटां वनवदवने र्वतवर्रिवत अशतिय सवशत्र्कतव येत होती. परु ोशहतवचां े ित्ां ोच्चवरि, सिु धरु सगां ीत यवने भवरवर्नू
जवयलव होत होते आशि आपसक
ू च तोंडवतनू िबद बवहेर पडतवत – “निविी गांगे...!!!”
प्रर्ितः िख
ां नवदवने सरुु र्वत झवली. एकव शर्शिष्ट सरु वत िख
ां नवद ऐकत असतवनव कवन तृप्त होत होते.
नांतर त्र्िेर् िवतव, गरुु रब्रम्हव, शिर्ध्यवन, पवर्ाती ध्यवन, गगां व ध्यवन, सर्े भर्न्सतु सख
ु ीन आशद श्लोकवचां े पठन
सरू
ु असतवनव आरती करत असिवरव परू ोशहतर्गा गेंगेकडे तोंड करून अगरबत्ती एकव र्ेगळ्यवच लयीत
ओर्वळत होतव. त्यवच्ां यव दसु र्यव हवतवत घटां व होती, त्यवचां ी ती घटां वनवद करण्यवची शर्शिष्ट पद्धती िन िोहून
टवकिवरी होती. िेर्टचव श्लोक सरू
ु असतवनव सर्ाजि उजव्यव बवजनू े नव्र्द अि
ां वत र्ळले आशि परत
ओर्वळू लवगले, िग परत नव्र्द अि
ां वत आशि परत एकदव. र्ोडक्यवत कवय तर त्यवनां ी एक ्र्तःभोर्ती एक
प्रदशक्षिव पिू ा के ली. नांतर त्यवांनी धपू ओर्वळवयलव सरुु र्वत के ली. परत त्यवच शर्शिष्ट लयीत, धपू वच्यव

धरु विळ
ु े सवशत्र्क ढग तयवर होत होते आशि एकव र्ेगळ्यवच आनदां वचव र्र्षवार् करत होते. िेर्टचव श्लोक
झवलव आशि परु ोशहतवांनी हवतवतले धपू खवली ठे ऊन प्रचांड िोठ्यव आरत्यव हवतवत घेतल्यव. त्यव एक शर्शिष्ट
प्रकवरच्यव आरत्यव होत्यव. सिु वरे एकिे आठ र्वती असवव्यवत बहुतक
े . र्ोडक्यवत त्यव िलव दीपिवळ
भवसल्यव आशि कवनवर्र िबद पडले, “जय गगां े िवतव, िैयव जय गगां े िवतव” आशि आरती सरू
ु झवली.
आरतीचे बोल, सरु , तवल आशि सोबतचां धांदु करिवरां सवशत्र्क सांगीत इतके अप्रशति होते की हे कधीच सांपू
नये असां र्वटत होतां. सोबत एकवच शर्शिष्ट ढांगवत आरती ओर्वळिवरे परू ोशहत बघनू असां र्वटतां की, ब्स.
आतव कवही नको आयष्ु यवत. हे बघनू च डोळ्यवचां े पवरिे शर्फटले. सिु वरधरू ्र्रवत गगां व आरती ऐकतवनव हरर्नू
जवयलव होतां. आरती सांपल्यवर्र आतव कपारु वतीची र्ेळ होती. आपल्यव हवतवतली आरती खवली ठे ऊन
परु ोशहतवनां ी कपारु वती हवतवत घेतली आशि िवतां ्र्र ऐकू लवगले, “जटव टर्ी गलज्जलप्रर्वह पवशर्त्र्ले
गलेऽर् लम्बयलशम्बतवां भजु ांगतांगु िवशलकवि् ।” ते शिर् तवांडर् ्तोत् होते, हळूहळू ्तोत्वचव र्ेग र्वढत होतव
आशि आपल्यव धिन्सयवांतनू र्वहिवरे रक्त नेहिीपेक्षव जव्त र्ेगवने र्वहत असल्यवचव भवस होत होतव. हे ्तोत्
िलव पवठ आहे, पि शतर्ली म्हिण्यवची लय इतकी सरु े ल होती की ते ऐकत रवहवर्सां र्वटत होत.ां

तवडां र् ्तोत्वची सरुु र्वत आशि िेर्ट अशतिय सर्ां झवली. पि सपां िू ा ्तोत् इतकां सुरेख म्हटलां होतां की,
रवर्िवने सद्ध
ु व कवय म्हटलां असेल?
आतव गगां व ्तोत्वची र्ेळ होती. गगां व ्तोत् म्हित असतवनव परु ोशहतवनां ी िोरशपसवचां व झवडव सरू
ु
के लव, आशि नांतर िांखनवद...!!! पवच िधरु िवखवांचव एकवच सरु वत नवद येत होतव. ब्रह्मनवद म्हितवत तो हवच
असवर्व बहुतेक...नांतर सर्वांनव पष्ु पवांजली र्वटण्यवत आली आशि भगर्वन िकरवांचे भजन सरू
ु झवले. आम्ही
सर्ाजि िोठ्यव उत्सवहवत भजन गवत होतो आशि शतर्े आलेल्यव परदेिी पयाटक आम्हव भवरतीयवक
ां डे श्तशित
होऊन बघत होते. सिु वरे दहव शिशनटवांच्यव भजनवनांतर पष्ु पवांजली गांगवपाि करवयलव सवांगण्यवत आले आशि
“निः पवर्ातीपते हऽऽर हऽऽर िहवदेऽऽर्” च्यव जयघोर्षवत आसिांत दिविनू गेले.
आपि रोज आयष्ु य जगत असतो. पि नेिके कवही सख
ु वचे आशि दःु खवचे क्षिच आपल्यवलव आठर्त
असतवत. िेंदू ररकवम्यव आठर्िींचे ओझे लक्षवत ठे र्त नवही आशि िवझ्यव िते यवलवच आयष्ु य म्हितवत.
त्यवत आज आिखी एकव आनदां दवयी आठर्िीची भर पडली होती आशि ती पसु ली जविवर नव्हती. कवही
िांडळी ररव्हरफ्रांटने आरतीचव आनांद घेत होती. िवझ्यव िेजवरील फ्रेंच यर्ु कवचव िलव शर्लक्षि हेर्व र्वटत

