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प्रतिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे. 
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दैनंहदन जीवनाि अनके आव्िान ेयेिाि. पहिल्यांदा कोणत्यािी आव्िानाला सामोरे जािाना 

िे खूपच कठीण वाटिं. पण पु् िा िसंच ककंवा दसुरं आव्िान समोर आल ंकी जुनं आव्िान सोप ं

वाटिंच. शशवाय नवनवीन आव्िानांना खखजवण्यासाठी मन ियार िोिं. अशी आव्िान ंपलेावण्याचं 

सामर्थयक वाढि जािं. आगथकक सामर्थयाकचा संबंध नसलेल्या दगुकभ्रमंिीसाठी शारीररक आखण मानशसक 

सामर्थयक तिथला तनसगकच देिो. अशा व्यायामशाळेि पायी जािाना कुठला िो खचक ? ऑकफसमधल्या 

खुचीचा आखण घरािल्या पलंगाचा कंटाळा आला. म्िणून सोिीला पलंग ....चाललो अलंग ..  

अगदी मध्यरात्री ३:०० वाजिा कसारा स्थानक गाठले. बािेर खासगी वािनांशी सौदा केला 

आखण दोन िासांनी आंबेवािी गावाि पोिोचलो. अनोळखी अंगणाि निेमीच्या ववश्वासाने दोन िास 

ववश्रांिीनंिर जशमनीच्या थंिाव्यान ेजागे आखण िवेिल्या गारव्याने िाजे केले. 



  

 एक पणूक पवकिरागं िोळ्याि पणूकपणे सामावलेली.... िावीकि ेअलंग, मधोमध मदन आखण 

उजवीकि ेकुलंग.... रागेंच्या पायर्थयापासनू स्विःच्या पायापयिं अनेक काल्पतनक वाटा.... आखण 

नजरेने शशखरावर मकु्काम. आिा फक्ि पाठीवरचं बोचकं पोिोचवण्यासाठी पायपीट सरुू..... 



  

सरुुवािीला कुलंगच्या हदशने े ‘सुंदर मािी रोि’ वरून उिरलो. इथनूच दरूवर गगयाकरोिक िोंगर 

चढिाना रंगीि मुंगयापं्रमाणे हदसले. िेथनू आम्िी सदु्धा मुंगीसारखे हदसि अस.ू वाट अतिशय 

सखुद.....’मोकळं शिे रोि’, नंिर ’सखुद सावली मागक’...औषधी वनस्पिींवर त्याच ेउपयोग सांगणाऱ्या 

अशभमानी मराठी पाट्या...शिरांपासनू िाटािुटीचा आनंद... ओबिधोबि दगिांवरून जाण्याशशवाय 

पयाकय नसला िरीिी िीनिी गिांशी जवळीक वाढू लागली. जवळ जािाना खऱ्या प्रतिमेचा प्रत्यय येऊ 

लागला. 

अलंग आखण मदनमधील खखिंीपयिं पोिोचण्यासाठी ओढ्यापयिं पोिोचलो. नेमका मागक 

सापिपेयिं चचाक, वादवववाद, सशमिी स्थापन करि शवेटी ओढ्यािल्याच दगिांवरून वानरसेना 

तनघाली. खखिंीच्या हदशनेे चाल ूलागलो, चढू लागलो, दम ूलागलो. जंगलाि वाटेि अनेक काष्टशशल्पे 

पिलेली िोिी. वळून मागच ेदृश्य पािायच ेलिाि आल ेआखण पनुःपु् िा वर चढून उभं रािून वळायची 

संधी शोध ूलागलो.  



  



  

 दीि-दोन िासांच्या चढणीनंिर बऱ्याच जणांचा आवाज कानावर आदळला. गिावर येणाऱ्याचंी 

संख्या पािून भारावलो आखण खखिंीपयिं आलो. खखिंीि पोिोचल्यावर दो्िी िाि बाजूला सरळ पसरल े

की िावीकि े अलंग आखण उजवीकि े मदन. दो्िीकि े जाणाऱ्या वाटा अरंुद असनू िोंगरकड्याला 

गचकटून जािाि. अलंगचा किा उजव्या िािाला ठेवि आखण िोल सांभाळण्यासाठी िाव्या िािािला 

काल्पतनक हदवा िेवि, झािीिून वर-खाली मागकक्रमण करि तनघालो. िी झािी स्विः उिारावर कशी 

जस्थर उभी राििाि आखण सपाट रस्त्यावर चालणाऱ्याला मात्र आधार देिाि िे आश्चयकच आिे.  

