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भटक्यांची धळ
ु वड
सचचन कयकडे, मबांु ई.
९५९४५६६६७६.
sachinkakade@lastbench.co.in
ई सयचित्् प्रचतष्ठयन
अमतृ य ढगे, अांबरनयथ.
सयधे सधु े ट्रेकसक .
चवशयल नय्कवडी, चनलेश सकांु डे, सांकेत सयळांु खे.
सरु ज सकपयळ, पनवेल.
www.esahity.com
esahity@gmail.com
eleventh floor, eternity
eastern express highway
thane, 400604.

चवनयमूल्् चवतरणयसयठी उपलब्ध.
•
•

आपले वयचून झयल््यवर आपण िे फ़ॉरवडक करू शकतय .
िे ई पस्ु तक वेबसयईटवर ठे वण््यपवु ी चकां वय वयचनयव््चतररक्त कोणतयिी वयपर करण््यपवु ी ई सयचित््प्रचतष्ठयनची परवयनगी घेणे आवश््क आिे .
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रांग कयळ््य कयतळयचय... रांग तट बरुु जयांचय... रांग गयठीलय असल््य चजद्दीचय.. रांग पयठी बयांधल््य िद्दीचय.....रांग
सह्ययद्रीचय... रांग सयगरतटयांचय… रांग बेभयन लयटयांचय…रांग गड चकल्ल््यांच््य वयटयांचय… त््यवर कोरल््य इचतियसयचां वेड
उरयत आचण भगवय करयत घेतल््य वयदळयचय... रांग आ्ष्ु ् उशयलय घेऊन गड चकल्ल््यांच््य कुशीतल््य चयाँदण््य रयत्रीचय...
रांग चतच््य सोबत जयगल््य आचण जगल््य मैत्रीचय..
स्वरयज््यच््य अभेद्य आरमयरयच््य 'तयांबड्य' वयटेवर...
४ चदवस...९ बयईकस, १८ ट्रेकसक , ४ देवस्थयने, ५ चजल्िे, २६
चकल्ले. मांबु ई – कोकण – गोवय – कनयक टक – कोल्ियपूर - मांबु ई
असय १४५८ चकलोमीटर प्रवयस...
िी "भटक्यांची धळ
ु वड" स्वरयज््यच््य तसेच भयरती्
आरमयरयचे जनक "Father Of Indian Navy"
छत्रपती मियरयज चशवरय्यांनय. आचण स्वरयज््यतील आरमयरयच््य
अभेद्यतेसयठी एकचनष्ठ लढलेल््य सवक ज्ञयत-अज्ञयत मयवळ््यांनय

अपक ण...!!


गेल््य धळ
ु वडीतलय वषक भर न उतरलेलय नळीची वयट , िरीश्चांद्र, तयरयमती चशखर आचण सयधले घयटयचय रांग… सिय
मचिन््यपयसून भटक्यांच््य चवष्यत आलेली ’कोकण’ मोिीम…चतलय खुणयवणयरी उगवत््य आभयळयच््य रांगयांची, नयचगणीच््य
अांगयांची..चनळ््यशयर द्यक च््य पयांढ फ़ांु कर लयटय चक
ु वत…छत्रपतीं मियरयजयांच््य स्वनानयतल््य आरमयरयचय रुबयब..
स्वरयज््यच््य चदमयख चमरवत.. उभ््य सयगरी चकल्ल््यांनय… पु तीन चजल्ह्ययांनय जोडणयरी कोकणयची 'तयांबडी' वयट…
एकयलय एक जोडुन आलेल््य सट्ु ट ्यांसयरखयच जोडलेले …. गेल््य ठरयवयत
सिभयगी पण नेमकय ्य वेळेस बोटीवरुन िुकुम आल््यने ब्रयझीलमधल््य 'ररओ' त रुजु
व्िय्च््य आधी जड चदलयने “द्यक सयरांग” चवक्यने (चवक्यांत गय्कवयड) सपु ूदक के लेलय
पचिलय आचण सुियस पवयर कडुन दस
ु रय असे कोकण दगु क सफ़रीचे नकयशे… चवलयस दयदयांनी
त््यत परतीच््य वयटयांवर जोडलेले आणखी दोन चजल्िे आचण तीन चकल्ले … सगळ््य
ट्रेकसक ग्रपु वर आबयने पोिोचवलेली मोिीमेची वयतयक … एक दोघां म्िणतय म्िणतय मोचिमेत
सिभयगी १७ – १८ पोरां आचण त््यांच््य गयडट ्य … ठरलेल््य जोडट ्य…. चकलोमीटसक चय
खेळ… लयगणयरय वेळ …. खचयक ची गचणतां , ठरलेली कॉांट्री, पेट्रोलचय चिशोब… दोन चदवस
फोनवर चवलयस दयदयांशी आचण आदल््य चदवशी प्रत््क्ष भेटुन आबयसोबत मोचिमेचे
खलबत…. २६ चकल्ल््यांची मयचिती … मोचिमेचे प्र्ोजन अचधक चयर चदवसयचे चन्ोजन
…. Google Map Route चगरवत आचण डोक्यत चफ़ट के लेलय मोचिमेचय आरयखडय
आबासाहेब कापसे , मल
ु ांडु
फ़य्नल झयलेल््य १७ जणयांत चफ़रवत …
मोिीमेचे चशलेदयर, अथक मांत्री
अखेर चनघय्चांच असां ठरलां…..


चदवसभरयतली फ़ोनयफ़ोनी… चनघय्ची उत्सक
ु तय … त्यरीची शियनीशय …उगयच लयांबत चयललेली
सांध््यकयळ, ऑचफ़स सटु ल््यवर घरयप्ंत तयणलेली गयडी… घरी ्ेऊन दोन घयस खयऊन बॅगेत भरलेलय चयर चदवसयचय
सांसयर …एरी्यतल््य िोळीलय प्रदचक्षणेत नमस्कयर .. गयडीलय चदलेलय सेल्फ़ आचण सगळ््यांनी जमय्चां चठकयण ठरलेल््य
बेलयपरु कडे प्रस्थयन …अगदी पुरयणयतिी कुठल््यश््य अध््य्यत चलचिल््यगत १० ची वेळ चदलेली असली तरी शेवटचां
कुणी न कुणी १२ प्ंत ्ेणां.. त््यांनी नको असलेली कयरणां देणां.. मग ती चदल््यवर ्थेच्छ चशव््य खयणां… चनत््नेम पयर
पडलेले असे सगळे च सोपस्कर.. मांबु ईतून चनघणय ८ पैकी ७ गयडट ्यांवर मयगे बसणय-्यांनय गयडी चयलवतय ्ेत नयिी..
िे कळल््यवर गेलेली .. आचण “आतय आपलां ठरलां् तर ठरलां्” म्िणत टय्र मधे पेट्रॊल सोबत भरलेली िवय….
चनघतयनयचय फोटो… सोडय्लय म्िणनु आलेल््य वयडकरयांनी चदलेलय ’जपनु जय दोस्तिो’ िय कयळजीचय चनरोप घेत १६५
चकलोमीटर चय पचिल््य मकु कयमयचय टनापय “श्रीवधक न” सयठी कूच…
चदड लय वडखळ ..तीन लय मयणगयवयत घेतलेलय चिय.. चयर लय श्रीवधक नलय पोिोचय्च््य आधी आमच््यप्ंत
पोिोचलेलय गयरठय … चेक पोस्ट वरल््य पोलीस कयकयांशी गनापय.. रयत्रीच््य त््यसम्यतिी न कां टयळतय त््यांनी के लेली सांपणु क
तपयसणी.. सतककतय… शांकर बयपांच्ु ्य चल
ु त भयवयने श्रीवधक न लय सगळ््यांच््य
मकु कयमयलय के लेली फ़यईव्ि स्टयर सो्… वयघोलीवरुन त््य सांध््यकयळीच
पोिोचलेलय आचण उशयलय चकल्ल््यांच््य अभ््यसयचां पस्ु तक घेऊन ्थेच्छ दोन
प्रिर झोप कयढणयरय आमचय १७ वय गडी चवशयल नय्कवडी… आचण उरल््य
शेवटच््य प्रिरयची सरयव पडल््य अांगयलय थोडीफ़यर झोप म्िणनु आपयपली गयदीउशी घेऊन पियटेच््य कुशीत चशरलेले सगळे फ़ां टर..

विलास घाटगे , करी रोड
मोिीमेचे चशलेदयर, GPS दयदय

ज््यच््य त््यच््य ऑचफ़सच््य टय्चमांग ने वयजलेले.. आचण झटक्यत snooze mode वर गेलेले आलयमक … पण
सव् नसलेल््य कोंबडट ्यच््य आरवयने आलेली जयग.. Calculation मधे अधयक तयस वयढीव झोप झयल््यने सगळ््यांची
आवरयआवरीची घयई… गीझरचां गरम पयणी.. आधी एक – एक नांतर एकयच बयथरुम मधे चतघां-चतघां अशय उरलेल््यांनी
उरकलेल््य अांघोळी.. शांकर बयपांच्ु ्य विीनींनी सगळ््यांसयठी के लेलय इडली-सयांबयर-चटणी- असय सरांजयम बेत.. त््यवर
तटु ु न पडलेली पचिल््य दमयची फ़ळी… मग त््य मयऊलीने चदलेलय उरली सरु ली झोप उडवणयरय मसयलेदयर गरम गरम
चिय…
आजचय पोटोबय नांतरचय चवठोबय श्रीवक धन पयसून ९ चकलोमीटर अांतरयवर असलेलय “दचक्षण कयशी” म्िणजेच
"िररिरेश्वर" िररिरेश्वर सि कयलभैरव ्ोगेश्वरी, चसचिचवनय्क, मयरुती, चकनय वरचे चवष्णपु द,
गय्त्रीतीथक , वक्तीथक , सू्कतीथक , ्ज्ञकांु ड, चवष्णतु ीथक अशय पयवन दशक न आचण नमस्कयरयनांतर
... पन्ु िय घोटभर चिय-वडयपयव.. मग थेट िर िर मियदेव गजक नते ५ चकलोमीटरवर गयठलेली
"बयगमयांडलय जेट्ी"... तयसयलय एक अशय वेळयपत्रकयत आलेल््य फे रीच््य बोटीत चढवलेल््य
गयडट ्य... पढु च््य १५ व््य चमचनटयलय४ गयठलेलां "वेशवी" गयव... गयवयतल््य वयल्मीकीनगरयत
भरलेली मांडपी थयटयची गोटट ्यांची अनोखी टुनयक मेंट... चतथल््य मयईकवर चयललेलां त््य स्पधेचां
समयलोचन ऐकय्लय थयांबवलेली बयईक ..आठवलेलां लियनपण आचण चतथल््य वेगळे पणयचां "क्य
बयत" कौतुक... चतथली Match आचण पढु े चकल्ल््यप्ंत गयडट ्य चढवतयनयचय अवघड वळण
Patch सांपवत गयठलेलय चकल्ले बयणकोट....

