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सादर करत आहे

वाराणसी
(प्रवासवणणन)

लेखक : शुभम शरद पाटील

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

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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२. श्री स्वामी समर्थ नगर भातखंडे बु.।। (४२४२०१)
जशक्षण - BE

Mechanical

सध्या िळगां व येर्े Hitachi Automotive Systems
मध्ये Process Design Engineer आहे . रे जसंग कर
जडझाईनचा अनुभव असून आताही बाहे रील प्रोिेक्ट
जडझाईन साठी घेत असतो. Catia V5 आजण Keyshot
या सॉफ्टवेअर साठी ऑनलाइन Tutorials जलहीत
असतो. ऐजतहाजसक पुस्तके आजण वारसा स्र्ळां बद्दल
आवड आहे . मोडी जलपीची जवशेष आवड आहे . वेळ
जमळे ल तसे मोडी जलप्ां तर करत असतो. मोडी
बाराखडी जलजहण्याबद्दल माजहतीपर पुस्तकाचे जलखाण
सुरू आहे . लवकरच ई साजहत्य वर प्रकाजशत
करण्याबद्दल प्रयत्नशील आहे .

मनोगत

नमस्कार, मी शुभम शरद पाटील. ई साजहत्य चा जनयजमत वाचक आहे .
तशी 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 पुस्तक हे च सवथश्रेष्ठ माध्यम
आहे . जफरण्याची आवड तर आधीपासूनच आहे . पण जफरायचे कशासाठी 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 शक्य असल्यास पायी जकंवा पव्हब्लक टर ान्सपोटथ ने जफरण्याचा प्रयत्न
करतो. जवजवध माणसे, त्यां च्या चालीरीती, खानपान, तेर्ील इजतहास, एखाद्या
जवजशष्ट जठकाणची आख्याजयका हे समिून घेताना घेताना एक वेगळ्याच
अनुभवाची जशदोरी 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
अशा 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. अशा या तीन जदवसां च्या माझ्या वाराणसीच्या
पयथटनाचा अनुभवाचा हा छोटासा लेखनप्रपंच !
बहुत काय जलजहणे, तुम्ही सुज्ञ असा..!!!

अर्पणर्त्रिका
…आत्रण अर्ापतच हा सुंदर त्रनसगप बनत्रिणाऱ्या
सिपशक्तिमान त्रिधात्यास

नखत्रशखाुंत
आसेतूत्रहमाचल
िाराणसी

शभम् शरद र्ाटील

“गोदौलीया चलोगे ?”
“िी हां चलीये.”
“जकतना समय लगेगा ?”
“कुछ नाही िी दस जमजनट मे चले िाओगे.”
मी व्यवव्हस्र्त बॅग ठे ऊन ई ररक्षात बसलो, आम्ही जतघेिण होतो, त्यां नापण जतकडे च
िायचे होते. दहा जमजनटात गोदौलीया चौक आले. डर ायिर ने आवाि जदला तसा मी भानावर
आलो.
“जकतने हुए ?”
“िी दस रुपये, सामनेसे आपको अस्सी घाट के जलये गाडी जमल िाएगी.”
“िी धन्यवाद.”
गोदौलीया चौकातून पुढे गेल्यावर अस्सी घाट, लंका येर्े िाण्यासाठी वाहतुकीची
साधने उपलब्ध आहे त. जतर्े एक तीन चाकी सायकलला हात दे ऊन बसलो. सकाळचे पाच
वािले होते, वाराणसीचा र्ंड वारा शरीराचीच निे तर मनाची मरगळही सोबत घेऊन िात
होता. तब्बल २१ तासां चा रे ल्वेचा कंटाळवाणा प्रवास करून मी वाराणसीला पोहोचलो होतो.
(भारतीय रे ल्वेचे जवशेष आभार, गाडी वेळेत पोहोचजवल्या बद्दल) तसे माझे आरक्षण वाराणसी
िनक्शन पयिंतच होते, पण मी काशी स्टे शनलाच उतरलो, याने माझा भरपूर वेळ वाचला.
काशी स्टे शन ते वाराणसी िनक्शन हे अंतर सुमारे ४ जकलोमीटरचे आहे , पण गाडीला जसग्नल
जमळे पयिंत खुप वेळ लागतो. त्यामुळे इर्े उतरणे केिाही सोपे आहे . प्रवासात पुलंचे
गोळाबेरीि असल्याने बराच वेळ प्रवास चां गला झाला. मी प्रवासात नेहमी पुलंची पुस्तके जकंवा
अजभवाचन बाळगून असतो. पुलंची पुस्तके वाचताना जकंवा अजभवाचन ऐकताना आपण
दे खील त्याच चष्म्यातून बघायला लागतो, आजण गंमत म्हणिे ती पात्रेदेखील काही अंशी खरीच
वाटतात.
सकाळचे पाच वािले होते. सम्पूणथ वाराणसी साखर झोपेत होते. र्ंडी तशी िास्त
निती पण गार वारा अंगाला झोंबत होता. गंतव्य जठकाण सुमारे ०३ जकलोमीटर दू र होते.
आम्ही हळू हळू रस्ता कापत होतो. अध्याथ टन विनाचा मी, माझी बॅग असे ओझे तो जबचारा

सायकलस्वार वहात होता. आता तर फक्त सकाळचे ५ वािले होते, आजण त्याला जदवसभर
असेच लोकां ना वाहायचे होते. पोटासाठी चाललेली त्याची धडपड पाहून मला त्याची कीव
आली. जकतीही झाले तरी, तो माझ्यामुळे शारीरीक दृष्ट्ट्या र्कत होता. त्यामुळे मी मनोमन
असे ठरवले की यापुढे आशा जतचाकी वर बसायचे नाही. अस्सी घाट येर्े उतरल्यावर जतर्ून
िवळच असलेल्या हॉटे ल लेक ि्यू मध्ये माझी रूम बुक केली होती. हॉटे ल मध्ये चेक इन
करून मी रूम नंबर २०६ मध्ये गेलो. रूममध्ये dormitory पद्धतीने शयनकक्षा होती.
अजतशय माफक दरात हे होस्टे ल मी बुक केले होते आजण याबद्दल मी मलाच शाबासकी
जदली. याचे कारण असे की, मी ज्या जदवसां त वाराणसीला आलो होतो, तो वषाथ तला अजतशय
गदीचा काळ असतो आजण या वेळेत माफक दरात हॉस्टे ल भेटणे हा म्हणिे दु ग्धशकथरा योग्य
असतो. गावात अनेक हॉस्टे ल आहे त पण त्या अरुंद गल्लीबोळात हॉस्टे ल शोधायला खूप
पंचाईत झाली असती. खरं म्हणिे माझी काउट सजफिंग करण्याची इच्छा होती पण अरुंद
गल्लीबोळात िीव गुदमरला असता. माझ्यामते हा प्रकार सोलो बॅकपकसथ लोकां साठी
अजतशय उत्तम आहे . जतर्ल्या स्र्ाजनक लोकां कडे पाहुणा म्हणून रहाणे आजण जतर्ले अस्सल
िेवण करणे हा एक भन्नाट प्रकार असतो. आजण मुख्य म्हणिे होस्टे ल जकंवा काउट सजफिंग
हे दोन्ही प्रकार अजतशय स्वस्त असतात. त्यामुळे प्रवासाला पैसे लागतात ही सबब खोटी ठरते.
पुष्कर कुंडािवळ माझे होस्टे ल होते, अस्सी घाट पाच जमजनटां वर होता आजण लंका दहा
जमजनटां वर होती. अशा मोक्याच्या जठकाणी मला रूम भेटली होती. मला शक्य जततक्या लवकर
जनघायचे होते, सुमारे साडे पाच वािता मी आवरून बाहे र पडलो.
बाहे र पडताच मला एक स्पॅजनश िोडपे (?) भेटले, त्यां ना 'सुबह-ए-बनारस'ला िायचे
होते. मी शेवटच्या जदवशी जतर्े िाणार होतो त्यामुळे मी त्यां ना दु रूनच रस्ता दाखवून मागाथ ला
लागलो. इर्ून पुढे मी पायीच जफरणार होतो, गोदौलीया चौकाच्या जदशेने मी जनघालो, तेर्ून
सुमारे तीन जकलोमीटर अंतरावर माझे गंतव्य जठकाण होते, बाबा कालभैरव मंजदर. िाताना
वाटे त मला एका जठकाणी गलका जदसला, मी कुतूहल म्हणून डोकावले तर स्टे ट बँकेच्या
शाखेला आग लागली होती आजण धूर बाहेर येत होता. जतर्े जवचारपूस केली असता
िीजवतहानी वा जवत्तहानी झाली निती. जतर्ून मी पुढे जनघालो आजण गुगल मॅप्सच्या भरवशावर
तब्बल पाऊण तास पायपीट करून बाबा कालभैरव मंजदरात पोहोचलो. मंजदरात िाताना
पादत्राणे ठे वण्यासाठी सोय नाही, तेर्ील पूिा-साजहत्य जवक्री करणाऱ्यां कडे पादत्राणे ठे वावी
लागतात. तसे न केल्यास ते उचलून डायरे क्ट कचराकुंडीत टाकली िातात. असे म्हटले िाते
की, श्री कालभैरव हे या महानगरीचे क्षेत्रपाल तर्ा कोतवाल आहे त, त्यांच्या इच्छे नुसार काशीत

कुणीही राहू शकत नाही. हे मंजदर इसवी सन १७१५ मध्ये श्रीमंत बािीराव पेशवे यां नी बां धले
आहे . मंजदराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करता येतो. सभामंडप हे माडपंर्ी असून कोठे ही बसले तरी
मुखदशथन होते अशी रचना आहे . श्री कालभैरवां ची मूती चां दीची असून सुमारे अधाथ पुरुष
उं चीची आहे . चेहऱ्यावरील भाव बोलके असून मूती हसतमुख आहे . हे कालभैरवां चे मूळ स्र्ान
आहे . दु पारी २ ते ४ या वेळेत मंजदर बंद असते. (मागच्या वेळी नेमका याच वेळी आलो होतो.)
वेळ सकाळची असल्याने दशथन लवकर झाले आजण मग र्ोडा वेळ सभामंडपात बसलो. काही
वेळ बसून मी पुढील स्र्ानाकडे िाण्यासाठी जनघालो.