 दरूवरून जजथे मुंगया हदसल्या िोत्या त्या घळीि आिा स्विःच मुंगी बननू चढायच े िोिे. 

पाठीवर भलं मोठं सामान असिाना उभ्या खाचखळगयाि योगय हठकाणी बटुांचा तनमळुिा भाग ठेवि-

अिकवि आखण िािान े योगय दगि तनविून योगय हठकाणी पकिि सावकाश चढून गेलो आखण 

प्रस्िरारोिणासाठी, िी सरुू िोण्यासाठी आधीच्या गटाच ेउिरणे कधी संपिे याची वाट  पािू लागलो. 

थोिी मोकळी जागा काय शमळाली आखण तनसगक ्यािाळून पाठ टेकवली आखण गाढ झोपी गेलो.  



 



  

 अचानक कोणी िाक मारली आखण अतिउत्सािाि ‘मी जाणार वर’ म्िणि ियार झालो. 

आमच्यािले तनष्णाि प्रस्िरारोिक वर पोिोचलेिी िोिे. ककमान त्यानंा िरी वर जािाना पिायला िव ंिोिं. 

पण शवेटी स्विःच चढण्यास सरुुवाि केली. सरुुवािीला सोप्या खोबण्यांमध्ये िाि आखण पाय सिजपणे 

ठेवि दिा-बारा फूट अंिर सिज चढून गेलो. पण नंिर खाचा सापिनेा.  

 दरूवर पाय ठेवायला जागा शमळाली िर िािाने जोर कुठे द्यायचा? ओबिधोबि टणक दगिावर 

िाि कुठे ठेवायचा प्रश्न पिू लागले आखण दरीि कोसळले. फारच िारांबळ उिाली. खाली जायची इच्छा 

नािी वर जाण्यासाठी िाकद / सराव नसल्याचा िा पररणाम आिे िे उशशरा लिाि आल.े बराच वळे दम 

खाल्ला आखण आवंढा गगळला. पु् िा खाचा-खोबण शोध ू लागलो. मागक बदलला. पायाि बटू चढवले 

असिाना दो्िी पायांच्या केवळ बोटांवर जोर पिि िोिा.  



  



  

 ( िे बटू घािल ेनसिे िरीिी मी बटू का घािले नािी, असा ववचार येिो.) िािाच्या बोटांची टोकं 

खाचा शोधि िोिी. िी शोधिाना पायांची जस्थिी जास्ि वेळ िशीच ठेवणं योगय नािी िे अनभुवाने मािीि 

िोिं. चकूुन एखादी िनवुटी सापिायची आखण मग पाय ठेवायला नवीन जागा अंदाजानेच िपासायची. 

िोपयिं ह्या भल्या मोठ्या पिािाची किक छािी; अगदी मान वळविाना, वर खाली बघिानािी त्रास 

द्यायची. एखाद्या हठकाणी जस्थर झालो की मोठा श्वास घ्यायचो. ऑकफसमध्ये कागद आखण माउसला 

स्पशक करणाऱ्या िळिािांवर दगिांनी लेणी कोरली िोिी.  

 अधनूमधनू वरून खेचल्यामळेुिी प्रस्िरारोिण पणूक झाल.े प्रस्िरारोिण िा एकमेव खेळ आिे 

ज्याि पढेु गेलेला खेळािू मागच्या साठी थांबिो. खालनू येणाऱ्यांना वर खेचिो आखण पढेु जाणाऱ्यांना वर 

असेिी म्िणिो की िुम्िी पढेु जा !! अगदी शवेटच्या टप्प्याि िर दो्िी िाि, कोपर आखण िोकं ठेवि िसा 

आधार घेि मोकळ्या जागेवर ढंुगण टेकवले. साठ-सत्िर फुटांवर चढाई करिा करिा फारच दमनू गेलो. 

