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वििरण ासाठी उपलब्ध करून ददले आि.े 
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छत्रपिी वशिरायांच्या प्रत्येक दकल्ल्याचा प्रत्येक बुरुज 
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टे्रककग म्िण ज े नक्की काय िो??? िा प्रश्न र्ला आिापयंि अनेकानंी विचारला आि.े 

िुम्िालािी विचारला असेल. प्रत्येकजण  आपापल्या परीने टे्रककग म्िण जे नेर्कं काय ि े शास्त्रीयदषृ्ट््या 

सर्जािून सांगण्याचा प्रयत्न करि असिो.  र्ी र्ात्र एकच उत्तर दिेो. “र्ाझ्यासाठी टे्रककग म्िण जे वनखळ 

आनंद....”  आवण  ि ेवनखळ आनंदाचे िण  अनुभिायला अख्ख ंआयुष्ट्य कर्ी पडले इिके गड आवण  दकल्ल े

र्ाझ्या या कण खर, राकट, दगडांच्या  दशेाि आििे याचा र्ला सार्व आवभर्ान आि.े.... 

र्ी आवण  र्ाझ्या वर्त्रांनी वर्ळून आर्चा एक ग्रुपिी ियार केला आि े‘वगरीनाद’ नािाचा. 

आवण  आर्चं नेिर्ी कुठे न कुठे दिरणं  चालूच असि. त्यार्ुळे र्ी अनेक प्रवसद्ध गडांना भेटी ददल्या आििे. 

पण  अनेक ददिसांपासून एका िेगळया गडाला भेट दणे्याची इच्छा िोिी. वजर्े कर्ी गदी असेल आवण  एका 

र्रारक टे्रककगचा अनुभि घिेा येईल असा गड. आवण  िो योग लिकरच जुळूनिी आला.  दकशोर प्रभू (र्ाझे 

भािोजी) यांना अनेक ददिसांपासून टे्रककगला जाण्याची इच्छा िोिी. त्यांनी आर्च्या टे्रकचे िोटो आवण  

विडीओ पाविले िोिे आवण  पुढच्या टे्रकला आर्च्याबरोबर येण्याची सुप्त इच्छा बोलून दाखिली. परंि ुएक  

आठिडा आधीच र्ाहुलीगड टे्रक आम्िी केला िोिा त्यारु्ळे आर्चे वगरीनाद रे्म्बसव लगेच दसुऱ्या टे्रकला 

येण्यासाठी ियार िोिील याची शक्यिा िारच कर्ी िोिी. शेिटी र्ी आवण  विनायक भोसले (आपला 

लंगोटी यार... आवण  कोण ीिी नािी आलं िरी प्रत्येक टे्रकला एका पायािर ियार िोण ारा असा र्ाझा 

सह्यासार्ी) याच्याशी सल्ला  र्सलि करून खास दकशोर भािोजींसाठी एक टे्रक करण्याचं आम्िी ठरिलं. 

आवण  या िेळचं आर्चं लक्ष्य िोि ंर्िाराष्ट्रािील एक कठीण  आवण  शारीररक िर्िा जोखण ारा ‘चंदरेीगड 

टे्रक”...... 

 

  



 र्ार्ेरान पिविरांगेच्या अगदी र्ध्यािर िसलेल्या चंदरेीगडाची  सरु्द्रसपाटीपासून उंची 

२३३० िूट इिकी आि.े चदंरेीगडाबद्दल  िशी िारशी र्ावििी उपलब्ध नािी. परंि ु या गडाचा िापर 

सभोििालच्या पररसरािर लि ठेिण्याकररिा येि असािा. १६५६ र्ध्ये वशिाजी र्िाराजानंी कल्याण  

आवण  सभोििालचा पररसर काबीज केला िेव्िा या गडाचे स्िराज्याि आगर्न झाले.  

