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हवनार्ूल्य हवििणासाठी उपलब्ध
•

आपले वाचून झाल्यावि आपण हे फ़ॉिवडव करू शकिा.

•

हे ई पुस्िक वेबसाईटवि ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिरिक्त कोणिाही वापि किण्यापुवी ई

साहहत्य प्रहिष्ठानची पिवानगी घेणे आवश्यक आहे.
•

या पुस्िकािील लेखनाचे सवव हक्क लेहखके कडे सुिहिि असून पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंशाचे

पुनर्ुवद्रण ककवा एकांदकका, नाटक. हसनेर्ा. हसरियल. स्टेज शो ककवा ित्सर् रुपांिि ककवा भाषांिि
किण्यासाठी लेहखके ची पिवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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हरिहि गड
(घोटी- वैिरणा, इगिपरु ी- नाशशक)
लेखक -आदित्य गुरव.

काठीण्य पातळी : ३.५/५.०
उं ची : ३६७६ फूट /११२० मी.
प्रत्येकी खचच : ३०० रु. (मुंब
ु ई िे मुंब
ु ई)
कालावधी : १ दिवस - १ रात्र
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अपचण:
माझ्या प्रवासाि
नेिमी माझ्या पाठीशी असणाऱ्या
माझ्या पररवाराला
आणण माझ्या सोबि असणाऱ्या माझ्या
शमत्रपररवाराला
सप्रेम अपपण.
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नकाशा :

प्रािं भ :
आमच्या ग्रुपमध्ये २ पण
प ेळ आणण ५ िोऊ घािलेले,असे शमळून एकूण ७ इुंजितनयसप
ू व
िोिो. रात्रीिा मक्
ु काम िा इगिपरु ी एस. टी. डेपो असल्याने सम
ु ारे १०°से. खालील
थुंडीशी सामना करण्यासाठी आम्िी स्वेटर,िािर,कानटोपी,मफलर इत्यािी शस्त्रे िवळ
बाळगली िोिी. माझ्यासकट ग्रुपमधील अिून कािी िणाुंसाठी िा पदिला ग्रुप ट्रे क िोिा.
त्यामळ
ु े िे वव्रििी प्रत्येक सि
ू ना पाळण्याशशवाय गत्युंिर नव्ििे . माझा स्विःिा
बऱ्याि काळानुंिरिा ट्रे क असल्याने बऱ्यािशा वायफळ गोष्टीुंनी माझी बॅग आधीि
िड झाली िोिी .
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डडसेंबरच्या शतनवारी आम्िी सगळे िण अगिी ठरल्या वेळेि सी . एस . टी. स्टे शनला
ििर झालो . लगबगीने सी . एस . टी . िून रात्री १२. ०० ला सट
ु णाऱ्या मिानगरी
एक्सप्रेसमध्ये आम्िी िागा शमळवली .आमिा मुंब
ु ई िे इगिपरु ीिा ट्रे निा प्रवास आम्िी
नेिमीच्या शशरस्त्याप्रमाणे आमिे प्रोफेससप, एक्झाशमनसप , कॉलेि-यतु नवशसपटीिील
"सोयी-सवु वधा", आय.एम.एस. क्लासेस, माकेदटुंग स्ट्रे टिीसबाबिच्या ििापसत्राि
आणण अथापिि एकमेकाुंिे "गुणगान" गाण्यास समवपपि केला.
अगिी तनयोजिि वेळेि म्िणिेि रात्री ३. १० वाििा आम्िी इगिपरु ी स्टे शनला
पोिोिलो. अगिी गाडीिून पाय बािे र पडिाि थुंडीने आपली िािूल दिली आणण ह्या
थुंडीशी सामना अिन
ू रात्रभर करायिा िोिा. इगिपरु ी डेपोमध्ये आमच्याशशवाय कुणीि
नव्ििुं. टीसेक िरुण आणण आभाष अगिी गाढ झोपन
ू गेले.(डोक्यावर कानटोपी अन
अुंगावर िािर, अगिी गावठी स्टाईलमध्ये !! ) मधल्या काळाि मनोि आणण मी स्विः