होतव. एकव हवतवत त्यवने कॅ िेरव सेट के लव होतव. दसु र्यव हवतवत िोबवईलने कुिवलवतरी शव्हशडओ कॉल के लव
होतव आशि तो यव दोघवांर्र लक्ष ठे ऊन शिळवलेल्यव र्ेळेत आरतीचव आनांद घेत होतव. सिु वसे सवडेसवत र्वजले
होते आशि अ्सी घवटवचे हे रुप शर्लोभनीय होते. आरतीनांतर भवशर्कवांची नदीत अपाि के लेल्यव शदव्यवांिळ
ु े
आकविवतील तवरे गगां ेत उतरल्यवचव भवस होत होतव. आकवििडां ळवतील तवर्यवांनव गगां ेतल्यव तवर्यवांचव हेर्वच
र्वतर होतव. पि गांगेच्यव पवण्यवत आपलेच प्रशतशबांब पवहून ते िनवची सिजतू घवलत होते. हळूहळू घवटवर्रील
गदी किी होत होती.
दपु वरी पोटभर खवल्यविळ
ु े शर्िेर्ष भक
ू नव्हती. त्यविळ
ु े िी जर्ळच असलेल्यव िोनवलीसव कॅ र्फेलव जवयचे
ठरर्ले. शतर्े ब्रवऊनी ऑडार के ली, अजनू बरे च ऑप्िन होते पि जव्त भक
ू नसल्यविळ
ु े ब्रवऊनीच घेतली.
ब्रवऊनीची चर् छवन होती आशि येर्ील िेन्सयक
ू वडा र्रील िोनवलीसवलव भवरतीय पध्दतीने सजशर्ले होते.
शतर्नू बवहेर पडल्यवर्र िलव अचवनक र्ांडवईची आठर्ि झवली. र्वरविसीत आल्यवर्र र्ांडवई न शपिे म्हिजे
र्रिभवतवत तपू न घेण्यवसवरखे होते. ‘बवबव र्डां वई’ यव प्रशसद्ध दक
ु वनवत िी गेलो. शतर्े त्यवने िलव एकच प्रश्न
शर्चवरलव, “भवांगर्वली यव सवधी ?” िी आश्चयाचशकत होऊन बघतच रवशहलो, कवरि शतर्े जर्ळजर्ळ

सर्वांनीच र्डां वईिध्ये भवगां घेतली होती. िी त्यवलव “सवधी” असे सवगां नू आजबू वजचू ी गिां त बघत बसलो.
येिवरव जर्ळपवस प्रत्येकजि भवांगयक्त
ु र्ांडवई घेत होतव. िवझी र्ांडवई आली. र्वतवर्रिवत गवरर्व असतवनव
र्ांडगवर र्ांडवई शपण्यवची िजवच कवही और होती. शर्िेर्ष म्हिजे र्ांडवई हव पदवर्ा िी पशहल्यवांदवच घेत
असल्यविळ
ु े उत्सक
ु तव तर होतीच. सवडेनऊचव सिु वर झवलव होतव. िी रूिर्र आलो आशि िवझी ओळख
िवझ्यव दोन नर्ीन शित्वांिी झवली. हॅरीसन (Harrison) आशि सॅम्यअ
ु ल (Samuel) हे दोन अिेररकन तरुि
िवझ्यव रूििध्ये आले होते. Dormetry िध्ये िवझ्यव बेडच्यव खवलीच दोघवांनी बक
ु के ले होते. िी रूििध्ये
जवतवच त्यवनां ी हसत िवझे ्र्वगत के ले, जिू कवही आम्ही कधीपवसनू शित् आहोत. परदेिी लोकवचां ी ही एक
गोष्ट चवगां ली आहे. नवहीतर आपल्यवकडे िविसवलव बघनू दल
ु ाक्ष करतवत. असो, हॅरीसन हव फ्लोररडव
रवज्यवतील कुठल्यवश्तयव गवर्वतील होतव. त्यवचे र्डील पेिवने र्कील होते. तो कॉिसा िध्ये शिक्षि घेत होतव.
सॅम्यअ
ु ल हव कधीकवळी रशियवच्यव असलेल्यव अलव्कव प्रवांतवतील होतव. त्यवच्यव पररर्वरवचव बेकरी
प्रॉडक्ट्सचव व्यर्सवय होतव. तोदेखील पररर्वरवलव पढु े िदत म्हिनू र्फूड टेक्नॉलॉजीचां शिक्षि घेत होतव.
दोघेही भवरतवतच भेटले होते. सट्टु ीशनशित्त चवर िशहन्सयवच्ां यव पयाटनवसवठी ते भवरतवत आले होते. रवत्ी

त्यवच्ां यवसोबत बर्यवच गप्पव र्गैरे झवल्यव. त्यवच्ां यवसोबत झवलेल्यव त्यव तवस-दीड तसच्यव गप्पवनां ी त्यवनां ी
िवझ्यवसिोर भवरत शर्श्वगरुु कव आहे हे आजवितेपिवने सवांशगतलां. सॅम्यअ
ु ललव भवरतभिू ी त्यवची
“ऑक्सर्फडा” र्वटत होती. त्यवचां कवरि म्हिजे भवरतवतली अन्सन शर्शर्धतव. त्यवचव भवरतवत येण्यवचव उद्देिच
र्ेगळव होतव. त्यवलव भवरतीय जेर्िवने भरु ळ घवतली होती. भवरतीय पवकिवस्त्रवचे प्रचडां शव्हशडओ बघनू तो
भवरतवत आलव होतव. इर्नू पढु े तो दशक्षि भवरतवत जविवर होतव. िलव त्यवचे शर्चवर आशि शजद्द बघनू शर्चवर
करवयलव भवग पवडले. लोकां शर्देिवतनू आपले पदवर्ा शिकण्यवसवठी येतवत आशि आपि िवत् र्फव्ट र्फूड
र्गैरेचे चवहते आहोत. दधू -हळद आपि (म्हिजे आिच्यवकडे तरी) लहवनपिवपवसनू घेतो. त्यवचे र्फवयदे
िवहीत आहेत. पि बहुसांख्य भवरतीय ह्यव दधु वचां नवर् ऐकून नवक िरु डतवत. पि आतव अिेररके ने सांिोधन
करून त्यवचे र्फवयदे सवशां गतल्यवर्र आम्ही घेऊ, अिेररकव घेतये नव. िग ठीक आहे. चवगां लां असेल. ही
शर्चवरसवरिी बदलवयलव हर्ी. असो, हॅरीसन र्वरविसीहून के दवरनवर् जविवर होतव, पढु े शदल्ली आशि र्ेट
अिेररकव.

सॅम्यअ
ु ललव भवरतशर्र्षयी खपू िोठ्यव प्रिविवत आदर, प्रेि, उत्सक
ु तव आशि बरांच कवही होतां हे त्यवच्यव
बोलण्यवर्रून सिजलां. सॅम्यअ
ु ल हृर्षीके िहून र्वरविसीलव आलव होतव. नांतर तो रवज्र्वन, शहिवचल आशि
िग नेपवळलव जविवर होतव. तो आधी िांबु ईलव आलव होतव. एकूिच भवरतवत येण्यवचव त्यवचव उद्देि सर्फल
झवलव. त्यवने शर्फरलेल्यव प्रत्येक िहरवतनू एक र््तु शर्कत घेतली होती.

त्यवच्ां यवसोबत UNO खेळवयलव खपू िजव आली. तबबल दोन र्र्षवांनतां र िी UNO खेळत होतो.
पण्ु यवलव शिक्षिवसवठी असतवनव रुििेट्स सोबत परीक्षेच्यव आदल्यव रवत्ी UNO खेळण्यवची िजव कवही
औरच होती. आिच्यव रूििध्ये आिच्यव शतघवांव्यशतररक्त अजनू एक जि होतव. तीिीच्यव घरवत असेल
बहुतेक. तो कवहीच बोललव नवही. अतां िाख
ु प्रकवरचव व्यक्ती असवर्व बहुतेक. शदर्सभर शर्फरल्यविळ
ु े
किवलीचव र्कलो होतो त्यविळ
ु े बेडर्र आडर्ां होतवच शनद्रवदेर्ीच्यव आधीन झवलो.