िर ६ जुलै िा ददिस ठरून आम्िी सकाळी ७ िाजिा घाटकोपरिरून प्रस्र्ान करण्याचे 

ठरिले. आम्िी विघेिी घाटकोपरला राििो त्यारु्ळे घाटकोपर रेल्िे स्टेशनला भेटण्याचे ठरिले. आम्िी 

विघेिी िेळेि पोचलो. पटापट विकीट िगैरे घेऊन कजविला जाण ारी जलद लोकल पकडली आवण  आर्चा 

प्रिास सुरु झाला.  आम्िी विघेच असल्यान ेर्नाि िक्त एकच वभिी िोिी की, िीन िीगडा कार् वबगाडा 

नािी झालं म्िण जे वर्ळिलं.......... 

 

 

 

 

 

 

 

सकाळी ८ िाजनू ३० वर्नटानी आर्च ं वत्रकुट िांगण ी स्टेशनिर दाखल झालं. घरून 

खाण्यासाठी कािीिी आण लं नसल्यान े स्टेशनिरच गडािर खाण्यासाठी खाऊ घेिला आवण  िांगण ी 

स्टेशनच्या पूिव ददशेला वनघालो. नेिर्ीप्रर्ाण े आपल्याजिळ ‘गूगलबाबा’ कडून उपलब्ध झालेली  सिव 

र्ावििी बरोबर आि े का नािी याची शिावनशा करण्यास सुरिाि केली. आम्िाला चंदरेीगडाजिळील 

चचचिली गाि गाठायच ेिोिे. त्यानुसार आम्िी चौकशी केली िेव्िा कळल ेकी ररक्शाने जायच ेझाल्यास 

जिळपास ५०० रुपये र्ोजिे लागिील. त्यार्ुळे आम्िी स्ििा:हून िो पयावय लार्ाडला आवण  आपल्या 

वजिाभािाच्या लाल डब्याला शोधू लागलो. िेव्िा एका र्ाण साकडून कळले की कजवि-बदलापूर र्ागाविरून 

एसटीने आम्िी चंदरेी िा्याजिळ उिरून विर्ून चचचिली गािाकड ेजाऊ शकिो. िा पयावय र्ला योग्य 

िाटला. धाििच आम्िी जिळच असलेला कजवि-बदलापूर िायिे गाठला आवण  डोळयांिर विश्वासच 

बसेना, अिो एसटी चक्क विर्े उभी िोिी (जणू  आर्चीच िाट पािि असािी). धाििच जाऊन एसटीि 

चढलो आवण  िाटले पविली पायरी यशस्िीपणे  पार केली बुिा.... आवण  अजून एक सखुद धक्का म्िण जे प्रिी 

प्रिाशी विकीट िोिं अिघ ं६ रुपये. (कुठे िे ५०० रुपये आवण  कुठे ि े६ रुपये) िण भर िाटल टे्रककग अजनू 

िी र्िाराष्ट्राि वजिंि आि ेयाला एक प्रकारे आपली वजिाभािाची एसटी िी कारण ीभिू आि.े.. 

  



र्ी वखडकीिून डोकािून चदंरेी कुठे ददसिो का िे पािि िोिो. त्याची पविली झलक 

पािण्यासाठी र्न अगदी आिूर झाले िोि.े पण  धुक्यार्ुळे दरूिरचे स्पष्ट ददसि नव्ििे. दिा-पंधरा 

वर्नटांच्या एसटी प्रिासानिंर आम्िी िा्यािर उिरलो. आवण  कंडक्टर काकांना पुढचा रस्िा विचारून 

िायिेिरून डाव्या िािाला आि जाण ाऱ्या डांबरी रस्त्यािरून चालण्यास सरुिाि केली. चचचिली गाि 

गाठण्यास आम्िाला पाऊण  िास चालायचे िोिे.  

सकाळी सकाळी त्या शांि 

िािािरण ाि र्न अगदी प्रसन्न 

िोऊन गेलं. आवण  अशा 

िािािरण ाि चालिाना 

अवजबाि र्किा यिे नािी ि े

विशेष... पाऊण  िासानंिर 

आम्िी एका छो्या गािाि येऊन 

पोचलो. विर्े कसलंिरी 

बांधकार् चालू िोिं. विर् े

लाकडाि प्रिेशद्वार पाहून र्ी 

अचंवबिच झालो. िे प्रिेशद्वार 

खरच खूप सुरेख िोिं. 

