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लेखकाचे शब्द

स्लतःफद्दर काशी लरशामचं म्शटरं की खयं च थोडं कठीण
लाटतं, तयी ऩण शा एक रशानवा प्रमत्न.

भाझं नाल भशें द्र कुरकणी . गेरे तीन लऴष
मा ब्रॉगलय

“काम लाटे र ते ”

(http://kayvatelte.com) अगदी कुठल्माशी

वलऴमालय लरशीत अवतो . आऩल्मा आजफ
ू ाजर
ू ा घडणा -मा
घटनांलय आऩरं प्रत्मेकाचंच का शी तयी भत अवतं .

भग ते

याजकायण, घयातरी एखादी घटना , ककंला एखादा नलीन

लवनेभा अवो. ऩण आऩरं भत ऐकुन घ्मामरा कोणी तमायच
नवतं! केलऱ शे च एक कायण की

केलऱ आऩरी भतं

भांडामरा एक व्मावऩीठ अवालं म्शणून आऩल्मा
लरशीणं वरु
ु केरं.

वरु
ु लातीरा याजकाणालय ऩण लरशीत शोतो

ब्रॉग लय

. ऩण शल्री

याजकायण शा वलऴम इतका उगाऱून झारेरा अवतो की
त्मालय लरशी ण्माची इच्छाच शोत नाशी .
ननयननयाळ्मा वलऴमांलय जलऱऩाव
भाझ्मा ब्रॉग लय

६००

गेल्मा तीन लऴाषत
च्मा लय रेख

लरशीरेरे आशे त , ज्मा भधे कथा , रलरत,

प्रलाव लणषन,ं खाद्यमात्रा आणण अलांतय लगैये वलऴम आशे त.
व्मलवामाने भी भेकॅननकर इंजजननअय

,

आणण नोकयी

भाकेटींग भधे . त्माभुऱे काभा ननलभत्त प्रलाव खऩ
ू घडतो
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.

काशी रोकांचं अवतं

की एखाद्या बागात कपयामरा गेल्मालय

नतथल्मा जेलणारा नांलं ठे लामची आणण आऩरा स्लतःचा भड
ु
खयाफ करून घ्मामचा . भाझा एक बोऩाऱचा लभत्र जेंव्शा

गज
ु याथरा आरा शोता, तें व्शा त्माची कम््रेंट म्शणजे प्रत्मेक
बाजी भधे घातरा जाणाया गुऱ , आणण जजतके ददलव तो

अशभदाफादरा शोता नततके ददलव दययोज जेलामरा फवतांना
चचडचचड कयामचा.

ऩण भाझं तवं नाशी, गुजयातरा गेल्मालय

ज्मा चलीने नतथल्मा गोड बाज्मा , आणण गोड कढी आलडीने
खातो, त्माच आलडीने नागऩूयरा गेल्मालय काळीनाथ वालजी
चा चचकन यस्वा, ककंला गोव्मारा गेल्मालय कपळकयी याईव
खातो.
एकदा

घयाफाशे य ऩडल्मालय खाण्माच्मा तक्रायी कयणं वोडरं

की भग कुठराशी प्रलाव शा वुवह्य शोतो

. आणण भाझी

खाण्माच्मा फाफतीत काशीच कम््रेंट नवल्माने ,
१५ ददलव

भदशन्मातरे

काभाननलभत्त प्रलाव कयाला रागरा तयीशी भाझी

काशी तक्राय नवते.

प्रलाव कयतांना फये चदा अनऩेक्षषत ऩणे काशी गोष्टी वभोय

मेतात. जवे एकदा वम्फरऩूय शून यामऩूयरा ऩयत मेतांना
यस्त्मालय एके दठकाणी उत्खनन वुरु अवरेरे ददवरे
क्मुरयओलवटी भुऱे नतथे थांफरो आणण नलळफाने नतथे
जगवलख्मात अवरेरे
डझनबय तयी

उत्खनन ळास्त्रा

.

लय ज्मांची ककभान

ऩुस्तकं ये पयन्व फुक म्शणून लाऩयरी जातात

अवे अरूण कुभाय ळभाष लम अंदाजे
त्मांची बेट झारी

,

७५ च्मा लय बेटरे .

आणण त्मांनी जन्
ू मा लास्तू कळा

ऩशामच्मा, त्मा भधे काम ऩशामचं माचे भर
ु बत
ू धडे ददरे
आणण त्मा नंतय प्रलाव कयतांना एक लेगऱी
प्रलाव कयण्माची वलम रागरी.

दृष्टी ठे ऊन

वाभान्म ऩणे प्रलाव लणषनं लरदशतांना केंव्शा ननघारो
थांफरो, काम खाणं झारं

, कुठे

, आणण ळॆलटी थोडक्मात काम
4

,

ऩादशरं

अळा ऩठडीतरी प्रलाव लणषनं लरदशणे भरा कधीच

जभरे नाशी -तय "प्रत्मेक प्रलाव
प्रकायचे काशीवे

- भाझ्मा नजये तन
ू " अळा

लरखाण भाझ्मा ब्रॉग लय आढऱे र

प्रलाव लणषनात फये चदा वाईट लवईंग लळलाम ऩण फ
काशी

.

-माच

गोष्टी आरेल्मा अवतात- जवे खीय बलानी शी काश्भीय

भधरी बटकंतीची ऩोस्ट लगैये ककंला गुजयाथ भधरी ऩटोरा

वाडी लयची ऩोस्ट . प्रलावारा गेरो , आणण एखादी गोष्ट

ऩादशरी म्शणून त्मा लय लरशीरे अवे भी कधीच कयत नाशी .
जी गोष्ट ऩादशरी नतरा जय एखादा लेगऱा ऩैरू अवेर तयच
त्मालय लरशीण्माचा प्रमत्न कयतो भी.

प्रलाव कयतांना पक्त भोफाइर पोनचा कॅभेया लाऩयण्माची

भाझी वलम आशे . फये चदा स्ऩेळरी जेंव्शा एखादं भस्त ऩैकी
कोयील काभ अवरेरं भंदीय ऩशातो

, ककंला दयू लय उडणाया

ऩांढया स्लच्छ फगळ्मांचा थला ऩशातो , तें व्शा अवं लाटतं की

आऩणशी एखादा एवएरआय घ्माला , ऩण याशून जातं . तवंशी
एक भोफाईर वांबाऱणंच तय कठीण अवतं
, अजन
ू एक
रामजब्रटी कळारा शा वलचाय तय नक्कीच अवतो भनात
नक
ु ताच भाझा रॅ ऩटॉऩ शयलल्माने भाझ्मा लेंधऱे ऩणाल
ऩूणऩ
ष णे लळक्काभोतषफ झारेरे आशे . अवो.

.

य

शे ई फुक फ-माच ददलवांऩावून ऩजब्रळ कयण्माचे चाररे शोते ,
ऩण काशी ना काशी कायणाने याशून जात शोते.
वुनीर वाभंत , वोनारी घाटऩांडे आणण प्रथभेळ मांनी मा

वाठी फयाच लेऱ ददरा आणण शे ऩुस्तक तुम्शा वगळ्मांऩमंत
ऩोशोचलरे त्मावाठी त्मांचे आबाय .

मा व्मतरयक्त अजन
ू काशी रेख लाचामचे अवतीर तय

ब्रॉगरा जरूय बेट द्या.

महें द्र कुऱकणी (9820605381)
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चापानेरचे वर्लडड हेरीटेज
खरां तर जेंव्हा त्या रस्त्याने गेलो, तेंव्हा आपण इथे थाांबु असे कधीच वाटले नव्हते. सकाळची १०
ची वेळ होती. कोवळी उन्हां त्या तटबांदीच्या दगडावर पडू न सोन्यासारखी झळाळी आणत होती त्या
तटबांदीला. इतकां सु दां र दृष्य़ क्वलचतच लदसतां, त्या सोनेरी रांगावर नजर ठरत नव्हती. मधेच एक
सज्जा पण लदसत होता. तटबांदीला सज्जा?? पलहर्लयाांदाच पालहला होता.

दुरुन लदसणारी भभत आलण सज्जा

लवटाांचे बु रुज.. सगळी भभत दगडाची मग हे बु रुज लवटाांचे का.
चापानेर!! बडोद्या पासू न फक्त ५० लकमी वर असलेली ही जागा. तसां म्हटलां तर ही जागा प्रलसद्ध आहे
ती पावागढ वासीनी देवी साठी. लोकां चापानेरला येतात, आलण इथू न सरळ गडावर लनघू न जातात
देवीच्या दर्डनासाठी. इथे ही तटबांदी असलेला भाग पहायला कुणीच येत नाही. माझ्या बरोबर
असलेला लमत्र पण म्हणाला की आधी इथे दहादा तरी येऊन गेलो असेन , पण फक्त देवीचे दर्डन
घेऊन परत गेलो, इथे काय आहे ते पहायला आलो नाही. पण मला मात्र समोरच्या तटबांदीचा मोठा
भदडी दरवाजा सारखा खु णावत होता- काहीतरी वेगळां पहायला लमळे ल आत असे सारखे वाटत होते.
र्ेवटी रहावलां नाही, आलण ड्रायव्हरला गाडी साईडला घ्यायला साांलगतली.
उतरून आत त्या दरवाजाकडे लनघालो. बाहेरून पालहर्लयावर ही भभत म्हणजे र्हराची तटबांदी
असर्लयासारखी लदसत होती. त्या तटबांदीला पण सरकारी खचाने कुांपण घातलेलां लदसत होतां. मु ळ
बाांधकाम काही लठकाणी दगडी , तर काही लठकाणी लवटाांचे बाांधकाम लदसत होते. बु रूज लवटाांचा बघू न
तर मला आश्चयडच वाटले . बु रूज तर दगडी असायला
7 हवे ना?

मु ख्य प्रवेर्द्वाराच्या र्ेजारची जागा. अजू न लकर्लर्लयात जायचां आहे, पण समोरच आधी मु तारी लदसते.
खरां तर हा फोटो वर लावायला हवा होता, आलण नांतर वरचा मु ख्य दाराचा.
कार पाकड करुन त्या भदडी दरवाजा कडे लनघालो. जसा जसा जवळ जात गेलो, तसा तसा लमथेनचा
उग्र वास नाकात लर्रत होता. लकळस वाटली आलण रागही आला, इतक्या चाांगर्लया जु न्या धरोहरचा
मु तारी म्हणू न के र्लया जाणारा उपयोग पालहर्लयावर! आत काय आहे याची काहीच कर्लपना नव्हती सरळ
आत चालत गेलो. मु ख्य दरवाजाच्या वर एक सज्जा लदसला. बहु तक
े पू वीच्या काळी इथे वाजांत्री ,
म्हणजे चौघडा वाजवण्यासाठी लोकां बसत असावेत का? की बाहेर नजर ठेवण्यासाठी आहे तो??
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थोडां आत गेलां की लतसरां दार लागतां. गावातर्लया
लोकाांचा वलहवाटीचा रस्ता आहे हा.

र्हर मस्स्जद पु णड व्यु .पाच घु मट आलण बरेच खाांब असलेले हे स्रक्चर आहे .
थोडां आत चालत गेर्लयावर आपर्लया गेलेर्लया वैभवाच्या खु णा अांगावर बाळगत दगडी
भभत साथ देत होती. समोरच्या दरवाजाच्या र्ेजारी एक फुलां कोरलेले लदसत होते.
थोडे पु ढे गेर्लयावर डाव्या हाताला एक चाांगर्लया स्स्थती मधे असलेली एक पाच घु मट
असलेली इमारत आलण लतचे दोन लमनार लक्ष वेधून घेत होते. टू रीझम लडपाटडमेंटचे
लतलकटाांचे काउांटर पण गेट वर लदसले .

आत गेर्लयावर एक मॉडरेटली कलाकुसर

के लेली इमारत समोर लदसत होती. एका दगडावर ललहले होते , की ही इमारत १५२२
साली बाांधण्यात आली .म्हणजे ५३३ वर्षापू वी- मनातर्लया मनात गलणत के ले .
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भभत, बाहेरून दगडाची आलण आत मात्र लवटा , चु ना बाांधकाम असलेली.

जामा मस्स्जद लमनाराचे कार्व्व्हग

कला कुसर जरी फारर्ी के लेली नसली, तरी इमारत खू प छान लदसत होती. इतकी
वर्षड झाली तरीही अजु न ही इमारत चाांगर्लया अवस्थेत आहे. कदालचत फार जास्त
लोकां येत नसेल म्हणू न असेल. आत लर्रर्लयावर एखाद्या भहदू मांलदराच्या प्रमाणे खू प
खाांब असलेले सभामांडप लदसले . प्राथडना करण्यासाठी कोनाडे के लेले आहेत बऱ्याच
लठकाणी. मस्स्जद मधे पण एक प्रकारचा घाण वास सु टला होता. इथे पण कोणीतरी
कोप-यामधे मु त्रलवसजडन के लेले लदसत होते. इतकी जु नी आलण सु दां र वास्तू , जी
पु रातत्त्व लवभागाच्या अखत्यारीत आहे अर्ी- आलण ही अवस्था?? पु रातत्त्व लवभाग
बरोबर आपलांही काही कतडव्य आहे हे मी लवसरलोच होतो.
मस्स्जदच्या आवारातच एक दगडी भभत तु टलेली लदसत होती. ती पालहर्लयावर लक्षात
आलां, की बाहेरची तटबांदी काही लठकाणी लवटाांची, आलण काही लठकाणी दगडी का आहे
ते. बाहेरून दगडी बाांधकाम, पण आतमधे मात्र चाांगली ५ फुटाची लवटाांची भभत आलण
त्याला आतू न पण दगडाने मढवलेले.. असा तो प्रकार लदसत होता. मस्स्जद एका
ओट्यावर बाांधलेली आहे. ५०० वर्षड जु नी वास्तू ,म्हणू न खू प महत्त्वाची वास्तू आहे ही.
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आत मधे लफरून आर्लयावर बाहेर लनघालो, तर बाहेर गेटवर पु रातत्त्व लवभागाच्या
लतकीट घरात लवचारले की इथे राजवाडा कुठे आहे? तसां काही लर्ल्लक नाही म्हणे इथे!
पण हो, एक जामा मस्स्जद म्हणू न मस्स्जद आहे म्हणे. साधारण एक लकमी अांतरावर.
उन्हां तर तापलां होतां, पण दहा लमनीटे चालर्लयावर पु न्हा र्हराची तटबांदी लागली.
आता मोडकळीस आलेली, आजू बाजू ला असलेले जु न्या घराांचे जोते, अधडवट पडलेर्लया
भभती… एक वेगळीच वातावरण लनर्ममती करत होत्या. कोणीही समोर नव््तां. मला
क्क्लट इस्ट्वु ड चा जु ना लसनेमा आठवला. रखरखीत टळटळीत दुपार झार्लयासारखां
उन्हां सकाळच्या ११ वाजताच होतां.
मस्स्जद समोर पोहोचलो. दुरून तर फक्त एक खू प मोठी असलेली मस्स्जद असां वाटत
होतां. चार लमनार, भरपू र घु मट , असलेली एक मोठी इमारत लदसत होती
समोर.उांचवट्यावर बाांधलेली सोनेरी दगडाांची इमारत , बाहेरच्या बाजू ला उघडणाऱ्या
लखडक्या – की त्याला सज्जे म्हणायचां? कोरीव काम के लेले आहे त्यावर. वर चढू न
जाण्यासाठी पायऱ्या डाव्या आलण उजव्या बाजू ला लदसत होत्या. इमारतीच्या
आवारात लर्रर्लयावर वर्लडड हेरीटेज चे बोडड लदसले . म्हणजे अनपेलक्षत पणे आपण
एका महत्त्वाच्या जागी पोहोचलो तर!! स्वतःलाच र्ाबासकी लदली.

जामा मस्स्जदचा मु ख्य एांरन्स!
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१५ फुट जाडीची भभत ही र्ेवटची, आलण इथु न बाहेर पडलां की समोर
लदसते ती जामा मस्स्जद

मस्स्जद खू प सु दां र आहे. बाांधकाम पु णड होण्यास ८० वर्षड लागली असा कुठेतरी उल्लेख
वाचला. पायऱ्या चढू न आत लर्रर्लया बरोबर समोरच एक १५ बाय १५ चा व्हरांडा
लदसतो. त्यातू न डावीकडे पालहले तर मस्स्जदचे दार , आलण इतर ३ लदर्ाांना बगीचे
लदसत होते. कोरीव काम के लेर्लया बऱ्याच जाळ्या मात्र आता तु टर्लया आहेत

, पण

लजतक्या लर्ल्लक आहेत लततक्या पालहर्लयावर इतर वस्तू ची कर्लपना येत.े
आत लर्रर्लया बरोबर दोन्ही बाजू ला पडलेर्लया खोर्लया लदसतात. नेहम
े ी प्रमाणे समोर
एक मोठे आांगण आहे. लतथे साधारण लोकां नमाज पढण्यासाठी यायचे.
गाईड नाहीच , त्यामु ळे कोणीच काही साांगायला नव्हते.