बसलो. घशाला कोरि पिली िोिी. खाली पािून िसिाना िी जाणवली.  



  



  



   एका बाजूला दसुऱ्या गटाच ेदोराच्या सिाय्याने उिरणे (रॅपशलगं) सरुू िोिे. पण त्या संस्थेसोबि 

आलेल्या मलुा-मलुींना योगय प्रकारे मागकदशकन शमळि नव्िि.े त्यांना केवळ कमरेला बांधनू रॅपशलगं 

सारखेच उिरायला सांगगिले िोिे. सगळा वळे वाचवण्यासाठीचा खटाटोप चालला िोिा.  एकेक करून 

आठ जणांनी प्रस्िरारोिण परेु केले. त्याि कािी नवखे असल्यान े अंदाजापेिा जास्ि वळे लागला. 

त्यामळेु ककमान अनोळखी लोकांसाठी िरी मी वेगाि चढून गेलो िोिो. इिरांनी वर येईपयिं बाजूलाच 

छोट्या गुिेि वर चढवलेले सामान ठेवले. िे सामान िुमच्यापेिा वगेाि आल ंअसा टोमणा नवख्यांना 

मारि िोिो.   



 



  

 प्रस्िरारोिण झाल्यानिंर िायसं वाटण्याऐवजी आभाळाि जाणाऱ्या पाच सिा पायऱ्या 

हदसल्या. त्या अरंुद जागेि प्रत्यि पायऱ्या चढिाना िावीकि ेिोंगराला फक्ि स्पशाकचा आधार आखण 

उजवीकि ेतनराधार आकाश. त्या पायऱ्या चढून गेल्यावर वळून पु् िा कािी पायऱ्या चढिाना वरच्या 

पायरीवर वाकून कोपऱ्यािल्या खोबण पकििाना पेटी वाजविानाची िािाची लयबद्ध िालचाल िोऊ 

लागली.  

 पु् िा अशाच वळणावर चढून पढेु पायऱ्यांऐवजी तनसरड्या मािीवर माि केली आखण 

अलंगच्या पठारावर सामा्य माणसाप्रमाणे चाल ूलागलो. इिक्या कठीण चढावानंिर इिका सरळ 

सपाट रस्िा आखण उंचावर िोंगरावर हदसणारी वास्िूची शभिं, िोंगरािली मोठी गुिा पािून त्या 

हदशनेे आपसकूच पाय वळल.े  एकेकाळी भटकून माणूस गुिेिच जाि िोिा.... 



 



  



  

  पाण्याच्या दोन अस्वच्छ टाक्या पािून नंिर पढेु वविीर आिे की काय असे वाटल;े पण 

शशवशलगंाभोविी िे दगिी कंुपण केलं िोिं. एका अप्रतिम जागेवर केवळ उभं असल्याचा 

आखण चालण्याचा आनदं अवणकनीय आिे! आखण िी िवा अनभुवणाऱ्यालाच िो आनंद ठाऊक 

आिे. गुिेकि े जाणाऱ्या पायऱ्या चढून गेल्यावर हदसणारे मदनगि आखण अलंगच े दशकन 

लोभस आिे. सयूकप्रकाशानसुार मदनच्या हदसणाऱ्या छटा, मदनचा वेश बदलिाि.  



  



  



   आठ जणांसाठी गुिेि सामान ठेवनू त्या जागेवर अतिक्रमण केले आखण 

पठारावर फेरफटका मारायला बािेर आलो. गुिेला फेरा देणाऱ्या पायऱ्यांवरून 

चढि आखण पढेु पायऱ्या शोधि उद्ध्वस्ि वास्िूंच ेअवशषे हदसि िोि.े त्यावरून 

गिाची एकेकाळची श्रीमंिी चटकन लिाि येिे. दरुून हदसलेल्या वास्िूच्या 

पलीकि ेमात्र पािण्यासारखे कािीिी नािी. केवळ शभिंी आखण त्याच आठवणी... 