शंकर सापते , नेरूळ
मोिीमेचे चशलेदयर, म्िोरके

संकेत साळं खे , डोंचबवली
मोिीमेतलय गडांु य

सबोध साळं खे , ठयणे

विशाल नायकिडी , वयघोली
फ़ोटोग्रयफ़र

मियबळे श्वरयने कोकणयत चदलेल््य लेकीसयरखी सयचवत्री नदी... चतच््य आचण सयगरयच््य सांगमयवर खयडीचां रक्षण
करत शतकयनशु तक उभय ग्रीक प्रवयसी चनालनीने पचिल््य शतकयत नोंदवलय “मांदगोर” तथय "मांदयरचगरी" , कोन्िीजी आग्रेंनी
चजांकल््यवर नयवयजलेलय "चिांमतगड" ... पेशवे आचण ई ांग्रज ्य अभद्र सां्क्त
ु यने तुळयजी आांग्रें कडुन बळकवल््यवर " फोटक
चव्िकटोरी्य" म्िणवून घेत नांतर इांग्रजयांनी पेशव््यांनय उसनय आिेर के लय.. तोच चगरीदगु क
"बयणकोट" चकल्लय.
्य इचतियसयलय असलेलय पय्थ््यच््य गणपती मांचदरयपयसून .. चिु बयजांनु ी जयांभ््य
दगडयत कोरून कयढलेलय खांदक.. पढु े दगडी मचिरपयचय उत्तरयचभमख
ु दरवयजय त््यच््य मयगे
आत बयजूस पियरेक-्यांच््य देवड्य, उजव््य ियतयच््य देवडीत पयण््यचे सिय िौद....
नगयरखयन््यप्ंतचय सबु क चजनय... पूवक-पचश्चम चदशेलय तटयवर पोिोचणयरे २ चजने...
पचश्चमेकडल््य तटयबयिेरील बरू
ु जयतली पियरेक-्यांसयठी खोली... बज
ु लेली चविीर....
वेळयसच््य वयटेवर चसद्दी ने बयांधलेलय गप्तु दरवयजयचय "पयणबरू
ु ज" िय छोटेखयनी
भूगोल.... थोडयफयर फोटोचय चकलकचकलकयट आचण चदवसयतलय दस
ु रय चकल्लय
"िणे" कडे प्र्यण.

बयणकोट सोडल््यवर... पढु े रयिून वयट शोधत... जीपीएस जबयबदयरीचे म्िोरके चवलयसदयदय, शांकर बयपू आचण मी…. मध््े
इतर रय्डसक ... मयगे शेवट सगळ््यांच््य कयळजीलय आबय... मयगे असलेलय रय्डर आरश््यत चदसलयच पयचिजे.... तसय
ठरवलेलय चन्म... सां्मी वेग... मयगे बसणय-्यांच््य ओवरटेक करतयनय, घयटदयर वळवणयवर मयगून ्ेणय सयठीच््य
खुणय... एककलमी सस
ु ूत्रतय, सस
ु ांगतय अशय चन्ोजनयत के ळशी ते आांजलयक ५० चकलोमीटर

सस
ु यट रयईडलेलां िणे बांदर... चतथली दृष्टीक्षेपयतली दगु क चौकडी
त््यतलय पढु यरी शोभणयरय सूवणक दगु क , त््यलय कवच असे फत्तेगड,
कनकदगु क , आचण िणे (गोवय चकल्लय)...
गयडट ्य बांदरयवरच लयवत …चतथल््य बोट वयल््यशी
मोचिमेचे अथक मांत्री आबयसयिेबयांच््य वयटयघयटी सांपल््यवर
“सवु णक दगु क ” च््य भेटीसयठी चकनय लय पढु च््य पयचव््य
चमचनटयलय लयगलेल््य दोन नौकय … आधे इधर आधे उधर च््य
फ़ॉम््क ल्ु ्यत चवभयगले सब चसपयिी… चशमग््यचनचमत्त चतथल््य कोळी बयांधवयांचय उत्सव ..
उत्सयि.. नयवेचे पज
ु न.. आसमांती
ज्ज्कयर… नजरेच््य
टनाना्यनांतर जवळ ्ेत चयललेलय
तरण््यबयांड मयवळ््यच््य अफ़यट
रयांगडट ्य रुपयचय देखणय “सवु णक दगु क ”
…
चकनय पयसून चवसयव््य चमचनटयतलय त््यच््य पय्यशी रुतलेल््य दगड धोडट ्यांशी टेकलेल््य…. “बॅगय ठेवय इथांच..
तुम्िी ्य जयऊन कयळजी नकय करु .. पण लवकर ्य” अशी िमी देत.. आम्िी उतरल््यवर नयवयडट ्यांनी चयर पयऊल अांतर
पढु ां जयउन समद्रु यत नयांगर टयकुन पयकक के लेल््य दोन्िी नौकय…

चशलयियरयांनी बयांधलेलय ...सोळयव््य शतकयत आचदलशयिीत असलेलय, १६६० मधे चशवरय्यांनी तयब््यत घेत
बळकटी चदलेलय... स्वरयज््यतल््य अचयट बयांधकयम, कयरयगीरी.. कौशल््यची छयप उमटलेलय इचतियसयचय सोनेरी सयक्षीदयर
... १६८८ मध््े मघु ल सरदयर चसद्दी कयसीमचय वेढय... त््यलय चफ़तुर खयसय चकल्लेदयर अचलोजी मोिीते…. िी खबर
लयगतयच चकल्ल््यतल््य सिकयरी मयवळ््यांनय सोबत घेत उण््यपु २० वषयक च््य स्वरयज््चनष्ठ तरुणयने चकल्लेदयरयलय कै द
करत के लेलय बांडखोरीचय अ्शस्वी प्र्त्न... मग मघु लयच््य कै देतून चशतयफीने सटु कय करून घेत उरयतल््य चजद्दीसकट
त््यने पन्ु िय पोित गयठलेलय चकल्लय… त््यने इतर मयवळ््यांचय वयढलेल््य आत्मचवश्वयसयसकट पयवसयळ््यप्ंत लढवलेलय

गड... मरयठट ्यांचय िय चचवटपणय पयिून चसद्दीने उठचवलेलय वेढय. ्य असयमयन्् कतक त्ु वयने पढु े ्ेणय
कयळयत ‘‘समद्रु यवरील चशवयजी’’ ओळखलय गेलेलय... त््यपढु ील १२ वषे चकल्लेदयर रयित इचतियस सोनेरी कयरकीदक
गयजवणयरय तो तरुण म्िणजेच स्वरयज््यच््य आरमयरयचे प्रमख
ु
'सरखेल कयन्िोजी आांग्र'े .. पढु े १७५५ मध््े पेशवे व इांग्रजयांच््य
सां्क्त
ु सैन््यने चजांकुन घेतलेलय ...१८०२ सयली ्शवांतरयव
िोळकरयांच््य भीतीने सैरयवैरय पळणय दस
बयजीरयवयलय आश्र्
ु
झयलेलय तोच िय जलदगु क "चकल्ले सवु णक दगु क "
एकुण १५ बरुु जयांच््य गडयलय पूवेस उत्तरयचभमख
ु ‘‘गोमख
ु ी"
दरवयजय… त््य समोर वयळूची पुळण त््यतल््य तोफय... उजव््य
तटयवरचां स्वरयज््यतील चकल्ल््यांचां बलस्थयन मयरुती....
पय्रीवर कोरलेले कयसव ... गोड पयण््यच््य चविीरी , तलयव
... वयडट ्यचे उध्वस्त अवशेष ... दोन कोठयरां..गडयच््य पचश्च
मेचय गुप्त दरवयजय.. चकल्ल््यच््य तटयवरुन चदसणयरे फत्तेगड,
कनकदगु क , आचण िणे आचण चनसगयक चां चविांगम दश्ॄ ्
पयित.. इचतियसयच््य पयऊलखणु यांचे ठसे चगरवत एक उनयड
सफ़र….

नयवयडट ्यच््य ियकय ऐकू आल््यवर नौकयांच््य चदशेने
चनघयलेली पयऊले… चनळ््यशयर सयगरयतल््य पयण््यचे
चठपके देियवर पडत असतयनय आमच््य आचण इचतियसयत
स्वरयज््यच््य पयठीशी खांबीर उभ््य चकल्ले सवु णक दगु यक लय
चनरोप देऊन पन्ु िय बांदर गयठल््यवर अवघ््य कयिी
चमचनटयांवर असलेल््य कनकदगु यक च््य भेटीस पय्ी
चनघयलेले भटके …

सवु णक दगु यच््य चदमतीलय एकयच कयतळयच््य उांचवटट ्यवर बयांधलेलय कनकदगु क … गडयवरच््य पय्री वयटय… डयव््य
चदशेचय कयळ््य पयषयणयतलय भककम बरुु ज …. कयतळमयथ््यवर उरलेली थोडीफ़यर तटबांदी, चकल््यवरचां लयईट ियऊस,
त््य लयईटियऊस मधे कयम करणय-्यांची घरां… इचतियसयची सयक्ष देत अजून तग धरुन असलेलय चकल्ले कनकदगु क …
गड पयचिल््यवर कोकम सरबतयचे प्रत््ेकी दोन दोन ग्लयस उडवत “चलो फ़त्तेगड” म्िणत फ़त्तेगडयकडे वळलेलय मोचयक .....