  



आवण  विर् े िोटो काढण्याचा र्ोि दकशोर 

भािोजींना कािी आिरिा आला नािी.  

गािाि वशरल्यािर  सर्ोर नजर 

गेली िी चंदरेीगडाकड.े धुक्याि लपलेलं त्याचं ि े

गोंडस रूप पाहून िण भर त्याच्यािरून नजर 

िलिाविशीच िाटेना.......  

पण  गािाि चौकशी केल्यािर 

कळले की ि े िर चचचिली गािच नािी 

रु्ळी....(अजून एक धक्का, पण  िा सुखद नव्ििा). 

आम्िी कोपऱ्याचीिाडी या गािाि येऊन पोचलो 

िोिो आवण  इर्ून चचचिली गाठायचे म्िण ज े

अजून अधाव िास िुकट जाण ार अस कळलं. पण  

आज जण ू आर्चं नशीब आर्च्यािर रे्िरबान 

िोिं. एका गािकरी रु्लाने सांवगिलं की या 

गािािूनिी एक िाट चंदरेीगडािर जािे. पण  

निख्याला िी िाट लिकर वर्ळणे  म्िण जे रु्श्कील 

असे िी त्याने सांवगिले. अशा आडिाटेने टे्रककग करण्यािच खरी र्ज्जा असल्याने र्ी त्या िाटेने जाण्यास 

ियार िोिो. र्ी विनायक आवण  दकशोरला विचारल ं त्यांनीिी जास्ि आढेिेढे न घिेा िोकार ददला. त्या 

रु्लाकडून सिव िाट नीट सर्जून घेिली आवण  चंदरेीगडािर चढाईस आम्िी सज्ज झालो. 

  



 

(कोपऱ्याचीिाडीिनू चदंरेीगडािर 

जाण ारी िाट) 

आम्िी ज्या िाटेन े

जाि िोिो िी िाट पुढे जाऊन 

चचचिली गािािून येण ाऱ्या िाटेला 

वर्ळण ार िोिी. िाट धबधब्याची 

िोिी आवण  बाजूला दाट झाडी 

पसरली िोिी. अजून िरी आम्िी 

बरोबर िाट कापीि िोिो असे िाटि 

असिानाच अचानक सर्ोर िाटच बंद 

झाली. (सकाळपासूनचा िा चौर्ा 

धक्का िोिा.) आिा जे कािी आम्िी 

आर्च्या बुद्धीन े करून ठेिलं िोिं ि े

वनस्िरण्यावशिाय पयावय नव्ििा. र्ग 

काय चालू झाल की िाट शोधण्याचं 

कार्.... त्या दकरव जंगलाि िाट 

शोधणं  अिघड िोिं. शेिटी सरळ 

नाकासर्ोर चालण्याचा प्रस्िाि 

सिावनुर्िे रं्जूर झाला आवण  आर्ची 

स्िारी वनघाली झाडाझुडपािून, 

का्याकु्यािून... कािी िेळाने 

आम्िी एका सपाट जागेिर आलो. 

इर्ून चंदरेीगड अगदी सर्ोर ददसि िोिा. आवण  उजव्या बाजूला िोिी म्िसैर्ाळेची पिविरांग. अजूनिी 

आम्िाला िाट गिसली नव्ििी. आम्िी चंदरेीगड सर्ोर ठेऊन चालण्यास सुरिाि केली. र्ोडा िेळ 

चालल्यािर आम्िाला त्या जंगलाि बोलण्याच ेआिाज ऐकू आले. आम्िी धाििच त्या आिाजाच्या ददशेन े

गेलो. विर् ेएक गािकरी आपल्या कुटंुबासर्िेि लाकड ंिोडि िोिा. त्याला पाििाच जण  ूदिेाने आर्ची 

र्दि करायला याला पाठिलं आि ेअसं सर्जून र्ी ईश्वराचे र्नोर्न आभार र्ानले. त्या र्ाण साबरोबर 

बोलिाना कळले की ईर्नु कोण िीच िाट गडािर जाि नािी. आम्िी पूण वपणे  त्या जंगलाि िाट चुकलो 

िोिो.  