उद्यासाठी मीिी आज सखुद आठवणी ियार करि िोिो. अशा आठवणींच्या 

कपाटाच्या ककल्ल्या मनाला ककल्ल्यांवर नेिाि.  



  



    वास्िूच्या शभिंीपलीकि े आशने े धाव घेिली. त्या समोरील पायवाटेन े गेल्यानंिर 

पाण्याच्या अकरा टाक्या एकमकेांशजेारी एका खोलवर जागेि अगदी रचनाबद्ध रीिीन े

मांिलेल्या आिेि ( पावसाळ्याि पणूक गोलाकार िलाविी बनि असावा; पण पावसाळ्याि इथे 

पोिोचणेिी तििकेच कठीण !) त्याच्या एका बाजूला जास्ि उंचीच्या पायऱ्या आिेि. 

वेगवेगळ्या टाक्यांमळेु एका टाक्यािंील खराब पाणी दसुऱ्या स्वच्छ पाण्याि शमसळि नव्िि.े 

सवाकि स्वच्छ टाक्यािील पाणी जेवण बनवण्यासाठी घेिल.े त्याि दोन छोट्या कासवांनी 

दशकन हदल्यान ेपाणी स्वच्छ असण्यावर ववश्वास वाढला. क्षितिजापयिं जािाजािा आणखी 

एका गुिेसमोर एक मिूी व स्िंभ हदसला.  



  



  



  

 कोणत्यािी िेत्राि यशाच्या शशखरावर जाण्याची आखण ववजयस्िंभ उभारण्याची कथा िी 

पदभ्रमणाच्या प्रवासाशी ककिी छान जुळिे !   

 रात्री गुिेि आधी चिा, नंिर सपू आखण नंिर िीन िास जेवण बनवण्यासाठी घालवली. याआधी 

भांिी घासायचं काम करायचो यावळेी बढिी शमळून आचारींना मदि करि िोिो. जेवण बनवणे िी कक्रया 

आखण िी संपवणे िी प्रतिकक्रया असेल िर ्यटुनचा गतिववषयक तनयम आम्िी खोटा ठरवला. कक्रया आखण 

प्रतिकक्रया या परस्परववरोधी असिाि िे खरं पण त्या समप्रमाणाि नसिाि  जेवण संपवण्यासाठी 

लागलेला वळे िा बनवण्याच्या वेळेपेिा ककिीिरी कमी िोिा !! 

 अंिराळािून अनकेजण टॉचकन े पािि िोिे; म्िणून थंिीपासनू दरू, गुिेि एकदम आि जाऊन 

चादरीि झोपलो. एकूण गुिेि ककमान साठजण झोपले िोिे पण साठ िजाराच्या संख्येन ेघोरि िोिे.  



  



  

 उजािण्याच्या आधी ‘सवककािी’ उरकून मदनसाठी आगेकूच केली. पु् िा आल्या हदशनेे झपाझप पावल े

टाकण्यास सरुुवाि केली. गिावरून उिरणाऱ्यांची संख्या जास्ि असल्याने आधी जाऊन दोर बांधण्यासाठी 

आमच्यािले ‘िज्ञ’ आधी पोिोचलेिी िोि.े उिरिाना सामान पाठीवरूनच ्यायचं असल्याने िेिी पाठीला 

नीट बांधलं. रॅपशलगं िे क्लायंबबगंपेिा सोप ंअसलं िरी मनाि मात्र पाठीमागची दरी िोिी. पाय िाठ ठेवनू 

उलट्या हदशने ेम्िणजे मागेमागे पाऊल टाकि सवांचा तनरोप घेिला. आखण दोरखंिावर ववश्वास ठेवि िळूिळू 

उिरू लागलो.  

 स्विःवर िा प्रयोग केलेला असला िरी अधे अंिर उिरल्यानंिर दमनू गेलो. कारण एखाद्या ञानाची 

उजळणी झाली नािी िर िे ववसरायला िोिं. यावेळी मी इंजजतनअरीगं मधली सतू्र े( फॉरम्यलेु ) आठवि िोिो. 