चशवकयलयनांतरच््य जांचजरेकर चसद्दी खैरयतखयनच््य उभयरणीतलय… त््यनांतर कयन्िोजी आचण मयनयजीं च््य
मयघयरी तुळयजींनी तयब््यत घेतलेलय… पेशवे- आांग्रें चवतुष्टयत इांग्रजयांच््य ियती गेलेलय ..नांतर पेशव््यांनय दयन झयलेलय…
सद्यकयळयत द्यक कडली तटबांदी … कनकदगु यक कडे चनघणयरय दगडी पल
ु .. इतके च अवशेष उरलेलय.. उरल््य सवक त्र परीसरयत
कोळ््यांची वस्ती… चतचे “कोळीवस्ती फ़त्तेगड” असे नयव असलेलय…पयऊण िेकटरी चकल्लय “फत्तेगड” …
१५ चमचनटयत िी भटकां ती आटपून ्य बांदरयवरील चौकडीतलय आचण सवु णक दगु यक लय च््य रक्षणयसयठी बयांधलेल््य त्र्ीतलय
शेवटचय चकल्लय चकल्ले िणे आचण पढु च््य वयटयांसयठी गयडीलय चदलेले सेल्फ़….

फ़त्तेगड , कनकदगु यक पेक्षय चवस्तयरयने मोठय आचण ब चस्थतीतलय . जचमन आचण सयगरचदशेच््य दिु रे ी दरवयजयचय िणे
चकल्लय … ….दरवयज््यतल््य चौथ च््य तळयलय वयघआकृती . डयव््य दरवयजयवर चिमख
ु ी गरुड “गांडभेरुड”… त््यने
पय्यत पकडलेले चयर ित्ती …. ३ कुत्र्यांनी एकमेकयांचे गळे आपयपल््य जबडट ्यत.. आचण पय्यत दोन दोन ित्ती…त््य
ित्तींनी आपयपल््य सोंडयांनी दस
ु र््य ित्तींच््य पकडलेल््य शेपटट ्य असे चशल्प … चकल्ल््यच््य तटयवरची मयरुतीची मतु ी
…. पय्-्यां असलेली पयण््यची चवचिर… आचण बयलेचकल्लय अशय भककम अवशेषयांचय “चकल्ले िणे उफ़क गोवय” चकल्लय….
िणे पयिणीनांतर लयगलेल््य भक
ु े ने थेट असदु मयगे १६ चकलोमीटरवर गयठलेली दयपोली… पोटयलय आधयर म्िणनू
मयगवलेली शयकयियरी थयळी… जेवतयनय सत्रु धयर आबयने दयभोळ जेट्ी वर
फोन करुन कयढलेली मयिीती … जेवणां आटपून पयऊन तयसयलय एक
असलेल््य पढु च््य सव्वय पयच च््य फ़े री बक
ु ींग सयठी पढु े गेलेले अधे वीर..
गयर सोलकढी च््य तीन वयटट ्य सांपवत… २७ चकलोमीटर असल््य दयभोळ
जेट्ी कडे…फ़े री चक
ु ु न्े म्िणनू जळगयव – मयले – दयभोळ – दयभोळ जेट्ी
अशय सस्ु सयटल््य लयगोपयठ गयडट ्य…
तरी नेमक्य पयच चमचनटयच््य फ़रकयने वेलदरु कडे जयण््यस िुकलेली
फ़े री.. मग त््य जेट्ीच््य उतयरयलय गयडट ्य लयवल््य लयवल््य अांग टयकून
पडलेली पोरां… घरी लयगलेले… घरुन आलेले.. ख््यली
खुशयलीचे… रांगपांचमीची दपु यर आचण “दपु यरची” ओसरल््यने
चमत्रयांचे आलेले सयलयबयदप्रमयणे ्य चदवशी एरी्यत िोणय
रयडट ्यांचे फोन.. दोन चयर चशव््य… िी नको असलेली चवश्रयांती
सांपल््यवर आलेली फ़े री … त््यत गयडट ्य टयकून वरच््य
मयळ््यवर कयतरवेळी…… सनसेट म्िणतयत तो पिय्लय जयगय
अडवून बसलेले सांक्य , चवलयसदय, इश्ल््य, आबय, शांकरबयपू,
सरु ज््य, आकयश , जीतु , चकरण, ज्ेश , ्यांच््य सगळ््यत चनवयांत के बीन शेजयरी बॅगयांच््य चढगय त १५ चमचनटयांची झोप
कयढणयरे सबु ोध आचण नीरज…. मयगच््य फ़े री वर असनु िी न घेतलेल््य चियची नेमकी ्य फ़े री वर सगळ््यांनय लयगलेली
तल्लफ़ त््यएवजी त््य कयकयांनी देऊ के लेली कुल्फ़ी ..पण आम्ियलय देतय् तर फ़क्त "फ़णसयची कुल्फ़ी द्यय"

असय पोरयांनी धरलेलय गमतीचय िट्…. फ़े रीने पोिोचवलेलां वेलदरु गयव…. चतथां उतरल््यवर ८
चकलोमीटरवर अांजनवेल आचण त््य गयवयत असलेलय "गोपयळगड कुठल््य चदशेलय ?" चवचयरय्च््य आधीच पोरयांचे 'अवतयर'
आचण गयडट ्यांचे नांबर पयिुनच चकल्ल््यकडे जय्लय ’चिकडसनु लेफ़्ट जयवय मग पढु सनु रयईटलय’ असे चतथल््य लोकयांनी
दयखवलेले रस्ते … सदु वै यने अांजनवेल गयवयत पोिोचल््यवरच पांकचर झयलेली शांकर बयपांचु ी गयडी … चतथां चवचयरपस
ु करुन
पांकचर वयल््यचां शोधलेलां घर.. “ मी १० चमचनटयत पोिोचेतो जमल््यस तुम्िी टय्र खोलनु ठेवय" असां पांकचरवयलय
म्िणयल््यवर आबय, बयपु , चनल््य आचण मी ्य पयटक टयईम मेकॅचनकस नी खोलून ठेवलेलय टय्र … पांकचर कयढुन
िोईस्तोवर चकल्लेदशक न घ््यवां म्िणत चट्रनाली मयरत गयठलेलय चदवसयतलय सियवय चकल्लय “चकल्ले गोपयळगड म्िणजेच
अांजनवेलचय चकल्लय”.

वचशष्ठी नदी च््य खयडीचकनयरी बयांधलेलय… आचदलशयिीकडून चशवशयिीने चजांकून घेत मरयठट ्यांच््य नौदलयसयठी बयांधलेली
गोदी…पढु ील कयळयत खैरयतखयन , तुळयजी आांग्र…
े पेशवे सरदयर चबलवलकर … इांग्रज… अशय एकय नांतर एक िुकुमतीत
रयचिलेलय... आचण पढु े सरकयरी अनयगोंदी कयरभयरयने चनव्वळ बेवयरस गवतयळ कुरण अशी सरकयर दरबयरी नोंद करुन
के वळ ३०० रुप्यांत मियरयष्ट्र शयसनयने चवकल््यने आतय खयजगीची मयलमत्तय झयलेलय … इचतियसयत स्वरयज््यची दौलत
इमयने इतबयरे सयांभयळणयरय… आतय बॅ ांकयचे कजक असल््यने सयतबय वर कजयक त असय चकल्लय तो िय ददु ैवी गोपयळगड उफ़क
अांजनवेलचय चकल्लय.
१५ बरुु जयांचय, तुळयजींनी बयांधलेलय बयलेकोट आचण खैरयतखयनने बयांधलेलय पडकोट …. छोटेखयनी प्रवेशियर
...जचमनीकडील बयजूचय खोल खांदक...बरुु जयांवर तोफयांसयठी बयांधलेले जयांभ््य दगडयचे भककम गोल चौथरे…. पूवक दरवयजय
आिे. परकोटयच््य टोकयलय समद्रु यकडील बयजूच््य कमयनी . चतथलय गप्तु
दरवयजय आचण त््यच््य समोरील… पयण््यचां टयकां …पचश्चमेकडे प्रवेशियर
त््यत चशरल््यवर दोनिी बयजूस पियरेकर््यांच््य देवडट ्य… तटयवरुन
चदसणयरय एनरॉन वीज प्रकल्प…. चकल्लेदयरयच््य वयडट ्यचे अवशेष,
त््यजवळील बयांधीव तलयव… कयिी घरयांची जोती असे अवशेष आचण
सबांध चकल्ल््यत खयजगी मयलमत्तय असल््यने आांब््यच््य लयगवडी असय
सयतएकरी … कजक बयजयरी चकल्लय…

शयसनदरबयरी मळ
ु आचण खरय गोपयळगड अशी नोंद असलेलय नस
ु तयच कयतळिी पयिुन खयली उतरुन गयवयत आल््यवर
पांकचर कयढुन झयलेली शांकर बयपूांची घेत.. वयटेल तेवढे पैसे मयगतय आले असते तरी फ़क्त पांकचर चे त््य मल
ु यने मयचगतले
५० रुप्े देत … त््यतिी त््यने िांडयभर सगळ््यांनय देउ के लेलां पयणी घेऊन…. एनरॉन वीज प्रकल्प मयगे १४
चकलोमीटरवरचां गिु यगर …. गिु यगर पयसनु …. वेळनेश्वर… नरवन.. मयगे ३२ चकलोमीटर वर अांधयरयत गयठलेली तवसयल
जेट्ी ….
तसां नशीबीच पयांडू असयवां म्िणून इथलीिी ५ चमचनटयनेच चक
ु लेली फ़े री… पन्ु िय तयसभर वय्य जयणयरय वेळ …
जेट्ीलयच लयगून असल््य पढु च््य आचण शेवटच््य असलेल््य दिय वयजतयच््य फ़े रीत गयडट ्य आचण सोबत अांग टयकणयरे
कयिी… आचण वरच््य डेकवर.. मोकळ््य आभयळयकडे पयित… लयईट ियऊसच््य फ़्लॅशकडे चभरती नजर फ़े कत… चजांदगी
को दआ
ु देत… सयतवय गड ज्गड 'नयईट ट्रेक' िोणयर ्य खूशीत गनापय टयकत उभे बयपु.. आबय..इशल््य, चवलयसदय
..चजतू.. सांक्य आचण मी असे आम्िी….
२५ चमचनटयने पलीकडे पोिोचलेली फे री बोट… ज्गड पोटक आचण खयडीवर चदमयखयत उभय २ चकलोमीटवर असलेलय…
आचण आजचय ठरलेलय मकु कयम चक
ु ल््यने…. आमचां पचिल््य चदवशीचां मकु कयमी चठकयण िोइल असय "चकल्ले
ज्गड" …