त्या भल्या र्ाण साने आपल कार् बाजूला ठेिलं आवण  आम्िाला चचचिली गािािून 

येण ाऱ्या िाटेिर सोडायला येण्यास ियार झाला. आम्िाला त्या िाटेिर जाण्यास िब्बल २५ वर्नटं 

लागली. आवण  त्याने ज्याप्रकारे आम्िाला िेडीिाकडी िळणे  घेऊन, झाडाझुडपािून आण ले िोिे त्यािरून 

र्ला िर शंभर टके्क खात्री झाली की िी िाट आम्िाला कधीच वर्ळाली नसिी. शेिटी एकदाचे त्या 

पारंपररक िाटेिर पोचलो. त्या र्ाण साचे अनेक आभार र्ानून आम्िी पुढच्या प्रिासाला वनघालो.  



 

 

(शिेटी आम्िी ‘रस्त्यािर’ (िाटेिर) आलो.) 

  



 

इर्ून पुढची िाट अविशय सोप्पी िोिी. ठराविक अंिराने दगडांिर खुण ा केल्या िोिा. 

त्याच िेळेस आर्च्या र्ागून येण ारा एक टे्रककग ग्रुप आम्िाला भेटला. आम्िी त्यांच्याबरोबरच जाण्याच े

ठरिले. (िेिढीच सोबि आवण  पुन्िा िाट चुकू नये म्िणू निी). दिा- पंधरा वर्नटानी आम्िी एका सपाट 

जागेिर येऊन पोचलो. ईर्नू सर्ोरचा चंदरेीगड आवण  म्िसैर्ाळेची रांग स्पष्टपणे  पाहू शकि िोिो. 

 

 आिा यापुढे आम्िाला टे्रकच्या सिावि र्किण ाऱ्या भागाशी सार्ना करायचा िोिा. इर्ून 

पुढे आम्िाला धबधब्याच्या िाटेने म्िण जेच चंदरेीच्या उत्तरेला आवण  म्िसैर्ाळेच्या दविणे ला असलेल्या 

चखडीिून  चढाई करायची िोिी. त्या िाटेिर येऊन आम्िी र्ोडी विश्ांिी घेिली आवण  वनघालो- त्या 

िाटेिर असण ाऱ्या उंच उंच दगडांशी दोन िाि करायला.  

  



 

(धबधब्याची िाट) 

प्रत्येक पािलािर २-३ िुटांचे दगड उभे टाकले िोिे. कधी बाजूच्या लिान दगडांचा 

आधार घेि, िर कधी लांब लांब ढेंगा टाकि आम्िी एक एक दगड सर करि िोिो. परंिु चढण  कािी केल्या 

संपि नव्ििी. पािसाच ेददिस असूनिी आभाळाि एक साधा काळा ढगिी ददसि नव्ििा. आवण  याि भर 

म्िणू न की काय सूयवदिेिी जोरान ेिळपि िोि.े आर्च्या जिळच पाण ीिी एव्िाना सपंि आलं िोिं. त्यार्ुळे 

प्रत्येक पाऊल रु्वश्कलीने टाकलं जाि िोि.ं 

  



 

 

 इिक्याि आर्च्या बरोबर असण ाऱ्या ग्रुपर्धील कुण ा अिवलयाने दगडािून िािण ाऱ्या 

पाण्याचा शोध लािला. आम्िी सिांनी आर्चा र्ोचाव विकड ेिळिला. पाण ी कािी जास्ि नव्ििं. पण  िािि ं

स्िच्छ पाण ी असल्याने वपण्यासाठी आम्िी िे िापरू शकि िोिो. त्या र्ंड पाण्याचा गळयाला स्पशव िोिाच 

र्ोडासा र्किा दरू झाला.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(एका अिवलयान ेशोध लािललेा पाण्याचा झरा) 