इथे पण

पु न्हा लतकीट काउांटरवरच्या

बाईांच्या कडे गेलो , आलण त्याांच्याकडे चौकर्ी के ली , तर त्या बाइने लतला माहीती
असलेली मालहती साांलगतली.
12

छत आलण वरचे लतन मजले

कोरीव काम लमनारावरचे
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तु टलेले खोर्लयाांचे अवर्ेर्ष.. मलर्दीच्या अांगणात. याच अांगणात आम
जनता नमाज पढायची
ही एक ३ मजले असलेली मस्स्जद आहे. अर्ा प्रकारची मस्स्जद ही भारतामधे एकुलती
एक आहे म्हणू न महत्वाची.खालच्या मजर्लयावर राजा स्वतः नमाज पढायचा, दुसऱ्या
मजर्लयावर त्याच्या राण्या, आलण लतसऱ्या मजर्लयावर इतर सरदाराांच्या बायका
नमाज पढायच्या. मला आतापयंत वाटायचां की मस्स्जद मधे फक्त पु रुर्षांनाच नमाज
पढण्याची परवानगी आहे , पण इथे समजलां की बोहरा समाजात स्स्त्रयाांना पण
परवानगी आहे मस्स्जद मधे येण्याची.मस्स्जदच्या आतर्लया भागात १७५ खाांब आहेत.
थोडांफार मांलदराच्या सभा मांडपा प्रमाणे बाांधकाम आहे या मस्स्जदचे. बऱ्याच लठकाणी
कोरीव काम पण के लेले आहे. पाचर्े वर्षापू वी इथे कोणी मु स्स्लम राजा होता, त्याच्या
काळातले हे बाांधकाम अजू नही सु स्स्थतीत आहे. त्या राजाबद्दल काही फारर्ी मालहती
लमळाली नाही.
इतकी महत्त्वाची वास्तू , वर्लडड हेरीटेज असलेली, पण पू णपड णे दुलडलक्षत. १४८८ पयंत हा
लकल्ला भहदू राजा चौहानच्या ताब्यात होता, पण नांतरच्या काळात मात्र मु स्स्लम राजा
मु हम्मद ने या राज्याला भजकले .नांतर बेगाडा सु लतानाने ही जामा मस्स्जद बाांधली.
१७५ खाांब असलेली ही देखणी वास्तू यु नस्े कोच्या नजरेस पडर्लयावर हीला वर्लडड
हेरीटेजचा दजा देण्यात आला. उांचावर क्ललथ असलेली एक तीस लमटर उांचीची वास्तू
अलतर्य देखणी आहे .एका गोष्टीचे वाईट वाटले , की आपर्लयाकडे काय चाांगर्लया
गोष्टी आहेत ते पण आपर्लयाला इतर कोणीतरी साांगावे लागते? दुदैव!! दुसरां काय!!
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साांचीचा स्तू प
पाच रुपयाांच्या नोटेवर एक लचत्र नेहमी असायचां, ते पालहलां की त्या बद्दल एक
वेगळां च आकर्षडण वाटायचां, ते लचत्र होतां ’साांची स्तू प’. बौद्ध धमीयाांच्या दृष्टीने
अलतर्य महत्त्वाचे असलेले हे लठकाण आज वर्लडड हेरीटेजच्या नकाश्यावर अग्रस्थानी
आहे. लकत्येक वर्षड ’साांची’ ही जागा कुठेतरी लबहारात आहे असे वाटायचे मला.

कामालनलमत्त भोपाळ हू न लवदीर्ा मागे बीनाला जायला लनघालो. जाताांना
अर्लपोपाहारासाठी म्हणू न लवदीर्ाला थाांबलो. लवदीर्ाला प्रलसद्ध असलेली कचोरी आलण
लजलबीचा नाश्ता करून पु ढे लनघणार, तेवढ्यात एक प्रवासी गट समोरून आला,
आलण नु कतेच पाहू न आलेर्लया स्तू पाच्या जवळ साधे पाणी पण लमळू र्कले नाही
म्हणू न त्यातले लोक वैताग व्यक्त करीत होते. त्याांचां बोलणां ऐकून उत्सु कता चाळवली
आलण ते कुठर्लया स्तू पाबद्दल बोलताहेत आलण तो कुठे आहे याची चौकर्ी के ली, तर
समजलां की फक्त ९ लकमी अांतरावर हे साांचीचे स्तू प आहे.जाताांना थोडी वाकडी वाट
करून स्तू प पाहू न मग पु ढे बीनाला जायचे ठरवले .
आम्ही जेव्हा त्या लठकाणी पोहोचलो, तेव्हा लतथे मप्रचा कडक उन्हाळा सु रू होता.
कारच्या वातानु कुलीत सौख्यामधू न बाहेर आर्लयावर उन्हाचे चटके बसत होते
अांगाला.पायातर्लया बु टाांच्या तळव्याखाली पण उष्णता जाणवत होती.

या

स्तू पार्ेजारी खू प सु दां र बाग के लेली आहे. आम्ही जवळपास कुठे गाईड वगैरे लदसतो
का म्हणू न चौकर्ी के ली, पण अथात लतथे कोणीच नव्हते. फक्त काकडी लवकणारा एक
माणू स मात्र झाडाखाली बसला होता, तो म्हणाला कोणी स्व्हआयपी येणार असेल तर
काही साहेब लोकां येतात इथे.
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तसां म्हटलां तर ’साांचीचा’ सांबध
ां कधीच गौतम बु द्धार्ी आला नाही. सम्राट अर्ोकाने
बौद्ध धमड स्वीकारर्लयावर त्याला एक जागा हवी होती की जी र्हरापासू न फार दूर
पण असू नये आलण फार जवळ पण असू नये – जेणक
े रून बौद्ध लभक्खू न
ां ा लभक्षा
मागण्यासाठी फार दूर जावे लागू नये . याच उद्देर्ाने लवलदर्ापासू न साधारण ८-९
लकमी वर असलेली ही साांचीच्या स्तू पाची जागा लनवडण्यात आली होती
. या स्तू पाचे पौरालणक वास्तू सांर्ोधनाच्या दृष्टीने म्हणू न महत्त्व खू प जास्त आहे
याचे पलहले कारण म्हणजे या स्तू पाच्या लनर्ममतीचे काम सम्राट अर्ोकाने इ.स. पू वड
२७३ साली सु रू केले होते . लिस्त पू वड काळात लनर्ममलेर्लया फार कमी वास्तू आज
अस्स्तत्वात आहेत , त्या पैकी ही एक! या दोन्ही कारणाांमु ळे या स्तू पाचे महत्त्व खू प
वाढते.

स्तू पाचे काम जरी इ.स. पू वड २७३ साली सु रू झाले असले , तरीही त्या नांतरच्या ५००
वर्षाच्या काळात मु ख्य स्तू पाच्या आसपास अर्ा अनेक स्तू पाचे आलण मठाांचे काम
१२व्या र्तकापयंत सु रू रालहले . या मठाांमध्ये बौद्ध लभक्खू राहू न अचडना करीत,
आलण लभक्षा मागण्यासाठी जवळपासच्या गावात जात असत . ही जागा इतकी
अलद्वतीय आहे, की त्या काळात ( म्हणजे इस पू वड) जगात कुठेही अर्ा प्रकारचे
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बाांधकाम तयार झालेले नाही. इतके असू न सु ध्दा

या स्तू पाची जागा म्हणजे एक

असेच दुलडलक्षत वर्लडड हेरीटेज लठकाण आहे . भारतीय लोकां भोपाळला गेर्लयावर सरळ
पचमढीला लनघू न जातात, पण के वळ ६८ लकमी वर असलेर्लया या जागेला कोणीच
फारर्ी भेट देत नाहीत.
या स्तू पाांनी बौद्ध धमाचा सु वणडकाळ पालहलेला आहे. १८१८ पयंत या स्तू पाचे अवर्ेर्ष
पु णपड णे दुलडलक्षत होते, म्हणजे या स्तू पाचे अस्स्तत्व भकवा म्त्व पण कोणालाच माहीत
नव्हते. पण १८८१ मध्ये काही लिलटर् अलधकायांल च्या नजरेत हा स्तू प आर्लयावर मात्र
या जागेवर बरांच उत्खनन करण्यात आले , आलण बाहेर लनघालेर्लया या स्तू पाची
दुरुस्ती पण करण्यात आली. हे दुरुस्तीचे काम १९१२ ते १९१५ या काळात झाले .
स्तू प म्हणजे काय?? तर, गौतम बु द्धाच्या परीलनवाणाची खू ण म्हणजे स्तू प असे
म्हटले जाते.

मु ख्य स्तू पाच्या समोर असलेले ते सु दां र कोरीव काम असलेले चारही लदर्ाांना
असलेले द्वार पालहले , आलण नकळतच मनातर्लया मनात त्या कारालगराांना हात जोडले
गेले. या कमानींवर अलतर्य सु दां र असे कोरीव काम के लेले आहे. त्या कोरीव
कामामध्ये बौद्ध धमाच्या काही प्रतीकाांचा वापर करण्यात आलेला आहे. पू वड पलश्चम
उत्तर दलक्षण अर्ी चार दारां (कमानी) आहेत, एका कमानीवर जातक कथा, तर
दुसयाक एका कमानीवर गौतम बु द्धाच्या चलरत्रातले काही प्रसांग पण कोरून
दाखवण्यात आलेले आहेत. त्यावरची सगळी लचत्र काही वाचता आली नाहीत, आलण
त्यामु ळे गाईडची कमतरता प्रकर्षाने जाणवली.
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इसवीसन पु वीचे इतके सु दां र कोरीव काम

्जगात कुठेच नसावे .

या स्तू पामधली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घु मटाचा आकार..घु मटाचा आकार
बनवणे हे इांलजनीअभरगच्या दृष्ट्या फार कठीण समजले जाते. पू वीच्या काळी के वळ
दगड व्यवस्स्थतपणे चौरस आकारात कापू न आलण माती वापरून एकत्र बसवू न
बनवलेला घु मटाचा आकार के ला आहे तो र्ांभर टक्के अचू क आहे. त्यात तसू भरही चू क
नाही! . लिस्त पू वड काळात , कुठलीही औजारां नसताना इतकी सु दां र कलाकृती कर्ी
काय लनमाण के ली गेली असावी ? हा प्रश्न राहू न राहू न मनात येत होत
या स्तू पाचा अक्ष पण पृ थ्वीच्या अक्षार्ी समाांतर आहे. पू वीच्या काळी हे साध्य
करायला काय के ले असावे? हा प्रश्न मनात उठत होता. या मु ख्य स्तू पाच्या र्ेजारीच
अधडवट तु टलेले वगैरे असे दुसयाह स्तू पाचे नु तनीकरण के ले गेले आहे, पण हा मु ख्य
स्तू प म्हणजे कलाकारीचा अप्रलतम नमु ना समजला जातो .
स्तू पाच्या वरून एक प्रदलक्षणा घालण्याची सोय के लेली आहे , चारही लदर्ाांना
सातपु ड्याच्या राांगा , आलण उन्हामु ळे वैराण झालेली जमीन लदसत होती. समोर
बनवलेली बाग मात्र अगदी व्यवस्स्थतपणे राखली असर्लयाने डोळ्याला आर्लहाददायक
वाटत होते. एक उत्कृष्ट आलण महत्त्वाची पौरालणक वास्तु म्हणू न अवश्य भेट द्यायला
हवी.
बौद्ध धमीयाांच्या मते देखील गौतम बु द्धार्ी सांबलां धत नसर्लयाने या वास्तु ला फारसे
धार्ममक महत्त्व लदले जात नसावे, आलण म्हणू नच फारर्ी वदडळ पण इथे नसते .तरीही
एकदा आवजू डन भेट द्यावी असे हे एक लठकाण आहे.
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फोटड अग्वादा- गोवा
गोवा म्हांटलां की समु द्र ,मासे, काजू (बाटलीतली आलण पालकटाला

) आलण परदेर्ी

पयडटक, अांगात र्टड न घालता भाड्याने घेतलेर्लया बाइक वर लफरतानाचे आठवतात.
आपर्लयाला त्याांच्या गोऱ्या रांगाचे कौतू क तर त्याांना कातडी टॅन करून घेण्याचे
डोहाळे . फे अर ऍांड लव्हली ची जाहीरात पाहताना या

लोकाांच्या मनात काय येत

असेल ? हा लवचार नकळतच मनात आला आलण एकदम हसू फुटलां . हे लोकां टॅभनग
साठी असे उघडे लफरतात

, पण अर्ा उघड्या लफरण्यामु ळे त्याांची त्वचा टॅन

होण्याऐवजी अक्षरर्ः लाल ला रांगाची लदसायला लागते , आलण त्याांना पालहलां की
सोलून उलटा टाांगलेर्लया बोकड भकवा लाल तोंड्या माकडाची आठवण येते मला!
समु द्र हा तर गोव्याचा एक महत्वाचा अरॅक्र्न फॅ क्टर आहेच , पण सोबतच इतरही
बऱ्याच जागा आहेत , ज्याांच्याकडे फारसां लक्ष जात नाही- फोटड अग्वदा’

हा पण

त्यातलाच एक. पोतु ग
ड ीज लोकाांनी १६व्या र्तकात भसके रीम लबच ( ताज हॉटेल जवळ)
जवळ बाांधलेला हा एक लकल्ला ( मी स्वतः पण हा लकल्ला लकत्येक वर्षड गोव्याला येत
असलो तरीही पालहला नव्हता म्हणू न दुलडलक्षत म्हणतोय).

अग्वादा हा एक पोतु ग
ड ीज

र्ब्द, याचा अथड म्हणजे पाणी भरण्याची जागा ( वॉटरींग ललेस) . जहाजा मधे पाणी
भरण्यासाठी इथे जवळपास २४ लाख गॅलन पाणी स्टोअर के ले जात असे.

१७

कॉलम वर उभी असलेली ही अांडरग्राउांड टॅक
ां पू वीच्या काळी खू प महत्त्वाची होती.
पोतु ग
ड ल हू न येणाऱ्या जहाजाांचा हा भारतातला पलहला स्टॉप असायचा , त्याांना पाणी
पु रवठा करण्यासाठी हा लकल्ला बाांधला होता. लकर्लर्लयावरून पालहले असता चारही
बाजू ला व्यवस्स्थत नजर ठेवता येते

, त्यामु ळे लकनाऱ्यावर येणाऱ्या पोतु ग
ड ीज

जहाजाांना पु णड सांरक्षण पु रवता यायचे.
ताांबड्या लचऱ्याने बाांधलेला हा लकल्ला अजू नही लदमाखात वारा पावसार्ी टक्कर देत
उभा आहे. लचरा म्हणजे एक प्रकारच्या अस्ग्नजन्य खडकातू न कापू न काढलेला
दगडाचा तु कडा. हे असे दगडाचे/खडकाचे तु कडे तसां म्हांटलां तर फारच कच्चे असतात
, पण या मधे एक जाांभा नावाने ओळखला जाणारा लचरा

, जेंव्हा उन- पावसाला

जसा एक्स्पोझ होतो तसा तो जास्त पक्का होत जातो . हा लकल्ला पण जाांभा लचऱ्यातू न
बनवलेला आहे.
लहानपणापासू नच चाांदोमामा चाांदोमामा , रुसलास का ? भलबोणीच्या झाडामागे ….
कलवता ऐकत मोठे होतो कलवतेतला मामाचा वाडा लचरेबदां ी हे ऐकत मोठां होत असतो
आपण , पण हा लचरा म्हणजे काय ते मात्र लकत्त्येक वर्षड माहीत नव्हते. या कच्च्या
लचऱ्याचा लकल्ला इतका कसा काय लटकला

हा लवचार मनात आर्लयालर्वाय रहात

नाही. ४०० वर्षाच्या काळात या लकर्लर्लयावर कधीच कोणाचा हल्ला वगैरे झालेला नाही.
सलग र्ेकडो वर्षड हा लकल्ला पोतु ग
ड ीज अलधपत्याखाली होता. जेंव्हा पोतु ग
ड ीज गेले , तेंव्हा
१९६२ च्या सु मारास हा लकल्ला आपर्लया ताब्यात आला.
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लकर्लर्लयाचे कच्चे बाांधकाम

पालहले की नकळतच आपण त्याची तु लना लर्वाजी महाराजाांच्या दगडी लकर्लर्लयाांर्ी
करतो.