शतसरव आशि िेर्टचव शदर्स उजडण्यवआधीच िी पवच र्वजतव उठलो. बवकी िडां ळी झोपली होती.
सवडेपवच र्वजतव तयवर होऊन “सबु ह - ए – बनवरस” कवयाक्ि बघवयलव शनघवलो. सविवन्सयपिे सकवळी पवच
र्वजतव सरू
ु होिवरव हव कवयाक्ि शहर्वळ्यविळ
ु े सवडेपवच लव सरू
ु होतो. आज तेर्े िळ
ू कनवाटकच्यव
असलेल्यव पि िबांु ईत ्र्वशयक झवलेल्यव गवशयकव आल्यव होत्यव. िलव त्यवचां े नवर् यव क्षिवलव आठर्त
नवहीये. त्यवांनी कवनडी तसेच िरवठी गवयकीचे शिक्षि घेतले आहे. सिु वरे एक ते सव्र्व तवस त्यवांनी अप्रशति
भजनां, बांशदिी, रचनव गवयल्यव. उत्तर प्रदेिवतील र्वरविसीत िहवरवष्ट्रवतील गवशयकव कवनडी पद्धतीने गवत
होत्यव. हीच भवरतवची खरी खवशसयत आहे – “शर्शर्धतेत एकतव.” गगां व शकनवरी सकवळचव र्डां र्वरव...,
िांत्िग्ु ध करिवरे सांगीत... असे ते र्वतवर्रि खरांच भवरवर्नू टवकिवरे होते. इतक्यवत सयू ोदय झवलव. तरीही
गगां व तटवर्र धक्ु यवची चवदर होती. एक बवजनू े पवशहल्यवस सम्पिू ा र्वरविसी धक्ु यवत हरर्लेले शदसते. ते दृश्तय
अशतिय छवन शदसते. दपु वरी बवरव र्वजेपयांत धक
ु े हळूहळू शर्रते. सबु ह - ए - बनवरस कवयाक्िवची सवांगतव
झवल्यवर्र शतर्े योगवसनवांचव कवयाक्ि असतो. तत्पर्ू ी कवयाक्िवस हजेरी लवर्िवर्यव िवन्सयर्रवांपक
ै ी उत्तर
प्रदेिच्यव ्र्वशनक गवशयकव सौ. अग्रर्वल यवनां ी आग्रहवखवतर ब्रज भवर्षेतील एक छोटांसां कडर्ां सवदर के ल.ां

त्यवच्ां यव िल
ु वच्यव पदर्ीप्रदवन सिवरांभवसवठी त्यव आल्यव होत्यव. त्यवच्ां यव िल
ु वलव सवभां वळून घेतल्यवबद्दल श्री
कविी शर्श्वेश्वर आशि सि्त र्वरविसीचे त्यवांनी आभवर िवनले नांतर िळ
ु बनवरसी असलेले पि कविवशनशित्त
शदल्लीत ्र्शयक झवलेले श्री शिश्रवजी आले होते. ते शड्कव्हरी चॅनलचे हेड आहेत. त्यवांनी लहवनपिवच्यव
आठर्िींनव उजवळव शदलव. ते म्हिवले, “िवळेतनू आल्यवर्र अ्सी घवटवर्र खेळयचो तेव्हव इर्े कवहीच
नव्हतां. िवझां बवलपि इर्ांच गेलां, पि आज यव घवटवचव चेहरव पिु ापिे बदलनू टवकलव आहे, त्यवबद्दल
धन्सयर्वद. देर् दीपवर्लीच्यव शनशित्तवने बर्यवच र्र्षवानी र्रविसीत येण्यवचव योग आलव. पि एकव गोष्टीची खांत
आहे, आिचां लहवनपिीचां शिर्वलव िधलां घर आतव नवहीये, त्यव घरविी शकतीतरी आठर्िी आहेत.” एर्ढां
बोलनू ते र्वांबले. नांतर कुठल्यवतरी िवशसकवचे प्रकविन प्रिख
ु पवहुण्यवच्ां यव ह्ते करण्यवत आले. यवनांतर
कवयाक्ि सशितीतर्फे तिवि देिर्वशसयवनां व िवतां तेचे आर्वहन करण्यवत आले. कवरि बहुचशचात ऐशतहवशसक
अयोध्यव रवि िांशदर खटल्यवचव आज शनकवल होतव. योगवसने सरू
ु झवली तिी परदेिी पयाटकवचां ी सांख्यव
र्वढली. परदेिी लोकवांनव िवांडी घवलनू बसतव येत नसवर्े बहुतेक, कवरि त्यव शदर्िी शर्श्वनवर् िांशदरवतील

पयाटक आशि आतवचे हे लोकां बसण्यवची सवरखीच पद्धत होती. योगवसन आशि नतां र प्रविवयवि र् िेर्टी
हव्यवसनवने कवयाक्िवची सवगां तव होते.
सबु ह ए बनवरस बघतवनव – ऐकतवनव िलव खरांच भरून आलां होत.ां आतव नक्की आठर्त नवही कुिी
म्हटलांय पि ते ित – प्रशतित खरां र्वटलां, अगदी सोन्सयवहून शपर्ळां....
“र्ैसे तो हर जगह की सबु ह आपनव एक अलग अदां वज लेकर आती है,
पवर बनवरस िे दो सबु ह होती है, एक जो पर्ू वाकवि िें होती है और दसु री हृदयवकवि िें.....”
ऐशतहवशसक शदर्सवची अशर््िरिीय सरुु र्वत करून िी िवगा्र् झवलो. आज दिवश्विेध घवट ते अ्सी
घवट शर्फरण्यवसवठी दपु वरी बवरव र्वजेपयांत र्ेळ होतव. िी शर्फरत-शर्फरत अशहल्यव घवटवर्र आलो. १७८५ िवघे
पण्ु यश्लोक अशहल्यवबवई होळकर यवनां ी हव घवट बवधां लव. तत्पर्ू ी हव घवट के र्लशगरी घवट म्हिनू ओळखलव
जवत होतव. येर्ेच अशहल्यवबवई यवांचव र्वडवदेखील आहे. पढु े िांि
ु ी घवट होतव. त्यवचे शनिवाि नवगपरू येर्ील
श्री श्रीधर िांि
ु ी यवांनी १८१२ िध्ये के ले. यवलव छोटे बांदर म्हिण्यवस हरकत नवही कवरि येर्े नवशर्क िोठ्यव