कुठूनिरी एक छोटुं सुं पेटिुं लाकूड शमळवलुं आणण िे अलगि एस. टी. डेपोच्या आवाराि
आणलुं. त्यािी शेकोटी केली. आत्िा िी शेकोटी िळिी ठे वण्यािी िबाबिारी स्वीकारि
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मी वाटे वर दिसणाऱ्या सवप रािकीय पक्ाुंिी पोस्टसप (िस
ु री कोणिीि पोस्टसप उपलब्ध
नसल्याने) इुंधन म्िणून वापरून घेिली.
पिाटे ५ च्या सम
ु ारास एक -एक करि आम्िी सवप मुंडळी झोपी गेलो आणण मस्िपैकी
एक-िीड िास झोप काढली. साकेक िरुणने रात्री गाडीि अगिी सणकून झोप घेिल्याने
त्याला कािी झोप येि नव्ििी. थोड्या फार माकडिेष्टा केल्यावर त्याने आम्िा
झोपलेल्या वीराुंवर पिारा िे ण्यािे मित्वािे कायप पार पाडले.
सकाळी एक-एकिण िागे िोऊन प्रािववपधी उरकून समोरि उघडलेल्या ििाच्या
टपरीवर पोिोिलो. थुंडीिी शाळा अिून सरू
ु ि िोिी . नाश्िा आला . ििा आणण भज्या.
बस्स! एक नुंबर!!

ननिगुडपाडा (टाकेहर्च) पयंत:

सकाळी ८ ला एस.टी. आली. बसप्रवासाि अतिशय प्रसन्न वािावरण ,
वळणावळणाच्या पायवाटा , वैिरणा िलावािे साजन्नध्य आपले स्वागि करिे.
बैलगाड्या , गविाच्या गुंिी , छोटी-छोटी शेिे ,बोअरवेल ियाुंिी िुलना कोन्रीटच्या
बबल्डीुंग्स आणण रोड्सशी िोउि नये अशी.
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िस
ु रीकडे इगिपरु ीच्या टप्पप्पयािले इिरिी अनेक गड-ककल्ले-शशखरे आम्िाला िशपन िे ि
िोिी. अुंिनेरी ,त्र्युंबकेश्वर, भासगड , बत्रुंगलवाडी , फणी डोंगर ,अलुंग-कुलुंग-मिन
अगिी निर िाईल तिथवर आणण िो अथापि िररिर.
ट्रे क:
प्रवासाि आम्िा सवाांिी ब्रह्मानुंिी टाळी लागली िोिी, िे वव्रि बबच्िारा िागाि
असावा . इगिपरु ीिून तनघालेली एस. टी. तनरगुडपाड्यास पोिोिण्यास साधारण
२ िास लागले. त्र्युंबकेश्वराकडे िािाना वाटे ि एक फाटा आपल्याला इथे घेऊन
येिो. एस. टी. बस सकाळी १०.२५ ला तनरगुड पाड्याला पोिोिली . आम्िी साधारण ५
शमतनटाुंिि स्वेटर- मफलर गुंड
ु ाळून, शू लेस घट्ट बाुंधन
ू िररिरिा रस्िा धरला . वाट
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अगिीि मळलेली नसली िरी सरधोपट आिे .

कािीसा आयिाकृिी िररिर पायथ्यापासन
ू ि आपले लक् वेधन
ू घेिो.िढिाना गड
आपल्या निरे पासन
ू कधीि िरू िोि नािी िे ववशेष. फणी डोंगराला डावीकडे ठे वि
आम्िी िरीिरिी िढण िढि िोिो. फणी डोंगर त्याच्या नागाच्या फण्याप्रमाणे
दिसणाऱ्या आकारामळ
ु े ओळखला िािो, मला मात्र उगाि िो ित्िीच्या आकृिीशी

साधम्यप राखणारा वाटला.
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वाट िशी मोकळी. िास्ि झाडी-झड
ु ु पे, घनिाट िुंगल असले कािी नािी. पठारावर
पोिोििाि समोर शेंिरू फासलेली (पण का ?) वपुंडीसदृश शशळा दिसली.

