
सोनेरी वर्षातील गिरनषर पररक्रमष 
 
२०१६ चा एप्रिल महिना. मी बरेली मध्ये िोते. ततथे गेल्यापासून व्िाट्स अप आणि फेसबुकचा वापर 
खपू वाढला िोता. एका गु्रपवर गगरनार पररक्रमेची पोस्ट आली. मला गगरनारला जायचेच िोते. 
काययक्रम बतितला तर १२ नोव्िेंबर म्ििजे माझ्या वाढहिवसालाच पररक्रमा सुरू िोिार िोती. नंतर 
गगरनारवरिी जायचे िोते. मी लगेच त्या याते्रत सामील झाले. वीस हिवस सुट्टी घ्यावी लागिार 
िोती, तीिी ममळवली. लगेच प्रवमानाचे बुककंग केले. परतीचे reservation करताना वय ४९ 
मलहिल्यावर लक्षात आले की मला ह्या वर्षी ५० वे वर्षय लागिार आिे. 
 
बाप रे एवढी मोठी झाले मी? मला असे अजजबात वाटत नव्िते. पि सोनेरी वर्षय सुरू िोिार म्ििून 
आनंििी झाला. 
 
१ नोव्िेंबरला मी िथम टे्रनने हिल्लीला गेले. मीनल केकरे आता हिल्लीला रािते. िेिी अगिी माझ्या 
मनासारखे झाले िोते. मी ततच्या िरी जाऊन जेवून वगरेै प्रवमानतळावर पोचले. ततथनू प्रवमानाने 
गोव्याला कुलिेवतेच्या िर्यनाला पोचले. कुलिेवतेचे आणि कुलिेवाचे िर्यन, कंुकूम अचयन वगरेै करून 
मी मुंबईला पोचले. ७ आणि ८ नोव्िेंबरला आम्िी मुंबईच्या चौिी मैत्रत्रिी नामर्कच्या मैत्रत्रिीकडे 
जाऊन आलो. जुन्या आठविी आणि नवीन मजा करून आम्िी परत येत असतानाच नोटबंिीची 
िोर्षिा झाली. 
 
मला गगरनार याते्रचे २००० रु. भरायचे िोते. त्यामुळे सकाळीच बँकेत रांगेत उभी रािून ४००० रु 
काढले. २००० रु.ची गुलाबी नोट मला पहिल्याच हिवर्ी ममळाली. जुनागडसाठी टे्रन कल्याििून रात्री 
१० नंतर िोती. टे्रनने आम्िी सवयजि जुनागडला पोचलो. ततथे गेस्ट िाऊसमध्ये एक खोली जस्त्रयांना 
आणि एक पुरुर्षांना िोती. गगरनार पररक्रमा म्ििजे गगरनार पवयताभोवती जे जंगल आिे त्यातनू त्या 
पवयताची ििक्षक्षिा करिे. फॉरेस्ट डडपाटयमेंट फक्त वर्षायतून ४ हिवस िा रस्ता मािसांना मोकळा ठेवते. 
एरवी इकडे वाि मसिं असतात. पररक्रमा मागय ३६ कक.मी. आिे. मागायत पररक्रमा करिाऱयांसाठी 
अन्नछत्र, चिा ची सोय असते. जे रात्री स्वतः स्वैपाक करतात त्यांच्यासाठी रे्तकरी भाज्या वगरेै 
फुकट िेऊन येतात. आम्िी सुध्िा एक रात्र मुक्काम करिार िोतो. 
 
रात्री आयोजकांनी आम्िाला सूचना हिल्या. खरे तर ते सतत चालण्याची िॅजक्टस करायला सांगत 
िोते. पि िचडं उन्िाळा आणि भरपूर बैठे काम ह्यामुळे मी बरेली मध्ये अजजबात चालले नव्िते. 
वजन वाढले िोते. पि सवय गचतंा ित्तगुरंूवर सोडून मी िुसऱया हिवर्ी पररक्रमेला तनिाले. रात्री 



झोपण्यासाठी अथंरूि पांिरूि असल्याने पाठीवर जड सॅक िोती. सुरुवातीला सवाांच्या बरोबरीने 
चालत िोते पि कािी अंतरावर चढ सुरू झाला आणि मी मागे पडले. बाजूने लाखो लोक जात िोते, 
त्यामुळे आपल्या बरोबरचे लगेचच हिसेनासे िोतात. 
 
मी पािी पीत आणि ित्तगुरंूचा जप करत चालत राहिले. अर्ी खपू वेळ चालले आणि अचानक चढ 
संपला. गु्रप मधले कािी जि मुद्िाम थांबले िोते ते भेटले. मग छान िवास चालू झाला आणि आम्िी 
पहिल्या थांब्याला पोचलो. ते अन्नछत्र िोते. ततथे जेवून पुढे जायचे िोते. मी प्रवचार करत िोते 
वाढहिवसाला अन्नछत्रात काय जेवायचे? त्यापेक्षा उपासच करू या. पि ततथे जेविे compulsory 
असते. गेले तर काय अततर्य सुंिर जेवि िोते. नंतर ताक सुध्िा. सवयजि जेवून ताजेतवाने झाले. 
 