अजून िक्त र्ोडीशी चढण  आवण  धबधब्याची िाट संपण ार िोिी. आम्िी जास्ि िळे न 

र्ांबिा पुढे कूच केली. पुढे गेल्यािर िाट िर संपली, पण  आर्ची परीिा र्ात्र अजून बाकी िोिी. पुढे र्ोडा 

जंगल पट्ट््याचा खड्या चढण ीचा भाग िोिा. इर्िेी र्गासारखं संपूण व शरीराचा उपयोग करून चढाि ं

लागि िोिं. आवण  िीव्र उन्िार्ुळे िर अंगाची अजूनच लािी लािी िोि ंिोिी. त्यार्ळेु चढायला अवधकच 

कंटाळा येि िोिा. 



 

 

(जगंलािील अजनूच 

र्किण ारी िाट) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इिक्याि अचानक आकाशािून सुयवदिेांचे अवस्ित्ि काळया ढगांनी नािीसे केले आवण  

िािािरण ाि गारिा वनर्ावण  झाला. आवण  एका सरप्राईज प्रर्ाण े पािसाने ररर्वझर् ररर्वझर् बरसण्यास 

सुरिाि केली. र्नाि आले की पािसाि जािे, र्नसोक्त वभजािे आवण  उन्िाने त्रस्ि झालेल्या शरीराला 

आरार् द्यािा असे िाटि िोिे. पण  त्या गदव िनराईि िी इच्छा र्ात्र अपूण वच राविली. पाऊस िाढायच्या 

आि गडािर पोचले पाविजे या विचारान ेआम्िी भराभर चढण्यास सुरिाि केली.  

  



चंदरेीगड जिळील प्रदशेािील र्ािी आवण  खडक ि े भुसभुशीि असल्याकारण ान े

इिल्याश्या पािसानेिी िाट वनसरडी झाली. आवण  खडी चढण  असल्याने आम्िाला आधार घेऊन चढाि ं

लागि िोि.ं याचा पररण ार् असा झाला की आर्चे कपड ेर्ात्र वचखलाने र्ाखले गेले. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



कािी िेळाने पाऊसिी र्ांबला. आवण  आम्िी त्या जंगलािून बािरे पडून पुन्िा र्ोकळया 

आभाळाखाली आलो. आवण  चंदरेीगडाच े जिळून प्रर्र्च दशवन झाले. सर्ोर चंदरेीचा अजस्त्र सुळका 

आर्ची िाट पािि िोिा.  

 

 

अजून अधाव िास िरी आम्िाला गडािर पोचण्यास लागण ार म्िणू न जास्ि घाई न करिा 

आम्िी ५-१० वर्वनटांचा ब्रेंक घेिला. सभोििालच ेदशृ्यिी नयनरम्य िोि.े बरोबर सोसा्याचा िारािी 

सुटला िोिा, त्यार्ुळे अिघा िीण  कुठल्या कुठे पळून गेला. एक छोटंसं िोटोसेशन करून आम्िी पुढे 

वनघालो.  



 

पुन्िा एकदा िाट िी खड्या चढीची िोिी. परंि ु आिा िार र्ानणे  शक्य नव्ििे. शक्य 

वििक्या िेगाने आम्िी चढण्याचा प्रयत्न करि िोिो.  

(िाटेि एका दगडाजिळ कोण्या भक्तान े

चलब,ू िार, कंुकू िाविल ेिोि.े)  

एका बाजूला खोल दरी, 

दसुरीकड े अजस्त्र कडा आवण  र्धल्या या 

इिल्याश्या वनसरड्या पायिाटेिर 

चालण्याचा र्रार. त्याला बेभान िािण ाऱ्या 

िाऱ्याने चार चांद लािले. दकत्येक ददिसानंी 

र्रारक टे्रक करण्याचा र्नसुबा आज पूण व 

झाला. 