िाराणसीतील एक गल्ली
येर्ून िवळपास एक जकलोमीटर अंतरावर ठठे री बािारात द राम भां डार हे
नाश्त्त्यासाठी सुप्रजसद्ध असे दु कान आहे . तब्बल २०१ वषथ िुने हे दु कान इसवी सन १८१८ मध्ये
स्र्ापन झाले होते. परत एकदा अरुंद गल्लीबोळातुन वाट काढत मी चालू लागलो. या अरुंद
गल्लीबोळातुन सकाळी जफरण्याची मिाच काही औरच असते. बनारसी लोकां ची लगबग
सुरू झालेली असते. कोणी शाळे त िात असते तर कोणी दु कान लावण्याच्या तयारीत असते.

कुणी पूिेसाठी तयारी करून िात असते तर कोणी शां तपणे पान खात वतथमानपत्र वाचत
बसलेले असते. मध्येच गोमातां नी जठय्या मां डलेला असतो. िेमतेम दोन माणसे िातील इतक्या
अरुंद वाटा असतात. या भाऊगदीतही दु चाकीस्वार भन्नाट वेगात गाड्या पळवत असतात.
आशा पररव्हस्र्ती चालताना रस्ता चुकवून त्रेधाजतरपीट उडाली नाही तर नवलच. नागमोडी
वळणे घेत द राम भां डार ला पोहोचलो. गरम-गरम जिलेबी नुकतीच तळण्यास सुरुवात झाली
होती. कचोरी(आपल्याकडील पुरी) बटाट्याची भािी , त्यावर अनेक चटण्या आजण जिलेबी हा
वाराणसीचा िगप्रजसद्ध नाश्ता आहे . द राम भां डार हे खवय्यांना तसेच पयथटकां ना
नेहमीपासूनच आकजषथत करत आले आहे . आपल्याकडे आपण ज्याला पुरी म्हणतो, तशीच
पण र्ोडी उडदाची डाळ घालून तयार केलेली पुरी, याला ते गोल कचोरी म्हणतत आजण
लाडूंसारख्या आकाराने लहान असणाऱ्या कचोरीला फक्त कचोरी म्हणतात. सकाळी दे खील
इर्े बरीच मंडळी होती. शेवटी एका बाकावर िागा पकडून मी एक प्लेट कचोरी-भािी आजण
जिलेबीची ऑडथ र जदली. यर्ावकाश माझी ऑडथ र आली. बटाट्याच्या भािीत टाकलेल्या जवजवध
चटण्यां मुळे भािीची चव अजतशय सुंदर होती आजण गरम जिलेबी तर अप्रजतम होती. ऐन
सकाळी र्ंडीत वाराणसीत असा नाश्ता करणे म्हणिे स्वगथसुखापेक्षा कमी नाही. दु कानाचे
मालक श्री रािेंद्रिी आपल्या दोन सहकाऱ्यां सह खवय्यां ची भूक भागवण्याचे काम
अव्याहतपणे करत आहे त. त्यां चे या उत्कृष्ट नाश्त्त्याबद्दल आभार मानून मी तेर्ून जनघालो.

श्री काशी त्रिश्वेश्वर मुंत्रदर आत्रण ज्ञानिार्ी मशीद

आता मी श्री काशी जवश्वनार् मंजदरात िाणार होतो. परत गल्लीबोळातून िायचे होते.
एका पानवाल्याला रस्ता जवचारून जनघालो. िवळपास पंधरा-वीस जमजनटं पायपीट करून मी
श्री काशी जवश्वनार् मंजदराच्या गेट नंबर ३ िवळ आलो. आता गदी बरीच वाढली होती. सकाळी
याच रस्त्यावरून गेलो तेिा जचटपाखरूही निते, आजण आता गदीतून वाट काढावी लागत
होती. याला कारणही तसेच होते, काजतथक पौजणथमेचा तर्ा दे वजदपावलीचा कायथक्रम काही
जदवसां वर येऊन ठे पला होता. या जदवशी सवाथ त िास्त गदी असते. जतर्े िागोिागी पूिा
साजहत्य जवक्रेते बसलेले असतात. त्यां च्याकडे लॉकर सुजवधा असते. आपण आपले मोबाईल
वा तत्सम साजहत्य सुमारे १०० रुपये दे ऊन त्यां च्याकडे ठे वायचे असते. अशी एकूण पध्दत इर्े
सुरू आहे , पण श्री काशी जवश्वेश्वर टर स्टच्या माध्यमातून मोफत साजहत्य दे खील ठे वता येते. मी
हा दु सरा पयाथ य जनवडला. रां गेत न लागता साडे तीनशे रुपयां त डायरे क्ट दशथन घेण्याची सुजवधा
दे खील आहे . मंजदरात िाण्याआधी पोजलसां नी तीन वेळा वेगवेगळ्या जठकाणी कसून तपासणी
केली. गेट नंबर तीन ने गेल्यास आपल्याला ज्ञानवापी मशीद निरे स पडते. आधी येर्ेच मूळ
श्री काशी जवश्वेश्वराचे मंजदर होते. नंदी आिही मजशदीच्या जदशेने तोंड करून आहे . हे असे
एकमेव मंजदर आहे जिर्े नंदीचे तोंड उलट जदशेने आहे . ज्ञानवापी मजशदीच्या भोवती भक्कम
लोखंडी गि उभारले असून आजण िागोिागी सशस्त्र सैजनक पहारा दे त उभे आहे त. मुघल
सम्राट औरं गिेब याने ०९ एजप्रल १६६९ ला मूळ काशी जवश्वनार् मंजदर नष्ट करण्याचे आदे श
जदले. ज्याचा पररणाम म्हणून ऑगस्ट १६६९ ला मंजदर नष्ट करून ज्ञानवापी मजशदीची जनजमथती
झाली. या आदे शाची मूळ प्रत कोलकाता येर्ील एजशयाजटक लायब्ररीत ठे वली आहे . हे स्र्ान
जशवपावथतीचे आजदस्र्ान आहे . महाभारत आजण उपजनषदां त याचा उल्लेख आढळतो.
आग्र्याला िात असताना छत्रपती श्री जशवािी महारािां नी येर्े भेट जदली होती. इसवीसन पूवथ
अकराव्या शतकात सत्य बोलण्यासाठी प्रजसद्ध असणाऱ्या रािा हररश्चंद्राने मंजदराचा िीणोद्धार
केला होता. त्या नंतर अवंती नगरीचा तर्ा जवक्रम शक सुरू करणारा चक्रवती सम्राट
जवक्रमाजदत्य याने िीणोद्धार केला. तदनंतर सन ११९४ मध्ये मुहम्मद घोरीने मंजदर लुटून
तोडले. मंजदराचे पुनजनथमाथ ण परत झाले पण १४४७ मध्ये सुलतान महमूद शाह याने मंजदर
उध्वस्त केले. नंतर पुन्हा १५८५ मध्ये तोरडमल रािाच्या सहाय्याने पं जडतनारायण भट्ट यां नी
एका भव्य मंजदराची उभारणी केली. या मंजदराला १६३२ मध्ये शहािहानने पाडण्याचे आदे श
जदले पण त्याची सेना जहं दूंच्या प्रखर जवरोधापुढे नमली, पण इतर ६३ मंजदरे तोडली गेली.
यानंतर औरं गिेबने मंजदर तोडले व ज्ञानवापी मशीद उभारली. मंजदराच्या जवध्वंसाचे वणथन
मशीदे आलमजगरी या पुस्तकात आहे . मराठा साम्राज्याचे शूर सरदार दत्तािी जशंदे आजण
मल्हारराव होळकर यांनी १७५२ ते १७८० या काळात मंजदर मुक्तीचे प्रयत्न केले. ७ ऑगस्ट

१७७० ला महादिी जशंदे यां नी जदल्लीच्या बादशहाला करवसुलीचा आदे श जदला पण तोपयिंत
जतर्े ईस्ट इं जडया कंपनीचे कायदे लागू झाले होते. त्यामुळे परत एकदा मंजदर नूतनीकरणाचे
काम र्ां बले. सन १७७०-१७८० मध्ये पुण्यश्लोक अजहल्याबाई होळकर यां नी त्या पररसरात
प्रस्तुत मंदीर बां धले. प्रस्तुत जशवजलंग हे पुण्यश्लोक अजहल्याबाई होळकर यां नी स्र्ापन केले
असून ते त्यां ना ओंकारे श्वरच्या नमथदेत एका दृष्टां तानु सार सापडले आहे . सुमारे पाऊण तास
रां गेत उभे राजहल्यावर दशथन झाले. गाभाऱ्यात िाताना तीनही रां गेतील भाजवकां ची जमळू न
एकच रां ग होते. त्यामुळे र्ोडा गोंधळ होतो. दशथन करण्यासाठी िेमतेम काही सेकंद
जमळतात. अजतशय प्रसन्न अशा वातावरणातून बाहे र पडावेसे वाटत निते. सभामंडपात र्ोडा
वेळ बसलो. मंजदराच्या आवारात पावथती माता व अन्नपूणाथ मातेचे मंजदर आहे . भाजवकां चा ओघ
वाढत होता. माझ्या शेिारी एक परदे शी िोडपे पुिा करण्यासाठी बसले होते. गुरुिी आले
आजण त्यां नी पुिा सुरू केली. आचमन वगैरे झाल्यावर गोत्राचा उल्लेख आला, तोच मी कान
टवकारले कारण मला उत्सुकता होती की परदे शी लोकं गोत्राचे नाव कसे घेतील. पण गुरुिींनी
ती स्टे प डायरे क्ट स्कीप केली आजण पुढे कँटीन्यू केले. परत एकदा मनोमन प्रार्थना करून मी
बाहे र जनघालो. सकाळी सव्वाअकरा ते साडे बारा पयिंत आरती मुळे दशथन बंद असते. मागच्या
वेळी नेमका याच वेळी रां गेत अडकलो होतो. लॉकर मधून मोबाईल घेतला आजण शेिारीच
मजणकजणथका घाट जलजहलेल्या मोठ्या प्रवेशद्वारातून आत जशरलो.
मी आता जवश्वनार् गल्लीत होतो आजण मला ब्लू लस्सी शॉप, कचोरी गल्ली येर्े िायचे
होते. मंजदराच्या अवतीभवती जवश्वनार् गल्ली आहे . ह्या गल्लीत बनारसी साड्या, खेळणी तर्ा
कंदी पेढ्ां ची दु काने आहे त. येर्े नेहमीच वदथ ळ असते. सलग कचोरीची दु काने सुरू झाली
तशी कचोरी गल्ली सुरू झाल्याचे मी ओळखले. येजर्ल बहुतांश दु काने ही कचोरीची
असल्यामुळे या गल्लीला कचोरी गल्ली असे म्हटले िाते. तसेच इर्े धाजमथक ग्रंर्, पौराजणक
पुस्तकां ची दु काने भरपूर मोठ्या प्रमाणात आहे त. वाराणसीला गल्ल्ांचे शहर असे म्हणतात
ते खोटे नाही, इर्े तब्बल ५५ पेक्षा िास्त गल्ल्ा आहे त. वाराणसीच्या गल्ल्ां बाबत असे म्हटले
िाते की, िो रस्ता तुम्हला तुमच्या घरापयिंत नेतो तोच तुम्हाला स्मशानाकडे सुद्धा नेतो.
सकाळी नाश्ता झाल्यावर मंजदरात िात असतानाचा एक प्रसंग “िी, नमस्ते.”
“नमस्ते िी,”