ह्यापुढे िोिा िोिांनी एकत्र जा असे सांगगतले िोते. त्यािमािे मी आणि माझी ततथेच झालेली मैत्रीि 
तनिालो. पि माझा वेग अततर्यच कमी असल्याने ती हिसेनार्ी झाली. पि मी चालत राहिले आणि 
मला पुन्िा मुद्िाम थांबलेला एक गु्रप ममळाला. रस्ता िगड धोंडयांचा िोता आणि मला फ्लॅट फूट 
असल्याने पाय कुठे टाकावा िे सुध्िा समजत नव्िते. रे्वटी वीरेंद्र नावाच्या एका मुलाने माझी सॅक 
िेतली. मंिार, गिेर् आणि सागर ह्या ततिांनी मला इथे पाय टाका ततथे पाय टाका असे सांगत 
अक्षरर्ः पावलोपावली मित करत चालवले. त्या ततिांच्या रूपाने ित्तगुरु च धावून आल्यासारखे 
वाटले. 
 
असा खपू िवास झाला आणि मग पायऱया लागल्या. तेव्िापासून सागर िा मुलगा माझ्याबरोबर िोता. 
नंतर उतार लागला तेव्िािी मला आधार लागला. आम्िी िोिे जजथे थांबायचे िोते ततथपयांत आलो. 
पि आमच्यापैकी कोिीच हिसेना. आम्िी पुढे गेले असतील असे समजून आिखी पुढे गेलो. 
अन्नछत्रवाले जेवण्याचा आग्रि करत िोते. पि आमचे लोक न भेटल्याने कािीच सुचत नव्िते. 
 
रे्वटी एका हठकािी िुकानाच्या जवळ खुचीत मी बसकि मारली. मला आिखी चालिे अर्क्य िोते. 
मला ततथे बसवून सागर २ कक.मी. मागे जाऊन गु्रपला र्ोधनू आला. माझी सॅक वीरेंद्रकडे िोती. ततथे 
एक प्लॅजस्टक अंथरलेले िोते. त्यावर एक बाई तनजण्याच्या तयारीत िोती. ततच्याबरोबर िोन मुलेिी 
िोती. थोडी जागा िोती. मी ततला प्रवचारले मी इथे झोपू का? ती िो म्ििाली. ततच्याकडचे पांिरुििी 
ततने मला हिले. 
 
इतक्यात सागर ततकडे आला. गु्रप ममळाला नव्िता. तो आपि जेव ूम्िित िोता पि मला आता 
उठिे अर्क्य िोते. रे्वटी तोिी न जेवता झोपला. मला त्यानेिी एक पांिरूि हिले. थडंी बऱयापकैी 
िोती. त्याने माझ्या तळपायांना मलमिी लावले आणि म्ििाला माझी आई असती तर मी लावले 



नसते का? मला श्रीपाि श्रीवल्लभ भेटल्यासारखे वाटले. 
 
रात्री आकार्ात चदं्र चांिण्या बित आणि गगरनार मधील मसध्िांचे वास्तव्य जािवत झोप लागली. 
४:३० ला जाग आली. लगेच उठून पुन्िा चालायला सुरुवात केली. िातप्रवयधी, चिा झाला. सगळे जि 
पररक्रमावासीयांना जजतकी मित करता येईल तततकी करतात. तासभर चाललो असू आणि गु्रप मधले 
लोक भेटले. ते िी खपू काळजीत िोते. आम्िी भेटल्याने सगळे आनंहित झाले. उरलेला िवास 
सिजतेने करून ७ वाजता गेस्ट िाऊसवर पोचलो. आणि गािीवर स्वतःला झोकून हिले. सकॅ ममळाली. 
मोबाइल बतितला तर वाढहिवसाचे msg आलेले िोते. 
 
खपूच नाट्यपूिय रीतीने माझे सोनेरी वर्षय सुरू झाले िोते. 
 
त्याच हिवर्ी रात्री गगरनार पवयत चढायचा िोता. त्यासाठी सूचना िेण्याची ममहटगं िोती. तेव्िा 
अचानक आयोजकांनी आिल्या हिवर्ी माझा वाढहिवस िोता िे जािीर करून मला केक कापण्यास 
बोलावले. खपू मोठा केक आिला िोता. पाच जिींनी मला ओवाळले. सवाांनी रु्भेच्छा हिल्या. ित्यक्ष 
गगरनारला माझा वाढहिवस साजरा झाला िे मला माझे मोठे भाग्यच वाटले. 
 