दोराचा व्यास, बोल्टचा व्यास; माझ्या आखण बॅगसाठी योगय आिे का? िो बोल्ट ककिी आि गेला पाहिजे? पण 

यावेळी कािीिी आठवनेा. सवांच ेउिरून झाले. या सपाट जागेवर  येण्याआधी दोर न बांधिा केलेले साधे 

प्रस्िरारोिण केले पण तिथे उिरणे मात्र थोि ेकठीण वाटल.े  



 



  

 ( िा अनभुव कािींसाठी माझ्यापेिा सोपा 
िर कािींसाठी माझ्यापेिािी कठीणिी गेला 
असेल ककंवा िोईल ) पु् िा खखिंीच्या हदशने े

तनघायला सरुुवाि केली. मदनच्या िोंगराि 

ककनाऱ्यावर खोदलेल्या पायऱ्या हदसिच िोत्या 
आखण फार उंचावरसदु्धा माणसं  पाहिली िोिी. 
या दोघांमधली वाट मात्र कल्पना करि िोिो; जे 

मला सिज शक्य िोिं. कारण या पायऱ्या कशा 
बनवल्या आखण त्या काळी का बनवल्या याची 
कल्पना करणं जास्ि कठीण िोिं. धळुीने 

माखलेल्या त्या पायऱ्यांवरून गेल्यानिंर 

िोंगराच्या कड्याशजेारील अरंुद जागेि सिज 

चालिाना कािी दगिानंी वाट अिवली आखण   

अचानक सावध िोऊन ओलांिली.  



  



  



  



  

 ......आखण पु् िा एकदा उभ्या सपाट खिकावर दोर बांधनू चढिाना आदल्या 

हदवशीचा अनभुव कामी आला. थोि े चढून पु् िा थोि ं खाली उिरून हदशा बदलली. 

तनरतनराळ्या ववगचत्र क िी करिाना पाय ठेवण्यासाठी जागा शमळायची पण लिान मलुाच्या 

पावलाची ? त्यािीपेिा कमी. बरं या िोंगराला दो्िी िािांनी घट्ट शमठी मारली िरी त्यान े

कवटाळलं नािी. िुम्िी वेगवेगळ्या मंहदरावर शशल्पे पाहिली असिील ककंवा परुस्कारासाठी 

जशा वगेवेगळ्या मतू्याक हदसिाि िशा शरीराच्या रचना कराव्या लागल्या.  कोणत्यािी 

िेत्राि उिरण्याआधी त्यािल ेबारकावे, खाच-खळगे शोधनू ि ेटाळायच ेअसिाि; पण इथे 

मात्र बारीक खाचखळगे शोधि बसाव े लागिाि आखण िेच यश देिाि. एकदाचा वर 

पोिोचलो. 



  

  पाण्याच्या ररकाम्या बाटल्या घेऊन आिा मदनचा उरलेला टप्पा पार करण्यासाठी चाल ूलागलो. 

खाली खखिं हदसेल अशा हठकाणी उभं राहिल्यावर मात्र मदन गिावर येण्याच ंआखण त्यासाठी केलेल्या 

मेिनिीचं साथकक झाल.ं इथनू हदसणारा अलंग, कुलंग, कळसबुाई शशखर, दरूवर हदसणारी आजोबा, 

ब्रह्मगगरी, मािुली, अनेक पवकिशशखरे, गार वारा, भंिारदरा धरणाच े पाणी, अलंगच े चंिकोरीसारखे 

हदसणारे पठार, कािी कािी आखण बरंच कािी.... िे सारं दृश्य अप्रतिम हदसिं. (वाचनािनू पाहिलेले 

रिनगि, ववश्रामगि, औढंा, अंजनेरी यांचिेी दरूदशकन िोि िोि.े)  मानवतनशमकि गोष्टी फारच छोट्या 

असल्याने त्यांच ेअजस्ित्व जाणवि नािी. जसजसे उंच जावे िसिसे इिक्या उंचीवर चढून शक्य तििकी 

प र्थवी बघण्याचा छंद जिला, याबद्दल स्विःलाच शाबासकी देि िोिो. िोंगराि खोचलेल्या, खोदलेल्या, 

कोरलेल्या, ववखुरलेल्या वळणाक िी कठीण पायऱ्यांवर चढिाना उत्साि वाढि िोिा.  