महाराजाांनी बाांधलेर्लया लकर्लर्लयापु ढे हा लकल्ला एकदम तकलादू वाटतो- चार

पाच तोफे चे गोळे डागले ,तर तटबांदी कोसळू न पडेल पत्त्याच्या बांगर्लया सारखी असे
वाटते! याच लकर्लर्लयाच्या भरवर्ावर गोव्याच्या लकनाऱ्यावर येणाऱ्या जहाजावर
नजर ठेवण्याचे काम पोतु ग
ड ीज करत हो्त.े
तर अर्ा या लचऱ्याांपासू न बाांधलेला हा फोटड अग्वादा माांडवी नदीच्या मु खावर आहे.
इथू न पु ढे माांडवी नदी अरबी समु द्राला लमळते. या लठकाणी खरां तर आधी एक लाईट
हाऊस बाांधले गेले, आलण नांतर मग

पाण्याची टाकी बाांधली गेली. लाईट हाऊस

वरचा लदवा दर सात लमलनटाांनी चालू बांद होऊन समु द्रातू न येणाऱ्या जहाजाांना
लकनाऱ्याची कर्लपना द्यायचे, नांतर १८६४ साली या लदव्याची लिक्वेन्सी पण ३ लमलनटे
करण्यात आली आलण र्ेवटी १९७६ साली याचा वापर पु णड बांद करण्यात आला.
इथे पाण्याचा खू प मोठा साठा पण करून ठेवण्यासाठी एक मोठी टॅक
ां बाांधलेली आहे-(
पाणी इथर्लया झऱ्याांचेच जमा केले जाते. )खरां तर या लकर्लर्लयाचा मू ळ उद्देर् हा
पाण्याचा साठा करण्यासाठी आलण दारूगोळा साठा करण्यासाठीच के ला जायचा.
दारू गोळ्याची कोठारां वगैरे आता बरीचर्ी तु टलेली आहेत- पण अवर्ेर्ष पहायला
लमळतात. लकर्लर्लयाची तटबांदी अजू नही अभेद्य आहे. या लकर्लर्लयावर एकही तोफ
आढळली नाही , आलण ती का नाही हे पण काही लक्षात आले नाही. पाण्याच्या
टाकीच्या लनर्ममती साठी डोंगराला पोखरताना जो दगड लनघाला, तोच या लकर्लर्लयाच्या
बाांधकामासाठी वापरला गेला असावा असे वाटते.
एक म्त्वाची साईट, पण टू लरस्ट अरॅक्र्न म्हणाल, तर अलजबात नाही अर्ी म्हणजे
ही साईट. मी जेंव्हा या लठकाणी अधा तास होतो तेंव्हा इथे फक्त काही गोरे टु रीस्ट
लदसले , आपले भारतीय टु लरस्ट्स फारच कमी प्रमाणात होते. या लकर्लर्लयाच्या
पायथ्यापासू न लकत्येकदा जाणे झाले होते, पण इथे वर चढू न कधी पहायला गेलो
नव्हतो. ड्रायव्हर म्हणाला, अगर देखना है तो २०-२५ लमलनट बहू त है.. म्हणू न लतथे
थाांबलो आलण नु कतेच जेवण झाले असर्लयाने थोडा पाय मोकळे के र्लयासारखे होईल
म्हणू न लकर्लर्लयावर जायचे ठरवले . अगदी लकर्लर्लयाच्या जवळ पयंत कार नेली जाऊ
र्कते- आलण अलजबात चढण वगैरे नसर्लयाने फार तर ५ लमलनटात तु म्ही तटबांदी
जवळ पोहोचता.
लकर्लर्लयाच्या सभोवताली असलेला खांदक जो आता लरकामा आहे तो ओलाांडू न आत
पोहोचर्लयावर

एक लवस्तीणड पठार , मध्यभागी टाकीचा भाग, आलण चारही बाजू ला

तटबांदी लदसते. एका बाजू ला अगदी मु ख्या भदडी दरवाजाजवळ लदमाखात उभा
असलेला १६व्या र्तकातला लाईट हाऊस चा टॉवर लक्ष वेधून घेतो. या टॉवरवर
चढण्याची परवानगी नाही.लकर्लर्लयाच्या चारही बाजू ांनी एक खांदक खणलेला आहे. पू वी
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इथे पाणी वगैरे भरत असावेत, पण सध्या मात्र अगदी कोरडा पडलाय तो खांदक.
लकर्लर्लयाचा लवस्तार उगीच समु द्राच्या आतपयंत गेर्लयासारखा वाटतो.
एकीकडे माांडवीचे पात्र, तर दुसरीकडे उफाळणारा अरबी समु द्र. एक सु दां र कॉांबो
ऑफर. लकर्लर्लयाच्या उजव्या बाजू ला पालहले , तर समु द्राच्या पाण्याने लझज झालेला
लकनारा, आलण लसक्वेरीम लबच लदसतो. लकर्लर्लयाच्या तटबांदीला समाांतर असलेली
दुसरी तटबांदी ही मु द्दाम दोन्हीच्या मधे पाणी भरुन लकल्ला सु रलक्षत करण्यासाठी
बनवलेली आहे. लकर्लर्लयाच्या आतर्लया भागात मध्य भागी एक अांडरग्राऊां ड पाण्याची
टाकी आहे. जलमनीवर पण जाांभा लचरे बसवलेले असर्लयाने कुठेही उघडी जमीन
लदसत नाही आलण लकल्ला एकदम स्वच्छ वाटतो.
लकर्लर्लयाच्या तटबांदीवरून समु द्राकडे लक्ष देता यावे म्हणू न तटबांदीला आतर्लया अांगाने
सैलनकाांना चालण्यासाठी काही लठकाणी लतन -चार फुट रुां द तर काही लठकाणी सहा
फूटा पेक्षा जास्त अर्ी जागा बनवलेली आहे. बऱ्याच लठकाणी तोफाांची पण जागा
लदसू न येत,े पण एकही तोफ इथे लदसत नाही. या फुटपाथवर उभे रालहले की मागे
अरबी समु द्राचे लवराट रुप पहायला लमळते.समु द्रावरून येणारा सु साट वारा उन्हाची
काहीली अलजबात जाणवू देत नाही, आलण फे साळणारा अरबी समु द्र नजरेला र्ाांत
करतो- पण दमटपणा मु ळे घाम मात्र खू प येतो. पु णड लकर्लर्लयाच्या तटबांदी भोवती
चक्कर मारायला साधारण ३० लमलनटे पु रतात.
लकर्लर्लयाच्य पार्श्डभूमीवर एक रेखीव गाव लदसते, ते म्हणजे ताज स्व्हलेज लरसॉटड!
लोके र्न तर खू प छान आहे, पण रुमचे दर वगैरे परवडण्या पलीकडे आहेत. याच
लकर्लर्लयावर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की इथे गाईड नाहीत , त्यामु ळे पु वी
दारूखाना कुठे होता, आलण इतर जागाबद्दलची माहीती अलजबात लमळत नाही- आलण
बहू तक
े जागा अांदाजानेच समजावू न घ्याव्या लागतात. पण जरी गाईड नसला तरीही
लकल्ला पहायला मस्त वाटते . पोतु ग
ड ीज सत्तेच्या दृष्टीने एक अलतर्य महत्वाचे
लठकाण म्हणजे हा लकल्ला. एकदा अवश्य भेट द्या गोव्याला गेर्लयावर.
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खांदकाचा भाग, लकर्लयाच्या वरच्या भागातू न काढलेला फोटो.

तळटीप:- या लकर्लर्लयाच्या समोर पाण्याची बाटली, सोडा वगैरे लवकत लमळतो, पण
त्याचे भाव माकेट रेटच्या लतलपट -चौपट भकवा त्या दुकानदाराला वाटतील तेवढे
असतात , आलण दुकानदार पण उद्धट आहेत. तेंव्हा आपर्लया खाण्यालपण्याच्या वस्तू
र्क्यतो सोबत घेऊन जावे.
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आठवां आश्चयड.. स्टेप वेल..
अहमदाबाद ला एअरफोसड च्या ऑलफस मधली लमभटग आटोपू न पु न्हा हॉटेलवर
लनघालो, तर सहजच ड्रायव्हरला लवचारलां की इथू न अडलज लकती दुर आहे, तर तो
म्हणाला की बस ८-१० लकमी होगा- म्हांटलां चलो, कारण अर्ी सांधी म्हणजे दुसऱ्या
लमटींगसाठी दीड तास होता, म्हांटलां या वेळाचा सदुपयोग करुन घ्यावा. या वेळेसची
गुजराथ टु र खू प इव्हेंटफुल झाली. लबलझनेस लवथ ललेझर म्हणता येइल
त्याला.अहमदाबादची दोन प्रेक्षणीय स्थळां पालहलीत- जी आजपयंत अहमदाबादला
अनेक वेळा येउन सु ध्दा , गेर्लया लकत्येक वर्षात बलघतली गेली नव्हती. एक म्हणजे
इ.स. १५०१ मधे बाांधलेली लवहीर, आलण दुसरी म्हणजे त्याच सु मारास तयार करुन
लसलद्ध सैय्यद ची मस्स्जद वर बसवलेली दगडाचे कोरीव काम करुन बनवलेली
जाळी.
ही लवहीर म्हणजे अप्रलतम वास्तु र्ास्त्राचा नमु ना म्हणावा लागेल. आज पयंत
अहमदाबादच्या लोकल लोकाांना लवचाराल, की यहा साईट लसइांगके ललये क्या है? तर
उत्तर ठरलेलां असतां- बापू का आश्रम, अक्षरधाम और र्ॉभपग मॉर्लस . आता हे बा्पू
का आश्रम, दाांडी लिज वगैरे ठीक आहे पण र्ॉभपग मॉल -साईट लसइांग साठी??
ईट्स टू मच!!!बापू चा आश्रम मी अजू नही बलघतलेला नाही- पु ढर्लया वेळेस नक्की. पण
या वाव बद्दल कोणीच काही बोलत नाही. सांपुणड पणे दुलडलक्षत झालेली आहे ही लवहीर.
अडलजच्या या लवलहरीला गुजराथी मधे वाव असे म्हणतात.राणी रुदाबाई लहने इ.स.
१५०१ साली ही पाच मजली लवहीर बाांधू न काढली. डायरेक्ट वॉटर टेबलवरच खोदकाम
के र्लयामु ळे लवलहरीला नेहम
े ीच पाणी असतां. पाण्याची लेव्हल की पावसावर अवलांबून
असते. जलमनी खाली पाच मजले कोरीव काम के लेली ही वाव म्हणजे अप्रलतम
वास्तु र्ास्त्राचा एक नमु ना आहे.इथे लवलहरीच्या भभतीवर जागो जागी देवताांच्या मु त्या
आहेत. असां म्हणतात , की पू वीच्या काळी इथे लोकां सकाळी पाणी भरण्यासाठी
यायचे, तेंव्हा या देवताांची पु जा करायचे.
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या वाव मधे सु यप्रड कार् हा पोहोचत नाही, त्यामु ळे गुजराथच्या रखरखीत
उन्हाळ्यातही इथलां तापमान हे बाहेरच्या तापमाना पेक्षा ७ ते ८ लडग्री ने कमी असते.
नॅचरल एअर कांडीर्नींग म्हणा हवां तर!! या लवर्षयी जास्त लललहण्यापेक्षा सरळ
स्व्हडीओ अपलोड करतो म्हणजे या वाव च्या अप्रलतम आर्मकटेक्चरची कर्लपना येईल
वरुन पालहर्लयावर लक्षात येत नाही, पण खाली उतरलां की ही लवहीर अष्टकोनी
असर्लयाचे लक्षात येत.े या स्व्हलडओ व्यलतलरक्त काही फोटो पण काढले आहेत ते पण इथे
पोस्ट करतोय.. हे पोस्ट नु सतां फोटो पोस्ट होणार असां लदसतांय.. असो..
लवहीर बघू न झार्लयावर परत रुमवर येताांना ती बहु चर्मचत लसध्दी सैय्यदची मस्स्जद
वर बसवलेली जाळी लदसली. आजपयंत अनेक वेळा याच रस्त्याने गेलो असेन पण
कधीच थाांबू न पालहली नव्हती ही जाळी. आता या वेळेस मात्र आवजू डन थाांबलो
बघायला.अहमदाबादची आठवण म्हणू न चाांदी मधे बनवलेली या जाळीची प्रलतकृती
लवकत लमळते. असां म्हणतात, की ही जाळी तयार के र्लयानांतर बादर्हाने , त्या
कारालगराचे हात कापू न टाकले होते- त्याने पु न्हा अर्ी जाळी बनवू नये म्हणू न , असां
म्हणतात!! इथे आहे बघा फोटो त्या जाळीचे. इतके कोरीव काम बारकाइने के ले आहे
की पाहू न नवलच वाटतां.
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लसध्दी सैय्यद ची जाळी मलर्दीचा मागचा भाग
अहमदाबादला काय पहाण्यासारखां आहे म्हणु न मला लवचारलां तर मी नक्कीच स्वाती
रेस्टॉरांटचां नाांव घेईन. पण त्यावर नांतर कधी तरी गुजराथची खाद्ययात्रा ललहायला
घेइन तेंव्हा ललहीन. हे पोस्ट थोडां मोठां होतांय याची जालणव आहे, पण नु कताच
अांजार येथे जाउन आलो. अांजार म्हणजे जे गाांव ९९ टक्के २६ जानेवारीच्या भु कांपा
मधे नेस्तनाबु त झालां होतां , ते गाांधीधाम जवळच गाांव.
तेंव्हाच्या भु कांपामु ळे अगदी प्रत्येक घर पडलां होतां . पण आता जेंव्हा लतथे गेलो होतो
तेंव्हा मात्र एक नलवन र्हर वसवलेलां लदसलां . आलण तीच गोष्ट गाांधीधाम ची. इथे
आता नवीन वसवलेर्लया गाांधीधाम मधे चाांगले १० पदरी रस्ते – आलण ते पण गावात
बघु न आश्चयड वाटते. अांजार हे प्रलसध्द आहे लतथर्लया तलवारी, भाले, अडलकत्ता
आलण सु री या वस्तू स
ां ाठी. लतथर्लया एका दुकानात गेलो होतो आलण एक सु दां र
तलवार लसलेक्ट के ली होती घेण्यासाठी. दुकानदार म्हणाला, फ्लाईटमे बॅगज
े के साथ भी
अलौड नही है. अगर रेन से जानेवाले हो , तो ही खरीदो..त्या दुकानात एअर गन्स
पण लमळतात- लतनर्े फुट ते ८०० फुट रेंज पयंत. मला िे डलरक फोर्मसथचां पु स्तक डे
ऑफ द जॅकल आठवलां . दुकानदार म्हणाला, की या गन्सचां बॅरल बदलुन याांना
रेग्यु लर .३३ मधे बदलता येउ र्कतां – आलण अलतर्य सोपां काम आहे हे
कन्व्हर्डन. हे काम यु पी मधे के लां जातां असां तो म्हणाला..
इथे जेंव्हा सगळां का्ही गावच नेस्तनाबु त झालां होतां, तेंव्हा इथे टेंट मधे रहावां
लागायचां.त्याच सु मारास काही एन जीओ नी लोकाांना रहायला म्हणू न कां टेनसड पण
लदले होते , त्याच कां टेनसड मधे आता दुकानां सु रु के लेली आहेत. जेंव्हा भु कांप झाला
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होता , तेंव्हा पण एकदा येणां झालां होतां इथे तेव्हाची आठवण झाली.. इथे काही फोटो
पोस्ट करतोय.
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द्वारका – ओखा पोटड

आता मी द्वारके हु न लनघालो आहे . टॅक्सी मधे बसू न हे पोस्ट लललहतोय. ओख्याचां
काम सांपवू न आता जामनगर ला लनघालॊ आहे. ओखा म्हणजे एक दोन ते अडीच
लकलोलमटरचा अरबी समु द्रात घु सलेला एक पट्टा. लतन्ही बाजू नी समु द्र .हवा पाणी
एकदम मस्त!
याचां महत्त्व के वळ हा भाग गुजरातच्या एस्क्स्रम साईडला पालकस्तान जवळ आहे
म्हणू न! म्हणतात इथू न पालकस्तानला जायला३-४ तास खू प झालेत. खरां तर या लरप
मधे ओखा आणी वाडीनार ला जायचा ललॅन नव्हता. पण लरलायन्सचे काम लवकर
आटोपलां , आलण वालडनारला कटडसी आलण ओखाला काम सु रु आहे , म्हणू न म्हांटलां
की ओख्याला आलण वालडनारला पण स्व्हलजट देऊन येऊ .
सकाळीच लनघालो आलण आधी वालडनारला पोहोचलो.हाडडली ६० लकमी आहे जामनगर
पासू न. वालडनारला पू वी काहीच नव्हतां पण इथे आय ओ सी एल चा एक मोठा डेपो
आलण जेटी आली आलण जेटीला सांरक्षण हवां म्हणू न आय ओ सी एल ने कोस्ट
गाडडची सव्हीस घेतली आहे. गुजरातचा हा भाग खरां म्हणजे खू पच व्होलाटाइल
असतो. कुठेही खु ट्ट झालां की त्याचे पडसाद म्हणजे इथली लसक्यु लरटी एकदम कडक
होते.
आधी वालडनारला जाउन काही महत्वाच्या लोकाांची भेट घेतली . समजलां की जहाज
दुसऱ्या पोटडला गेलेलां आहे . हा भाग अगदी जांगलात, त्या मु ळे को्णी बाहेरचा
सु सस्ां कृत जगातला प्राणी आला की इथर्लया लोकाांना बरां वाटतां. त्यामु ळे कमाांडांट र्ी
जनरल गलपा मारण्यातच ११ वाजु न गेले. र्ेवटी बाय बाय करुन उठलो आलण
ओख्याला लनघालो.
ओखा म्हणजे द्वारके पासु न पु ढे ३० लकमी. जाताांना डायव्हरला म्हांटलां की दर्डन
घेउन मग जाऊ. मांलदरात पोहोचलो तर कळलां की मांलदर १२.३० ते ५ बांद असतां.
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म्हणू न सरळ ओखा पोटडला लनघालॊ. आज पयंत इतके समु द्र पालहले पण ओख्या
सारखा सु दां र समु द्र आजपयंत कुठेच पालहलेला नाही. आधी डेलयु . कमाांडांट च्या
ऑलफस मधे जाउन त्याची भेट घेतली , आलण सरळ जहाजावर लनघालो. सोबत
आमचा सर्मवस इांलजलनअर पण होताच.