तयरेच््य जयळीतलय….बयलेचकल्लय आचण दरवयजयशेजयरी खोल खांदक … दोन बरुु जयांमधे लपवलेलय
दरवयजय…प्रवेशियरयवर नगयरखयनय .. ब पैंकी पडलेले असे त््यत के लेलां नांतरचां वयढीव कयम… दरवयजयवरील कमळयची
फ़ुलां …पियरेकर््यांच््य देवड्य आिेत. तटबांदीलय असलेल््य पय् .. छत नसलेलय तीन मजली कयन्िोजी आांग्रे वयडय ..
चतथली चविीर... गणपतीचे मांचदर.. त््यलगत चदपमयळ … बयांधणीत तटबांदी कोसळत असल््यने स्वत:िुन नरबळी जयत
तटबांदीत चजवांत चचणनु घेत बचलदयन करणय ज्बयचां स्मयरक … आचण ्य कथेमळ
ु े च ज्बय च््य नयवयने असलेलय
“चकल्ले ज्गड” …. भककम तटबांदी .. गोल बरुु ज…..त््यतल््य मयर््यच््य जयगय …जयांभ््य दगडयत कोरलेली गिु य आिे.
आत मोिमय्य देवीचे मांचदर.... मोबयईल आचण ियततल््य बॅटरीच््य उजेडयत तयसभर गड पयिुन झयल््यवर “आज मकु कयमी
ियच गड करयवय” अशी सगळ््यांची इच्छय… आचण सगळ््यांचेच अनमु ोदन…

रयत्रीचे सयडेअकरय िोत आल््यने जेवणयच््य सोईच््य कयळजीत गडयबयिेर आलेले आबय,चवलयसदयदय,
सांक्य, मी…. एकदय चवचयरुन घ््यवां म्िणून चतथां बयिेरच असल््य चौकीत के लेली जेवणयची आचण गडयवर रयितय ्ेईल
कय? अशी चौकशी… इथां फ़यर चकस्से िोतयत… इथां मकु कयम करणां चयांगलां नयिी.. िी पोचलस चौकी आिे… तरी आम्िी
बयिेर कय् अांगणयतिी एकटां जयत नयिी… भतु यटकी आिे … इथां थयांबू नकय , चयांगलां नयिी.. अशी चमळयलेली उत्तरां …
झोपय्लय कय् नय् पण परत रयत्री ्ेऊन त्रयस चदलय तर म्िणत सगळ््यांच््य सांमतीने रद्द के लय ज्गड मकु कयमयचय नालयन
… आचण आधी जेवय्चां बघू मग झोपय्चां म्िणत चकलोमीटरवरच््य अांतरयवर असलेल््य िॉटेलयत कोंबडी आचण मयसे
थयळीवर मयरलेलय तयव.. कयऊांटर वर रयिय्च््य सो्ीची चनष्फ़ळ ठरलेली चवचयरपूस … दोन घयस गेल््यने थोडय फ़यर
आलेलय चेव घेऊन मकु कयमयलय गणपतीपुळे गयठय्चय एककलमी कय्क क्म…
िेडलयईटच््य उजेडयत मऊ वय गतच असलेल््य डयांबरी रस्त््यवरून जयतयनय गणपतीपळ
ु े चकती लयांब ? चवचयरय्लय
सयडेबयरयलय लयगलेलां “रीळ” गयव… गयवयत चशमग््यच््य उत्सवयची चयललेली त्यरी… पढु े कशयलय जयतय झोपय चिथांच ्य
दयखवतो जयगय म्िणत त््य कयकयांनी अांधयरयत दयखवलेली िवेशीर कौलयरु छतयची प्रशस्त जयगय… बॅगय उतरवनु आपयपली
अांथरुण एकत्र करुन सगळ््यांसयठी जयगय करणयरे सगळे दोस्त… सांक्य इशल््य सरु ज चनल््यच््य अांगयत इतकां दमूनिी
चयललेली वळवळ… एके मेकयांवर कोटट ्य… थोडीफ़यर गांमत… अांधयरयतलां चयांदण््यांचां िसू… रेलीस्प्रे चय घमघमयट..
उत्सवयचे ढॊल वयजत असलय तरी क्षणयत आमच््य देियने के लेलय झोपेचय सोिळय….

वनलेश सकं डे ,नेरुळ
फ़ोटोग्रयफ़र

नीरज पिार
बोरीवली

सशांत मोहीते
बोरीवली

आकाश पाटील ,
नयलयसोपरय

पचिल््य सांपणु क चदवसयच््य Route Map सयठी इथे चकलक करय.

वकरण माळी
,बदलयपूर

सकयळी गयव उठय्च््य आतच उठून शेजयरच््य चवचिरीवर ियत पय् तोंड धवु ून.. अांघोळीसयठी पढु े एक एक करत चनघून
भर सकयळ.. उगवत््य स्ु यक सोबत कोस्टल रयईड करत रीळ , मयलगांडु चे… घयटदयर रस्ते ओलयांडत… २० चकलोमीटरवर
गयठलेलां गणपतीपळ
ु े …चतथल््य व््वस्थेतल््य सो्ीत उरकल््य सगळ््यांच््य आांघोळी …. मग एकत्र गपणती दशक न…
सभयगयरयत थोडांफ़यर देवयचां चचांतन… आज आधी चवठोबय आचण त््यनांतर के लेलय पोिे.. चमसळ.. चिय असय पळ्ु ्यतच
के लेलय पोटोबय… आचण आजच््य दस
चदवसयतलय पचिलय आचण मोचिमेतलय आठवय चकल्लय रत्नयगीरीतल््य “चकल्ले
ु
रत्नदगु क सयठी प्रस्थयन….
गणपती पुळे सोडल््यवर .. कयजीरभयटी.. आरेवयरे मयगयक ने मोचिमेचे ठरले चन्म एकसांग पयळत…. २५ चकलोमीटर वर
असलेल््य रत्नदगु क च््य पय्थ््यलय लयगलेल््य गयडट ्य…

बियमनी बयांधणीचय…आचदलशयिी आचण नांतर चशवशयिीतलय… घोडट ्यच््य नयलेच््य आकयरयचय १२० एकरी चगररदगु क
चकल्ले रत्नदगु क .. श्रीभगवतीचे चशवकयलीन मांचदर, इथली ओळख असलेलय तीन तोंडयचय भ्ु यरी मयगक .. लयईट ियऊस….
रेडेबरुु ज आचण त््यवर उभय स्तांभ… तटयवरुन उभां रयिुन चदसणयरय चविांगम सयगरी सौंद्क … परीसर…चकल्ल््यवर असलेलां
तळां आचण खोल चवचिर.. अशी अधयक तयसयतली भटकां ती झयल््यवर पय्थ््यच््य दक
ु यनयतुन ररचफ़ल के ल््य… नव््य घेतल््य
पयण््यच््य बयटल््य बॅगेलय बयांधनु … रत्नयगीरी … भयटट ्े … पयवस मयगे “पणु क गड” चकल्लय … असय २८ चकलोमीटर
पल्लय….

गयवयतनु चकल्ल््यकडे जयणय दोन वयटयांनी आलेले आचण वेगवेगळे पोिोचलेले
सगळे … चकल्ल््यच््य दयरयवरचे मयरुतीचे देऊळ.. चशवकयलीन बयांधकयमयची
छयप असलेलय... लपवलेलय दरवयजय… दरवयजयवर गणेश तसेच चांद्र- सू्यक ची
चशल्पे… दरवयजयच््य आत पियरेकर््यांच््य देवड्य... दगडयत कोरलेली कमळयांची
फ़ुलां … तटबांदीकडे जयणयरय पय्री मयगक …. . पचश्चम चदशेलय ढयसळलेली तटबांदी
आिे... पचश्चमेचय अफ़यट चनळ््य सयगरयचे दशक न देणयरय चदांडी दरवयजय
….गडकर््यांच््य वयस्तूचे अवशेष … तटबांदीवरुन गडयलय सांपणु क फ़े री… इतरिी
ट्रेकसक ची आपल
ु कीने चौकशी पयण््यची देवयणयघेवयण …थोडट ्यफ़यर गनापय….
पूणकगड पूणक बघून... पूणकगड आचडवरे - पयनेरे मयगे ३२
चकलोमीटरवर गयठलेलां नयटे गयव…
आचण ्शवांतगडय आधी पयिय्चय ठरलेल््य ५ चकलोमीटर वर असलेल््य
आांबोळगडयकडे रवयनय गयडट ्य ….