  



  

 ककमान यावळेी उजव्या िािाला आधार कमरेपयिं शभिं (रेशलगं) िोिी. कमान िुटलेल्या 

दगिी प्रवेशद्वाराशजेारी छोटी स्वच्छ गुिा आिे. पठारावर आल्याबरोबर समोरच पाण्याच्या कािी 

टाक्या आिेि. त्यािील एका िळ्यािील पाणी तनिळ, स्वच्छ, थंि आखण चवदार आिे. गि-

ककल्ल्यांवरच ेपाणी िे माझ्या टे्रककंगगरीच्या छंदामागच ेआणखी एक मित्वाच ेकारण आिे. असं 

पाणी एखाद्या दसुऱ्या गिावरच शमळिं. सुंदर पायवाटेवरून चढून गेल्यावर एक मोठी गुिा आिे. 

पु् िा येईन िेंव्िा इथेच रािेन. गुिेशजेारून उंच शशखरावर जाण्यासाठी आपसकूच पाय वळिाि. 

मदनच्या शशखरावरून हदसणारं दृश्यसदु्धा मोिाि पािणारं, नेत्रसखुद, अववस्मरणीय, मन शांि 

करणारं आखण बरंच कािी ....असं िोिं...नेिमी िोिं.  

 परि यायची इच्छा ठेवनू परिायची वळे झाली. उिरिानािी एका भल्या मोठ्या 

प्रकाशगचत्राच्या चौकटीि आपण प्रवेश करि आिोि असे पावलोपावली वाटि.े पायऱ्या चढिाना 

गुिघ्यावर जोर देि चढलो असलो िरी बऱ्याच पायऱ्या उिरिाना एक राजेशािी चाल येिे. मोकळ्या 

मोठ्या पाषाणावर फक्ि एक माणूस पाय ठेवले इिकी जागा असिाना खालनू येणारे बराच वेळ 

थांबिाि. आपल ंउिरून िोईपयिं. आपल्याला इिका मान क्वगचिच शमळिो िर का सोिा ? 



  



 



  

 पु् िा एकदा िोंगरककनाऱ्यावर पायवाटेवरून पु् िा कािळ उिरण्याची वेळ आली. िेंव्िािी एक गट 

प्रस्िरारोिण करि िोिा. ज्याप्रकारे िे नवीन मलुांना/ मलुींना खेचनू घेि िोिे त्यावरून िे नक्की 

प्रस्िरारोिण नव्ििे. खरोखरच प्रस्िरारोिण करायच े असेल िर शक्यिो गट मोठा नसेल याची खात्री 

करावी.  ज्यांना ‘गि बघणे’ साध्य करायच ेअसेल त्यांच्यासाठी िा असा अनभुव ठीक आिे; पण िस ेकरणे 

म्िणजे िो गि सर केला असे म्िणिा येणार नािी. पु् िा खखिंीपयिं आलो.  

 तिथनूच उिरण्याऐवजी अलंगच्या पायर्थयाशी जजथे छोटे प्रस्िरारोिण केले िोिे त्या हदशने ेजाऊन 

इथे पोिोचण्याआधी एक वाट खालच्या हदशने ेजािाना हदसली िोिी, िी वाट तनविली. थोिी तनसरिी मािी 

ओलांिल्यानंिर खिकािल्या बऱ्याच पायऱ्यामंळेु वेगान े उंची उिरून गेलो. इिकी आनंददायी वाट या 

कठीण गिाला असेल याच े आश्चयकिी वाटले आखण िी तनविल्याच े सचुले याचसेदु्धा कौिकु िोिे. छान 

ओलसर मािी, दो्िी बाजूला काटे नसलेली झािी, एकाच व्यक्िीसाठीची पायवाट म्िणजे िा प्रवासाचा 

सखुद शवेट िोिा. 
  