सध्या ओख्याला खू प हवा सु रु असते आलण नेमकी सकाळची वेळ भरतीची होती.
कस्न्सस्टांटली रोइांग लपभचग सु रु होतां. त्यामु ळे सारखी हालत असर्लयामु ळे जहाजावर
लर्डी लावता येत नव्हती. त्या ऐवजी मधे एक फ्लोट ठेवलेला होता.त्या फ्लोट चा
डायलमटर १० फुट असेल .म्हणजेच डेक वर जायला १५ फुट अांतर कापावे लागणार..
आता फ्लोटवरुन जायचां माझां वय रालहलेलां नाही.फ्लोट लसलेंलड्रकल असतो, त्यामु ळे
त्यावर बॅलन्स करुन उभां रहाताांना थोडी

भ
् ीतीच वाटत होती.( खरां बोलतोय)

लॅपटॉप ची बॅग सव्हीस इांलजलनअरच्या हातात देऊन फ्लोटवर स्वतःला बॅलन्स कलरत
कसा तरी जहाजावर पोहोचलो.१००० हॉसड पॉवरची लतन जेट्स आहेत या जहाजावर.
मस्त स्स्पड घेत.ां अथात कोस्ट गाडडला जास्त स्स्पड ही हवीच म्हणजेच तर
घु सखोराांना पकडता येइल नाां …??
खाली इांलजन रुम मधे गेलो तेंव्हा लपभचग इतकां वाढलां होतां की मला कालहच सु चन
े ासां
झालां.. तो सर्व्व्हस इांलजलनअर साांगत होता, लक सर , हे स्टारबोडड साइडचां इांलजन
हांटींग करतांय, आलण पोटड साइडच्या इांलजनाचा रुटीन करायचांय.. म्हांटलां … लठक आहे
कर तु ला काय हवां ते.. आलण सरळ वर डेक वर गेलो. थांड हवा लागली तेंव्हा जरा
बरां वाटलां .
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वरांच बसु न रलहलो, आलण स्व्हल रुम मधे बसु न कोर्लडभड्रक चा कॅन ओपन केला. फे र्लड
पाटडस वर स्व्हल रुम मधे आण म्हांटलां आलण लतथेच मग चेक के ले .
खरां तर हल्ली स्वतः काम करणां बांदच झालांय. पण लपआरओ चां काम करता करताच
थकून जातो. जहाजावरचां काम आवरुन बाहेर जेलटवर उभा रालहलो.
सहज गलपा मारत होतो कॅलटनर्ी. तर कॅलटनने समोर हात दाखवला.. म्हणे ती लमरा
बलघतली काां? म्हांटलां .. काय़ लवर्ेर्ष? तर म्हणे ६० नॉटच्या स्स्पडनी पळते. आयला..
मी तर तोंडात बोटां घालायचीच बाकी ठेवली होती.. २५० ऒलबएम.. मग माझ्यातला
इांलजलनअर जागा झाला , लगेच उडी मारुन खाली उतरलो अन सरळ बोटीजवळ
गेलो..

मोस्ट सेक्सी स्टफ आय हॅव एव्हर लसन.. कसली सु दां र होती ती.. एका साइडला
तटरक्षक लललहलेलां.. मागे दोन २५०ची दोन स्व्हलसक्स .. वाह!! मस्त वाटलां एकदम.
म्हांटलां , कॅ लटन र्ु ड वी गो फॉर अ स्स्पन?? तर म्हणे नॉट टु डे.. र्ी इज अांडर
मेंटन
े न्स.. इफ़ यु स्टे टु डे लव मे गो टु मारो इस्व्हभनग… म्हांटलां ां , नो वे कॅलटन, गॉट टू
गो टु जामनगर , लसन्स माय फ्लाइट लरपोटींग टाइम इज ११ ए एम.. मे बी नेक्स्ट
टाइम..
कॅ लटनला पण तसां काहीच काम नव्हतां.. लर्प अांडर मेंटन
े न्स असली की कॅ लटन तसा
लरकामटेकडाच असतो. सहज त्याला म्हांटलां , की त्या लफभर्ग रॉलसड अर्ा का पडर्लया
आहेत? तर म्हणे इथू न पालकस्तान बॉडडर फक्त ६० नॉट्स वर आहे ३० कीमी पयंत
आपली म्हणजे भारताची हद्द आहे. पालकस्तानी बोटी आपर्लया हद्दीत आर्लया तर त्याांना
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पकडू न इकडे आणले जाते. पाण्यामधे आपली हद्द कुठपयंत आहे हे त्या लोकाांनाही
ओळखणां कलठण होते. अगदी हाच प्रॉब्लेम आपर्लया बाबतीतही होतो. आपले कोळी पण
त्याांच्या हद्दी मधे गेले की पकडर्लया जातात. पालकस्तानी मच्छीमार भारताच्या हद्दी मधे
आले की मग त्याांना अटक करुन इथे आणले जाते. २६/११ नांतर जरा जास्तच
कडक झालांय .बऱ्याच बोटी सडर्लया होत्या. काही फायबरच्या बोटी पण इथे पडर्लया
होत्या. त्याांची अवस्था पाहू न वाईट वाटलां . सहज एका बोटीवर चढलॊ आलण माझा
इांटरेस्ट म्हणजे कुठलां इांलजन आहे ते बघायला इांलजनरुमकडे वळलो. सगळ्या बोटींची
जॅपलनज इांलजन्स होती. जाउ दे तु म्हाला उगाचच बोअर कलरत नाही.खाली काांही
पालकस्तानी बोटींचे फोटो लदलेले आहेत ..

तस सगळां झार्लयावर म्हणालॊ, कॅ लटन लनघतो मी आलण सरळ टॅस्क्समधे बसलो .
सध्या इथे हवा मोठी मस्त आहे,. उन्हां अलजबात नाही, छान वारां सु टलेलां असतां.
ड्रायव्हरला म्हांटलां की एसी बांद करो आलण लखडकी उघडू न मस्त वारां खात प्रवास
सु रु के ला. डोक्यावर लर्ल्लक असलेले के स मस्त भु रु भु रु ऊडत होते. वाटलां ..
आराधनामधर्लया राजेर्खन्ना सारखे के स असते तर मस्त मजा आली असती !
आता ५ वाजू न गेले होते. म्हणू न द्वारकेच्या मांलदरात गेलो. दर्डन घेतलां .. ती सु दां र
काळी मु ती खू पच मनमोहक लदसत होती. र्ेजालरच र्ांकराचायांचां पण मांलदर आहे
लतथे पण जाउन दर्डन घेतलां आलण थेट …. जामनगरला पोहोचलो. बेट द्वारका आलण
नागनाथाचां मांलदर रालहलां , वेळेअभावी. असो, पु ढर्लया वेळेस बघू या..तेवढ्यात सौ. चा
फोन आला.. म्हणे जेवण झालां ? म्हांटलां नाही… पण बरां वाटलां .. चला कोणी तरी तर
आहे लवचारणार…….!
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फोटड ग्वाललयर

ब्लॉग लललहतानाच एक पक्कां के लेलां होतां की काही झालां तरीही प्रवासवणडन ललहायचां
नाही. मला स्वतःला

प्रवासवणडन वाचण्यात फारर्ी मजा येत नाही. कारण काय?

तर प्रवास वणडनात लोकां अगदी आज सकाळी लकती वाजता लनघालो,काय खाल्लां , कुठे
जेवलो, लकती जेवलो, आलण लकती वाजता परत आलो, असे लनरथडक लडटेर्लस देतात,
की जे वाचायला कां टाळवाणे होतात.
हे प्रवास वणडन नाही, फक्त मला आवडलेर्लया एका लकर्लर्लयाची थोडक्यात मालहती
आहे. काही लदवसापू वी मी ग्वाललयरला गेलो होतो. लकत्तेक वर्षड ग्वाललयरला जाणां
होतांय पण लतथला लकल्ला पहाण्याचा योग याच वेळेस आला. थोडा लरकामा वेळ
सत्कारणी लावायचा म्हणू न लकल्ला पहायला गेलो होतो.
या लकर्लर्लयाचे बाांधकाम इ.स. १४८० ते ११५०८ मधे राजा मानभसह तोमर या भहदु
राजाने के ले होते. सगळ्यात आश्चयाची गोष्ट म्हणजे आज इव्हन ५०० वर्षांच्या नांतर
पण या लकर्लर्लयाची पलरस्स्थती उत्कृष्ट आहे.
कुठेही भभती खचर्लया नाहीत., भकवा इतर काही डॅमेजेस झाले नाहीत.आजही हा लकल्ला
अलतर्य उत्कृष्ट अवस्थेत आहे. हेच जर आपण लर्वाजी महाराजाांचे लकल्ले पालहले तर
एकही दालन व्यवस्स्थत अवस्थेत सापडत नाही.
पू वीच्या काळी म्हणजे ५०० वर्षांपू वी रांगवण्यासाठी वापरात आलेले व्हेलजटेबल कलसड
आलण दगडाांवर केलेले लनळे मीना काम आजही बऱ्याच लठकाणी सु स्स्थतीत आहे.
या लकर्लर्लयाची एक खास लवर्ेर्षता म्हणजे या लकर्लर्लयाचे चार मजली बाांधकाम आहे.
त्यापैकी दोन मजले जलमनीखाली आहेत. या जलमनी खालच्या मजर्लयावर राणी वास
होता असे म्हणतात. सगळ्यात खालच्या मजर्लयावर पाळणाघर, आलण राण्याांना
जलक्रीडा करण्यासाठी म्हणू न के सर कुांड आलण एक फार्ी घर पण आहे. या
लकर्लर्लयाची उांची ३०० फुट आहे. तळघरामधे
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्नस
ै गीक प्रकार्ाची व्यवस्था आरसे

वापरुन केलेली आहे. कुठर्लयाही प्रकारचे आटीलफलर्अल लाइटींग न करता सगळीकडे
व्यवस्स्थत प्रकार् असतो.
भर उन्हाळ्यात पण इथे या तळ घरामधे अगदी थांड आलण र्ाांत वाटतां.तळघरातू न
वर बोलता यावां म्हणू न दोन पोकळ पाइप लाइन रन करण्यात आलेली आहेत
भभतीतू न! या दोन पाइप पैकी एक पाइप बोलण्यासाठी आलण दुसरा ऐकण्यासाठी
वापरात यायचा.
राजाच्या बेडरुमच्या भोवती चारही बाजु ने नतडकी पायात घु ग
ां रां बाांधू न राजाला
उठवायला म्हणू न सकाळी नाच करायच्या, असां तो गाइड साांगत होता. अथात
गाइडच लकतपत खरां आलण लकतपत खोटां हे काही लक्षात येत नाही. तरीही अर्ा
लठकाणी गाइड असला की जास्त मजा येत.े
बाहेरून सजवण्यासाठी मोर, भसह, हत्ती बदक इत्यादींच्या आकृत्या कोरण्यात
आलेर्लया आहे. त्या काळच्या जाळ्या सु द्धा अजु न व्यवस्स्थत आहे.सद्यस्स्थतीचा
पहाता, हा लकल्ला कमीत कमी अजु न ५०० वर्षड असाच उभा राहील असे वाटते.
१६व्या र्तकामधे हा लकल्ला मु घलाांच्या ताब्यात होता. पण त्याांनी हा लकल्ला डॅमेज न
करता जेल म्हणू न उपयोगात आणला.लकर्लर्लयाच्याच पलरसरात दोन मांलदरां पण आहेत.
त्या पैकी एक सास बहु का मांलदर आलण दुसरां तेली का मांलदर ही दोन्ही मांलदरां अगदी
सु स्स्थतीत आहेत आलण मेंटन
े न्स पण सु दां र ठेवलां आहे. १६ व्या र्तकात मु घलाांच्या
ताब्यात गेर्लया मु ळे सगळ्या मांलदरातील मु त्या मात्र चोरीला गेलेर्लया आहेत.
लर्वाजी महाराजाांच्या लकर्लर्लयापैकी एकही लकल्ला अजु न बऱ्या अवस्थेत नाही याचां
वाइट वाटतां..
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उत्खननाच्या साईट्वर - १
सरायपाली. साधारण १९० लकमी असेल रायपू र पासू न. सकाळी लवकर लनघालो,
रस्ता पण बरा, त्या मु ळे सगळी कामां लवकरच आटोपली आलण आम्ही परत लनघालो
रायपू रला जायला. रस्त्यावर दोन्ही बाजू ला भाताची पेरणी सु रु झालेली लदसत होती.
नु कताच पाऊस होऊन गेर्लयामु ळे वातावरण पण छान होतां.रस्त्यावर एक पाटी
लदसली.. लर्रपू र- १७ लकमी. बरोबर असलेर्लया लमत्राने साांलगतले की इथे खू प सु दां र
प्राचीन वस्तू सापडर्लया आहेत , बघायच्या का?
उत्खनन झालेर्लया वस्तू तर आपण नेहम
े ीच पहातो, पण उत्खनन सु रु असलेली
साईट बघायची? अर्ी सांधी फारच कमी वेळा येत.े म्हणू न उत्साहातच तयार झालो
बघायला.

र्माजी नलवनच उत्खनन के लेल लचत्र समजाऊन साांगताांना.
अथात!! नेकी और पु छ पु छ? म्हणू न आम्ही त्या लर्रपू रला पोहोचलो. लर्रपू रला
गेर्लयावर सगळ्यात प्रलसद्ध असलेर्लया लक्ष्मण मांदीराकडे मोचा वळवला. मांदीराकडे
जाणारा एक वळण मागड दाखवला होता. लतकडे जाउन मांदीराच्या गेट जवळ पोहोचलो,
तर त्या चार एकराच्या कां पाउांड्ला कुलूप! सहज दूर लक्ष गेलां , तर एक लठकाणी एक
म्हातारा माणू स आलण काही लोकल लोकां काहीतरी करताांना लदसले .
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तु टलेले पाट्सड जोडताांना..
लचखल तु डवत लतकडे जाउन पोहोचलो. त्या जागे मधे तो माणू स म्हणजे ऑड मॅन
आऊट असा लदसत होता. वय असेल ७० च्या वर.आम्ही जाउन त्याांना नमस्कार
के ला आलण स्वतःची ओळख करून लदली. त्याांना खू प आनांद झालेला चेहऱे ्यावर
स्पष्ट लदसत होता. ते गृहस्थ म्हणेज छत्तीसगढ सरकारने खास अपॉईांट के लेले श्री
एके र्मा. हे एके र्माजी पु रातत्त्व लवभागातले एक एक्स्पटड म्हणू न ओळखले जातात.
लरटायडड झार्लयावर पण अांदाजे गेली लकत्तेक वर्षड ते एक्स्कॅ व्हेर्न चे काम करताहेत.

बाबरी मस्स्जदच्या के स मधे याांचे मत घेण्यासाठी याांना पण सरकारने बोलावले होते.
लतथे बाबरी मस्स्जद कर्ी नव्हती हे त्याांनी अलतर्य उत्तमरीत्या समजाऊन साांलगतले
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– आता त्याबद्दल लललहत नाही नाहीतर तेच एक पोस्ट व्हायचां. म्हणाले आता परवा
पु न्हा लखनऊ ला के स आहे , तेंव्हा जायचांय साक्ष द्यायला.
या वयात पण इतका उत्साह पाहू न बाकी एकदम आश्चयडचलकत झालो. जवळपास गेली
१३ वर्षड ते या साईटचे उत्खननाचे काम पहात आहेत. अरूण कुमार र्मा हे नाांव
एक अलतर्य लवख्यात नाव आहे भारतातलां. त्या माणसाांना र्माजी सु चना देत
होते. एका खाांबाचे तु कडे सापडलेले लदसत होते, आलण लजग सॉ पझल प्रमाणे ते तु कडे
जोडण्याचे काम सु रु होते. जलमनीवर एका बाजू ला भग्नावस्थेत ले पाांढऱ्या दगडाचे
तु कडे लदसले. ते म्हणजे लर्वभलगाचे तु कडे आहेत , आलण ते पण या खाांबा प्रमाणेच
जोडले जातील असे त्याांनी साांलगतले .