अजक नु य नदी आचण खयडीतीरी वसलेलय आांबोळगड… . समद्रु यच््य बयजूची जरयफ़यर तटबांदी….एक चवचिर …. वयडट ्यांच््य
जोती आचण एक तोफ़ ्यचशवय् चकल्ल््यवर रयचिलेलय फ़क्त पयचोळय … तो तुडवत मयघयरी चफ़रत चतथून एकयच
चकलोमीटर वर असलेल््य गगनगीरी मियरयजयांच््य मठयत दपु यरी घेतलेली
चवश्रयांती आचण सोबतीलय बयांधनु आणलेल््य सॅ ांडवीच च््य सयमयनयची
खोलयखोल आचण कयपयकयपी… प्रत््ेकी दोन दोन सॅ ांडचवचे सांपवल््यवर..
मयठयतलां गयर पयणी पोटयत गेल््यवर त््य मठयतल््य ओसरीवर टेकलेली पयठ
आचण आजच््य उरलेल््य चकल्ल््यांच््य इचतियसयची चदली घेतली मयचिती …
१० चमचनटयच््य पयवरनॅप नांतर … ्शवांत गडयसयठी उतरलेलां आबोंळगड गयव

चवजयपूरकरयांनी बयांधलेलय.. दरवयजयलगतची पय्री बैठक, पूवेचय गप्तु
दरवयचय,
, भककम बयांधणीचे बरुु ज..
पियरेक-्यांच््य देवडट ्य असे अवशेष असलेलय आचण २०१२ सयलच््य
मयिीती अचधकयरयत उघड झयल््य मयचितीनस
ु यर ३५ लयखयत
स्वरयज््यतलय गोपयळगडयनांतर चवकलेलय िय दस
ु रय चकल्लय "चकल्ले
्शवांतगड".
चदवसयतलय चतसरय आचण मोचिमेतलय अकरयवय गड ्शवांत गड करुन
स्वरयज््यच््य आरमयरयचय मयनचबांदू "चकल्ले घेरर्य म्िणजेच चवज्दगु क सयठी पुन्िय नयटे- जैतयपूर – सयगवे – चतरलोट -चग्े
मयगे चदड तयसयत चवज्दगु क असय ५० चकलोमीटर पढु चय टनापय…

वयघोटन नदी व सयगर सांगमयवर उभय.. चशलयियर रयजय भोज ्यदव ्यांनी १२ व््य शतकयत बयांधलेलय , चवज्नगर,
बियमनी, आचदलशयिी ्य रयजवटींनांतर चशवशयिीचय मयन चमळवत सयडे अडरय एकरयत चवस्तयरलेलय.... मरयठट ्यांच््य
आरमयरयचे प्रमख
ु कें द्र िोत... मघु ल...इांग्रजयांनय घेरी आणणयरय 'घेरर्य'.... त््यनांतर कोकण पट्ट्यतील इतर चकल्ल््यांप्रमयणेच
आांग्र.े .. इांग्रज आचण पेशवे अशय िुकुमतीत रयचिलेलय....१८७८ मधे जगयत पचिल््यांदय "िेचल्म वय्ूचय" शोध ज््य चठकयणी
लयगलय तोच िय "चकल्ले घेरर्य म्िणजेच चवज्दगु क "
्य इचतियसयलय मख्ु ् "िनमु ांत दरवयजय" ...त््यसमोर मियरयजयांनी स्थयपन के लेल््य मयरुतीचे मांदीर... रचनु ठेवलेले
तोफ़गोळे ...तोफ़...चजबीचय दरवयजयलय पडकोटयच््य तीन तटबांद्यय..तीन दरवयजे... आचण चतिेरी तटबांदी...
खलबतखयन््यची इमयरत.. भव्् सदर... घोडट ्यच््य पयगय, सदरेसमोरचय चन्ु ्यचय घयणय... बरुु जयवर बयांधलेल््य दोन
मजली इमयरती .... भव्् बरुु जयवर... रयणीवसय इमयरत... खुबलढय उफक बयरयतोपय बरुु ज....गणेश, रयम, िणमांत, द्यक

बरुु ज... तुटकय, चशकरय, चसांद,े शिय, व््ांकट, सजयक , चशवयजी, गगन, मनरांजन, घनची व पयन असे बरुु ज व
तटबांदीतील जांग््य, तोफ़यांसयठी झरोके .... चकल्ल््यवरून थेट खयडीखयलून गयवयतील आनांदरयव धळ
ु पयांच््य वयडट ्यत
उघडणयरां प्रचांड भ्ु यर...भवयनी मांचदर ... िेचल्मचय शोध चजथे लयगलय ते "सयिेबयांचे ओटे"... पय्री िौद ... चशलयियरी
धयन्् कोठयर... जचखणीचे मांचदर....जचखणीची तोफ़ असय भककम , आचण देखणय भूगोल... मग एकचत्रत गयरद ..
चदड तयसयच््य चयलत््य बोलत््य इचतियसयसोबत चवज्दगु क भेट झयल््यवर... थांडगयर पयण््यचे दोन घोट घेऊन.... ३२
चकलोमीटरचय चवज्दगु क -चग्े-परु ळ-वयडयतर-जयमसांडे मयगे देवगड ्य मोचिमेच््य पढु च््य चकल्लयकडे कूच...

टेकडीवरील बयलेचकल्लय.. गणपतीचे मांचदर... ... पूवक पचश्चम पसरलेली तटबांदी... त््यतील ३ बरुु ज...खोल
खांदक....तटबांदीच््य पूवक टोकयलय २ बरुु जयांच््य मध््े लपवलेलय गोमख
ु ी दरवयजय . दरवयजयच््य आतील बयजूस
तटबांदीतच िनमु यनयची मूती...बुरुजयवर जयणयरय जीनय...चचरेबांदी वयस्तू...कयतळयत खोदलेली टयकी...बरुु जयतल््य
जांग््य...तोफयसयठी झरोके ..चौथर््यांचे अवशेष चकल्ल््यवरची पोटक ट्रस्टची कय्यक ल्े .. लयईियऊस... द्यक कडली
तटबांदी... ओसरतय चदवस...उतरणीचय सू्क... लयटयांची गयज ... वय चय आवयज... सांथ..शयांत.. एक चनवयांत क्षण...

सांध््यकयळसकट आज लवकर सांपलय चदवस.. प्रवयस ... मक
ु यमयलय देवगड ते खयक्षी ते तीठय ते एल्े ते कुणके श्वर असय
१९ चकलोमीटर प्रवयस... मांचदरयशेजयरयच््य िॉटेलमध््े सगळ््यांची व््वस्थय... स्नयनसांध््य... मोबयईल चयचजंग सयठी
वेळयपत्रक .. थकव््यने चमटले डोळे ... जेवणयच््य ियकय... कोकणी मयसे थयळीवर तयव.. एक अचधक एक सोलकढी ग्लयस...
सकयळी बॉडी स्प्रे.. रयत्री रेली स्प्रे ्य सूत्रयसि चमटल््य डोळ््यवर आलेली आठवणींची प्रेम्.. चमत्रयांच््य खयांद्ययची उशी...
झोपेची कुशी.. मद्दु टलीतलय दस
ु रय चदवस सांपल््यचां चनव््यक ज समयधयन...
दसु -्य सांपणु क
चदवसयच््य Route
Map सयठी इथे
चकलक करय

प्रथमेश जाधि , चशवडी

जयेश िैती , मल
ु ांडु

प्रवणल गायकिाड , अांधेरी

देवळयतल््य घांटयनयदयने आलेली जयग.. अांघोळ उरकतयनयचे
आरतीचे सूर... त््यनांतर थेट गयठलेलय कुणके श्वरयचय गयभयरय...
मनोभयवे दशक न... षटकोनी प्रदचक्षणय.... आचण कुणके श्वर चमठबयव - आचरय - वय्यांगणी मयगे चतस चदवसयतल््य
पचिल््य आचण मोचिमेतल््य चौदयव््य भगवांतगडयकडे ३१
चकलोमीटरी चयल...

सयवांतवयडीकर आचण कोल्ियपूर गयदीतल््य लढय्यांचय सयक्षीदयर... एकय वगयक त ५ ्य सरयसरीची पय्थ््यची शयळय.. चतथून
पढु े गडयकडे जयणयरी १० चमचनटयची पय्वयट... ढयसळलेले तट बरुु ज... चसध्देश्वरयचे मांचदर...चचरेबांदी तळ
ु शीवांदृ यवन...
चिुबयजांचु ी जोती.... समोर चदसणयरी कयलयवल खयडी... गदक झयडयांवरून चकल्ल््यवर मक्त
ु वयवर असलेली वयनरां... चदड
एकरी चकल्लय... गड उतरतयनय पतांगय उफक बयणपयखरु उफक स्वगी् नतक क उफक सरु गां ी उफक नांदन इतकी नयव असल््य
paradise flycatcher पयखरयने चदलेलां दशक न.. वयटेत अडवणयरय कयळयशयर चवांचु...

शयळे च््य ओसरीवर ठेवेलेल््य बॅग उचलून पय् उतरलेलय भगवांतगड.. इश्ल््यने गयडीवर वयळत घयलत
तसेच ठेवलेलां शटक आचण िेल्मेट.. ते कुणी चोरू न्े म्िणनु आम्िी गडयखयली ्ेईप्ंत वयट पयिणयरे म्ियतयर बयबय... थोडी
कयनउघडणी.. भरतगडयकडे चनघण््यआधी फे सबक
ु वरचे फोटो पयचिल््यवर चिमयचल प्रदेशयतून स्वयमीजींचय आलेलय
मोचिमेची चौकशी करणयरय आचण मित्वयची चठकयणां सयांगणयरय फोन.... भरत गड ते भगवांत गड असय चचांचोळ््य गयव, वयडट ्य
वयटेने झयडय झडु पयतुन मसरु े गयवयप्ंतचय ४ चकलोमीटर प्रवयस... भरतगडयच््य पय्थ््यलय भेटलेलय सयवांतवयडीवरून
आलेली १० वी गयडी आचण १८ वय गडी सांतोष ठयकूर ... गयवयतल््य म्ियतय मयऊलीने गडयवर पयण््यची सो् नयिी
म्िणनु सोबत चदलेली पयण््यची कळशी खयांद्ययवर घेत चढलेलय चकल्ले भरतगड

सयवांतवयडीकरयांनी बयांधलेलय भरतगड.. गडयच््य दोन्िी बयजुचे बरुु जयलय लयगनु च पचिलय असे दोन दोन दरवयजे
..दरवयजयच््य आत पियरेकर््यांची देवडी..डयवीकडील तटबांदीजवळचां मांचदर चौथर््यवर देवचसि मियपरुु षयचां
मांचदर...त््यसमोरचां तुळशी वांदृ यवन.. २०० फूट खोल चविीर...चवचिरीच््य तळयशी एक गप्तु दरवयजय.. दरवयजयतून थेट
चसांधदु गु क चकल्ल््यत जयतय ्ेते अशी आख््यच्कय... मांचदरयशेजयरची मशीद ...डयवीकडील तटबांदीमधे एक लियन
दरवयजय उत्तम बयांधणीचय भककम बरुु ज ... तोफ़यांच््य जयगय... मधल््य मोकळ््य पय्-्यांवर बसनु सांतोष ने पियटे ३ लय
उठुन स्वत;च््य ियतयने बनवलेली भयजी .. त््यच््य विीनीने बयांधनु चदल््य नयचणीच््य गरम मऊ भयकरी... नशीबवांतयलय
लयभयवी अशी ियतयत घेऊन सांपवलेली न््यियरी .कळशीतलां पयणी.. चत्रवयर धन््तय... मोकळ््य कळशीसि उतरलेलय गड...