इथन
ू अगिी थोड्या वेळािि आपण कािळाच्या(पायऱ्याुंच्या) पायथ्याला पोिोििो.
पायऱ्या िढिाना िढण नक्कीि िाणविे. पायऱ्या िढून गेल्यावर गडािा पदिला
िरवािा आपले स्वागि करिो.

िरवािा पार करिाि आपल्याला खडकाि
सब
ु कपणे कोरलेला गणपिी (आणण पन्
ु िा
शेंिरू ) दिसिो.
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िरवािा मोठा नसला िरी त्याि उभे रािून पादिलेली पाठीमागिी िरी कधीिी न
ववसरण्यासारखी!

इथे पोिोििाि "आत्िा उिरायिे कसे?" प्रकारािले भाव माझ्या िोंडावर िोिे. "ट्रे क
सोप्पपाय रे !" िे िे वव्रििुं गाडीिलुं वाक्य माझ्या डोक्याि पन्
ु िा िमकून गेलुं.
पायऱ्या अतिशय लिान, खोिीव आणण अपऱ्ु या. सरु
ु वािीला सोपी असणारी िढण
पायऱ्याुंच्या उुं िीसोबि कठीण िोि िािे. कािी दठकाणी िर अगिी पढ
ु े कािळ आणण
मागे िरी अशी पररजस्थिी आिे . अशावेळी घाई गडबड न करिा आपला वेळ घेऊन िी
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िढण पण
ू प करणे केव्िाुंिी श्रेयस्कर . कािी दठकाणी िर पायऱ्याुंना आणण आपल्याला
सद्ध
ु ा केवळ खोबण्याुंिाि आधार असल्यािे आपल्याला िाणविे.

पायऱ्या िढिाना पावसाळ्याि त्या ककिी धोकािायक बनू शकिील यािी
कल्पनाि करवि नव्ििी.नक्कीि पावसािे पाणी आणण बरे ििा शेवाळ कािळाि
सािन
ू रिाि असले पादििे. त्या क्णाला,केवळ सािसी प्रकार करण्याच्या नािाि
कािीिी करायला िाणाऱ्याुंिी आणण “आम्िी ट्रे क करिो म्िणिे आम्िी मत्ृ यश
ू ी
झुंि
ु िे िो” वगैरे मानशसकिेिी कािीशी कीव वाटली. तनसगापशी िाि करण्याच्या
ह्या सगळ्या प्रकारामळ
ु े तनसगापच्या िवळ िाण्यािे भान अगिी रािािि नािी.
इथन
ू पढ
ु े थोडा वळणािा टप्पपा वाकून पार करावा लागिो. एका बािल
ू ा
ककल्ल्यािे कािळ आणण िस
ु रीकडे िरी! आणण इथेि आपल्याला िशपन घडिे,
गडावरील नेढ्यािे! केवळ अप्रतिम !!
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इथन
ू पढ
ु े अिून एक िरवािा
ओलाुंडून आपण गडावरील िळ्यापाशी येिो. इिर अनेक गडाुंवरील िळ्याुंप्रमाणे
िे पाणीिी तििकेसे आरोग्यकारक वाटले नािी.

ई सादित्य प्रतिष्ठान

िळ्याशेिारीि िनम
ु ानािुं मुंदिर आिे . ववशेष उल्लेख म्िणिे इथल्या मारुिीला
शमशा आिे ि. इथन
ू उिवीकडे गडाच्या बाुंधकामािे कािी अवशेष दिसू शकिाि.

िररिर िा बरे ििा िषपगड म्िणन
ू िी ओळखला िािो. त्र्युंबक डोंगरराुंगेिील आपल्या
मित्त्वाच्या स्थानामळ
ु े िसेि मिाराष्ट-गुिराि सीमेच्या िे खरे खीच्या दृष्टीने
मित्त्वािा असा . िररिर मख्
ु यिःप्रशसद्ध आिे आपल्या नागमोडी वळणावळणाच्या
पायऱ्याुंसाठी. िसा गडािा ववस्िार अगिीि थोडका.