  

  शशखरांवर, ववववध दगिांवर तनपगचि पिून व्याविाररक जगाि िरवलेल्या यंत्राशी म्िणजे 

स्विःशी संवाद साधिा येिो; कारण िो अशाच हठकाणी संपकक  िेत्राि येिो. कोणत्यािी िेत्राि यशाच्या 

शशखरावर जाण्याचा आखण त्या जस्थिीचा आनंद अनभुवणे या प्रवासाची िुलना अशा प्रवासाशी सिज िोि.े 

म्िणून टे्रककंगगरी एकदा िरी अनभुवावी आखण स्विःच्या िेत्राि आभाळ पिाव ंिेिी जशमनीवर रािून....... 



ई साहित्य प्रतिष्ठान 

 

शमत्रिो 

 मी माधुरी अरववदं नाईक. 

ई साहित्य प्रतिष्ठानचा दगुक भ्रमण व प्रवासवणकनांचा ववभाग मी 
सांभाळि.े  

मला आज िुमच्याशी थोि बोलायच आिे. िुम्िी माझ ेसािारा- सज्जनगि  पुस्िक िुम्िी वाचले आिे. यापुवी 
िुम्िी मी शलिीलेली मालवण – शसधुंदगुक, िसेच खांदेरी उंदेरी, मािुलीगि िी पुस्िकंिी वाचली असिीलच. त्यामध्ये 
मी ककल्ल्यासोबि थोो्िी आजुबाजुची कफरण्याची हठकाणे देखखल हदली आिेि. या पुस्िकांचा उद्देश म्िणजे जर 
कोणी िसे तनयोजन करि असेल िर त्याला मदि व्िावी असा माझा िेिु आिे. पण त्याि पण शेवटी बरीच 
हठकाणे रािुन जािाि. िर आिा िी मदि िुम्िी मला करावी अशी मी अपेिा करि आिे. आज प्रत्येकजण कुठे 



ना कुठे कफरि असिोच. आखण िािाि िर मोबाईल असिोच त्यामुळे फोटो काढणे िे आलेच. िर िगेथलच फोटो 
िुम्िी आम्िाला पाठवा. ि ेअगदी प्रोफ़ेशनल िवेिच असे कािी नको. पण िगेथल सद्यजस्थिी िर आपल्याला 
कळेल.  हठकाणे म्िणजे कािी शशमला, मनाली, जम्मु काजश्मर , लेि लिाख नको. िर अगदी साधी साधी ठीकाणे 
आम्िाला शलिुन पाठवा. कोणी कुठे नािी गेले िरी आपल्या गावी िर सगळेच जािाि. 

प्रत्येक गावामध्ये एक सुंदर महंदर असि.े त्याची वषाकिुन एकदा यात्रा असि.े पालखी तनघि.े उत्सव साजरा केला 
जािो. कािीिरी गावाि प्रथा असि.े त्याची माहििी आम्िाला कळवा. िे वाचायला मला फार मजा येईल. आखण 
अशा आविीचा  देखखल एक वगक असेलच त्यालािी मदि िोईल. ि ेिुम्िी आम्िाला नक्की कळवा. आपण सवक 
शमळुन त्याचा एक ग्रंथ बनवुया.  

आिा बघा मी मालवण म्िणजे शसधुंदगुक ककल्याववषयी शलिले आिे. पण मला पुणक शसधुंदगुक जजल्ह्याववषयी 
माहििी िवी आिे. ि ेएकटी िर मी करु शकि नािी. त्यासाठीच मला िुमची मदि िवी आिे. िे पुस्िक जरी 
पजब्लश झाले असले िरी. अजुन माहििी जमा झाल्यास िी आपण आपल्या वेबसाईटवर कायमस्वरुपी ठॆव ु
शकिो. िे झाले एकट्या शसधुंदगुकववषयी िचे आपल्याला सवक जजल्ह्याववषयी करायच ेआिे. आिा सािायाकिील पण 



बयाकच स्थळांची मी माहििी देण्याचा प्रयत्न केला आिे. पण कफरण्यासारखे अजुन बरेच कािी आिे. ि े िुम्िी 
आम्िाला कळवा.  