संतोष ठाकूर
सयवांतवयडी

चदवसयतल््य चतसरय आचण मोिीमेतलय सोळयवय चकल्लय "सजेकोट" सयठी... मसरु े - निीवे - कोलांब - करत
२२ चकलोमीटर गयठलय...सजेकोट

चसांधदु गु यक च््य रक्षणयथक चशवरय्यांनी बयांधलेलय सजेकोट...
कमयनदयर छोटय प्रवेशदरवयजय... त््यलगतचय
बरुु ज... बयलेचकल्लय व त््यचे चयर बरुु ज आचण शयबतु
तटबांदी ... बयलेचकल्ल््यतली चवचिर... तळ
ु शी वांदृ यवन...
तटयकडे चनघणयरे जीने... मधे घयतलेलय बयांध... पलीकडे
नयरळयच््य झयडयलय सध््य असलेली चसांचन व््वस्थय....
२० चमचनटयत आटपलेली गडफ़े री आचण ३ चकलोमीटवर
उभ््य रयजकोटयकडे चयल....

चशवशयिीची उभयरणी ... ढयसलेली तटबांदी आचण
लियनसे देऊळ सोडल््यस ... फ़क्त सक
ु ी मयसळी
वयळवण््यसयठी िोणयरय चकल््यच््य उरल््य भयगयचय
उप्ोग... तटयवरुन चदसणयरय अजस्त्र , रयकट
चसांधदु गु क ... आचण द्यक चां सांदु र रुप...

रयजकोटवरुन समोरच चदसणय चदड चकलोमीटर वरच््य मयलवण जेट्ीवर पयकक के लेल््य गयडट ्य... सटु ीचय
चदवस तरी तुरळक असलेली गदी ... बोटीसयठी बुचकां ग लयईन ... दियव््य चमचनटयलय आम्ियलय व्िय्य पद्मदगु क .. चसांधदु गु यक कडे
घेऊन जय्लय आलेली बोट ... उभे रयिु नकय... ियत आत घ््य आधीस सयांगतो तयसयच््य पढु े एक चमचनट जरी झयलय तर
फ़यईन घेऊ असे नयवयडीबयबयच््य चकरचकरी धमक्य.... तरी चवनवणी करून.. आचण जयस्तीज़चे पैसे मोजून आधी गयठलेलय
पद्मदगु क

चसांधदु गु यक च््य रक्षणयथक चशवरय्यांनी बयांधलेल््य त्र्ीतलय सजेकोट.. रयजकोट चशवय्चय चतसरय गड पद्मदगु क ... दयांडगेश्वरयचे
मांचदर.. रचीव दगडयांची तटबांदी... लियनसय दरवयजय.. चतथून आत वेतयळयचां मांचदर... चतथून खुणयवणयरी चसांधदु गु यक ची तटबांदी
....
त््यनांतर पन्ु िय बोटीने गयठलेलय चसांधदु गु यक चय दरवयजय...

‘‘चौर््यऎंश ांशी बांदरयत िय जांचजरय, अठरय टोपीकरयांचे उरयवर चशवलांकय अचजांक् जयगय चनमयक ण के लय. चसांधदु गु क जांचजरय, जगी
अस्मयनी तयरय जैसे मांचदरयचे मांडन, श्रीतुलसी वांदृ यवन रयज््यस भूषणप्रद अलांकयर चतुदकश मियरत्नयांपैकीच पांधरयवे रत्न
मियरयजयांस प्रयप्त झयले‘‘ िय चचत्रगप्तु यच््य बखरीतील वणक न अजनु िी सयथक करत " ्य जयगी बल
ु ांद चकल्लय बयांधून वसवयवय
चौर््यांशी बांदरी ऐशी जयगय नयिी" ्य चशवयआज्ञेत सयकयरलेली चशवलांकय... इांग्रज, पोतक गु ीज, चयच््यांनी ज््यची धयस्ती
घेतलेलय असय अभेद्य उभय द्यक भषु ण "चकल्ले चसांधदु गु क "
२५ नोव्िेंबर १६६४ रोजी मयलवण चकनयर््यवरील मोर्यचय धोंडय ह्यय गणेश, चांद्रसू्क, चशवचलांग कोरलेल््य खडकयांची
पूजय करुन व समद्रु यलय सवु णक श्रीफळ अपक ण करुन मियरयजयांनी चसांधदु गु क चकल्ल््यच््य मिु ुतयक चय बसवलेलय चचरय...
चशवरय्यांच््य देखरेखीखयली चकल्लय बयांधणीत लयगलेले ५०० पयथरवट, २०० लोियर, १०० गोवेकर पोतक चु गज व ३०००
मजूर त््यांची ३ वषे अिोरयत्र मेिनत... सयगरी लयटयांपयसून िोणयरे नक
ु सयन टयळण््यसयठी व चकल्ल््यचय पय्य भककम

करण््यसयठी उकळते चशसे ओतून त््यवर बसवण््यत आलेले मोठे चचरे.. घयटयवरुन मयगवलेलय चनु य
वयपरुन चकल्ल््यचे इतर बयांधकयम...२९ मयचक १६६७ रोजी मियरयज््यांच््य सयक्षीने पूणक झयलेले चसांधदु गु क चकल्ल््यचे
बयांधकयम
४२ बरुु ज असलेल््य चकल्ल््यचय ‘‘गोमख
ु ी‘‘ मियदरवयजय ...दरवयजयच््य बयजूलय घडीव दगडयचे..चचरेबांदी बरुु ज ...बरुु जयत
जयगोजयगी जांग््यांची रचनय...मियियरयच््य दगडयत कोरलेले स्वरयज््यतील प्रत््ेक चकल्ल््यवरचे बलस्थयन मयरुती मांचदर ....
मियियरयवरील नगयरखयनय ...आत आल््यवर डयव््य बयजूच््य पय्र््यवर दोन छोटट ्य घमु टट ्य.... खयलच््य घमु टीत
बयांधणीची देखरेख
करतयनय चन्ु ्यत
उमटलेलय मियरयज््यांच््य
डयव््य पय्यचय ठसय तर
वरच््य घमु टीत उजव््य
ियतयचय ठसय...
जरीमरीचे मांचदर..
पढु े मियरयष्ट्रयत एकमेव असलेले रयजयरयम मियरयजयांनी स्थयपलेले
"श्रीचशवरयजेश्वरयचे मांचदर".... गयभय तली शियजी मियरयजयांनी तोरणय
चजांकल््यवर मियरयजयांनय भेट के ली ऐचतियचसक तलवयर.....चशवरयजेश्वर
मांचदरयच््य मयगे श्री मियदेव मांचदर... मांचदरयतच असलेली चविीर आिे. चतथून पढु े गेल््यवर सयखरबयव, दधु बयव व दिीबयव ्य
गोडट ्य पयण््यच््य चविीरी.... चशवरय्यांच््य वयडट ्यचे जोते
आिे....द्यक बरुु ज ...चांद्रकोरी पळ
ु ण असलेली ‘‘रयणीची वेळय‘‘ ...भगवती
देवीचे मांचदर... मियपरुु ष मांचदर.. असय भरभककम भूगोल...
५५ चमचनटयत िी सफर आटपून शोधलेली आमची बोट आचण चकरचकरय
नयवयडी.... एकटेच मयगे रयिीलेले शांकर बयपू... ५ चमचनट थयांबय की कयकय
अशी चवनवणी करून सध्ु दय नयवयडट ्यने सोडलेली बोट ... पोरयांनी
बयपच्ांु ्य नयवयने फोडलेलय लयडकय टयिो... धयवत ्ेत थेट बोटीत उडी टयकल््यवर पोरयांनी के लेलय एकच गलकय ... िे प्रेम
पयिून शेजयरच््य बोटीमध््े चपकलेलय िशय.. आचण जरय ओठयांवर उमलेलां चतरकी नजर नयजूक "देखणां" िसू..

लयगलीच गयडट ्य कयढुन दचक्षणेकडे मयलवण सयगरी मियमयगयक ने चचपी ते परुळे मयगे २७ चकलोमीटर वर गयठलेलय
चदवसयतलय ७ वय आचण मोचिमेतलय २० वय चशवरय्यांनी बयांधलेलय चगरीदगु क चनवती चकल्लय

चसांधदु गु क नांतर स्वरयज््यच््य बयांधणीचय...पढु े सयवांतवयडीकर सयवांत ....पोतक गु ीज ... करवीरकर.. पन्ु िय सयवांत आचण इांग्रज
अशय िुकुमतीचय इचतियस असलेलय चचरेबांदी पय्र््यांचय...खोल खांदकयनी...भग्न तटबांदीचय चनवतीचय
चकल्लय...प्रवेशियरयच््य आतील बयजूस देवडट ्य ...जांग््यसि भव्् बरुु ज ... त््यवरील बयलेचकल्ल््यची प्रवेशियरां, देवडट ्य,
शयबूत तटबांदी...जन्ु ्य वयस्तूांचे चौथरे... असय चवलोभनी् भूगोल...
चकल्लय पयिय्लय मांबु ईिून भटके आले आिेत िे
कळयल््यवर गड पय्थ््यलय भेटय्लय आलेले चतथले
MTDC चे कमक चयरी... त््यांनी पढु चय प्रवयस सोनापय व्ियवय
म्िणनु चदलेलय चसांधदु गु क चजल्ह्ययचय नकयशय... कळशीभर
पयणी... तो घेत पन्ु िय तयांबडट ्य वयटयांनी गयठलेलय
िय्वे...चनवती ते परुळे ते पयट ते म्ियपण अशय प्रवयसयत
िय्वेलय लयगलेले "ड्रय्व्िर थकलय आिे थोडां थयांबतय कय
?" इशय चे फलक... अखेर शेवटी ३६ चकलोमीटर प्रवयस
करत जेवणयच््य थयांब््यलय गयठलेलां वेंगल
ु े...
लगेच चमळे ल म्िणनु सगळ््यांनीच Order के लेलां .. झटट क्यत सांपलेलां चय्नीज.... तुफयनी करतोच आिे म्िणून घेतलेलां
थम्स अप ... ते सांपवून उतरत््य रस्त््यने गयठलेलय वेंगल
ु ेचय भईु कोट (डच वखयर)