उत्खननात बाहेर लनघालेले मांदीर..
इथे एक लहानसा टीळा होता. त्या टीळ्याखाली दडलेले हे मांदीर . मांदीराचा ललान
पु णपड णे व्यवस्स्थत आहे. इ.स. ६५० च्या काळात त्या मांदीरात अांथरलेली फरर्ी
अजू नही उत्कृष्ट अवस्थेत लदसत होती.फरर्ीची जाडी पण चाांगली लतन इांच असेल.
गभड गृहाचे दार त्याांनी दाखवले बरेचसे तु कडे जोडू न पु णड के लेल ते दार अप्रतीम
कलाकृतीचा नमू ना होते. मांदीराचे दार इथे असावे , इथू न तु म्ही आत आलात, की इथे
नांदी, मग पु ढे गभडगृह.. इथेच म्हणजे याच साईटवर र्माजींना सापडलेली एक मु ती
आता सांग्रहालयात साफ सफाई करता नेऊन ठेवलेली आहे. लतकडे जाऊन पहा
म्हणाले ते.या मांदीराला लागूनच दूसरे लर्वाचे मांदीर लदसत होते. आता लर्वाचे मांदीर
दोन का? आलण ते पण एकाच जागी- एकाला एक लागून? तर त्यावर ते म्हणाले की
हे पु वीच्या काळात जातींची

मांदीरां असावीत.
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पण मला पण आश्चयड वाटलांच. या माणसाचा उत्साह मात्र वाखाणण्यासारखा आहे.
अहो इतक्या उन्हातान्हात लदवसभर उभा असतो हा गृहस्थ खोदकामाच्या लठकाणी. ते
गमतीने म्हणाले की जर मी नसलो तर एखादी सु दां र कलाकृती पण ही मठ्ठ मांड्ळी
कुदळीने खोदून काढतील.

मांदीराची फरर्ी नु कतीच बाहेर लनघालेली.
एखादी मु ती आहे असा सांर्य जरी आला , तरीही कुदळी वगैरे वापरणे बांद के ले
जाते आलण लहानर्ा चमच्या एवढ्या अवजारानी , िर्नी माती दूर के ली जाते .बाहेर
काढताांना मु तीचे काही नु कसान होऊ नये म्हणू न खू प काळजी पू वडक काम करावे
लागते. इथे काम करणारे पण लोकल छत्तीसगढी लोकां . अथात इतकी वर्षड आमच्या
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बरोबर काम करून ते लोकां आता काळजी पू वडक काम करायला लर्कले असर्लयाने
फारसा त्रास होत नाही. ’उनके लदलमे भी इन कलाकृतीयोंके बारेमे ददड और लयार
पैदा कर लदया है हमने” असे म्हणणारे र्माजी…. हॅट्स ऑफ टू लहम

हे पोस्ट तर खू प मोठां होतांय. अजू न खू प महत्वाची मालहती ललहायची आहे- बरेच
फोटॊ पण आहेत पण .. पु ढर्लया भागात ..पु णड बाहेर लनघालेले मांदीर – जगातले
एकमेव लवटाांचे मांदीर आलण ते देखील ६व्या र्तकातले.
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उत्खननाच्या साईट्वर - २

अरूण कुमार र्मा.
जाण्यापू वी बराच वेळ गलपा मारर्लया र्माजींर्ी ,त्याांनी पण बऱ्याच टीलस लदर्लया की
जु नी स्थळां कर्ी काय पहायची ते. प्रत्येक दगड काहीना काही तरी बोलत असतो,
प्रत्येकाची आपली एक कहाणी असते , ती तु म्हाला वाचता आली पालहजे तरच तु म्ही
प्रत्येक वस्तू एांजॉय करू र्कता. सध्या आम्ही लजथे गलपा मारत बसलो होतो लतथे
एक मांदीर सापडले होते. मांदीर म्हणण्यापेक्षा मांदीराचे अवर्ेर्ष. जु न्या मांदीरातर्लया
मु त्या , कोरीव खाांब वगैरे लोकाांनी चोरून लवकर्लया आहेत तर काही लोकाांनी चक्क
घराचा पायवा भरताना हे दगड, भकवा भग्न झालेर्लया मु त्यांचे तु कडे वगैरे पण
वापरले आहेत. लकत्तेक अनमोल वस्तू अर्ा तहेने इलतहास जमा झालेर्लया आहेत.
जु न्या वस्तू च
ां ी भकमत लोकल लोकाांना न समजर्लयाने असे होते.
भारत सरकारचा कलेच्या बाबतीतला लनरुत्साह तर आहेच.

या जागेचा र्ोध पण

एका लिटीर् फॉरेस्ट अलधकाऱ्याने १८७३ मधे लावला. बेगलर नावाचे एक लिटीर्
फॉरेस्ट अलधकारी इकडे ( तेंव्हा असलेर्लया घनदाट जांगलात- अजू नही जांगल आहे ,
पण तोडर्लया गेलांय बरांचसां) लफरायला आले असता त्याांना एक मांदीर सांपुणड झाडी
झु डपाांनी वेढलेले सापडले .त्याांनी ताबडतोब या गोष्टीची कर्लपना कां पनी सरकारला
लदली . नांतर सर अलेक्झॅडां र कभनघम या लिटीर् इलतहास तज्ञाने १९०९ मधे इथर्लया
जागेकडे जगाचे लक्ष वेधले आलण उत्खनन सु रु के ले . .
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नांतरच्या काळात म्हणजे स्वातांत्र्योत्तर काळात या भागाकडे पु णड दुलडक्ष के ले गेले. एमपी
आलण छलत्तसगढ एकत्र असताांना एमपी सरकारने या भागाच्या प्रगतीकडे पु णड दुलडक्ष
के ले . पण १९५३ साली पु न्हा पु रातत्त्व लवभागाला जाग आली आलण पु ढली चार वर्षड
थोडां फार काम झालां . ते पण लवकरच बांद पडलां – सरकारी यांत्रणाचा

लनरुत्साह

खरोखरच सांतापजनक आहे.
सरकारने हात उभे के र्लयावर या जागेच्या उत्खननासाठी अथड सहाय्य बोलधसत्व
नागाजु डन र्ोध सांस्था मन्सर, नागपु र, या सांस्थे ने के ले .

त्या सांस्थेने श्री एके

लमश्रा याांना जवळपास पाच वर्षड स्वतःच्या खचाने उत्खनन करण्यास साांलगतले कारण या भागात बौध्द धमार्ी सांबलां धत काहीतरी सापडेल अर्ी त्याांना खात्री होती.
अथड साहाय्य लदले तो काळ म्हणजे १९९९ ते २००४.
काय झालां ? खोटां वाटतांय ? की सांताप येतोय इतकी वर्षड या जागेकडे सरकारने
दुलडक्ष के लां म्हणू न? इतकी बहु मूर्लय धरोहर असलेर्लया या लवभागाकडे र्ासनाच्या
नाकतेपणामु ळे के ले गेलेले दुलडक्ष बघू न? माझी पण तीच अवस्था झाली होती.
२००५ पासू न छ.ग.र्ासनानेच या उत्खननाचा भार उचलला आहे. स्वातांत्र्यानांतर
साठ वर्षड दुलडलक्षत रालहलेली ही धरोहर… आता पु न्हा सू यप्रड कार् पहायला बाहेर येते
आहे.सरकारने हे उत्खननाचे जे काम आता हाती घेतले आहे ते जर पू वी घेतले
असते तर बरांच काही वाचलां असतां.
जु न्या लवटा, घराांची दारां , वगैरे सगळां काही चोरून आपली घरां बाांधलेली आहेत
लोकाांनी. कदालचत तु म्हाला खोटां वाटेल, पण त्या काळच्या म्हणजे इस ६५० च्या
लवटाांचा दजा हा आजच्या लवटा पेक्षाही चाांगला होता. .ललास्टर जरी के ले नाही तरीही
त्या लवटाांचे लफलनभर्ग लपओपी के लेर्लया भभती प्रमाणे लदसते.
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लक्ष्मण मांदीराच्या दारावरच्या कमानीवर सांपूणड दर्ावतार, आलण कृष्णाचे कां स वध
हे लर्र्लप कोरलेले आहे. लवटाांवरच्या कोरीव कामाचे हे जगातले एकमेव उदाहरण
म्हणता येईल.
महानदीच्या काठावर वसलेले हे श्रीपू र एके काळी दलक्षण कौसल या राज्याची
राजधानी असलेले हे दहा वगड लकलोमीटर मधे प्रस्थालपत झालेले र्हर. हे अलतर्य
महत्त्वाचे होते. व्यापारपेठ म्हणू न सु ध्दा खू प नावाजलेले होते.कौसल राज्याची
राजधानी असलेले र्हर बहू तक
े महानदीला आलेर्लया महापु राचे नष्ट झाले असावे.
आत्तापयंत इथे जवळपास ४८ साईट्स सापडर्लया आहेत . त्यामधे काही बौध्द
धर्ममयाांच्या दॄष्टीने खू प महत्वाचा आहेत.
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बु ध्दलवहार- जो मी पाहु र्कलो नाही..अतीर्य सु दां र अर्ा मु ती सापडर्लया आहेत.
त्याच काळात या भागात बौध्द धमाने पण चाांगलाच जम बसवला होता. बौध्द लवहार,
आलण गौतम बु द्धाच्या मु त्या तर बऱ्याच सापडर्लया आहेत. ज्या काळात
नागाजु डनाच्या काळात आांध्र प्रदेर्ात आताचे नाांव नागाजु डन सागर येथे एक बौध्द
लवद्यापीठ स्थापन झाले होते त्याच काळात इकडे पण बौध्द धमाचा चाांगलाच जम
बसलेला होता. सु दां र मु त्या आहेत आलण बु ध्द लवहार उत्खननात सापडले आहेत.

कॅ मेरा हललाय. पण ही सु बक मु ती इथे याच लठकाणी गेली दोन सहस्त्रक आहे.
आता फक्त पार नलवन बाांधलाय असे समजते. जेंव्हा गौतम बु ध्द इथे आले होते
तेंव्हा बु ध्द गये वरुन आणलेले बोधीवृ क्षाचे सॅपलींग चा झालेला मोठा वृ क्ष अजू नही
आहे असे म्हणतात.
एका लर्व मांदीरातर्लया वडाच्या झाडाखाली एक मु ती सापडली , ती त्याच अवस्थेत
ठेवलेली लदसली. अलतर्य रेखीव मु ती आहे ती. गांडेर्श्र लर्वमांदीर.
त्यातर्लया त्यात उल्लेखनीय म्हणजे ही मांदीरां आलण धान्य साठवायची जलमनीखालची
गोदामां. इथे लकत्येक हजार टन धान्य साठवू न ठेवण्याची सोय जलमनीखाली केलेली
होती. जरी पु णड छत्तीसगढ मधे दुष्काळ पडला तरीही दोन वर्षड धान्य पु रेल इतकां धान्य
साठवू न ठेवण्याची सोय होती केलेली.ती जागा नु कतीच र्ोधू न काढलेली आहे , पण
आम्हाला फार वेळ नव्हता अांधारून येत होतां , म्हणू न र्माजी म्हणाले , की लक्ष्मण
मांदीर आलण लर्व मांदीर पहायला आधी जा, आलण पु ढर्लया वेळेस थोडा जास्त वेळ
घेउन आलात की मग ती इतर लठकाणां पण दाखवीन तु म्हाला- तर्ी ती सगळ्या
लोकाांसाठी अजू न उघडलेली नाहीत- पण तु म्ही या पु न्हा !!
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मांदीराचा मागच्या बाजू ने काढलेला फोटॊ. हे मांदीर पु णपड णे मातीच्या लढगाऱ्या खाली
दडलेले होते.

त्याच लर्वमांदीराचा समोरचा भाग. १५०० वर्षड जु नी वास्तु आपण पहातोय ही
कर्लपनाच खू प आनांद देऊन जाते. वर जाउन जेंव्हा त्या महादेवाच्य भपडी र्ेजारी
बसलो, तेंव्हा खरांच भरून आलां होतां. अप्रतीम जागा आहे ही. वर उांच जाणाऱ्या
पायऱ्या बघा इतकां सु दां र स्रक्चर कधीच पालहलेले नाही. खू प मोठा उांचवटा आहे
आलण नांतर वर मांदीर आहे. खाली समोर सभामांडप पण होता, तो आतालर्ल्लक
नाही.
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उत्खननातू न सगळ्यात मोठी उपलब्धी म्हणजे त्याांनी र्ोधू न काढलेलां लर्व मांदीर..
पू वीच्या काळी म्हणे प्रत्येक ज्ञातीचे लोक वेगवेगळ्या रांगाच्या लर्वभलगाची पू जा
करायचे, िाह्मण पाांढरा, वैश्य लपवळा, आलण लाल व काळां लर्वभलग पण असायचां.
जास्त लडटेर्लस लक्षात नाहीत . राजाने सगळ्या समाजामधे एकता असावी म्हणू न चार
रांगाांची लर्वभलग एकाच लठकाणी असलेले हे देखणे मांदीर बाांधले . सांपुणड दगडी मांदीर
आहे ते. दगडाचा एक
उांच !

उांच मोठा चौथरा आहे जवळपास पाच मजली इमारतीइतका

आलण त्यावर त्या चार लर्वलींगाांची स्थापना के र्लया गेली आहे.

फोटॊ लबघडलाय पण भु कांपामु ळे झालेर्लया वाकड्या पायऱ्या यात स्पष्ट लदसतात
म्हणू न पोस्ट केलाय.
वर चढायला दगडी पायऱ्या आहेत- पण चढताांना फार लभती वाटते . एक लठकाणी
बऱ्याच पायऱ्या वाकड्या झालेर्लया लदसर्लया. त्या अर्ा आहेत हे र्माजींनी आलधच
साांलगतले होते. इ.स. १२०० मधे अमरावती इथे एपीसेंटर असलेला एक भु कांप झाला
होता. त्या मधे मांदसौर आलण हे लठकाण त्याच फॉर्लट लाइनवर येते, त्यामु ळे असेच
नु कसान दोन्ही लठकाणी झालेले आहे.
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पायऱ्या चढू न वर गेर्लयावर अर्ा चार रांगाच्या महादेवाच्या भपडी आहेत.
त्या मांदीराच्या लठकाणी पू वी एक टेकडी होती. त्या टेकडीवर प्रातर्मवधी उरकायचे
पू वीचे लोकां . पण इतक्या सखल जागी अर्ी टेकडी का? म्हणू न उत्खनन के र्लयावर ते
मांदीर सापडले . ते तु म्ही नांतर पहा, पण त्या आधी इथे बाजू ला असलेले ते लक्ष्मण
मांदीर तु म्हाला दाखवायला एक माणू स देतो. तो माणू स दाखवेल सगळां . म्हांटलां ते
लक्ष्मण मांलदराचे गेट बांद आहे, तर म्हणाले , उघडू हो तु मच्या साठी.. जा बघू न या ते
मांदीर- आता माझ्याच्याने फार लफरणे होत नाही, नाहीतर मीच आलो असतो तु मच्या
बरोबर दाखवायला. त्याांनी लदलेली सगळी मालहती वर लललहलेली आहेच म्हणू न फोटो
पण वर पोस्ट करून टाकले .

47

कां ठीराम आमचा गाईड - खरां तर हा उत्खनन कामगार, पण र्माजींनी साांलगतलां
म्हणू न आमच्या सोबत आला दाखवायला.
पार्श्ड भु मीवर र्माजींनी . कां ठीरामाला आमच्या सोबत लदले , आलण साांलगतले की
आम्हाला सगळां काही दाखव म्हणु न.