सख्ां येने आपवपल्यव होड्यव बवधां त असतवत. यव घवटवलव लवगनू च असलेलव दरभगां व घवट हव िि
ांु ी घवटवचवच
एक भवग होतव. पि १९२० िध्ये शबहवरच्यव रवजवने हव भवग शर्कत घेतलव आशि प्र्ततु घवट दरभगां व घवट
नवर्वने ओळखलव जवऊ लवगलव. शर्िेर्ष धवशिाक िहत्र् नसल्यवकवरिवने येर्े ्नवनवसवठी किी गदी असते.
पढु चव घवट होतव - रविव िहल घवट, उदयपरू चे रवजे जगत शसहां यवनां ी सतरवव्यव ितकवच्यव उत्तरवधवात १७६५
िध्ये घवटवचे शनिवाि के ले. येर्े रवज्र्वनी ्र्वपत्यिैलीचव सांदु र निनु व पहवयलव शिळतो. पढु े चौसट्टी घवट
आहे. बांगवलचे रवजे प्रतवपवशदत्य यवांनी सोळवव्यव ितकवत यव घवटवचे बवांधकवि के ले होते. येर्े चौसष्ट
योशगनींचे िशां दर प्रशसद्ध आहे. िशां दरवचे बवधां कवि नशर्न असले तरी धवशिाकदृष्ट्यव िहत्र्वचे आहे. यवलव
लवगनू च शदग्पशतयव घवट घवट आहे. अठरवव्यव ितकवच्यव अखेरीस बांगवलच्यव शदग्पशत नवर्वच्यव रवजवने हव
घवट बवधां लव. घवटवर्रील िहवलवचे नक्षीकवि बगां वली कलवकुसरीची सवक्ष देते.
पढु े पवांडे तर्व बवबआ
ु पवांडे घवट आहे. हव घवट छपरव येर्ील यवच नवर्वच्यव व्यक्तीने बवधां लव. येर्े कपडे
धण्ु यवची परांपरव आहे, त्यविळ
ु े र्वरविसीतील धोबी येर्ेच कपडे धतु वत. धवशिाकदृष्ट्यव िहत्त्र् किी असल्यवने
्नवनवर्ीचां ी गदी किी असते.

कधीकधी प्रर्वसवत शकांर्व अनोळखी शठकविी अिव कवही अकशल्पत गोष्टी घडतवत की ज्यवच्ां यविळ
ु े
आपल्यवलव घवबरवयलव होते. पि त्यव घटनवांिळ
ु े आपलव पर्ू ापवर असलेलव दृष्टीकोन बदलनू जवतो.
कवयिचवच. तर झवले असे की, बबआ
ू पवांडे घवटवच्यव पढु े रवजवघवट होतव. यवची शनशिाती पेिर्े अिृतरवर्
पटर्धान यवनां ी के ली होती. येर्े अन्सनछत् चवलते. िवझी अिृतरवर् पेिर्व हर्ेली बघण्यवची र्फवर इच्छव होती
पि हर्ेलीच्यव चवरही बवजनू े पवहूनही कुठे च आत जवयलव जवगव शदसत नव्हती. िी यवशर्र्षयी भरपरू र्वचलां
होतां त्यविळ
ु े तीव्र कुतहू ल होतां. आजबू वजच्ू यव ्र्वशनक लोकवांनव शर्चवरले पि त्यवांनवही कवही िवशहती नव्हते.
तरी िी हर्ेलीिध्ये जवण्यवचव िवगा िोधण्यवचव प्रयत्न के लव आशि येर्ेच चक
ू झवली. िोबवईलचव जीपीएस
शसग्नल लॉ्ट झवलव. िी परत एकदव र्तव भरकटलो. पि यवर्ेळी पररश्र्ती र्ेगळी होती. यव भवगवत
बहुसख्ां य िशु ्लि बवधां र् होते आशि िी शतर्ल्यव शतर्े शर्फरत होतो. शर्फरून परत त्यवच जवगेर्र येत होतो.
र्ोड्यव-र्ोड्यव अतां रवर्र िशिदी शदसत होत्यव. र्तव सवांगण्यवसवठी देखील कुिी नव्हते. रवि िांशदरवचव शनकवल
लवगल्यवर्र शिळिवरव प्रशतसवद कसव असेल हे कुिीच सवांगू िकत नव्हते. पि इर्ले र्वतवर्रि िवत् िवांत
होते. शकांबहुनव शनत्यशनयिवने रोजची कविे चवलली होती. जिक
ू वही त्यवनां व शनकवलविी कवही देिघां िे ां नव्हतच
ां .

अयोध्यव देखील जर्ळच होती, त्यवचे लोि पसरण्यवस र्ेळ लवगिवर नव्हतव. शतर्ां िवतां तव असली तरी दगां ल
उसळवयलव र्ेळ लवगत नवही हे िी जविनू होतो. िी एकटवच, त्यवत अिव शदर्िी, अिव भवगवत म्हिजे खरांचां
कठीि कवळ होतव. िवझां र्तव भटकिां िवझ्यव अगां लट येतां की कवय असां र्वटत होतां. िी त्यव आपत्तीचे शचांतन
करीत होतो तोच िलव के दवर घवटवकडे जवण्यवचव िवगा शदसलव आशि िी शनश्चींत झवलो. के दवर घवट ते रवजव
घवट यवतां िवझे दोन - तीन घवट सटु ले होते. त्यवत एक “नवरद घवट” होतव. हे एक बरां झवलां, कवरि असां म्हटलां
जवतां की नवरद घवटवर्र िक्यतो जवऊ नये आशि गेलवत तर शतर्े असलेल्यव नरदवच्यव िांशदरवत दिान करू नये.
कवरि परु विकर्विां ध्ये नवरद िनु ींचव उल्लेख कळीचव नवरद असव के लेलव आहे. त्यविळ
ु े इर्े दिान के ल्यवर्र
घरी भवांडिां होतवत असव सिवज जनसविवन्सयवांत प्रचशलत आहे. िलव ्पष्टपिे आठर्तांय की, िी िवगच्यव र्ेळी
आलो तेव्हव आजीने िलव यव घवटवर्र न जवण्यवशर्र्षयी आर्जानू सवशां गतलां होतां आशि यव र्ेळी सद्ध
ु व. तम्ु ही
यव प्रकरलव अांधश्रद्धव म्हिव शकांर्व अजनू कवही. पि आपले पर्ू ाज कवही दधू खळ
ु े नव्हते. जर सोन्सयवचव धरू
शनघत असलेल्यव भवरतवच्यव जडिघडिीत त्यवांचव र्वटव होतव तर त्यविवगे कवहीतरी शर्ज्ञवन असतांच असतां.

परवधिवाच्यव आक्ििविळ
ु े म्हिव शकांर्व कवळवच्यव ओघवत म्हिव, ते एकतर चोरून नेलां शकांर्व आपल्यव
िनवर्र हे चक
ु ीचां आहे असां शबांबर्लां गेलां.
के दवर घवटवर्रील िांशदर हे कविीच्यव बवरव ज्योशतशलांगवांपक
ै ी एक आहे असे म्हितवत. त्यविळ
ु े घवटवलव
शर्िेर्ष धवशिाक िहत्त्र् आहे. येर्े बर्यवपैकी गदी असते.
पढु े हररश्चांद्र घवट आहे. आपल्यव सत्य बोलण्यवसवठी सम्पिू ा भवरतर्र्षवात प्रशसद्ध असलेल्यव रवजव हररश्चद्रां
यवचां ी कर्व यवच शठकविी घडली असे सवशां गतले जवते. त्ेतव यगु वतील हररश्चद्रां हे अयोध्येच्यव इश्ववक
ां ू र्ि
ां ीय
३७ र्े रवजे होते.त्यवांच्यव कवयाकवळवत सख
ु ,िवतां तव आशि सिृद्धी रवज्यवत नवांदत होती. चक्र्ती सम्रवट सवगर
हररश्चांद्रवच्यव नांतरच्यव १३ व्यव शपढीतले. त्यनवची कहविी कवही अिी आहे, एकदव रवजव हररश्चांद्र आपली रविी तवरविती आशि िल
ु गव रोशहत सह शिकवरीलव गेले होते. तटु े त्यवांनव
एकव िशहलेच्यव रडण्यवचव आर्वज येतो. ते शतर्े जवतवत तेव्हव सिजते की ते एक िृगजळ होते. तेव्हव