भग्न वयस्ठू असल््यने कुणीिी आांत जयऊ न्े असय इशयरय फलक... वखयरीच््य
प्रवेशदवयरयची अधक वतक ूळकयर कमयन... पोतक चु गज धयटणीचे चौकोनी बरुु ज..
बरुु जयांमधली जांग््यांची रचनय... देवडट ्य ... दमु जली इमयरत.. इमयरतीच््य मयगच््य
बयजूस चौकोनी चवचिर... वरच््य मजल््यवर जयण््यसयठी सांदु र कोरवी जीने... कधीिी
कोसळतील असे भग्न अवशेष...
भईु कोट दशक न सांपवल््यवर नकयशयवर घेतलेली मोचिमेच््य पढु च््य टनाना्यांची
उजळणी... ती सांपवून वेंगल
ु े - मोचेमयड - अरवली - चशरोडय मयगे २४ चकलोमीटर वर
गयठलेलय रेडीचय ्शवांगड चकल्लय...

चवजयपूरकर... आचदलशिय , सयवांतवयडीकर, चशवशयिी ते पोतक गु ीज इचतियस असलेलय ्शवांतगड, अजूनिी चजवांत
अवशेष... एकयनांतर एक अशय चयर दरवयजयचय ... बरुु ज... तटबांदी..पियरेकर््यांसयठी देवडट ्य... बयलेचकल्लय...रयजवयडय...
दरबयरयची दमु जली इमयरत...पचिल््य व दस
ु र््य मजल््यचे दरवयजे, चखडक्य, कोनयडे, झरोके चभांतीनय वेढलेल््य आचण
वयढलेल््य झयांडयांच््य मळ
ु यांनी झयलेले भ्यवि आकयर... चभांतीवर खडूने कयढलेली चिचन धयचमक क देवदेवतयांची
चचत्र.. गोव््यत असल््यने गड पिय्यलय चवदेशी प्क टकयांची ्े - जय...

चकल्ले दशक न आटपून वेलकम टू गोवय चसांगम म्िणत ७ चकलोमीटर वर
सांध््यकयळी चगरीदगु क तेरख
े ोलचय चकल्लय गयठण््यआधी.. चौथे देवस्थयन
नवसयलय पयवणयरय अशी ख््यती असलेल््य "रेडीच््य गणपती" चे
दशक न...... चतथे प्रसयद घेऊन बयनापय मोर्य गजरयसि तेरख
े ोल कडे प्रवयस
.

सयवांतवयडीकर सयवांतयांनी बयांधलेलय त््यांनतर
पोतक गु ीज...मरयठे.. इांग्रज असय इचतियस असलेलय...आतय गोवय
सरकयरच््य तयब््यत आल््यवर मळ
ु रचनेत बदल करून
फ़यईव्ि स्टयर िॉटेल झयलेलय चकल्लय तेरख
े ोल ..पोतक चु गज
कयलीन चचक ....पोतक चु गज बयांधचणचय कॅ नासल
ु बरुु ज.....आचण
तटबांदी. सियनांतर प्क टकयांनय प्रवेश नयिी म्िणनु बांद झयलेले
दरवयजे...
चतथून मयघयरी चशरोडय..अजगयव...मयलगयव... करत ३४ चकलोमीटवर सयवांतवयडीत आधी घेतलेलय चिय आचण सयवांतवयडी
रयजवयडय दशक न.

स्वयतांत्रपूवककयळयतील "सयवांतवयडी सांस्थयनच््य" रयजधयनीच््य शिरयतील
रयजवयडय.. त््यतली सयवांतवयडी सांस्थयनयच््य इचतियसयची मयचितीसि सवक
रयजयांचे फोटो... आचण गांचजफ़यांच््य िस्तकलेची कयरयचगरी पयिून पन्ु िय घेतलेलय
चिय ..

पढु चय प्रवयस आचण आज ठरलेलय पयरगड चकल्य््यच््य मकु कयमयची फे रपडतयळणी...सयवांतवयडी - सयतुली मग आांबोली घयट चढल््यवर नयवेकर खयणयवळीत घेतलेलय रयत्रीच््य जेवणयसयठी hault .. पोटभर जेवणयनांतर नेने चौकुल - इसयपरु - पयरगड असय रयत्रीच््य अांधयरयत जांगलयच््य मयगयक ने... मध््े रस्त््यचे कयम सरू
ु र असल््यने ५ इांची धळ
ु ीत
आचण आतय झयलय खरय धरु ळय रयत्रीच््य अांधयरयत गयडी चयलवण््यच््य अवघड परीक्षेत ४६ चकलोमीटरचय उधळलेलय
रस्तय....आचण मध््रयत्री गयठलेलय मकु कयमी पयरगड...
पयरगड गयठल््यवर शेवटच््य मकु कयमी झोपेसयठी भवयनी मांचदरयच््य प्रशस्त सभयगयरयत अांथरलेली सतरांजी... त््यवर
अांथरले देि...

चतस-्य सांपणु क चदवसयच््य Route Map सयठी इथे चकलक करय

सकयळच््य उजेडयत रयत्रीच््य धरु ळ््यचय अांदयज देणयरे मयखलेले सगळ््यांचे चेिरे, कपडे... चविीवर जयऊन के लेली अांघोळ
आचण भवयनी, मयरुती , गणेश आचण वर आभयळी सरकत््य सू्कदवे च््य दशक नयने सरुु के ली गडफे री...

गोव््यच््य पोतक गु ीजयांवर वचक ठेवण््यसयठी गड बयांधनू चदल््यवर ‘चांद्र स्ु क असेतो, गड जयगतय ठे वय’ अशय चकल्लेदयर रय्बय
मयलस
ु रे आचण ५०० मयवयळ््यांनय तेव्िय झयलेल््य चशवयज्ञेचे पयलन करत अजनु िी सेवेत असलेल््य गडक च््य वस्तीचय..
मियरयज््यांचय पदस्पशक लयभलेलय.. स्वरयज््यतील पयर टोकयचय म्िणून नयव ठेवलय गड
"पयरगड" चशवकयलीन पय्र््यचय रयजमयगक ...तोफयांचे अवशेष ... आचण भगव््यचय डौल
...डयव््य ियतयचे मयरुती मांचदर...मांचदरय समोरच घडीव दगडयतील समयधी...चशवरय्यांची
मतु ी... चजणोध्दयरीत भव्् भवयनी मांचदर... प्रयचीन गणेश मांचदर आिे. गणु जल, मियदेव,
फयटक व गणेश तलयव ... चशवकयलीन ४ चवचिरी भयलेकर, फडणीस व मियदेव , मयळवे, भयांडे, झेंडे बरुु ज...
असय भरभककम भूगोल पयिून चतथच असलेल््य एकय घरवजय छोटेखयनी िॉटेल मध््े खमांग पोिे आचण मसयलय चिय अशी
न््यियरी... मोचिमेत आतयप्ंत झयलेलय आचण पढु े िोणय खचयक ची आबयने सवयक नय चदलेली चिशोबी मयचिती.... त््यनांतर
शेवटच््य चदवसयचय मकु कयम नसलेलय पचिलय िेरे - चांदगड - अमरोली - अडकुर - कयनडेवयडी - करत ५८ चकलोमीटरवरचां
वीर स्मयरक नेसरी असय टनापय...

"वेडयत मरयठे वीर दौडले सयत" कुसमु यग्रजयांच््य लेखणीतून उतरल््य अजरयमर गीतयत वणक लेले शूर सेनयनी सरसेनयपती
प्रतयपरयव गज
ु र, चवसयजी बल्लयळ, चदपोजी रयउतरयव चवठ्ठल, चपळयजी अत्रे, कृष्णयजी भयस्कर, चसिी िलयल आचण चवठोजी
िे सिय सरदयर ....
इचतियसयच््य पयऊलखुणय चवजयपूरिून आलेल््य बिलोलखयन ्यने बयरय िजयर स्वयरयांचनशी स्वरयज््यवर चयल
करून मोठय धमु यकूळ घयलत र्तेवर के लेले अत््यचयर.. प्रतयपरयवयांनी त््यचय परयभव
करून.. बिलोल खयन शरण आल््यवर त््यलय चदलेली मयफी...र्तेचे ियल करणयर््य
बिलोलखयनयस सोडल््यमळ
ु े मियरयजयांनी प्रतयपरयवयांस पयठवलेलय
"बिलोलखयनयस गदीस चमळचवल््यचशवय् आम्ियस रय्गडयवर तोंड दयखवू नकय"
असय िुकुमी खचलतय ....मियरयजयांचय खचलतय चमळतयच बिलोलखयनयच््य मयगयवर
चनघयल््य प्रतयपरयवयांनय त््यांच््य छयवणीच््य जवळच असलेल््य नेसरीत िेरयांकरवी
कळयलेलय बिलोलखयनयचय तळ... त््यनांतर तडक बिलोल खयनयवर चयल करण््यस
घोडट ्यवर एकटेच चनघयलेल््य सरसेनयपतींच््य मयगोमयग चनघयलेले चवसयजी बल्लयळ,
चदपोजी रयउतरयव चवठ्ठल, चपळयजी अत्रे, कृष्णयजी भयस्कर, चसिी िलयल व चवठोजी िे
सिय वीर. ्य सयत वीरयांनी बयरय िजयर सैन््यमध््े घस
ु ून शेकडो गचनमयांनय ठयर मयरत... दयखवलेल््य परयकोटीच््य
स्वयमीचनष्ठेलय आचण त््यांच््य स्वरयज््यवरील प्रेमयलय मयनयचय मुजरय करत उभां "नेसरी स्मयरक"
्य वयदळी इचतियसयपढु े नतमस्तक िोत... मोचिमेचय शेवटचय चकल्लय "चकल्ले सयमयनगड"सयठी २८ चकलोमीटरी
बटकणगळे - मियगयव - िरळी - वैरयगवयडी - िसरु वयडी -िसरु सयसचगरी - नौकुड - चचांचेवयडी मयगे सयमयनगड असय
चदवसयतलय दस
ु रय टनापय...