कोणिीिी अतिभव्य वास्िू नािी की रािमागप नािी. मात्र िे कािी आिे िे केवळ
अनभ
ु वण्यासारखे ! गडािे पठार फार मोठे नसले िरी िढ िढण्यािा थकवा
तनवण्यासाठी परु े से. कािी भग्नावशेष आणण त्याच्या बािूलाि पाण्यािी कािी टाकी
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आपणास दिसिाि. त्यािील एकि वपण्यायोग्य. गडाच्या एका टोकाला असणारा
िोरिरवािासद्ध
ु ा बि
ु लेल्या अवस्थेि आिे .

िररिरिा ववस्िार िसा बत्रकोणी, बरािसा कािीव खडकािा. सध्यािी बािू सोडिा इिर
२ कडा सम
ु ारे ९० िा कोन करून उभ्या ठाकलेल्या! तनरगड
ु पाड्याकडे िोंड करून
असणाऱ्या कड्याला स्कॉटीश चगयापरोिकाच्या स्मरणाथप ‘स्कॉटीश कडा’ असेिी
म्िणिाि.
ऊन आिा िाुंगलेि रणरणि िोिे आणण अशािि िे वव्रििे ट्रे कवर असिाना िमच्याने
पाणी पािण्यािे धोरण अिूनि िमछाक करि िोिे.अखेरीस आम्िी सवापि उुं िावर
असलेला (सम
ु ारे १५-२० फुटाुंिा) िढ िढून अगिी शशखरावर पोिोिलो.
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िा बरािसा सोप्पपा टप्पपा ओलाुंडून
आल्यावर आपल्या आणण
आभाळामधील अुंिर बरुं िसुं कमी
झाल्यासारखुं सवाांना वाटलुं. इथन
ू
आपल्याला पजश्िमेस असणारा
बसगड,पव
ू ेस ब्रह्मचगरी आणण अगिी
तनरभ्र वािावरणाि औुंधापट्टा,कळसब
ू ाई,सािमाळा इत्यािी
चगररशशखरे साध्या डोळ्याुंनी
न्यािाळिा येिाि. वाघेरे,
बत्रुंगलवाडी,खास करून अप्पपर वैिरणा
िलाव आपल्या निरे ि भरिो.
गडमाथ्यावर भगवा ध्वि आपले स्वागि करिो. यािसाठी केला िोिा अट्टािास !!!
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आपण सध्या उभे असलेल्या उुं िीच्या तनम्म्या उुं िीवरून गरुड, घारी उडिाना पािून
आम्िी सख
ु ावलो. गडमाथ्यावर िागा तनमळ
ु िी, पण त्या शाुंििेि खाली गावािून
वािणाऱ्या ओढ्यािा आवाि मी कानाि साठवि बराि वेळ बसन
ू िोिो.

पोटापाण्यार्ाठी:
आमच्यािवळ असलेल्या िेवणाि प्रमख्
ु याने आलू पराठा , थेपले, परु ी भािी,शशरा
ह्याुंिे विपस्व िोिे . अगिी कािी क्णािि आम्िी त्या सगळ्यािी वासलाि लावन
ू
टाकली. गडावरील िळ्यािील आणण टाक्याुंिील पाणी वपण्यालायक असल्यािे
गावकऱ्याुंिे म्िणणे असले िरी पािून िसे वाटले मात्र नािी .
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पितीचा प्रवार्:

उिरणीिा टप्पपा आम्िी झपाझप पार केला. पन्
ु िा पायऱ्याुंिा सामना करण्यािी वेळ
आली. माझी बॅग अिानक पन्
ु िा िड झाल्यासारखे वाटले.उिरिाना आिा खरुं ि पाय
थरथरि िोिे. ह्यािून वािलो िर अजिबाि पढ
ु च्या ट्रे कला येणार नािी असुं मी अगिी
मनाशी पक्कुं ठरवलुं. कधी एकमेकाुंना सावरि,सि
ू ना करि, पायऱ्याुंिी मादििी िे ि
आम्िी िळूिळू िो टप्पपा पार केला. सगळ्याुंच्या िोंडावर आनुंि ओसुंडून वािि िोिा. "डर
सबको लागिा िै ,बिािा कोई निीुं |"
सबुंध प्रवासाि िरुण साकेक आणण आभाषिी
लट
ु ु पट
ु ू िी भाुंडणे, िरुण टीसेकिे थकून िाणे
आणण तननाििे त्याुंना साुंभाळून घेणे अखुंड
िालू िोिे. मनोि िा िसा आमच्यािील
’तनष्पाप ससा’ पण नेिमी शॉटप कट आणण
मोबाईलच्या रें िच्या शोधाि. अगिी पायऱ्या
िढिाउिरिानािी ह्यािे िे प्रकार सरू
ु ि.
परिीच्या प्रवासाि िरा एका दठकाणी
झाडाुंच्या छायेि थाुंबलो. आिा िे वव्रििा
पाण्याबाबििा िानशरू पणा पाण्यासारखाि
ऊिू िाि िोिा. पाण्याबरोबरि िॉकलेट,
गोळ्या,बाकरवड्या एकेक करि बािे र
तनघाल्या. इिक्याि समोरच्या झाडावर
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आमिे लक् गेल.े त्यावर कोण्या िुंगली प्राण्याच्या नखाुंिे ओरखडे िोिे. बस्स. म्िणिे