“आप यहा जकतने साल से रहते हैं ?”जमव्हस्कलपणे त्याने माझ्याकडे बजघतले आजण
म्हणाला,
“ िी हमार िनम ही इधर हुआ है , लेजकन आप इ सब काहे पुछत हो हमसे ?”
“िी मुझे िनाना हैं की आपको वरणसीकी सब गलीयां पता हैं क्या ?”
“नाही िी ये तो नामुमकीन हैं भाई, इ सब भुलभुलैया हैं , सब जशविी की क्रीपा हैं .”
“हां िी वो तो हैं , चलीये धन्यवाद.”
मला तो प्रसंग आठवला. अधथचंद्राकृती गंगेच्या तीरी वसलेली वाराणसी ही खरचं मोठी
भुलभुलैया आहे . वाराणसीत गल्ल्ा आहे त की गल्ल्ां त वाराणसी हे च कळत नाही. झाले, मी
वाराणसीच्या भुलभुलैयात फसलो. GPS जसग्नल लॉस्ट झाला आजण मी अक्षरशः भरकटलो.
परत जफरून जतर्ेच आलो जिर्ून सुरुवात केली होती. परत कशीतरी वाट जवचारत ब्ल्यू लस्सी
शॉप ला पोहोचलो. या शॉपचा रं ग जनळा असल्यामुळे याला ब्ल्यू लस्सी शॉप नाव पडले. येर्ील
लस्सी फार प्रजसद्ध आहे . आत काही गदी निती म्हणून आतच बसणे पसंत केले. शॉपचे
मालक जनवां तपणे त्यांच्या वजडलां सोबत गप्पा मारत बसले होते. व्हस्मतवादनाने त्यां नी मला
मेन्यूकाडथ जदले. मी एकंदर त्यावर निर जफरवली आजण फ्लेवडथ लस्सीपेक्षा साधी लस्सी ऑडथ र
केली. शॉपच्या सवथ जभंतींवर पासपोटथ फोटो जचकटवले होते. मी खास एक फोटो सोबत
ठे वलाच होता. मी मालकाकडे गेलो, तसा तो म्हणाला,
“क्या हुआ सहब ?”
“आपके पास ये फोटो व्हस्टक करने के जलये कुछ हैं ?”
“हा, है ना. ये जलिीए.”
आजण त्याने मला फोटो जचकटजवण्यासाठी फेजवकॉल जदला. मी यर्ासां ग नीट िागा
जनवडून माझा फोटो जचकटवला आजण फेजवकॉल त्याच्याकडे जदले.
“क्या आप मुझे बता सकते हैं की ये फोटो व्हस्टक कारनेकीं प्रर्ा कबसे शुरु हुई ?”
“िी मैं भी जठकसे नही बता सकता, लेकीन आप यहा आये र्े इसकी याद में लोग
फोटो लगाके िाते हैं .”

इतक्यात माझी लस्सी आली. लस्सीची चव अप्रजतम होती. एका भल्यामोठ्या मातीच्या भां ड्यात
(कुलहड) मध्ये अगदी काठोकाठ भरून लस्सी माझ्या टे बलावर ठे वली. येजर्ल लस्सी
बनवण्याची पद्धत दे खील जनराळी आहे . एका भां ड्यात दही साखर यां चे जमश्रण एकिीव
होईपयिंत लाकडी रवीने घुसळतात. िवळपास सवथच जठकाणी अशी लस्सी बनवतात. मी
पुण्यात असताना एका जठकाणी पाटी वाचली होती की आमच्या येर्ील लस्सी प्ावी नाही तर
खावी लागते. मला ही लस्सी खाताना ते दु कान आठवले. येर्ील लस्सी खरचं खावी लागत
होती.(जवनापाटीची) मी येर्े िाण्यासाठी शक्यतो सायंकाळ जकंवा रात्रीची वेळ सुचवेन कारण,
मजणकजणथका घाट िवळच असल्याने र्ोड्या र्ोड्या वेळाने प्रेतयात्रा िात असतात. या
अप्रजतम लस्सीसाठी मी आभार मानून बाहे र पडलो. परत एकदा जवश्वनार् गल्लीतून दशाश्वमेध
घाटाकडे िाणाऱ्या रस्त्याला लागलो. याच रस्त्याला भािीबािार भरतो. गदीतून वाट काढत
सुमारे एक जकलोमीटरवर हा घाट आहे . जवश्वनार् गल्लीतून मूळ रस्त्याला लागल्यावर
दशाश्वमेध घाटाकडे िाण्यासाठी एक मोठी कमान लागते.

दशाश्वमेध घाट
काशीमधील जवश्वनार् मंजदराशेिारी गंगा नदीच्या काठावर असलेला दशाश्वमेध घाट
एक सवाथत िुना, नेत्रदीपक आजण महत्वाचा घाट आहे . इर्े स्नान केल्यावर दहा दशाश्वमेध यज्ञ
केल्याचे पुण्य जमळते अशी मान्यता आहे . त्यामुळे इर्े स्नान करण्यासाठी भाजवकां ची गदी

असते. इसवी सन १७४० मध्ये मध्ये श्रीमंत बािीराव पेशवे यां नी दशाश्वमेध घाटाची पुनबािं धणी
केली. नंतर १७७४ मध्ये पुण्यश्लोक अजहल्याबाई होळकर यां नी घाटाची पुनरथ चना केली.
संध्याकाळी गंगेची आरती केली िाते तेिा या घाटाचे वास्तजवक आकषथण पाहून खूप आनंद
होतो. सायंकाळी गंगा आरती सुरू असताना ररिरफ्रंट दृश्य बघण्याची एक वेगळीच मिा
असते. हा घाट वषाथ नुवषे तसेच भाजवक आजण पयथटकां साठी धाजमथक स्र्ळ बनला आहे .
ऐजतहाजसकदृष्ट्ट्या, जहं दू भाजवकां मध्ये हा सवाथ त आवडता आजण मुख्य घाट मानला िातो.
दशाश्वमेध घाटािवळ अनेक धाजमथक मंजदरे तसेच पयथटकां ची स्र्ळे आहे त. जवजवधधाजमथक
जवधी आजण धाजमथक उपक्रम करण्यासाठी यात्रेकरू येर्े येतात. हळू हळू घाटाच्या पायऱ्या
उतरलो आजण तसतशे पजवत्र गंगा नदीचे जवशाल पात्र जदसू लागले. र्ोडा वेळ उभं राहूनच
गंमत बघीतली. शेकडो भाजवक गंगास्नानाचा आनंद घेऊन कृतकृत्य होत होते. कोणी सूयाथला
अर्घ्थदान करीत होते, तर काही गंगेत डु बकी मारत होते. पट्टीचे पोहोणारे मात्र िरा लां बवर
िाऊन पोहण्याचा आनं द घेत होते. त्यां च्या सोबत आलेले मात्र काळिीने त्यां च्याकडे बघत
होते आजण िास्त लांब न िाण्याची सूचनाविा जवनंती काळिीपोटी करत होते असे
एकंदरीतच त्यां च्या दे हबोलीवरून कळले. नावाडी लोकां ची लगबग सुरु होती. र्ोड्या बािूला
िाऊन मी पायऱ्यां वर बसलो. अगदी प्रसन्न वातावरण होते. माझ्या बािूला एक आयररश
व्यक्ती बसली होती, आजण या नयनरम्य वातावरणाचा आनंद न घेता मोबाईल मध्ये गुंतली
होती. नंतर त्याने घरी व्हिडीओ कॉल करून घाट वगैरे दाखवले. बघताबघता अधाथ तास गेला
आजण मी पुढच्या घाटाकडे जनघालो आि मी दशाश्वमेध घाट ते मजणकजणथका घाट बघणार
होतो
उद्या मजणकजणथका घाट ते गणेश घाट आजण परवा दशाश्वमेध घाट ते अस्सी घाट. असे
एकंदरीत माझे जनयोिन होते. पुढचा श्री रािेंद्र प्रसाद घाट होता. स्वतंत्र भारताचे पजहले
राष्टरपती श्री रािेंद्र प्रसाद यां चे नाव या घाटाला १९८४ मध्ये पक्के बां धकाम झाल्यावर जदले. या
आधी या घाटाचे नाव घोडा घाट असे होते. मौयथ काळात या जठकाणी घोड्यां चा मोठा बािार
भरत असे, त्यामुळे कदाजचत हे नाव पडले असावे. नौका जवहारासाठी येर्े अजतशय मोठ्या
प्रमाणात नौका उपलब्ध असतात. येर्े जवस्तीणथ आजण लां ब पायऱ्या आहे त. तसेच दोन भव्य
िलशुद्धीकरणाचे टॅ न्क आहे त. फोटोसेशन साठी हे अजतशय उत्तम जठकाण आहे . लां ब आजण
जवस्तीणथ अशा पायऱ्यां वर सुमारे ५०-६० िणां चा ग्रुप हास्यजवनोद करत होता. एक आयररश
पयथटक त्या घोळक्याचे फोटो काढण्यात गुंतला होता. आम्हा सावळ्या भारतीयां मध्ये या