त्यानंतर सवयजि गगरनार चढण्यासाठी तनिाले. गगरनार िे ित्तगुरंूचे तपश्चयेचे स्थान आिे. १०,००० 
पायऱया चढून गुरूमर्खरावर गेल्यास िगडात उमटलेल्या ित्तगुरंूच्या पावलांचे िर्यन िोते. मी सुरुवात 
केली पि कािी पायऱया चढल्यावर पुढे जािे र्क्य नािी असे वाटले. मग ततथनूच मर्खराला साषटांग 
नमस्कार करून मी गेस्ट िाउस मध्ये परत आले. नंतर सोमनाथला जाऊन आम्िी मुंबईला परत 
आलो. 
 
िुसऱया हिवर्ी प्रवमानाने हिल्लीला पोचले. पुन्िा हिवसभर मीनलकडे मुक्काम करून रात्रीच्या टे्रनने 
मी पिाटे बरेलीला पोचले. ह्या िोन वेळच्या भेटीमध्ये मीनल माझी जवळची मैत्रीि झाली. 
 
बरेली मध्ये खपू थडंी सुरू झाली िोती. मागच्या वर्षीच्या मानाने थडंी जास्त असनूिी मी ती सिन 
करू र्कले. माझे रुटीन सुरूच िोते. पूिय हिवस कामात जात िोता. 
 
जानेवारी महिन्यात माझी मैत्रीि स्वाती हिचा फोन आला की मी मे महिन्यात तुझ्याकडे येिार आिे. 
हिल्लीची मैत्रीि मीनल सुध्िा येिार िोती. मग आम्िी नैतनताल आणि कॉबेट पाकय ची हट्रप प्लॅन 
केली. त्यात आिखी िोन मैत्रत्रिी सुध्िा सामील झाल्या. ट्रीप प्रवर्षयी चचाय, बुककंग र्ॉप्रपगं ह्यात वेळ 
मजेत जाऊ लागला. 



 
एप्रिल मध्ये मीनल कडे २ हिवस र्ॉप्रपगं साठी जाऊन आले. ह्या वेळी मीनल बहििीसारखी वाटायला 
लागली. १२ मे ला ४ मैत्रत्रिी बरेलीला आल्या. १३ ते १७ मे आम्िी नैतनताल आणि कॉबेट पाकय च्या 
सिलीचा आणि एकमेकींच्या सिवासाचा आनंि लुटला. पुन्िा बरेलीला येऊन रुटीन सुरू केले. 
 
मी माझा ५० वा वाढहिवस बरेली मध्ये साजरा करायचा असे ठरवले िोते. पि जून महिन्यात अर्ी 
िटना िडली की मी ३ महिन्यांत जॉब सोडण्याची नोटीस हिली. त्यानंतर ३ महिने नेिमीिमािेच 
काम केले. मला रोखण्याचे ियत्न चालूच िोते. पि मी रेल्वे चे बुककंग करून टाकले. ३१ ऑगस्ट 
पयांत काम केले आणि मग १५ हिवस बरेली मध्ये रािून बरेली पहिली. मला फक्त कपडे च मुंबईला 
न्यायचे िोते. पि ते एवढे िोते की त्यातले अधे कुररयर ने मुंबईला पाठवले. बाकी फतनयचर, किज 
प्रवकला. ककचनमधले सामान ओळखीच्या बायकांना िेऊन टाकले आणि बरेली ते हिल्ली जािाऱया टे्रन 
साठी स्टेर्न वर आले. 
 
ती टे्रन ५ तास उमर्रा आली. बरेली आपल्याला सोडतेय की नािी असे वाटत िोते. पि आली आणि 
मी रात्री ९ वाजता मीनल च्या िरी पोचले. ततथे २ हिवस हिल्लीमध्ये कफरून लोटस टेम्पल, ओल्ड 
फोटय, लोधी गाडयन, कुतुब ममनार वगरेै पाहिले. ह्या वेळी मीनल माझी आई झाल्यासारखे वाटते. 
ततच्याकडून तनिून राजधानी एक्सिेस ने मुंबईला आणि टॅक्सी ने िरी पोचले. जो कािी आनंि झाला 
त्याचे वियन करायला र्ब्ि अपुरे आिेत. ३/४ हिवस रे्जारीच माझे चिा जेवि चालू िोते. मग िळूिळू 
मी स्वैपाक सुरू केला. रोज वेगवेगळ्या मैत्रत्रिीना अजूनिी भेटतेय. 
 
एक वेगळा अनुभव सुध्िा िेतला. एका अंध प्रवद्यार्थयाांचा पेपर मलिून हिला.  
 
’वाडा गचरेबंिी’ िे नाटक आणि ’बापजन्म’ आणि ’न्यूटन’, ’फास्टर फेिे’, ’कासव’ िे मसनेमे पाहिले. 
मुंबईचा पाऊस अनुभवला. 
 
रात्री १२ वाजता केक कापून ५० वरे्ष पूिय झाल्याचा आनंि साजरा केला. 
 
अश्या िकारे ह्या सोनेरी वर्षायची सांगता झाली. 
 

- डॉ. मंजिरी मणेरीकर 