शर्श्ववशित् ऋर्षींची तपश्चयवा भगां कवरिवसवठी ‘शर्र्घनरवज’ रवजवच्यव िरीरवत प्रर्ेि करतो. तेव्हव शर्श्ववशित्
ऋर्षींची तप्यव भांग होते आशि त्यवांनी त्यव द्ववरे शिळर्लेलां सर्ा ज्ञवन सद्ध
ु व नष्ट होतां. जेव्हव हररश्चांद्र भवनवर्र
येतो तेव्हव त्यवलव आपल्यव करिीचव उलगडव होतो. तो ऋर्षींची िवर्फी िवगतो. तेव्हव तेव्हव शर्श्ववशित् त्यवलव
आपल्यव रवजसयू यज्ञव सवठी दवन िवगतवत. रवजव हररश्चद्रां तवत्कवळ आपलां सर्ा ऐश्वया ,सवम्रवज्य गरू
ु
शर्श्ववशित्वांनव दवन करतो ,अगदी ्र्तःचे र्स्त्र सद्ध
ु व! त्यवनांतर जेव्हव रवजव आपल्यव कुटुांबवसह जवण्यवस शनघतो
तेव्हव गरू
ु शर्श्ववशित् अजनू सांपत्ती दवन करण्यवची िवगिी करतवत. तेव्हव शनरवि रवजव हररश्चांद्र त्यवांनव सवांगतवत
की, “जे कवही होतां ते सर्ा िी दवन करून टवकलां आहे. कृ पयव िलव एक िशहनव द्यवर्व त्यव नतां र परत िी कवही
धन दवन म्हिनू देऊ िके न.” नांतर आपल्यवच रवज्यवत अत्यांत हवलवखीत हररश्चांद्र आशि त्यवचव पररर्वर रवहत
असतो. यर्वर्कवि िशहनव उलटतो, आतव उद्यव गरुु ां नव दवन देण्यवसवठी धन कुठून आिवयच?ां यव शर्र्चां नेत
रवजव पडतो. तेव्हव त्यवची पत्नी ्र्तःच्यव शर्क्ीचव प्र्तवर् सिोर ठे र्ते जेिेकरून कवही धन गरू
ु ां नव दवन देतव
येईल. िेर्टी कवही पैसे घेऊन रोशहत लव सध्ु दव आई सोबत शर्कण्यवत येतां. दसु र्यव शदर्िी शर्श्ववशित् येतवत

आशि दवनवची िवगिी करतवत. रवजव त्यवनां व पत्नी आशि िल
ु गव शर्कून आलेलां सर्ा धन देऊन टवकतवत तरी
सद्ध
ु व शर्श्ववशित्वांच सिवधवन होत नवही!
ते अजनू दवनवची िवगिी करतवत. िग कर्फल्लक रवजव हररश्चांद्र िेर्टी ्र्तःलव शर्कवयचां ठरर्तो.
तेव्हव चवांडवळ देर्तव रवजवलव शर्कत घेण्यवची इच्छव व्यक्त करतो. रवजव यव गोष्टीलव नकवर देतो. तेव्हव
शर्श्ववशित् ऋर्षी रवजवलव शर्कत घेऊन चवांडवळवलव शर्कतो. चवांडवळ हररश्चांद्रवलव घेऊन आपल्यव रवज्यवत येतो
आशि त्यवची ्ििवनवत कविवसवठी शनयक्त
ु ी करतो. शतर्े येिवर्यव प्रत्येक िृतदेहवचे दहन करण्यवसवठी तो
लोकवक
ां डून कवही पैसे घेण्यवचव आदेि देतो. यव पैश्तयवतील एक शह्सव चवांडवळ ,दसु रव शह्सव शतर्ल्यव
रवजवलव आशि रवशहलेलव शह्सव हररश्चांद्रवलव शिळिवर असतो. हररश्चांद्र ्ििवनवतील नेिनू शदलेलां कवि करून
आपलां जीर्न व्यतीत करत असतो. एके रवत्ी त्यवलव ्र्प्नवत आपली पत्नी रडतवनव शदसते झोपेतनू जवगव
होऊन पवहतो तर खरांच त्यवची पत्नी रडत असते. शतच्यवजर्ळ सपादि
ां वने िृत्यू झवलेलव त्यवचां व एकुलतव एक
िल
ु गव असतो. हररश्चद्रां दःु खवने र्ेडव-शपसव होतो आशि आत्िहत्येचव शर्चवर करतो िवत् आपली पवपां
आपल्यवलव पढु च्यव जन्सिी सद्ध
ु व भोगवर्ी लवगतीलच यव शर्चवरवने तो भवनवर्र येतो. रविी तवरविती आपल्यव

िृत िल
ु वचे अत्ां यस्ां कवर त्यव ्ििवनवत करण्यवस तयवर होते परांत,ु पैसे शदल्यवशिर्वय रोशहत चे अत्ां यस्ां कवर
इर्े होिवर नवहीत यव भशू िके र्र हररश्चांद्र ठवि रवहतो. त्यवची र्चनबद्धतव पवहून सर्ा देर् प्रसन्सन होऊन शतर्े
प्रकट होतवत. रवजव हररश्चांद्रवच्यव सत्यर्चनी ्र्भवर्वची ्ततु ी करून ते त्यवलव ्र्गा लोकी येण्यवचे शनिांत्ि
देतवत. पि आपल्यव प्रविवशिक सेर्कवशां िर्वय एकटव ्र्गवात जवण्यवस तो तयवर होत नवही.
हव असव प्रचांड जनु व आशि जवज्र्ल्य इशतहवस आहे भवरतर्र्षवाचव...
हे कविीतील दसु रे ्ििवन आहे. येर्ेदख
े ील िर् दहन होत असते. रवजव हररश्चांद्र आशि त्यवांची पत्नी
तवरविती यवचां े िांशदर शतर्े बवांधले आहे. िांशदरवचे दिान घेतले आशि प्रवर्ानव के ली की, हे रवजव हररश्चांद्र,
तझ्ु यवतलव सत्य बोलण्यवचव र्ोडवसव अि
ां तरी िवझ्यवत आयष्ु यभर रवहू दे.
घवटवजर्ळच किकोटीश्वर शिर् िांशदर आहे. दशक्षि भवरतीय िैलीत बवांधलेले हे िांशदर अशतिय सरु ेख
आहे. यव घवटवललवगनू च हनिु वन घवट आहे. असे म्हटले जवते की यव घवटवर्रील हनिु वन िशां दरवची ्र्वपनव
गो्र्विी तल
ु सीदवस यवांनी के ली आहे. यव घवटवर्र नवगव सवधांचू व आखवडव आहे. यव घवटवच्यव पवयर्यवांबद्दल
सवांशगतले जवते की, ‘नन्सदवदवस’ यव र्वरविसीतील जगु वर्यवने आपल्यव एकव शदर्सवच्यव जगु वरवच्यव पैिवांनी यव