लक्ष्मण मांदीर..पु णड लवटाांचे बाांधकाम.अतीर्य सु दां र कोरीव काम अजू नही लदसू न येते
. खालची फरर्ी पण ओलरलजनल होती त्याच अवस्थेत आहे. सांपुणड मांलदरच छान
आहे. फक्त समोरचा सभा मांडप तु टलेला आहे. मांदीरावरच समोरचे छत दगडी
फरर्ी चे आहे
आधी आम्ही लक्ष्मण मांदीरात गेलो. हे मांदीर पु णपड णे कोरीव आहे , आलण जगातले
एकुलते एक लवटाांचे कोरीव काम के लेले मांदीर आहे. सहाव्या र्तकातर्लया लवटा
अजू नही अलतर्य उत्तम अवस्थे मधे आहेत. लवटा बनवू न नांतर त्या लवटाांच्या वर
कोरीव काम करून हे मांदीर बनवलेले आहे. कां ठी रामने एक लवट दाखवली म्हणाला
की ही लवट ताांदूळाच्या भु र्ापासू न बनवलेली आहे. वर काही लठकाणी पाांढरा रांग
लदलेला लदसत होता. तो रांग पण सहाव्या र्तकातला आहे म्हणाला तो.पु वीच्या काळी
लवटाांचे मांदीर बनवर्लयावर ते लटकावे म्हणू न चू ना, उलडद डाळ, गूळ आलण अजू न काही
पदाथड लमक्स करून बनवलेला तो चु ना ललास्टर साठी वापरलेला आहे. एक लठकाणी
त्याने आम्हाला हे लमक्स करण्यासाठी वापरात येणारी यांत्रणा ( दगडी ) पण
दाखवली. या सगळ्या पदाथांपासू न बनवलेला तो चु ना अजू नही पक्का लदसला.
अर्ाच प्रकारचा चु ना हा द ग्रेट वॉल ऑफ चायना साठी पण वापरला गेला होता.
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लवटाांचे बाांधलेले लक्ष्मण मांदीर. कळसापय़ंत जलमलनखाली गाडले गेले होते म्हणु नच ते
आज आपर्लयाला पहायला लमळतांय.
हेच ते मांदीर जे इांग्रज अलधकाऱ्याला सापडले होते. जेंव्हा हे मांदीर सापडले , तेंव्हा फक्त
कळस आलण तो पण पु णपड णे झाडा झाडाझु डपाांनी वेढलेला लदसत होता. जेंव्हा हळू हळू
बाजू ची माती बाजू ला के ली तेंव्हा हे जगातले एकुलते एक अलद्वतीय कलाकुसर
असलेले लवटाांचे मांदीर सापडले . बाकी मांदीर पु णपड णे जलमनी खाली होते. सारख्या
पाऊस, गारपीट आलण लनसगाच्या तडाख्यात कळस उघडा होता म्हणू न फक्त कळसच
भग्न झालेला आहे. बाकीचे मांदीर हे मातीखाली गेर्लयाने बरीच कलाकुसर ही
अजू नही र्ाबु त आहे.
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लक्ष्मण मांदीराचे दर्डनी दार. त्यावरच्या दर्ावताराचे उत्कृष्ट लचत्रण के लेल लदसते.
अलतर्य सु दां र पलरस्स्थतीतले हे मांदीर आहे. प्रत्येक लवटेवर ची कलाकुसर
पहाण्यासारखी आहे. लवष्णू चे दर्ावतार हे मांदीराच्या दाराच्या चौकटीवर कोरलेले
लदसतात. काही लठकाणी मैथुन लचत्र, तर काही लठकाणी चक्क कृष्णाचे कां स वध आलण
कृष्णलीलाांचे लचत्रण पण के र्लया गेलेले आहे. इथे सापडलेर्लया लर्ला लेखावरून हे
मांदीर ६२५ -६५० मधे बनवर्लया गेर्लयाचे समजते

या मांदीरातली मु ती पु वी एकदा चोरीला गेली होती. मु तीची काळ्याबाजारातली
लकम्मत लाखो रुपये आहे.
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मांदीराच्या भभती कमीत कमी अडीच ते लतन फुट जाडीच्या आहेत.
मांदीर दाखवताांना आमचा गाईड सगळी मालहती देत होता. र्माजींच्या बरोबर
रालहर्लयाने बरीच मालहती लदसत होती त्याला. अगदी सनावळी पण तोंडपाठ होत्या.
४थ्या र्तकात ते ७ व्या र्तकात बरीच मांदीरां बाांधली गेली, पण लवटाांचे बाांधलेले
आलण अजू नही उत्तम स्स्थतीत असलेले मांदीर हे एकच!

पर्ू पतीनाथ प्रमाणे चारही लदर्ेला चेहरे ा कोरलेली लर्वभलगाची कोरीव मु ती.
हे मांदीर पालहर्लयावर याच्या मागेच एक सांग्रहालय आहे. लजथे फक्त उत्खननात
सापडलेर्लया मु त्या ठेवण्यात आलेर्लया आहेत. सगळ्यात उत्कृष्ट कलाकृती म्हणजे चार
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चेहरे े असलेले लर्वभलग. पर्ू पतीनाथाच्या मांदीरात असलेर्लया लर्वभलग प्रमाणे
असलेले हे लर्वभलग अलतर्य सु दां र कोरीव आहे. या व्यलतलरक्त लकत्येक मु त्या काही
पू णावस्थेत तर काही भग्नावस्थेत सापडलां . ते साांगत होते, एक मु ती तर म्हणे खाली
तोंड करून एका घरासमोर पायरी म्हणू न लकत्तेक वर्षड वापरात होती. जेंव्हा तो
पायरीचा दगड सरळ के ला तर ती सरस्वतीची मु ती आहे म्हणू न लक्षात आले .
अर्ा प्रकारे उत्खननात सापडलेर्लया मु त्या एकत्र करून एका सांग्रहालयात ठेवर्लया
आहेत . अर्ा मु त्या चोरीला जाण्याचे प्रमाण खू प जास्त आहे. लजतकी जु नी आलण
रेलखव मु ती, लततकी जास्त लकम्मत! त्या मु त्यांचे फोटो या लेखाच्या र्ेवटी पोस्ट
करतोय.
हे सगळां पाहू झार्लयावर महानदीच्या र्ेजारी असणारे गांडेर्श्र महादेवाचे मांदीर
पहायला गेलो. पण लतथे गेर्लयावर मात्र पु णड लनरार्ा झाली. मांदीराचा लजणॊडध्दार
करण्यात आलेला आहे, आलण तो करताांना सरळ लसमेंट ललास्टरने सगळा जु ना भाग
झाकुन टाकण्यात आलेला आहे. हे मांदीर पु रातत्त्व लवभागाच्या अांतगडत येत नाही. या
मांदीरार्ेजारी पण बऱ्याच मु त्या पडलेर्लया आहेत.

गांडेर्श्र महादेव मांदीर - लजणोध्दार के लेले

52

मांदीराच्या मागे महानदी वाहते. अलतर्य सु दां र दृष्य लदसते लतथु न. मागचा भाग
पु णपड णे बाांधलेला आहे. खाली नदीवर जाण्यासाठी पायऱ्याांची सोय केलेली आहे.
पण पायऱ्या इतक्या स्टीफ आलण फक्त चार इांच लवड्थ असलेर्लया आहेत की
लतकडू न खाली जाण्यासाठी खू प सराव असायला हवा असे वाटले म्हणू न भहम्मत
के ली नाही.

मांलदराचा मागचा भाग आलण खाली पाण्यापयंत जाण्यासाठी पायऱ्या. असे
म्हणतात की या पायऱ्या लिटीर् अलधकाऱ्याने बाांधू न लदर्लया आहेत..
प् ायऱ्याांचा अॅां गल हा जवळपास ८० डीग्री आहे. खू प अवघड आहेत पायऱ्या.
मांदीराच्या मागे एक नलवनच बाांधलेले देवीचे पण मांदीर आहे , पण माझे लक्ष दुसऱ्या
एका दगडी मांदीराकडे गेले. हे दगडी मांदीर पण साधारण त्याच काळातले . खू प दणकट
मांदीर आहे. त्या कृष्ण मांदीरात गेलो , लतथे बहू तक
े पु जा अचा होत नसावी असे
वाटते. मांदीर अतीर्य उत्तम अवस्थेतआहे. मांदीरामागे गभडगृहखाली एक गुहा पण
आहे. त्या गुहत
े पु वी वाघ रहायचे असे म्हांट्ले जाते.
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कृष्ण्मांलदर.. पु णड दगडाचे बाांधकाम असलेले.
इतकां सगळां पाही पयंत अांधार पडलेला होता, आम्ही परत लनघालो. हे र्हर
महानदीच्या का्ठावर वसलेले आहे. अजू नही नदी फार सु दां र लदसते सांध्याकाळी.
काढलेला एक फोटो पोस्ट करतोय खाली. र्माजी म्हणाले की जर इथे पु णड उत्खनन
के लां तर कदालचत मोहांजोदडॊ प्रमाणे एखादी पु णड सांस्कृती सापडेल आ्लण ही साईट
जागलतक हेरीटेज साईट होण्याच्या क्षमतेची आहे.

महानदी....
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लनघताांना पु न्हा मनःपु वडक आभार मानले र्माजींचे . अरूण कुमार र्मा याांच्या बद्दल
पण थोडक्यात मालहती देतो. नेटवरून घेतलेली मालहती आहे ही..
Sh. AK SHARMA is an archaeologist of repute. He is internationally
known for his original contributions in the field of archaeology and
anthropology. During thirty three years of his hectic career, in
different capacities in the Archaeological Survey of India he
explored and excavated a number of sites throughout the length and
breadth of the country, particularly in remote and inaccessible areas
of North-East India, Jammu-Kashmir and Lakshadweep. For the First
time, through his field works he brought Sikkim and Lakshadweep
Islands in the Archaeological map of the country. To his credit goes
the discovery and excavation of the biggest Stone age site Anangpur
(near Delhi), the biggest prehistoric cave of kachagad in
Maharashtra, the sprawling nucleus megalithic site in chhattisgarh,
unique Neolithic site of Gufkral in Kashmir valley, early historic sites
of Sekta in Manipur and Vadagokugiri in Garo Hills of Meghalaya. He
is also known for the discovery of horse bones of domesticated horse
bones of domesticated horse in Harappan context which have been
internationally acknowledged and has changed the whole theory about
Aryan Migrations. He has to his credit more than 50 published
research papers on anthropology, archaeology, prehistory and other
aspects of archaeology. Presently he is working as senior fellow of
Indian council of Historical Research on his project “Megaliths of
Chhattisgarh including Bastar”. His recent book on History of Tansa
valley is being published by ‘Gurudeva Siddha Peeth Ganeshpuri’,
Mumbai. Presently he is the Director of Excavation Art Mansar in
Maharashtra.
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खीर भवानी.

..
याच लठकाणा पासू न लमललटन्सी सु रु झाली होती दोन्ही बाजु ला अधडवट ..बारामु ल्ला .
जळलेली कास्श्मरी पांलडताांची घरां लदसतहोतीटॅक्सी ड्रायव्हर साांगत होता ., सर इसी
जगहसे टेरलरझम र्ु रु हु वा था साथ साथ रहने वाले हजारो कास्श्मरी पांडीतोंकॊ .
उनके पडोलसयोने मार डाला, या लफर भगा लदया घरोंपर जबरदस्ती कब्जा कर .
लजन्होने घर छॊडनेसे इन्कार लकया उनके घरोंके साथ उन लोगोंको भी जला .ललया
लदया थाजो लोग साथ मे इद और लदवाली मनाते थे एक दुसरेके खु नके लयासे. हो
गये थे हे सगळां तर आधी पण बरेचदा ऐकलां होतां., आलण वाचलां पण होतां, पण जेंव्हा
स्वतःच्या डोळ्याांनी

पालहलां तेंव्हा मात्र मन लवर्षण्ण झालां.

इथर्लया कास्श्मरी पांलडताांच्या तरुण मु लींना आलण सु नाांना पळवू न नेवून त्याांच्यावर
अत्याचार केले त्या टेरलरस्ट लोकाांनी रस्त्याच्या र्ेजारच्या घराांच्या कडे पालहलां की .
एक घरावरचा ॎ खोडू न . त्या घराांवरील भहदु ठसा लक्षात येत होता त्यन जागी
लललहलेलां ७८६ नजरेत भरत होतांघराचे के र्री रांग., जरी त्यावर लहरवे रांग पोतले
असले तरीही अधू नमधू न डोकां बाहेर काढत होते, आलण ते पाहू न अजू नच कसां तरी
होत होतांसहज बरोबर असलेर्लया बायको कडे आलण दोन .. मु लींच्या कडे लक्ष गेलां.
काहीच न बोलता र्ाांत पणे कारच्या लखडकी च्या बाहेर पहाणां सु रु के लां काश्मीरचे .
सौंदयड, जे गेले आठ लदवस मनाला मोहवत होतां तेच आता नजरेला बोचायला लागलां .
समोर पोंचू घातलेर्लया बायका आलण पठाणी ड्रेस घातलेले ते पु रुर्ष, सगळे च मला
टेरलरस्ट वाटतां होते त्याांच्याकडे पालहलां की वाटायचां की आत्ता हा त्य अ पोंचु च्या .
भकवा एखादा ग्रेनडे काढू न .आड लपवलेली बांदक
ु काढेल आलण गोळीबार सु रु करेल
आमच्य ा क्वॉललस वर फे के ल दोनच लदवसापू वी आम्ही जेंव्हा श्री नगरला होतो .
. तेंव्हा श्रीनगरला र्ाललमार गाडडन जवळ ब्लास्ट करण्यात आला होता
जम्मु ला एअरपोटडला उतरर्लयापासु नच आम्ही क्वाललस भाड्याने घेतली होती पु णड टु र .
सगळा टु र मी स्वतःचा .सोबत आपलां वाहन असलां की बरां असतां .लदवसाांचा १५ होत
मु ांबईला काश्मीर टु लरझम चां ऑलफस आहे ड्ब्लु टी सी ला .ललान के ला होता
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फक्त टॅक्सी एका जम्मु च्या लमत्राकडू न बु क के ली .त्याांच्याकडेच सगळां बु भकग के लां होतां
म्हटल ओळखीचा ड्रायव्हर असावा .होती, आलण तो मु स्स्लम नसावा इतकीच !बस्स ..
माफक अपेक्षा होतीअरे हा काय लवचार करतोय मी ..थोडां हसू आलां .? ड्रायव्हर जो
जम्मू चा भहदु होता तो म्हणाला ,साहब, हे टेरलरस्ट