  



 

(चदंरेीचा र्रार) 

  



 

 

 सर्ोर सुळक्याच्या पायथ्याशी लािलेला भगिा झेंडा डौलाने िडकिाना 

ददसला. आवण  आम्िा विघांचा ऊर आनंदाने भरून आला. (आनंदाश्ू िगैरे नािी 

आले...नािीिर उगाचच िुर्चा गैरसर्ज व्िायचा). धाििपळिच आम्िी चंदरेीच्या अजस्त्र 

सुळक्याच्या पायथ्याशी येऊ पोचलो. आवण  र्ागे िळून त्या उंचीिरून र्ागे नजर टाकली 

आवण  वनसगावची िी सुंदर नयनरम्य उधळण  पाहून  डोळयाचे पारण े दिटले. इिक्या कष्टप्रद 

चढाई नंिर उंचीिरून िो वनसगव अनुभिण्याि एक िेगळीच र्जा  िोिी. कॅर्ेऱ्याचे वक्लक 

वक्लक आिाज येि िोिे. प्रत्येक जण  िो सुंदर िण  आपल्या कॅर्ेऱ्याि रटपण्यासाठी धडपडि 

िोिं. (त्याि र्ी िीिोिो ि ेकािी सांगण्याची गरज नािी).  

 



 

 

 

(चंदरेीच्या सुळक्याचा पायर्ा) 

चंदरेीगडािरून प्रशस्ि प्रदशे नजरेच्या टप्प्याि येिो. गडािरून दविण ेला पेबचा दकल्ला, 

र्ार्ेरानचे वििगंर् दशृ्य ददसिे. िर उत्तरेला म्िसैर्ाळची रांग, निरा-निरी, िािली आवण  

र्लंगगडाचे दशृ्य ददसिे.   छानसं िोटोशूट झाल्यािर आम्िी सुळक्याच्या पायथ्याशी 

असण ाऱ्या गुिकेड ेिळलो.  

  



 

याच गुििे दिेी चांदरेीच ेछोटेसे रं्ददर आि.े या गुििे रात्रीच्या िेळेस २०-२५ र्ाण सांची 

झोपण्याची व्यिस्र्ा केली जाऊ शकिे.  कोण्या गािकऱ्यानी एकत्र येऊन दिेीच्या रं्डळाची स्र्ापना 

केल्याचं बाजूलाच लािलेल्या िलकािरून कळि िोि.ं  

(चंदरेीगडािरील गुिा) 

  



 

 

गुिा आवण  र्ंददर सोडलं िर गडािर िारसं पािाण्याजोगं कािी नािी. 

गडाचा घेरािी िार र्ोठा नसल्याने गड लगेचच पाहून िोिो. (पण  खरंच सर्ोर ददसण ारे 

वनसगावचे दशृ्य र्न अगदी िृप्त करून टाकिे.) दकशोरला विर्ेच र्ांबण्यास सांगून विनायक 

आवण  र्ी जाऊन पाण ी घेऊन आलो आवण  छानश्या सुटलले्या िाऱ्यासर्िेि आर्चा खाऊ 

खोलला आवण  अगदी कािी वर्नटाि पूण व संपिलािी. आम्िी ज्या गु्रपबरोबर िर आलो िोिो 

िे सुळक्याची चढाई करण्यासाठी जाि िोिे. त्यांनी ददलेल ंआर्ंत्रण  आम्िी नाकारल ंकारण  

आम्िाला पुन्िा घरी परिायचं िोिं. आवण  त्यािेळेस िरी आर्ची सुळका चढण्याची 

र्ानवसक ियारी नव्ििी.  

बहुिेक टे्रकसव चंदरेीगडाचा टे्रक िा गुिजेिळच पूण व करिाि.(आम्िीिी िेच 

केलं.) कारण  चंदरेी सुळक्याची चढाई करण्यास कािळारोिण ाचे िंत्र अिगि ििे. आवण  येि 

नसल्यास कोण ा अनुभिी नेत्याच्या नेिृत्िाखालीच प्रयत्न करािा. चंदरेीचा र्ार्ा गाठण्यास 

कर्ीि कर्ी अधाव िास ििा. र्ाथ्यािर वशिाजी र्िाराजांचा चसिारूढ पुिळा आि ेआवण  

बाजूलाच एक छोटेस ेवशिर्ंददर िीआि.े  

पुन्िा कधीिरी गडाला भेट दऊेन र्ार्ा सर करायचा असे र्ी िेव्िाच र्नोर्न 

ठरून टाकल.े 

गडािर र्ोडािेळ आरार् करून आम्िी संध्याकाळी ४ िाजिा परिीचा र्ागव 

धरला. अजूनिी िाऱ्याचा जोर ओसरला नव्ििा. त्यारु्ळे उिरिानािी खूप धर्ाल येि 

िोिी.  