गोऱ्याला असे काय जदसले की हा चक्क फोटो घेऊ लागला होता. सहि कुतूहल म्हणून मी
त्याला पृच्छा केली असता तो म्हणाला,
“The joy on the faces of these people, which is diminishing these days
(या लोकां च्या चेहऱ्यावरील आनंद, िो जदवसेंजदवस कमी 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. (तुझे म्हणणे बरोबर
आहे जमत्रा, आपण आनंद कोठे ही शोधू शकतो फक्त आपल्या तो चष्मा हवा िो आपल्याला
सवथदूर आनंद दाखवेल.)”
“Yes, I think you're partially right man. But sorry I want to go now before
this group leave, Thanks (होय, तुझे म्हणणे काही अंशी बरोबर आहे , पण मला माफ कर
हा ग्रुप इर्ून जनघायच्या आधी मला िावे लागेल, धन्यवाद)”
“Ok, brother enjoy. (ठीक आहे भावा, मिा कर)” , असे म्हणून मी पुढे मोचाथ
वळवला.
िवळच िंतर-मंतर आहे . सन १७३७ मध्ये ियपूरचे महाराि ियजसंग दु सरे यां च्या
नेतृत्वाखाली याची जनजमथती झाली. भारतात उज्जैन, मर्ुरा, जदल्ली, वाराणसी आजण ियपूर या
पाच जठकाणी िंतरमंतर आहे . सूयथप्रकाशावरून स्र्ाजनक वेळ, तसेच ग्रहां ची व्हस्र्ती आजण
इतर खगोलशास्त्रीय बाबींची सद्यव्हस्र्ती कोणत्याही उपकरणाजशवाय जमळते. हे जठकाण
म्हणिे भारतीय स्र्ापत्यकलेचा अप्रजतम नमुना आहे . हे बघून भारताजवषयी ऊर अजभमानाने
भरून येतो. िंतरमंतर बघण्यासाठी दहा रुपये नाममात्र शुल्क आहे .
इर्ून पुढे मी मान मंजदर घाटावर आलो. सोळाव्या शतकात ियपूरचे रािा मानजसंह
यां नी या घाटाची बां धणी केली. यात त्यां नी घाट, मंजदर आजण महालाची जनजमथती केली. महाल
हा रािपूत शैलीत बां धला असून भव्य आहे . आधी उल्लेख केलेल्या िंतरमंतरचे बां धकाम
मानजसंहां च्या वंशिां नीच केले आहे . ऐजतहाजसक दस्तावेिां नुसार या घाटाचे आधीचे नाव
सोमेश्वर घाट असे होते. नंतर पुढे मीर घाटावरून सरळ लजलता घाटावर आलो. येर्े श्री लजलता
दे वीचे मंजदर आहे . हे मंजदर अजतशय पुरातन आहे . याच्या पुढेच काही अं तरावर नेपाळी मंजदर
आहे . हे मंजदर नेपाळी शैलीत बां धले असल्याने याला नेपाळी मंजदर असे म्हटले िाते. संपूणथ
बां धकाम लाकडाचे असून त्यावर अप्रजतम जशल्पे कोरलेली आहे त. नंतर जफरून पुढे जवश्वनार्

गल्लीतून दोन वेळा त्याच िागेवर येऊन कसतरी मूळ रस्त्याला लागलो. दु पारचे दोन वािले
होते आजण मला एवढी जवशेष भूक निती. चव अिून जिभेवर रें गाळत होती. श्री काशी
जवश्वनार् मंजदरापासून गोदौलीया पयिंत परत चालत िाण्याचे ठरवले. मी प्रवासात शक्यतो
पायी जफरणेच पसंत करतो. हळू हळू पायी जफरून आपल्याला ती िागा, लोकं चां गल्या प्रकारे
समितात.
चौकात पोहोचल्यावर मी अस्सी घाटापयिंत शेअर-ररक्षा केली. तीन वािेच्या सुमारास
मी रूमवर पोहोचलो. समोरच्या बेडवरील सामानावरून कुणीतरी आले असल्याचे समिले.
पहाटे चे िागरण आजण तब्बल आठ जकलोमीटर पायी चालल्यामुळे मी कमालीचा र्कलो
होतो. आजण वेळ न दडवता मी पलंगावर आडवा झालो. िाग आली तेिा सायंकाळचे सहा
वािले होते. बाहे र बजघतले तर चक्क काळोख पडला होता. या जदवसां त साडे पाच वािताच
काळोख पडतो. रात्री लागणारे आवश्यक सामान आजण सोलो टें ट घेऊन मी रूमबाहे र पडलो.
पुष्कर कुंडापासून लंकेपयिंतचे सुमारे दीड जकलोमीटर अंतर पायीच िाण्याचे ठरवले.
शहराचा हा भाग नेहमीच गिबिलेला असतो. बनारस जहं दू जवद्यापीठाच्या या पररसरास लंका
असे म्हणतात. जवद्यार्ी वगाथ ची येर्े नेहमीच वदथ ळ असते. सुटसुटीत आजण प्रशस्त रस्ते,
आिूबािूला पुस्तकां ची दु काने आजण हॉटे ल्स असा हा भाग बघून आपण सकाळी जफरलो तो
याच शहराचा भाग आहे की आपण कुणी दु सरीकडे आलो आहे असे वाटते. लंकेपासून पाच
जकलोमीटर अंतरावर गडवाघाट आश्रम आहे . आिची रात्र मी जतर्े टें ट टाकून रहाणार होतो.
तजनष डायनींग हॉल येर्े मी रात्रीचे िेवण घेणार होतो. हॉटे लमध्ये िास्त गदी निती, एक
र्ाळी ऑडथ र केली. िेवणासाठीची जठकाणं मी आधीच ठरवून घेतली होती. वाराणसीत बाटीचोखा हा प्रकार िास्त प्रजसद्ध आहे . पण मी मुळचा खान्दे शी असल्यामुळे वरण-बट्टी
आमच्यासाठी जवशेष नाही. बाटी-चोखा, जशवाय, तजनष यां सारखे हॉटे ल त्यां च्या र्ळ्यां साठी
प्रजसद्ध आहे त. मी सकाळपासून फक्त पुरीभािी आजण लस्सीवर असल्याने मला प्रचंड
प्रमाणात भुक लागली होती. मी िे ि जडलक्स र्ाळी ऑडथ र केली होती. िवळिवळ दहा
जमजनटं वाट बजघतल्यावर माझी र्ाळी आली. मस्तपैकी पनीर, जमक्स िे ि, रायते, जिरा राईस,
डाळ,तंदुरी रोटी आजण गुलाबिाम यां च्यावर मनसोक्त ताव मारून बाहे र पडलो.
बराच वेळ वाट बजघतल्यावर शेअर ररक्षा न जमळाल्याने गडवाघाट आश्रम पयिंत मी
स्पेशल ररक्षा केली. मला संतमत अनुयायी आश्रम येर्े िायचे होते. मुख्य दरवािातुन आत
गेल्यावर मला तेर्े बरे च अनुयायी भेटले. मी त्यां ना मला इर्े आिची रात्र राहू दे ण्याची जवनंती
केली. त्यां नी लगेच मान्य केले, कारण जतर्े भरपूर रूम्स होत्या. पण मी िेिा त्यां ना सां जगतले

की, मला रूममध्ये रहायचे नसून मोकळ्या िागेत टें ट टाकून रहावे लागेल तेिा मात्र त्यां नी
असमर्थता दशथजवली. मी त्यां ना परत जवनंती केली तेिा त्यां नी जवशेष परवानगी र्घ्ावी लागेल
असे सां जगतले. त्यां च्यापैकी एक िण स्वतःहून परवानगी र्घ्ायला कोणाकडे तरी गेला. तो पयिंत
अनुयायी आजण माझ्यात काही असा संवाद झाला. “आप कबसे हैं यहां पर ?” मी र्ोडे भीतच जवचारले.
“हमार तो िनम ही वाराणसी मे हुआ. कुछ दस साल के र्े तबसे इधर हैं .” हे सां गताना
त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच अजभमान जदसत होता. कदाजचत त्याला असे कोणी जवचारले
नसावे.
“तो जफर आप क्या करते हैं जदनभर ?” मी काहीतरी जवचारायचं म्हणून जवचारलं कारण
माझी कॅव्हम्पंगची इच्छा काही पूणथ होईल असे एकूणच वाटत होते.
“हम तो गोशाला में रहते हैं , जदन कब जनकलता हैं पता ही नही चलता.”
“और कुछ सुनाइये ?” मी उत्सुकता म्हणून जवचारले.
“िी आपने पुछा इसलीये बता रहे हैं . आप यहा आये ये जशविी की मझी हैं , क्योंकी
लगभग दो साल पहले शायद इसी जदन यहा जवश्वशांती के जलये अजतरुद्र की पूिा हुई और
आि िो आप ये सब शां ती इस दे श मे दे ख रहे हैं , वो इसीका परीणाम हैं .”
त्याचे बोलणे पूणथ होते न होते तोच परवानगी र्घ्ायला गेलेली व्यक्ती परत आली, त्याने
सां जगतले की तुम्हाला परवानगी भेटली आहे पण सकाळी सात वािेच्या आत जनघावे लागेल.
मी त्यां च्या सगळ्या सुचना मान्य करून मी लगेच टें ट टाकला. जकतीतरी जदवसां त म्हणिे
िवळपास वषथभरापूवी मी भीमाशंकरला कॅव्हम्पंग केलें होते. त्यानंतर तब्बल एका वषाथ ने ही
संधी चालून आली होती. दोघी जठकाणं ज्योजतजलिंग होती हा जनव्वळ योगायोग होता. यासवािं त
एक वाईट गोष्ट घडली होती ती म्हणिे मोबाईल मध्ये अजिबात चाजििंग निती. दु पारी
वामकुक्षीच्या वेळी मी मोबाईल चाजििंग लावायला जवसरलो होतो. आडवं होताच मला
जदवसभरच्या श्रमाने आजण रात्रीच्या अप्रजतम िेवणाने तात्काळ झोप लागली. पहाटे च्या
सुमारास िाग आली तेिा टें टच्या छतावर पाण्याचे र्ेंब पडल्यासारखे वाटत होते, मी बाहे र
डोकावून पाजहले तर पाऊस वगैरे काही पडत निता. िमीनीवरील गवतावर हात जफरवला
तर हात अक्षरशः ओला झाला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात दव पडलं होतं. सवथत्र अंधार होता,
त्यामुळे बाहे र पडून खास उपयोग निता, झोपण्याचा प्रयत्न केला पण झोप काही येत निती.