लोकां टु लरस्ट लोकाांना अलजबात

त्रास देत नाही जर.कारण इथली सगळी एकॉनॉमी टु लरझम वरांच अवलांबून आहे .
टु लरस्ट आले तरच इथर्लया लोकाांना पैसा लमळणार, नालहतर नु सते आक्रोड आलण
बदाम खाऊन पोटां भरावी लागतील.
आम्ही जेंव्हा जम्मु ते श्रीनगर प्रवास केला, तेंव्हा आमची कार एका लमर्लरी
कारव्यासोबतच होती अगदी श्रीनगर पयंत अगदी प्रत्येक र्ांभर फुटावर एक .
अगदी -लमर्लरीचा जवान होता हातात स्टेनगन घेउन ’तयार ’पोलझर्न मधे त्यामु ळे!..
कोण .इथर्लया लमर्लरी जवानाांच्या जीवाला खू प धोका आहे .अगदी सेफ वाटत होतां
लमर्लरी च्या रक्स वर तर नेहम
े ीच हल्ले . कधी कुठु न हल्ला करेल ते साांगता येत नाही
होतात, पण टु लरस्ट लोकाांना मात्र कधीच काही के लां जात नाही हे ऐकुन पु न्हा जरा बरां .
वाटलां … आलण नांतर स्वतःच्या कमकुवत मनाची लाज वाटली सैलनकाांवरच हल्ला करतात हे ऐकुन मला सेफ वाटलां ?? कसां मन असतां नाही माणसाचां स्वतःची सेफ्टी .
इव्हन ऍट द कॉस्ट ऑफ अदसड ..आधी महत्वाची वाटते लाइव््ज….. !!
गेले आठ लदवस बायको मु लांाच्या बरोबर होतो, त्यामु ळे बरेचसे लवर्षय चघळु न झाले
होते प्रत्येक जण आपापर्लया कामात लबझी .मु ांबईला असताांना सांवाद तर कमीच होतो.
पण इथे मात्र चोलवस तास बरोबर .असतो…..मु लगी कारच्या अगदी मागच्या लसटवर
आडवी पडू न झोपायचा प्रयत्न कलरत होती .दुसरी मु लगी पु स्तक वाचत बसली होती .
काश्मीरच्या सृ ष्टी सौंदयाची जादू आता कमी झाली होती आम्ही सगळे त्या सु दां र .
लनसगार्ी नकळत पणे एकरुप झाले होतो .त्या लनसगाचाच एक भाग झालो होतो .
सहज लक्षात .. बायकोने डोक्याभोवती ओढणी बाांधु न घेतली होती के स उडू नये म्हणू न
आलां , बायको अजु न ही तरुणच लदसते, लतचां एभजग कमी झालांय माझ्या पेक्षा .
पु वी लनयमीतपणे पणे लजमला .कदालचत कमी खाणां आलण लजम चा पलरणाम असावा
.जायची ती
र्ेजारच्या घराांच्या कां पाउांड वॉर्लस वर गुलाबाचे ताटवे बोगन वेली प्रमाणे सोडलेले
होते दूर .काही घराांच्या कां पाउांड वॉर्लस तर अगदी लाल चु टूक लदसत होत्या .
असलेर्लया पाांढऱ्या र्ु भ्र बफाच्या लहमालयाच्या पार्श्डभूमीवर घरां उठ्न लदसत
होती एखाद्या लचत्रकाराने एक. पण त्या घरामधे लजवांतपणाचां काही लक्षण लदसत नव्हतां.
सु दां र मु लीचां लचत्र काढावां पण त्यात नेमकां त्या मु लीचे भकवा पापण्या काढणां, भकवा
भु वया काढणां…सु दां र डोळे काढणां लवसरुन जावां तसां कालहसां लदसत होतां..
र्ेवटी एकदचां आम्ही खीर भवानीच्या मांलदराजवळ पोहोचलो कार पाकड के ली आलण .
मांलदराचां मु ख्य दार .आम्ही लनघालो दर्डनाला बांद होतां लतथे समोर रेतीची भरलेली .
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.त्याांच्या आड काही लमर्लरी चे जवान गन्स घेउन बसले होते ..बरीचर्ी पोती होती
समोर दुकानां होती यु जवलपू जेच्या सामानाची त्या सामानात नेहम
े ीच्या पू जेच्या.
..ती म्हणजे लखरीचे मोदक .सामाना व्यलतलरक्त फक्त एकच गोष्ट जास्त होती
ताांदुळाच्या, साखर आलण दूध घालुन लडहायड्रेट के लेर्लया स्स्टक्स खीर भवानी देवीचां ..
त्य .चारही बाजु ला पाणी असतां .मांलदर एका लहानर्ा टाक्यात आहे ा मधे आपण
आणलेले लखरीचे ते स्टीक्स टाकायचे अर्ी प्रथा आहे सु दां र दुधाळ रांगाचां पाणी .
लदसत होतां, पांलडतजी म्हणाले , की जेंव्हा एखादां परकीय आक्रमण भकवा धोका असेल
तेंव्हा हेच पाणी लाल होतां..
आम्हाला पाहु न लतथला पांलडतजी पण समोर आला आमच्या सगळ्याांच्या कपाळाला .
त्याने कुांकवाचे बोट टेकवलेसवड माांगर्लय माांगर्लये.…. सु रु के लां श्रध्दापू वडक देवीला .
लतथलां कुांद वातावरण .नमस्कार केला आलण झाडाच्या पारावर टेकलॊ, आलण सांपुणड
मोठ्या मांलदरामध्ये फक्त आमची फॅ लमली मांलदर म्हांटलां की कसा .कसांतरी वाटत होतां .
त्यालर्वाय .राबता हवा माणसाांचा काही मजा नाही इथे जवळपास सगळी मु स्स्लम.
सगळी पांलडताांची घरां मु स्स्लमाांनी लवकत घेतली आहेत .बहु ल वस्ती आहे आता, त्या
मु ळे इथे येणार तरी कोण?प्रसाद म्हणू न एका वाटीमधे ताांदुळाची गरम गरम खीर
लदली लतथे.
सौमांलदरामधे वॉर् रुम मधे गेली आलण मी त्या पांलडतजींर्ी गलपा म . ारत बसलो.
पांलडतजींनी पण तेचां सगळां साांलगतलां जे ड्रायव्हरने साांलगतले होते फक्त डॊळ्यात पाणी .
आणू न म्हणाला, तु म्ही इकडे का आलात? सु दां र लनसगड तर लहमाचल मधे पण आहे ..
तु म्ही लोकां इथे येता . तु म्ही इकडे यायला नको होतां, हाउस बोट्स, घोडे भाड्याने
घेता आलण .’त्या’ लोकाांना पैसे देता मग याच पैर्ातला मोठा लहस्सा हा ते टेरलरस्ट .
त्याांच्या मस्स्जद मधे जेहादच्या नावाखाली पैसा .ऍक्टीस्व्हटीज साठी डोनेट करतात
गोळा केला जातो, आलण तोच पैसा कुठे वापरला जातो ते तु म्ही जाणताच…
तु म्ही लोकां इकडे येता, त्याांना पैसे देता.. . टेरलरस्ट फां डींग करताय तु म्ही लोकां –
अजाणतेपणी.मी नु सता बसू न रालहलो मला
.
तर काय बोलावां ते कळत नव्हतां ..
पांलडतजी म्हणाले , जर तु म्ही काांही वर्षांपू वी आले असते तर या मांलदरामध्ये तु म्हाला
खू प लोकां लदसले असते पण आता इथले भहदु लोकां लवस्थालपत झार्लयामु ळे या .
मांलदरात य ण
े ारे लोकां कमी झालेले आहेत फक्त सणा वाराला ., भकवा आमच्या सारखे
टु लरस्ट लोकां च फक्त येतातमी पांलडतजींना म्हणालो .मला खू प वाईट वाटलां .., तु मचां
म्हणणां पटलांय मला , आलण मी इतराांना पण कन्व्हे कलरन ..
पांलडतजींच्या मु लांानी बारामु ल्ला सोडलांयआता पांलडतजी आलण फक्त त् .याांची बायको
दोघांच रहातात लतथेम्हणाले ., मु लगा लदल्लीला गेलाय मोठ्या मु स्श्कलीने त्याच्या .
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बायकोची आलण मु लींची इज्जत वाचली’त्या’ वेळीपांलडताांनाही खू प बोलायचां होतां ..,
पण तेवढ्यात सौ.आली .
पांडीतजींनी अगदी आपु लकीने आलण काळजी यु क्त स्वरात साांलगतलां की लवकर जा,
अांधार पडण्याच्या आत पोहोचा श्रीनगरला उगाच त्याांचे डोळे भरुन आले मु लींच्या .
बायकोचे पण डोळे . मला वाटतां त्याांना आपर्लया नाती आठवर्लया असतील ..कडे पाहू न
उगाच पाणावले , जरी लतला आमचां झालेलां बोलणां काहीही मालहती नसलां तरीही
आमच्यातला थांड र्ाांतपणा लतला नक्कीच जाणवला असणार..
र्ेवटी मी पु रुर्ष,आलण पु रुर्षाच्या डोळ्यात अश्रू नको, म्हणू न लनग्रहाने ते अश्रू माघारी
पाठवलां मु लींच्या समोर नको डोळ्याांच्या कडा ओर्लया .तरी पण कडा ओलावर्लयाच ..
व्हायला…त्याांना वाटतां ना, माय डॅडी स्रॉांगस्े ट..

म्हणू न खाली वाकलो आलण

पांलडतजींना नमस्कार करुन उभा होताांना उगाच डोळ्याांवरून लफरवला, म्हांटलां कुांकु
गेलां वाटतां डोळ्यातपांलडतजींच्या पाया पडलो..आलण रुमालाने पु सला चेहरे ा .., एक
पाचर्े रुपयाांची नोट त्याांच्या हातात ठेवली डोळ्याांना डॊळे लभडले ..त्याांच्या कडे पालहलां .
, आलण लनरोप घेतला… अगदी आपर्लया अजोबाांना सोडू न चालर्लया प्रमाणे वाटत
होतां.आलण आम्ही परत लनघालॊ श्रीनगरला ..
मला वाटतां की

हवेतला बोचरा गारवा , आलण त्यामु ळे उमटणारे र्हारे थोडी ..

..सोबत असलेर्लया मु लींची आलण बायकोची काळजी ..मनातली लभती. आलण या
सगळ्याांच्या सोबत मी कधी सगळ्याांसोबत असू नही एकटाच
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रानीकी वाव – वर्लडड हेरीटेज

वाव चा आतू न काढलेला फोटो आम्हाला आत जाऊ लदले गेले नाही ., म्हणू न लबग बी
ब्लॉग वरून घेतलाय हा फोटो.
नजरेसमोर ते दृष्य़ उभे रहात होतेसाधारण पणे . इस .चा काळ ११६० ते ११२२ .
सरस्वती नदी र्ेजारी असलेले एक पाटण नावाचे गाांव गुजराथची -मु ख्य व्यापारी
पेठ- पावसाचे थैमान . सगळीकडे नु सतां पाणी पाणी झार्लयाने प्रत्येक माणू स
स्वतःचे आलण आपर्लया कुटु लां बयाांचे प्राण वाचवण्यासाठी हाती लागेल ते सामान
घेऊन त्या जागेपासू न दूर जाण्याचा प्रयत्न करत असेल ….. हे सगळां होत असताांना
ती रानीकी वाव मात्र नदीच्या गाळाने भरर्लया जात होती वर्षा्डचे कष्ट हे एका ४० .
क्षणात मातीमोल झाले होते.
पण जरी या सगळ्या लोकाांच्या दृष्टीने हा सरस्वती नदीला आलेला पू र आपत्ती
असला, तरीही आर्मकओलॉजीस्टच्या दृष्टीने

महत्त्वाचा ठरला आहे हा पू र इतकी .

लवपत्ती आली, घरां वाहू न गेले असतील.. प्राण गेले असतील, पण या पु रामु ळे एकच
चाांगली गोष्ट झाली, ती म्हणजे ’रानी की वाव’ नदीच्या गाळाने पू णपड णे भरून गेली.
नांतर कदालचत पू र ओसरर्लयावर लतथे रहाणारे लोकां परत येऊन त्याांनी आपलां
पु नःप्रस्थापन केले असेल, पण गाळाने भरलेली ही लवहीर मात्र त्याांनी स्वच्छ के ली
नाही फुट गाळ काढायचा कांटाळा केला गेला असेल १०० कदालचत ., भकवा या वाव
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च्या जवळपास रहाणाऱ्याांचे स्थलाांतर झाले असेल – आलण ही वाव मात्र काळाच्या
उदरात गडप झाली असावी.

पू णड वळसा घालून आर्लयावर पायऱ्या उतरण्यासाठी पलहर्लया पायरीवर उभा राहू न
घेतलेला फोटो
पु ढे अनेक र्तकां या ’वाव’ चां अस्स्तत्व पण लोकाांच्या लक्षात रालहलां नाही या .
काळात त्या वाव मधर्लया सगळ्या कोरीव काम के लेर्लया मु त्या वाव मधे भरलेर्लया
गाळाखाली मग मोगलाांचे .जलमनीखाली दफन रालहर्लया मु ळे सु रलक्षत रालहर्लयाआक्रमण, मु स्लीम राजाांचे भहदूांच्या देवताांचे लवटांबन करणे या सगळ्या प्रकारातू न या
मु त्या आपोआपच बचावलेर्लया गेर्लया , आलण ही ११ व्या र्तकातली एक सु दां र
साांस्कृलतक (धरोहर )– वारसा आपर्लया पयंत एकदम सु स्स्थतीत पोहोचला .
इष्टापत्ती भकवा’ब्लेभसग इन लडसगाइज”, म्हणजे हेच का ते?
या लवलहरीचे उत्खननाचे काम पु न्हा स्वातांत्र्योत्तर काळात म्हणजे १९५८ साली सु रु
के ले , आलण मग जेंव्हा एका पाठोपाठ सु दां र कलाकृती बाहेर लनघू लागर्लया तेंव्हा या
’वाव’ ला राष्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणू न घोलर्षत के ले गेले यु नस्े कोने मात्र याला.
साली लदल १९९८ वर्लडड हेलरटेज चा दजा हा ा.
राणी उदयमतीने आपर्लया पतीच्या -राजा भीम देव च्या ,स्मरणाथड या “वावचे”
लनमाण कायड १०२२ मधे

१०६० पयंतच्या काळात के ले , म्हणू न याला रानीका वाव

म्हणू न ओळखले जातेवर्षड ४० साधारण पणे . या लवलहरीचे बाांधकाम चालले .
पू वीच्या काळी लदवांगत पती भकवा पत्नीच्या स्मृ ती प्रीत्यथड समाजोपयोगी भकवा
धार्ममक वास्तू बनवण्याची परांपरा असावी, म्हणू नच या अर्ा ’वाव’चे लनमाण कायड
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हाती घेतले असावेपाांथस्थाांना . पाणी लमळावे आलण आरामही करता यावा हा उद्देर्
होता या मागचा वॉटर टेबल . गुजरातचा हा भाग म्हणजे तसाही पाण्याची कमतरताच.
पण बराच खाली असर्लयाने अगदी भर उन्हाळ्यातही पाण्याची टांचाई जाणवू नये,
हा एक उद्देर् असावा .’वाव’ च्या भभतीवर वेगवेगळ्या पु राणकाळातर्लया मु त्यांचे
कोरीव काम करून सजवण्याचे कारण धार्ममक उद्देर् असावा .
तु म्ही ’वाव’ च्या प्राांगणात पोहोचलात की बऱ्याच अांतरापयंत मस्त पैकी लहरवेगार
लॉन लदसते . लॉन मधू न चालत जाण्यासाठी एक टाइर्लस लावू न रस्ता बनवलेला आहे .
त्या रस्त्यावरून थोडां चालत गेर्लयावर तु म्ही त्या’वाव’ च्या जवळ पोहोचता, आलण
ती वाव लदसर्लयावर इतकां सु दां र बाांधकाम पाहू न

साहलजकच तोंडातू न ” वॉव”

लनघार्लयालर्वाय रहात नाही.
तु म्ही वाव जवळ पोहोचताच लतचा २२० फुट लाांब, आलण ६८ फुट रुां द असलेला
आकार पालहर्लयाबरोबर लतच्या भव्यतेची कर्लपना येते, ही लवहीर १०० फुट खोल
आहेआलण त्या काळात के वळ मॅन्यु अल लेबर ने . हे काम करायला ४० वर्षड लागले
यात काहीच आश्चयड नाही.
जलमनीच्या लेव्हल पासू न सु रु होणाऱ्या पायऱ्या तु म्हाला खाली वाव मधे खालच्या
लेव्हल पयंत म्हणजे थेट पाण्यापयंत घेऊन जातात या पायऱ्याांवरून उतरताांना एक .
गोष्ट लक्षात येत,े ती म्हणजे एका राांगेत सरळ पायऱ्या नाहीत, तर सू यड मांलदराच्या
कुांडातर्लया पायऱ्याां प्रमाणे दोन तीन सरळ पायऱ्या , आलण मग आडव्या पायऱ्या
अर्ी रचना आहे म्हणजे पायऱ्या उतरताना तु मचे तोंड एकदा खालच्या लदर्ेने .
असते, तर दोन पायऱ्या उतरर्लयावर आडव्या पायऱ्या असर्लयाने तु म्ही वाव च्या
भभती कडे पहाता.
पायऱ्या अर्ा करण्याचे कारण पू वीच्या सू यड मांलदराच्या पोस्ट मधे ललहायचे राहू न
गेले, ते आता इथे लललहतोय हे के वळ लदसायला चाांगलां लदसतां म्हणू न नाही ., तर
लोकाांच्या सु रलक्षततेचा लवचार यात के लेला आहे जर उतरताांना एखाद्याचा पाय वगैरे .
.घसरला तर एकदम लवलहरीच्या तळार्ी जाऊन पोहोचू नये हे कारण असावे
पू वी अडाळजची वाव पालहलेली असर्लयाने मनातर्लया मनात त्या वाव र्ी तु लना के ली
जात होतीपण खरां साांगायचां ., तर ते योग्य ठरणार नाही दोन्ही वाव ची .
लर्र्लपकारीता पू णपड णे वेगवेगळी आहे, या वाव मधे दर्ावताराचे पू ण लचत्रण के लेले
आहे च्या वर कोरीव कलाकृती ८०० ., मु त्या वापरून ही वाव आतू न सजवलेली
आहे, तर अडाळज च्या वाव मधे मात्र कोरीव कामावर जास्त भर लदलेला आहे.
रानीका वाव मधे द्र्ावताराचे पु णड लचत्रण के लेले आहे यातले वराहावतार आलण .
त्याच सोबत नाग कन्या .वामनावताराचे लर्र्लप अलतर्य सु बक आलण रेखीव आहे,
62

देवकन्या, श्रृ ांगार करणाऱी स्त्री, मलहर्षासु रमर्मदनी, लक्ष्मी नाराय़ण, िह्मा, लवष्णू , गणेर्
अर्ा अनेक लनताांत सु दां र प्रतीमा कोरलेर्लया आहेत .

रॅलडर्नल गुजराथी डीझाइन आजही गुजरात मधे साड्य़ाांवर हेच लडझाइन थोडा फार ..
.बदल करून वापरले जाते
स्त्री वाचकाांना, गुजराती साड्य़ाांच्या लडझाइनचा एक खास पॅटनड मालहती असेलच .
तोच पॅटनड इथे दगडाांमधील कोरलेला लदसतो म्हणजे आजही जे लडझाईन रॅडीर्नल .
.इथे त्याचे फोटो देतोय . गुजराती साड्याांमधे वापरले जाते ते दहा र्तकां जु ने आहे
या लवर्षयावर काही जास्त लललहण्यासारखां नाहीच, जे काही आहे, ते पहाण्यासारखां
आहे ! तरीही हा एक लहानसा प्रयत्न !

63

सू यड मांदीर -मोढेरा

सू यड मांदीर म्हांटलां की कोणाकड आठवतां पण लततकां च सु दां र असलेले एक सू यड मांदीर .
. अहमदाबाद जवळ आहे म्हणू न साांलगतलां तर कदालचत लवर्श्ास बसणार नाही
बऱ्याच गोष्टी आपर्लया जवळ असर्लया की त्याकडे दुलडक्ष के ले जाते..हे पण तसांच .
हेलरटेज वास्तू या मला नेहम
े ीच भु रळ घालत आर्लया आहेत हेरीटेज वास्तू च
ां ी कला .
कुसर पालहली भकवा मोठमोठे दगड वर कळसा पयंत चढवलेले पालहले की हे काम ”
त्या” काळी

कसां बरां के ले असेल हा प्रश्न पडतो भारता मधे सवडसामान्य जनतेला .