वजतेंद्र ताम्हणे, अांधेरी
मोिीमेचय GPS

सरज सकपाळ, पनवेल
मोिीमेचय वयटयडट ्य

चशलयियर बयांधणीचय.. चशवशयिी, करवीरवर, नांतर इांग्रज िुकुमतीत रयचिलेलय
स्वरयज््यत रसद परु वणयरय म्िणनू नयव पडलेलय "सयमयनगड"... चनशयण
बरुु ज..चचलखती सोंड्य बरुु ज.... मगु ल टेकटी...चौकोनी चवचिर...अांबयबयईचे
कौलयरु मांचदर.. शेजयरचे चौथरे... कमयनी पय्-्यांची कमयन बयव ....
मोचिमेतलय शेवटचय सयमयनगड सफर सांपवून मांबु ईसयठीच््य ५५०
चकलोमीटरच््य एकगठ्ठय परतीच््य प्रवयसयच््य प्रश्नयलय उत्तर झयलय.. उत्तर चदशेलय ३० चकलोमीटर वर असलेलय गडचिांग्लज
मग मियरयष्ट्र आचण कनयक टक ्य दोन रयज््यतून जयणय कयळभैरी रस्त््यमयगे चनपयणी नांतर रयचशांग - चशनापूर - तवांदी
घयटमयगक पयर करत...लयगलेलय रयष्ट्री् मियमयगक क्. ४ ... चतथून तयसयभरयत गयठलेलां कोल्ियपूर... कोल्ियपरु यत ्ेऊन
तयांबडय पयांढरय चक
ु वणे म्िणजे अस्सल चवीचे पयप... ते घडय्लय नको म्िणनु
तयसयभरयची ४ वयजेप्ंत कोल्ियपरु ी मेजवयनी...
वयटट ्यवर वयटट ्यांचे फुरके ... वषयट आियरयने आलेली पेंग... चतथल््य पांपयवर
मांबु ईप्ंतच््य लयांबलचक पल्ल््यसयठी भरलां टयकी फ़ुल्ल पेट्रोल... तयसयभरयत पेठ
ओलयांडत गयठलेलां करयड... चतथल््य नयक्यवरचां वैतयगवयडी ट्रयचफक... करयड
सोडल््य वर सयतय च््य आधी पडलेलय गयरयांचय पयऊस... जरयवेळ आडोसय त््यने
झयलेली सगळ््यांची चक
ु यमक
ु ... मग थेट सयतय तच भेटीचय ठरयव... शिर नयक्यवर लयगणय ट्रयचफकने सयतय प्ंत
वयजवलेले ६ ... पोरयांच््य अरय्व्िल ची वयट पयित सयतयरय िय्वेलय उभे लेक झयल््यचय बयतमीसकट बफ़ी द्यय्लय
आलेले सांदीप देशमख
ु आचण सोबत अज्दयदय जयधवरयव... मग कां दी पेढे.. चिय .. कौतुक... गनापय ... चनरोप घेत ७ लय
सोडलेलां सयतयरय... ८.३० लय कयत्रज बोगदय ओलयांडुन पढु चय िोल्ट ठरल््य चशरवळ लय पणु े परगण््यतुन एकमेव सिभयगी
आचण मोिीम ्शस्वी पयर पयडल््यवर चवशयल नय्कवडीलय दोस्तयांच््य चमठीचय तयसभर गनापयांचय सहृद्
चनरोप... अकरयलय तळे गयवयत शेवटचय ठरलेलय जेवणयचय थयांबय .. ई ांचड्य ऑस्ट्रेचल्य ची सांपलेली match .. म्िणून जेवतय
लयभलेलय पोस्ट match शो ...आळ्सयवलेलय देि... डोळ््यवर झोप..
थोडय आरयम म्िणून मयगे बसत सांक्यच््य ियती चदलेली ... त््यलयिी अनयवर झोपेने पन्ु िय त््यने घयटयआधी परत के ली
गयडी... खांडयळय - लोणयवळय - खोपोली रस्त््यत झोप लयगू न्े म्िणून सांक्यसोबत मोठट ्यने ियणलेल््य शेजयरून जयत््य

गयडट ्यतिी ऐकू जयव््य अशय गगनभेदी गनापय... परत सकयळच््य पचिल््य गयडीने खेडकडे चनघय्ांच म्िणनु
पनवेल मध््े उतरलेलय सांक्य आचण सरु ज... रयत्रीच््य अांधयरयत बयकी इतर आपयपल््य रस्त््यने गेल््यची मयगून आलेल््य
आबयने चदली खबर ... बेलयपूर ठयणे मल
ु ांडु टनाना्यचे उरलेले आबय, चजतु, सबु ोध, मी आचण चकरण आचण आमच््य तीन
शेवटच््य गयडट ्य ...
अखेर पियटे सयडेतीनलय गयठलेलां घर... मोबयईलवर सगळे सख
ु रूप पोचल््यचे चनरोप.... बेडवर पडल््य पडल््य
लयगलेली.. आचण आतयच तर पयच चमचनट झोपलो िोतो असां वयटयवां इतकी क्षणभर वयटली ५ तयस झोप ... झोपेतलीच
अांघोळ ... आचण अांगयवर आलेली रोजची ३० चकलोमीटर ची ऑचफस गयठण््यची मोिीम ...
सोमवयर सकयळ..
ऑचफस.. कयम.. कयम... कयम... आचण भटकां तीचय न उतरणयरय hangover.
स्वरयज््यच््य अभेद्य आरमयरयच््य चचलखती ठरलेल््य कोकणयतील 'तयांबड्य' वयटयांनय जोडणय २६ चकल्ल््यांनय
मयनवांदनय देत... इचतियसयचां वयदळी वेड उरयत घेऊन... धरु ळय उडवत, "भटक्यांची धळ
ु वड" चवनयअट्ियस, उत्कृष्ट
चन्ोजनयने, सस
ु ांगतय, एकचत्रततय, समजूतदयरपणयने .. सख
ु रूप अशी ्थयसयांग सयजरी.... सयधे सधु े ट्रेकसक मधल््य
भटक्यांनय अशयच ज्ञयत-अज्ञयत नव््य वयटय खुणयवत आिेत... पढु च््य मोचिमेची वयतयक ्ेईतो.. मकु कयम आचण चनरोप ....
ज् चशवरय्....!! धन््वयद....!!

शेवटच््य सांपणु क चदवसयच््य Route Map सयठी इथे चकलक करय
सांदभक आचण ऋणचनदेश :
प्रवयसयपूवीचे नकयशे, गडट चकल्ल््यांची मयिीती, चतथे पोिोचून अनभु वलेले इचतियस सांदभक , आधीच नोंद करून ठेवल््यने कमी वेळयत
पयितय आलेले भूगोलयचे ठयवचठकयणे... चवचकचपचड्य, गगु ल map , सि... ट्रेकचक्षचतज, रयनवयटय,
अशय ट्रेकसक सयठी
उल्लेखनी् कयम करणय मित्वयच््य वेबसयईटस वरून घेण््यत आले.. त््यबद्दल ऋणी आिोत.

कसां कय् मांडळी! मस्त आियत नय?
प्रवयसयने चशणलय असयल तर वयां्च टेकय इथे आचण चयर गनापय ियणय. मरयठमोळी सस
ु यट
दगु क सफ़र म्िणजे चयरधयम ्यत्रयच. िे कयिी सयईटटचसई ांग नव्िे. िय मरयठमोळ््य भक्तीचय दस
ु रय
पैलू. पचिलय पैलू म्िणजे टयळ मदृ गां यांच््य सयथीने िोणयरी आषयढी कयचतक की. ती भक्ती जेवढी
अस्सल तेवढीच िी! आळां दी, देिू, पांढरपूर भक्ती आचण शयांती देतयत. तर कयळ््य कयतळयतले
िे गडचकल्ले शक्ती आचण स्फ़ुती देतयत. मरयठी सांस्कृतीचय िय पैलू दयखवणयरां िे पस्ु तक कसां
वयटलां ते सयांगय. कृप्य आपली प्रचतचक््य सचचन कयकडे (9594566676) ्यांनय कळवय.
पढु च््य दगु क सफ़रीत सयचमल िोण््यसयठी आबयसयिेब कयपसे (9870140114) ्यांच््यशी
सांपकक ठेवय.

ई सयचित्् प्रचतष्ठयनच््य दगु क सयचिचत््कयांमध््े नचचके त जोशी, मयधरु ी नयईक, सचचन
कयकडे, चवशयल दळवी, पांकज घयरे, सांकल्प चौधरी, भयस्कर नयरकर, चवठ्ठल गोरे असे
एकयिून एक सरस लेखक आिेत. चकल्ल््यांच््य पय्र््य सि
ु य ्यांच््य पयवलयांची चयिूल
ओळखतयत इतके ्यांचे घचनष्ट सांबांध झयलेत. ्य दगु क वेडट्यांशी सांपकयक त रियण््यसयठी ई
सयचित्् चे VIP मेंबर व्िय. आपल््य ओळखीच््य चकमयन दिय सयक्षर लोकयांचे ई मेल पत्ते
आम्ियलय कळवय. म्िणजे आम्िी तम्ु ियलय VIP मेंबर करतो. आचण त््यांनयिी पस्ु तकां
पयठवतो.
आमचय पत्तय : esahity@gmail.com
आपले चमत्र
टीम ई सयचित्् प्रचतष्ठयन