काही वेळाने काहीतरी आवाि येऊ लागला, मी टें टमधून बाहे र पडलो. काही अंतरावर
ज्वारीचे शेत होते, जतर्े काही लोकं ज्वारीचे धां डे कापत होते. मी त्यां ना पृच्छा केली असता ते
धां डे चारा म्हणून गायींसाठी कापले िात होते. इतक्यात मला कोणत्यातरी पक्ष्ां चा
जकलजबलाट ऐकू आला. असा आवाि आधी ऐकला निता, तो नेमका आवाि कशाचा हे
बघण्यासाठी म्हणून मी गेलो तर समोरील दृश्याने मला आत्यंजतक आनंद झाला. समोर काही
अंतरावर १५-२० मोरां चा घोळका मुक्तपणे केकाटत जफरत होता. इतके मोर मी आयुष्यात
पजहल्यां दाच पाजहले होते. खरं च अशा प्रकारच्या जदवसाची सुरुवात म्हणिे स्वगथसुख असते.
बािूलाच जवजवध प्रकारच्या फळभाज्या पालेभाज्या खुडण्याचे काम चालू होते. मंडळी
सकाळीच कामाला लागली होती. साडे सहा झाले होते मी टें ट वगैरे आवरून बाहे र पडलो
आजण मागाथ ला लागलो.
हाकेच्या अंतरावर गंगा वहात होती. त्यामुळे वातावरणात गारवा िास्त वाटत होता.
नुकत्याच साखर झोपेतून उठलेल्या आजण आपल्याला तयार होऊन शाळे त िाण्यावाचून
गत्यंतर नाही अशी हळू हळू मनाची तयारी करणाऱ्या लहान मुलासारखी वाराणसी
जदवसभरासाठी तयार होत होती. साडे सात वािेपयिंत मी रूमवर पोहोचलो. शां तपणे तयारी
करून सव्वा आठच्या सुमारास बाहे र पडलो. परत एकदा नाश्ता करायला राम भंडार ला
आलो आजण कालच्या जदवसाची उिळणी केली. िी चव काल होती त्या चवीत आि
यव्हत्कंजचतही फरक पडला निता. आि मजणकजणथका घाट ते गणपती घाट पहायचे होते. राम
भां डार ते मजणकजणथका घाट या रस्त्यात िवळपास तीन ते चार वेळा भरकटु न त्याच िागेवर
आलो. शेवटी एका जठकाणी शांतपणे मॅप्स आजण बनारसी लोकां वर जवश्वास ठे ऊन एकाच
जदशेने वाटचाल सुरू केली. एका गल्लीतून िाताना मला भलामोठा लाकडां चा जढग जदसला.
मी त्या घरापाशी गेलो तोच एक अरुंद गल्लीत लाकडे मोिण्याचे काम सुरू होते. मी त्याच
गल्लीतून िात राजहलो आजण शेवटी घाटािवळ येऊन पोहोचलो. शक्यतो जतर्े पयथटकां ना
िाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे . तरीही आपण दु रून बघू शकतो. समोरचे दृश्य अंगावर
काटा आणणारे होते. अनेक जचता अजवरतपणे िळत होत्या, आजण िळणाऱ्या प्रेतां नंतर अनेक
प्रेतं अक्षरशः िळण्यासाठी प्रतीक्षेत होती. माझ्यासमोर हे होते तेच िीवनाचे खरे अंजतम सत्य
होते - मृत्यू. जकतीतरी वेळ मी त्या दृष्याकडे बघत होतो. असे म्हणतात की येर्े दहन केल्यावर
मोक्षाची प्राप्ती होते, त्यामुळेच कदाजचत येर्े दहन करून घेण्याचा ओढा असावा. इसवीसन
१७३० मध्ये सदाजशव नाईक यां नी श्रीमंत बािीराव पेशवे यां च्या मदतीने या घाटाचे पक्के
बां धकाम केले. येर्े बरीचशी िुनी मंजदरे असून त्यातील अधीअजधक श्री जशवाला समजपथत

आहे त. त्यां चे जनमाथ ण बंगाल, महाराष्टर, मध्य प्रदे श, उत्तर प्रदे श, रािस्र्ान, जबहार तसेच
गुिरात मधील वेगवेगळ्या रािवटींच्या काळात झाले आहे . धाजमथक तसेच सां स्कृजतक दृष्टीने
हा घाट अजतशय महत्वपूणथ आहे . सुमारे अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला येर्े शव दहनाची
प्रर्ा सुरू झाल्यापासून हा घाट तीर्थ तसेच स्मशान म्हणून प्रजसद्ध आहे . स्मशानभूमीच्या काही
अंतरावर स्नान करण्यासाठी िागा आहे . काजतथक मजहना, सूयथ - चन्द्र ग्रहण, एकादशी, संक्रां त,
गंगा दशहरा या जदवशी स्नानासाठी खूप गदी असते. जपंडदान, तपथण असे जवधी दे खील येर्े
होत असल्याने बऱ्याच प्रमाणात न्हावी लोकं आहे त. ही िागा तंत्र साधनेसाठी अजतशय
प्रभावशाली मानली िाते. त्यामुळे दे शजवदे शातील तां जत्रक येर्े साधनेसाठी येतात. येर्े अघोरी
साधूंचे दे खील मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य असते. मजणकजणथका घाटानंतर मी पुढच्या घाटाकडे
वळलो.

रत्नेश्वर महादे ि मुंत्रदर
पुढचा घाट होता जसं जधया घाट जकंवा जशंदे घाट. इसवीसन १८३५ मध्ये ग्वाल्हे रच्या राणी
बायिाबाई जशंदे यां नी या घाटाची पक्की बां धणी केली. त्यानंतर याला जसंजधया जकंवा जशंदे घाट
असे म्हटले िाऊ लागले. तत्पूवी सन १३०२ मध्ये जवरे श्वर नावाच्या कुणी व्यक्तीने हा घाट

बां धला असल्याने जवरे श्वर घाट म्हणून ओळखला िायचा. अशी मान्यता आहे की या िागेवर
अग्नी दे वतेचा िन्म झाला. सवािं त सुंदर आजण स्वच्छ घाटां पैकी हा एक आहे . त्यामुळे येर्े
योगासन तर्ा ध्यानधारणेसाठी बरीच गदी असते. शक्यतो परदे शी पयथटक योगाभ्यास
करण्यासाठी येर्ेच असतात. त्याचप्रमाणे हा घाट रत्नेश्वर महादे व मंजदरासाठी प्रजसद्ध आहे . या
मंजदराची खाजसयत म्हणिे हे मंजदर अधेअजधक पाण्यात बुडालेले असते. वषाथ चे सुमारे आठ
मजहने मंजदराचे गभथगृह पाण्यात असते. उन्हाळ्यात चार मजहने पाणी ओसरल्यावर िाता येते.
मंजदर एका बािूला झुकलेले असल्याची चार कारणे जकंवा दं तकर्ा सां जगतल्या िातात. तसेच
मंजदर कुणी बनजवले यावरून दे खील बऱ्याच आख्याजयका आहे त. हे मंजदर दु रूनच बघून मी
गंगा महाल घाटाकडे वळलो. या घाटाचे जनमाथ ण सन १८६४ मध्ये जिवािी राव जशंदे यां नी केले.
या घाटाबरोबर त्यां नी एका भव्य महालाची दे खील जनजमथती केली. हा महाल म्हणिे रािस्र्ानी
तसेच स्र्ाजनक स्र्ापत्यकलेचा उत्तम नमुना आहे . शक्यतो येर्े स्नान करण्यासाठी स्र्ाजनक
लोकां चा कल असतो.

सुंकठा घाट
हा घाट बघून मी संकठा घाटाकडे आलो. या घाटाचे पक्के बां धकाम १८२५ मध्ये झाले.
येर्े नवदु गािं पैकी एक श्री कात्यायनी तर्ा संकठा दे वीचे मंजदर आहे त्यामुळे या घाटाचे नाव

पडले आहे . पुढे भोसले घाट लागला. १७९५ मध्ये नागपूरकर भोसल्यांनी याची जनजमथती केली.
या आधी या घाटाचे नाव नागेश्वर घाट असे होते. घाटावर बां धलेला महाल हा अजतशय भव्य
असून नागपूरकर भोसल्यां च्या श्रीमंतीची साक्ष आिही दे त आहे .

अमृत त्रिनायक मुंत्रदरातील गणर्तीची मूती
पुढे मी गणेशघाट ला आलो. खरं म्हणिे माझी हा घाट बघण्याची आधीपासूनच फार
इच्छा होती. सन १८०७ मध्ये अमृतराव पेशव्यांनी याची जनजमथती केली. येर्े श्री गणपतीचे अमृत
जवनायक गणेश मंजदर आहे . प्रस्तुत मंजदर हे नागर शैलीत बां धले असून श्री गणेशाची
जवलोभनीय मूती आहे . जतर्े फोटो काढायला सक्त मनाई केली आहे , तरी मी लपूनछपून फोटो
काढलाच. पेशव्यां च्या वापरातील काही वस्तू आजण त्यां च्या वंशिांच्या तसजबरी पहायला
जमळतात.

र्रत एक गल्ली
मंजदरातून बाहे र पडल्यावर मी परत एकदा वाट चुकण्यासाठी गल्ल्ां त जशरलो आजण
वाट दोन-तीन वेळा चुकलो दे खील. मिल-दरमिल करत जवश्वनार् गल्लीतून मूळ रस्त्याला
लागलो. त्या जदवशी एकादशी होती, त्यामुळे असंख्य भाजवक जवश्वनार् दशथनाला आले होते.
समोरच मला मलाइयोवाला जदसला आजण पावले जतकडे वळली. हा पदार्थ दु धापासून बनजवला
िातो आजण सबंध वाराणसीत फक्त जहवाळ्यात जमळतो. मातीच्या कुलहड मध्ये मलाइयो
आजण ते झाल्यावर गरम दू ध असा हा प्रकार असतो. आता पुढे मला लंकेला िायचे होते.
डायरे क्ट ररक्षा जमळणार निती म्हणून गोदौलीया चौकापयिंत चालणं पसंत केलं. यर्ावकाश
चौकातून मला ररक्षा जमळाली आजण मी लंका गाठली. मी समोरच असलेल्या पजहलवान लस्सी
मध्ये गेलो आजण एक रबडी-लस्सी मागवली. पजहलवान लस्सी हे देखील लस्सीसाठी प्रजसद्ध
आहे . रबडी आजण लस्सी यां चे जमश्रण खरं च खूप छान होते.
समोरच बनारस जहं दू जवद्यापीठाचे गेट होते. पण मला माझ्या जनयोिनानुसार जतकडे
उद्या िायचे होते. त्यामुळे मी जतर्ून वळालो आजण दु गाथ कुंड कडे जनघालो. हे मंजदर बंगालच्या
राणी भवानी यां नी बां धले आहे . भडक लाल रं गात हे मंजदर असून १७६० साली बां धले गेले
आहे . त्या काळी या मंजदरासाठी पन्नास हिार रुपये खचथ आला होता. मंजदराच्या सभमंडपाचे
तर्ा आिूबािूच्या पररसराचे काम दु सऱ्या बािीराव पेशव्यां नी केलेले आहे . मंदीरातील घंटा

श्री नेपाळ नरे श यां नी अपथण केली आहे . मंजदरात प्रवेशासाठी दोन प्रवेशद्वार आहे त. मंजदराची
रचना नागर शैलीत आहे . मंजदराच्या बािूला असलेले कुंड हे पुण्यश्लोक अजहल्याबाई
होळकर यां नी बां धले आहे . नंतर मी पुढे कवडीमाता मंजदर पाजहले. येर्े शक्यतो महाराष्टरातील
लोकं येत असतात. मंजदर अजतशय लहान आहे . कवडीमाता ही शंकराची बहीण म्हणून
ओळखली िाते. जतर्ून पुढे मी सत्यनारायण तुलसी मानस मंजदरात आलो. याचे उद् घाटन श्री
सवथपल्ली राधाकृष्णन यां नी केले आहे . मंजदर अजतशय भव्य असून आिूबािूला उद्यान
फुलवले आहे .