कोणीिरी इथेिी आिे म्िणायिे िर…

३. १० वाििा आम्िी पन्
ु िा पायथ्याच्या गावी पोिोिलो. एव्िाना सगळ्याुंनीि बरे िसे
जक्लक क्लीकाट करून झाले िोिे. आमिा शमत्र िे वव्रि गडावरच्या किऱ्याबद्दल भलिाि
िागरूक, पण म्िणन
ू दिसेल िो किरा (भले िो आम्िी केला नसला िरीिी) माझ्या
(आधीि िड असलेल्या) बॅगमध्ये टाकणे िा माझ्यावरिा सवापि मोठा अन्याय िोिा .

वैिरणा िी ह्या पररसरािील मख्
ु य निी पण ह्या दठकाणिे पाण्यािे िशु भपक् आणण
वविेिा िुटवडा पाििा त्यावर िटकन ववश्वास ठे विा येि नािी.
सुंध्याकाळसाठी एकूण िोन बसेसिा िॉइस आमच्याकडे िोिा. एक कसाऱ्यासाठी आणण
िस
ु री इगिपरु ीसाठी(िोन्िीिी ३. ३० च्या सम
ु ारास). नेिमीच्या अनभ
ु वानस
ु ार बस कािी
आली नािी .
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आम्िी घोटी-वैिरणा मागे िाणाऱ्या एका िीपिा आधार घेिला. आम्िी कसेबसे
गाडीमधन
ू आणण िोन्िी "िरुण " िीप "वरून " तनघालो. ड्रायवर पकडून िब्बल २३
िण िोिो आम्िी िीपमध्ये (आणण िीपवर). पढ
ु े ३, ५ मधल्या सीटवर, ८ िण
पाठीमागे, ३ डाव्या बािल
ू ा लटकलेले आणण ३ पाठीमागे लटकणारे , उरलेले २ कॅररयरवर
! अिून एक वेगळा अनभ
ु व! आणण काय? त्या िीपने आम्िाला खोडाळ्यापयांि आणण
तिथन
ू अिन
ू एका िीपने आम्िाला कसारा स्टे शन पयांि सोडले . िसे पाििा

खोडाळ्यािून कसाऱ्यासाठी एस. टी . िीिी सोय आिे .
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खोडाळा िे कसारा िे अुंिर २५ ककमीिुं . सम
ु ारे १७ ककमी नुंिर आपला मािीिा रस्िा
िाऊन थेट मुंब
ु ई-नाशशक एक्सप्रेस वेला िाऊन शमळिो (पण रााँग साईडने बरुं का!).
आम्िी सुंध्याकाळी ५. ०० वाििा कसारा स्टे शनला पोिोिलो आणण तिथन
ू पढ
ु े साधारण
रात्री १०. ०० पयांि आपापल्या घरी .
र्हभागी मित्रपरिवाि:
आभाष, मनोि , तननाि, िरुण (टीसेक आणण साकेक, िुमच्या मादििीकररिा साुंगायिे
िर टीसेक आणण साकेक िी िोन्िी मुंब
ु ईिील इुंजितनयररुंग कॉलेििी सुंक्षक्प्पि रूपुं आिे ि
), िे वव्रि आणण मी .
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