 

 

(चदंरेीचा अजस्त्र सळुका) 

  



 

दीड िासाि आम्िी चचचिली गाि गाठल.े आवण  पुन्िा एकदा गािािून 

चंदरेीगडाला र्न भरून पाविलं. पण  अजून आर्ची परीिा कािी संपली नव्ििी. चचचिली 

गािािून बदलापूरला जाण्यासाठी कोण िच िािन उपलब्ध नव्िि. त्यार्ुळे गािकऱ्यानी 

सांवगिल्याप्रर्ाण े आम्िाला ३ दकलोर्ीटरिर असलले्या ‘भेडशी’ गािी जाऊन कािी िोिं का 

ि े पािण्यािाचून पयावय नव्ििा. पण  सकाळपासून चालून चालून दकशोरला खूप र्किा 

आला िोिा. आवण  त्यांचे पायिी खूप दखुि िोिे. पण  त्यािी वस्र्िीि िार न र्ानिा िे त्या 

गािापयंि चालले आवण  आर्चं नशीब चांगलं म्िण ून आम्िाला त्या गािािून एक ररक्शा 

वर्ळाली आवण  आम्िी िेळेि बदलापूर स्टेशनला पोचलो. पटापट जाऊन सीएसटी लोकल 

र्ध्य ेजाऊन जागा पटकािली आवण  सकाळपासनू अविरिपण  ेचालण ाऱ्या आवण  शेिटपयंि 

आर्ची सार् दणे ाऱ्या आर्च्या पायांना एकदाचा आरार् वर्ळाला......पण  र्न र्ात्र 

अजूनिी चंदरेीिरच घुटर्ळि िोिं....... 

 

 

  



कसे पोिोचाल??? 

रंु्बईिरून र्ध्य रेल्िेने कजवि गाडी पकडून बदलापूर ककिा िांगण ी स्टेशन गाठािे. पुढे पायथ्याशी 

असलेल्या चचचिली गािाि जाण्यास अनेक पयावय उपलब्ध आििे. 

पुण्याहून येि असाल िर कजवि ि ेर्ध्य रेल्िेचे स्टेशन गाठून, िेर्नू सीएसटी लोकलने िांगण ी स्टेशनिर 

उिरून पायथ्याच्या चचचिली गािाि जािे. 

गडािरील गुििे रािण्याची सोय आि.े 

निख्यांनी पािसाि िा गड टाळलेलाच बरा....... 

पण  वनखळ आनंद अनुभिायचा असेल िर एकदािरी चंदरेीगडाला भेट िो बनिी ि ैबॉस!!!!!! 

 

(आर्चं वत्रकुट.....) 

  



ई सावित्य प्रविष्ठान 

 

 

दविण  भारि िा भव्य र्ंददरांसाठी प्रवसद्ध आि.े एका एका र्ंददराची उंची, 

भव्यिा आवण  श्ीरं्िी पिाि आवण  ऐकि रिािी. म्िण ून िर पयवटक दविण ेची र्ंददरं 

पिायला जािाि. दविण ात्य लोकांना या र्ंददरांचा र्फ़ार अवभर्ान आि.े कािीसा गिविी. 

असायलाच ििा.  