पवयर्यव बवधां ल्यव आहेत. येर्े दवशक्षिवत्य भवशर्कवचां ी िोठ्यव प्रिविवत गदी असते. तसेच घवटवच्यव िवगच्यव
बवजल
ू व भरपरु दवशक्षिवत्य धिािवळव आहेत. पढु े शिर्वलव घवट आहे. यव घवटवची शनशिाती अठरवव्यव
ितकवतील तत्कवलीन कविी नरे ि बळर्ांत शसांह यवांनी के ली. यव घवटवर्रील कविी नरे िवांनी बवांधलेल्यव
ब्रवम्हेंद्र िठवत दशक्षि भवरतीय बवधां र्वच
ां ी रहवण्यवची सोय आहे. पढु चव घवट होतव - श्री शनरांजनी घवट. यव
घवटवर्र नवगव सवधांचू े र्व्तव्य असते. िी आखड्यवतील कु्त्यवांचव सरवर् पहवयलव गेलो पि खपू उिीर
झवलव होतव. पढु े चेतशसांह घवट आहे. घवटवच्यव पवयर्यवर्ां र एक शचत्कवर घवटवचे सांदु र शचत् कवढत बसलव
होतव. यवचे शनिवाि कविी नरे ि बळर्तां शसहां यवनां ी के ले. त्यवच्ां यव पर्ू ाजवचां े - चेतशसहां यवचां े नवर् यव घवटवलव
शदले. कविी नगरीच्यव ऐशतहवशसक दृष्टीने हव घवट अशतिय िहत्त्र्वचव आहे. सन १७८१ िध्ये र्ॅरेन हेश्टांग
आशि चेतशसहां यवच
ु यवच शकल्ल्यवर्र झवले. यवत चेतशसहां यवचां व परवभर् झवलव आशि शकल्लव इग्रां जवच्ां यव
ां े यद्ध
तवबयवत गेलव. तदनांतर एकोशिसवव्यव ितकवच्यव अखेरीस िहवरवज प्रभिु वरवयि शसांह यवांनी शकल्लव
इग्रां जवांकडून पन्सु हव प्रवप्त करून घेतलव आशि अधवा भवग नवगव सवधांनू व दवन के लव. पढु े िी तुलसी घवटवर्र आलो.
श्रीं तल
ु सीदवस यवनां ी येर्े रविचररत िवनस ग्रर्ां वचे कवही खडां येर्े शलशहले. येर्े त्यवचां े घर देखील आहे आशि

येर्ेचां ते ब्रम्हवनदां ी शलन झवले होते. पढु चव आशि िवझ्यव शनयोजनवतलव िेर्टचव घवट होतव - अ्सी घवट.
र्वरिव नदी आशि अ्सी घवट यवांिळ
ु े यव िहवनगरीलव र्वरविसी नवर् पडले. येर्े एकोशिसवव्यव ितकवच्यव
उत्तरवधवात बवांधलेले लक्षिी नवरवयि िांशदर पांचयवतन िैलीत बवांधले आहे. तसेच यवत नवगर िैलीचव परभिी
देखील आहे. सबु ह ए बनवरस, गगां व आरती तसेच शर्शर्ध कवयाक्िविां ळ
ु े यव घवटवलव शर्िेर्ष िहत्त्र् प्रवप्त झवले
आहे. इर्नू िी सरळ लांकेकडे शनघवलो.

रशर्दवस गेट िधनू र्ळल्यवर्र “के िर् तवबां ल
ू भवडां वर” लवगते. र्वरविसीत आल्यवर्र पवन नवही खवल्ले
म्हिजे कवय ? र्वरविसी शतच्यव धविीकतेइतकीच पवनवां सवठी प्रशसद्ध आहे. सिु वरे पांधरव शिनीटवांनी िवझव नांबर
आलव. िी पवन खवत नवही पि र्वरविसीत आल्यवर्र हव िोह आर्रतव आलव नवही. प्रचांड िोठे ते पवन
अशतिय ्र्वशदष्ट होते. के िर् पवन भडां वर हे त्यवच्ां यव गोड पवनवसां वठी प्रशसद्ध आहेत. तबबल ५६ र्र्षवांपवसनू ते
अव्यवहतपिे ग्रवहकवांची हौस भवगर्त आहेत. २०१४ च्यव प्रचवरवच्यव र्ेळी श्री नरें द्र िोदींनी शतर्लां पवन
खवल्लां होतां. म्हिजे असव र्फोटो शतर्ां लवर्लव होतव आशि िी शर्चवरल्यवर्र त्यवनां ी तसां सवांशगतलां. त्यव
दक
ु वनवचे िवलक श्री रवजेंद्र चौरशसयव यवनां व िी धन्सयर्वद शदले आशि तेर्ील कवही ्र्वशनक व्यक्तींनव िी रोज
शकती पवन खवतवत? असे शर्चवरले असतव त्यवांनी शदलेली उत्तरे आश्चयाचशकत करिवरी होती. कवही दहव,
कवही पधां रव तर कवही र्ीस पवनां शदर्सवलव खवतवत. बनवरसच्यव प्रत्येक शठकविच पवन सवरखचां लवगतां असां
म्हितवत. ते िोठे आशि गोड पवन चघळत िी सांकटिोचन हनिु वन िांशदरवचव र्तव धरलव. िांशदरवत िोबवईल
घेऊन जवतव येत नवही. गेटर्र िोबवईल जिव करुन आत गेलो. आत गेल्यवर्र बरीच शहरर्ळ आशि झवडां
आहेत. िशनर्वर असल्यवकवरिवने बरीच गदी होती.

के िर् तवबां ल
ू भडां वर

इर्ली पद्धत अिी आहे की आधी श्री िवरूतीरवयवांचे दिान र्घयवयचे आशि नांतर िांशदरवसिोर असलेल्यव
कोडांडधवरी श्रीरवि, लक्षिि आशि सीतव िवतेचे िांशदर आहे, शतर्लां दिान र्घयवयचां. सिु वरे अध्यवा तवसवने दिान
झवल.ां येर्े श्री तल
ु सीदवस ्र्विींचव र्वस असवयचव. येर्ील कांदी पेढे र्फवर प्रशसद्ध आहेत. हे पेढे बघनू िवलव
भद्रव िवरुतीच्यव इर्ल्यव पेढ्यवांची आठर्ि झवली. येर्नू पढु े िी बनवरस शहदां ू शर्द्यवपीठवकडे शनघवलो. गेटकडे
जवतवनवच िवशहती शिळवली की अयोध्यव प्रकरिी शनकवल आपल्यव बवजनू े लवगलव आहे.
आज सकवळपवसनू च नगरवत पोशलस बांदोब्त प्रचांड प्रिविवत र्वढर्लव होतव. शनकवल लवगल्यवचे
सर्वांनव िवहीत होते, पि कुठे ही जल्लोर्ष नव्हतव की आरडवओरड नव्हती. आपल्यव बवजनू े शनकवल
लवगल्यवचव आनदां र्फक्त होतव. शर्द्यवपीठवच्यव गेटबवहेर एक व्यक्ती शनकवलवच्यव आनदां वत शिठवई र्वटत होतव.
तो अक्षरिः लोकवांनव ओरडून हवकव िवरत होतव आशि शिठवई देत होतव. शनकवल िांशदरवच्यव बवजनू े