दगपकुं ड
दु पारचे चार वाित आले होते आजण माझी काशी चाट भां डार ला िाण्याची वेळ झाली
होती. काशी चाट भां डार हे आपल्या चाट प्रकारच्या पदार्ािं साठी प्रजसध्द आहे . जतर्े गेल्यावर
सुमारे पंधरा जमजनटं माझा नंबरच लागला नाही. त्यामुळे चेन्नईच्या घटनेची पुनरावृत्ती होते की
काय असे वाटू लागले. ( सुमारे अधाथ तास वाट बघूनही मुरुगन इडली शॉप ला नंबर लागला
निता.) शेवटी एकदाची िागा भेटली. येर्ील टमाटर चाट प्रजसद्ध आहे . मी टमाटर चाट, आलू
चाट आजण गुलाबिाम अशी ऑडथ र जदली. माझ्यासमोर दोन परदे शी पयथटक दही पुरी खात
होते. ती अजतशय जतखट असल्याने अधथवट सोडून चालले गेले. बऱ्याच वेळाने माझी ऑडथ र
आली आजण मोहोरीच्या तेलात बनलेल्या चाटचा आस्वाद घेतला. दोघी चाटची चव अप्रजतम
होती. नंतर गुलाबिाम कडे वळलो. त्या गुलाबिामचा आकार लाडूंएवढा होता. मी इतके मोठे

गुलाबिाम

पजहल्यां दा

बघत-खात

होतो.

त्यां ची

चव

दे खील

अप्रजतम

होती.

इर्ून पुढे मी रूमवर गेलो. लगेच अध्याथ तासाने मला बाहे र पडायचे होते
. पावणेसहाच्या आसपास मी बाहे र पडलो आजण पाच जमजनटां वर असलेल्या अस्सी
घाटावर आलो. काळोख पडला होता आजण सवथदूर जवद् युत रोषणाईने पररसर झगमगत होता.
घाटावर होणाऱ्या गंगा आरतीची तयारी सुरू होत होती. मी पटकन अगदी पजहल्याच बाकावर
ठाण मां डले. समोर संर्पणे गंगा वहात होती. सोबत िलजबंदू होते. काही जहमालयापासून
सोबत होते, काही वारणेतुन सोबती झाले होते, तर काही आकाशातून पाऊस असे नाव धारण
करून आले होते. पुढे प्रयागरािला अिून जमळणार होते. पण सवािं चे गंतव्य जठकाण एकच
होते समुद्र ! परत जतर्ून बाष्पीभवन नाव घेऊन नभाच्या मदतीने भूमीवर येणार होते. असे
त्या िलजबंदूंचे िीवनचक्र होते. माणसां चे कुठे वेगळे असते. असो,

गुंगा आरती
हळू हळू गदी िमा होत होती. परदे शी पाहुणे दे खील उत्सुकतेने कॅमेरे घेऊन येत होते.
साडे सहा झाले आजण एकसारख्या पोशाखात पाच तरुण आरती करण्यासाठी म्हणतात आले.
जपवळं जपतां बर आजण मरूण रं गाचा कुताथ घातलेले ते पाचिण आपापल्या िागेवर स्र्ानापन्न
झाले. धुपाचा सुगंध सवथदूर दरवळत होता. घंटानादाने वातावरणात अजतशय साव्हत्वकता येत
होती. पुरोजहतां चे मंत्रोच्चारण, सुमधुर संगीत याने भारावून िायला होत होते आजण आपसूकच
तोंडातून शब्द बाहे र पडतात - नमामी गंगे ! संकल्प, आरती, मंत्रपुष्पांिली, कपूथरारती आजण
शेवटी मंत्रपुष्पांिली या सवथ कायथक्रमाला अधाथ - पाऊण तास लागला. आपण रोि आयुष्य

िगत असतो. पण नेमके काही सुखाचे आजण दु ःखाचे क्षणच आपल्याला आठवत असतात.
मेंदू ररकाम्या आठवणींचे ओझे लक्षात ठे वत नाही आजण माझ्या मते यालाच आयुष्य म्हणतात.
त्यात आि आणखी एका आनंददायी आठवणीची भर पडली होती आजण ती पुसली िाणार
निती. काही मंडळी ररवरफ्रंटने आरतीचा आनंद घेत होती. माझ्या शेिारील फ्रेंच युवकाचा
मला जवलक्षण हे वा वाटत होता. एका हातात त्याने कॅमेरा सेट केला होता. दु सऱ्या हातात
मोबाईलने कुणालातरी व्हिजडओ कॉल केला होता आजण तो या दोघां वर लक्ष ठे ऊन
जमळालेल्या वेळेत आरतीचा आनंद घेत होता. सुमारे साडे सात वािले होते आजण अस्सी
घाटाचे हे रुप जवलोभनीय होते. आरतीनंतर भाजवकां नी नदीत अपथण केलेल्या जदव्यां मुळे
आकाशातील तारे गंगेत उतरल्याचा भास होत होता. हळू हळू गदी कमी होत होती.
दु पारी पोटभर खाल्यामुळे जवशेष भूक निती. त्यामुळे मी िवळच असलेल्या
मोनालीसा कॅफेला िायचे ठरवले. जतर्े ब्राऊनी ऑडथ र केली, अिून बरे च ऑप्शन होते पण
िास्त भूक नसल्यामुळे ब्राऊनीच घेतली. ब्राऊनीची चव छान होती आजण येर्ील मेन्यूकाडथ
वरील मोनालीसाला भारतीय पध्दतीने सिजवले होते. जतर्ून बाहे र पडल्यावर मला अचानक
र्ंडाईची आठवण झाली. वाराणसीत आल्यावर र्ंडाई न जपणे म्हणिे वरणभातात तूप न
घेण्यासारखे होते. बाबा र्ंडाई या प्रजसद्ध दु कानात मी गेलो. जतर्े त्याने मला एकच प्रश्न
जवचारला, भां गवाली या साधी ? मी आश्चयथचजकत होऊन बघतच राजहलो, कारण जतर्े
िवळिवळ सवािं नीच र्ंडाईमध्ये भां ग घेतली होती. मी त्याला साधी असे सां गून आिूबािूची
गंमत बघत बसलो. येणारा िवळपास प्रत्येकिण भां गयुक्त र्ंडाई घेत होता. माझी र्ंडाई
आली. वातावरणात गारवा असताना र्ंडगार र्ंडाई जपण्याची मिाच काही और होती.
साडे नऊचा सुमार झाला होता. मी रूमवर आलो आजण माझी ओळख माझ्या दोन नवीन
जमत्रां शी झाली. हॅ रीसन (Harrison) आजण सॅम्युअल (Samuel) हे दोन अमेररकन तरुण
माझ्या रूममध्ये आले होते. Dormitory मध्ये माझ्या बेडच्या खालीच दोघां नी बुक केले होते.
हॅ रीसन हा फ्लोररडा राज्यातील कुठल्याश्या गावातील होता. त्याचे वडील पेशाने वकील होते.
तो कॉमसथ मध्ये जशक्षण घेत होता. सॅम्युअल हा कधीकाळी रजशयाच्या असलेल्या अलास्का
प्रां तातील होता. त्याच्या पररवाराचा बेकरी प्रॉडक्ट् सचा व्यवसाय होता. तोदे खील पररवाराला
पुढे मदत म्हणून फूड प्रोसेजसंगचे जशक्षण घेत होता. दोघेही भारतातच भेटले होते. सुट्टीजनजमत्त
चार मजहन्यां च्या पयथटनासाठी ते भारतात आले होते. त्याच्यासोबत UNO खेळायला खूप मिा
आली. तब्बल दोन वषािं नंतर मी UNO खेळत होतो. पुण्याला जशक्षणासाठी असताना रुममेट्स
सोबत परीक्षेच्या आदल्या रात्री UNO खेळण्याची मिा काही औरच होती. जदवसभर