पण  िी र्ंददरं उत्तरेहून आलेल्या आक्रर्क िाटळीपासून सुरविि राविली याचं 

शे्य र्ात्र र्राठी लोकांनी अवभर्ानाने घ्यायला ििं. र्ुघलशािी, कुिुबशािी, आददलशािी 

अशा बड्या बड्या शाह्यांशी एक िािी र्ुकाबला करून आम्िी र्राठ्ांनी िंजािर िे पेशािर 

र्राठेशािी स्र्ापन केली. आर्च्या या दकल्ल्यांनी, आर्च्या पूिवजांनी, एक संरिक चभि 

उभी केली म्िण ून दविण  सुरविि राविली. सिवच र्राठी जण  लढाईला गेल ेअसिील अस े

नािी. पण  कािींनी रसद पोचिली असेल. आवण  कािींनी घार् गाळून दण कट दकल्ल ेबांधल े

असिील. र्ोड ेर्ोडके नािी, विनशॆहून अवधक कडक दकल्ल.े शोभेचे नािी. रण कंदनी दकल्ल.े 

आर्नेसार्नेच्या युद्धाि चजकण  ंअशक्य अस े दकल्ल.े प्रत्येक दकल्ल्याची गंुिागंुिीची रचना. 

प्रत्येक दकल्ल्याची िेगिेगळी शक्तीस्र्ानं. प्रत्येक दकल्ला एक ऊजावस्र्ान. एक शक्तीस्र्ळ. 

रु्डद्यासारख्या र्नालािी उभारी दईेल अस.ं या दकल्ल्यांचा आम्िाला गिव आि.े ि ेदकल्ल ेि े

आर्च्या िरुण ांसाठी र्ंददरंच आििे. भिानीची शक्ती र्ंददरं.  

ई सावित्य प्रविष्ठानने या प्रत्येक शक्तीस्र्ळाचं स्ििंत्र ई पुस्िक बनिण्याचं 

कार् िािी घेिल.ं म्िण िा म्िण िा िजार िाि पुढ ेसरसािल.े नवचकेि जोशी, र्ाधुरी नाईक, 

अरचिद नाईक, पंकज घारे, ओंकार ओक, अशा िरूण  लेखकांच्या र्फ़ळीि आिा भास्कर 

नारकर, संकल्प चौधरी,            अस ेिाज्या दर्ाचे वशलेदार सावर्ल िोि आििे. या 

पुवस्िकांिून नव्या टे्रकसवना र्ागवदशवन िर िोिेच पण  विदशेाि असलले्या ककिा ियानुरूप 



टे्रककगपासून दरू असलले्यांना पुनःप्रत्ययाचा आनंद वर्ळिो. त्यारु्ळे या पुवस्िका र्फ़ार 

आनंदाने िाचल्या जािाि.  

या पुवस्िका प्रत्येक र्राठी र्ाण सापयंि पोिोचल्याच पाविजेि. आम्िी 

त्यासाठी लाखों लोकांना या र्ेलने पाठििो. पण  को्यिधी र्राठी लोकांपयंि त्या 

न्यायच्या िर त्यासाठी िजार िाि ििेि. िुर्च्या ओळखीच्या िरूण  र्ंडळींना या 

अवभयानाि सावर्ल करून घ्या. त्यांचे ई रे्ल पत्त े कळिा. त्यांना पुस्िके द्या. आिा िी 

पुस्िके र्ोबाईलिरिी िाचिा येिाि. www.esahity.com िरून डाऊन लोड करा. 

वशिाय निनिीन apps येि आििे. ई सावित्य प्रविष्ठानचं app लिकरच येि आि.े  

र्राठी िी केिळ भाषा नािी. िी एक िृत्ती आि.े एक परंपरा. एक िारसा. 

त्याचं जिन करूया. सिव राजकारण ापासून दरू राहून. पुढच्या वपढ्ांना या सर्ृद्ध िारशाचा 

लाभ घेऊ द्या. त्यासाठी पैस ेनकोि. र्फ़ार िेळिी नका दऊे. 

कृपया आपल्या ओळखीच्या दिा       र्ंडळींचे ई रे्ल पत्त ेकळिा. आर्चे 

VIP सभासद िोण्यासाठी एिढंच पुरेस ंआि.े  

 

टीर् ई सावित्य 

esahity@gmail.com 

 

 

 

 