लवगल्यवचव िलवसद्ध
ु व खपू आनदां झवलव होतव. यवचां कवरि धिवांधतव िळ
ु ीच नवही. जे सत्य आहे तेच िवश्वत
आहे आशि उशिरव कव होईनव सत्यवलव न्सयवय शिळतो यवची प्रशचती आली.
शर्द्यवपीठ गेटच्यव आत अडीच शकलोिीटर अतां रवर्र शबलवा िशां दर आहे. यवलवच नर्ीन शर्श्वेश्वर िशां दर
म्हितवत. यव िांशदरवची शनशिाती शबलवा ग्रपु ऑर्फ इडां ्ट्रीजने के ली आहे. यव िांशदरवची िळ
ू सांकल्पनव बनवरस
शहदां ू शर्द्यवपीठवचव एक भवग म्हिनू शर्द्यवपीठवचे सां्र्वपक श्री िदन िोहन िवलशर्य यवांची होती. सभोर्तवचे
उद्यवन खपू छवन पद्धतीने सजशर्ले आहे. बनवरस शहदां ू शर्द्यवपीठवच्यव आर्वरवत सिु वरे नऊ िशां दरां आहेत.
शर्द्यवपीठ आर्वरवत भवरत कलव भर्न हे एक इशतहवसवची आर्ड असिवर्यवांसवठी एक िोठे सांग्रहवलवय आहे.
यवत लवखवांपेक्षव जव्त ऐशतहवशसक र््त,ू नविी, भवांडी, दिु ीळ हत्यवरे , प्रवचीन द्तऐर्ज ठे र्ले आहेत.
सग्रां हवलयवत शर्फरतवनव एक तवस कधी गेलव तेच कळले नवही. सकवळपवसनू बरे च शर्फरल्यविळ
ु े प्रचडां प्रिविवत
भक
ू लवगली होती. सिोरच ओि कॅ र्फे िध्ये छोले - भटुरे आशि कोल्ड कॉर्फी घेतली. कोल्ड कॉर्फी र्फक्त
कोल्ड होती. शर्क र्गैरे नव्हती. इर्े िवझव र्ोडव भ्रिशनरवस झवलव. िवतां पिे कवही र्ेळ बसनू रवशहलो. शतर्ां
शनकलच्यव बवतम्यव सरू
ु होत्यव. आतव शट्रपचव िेर्टचव टप्पव होतव. खपू र्कून गेलो होतो, पि र्कर्व कवय

रे ल्र्ेतसद्ध
ु व कवढू िकिवर होतो. हे क्षि पन्सु हव जवगतव येिवर नव्हते. त्यविळ
ु े आळस झटकून उठलो आशि
िवगवालव लवगलो.
आतव िलव बनवरसी सवड्यव शजर्े बनशर्ल्यव जवतवत शतर्े जवयचे होते. अध्यवत्ि, पवन, र्डां वई, ्ट्रीट
र्फूड, गल्ली, िांशदरे , इशतहवस, सांगीत, सां्कृ त यवसोबतच र्वरविसी शतर्ल्यव शसल्क सवड्यवांसवठी प्रशसद्ध आहे.
िी िदनपरु व यव भवगवत सवड्यवांचे शर्िकवि बघण्यवसवठी आलो. येर्ील बहुतवांि शर्िकर िशु ्लि धिीय
आहेत. हवतिवग आशि यत्ां िवग यवच
ां व प्रचडां आर्वज होत होतव. एकव जिवलव िी त्यवच्ां यव व्यर्सवय आशि
शदनचयेबद्दल शर्चवरले. (िी त्यवांचे नवर् शर्चवरवयलव शर्सरलो.) त्यवांचे पिु ा पररर्वर यव शर्िकविवत िदत करते.
म्हवतवरे र्डील हवतिवगवर्र सवत शदर्सवतां एक सवडी शर्ितवत तर तीच सवडी यांत्िवगवर्र चवर तर पवच तवसवतां
होते. इर्ल्यव लोकवच
ां े सर्ा कुटुांब हे सवड्यवांच्यव व्यर्सवयवत गतांु लेले असते. पि एक गोष्ट इर्े सवगां वर्ीिी
र्वटते की, इर्े प्रचांड िोठ्यव प्रिविवत हँडलिु आशि इतर ििीन्ससचव आर्वज अशर्रतपिे सरू
ु असतो.
त्यविळ
ु े कदवशचत इर्े येऊन सवड्यव बनशर्ण्यवची प्रोसेस बघिां हे एखवद्यवलव कांटवळर्विां र्वटू िकत.ां
सवड्यवांसवठी लवगिवरे रे िीि जव्तकरून बांगलोरहुन येत.े सवडीची शकांित ही सिु वरे दोन हजवरवांपवसनू सरू
ु

होते तर दोन लवखवपां यांत सवड्यव उपलबध असतवत. परदेिी पयाटकवनां व यव सवड्यवनां ी र्फवर भरु ळ घवतली आहे.
शतर्नू जर्ळच असलेली ‘ब्रवऊन ब्रेड बेकरी’ गवठली. ही एक जनु ी आशि प्रशसद्ध बेकरी आहे. शतर्े गवशलाक
ब्रेड टे्ट करून रूिर्र आलो तेव्हव चवर र्वजले होते.
र्वरविसीची शट्रप आतव िेर्टच्यव टप्प्यवत होती. रूिर्र आलो तेव्हव हॅरीसन आशि सॅम्यअ
ु ल दपु वरीच
गेल्यवचे सिजले. िी देखील चेक-आऊट के ले आशि अ्सी घवटवर्र आलो. लोकवांची नेहिीप्रिविे कविे
चवलली होती. सवत र्वजतव िलव शनघवयचे होते. िवतां पिे अ्सी घवटवर्रील बवकवर्र बसलो आशि िवगील
तीन शदर्सवांची उजळिी करू लवगलो. हव िवझ्यव प्रत्येक शट्रपिधलव आर्डतव टप्पव आहे. िवांतपिे एकव
शठकविी बसनू शचांतन करवयचे. “ते दोघां अिेररकन शित् िलव आयष्ु यवत कधीही भेटिवर नव्हते. पि
त्यवच्ां यवसोबतच्यव कवही तवसवनां ी िलव शर्चवर करण्यवची एक र्ेगळी शदिव शदली होती. शकतीतरी लोकां यव
तीन शदर्सवांत भेटले होते. त्यवांच्यविी परत िवझी भेट होिवर नव्हती. ते शतचवकी सवयकलर्ले कवकव, रवि
भडां वर र्वले रवजेंद्रजी, सतां ित र्वले अनयु वयी, पवनर्वले के िर्जी, िलव जेर्िवचव आग्रह करिवरे िरवठी लोकां
हे सर्ा िवझे कुिीच लवगत नव्हते. िी त्यवांनव आयष्ु यवत पशहल्यवांदवच पशहलां होतां. पि तरीही ते अगदी जर्ळचे