जरी हेलरटेज वास्तू च
ां ी पवा फारर्ी नसली, तरीही पु रातत्त्व लवभाग आपलां काम चोख
कलरत असतो.
अर्ा पु रातन वास्तू जो पयंत कोणी जाणकार दाखवत नाही, तो पयंत त्यामधला
आनांद तु म्हाला लमळू र्कत नाही, जर या वास्तू च
ां ी मालहती साांगणारा कोणी नसेल तर
मग उगाच काहीतरी कोरीव काम के लेलां मांदीर पालहलां , बस्स्स, यापेक्षा जास्त काही
समाधान लमळत नाही पण तेच जर एखाद्या जाणकार व्यक्तीने दाखवले की त्या .
वास्तू ला एक वेगळां च पलरमाण या बाबतीत मी थोडा .प्रालत होतां )डायमेन्र्न(
पू वी एकदा लर्रपू रजवळ उत्खनन .नर्ीबवान आहे असे म्हणायला पालहजे सु रु
असताांना श्री अरूण कुमार र्मा हे जागलतक ख्यातीचे आर्मकओलॉलजस्ट भेटले होते ,
आलण त्याांनी उत्खनन सु रु असताांना कसे काम के ले जाते ते प्रत्यक्ष दाखवले होते .
त्या बद्दल पण पू वी या ब्लॉग वर” उत्खननाच्या साईटवर” म्हणू न लेख लललहला
होताया वेळेस पण जेंव्हा सू यड मांलदराजवळ पोहोचलो ., तर लतथे एक जाणकार
आर्मकओलॉलजस्ट पटेल साहेब भेटले , त्याांनी आम्ही कोण कुठू न आलो ही प्राथलमक
चौकर्ी के ली आलण अलजबात काही आढेवेढे न घेता मांदीर दाखवायला आमच्या
सोबत आले.
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मेहसाणा अहमदाबाद पासू न ! ७० एक लकमी असेलेले एक र्हर मेहसाणाचां .
औद्योलगक दृष्ट्या असलेले महत्त्व हे त्याच्या आसपास असलेर्लया ओ एन जी सी
च्या ऑलफससाईट्स/ आलण

अमू लचे

कलेक्र्न सेंटर मु ळे आहे इथे येणारे .

बहु तक
े लोकां याच ऑलफसच्या कामासाठी येत असतात पण माझ्या मते .,
अहमदाबादला लफरायला म्हणू न आर्लयावर इथे सू यड मांलदर, रानीका वाव, आलण
पटोला साडी , पालहर्लया लर्वाय अहमदाबाद भेट पू णड होऊच र्कत नाही.
पु ष्पावती नदीच्या लकनाऱ्यावर अहमदाबाद पासू न साधारण ८०९०- लकमी
अांतरावर माांढेरा गावात इसाली एक १०२२.स. सू यड मांदीर बाांधले गेले. सोलांकी
वांर्ाचे राज्य असताांना आलण भहदू धमाच्या भरभराटीचा काळ असताांना जे काही
बाांधकाम झाले , त्या मधले हे एक !मांलदर पालहले, की त्याकाळच्या भहदू डायनेस्टीची
लकती भरभराट झाली होती हे लक्षात येतेमांलदराच्या बाांधकामासाठी . जयपु रचा सॅडां
स्टॊन वापरला गेला आहे इतक्या दुरून त्या काळी हा सॅडां स्टोन कसा आणला .
.असेल हा प्रश्न मनात येतोच

मांलदराचे बाांधकाम पू णड करण्यासाठी ३८ वर्षड लागली

असे म्हणतात.

मांलदर बाांधण्यासाठी ही अर्ी लाकडी पाचर वापरलेली आहे..दोन दगडाांच्या मधे .
ही अर्ी कोरीव काम के लेली असांख्य मांलदरां भारतात आहेत , मग या मांलदरात लवर्ेर्ष
काय? मांलदराच्या आवारात प्रवेर् के र्लयावर मोठा बलगचा आहे हे मांदीर तसे .
लोकवस्ती पासू न त्या काळी दूरच असावे इथे आर्लयावर देवदर्डनापू वी लोकाांना .
त्या . अांघोळ वगैरे करता यावी म्हणू न नैसर्मगक पाण्याचे एक कुांड बनवलेले आहे
काळी खरां म्हांटलां तर’वाव’ म्हणजे लवहीर बाांधण्याची पद्धत होती पण इथे मात्र एक .मोठे कुांड बाांधलेले आहे पाण्यापयंत पोहोचता यावे म्हणू न पायऱ्या बाांधलेर्लया आहेत .
लाकडी पाचर वापरली जायची त्याचे खू णा अद्यापही

दोन दग एकत्र ठेवण्यासाठी

चौकोनी आकाराच्या या कुांडाला सौंदयड लाभले आहे ते .काही लठकाणी लदसतात
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मांलदराांच्या १०८ सभोवताली असलेर्लया पायऱ्याांनी आलण त्या पायऱ्याांवर असलेर्लया
च .मु ळे ारधाम यात्रा करणे प्रत्येकाला र्क्य होत नसर्लयाने या १०८ मांलदरातील
देवताांचे दर्डन घेतले की झाले , अर्ी भावना होती.

सू यड मांलदरातला सगळ्यात आवडलेला भाग म्हणजे हे कुांड..
कुांडाच्या पायऱ्याांचे एक्झॅक्ट चोकोनी असलेले आलण अगदी र्ेवटच्या लमललमीटर
पयंत एकसारखे असलेले आकार, आलण रचना खरांच मनमोहक आहेत मांलदराच्या .
जवळ पोहोचलो, की इथेच आपण त्या वास्तु च्या प्रेमात पडतो.
सगळयात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या मांलदराचा कळस हा अगदी बरोबर “ककड
वृ त्ता”वर येतोकुांडा र्ेजारी. सू यड मांदीर आहे म्हणू न तसे बाांधले असावे . एक ५२
खाांब असलेला सभामांडप आलण नांतर त्या मागे

सू यड मांदीर बाांधलेले आहे एका.

आठवडे असतात ५२ वर्षाचे, म्हणू न मांलदरासमोरचा हा सभामांडप

५२ खाांबावर

बाांधलेला आहेप्रत्येक खाांबावर धमड!, अथड, काम मोक्ष अर्ा जीवनातर्लया चारही
महत्त्वाच्या गोष्टींचे लर्र्लप कोरण्यात आलेले आहेत. दुदैवाने या साठी सॅडां स्टॊन
वापरर्लयाने सगळ्या मु त्यांचे कोरीव काम बरांच लझजले आहे.
या मांलदराची उांचीती ! देखील बरोबर ५२ फुट आहे मांलदराच्या ईर्ान्य लदर्ेला एक .
या स्टेज वर पू वीच्या काळी नाच गाण्याचे कायडक्रम .स्टेज बनवलेले आहे भकवा ईर्
स्तवन होत असावे.
मु ख्य मांलदरामध्ये एक सू यड मू ती पू वी होती ती बहु तक
े नांतरच्या काळात कुठे गेली
याची मालहती उपलब्ध नाही आख्यालयका नु सार मु सलमानाांनी ती तोडली ( .– पण
याला काहीच आधार नाही २१ ककड वृ त्तावर असर्लयाने दर वर्षी एक लदवस म्हणजे . )
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जू न रोजी सू याच्या मू र्तीच्या चेहऱे ्यावर गाभाऱ्यात प्रकार् पोहोचतो या लदवर्ी .
.सू यड प्रकार्ाचा खेळ पहाण्यासाठी बरेच लोकां येतात

श्रु ांगार करताांनाखाांबावर कोरलेली प्रलतमा ..
प्रत्येक खाांबावर धमड,अथड काम मोक्ष धमड .या चार मू ल भू त गरजा कोरर्लया आहेत – म्हणजे एखादा रामायण महाभारताचा प्रसांग , अथडज्या मधे त्याकाळच्या धांद्याच्या देवताांचा म्हणजे लवर्श्कमा आलण जसे र्ेती वगैरे करणारी माणसां, झाडां
तोडताना लर्र्लप वगैरे इतर दररोज के ली जाणारी कामां कोरलेली आहेत काम म्हणजे .
आलण मोक्ष म्हणजे लवर्ष .काही सांभोग लक्रया करतानाची लर्र्लपां कोरलेली आहेत ण
् ू,
सू य,ड कुबेर , लर्व इत्यादी देवाांची लर्र्लपां कोरलेली आहेत प्रत्येक लर्र्लप हे .
वेगवेगळ्या लवर्षयाला जरी वालहलेले असले , तरीही ते एकाच खाांबावर कोरले आहे हे
लवर्ेर्ष थोडक्यात ., पू वी च्या काळी धमड अथड काम मोक्ष या सगळ्या बाबींना काही
लठकाणी अगदी सारखे महत्त्व लदले जायचे.
मांलदराच्या बाहेरची लर्र्लपां ही थोडी वेगळी आहेत लवद्या सगळ्यात म्त्त्वाची ., ही
गोष्ट हजार वर्षापू वी पण सवड मान्य होती, म्हणू न लवद्येच्या
लर्र्लप

देवतेचे सरस्वतीचा

मांलदराच्या सवोच्च म्हणजे कळसाच्या जवळ कोरलेले आहे.

सवोच्च लठकाणी लवद्येच्या देवतेचे सरस्वतीचे लचत्र कोरलेले आहे.
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, म्हणजे

मांलदराच्या बाहेरच्या भागाकडे पालहले तर सगळ्यात खालच्या भागात म्हणजे
पायाजवळ १०८ हत्ती कोरलेले आहेत, आलण प्रत्येक हत्तीची सोंड ही वेगवेगळ्या
लदर्ेला वळलेली कोरलेली आहेया पैकी बरेच हत्ती खराब झाले अस .ले तरी अजू न
काही हत्तींचे सौंदयड मात्र अजू नही लदसू न येते लहान मु लां जेंव्हा मांलदराला प्रदलक्षणा .
घालतील तेंव्हा त्याांच्या नजरेच्या टललयात येतील अर्ा तऱ्हन
े े ही हत्तीची लर्र्लपां
कोरली आहेत .
पू वीच्या काळी साधारण चौदा वर्षड वयाच्या मु लाला स्त्री पु रुर्षाांच्या सांबध
ां ातील ज्ञान
लमळावे अर्ी अपेक्षा असायचीत्यामु ळे चौदा वर्षाच्या मु लाच्या . नजरेच्या उांचीच्या
टललयावर येईल अर्ा तऱ्हन
े े मांलदराच्या चारही बाजू ने सांभोग लचत्रे कोरलेली आहेत
– ज्या मधे समू ह सांभोग , भकवा त्या सांबध
ां ातील इतर लवर्षयही वजड नाहीत आजच्या .
यु गातसु द्धा आपण सेक्स एजु केर्न असावे की नसावे या बद्दल चचा करतो,पण
कुठर्लयाही लनणडयावर येऊ र्कत नाही, पण पू वीच्या काळी मात्र ते अस्स्तत्वात होते
ही वास्तलवकता लकती अलवर्श्सनीय वाटते नाही??
याच्या लचत्राांच्या वरच्या उांचीवर, म्हणजे लतसऱ्या टललयात मोठ्या आकारात

सू यड

देवाची सात घोडे असलेर्लया रथावर बसलेली प्रलतमा, तसेच कुबेर , अलसरा
इत्यादींचे कोरीव काम के लेले आहेइथे एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ., की सांभोग लचत्रे
ही अलतर्य लहान आकारात, तर इतर देवाांची आलण अलसराांची लचत्रे ही त्यापेक्षा दहा
पट भकवा त्याहू नही जास्त मोठ्या आकारात आहेत , म्हणजेच र्ालररीक गरजाांपेक्षा
आध्यास्त्मक गरजाांना मोठेपण लदले गेलेले आहे.
समु द्र मांथन,सीतेचे अपहरण, हनु मानाच्या सांलजवनी आणण्याचा प्रसांग वगैरे बरेच
प्रसांग पण लचलत्रत केलेले आहेत पण सॅडां स्टोन वापरर्लयाने नैसर्मगक लझज झार्लयाने नीट कोण ीतरी दाखवर्लयालर्वाय आलण समजू न साांलगतर्लयालर्वाय समजत नाही .
पटेल साहेब सोबत होते, म्हणू न त्याांनी सगळां काही व्यवस्स्थत समजावू न साांलगतले ,
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पटेल साहेब म्हणाले की परतीच्या रस्त्यावर एक “वाव” म्हणजे स्टेप वेल च्या
उत्खननाचे काम सु रु असलेले लदसेल ही स्टेप वेल पू र . व
् ीच्या काळी गावातर्लया
लोकाांच्या पाण्याचे साधन होती फूट १०० फूट ते ७० इथे सामान्यपणे लवलहरींची खोली .
हल्ली आपण बोअर वेल पण लततकीच खोल करतो -असायची, आलण साधी लवहीर ही
२५ फुटा पयंत खोल असते-हे पोस्ट फार मोठां होतांय..असो .

तु म्ही कधी लतकडे

गेलात, तर पहाताांना काही गोष्टींची मालहती असावी म्हणू न हे पोस्ट!
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ई साहहत्य प्रहतष्ठान
बारा लाख मराठी वाचका
ां साठी ई चळवळ

चार वषांपुवी स्थापन झाले ल्या ई साहहत्य प्रहतष्ठानने आजवर
आपल्या वाचका
ां ना दोनशेहून अहधक दजेदार मराठी ई पुस्तके
हवनामूल्य हदली आहेत. मोरया, मीरा, कृष्णा, गुरुदेव रववद्रनाथ,
स्वा. हववे कानांद, ववदा करां हदकर, ना धों महानोर, ग्रेस , नारायण
सुवे, लोकमान्य हटळक, छत्रपती हशवाजी महाराज असे एकाहू न एक
सरस हवषय आम्ही घेतले . सुमारे चारशे नवीन साहहत्त्यका
ां ना या
व्यासपीठावरून सादर केले . इांटरनेटवर मराठी भाषेतील साहहत्य
लोकहप्रय करण्याची चळवळ हहहररीने पुढे नेली. प्रेम आहण
सौंदयाबरोबरच
हवद्याथी
आहण
शेतकयांच्या
आत्महत्या,
दहशतवाद अशा ज्वलां त हवषयाांवरचां साहहत्य माांडलां . हवनोदाला
वाहहले लां ई श्टाप देऊन हसवलां. लहान मुलां ासाठी बालनेटाक्षरीची
हनर्ममती केली. शास्त्रीय सांगीताची समज तरुणाांत येण्यासाठी सांगीत
कानसेनचे ई वगग चालवले. नव्या कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ
म्हणजे नेटाक्षरी चालवले . तर महाराष्रातल्या हकल्ल्याांची माहहती
देणाया

पुत्स्तका
ां ची माहलका “दग
ु ग दग
ु गट भारी” द्वारे महाराष्रातल्याच
नव्हे तर जगभरातल्या मराठी मांडळींना मराठमोळ्या इहतहासाची
उभारी हदली. लवकरच आमचा ई-यत्ता हा ज्ञानवे ध घेणारा उपक्रम
सुरू होईल तर मराठीचां वै भव जे ज्ञानदेव तुकाराम अशा सांतांाच्या
पुत्स्तका
ां ची एक माहलका आपल्या भॆटीला येईल. केवळ कहवताच नव्हे
तर कथा कादांबया आहण गांभीर हवषयाांवरची पुस्तकेही आपल्याला
इथे हमळतील. तर तरुणाांमध्ये नव्या जगाला सामोरां जाण्याची वहमत
जागवणारां “उनाड” ही आता प्रहसध्द झाले आहे .
हदड लाखभर रहसका
ां पयंत दजेदार साहहत्य हनयहमतपणे हवनामूल्य
पोचवण्याची आमची परां परा आम्ही सातत्याने चालू ठेवूच. आम्हाला
हा उत्साह आहण प्रेरणा देणारी आपली पत्रेही येत राहू द्या. पण
मनात एक हवचार येतो. आपली वाचकसांख्या फ़क्त लाखभर
लोका
ां पयंत मयाहदत का? १२ कोटी मराठी माणसाांपैकी हनदान १२
लाख वाचका
ां पयंत तरी हे हवनामूल्य ई साहहत्य पोचलां च पाहहजे
असां नाही वाटत आपल्याला? आहण त्यासाठी काही फ़ार करायची
गरज नाही बांधो. आपल्या ओळखीच्या बारा लोका
ां ची, बारा मराठी
लोका
ां ची मेल आय डी द्याल? जास्त हदलीत तरी हरकत नाही. पण
हनदान १२ हमत्र वकवा नातेवाईका
ां ची मेल आय डी पाठवा. असे लोक
ज्याांनी मराठी साहहत्य वाचावे अशी आपली इच्छा आहे. एक लाख
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लोका
ां नी जर प्रत्येकी बारा आय डी पाठवले तर लाखाचे बारा लाख
व्हायला हकतीसा वे ळ लागणार?
बारा लोका
ां ची मेल आयडी पाठवणाया वाचका
ां ना आम्ही ई साहहत्य
पाठीराखे म्हणून वे गळे मानाचे स्थान देऊ. तुम्हाला आमच्या पुढील
प्रवासाची कल्पना देत राहू . तुमच्या सूचना मागवू . तुमच्याकडू न
मागगदशगन घेत राहू . आमच्या पुढील प्रवासाचे तुम्ही सहप्रवासी
असाल.
तर होर्णार ना ई साहहत्यचे पाठीराखे ?
फ़क्त आपल्या खास मराठी हमत्र नातेवाईका
ां च्या बारा मेल आय डी
खालील पत्त्यावर पाठवा.
esahity@gmail.com
खात्री बाळगा, या मेल्सचा कोणत्याही तहेने गैरवापर केला जाणार
नाही. त्याांना जाहहराती वकवा फ़ालतू मेल पाठवू न त्रास देणार नाही.
याांचा उपयोग केवळ चाांगले दजेदार मराठी साहहत्य पाठवण्यासाठी
केला जाईल.
अहधक माहहतीसाठी सांपकग :
www.esahity.com
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