जफरल्यामुळे कमालीचा र्कलो होतो त्यामुळे बेडवर आडवं होताच जनद्रादे वीच्या आधीन
झालो.
जतसरा आजण शेवटचा जदवस उिडण्याआधीच मी पाच वािता उठलो. साडे पाच
वािता तयार होऊन सुबह - ए - बनारस कायथक्रम बघायला जनघालो. सामान्यपणे सकाळी
पाच वािता सुरू होणारा हा कायथक्रम जहवाळ्यामुळे साडे पाच ला सुरू होतो. आि तेर्े मूळ
कनाथ टकच्या असलेल्या पण मुंबईत स्र्ाजयक झालेल्या गाजयका आल्या होत्या. मला त्यां चे नाव
या क्षणाला आठवत नाहीये. त्यां नी कानडी तसेच मराठी गायकीचे जशक्षण घेतले आहे . सुमारे
एक ते सव्वा तास त्यां नी अप्रजतम भिनं, बंजदशी, रचना गायल्या. उत्तर प्रदे शातील वाराणसीत
महाराष्टरातील गाजयका कानडी पद्धतीने गात होत्या. हीच भारताची खरी खाजसयत आहे जवजवधतेत एकता. गंगा जकनारी सकाळचा र्ंड वारा, मंत्रमुग्ध करणारे संगीत असे ते वातावरण
खरं च भारावून टाकणारे होते. इतक्यात सूयोदय झाला. तरीही गंगा तटावर धुक्याची चादर
होती. एक बािूने पाजहल्यास सम्पूणथ वाराणसी धुक्यात हरवलेले जदसते. ते दृश्य अजतशय छान
जदसते. दु पारी बारा वािेपयिंत धुके हळू हळू जवरते. सुबह - ए - बनारस कायथक्रमाची सां गता
झाल्यावर जतर्े योगासनां चा कायथक्रम असतो. तत्पूवी कायथक्रमास हिेरी लावणाऱ्या
मान्यवरां पैकी जतर्ल्या मूळच्या गाजयका सौ. अग्रवाल यां नी आग्रहाखातर ब्रि भाषेतील एक
छोटं सं कडवं सादर केलं. नां तर मुळ बनारसी असलेले पण कामाजनजमत्त जदल्लीत स्र्जयक
झालेले श्री जमश्रािी आले होते. ते जडस्किरी चॅनलचे हे ड आहे त. त्यां नी लहानपणाच्या
आठवणींना उिाळा जदला. यानंतर कायथक्रम सजमतीतफे तमाम दे शवाजसयां ना शांततेचे
आवाहन करण्यात आले. कारण ऐजतहाजसक अयोध्या राम मंजदर खटल्याचा आि जनकाल
होता. योगासने सुरू झाली तशी परदे शी पयथटकां ची संख्या वाढली. परदे शी लोकां ना मां डी
घालून बसता येत नसावे बहुतेक, कारण त्या जदवशी जवश्वनार् मंजदरातील पयथटक आजण
आताचे हे लोकं बसण्याची सारखीच पद्धत होती. योगासन आजण नंतर प्राणायाम व शेवटी
हस्यसनाने कायथक्रमाची सां गता होते.

अस्सी घाटािरील सकाळ
ऐजतहाजसक जदवसाची अजवस्मरणीय सुरुवात करून मी मागथस्र् झालो. आि दशाश्वमेध
घाट ते अस्सी घाट जफरण्यासाठी दु पारी बारा वािेपयिंत वेळ होता. मी जफरत-जफरत अजहल्या
घाटावर आलो. १७८५ माघे पुण्यश्लोक अजहल्याबाई होळकर यां नी हा घाट बां धला. तत्पूवी
हा घाट केवलजगरी घाट म्हणून ओळखला िात होता. येर्ेच अजहल्याबाई यां चा वाडादे खील
आहे . पुढे मुंशी घाट होता. त्याचे जनमाथ ण नागपूर येर्ील श्री श्रीधर मुंशी यां नी १८१२ मध्ये केले.
याला छोटे बंदर म्हणण्यास हरकत नाही कारण येर्े नाजवक मोठ्या संख्येने आपापल्या होड्या
बां धत असतात. या घाटाला लागूनच असलेला दरभंगा घाट हा मुंशी घाटाचाच एक भाग होता.
पण १९२० मध्ये जबहारच्या रािाने हा भाग जवकत घेतला आजण प्रस्तुत घाट दरभंगा घाट नावाने
ओळखला िाऊ लागला. जवशेष धाजमथक महत्व नसल्याकारणाने येर्े स्नानासाठी कमी गदी
असते. पुढचा घाट होता - राणा महल घाट, उदयपूरचे रािे िगत जसंह यां नी सतराव्या
शतकाच्या उत्तराधाथ त १७६५ मध्ये घाटाचे जनमाथ ण केले. येर्े रािस्र्ानी स्र्ापत्यशैलीचा सुंदर
नमुना पहायला जमळतो. पुढे चौसट्टी घाट आहे . बंगालचे रािे प्रतापाजदत्य यां नी सोळाव्या
शतकात या घाटाचे बां धकाम केले होते. येर्े चौसष्ट योजगनींचे मंजदर प्रजसद्ध आहे . मंजदराचे
बां धकाम नजवन असले तरी धाजमथकदृष्ट्ट्या महत्वाचे आहे . याला लागूनच जदग्पजतया घाट घाट
आहे . अठराव्या शतकाच्या अखेरीस बंगालच्या जदग्पजत नावाच्या रािाने हा घाट बां धला.
घाटावरील महालाचे नक्षीकाम बंगाली कलाकुसरीची साक्ष दे ते.

पुढे पां डे तर्ा बाबुआ पां डे घाट आहे . हा घाट छपरा येर्ील याच नावाच्या व्यक्तीने
बां धला. येर्े कपडे धुण्याची परं परा आहे , त्यामुळे वाराणसीतील धोबी येर्ेच कपडे धुतात.
धाजमथकदृष्ट्ट्या महत्त्व कमी असल्याने स्नानार्ींची गदी कमी असते. पुढे रािाघाट होता. याची
जनजमथती पेशवे अमृतराव पटवधथन यां नी केली होती. येर्े अन्नछत्र चालते. माझी अमृतराव पेशवा
हवेली बघण्याची फार इच्छा होती पण हवेलीच्या चारही बािूने पाहूनही कुठे च आत िायला
िागा जदसत निती. आिूबािूच्या स्र्ाजनक लोकां ना जवचारले पण त्यां नाही काही माजहती
निते. तरी मी हवेलीमध्ये िाण्याचा मागथ शोधण्याचा प्रयत्न केला आजण येर्ेच चूक झाली.
मोबाईलचा िीपीएस जसग्नल लॉस्ट झाला. मी परत एकदा रस्ता भरकटलो. पण यावेळी
पररव्हस्र्ती वेगळी होती. या भागात बहुसंख्य मुव्हिम बां धव होते आजण मी जतर्ल्या जतर्े जफरत
होतो. जफरून परत त्याच िागेवर येत होतो. र्ोड्या-र्ोड्या अंतरावर मजशदी जदसत होत्या.
रस्ता सां गण्यासाठी दे खील कुणी निते. राम मंजदराचा जनकाल लागल्यावर जमळणारा
प्रजतसाद कसा असेल हे कुणीच सां गू शकत निते. अयोध्या दे खील िवळच होती, त्याचे लोण
पसरण्यास वेळ लागणार निता. मी त्या आपत्तीचे जचंतन करीत होतो तोच मला केदार
घाटाकडे िाण्याचा मागथ जदसला आजण मी जनश्चींत झालो. केदार घाट ते रािा घाट यां त माझे
दोन - तीन घाट सुटले होते. त्यात एक नारद घाट होता. केदार घाटावरील मंजदर हे काशीच्या
बारा ज्योजतजलिंगां पैकी एक आहे असे म्हणतात. त्यामुळे घाटाला जवशेष धाजमथक महत्त्व आहे .
पुढे हररश्चंद्र घाट आहे . आपल्या सत्य बोलण्यासाठी सम्पूणथ भारतवषाथत प्रजसद्ध
असलेल्या रािा हररश्चंद्र यां ची कर्ा याच जठकाणी घडली असे सां जगतले िाते. हे काशीतील
दु सरे स्मशान आहे . येर्ेदेखील शव दहन होत असते. रािा हररश्चंद्र आजण त्यां ची पत्नी तारामती
यां चे मंजदर जतर्े बां धले आहे . घाटािवळच कमकोटीश्वर जशव मंजदर आहे . दजक्षण भारतीय
शैलीत बां धलेले हे मंजदर अजतशय सुरेख आहे . या घाटाललागूनच हनुमान घाट आहे . असे
म्हटले िाते की या घाटावरील हनुमान मंजदराची स्र्ापना गोस्वामी तुलसीदास यां नी केली
आहे . या घाटावर नागा साधूंचा आखाडा आहे . या घाटाच्या पायऱ्यां बद्दल सां जगतले िाते की,
नन्दादास या वाराणसीतील िुगाऱ्याने आपल्या एका जदवसाच्या िुगाराच्या पैशां नी या पायऱ्या
बां धल्या आहे त. येर्े दाजक्षणात्य भाजवकां ची मोठ्या प्रमाणात गदी असते. तसेच घाटाच्या
मागच्या बािूला भरपुर दाजक्षणात्य धमथशाळा आहे त. पुढे जशवाला घाट आहे . या घाटाची
जनजमथती अठराव्या शतकातील तत्कालीन काशी नरे श बळवंत जसंह यांनी केली. या घाटावरील
काशी नरे शां नी बां धलेल्या ब्राम्हें द्र मठात दजक्षण भारतीय बां धवां ची रहाण्याची सोय आहे .
पुढचा घाट होता - श्री जनरं िनी घाट. या घाटावर नागा साधूंचे वास्तव्य असते. मी आखड्यातील

कुस्त्यां चा सराव पहायला गेलो पण खूप उशीर झाला होता. पुढे चेतजसंह घाट आहे . घाटाच्या
पायऱ्यां वर एक जचत्रकार घाटाचे सुंदर जचत्र काढत बसला होता. याचे जनमाथ ण काशी नरे श
बळवंत जसंह यां नी केले. त्यां च्या पूवथिां चे - चेतजसंह यां चे नाव या घाटाला जदले. काशी नगरीच्या
ऐजतहाजसक दृष्टीने हा घाट अजतशय महत्त्वाचा आहे . सन १७८१ मध्ये वॅरेन हे व्हस्टंग आजण
चेतजसंह यां चे युद्ध याच जकल्ल्ावर झाले. यात चेतजसंह यां चा पराभव झाला आजण जकल्ला
इं ग्रिां च्या ताब्यात गेला. तदनंतर एकोजणसाव्या शतकाच्या अखेरीस महाराि प्रभुणारायण
जसंह यां नी जकल्ला इं ग्रिां कडून पुन्हा प्राप्त करून घेतला आजण अधाथ भाग नागा साधूंना दान
केला. पुढे मी तुलसी घाटावर आलो. श्रीं तुलसीदास यां नी येर्े रामचररत मानस ग्रंर्ाचे काही
खंड येर्े जलजहले. येर्े त्यां चे घर दे खील आहे आजण येर्ेचं ते ब्रम्हानंदी जलन झाले होते. पुढचा
आजण माझ्या जनयोिनातला शेवटचा घाट होता - अस्सी घाट. वारणा नदी आजण अस्सी घाट
यां मुळे या महानगरीला वाराणसी नाव पडले. येर्े एकोजणसाव्या शतकाच्या उत्तराधाथ त
बां धलेले लक्ष्मी नारायण मंजदर पंचयातन शैलीत बां धले
आहे . तसेच यात नागर शैलीचा परभणी दे खील आहे .
सुबह ए बनारस, गंगा आरती तसेच जवजवध
कायथक्रमां मुळे या घाटाला जवशेष महत्त्व प्राप्त झाले
आहे . इर्ून मी सरळ लंकेकडे जनघालो.
केशि ताुंबूल भाुंडार
रजवदास गेट मधून वळल्यावर केशव तां बूल भां डार
लागते. वाराणसीत आल्यावर पान नाही खाल्ले
म्हणिे काय ? वाराणसी जतच्या धामीकतेइतकीच
पानां साठी प्रजसद्ध आहे . सुमारे पंधरा जमनीटां नी
माझा नंबर आला. मी पान खात नाही पण वाराणसीत
आल्यावर हा मोह आवरता आला नाही. प्रचंड मोठे ते
पान अजतशय स्वाजदष्ट होते. केशव पान भंडार हे
त्यां च्या गोड पानां साठी प्रजसद्ध आहे त. तब्बल ५६
वषािं पासून ते अव्याहतपणे ग्राहकां ची हौस भागवत आहे त. तेर्ील काही स्र्ाजनक व्यक्तींना
मी रोि जकती पान खातात असे जवचारले असता त्यां नी जदलेली उत्तरे आश्चयथचजकत करणारी
होती. काही दहा, काही पंधरा तर काही वीस पानं जदवसाला खातात. ते मोठे आजण गोड
पान चघळत मी संकटमोचन हनुमान मंजदराचा रस्ता धरला.