र्वटले. आपल्यव कविवव्यशतररक्त पढु े जवऊन ते कवहीतरी र्ेगळे होते. इर्े शहदां ू आहेत, िशु ्लि आहेत,
नेपवळी, अिेररकन, ्पॅशनि, आयररि, रशियन अगदी शचनी सद्ध
ु व. म्हिनू च की कवय र्वरविसी एक छोटे जग
आहे. कवळवपेक्षवही जनु े आशि इशतहवसवपेक्षव आधी असलेले हे िहवनगर जगभरवतील पयाटकवांनव म्हिनू च
खिु वर्त असल्यवस त्यवत आश्चया र्वटण्यवचे कवि नवही. असख्ां य र्ेगर्ेगळ्यव प्रकवरची व्यशक्तित्र्े र्वरविसीत
घडली नव्हे र्वरिसीने ती घडर्ली त्यवत कशलयगु वत सांन्सयवसवश्रिवचव उपदेि करिवरे श्री नृशसांह सर्र्ती
्र्विी, सांत रविवनांद, सांत रशर्दवस, गो्र्विी तल
ु सीदवस, सांत कबीर, ्र्वतांत्र्य सेनवनी िदन िोहन िवलर्ीय,
असख्ां य स्ां कृ तपशां डत, लेखक िन्सु िी प्रेिचदां , प्रशसद्ध सगां ीतकवर असे असख्ां य व्यशक्तित्त्र् आहेत.”
“प्रवचीन कवळी र्वरविसी नगरवत ब्रम्हदत्त नवर्वचव रवजव रवज्य करत होतव..., एके जन्सिी बोशधसत्र्
र्वरविसीच्यव ब्रवह्मि कुळवत अर्तवरीत झवलव होतव.... लहवनपिवपवसनू बोशधसत्र्वच्यव जवतक कर्विां ध्ये
असां र्वचत आलो होतो. ही तीच बोशधसत्र्वची ‘र्वरविसी’नगरी होती.”
“पशर्त् गगां व िवतां पिे आपल्यवसोबत असख्ां य जलशबदां ू घेऊन सिद्रु भेटीलव शनघवली होती. र्र्षवानर्ु र्षे ती
अिीच र्हवत होती. प्रविदवशयनी गांगव पवर्सवळ्यवत िवत् सांबांध घवट आपल्यव अजस्त्र बवहूनां ी शगळू पहवते

तेव्हव िवत् र्वरविसीतील लोकवच
ां ी त्ेधवशतरपीट उडते. िवगील र्ेळी आलो तेव्हव आठ नोव्हेंबरलव नोटबदां ी
झवली होती आशि आज नऊ नोव्हेंबरलव अयोध्यव शनकवल िांशदरवच्यव बवजनू े लवगलव होतव. यव ऐशतहवशसक
घटनवांचव िी र्वरविसीत होतो हव के र्ळ शर्शचत् योगवयोग होतव. आशि त्यव शदर्िी िलव भवरतवचव खरव अर्ा
सिजलव. िी आज ज्यव शठकविवतां नू त शर्फरलो होतो त्यवत बहूसख्ां य िशु ्लि होते. शनकवल त्यवच्ां यव शर्रोधवत
लवगलव होतव. तरीही िवांततव होती. दोनचवर शदर्सवांर्र ईद येऊन ठे पली होती. िशु ्लि बवांधर्वांची रोर्षिवई
आशि सजवर्ट चवलली होती. हवच तो खरव एकसांध भवरत होतव. सर्वांनव सविवर्नू घेिवरव.” असो,

सवडेपवच झवले होते आशि िी र्रच
असलेल्यव शपझ्झेररयव र्वशटकव कॅ र्फे िध्ये गेलो.
हव र्वरविसीचव एक प्रशसद्ध कॅ र्फे आहे. शतर्लव
सर्वांत जनु व कॅ र्फे म्हिनू यव कॅ र्फेलव ओळखले
जवते. १९९२ सवली ्र्वपन झवलेल्यव कॅ र्फेत एक
र्ेगळवच अनभु र् येतो. सांध्यवकवळी यव कॅ र्फेिध्ये
जवण्यवची र्ेगळीच िजव असते कवरि सिोरच
गांगव र्हवत असते आशि शर्द्यतु रोर्षिवई िळ
ु े
पररसर देखवर्व र्फवर सदांु र असतो. म्हिजे
आपल्यव एकव कवनवलव कॅ र्फेतलां जॅझ सांगीत ऐकू
येतां आशि दसु र्यव कवनवलव गांगव आरती.
सिोरची गगां व आशि शडििधलां अप्रशति अन्सन. ्र्गासख
ु र्गैरे म्हितवत ते हेच असवर्े बहुतेक. शतर्े एक

Apple Pie + Ice cream ऑडार के ले. गरि आशि र्डां यवांचे शिश्रि असलेलव तो पदवर्ा िलव खपु
आर्डलव. Apple Pie + Ice Cream ही त्यवचां ी खवशसयत आहे. कवही र्ेळ शतर्ां बसण्यवची इच्छव होती,
पि आतव र्ेळ नव्हतव. शबल चक
ु ते करून शनघवलो आशि घवटवर्र एक नजर शर्फरर्ली. सर्ा र्वरविसी
आठर्ण्यवचव प्रयत्न के लव कवरि नतां र आठर्ण्यवसवठीसद्ध
ु व र्ेळ भेटिवर नव्हतव. ररक्षव्टॉप र्र आलो आशि
परत एकदव, "र्वरविसी जांक्िन चलोगे ?"

दुर्ग दुर्गट भारी
आसेतहू िमाचल

सुंदर िा देश
त्या सांदु र यात्ेसाठी
www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व जग प्रवासाची अवतशय सांदु र प्रवासवणणनां आहेत.
तमु च्याआमच्यासारख्या लोकाांनी आपापले प्रवास अनभु व शब्द आवण छायावचत्ातां नू मािां ले आवण
पाठवले. ई सावहत्यच्या टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्याांना पस्ु तकरूप वदल.ां अशी शांभराहून
अविक पस्ु तकां आता ई सावहत्यवर आहेत. आवण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला
खात्ी आहे. कारण…
कारण आपण वलहीणार आहात. आपण वजथे वजथे वफ़रायला जाल वतथले फ़ोटो व वणणनां पाठवा.
आपण वजथे रहाता त्या पररसरातील वठकाणाचां े फ़ोटो व मावहती पाठवा. ते प्रवसद्ध पयणटनस्थळ असेल

वा नसेल. तम्ु हाला ते स्थळ आविलां ना? मग वलहा. पाठवा. अलांकाररक भाषेची वचांता करू नका.
बाकी सगळां आम्ही बघून घेऊ.
सपां िु ा जग, सांपिु ा भवरत देि, िहवरवष्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, प्रत्येक तवलुकव आशि प्रत्येक गवर्
सदांु र आहे. आशि त्यवचां सौंदया पवहू िके ल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव यव “िी
पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग घेऊ िकतो.
याचा फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट देणारयाांना होईल. वकांवा परदेशात राहणारया मराठी
वाचकाांना त्या जागेला भेट वदल्याचा आनांद वमळे ल. वकांवा प्रकृ ती अस्वास््यामुळे वफ़रू न शकणारे
जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद वाटा. ज्या वाटेवर विरण्यात तुम्हाला आनांद वाटतो तो वाटेचा
आनदां वाटेल तेव्हा वाटत रहा.
आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा.
esahity@gmail.com