आमच्या ग्रुपमध्ये ववशाल दळवी, भास्कर नारकर, पंकज घारे, स्वप्नील कारळे, नगचकेि जोशी, संकल्प चौधरी असे 
अनेकजण आपआपली टे्रक्स करून झाले की लगेच त्याबद्दलची माहििी कळविाि व त्यांच ेपुस्िक बनि जाि.े 
मिाराष्ट्रािल्या अशा ककल्ल्याबंद्दलच्या पुस्िकांच े अधकशिक आम्िी लवकरच पूणक करू. या अशभयानाि िुमची 
फ़ार फ़ार गरज आिे. िुम्िी लेखक व्िा. छायागचत्रकार व्िा. 

फार कािी शलिण्याची गरज नािी. जसे की बघा माझ ेमािेरच ेगाव नांदरु आिे. ि ेपुणे -नाशशक मिामागाकपासुन 
३ कक.मी. आि आिे.  

१. तिथे रामाच ेसुंदर मंहदर आिे. तिथे रामनवमीला मोठी यात्रा असि.ेयात्रा दोन हदवस असि.े पहिल्याहदवशी 
रामज्म साजरा केला जािो. संपुणक गावाि जेवण असि.े ज्या शियांना लवकर मुल िोि नसेल त्या मोठ्या 
श्रदे्धने रामाच्या पाळण्याची दोरी धरिाि.  



२. दसुयाक हदवशी बैलगाड्यांची शयकि असि.े ज्याने कोणी आिापयकि अशी शयकि बतघिली नसेल त्याच्यासाठी 
झाला िा नववन पॉइंट.  

३. माझ्या गावाि गिु, बाजरी, काकिी, गाजर, बटाटे,टॉमॅटो मका, वांगी, िुर, िरभरा,िी वपके िोिाि. 
४. गावाि एक िोंगरावर खंिोबाच ेआखण शनीच ेमंहदर आिे.  खंिोबाच्या िोंगरावर दर रवववारी आखण पौखणकमेला 
गावकरी खंिोबाची िळी भरिाि. 
५. गावाि एक िळे आिे. तिथे पावसाि फार छान वाट्ि.े बाजुला सवक हिरवेगार िोि.े बाजुला एक छोटे मंहदर 
आिे. कशाच ेि ेमाहिि नािी. पण आिा मी नक्की शोध घेईल. मंहदर आिे िे कळाले ना बस िर झाले आपले 
काम. 
जेव्िा केव्िा पुण्याच ेपुस्िक बनेल िवे्िा िी माहििी मला उपयोगी नक्की पिले. 

घाटकोपर – खंिोबा मंहदर :-  

घाटकोपरला िोंगरावरिी खंिोबाच ेमोठॆ मंहदर आिे. दर रवववारी तिथे भरपुर लोक जािाि. तिथे जाणारा रस्िा 
थोिा खराब असला िरी. वरिी गेल्यावर फार छान वाटि.े वरुन बरीच मुंबई बघिा येि.े िसेच ववमानिळावर 
उिरणारी- उिणारी ववमाने पण येथुन हदसिाि. 



सायन :-  सायन म्िणजे शशव येथे ३५ एकरावर मिाराष्ट्र नेचर पाकक  आिे. इथे  फुलपाखरु उद्यान देखखल  
ववकशसि केले आिे. धारावी बस िपेो समोर िे पाकक  आिे. पाकक ला नाममात्र ५ रुपये प्रवेश फी आिे.  िे ककिी 
जणांना माहिि आिे. िा आिा जे तिथे कामातनजम्मि जाि असिील त्यांना महिि असेल.  

बस, असेच कािी िुम्िाला शलिुन पाठवायच ेआिे, आखण जमल्यास एखादा फोटो. एवढे िर नक्कीच करु शकिा 
ना? त्या सवक माहििीच ेव्यवजस्थि संकलन करण्याच ेकाम माझ.े  

माधुरी अरववदं नाईक. 
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