मंजदरात मोबाईल घेऊन िाता येत नाही. गेटवर मोबाईल िमा करुन आत गेलो. आत
गेल्यावर बरीच जहरवळ आजण झाडं आहेत. शजनवार असल्याकारणाने बरीच गदी होती. सुमारे
अध्याथ तासाने दशथन झाले. येर्े श्री तुलसीदास स्वामींचा वास असायचा. येर्ील कंदी पेढे फार
प्रजसद्ध आहे त. येर्ून पुढे मी बनारस जहं दू जवद्यापीठाकडे जनघालो. गेटकडे िातानाच माजहती
जमळाली की अयोध्या प्रकरणी जनकाल आपल्या बािूने लागला आहे .
आि सकाळपासूनच नगरात पोजलस बंदोबस्त प्रचंड प्रमाणात वाढवला होता. जनकाल
लागल्याचे सवािं ना माहीत होते, पण कुठे ही िल्लोष निता की आरडाओरड निती. आपल्या
बािूने जनकाल लागल्याचा आनंद फक्त होता. जवद्यापीठाच्या गेटबाहे र एक व्यक्ती जनकालाच्या
आनंदात जमठाई वाटत होता. जवद्यापीठ गेटच्या आत अडीच जकलोमीटर अंतरावर जबलाथ मंजदर
आहे . यालाच नवीन जवश्वेश्वर मंजदर म्हणतात. सभोवताचे उद्यान खूप छान पद्धतीने सिजवले
आहे . जवद्यापीठ आवारात भारत कला भवन आहे . यात लाखां पेक्षा िास्त ऐजतहाजसक वस्तू,
नाणी, भां डी, दु मीळ हत्यारे , प्राचीन दस्तऐवि ठे वले आहे त. संग्रहालयात जफरताना एक तास
कधी गेला तेच कळले नाही. सकाळपासून बरे च जफरल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात भूक लागली
होती. समोरच ओम कॅफे मध्ये छोले - भटु रे आजण कोल्ड कॉफी घेतली. आता मला बनारसी
साड्या जिर्े बनजवल्या िातात जतर्े िायचे होते. अध्यात्म, पान, र्ंडाई, स्टर ीट फूड, गल्ली,
मंजदरे यासोबतच वाराणसी साड्यां साठी प्रजसद्ध आहे . मी मदनपुरा या भागात साड्यां चे
जवणकाम बघण्यासाठी आलो. येर्ील बहुतांश जवणकर मुव्हिम धमीय आहे त. हातमाग आजण
यंत्रमाग यां चा प्रचंड आवाि होत होता. एका िणाला मी त्यां च्या व्यवसाय आजण जदनचयेबद्दल
जवचारले. (मी त्यां चे नाव जवचारायला जवसरलो.) त्यां चे पुणथ पररवार या जवणकामात मदत करते.
म्हातारे वडील हातमागावर सात जदवसां त एक साडी जवणतात तर तीच साडी यंत्रमागावर चार
तर पाच तासां त होते. साड्यां साठी लागणारे रे शीम िास्तकरून बंगलोरहुन येते. साडीची
जकंमत ही सुमारे दोन हिारां पासून सुरू होते. परदे शी पयथटकां ना या साड्यां नी फार भुरळ
घातली आहे . जतर्ून िवळच असलेली ब्राऊन ब्रेड बेकरी गाठली. जतर्े गाजलथक ब्रेड टे स्ट
करून रूमवर आलो तेिा चार वािले होते.

अस्सी घाटािरील एक रम्य सुंध्याकाळ
वाराणसीची जटर प आता शेवटच्या टप्प्ात होती. रूमवर आलो तेिा हॅ रीसन आजण
सॅम्युअल दु पारीच गेल्याचे समिले. मीदे खील चेक-आऊट केले आजण अस्सी घाटावर आलो.
लोकां ची नेहमीप्रमाणे कामे चालली होती. सात वािता मला जनघायचे होते. शां तपणे अस्सी
घाटावरील बाकावर बसलो आजण मागील तीन जदवसां ची उिळणी करू लागलो. हा माझ्या
प्रत्येक जटर पमधला आवडता टप्पा आहे . शां तपणे एका जठकाणी बसून जचंतन करायचे.
जकतीतरी लोकं या तीन जदवसां त भेटले होते. त्यां च्याशी परत माझी भेट होणार निती. इर्े
जहं दू आहे त, मुव्हिम आहे त, नेपाळी, अमेररकन, स्पॅजनश, आयररश, रजशयन अगदी जचनी
सुद्धा. म्हणूनच की काय वाराणसी एक छोटे िग आहे . काळापेक्षाही िुने आजण इजतहासापेक्षा
आधी असलेले हे महानगर िगभरातील पयथटकां ना म्हणूनच खुणावत असल्यास त्यात आश्चयथ
वाटण्याचे काम नाही. असंख्य वेगवेगळ्या प्रकारची व्यव्हक्तमत्वे वाराणसीत घडली निे
वारणजसने ती घडवली त्यात, कजलयुगात संन्यासाश्रमाचा उपदे श करणारे श्री नृजसंह सरस्वती
स्वामी, संत रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, स्वातंत्र्य सेनानी मदन मोहन मालवीय,
असंख्य संस्कृतपंजडत, लेखक मुन्शी प्रेमचंद, प्रजसद्ध संगीतकार असे असंख्य व्यव्हक्तमत्त्व
आहे त. पजवत्र गंगा शां तपणे आपल्यासोबत असंख्य िलजबंदू घेऊन समुद्रभेटीला जनघाली
होती. वषाथ नुवषे ती अशीच वहात होती. प्राणदाजयनी गंगा पावसाळ्यात मात्र संबंध घाट आपल्या
अिस्त्र बाहूं नी जगळू पहाते तेिा मात्र वाराणसीतील लोकां ची त्रेधाजतरपीट उडते. मागील वेळी

आलो तेिा आठ नोिें बरला नोटबंदी झाली होती आजण आि नऊ नोिें बरला अयोध्या
जनकाल आपल्या बािूने लागला होता. या ऐजतहाजसक घटनां चा मी वाराणसीत होतो हा केवळ
जवजचत्र योगायोग होता. आजण त्या जदवशी मला भारताचा खरा अर्थ समिला. मी आि ज्या
जठकानां तून जफरलो होतो त्यात बहूसंख्य मुव्हिम होते. जनकाल त्यां च्या जवरोधात लागला होता.
तरीही शां तता होती. दोनचार जदवसां वर ईद येऊन ठे पली होती. मुव्हिम बां धवां ची रोषणाई
आजण सिावट चालली होती. हाच तो खरा एकसंध भारत होता. असो,
साडे पाच झाले होते आजण मी वरच असलेल्या जपझ्झेररया वाजटका कॅफे मध्ये गेलो. जतर्े
एक Apple Pie + Ice cream ऑडथ र केले. संध्याकाळी या कॅफेमध्ये िाण्याची वेगळीच
मिा असते कारण समोरच गंगा वहात असते आजण जवद् युत रोषणाई मुळे पररसर दे खावा
फार सुंदर असतो. गरम आजण र्ंड यां चे जमश्रण असलेला तो पदार्थ मला खुप आवडला. जबल
चुकते करून जनघालो आजण घाटावर एक निर जफरवली. सवथ वाराणसी आठवण्याचा प्रयत्न
केला कारण नंतर आठवण्यासाठीसुद्धा वेळ भेटणार निता. ररक्षास्टॉप वर आलो आजण परत
एकदा, "वाराणसी िंक्शन चलोगे ?"

दुगण दुर्णट भारी
आसेतूजहमाचल
सुंदर हा देश
त्या सुंदर यात्रेसाठी
www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व िग प्रवासाची अजतशय सुंदर प्रवासवणणनं आहेत.
तुमच्याआमच्यासारख्या लोकांनी आपापले प्रवास अनुभव शब्द आजण छायाजचत्रांतून मांडले
आजण पाठवले. ई साजहत्यच्या टीमने त्याची सिावट वगैरे करून त्यांना पुस्तकरूप ददलं. अशी
शंभराहून अजधक पुस्तकं आता ई साजहत्यवर आहेत. आजण ही संख्या काही हिारांत िाईल
याची आम्हाला खात्री आहे. कारण…
कारण आपण जलहीणार आहात. आपण जिर्े जिर्े दिरायला िाल जतर्ले िोटो व वणणनं
पाठवा. आपण जिर्े रहाता त्या पररसरातील रठकाणांचे िोटो व माजहती पाठवा. भाषेची
चचंता करू नका. बाकी सगळं आम्ही बर्ून र्ेऊ.
याचा िायदा त्या त्या रठकाणाला भेट देणारयांना होईल. ककं वा परदेशात राहणारया मराठी
वाचकांना त्या िागेला भेट ददल्याचा आनंद जमळे ल. ककं वा प्रकृ ती अस्वास््यामुळे दिरू न
शकणारे िीव त्याचा आनंद र्ेतील. वाटा. आनंद वाटा. वाटा आजण वळणांचा आनंद वाटत
रहा.
आपल्या लेखनाची मेल पाठवा.
esahity@gmail.com

