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वलनाभलू्म वलतयणावाठी उऩरब्ध
• शे ई ऩुस्तकआऩरे लाचून झाल्मालय आऩण फ़ॉयलडड करू ळकता.
• लेफवाईटलय ठेलण्माऩुली ककंला लाचनाव्मततरयक्त कोणताशी लाऩय
कयण्माऩुली ई वाहशत्म प्रततष्ठानची ऩयलानगी घेणे आलश्मकआशे.

• मा ऩुस्तकातीर रेखनाचे वलड शक्क रेखकाकडे वुयक्षषत अवून ऩुस्तकाचे
ककंला त्मातीर अंळाचे ऩुनभुडद्रण ककंला नाटक. सवनेभा. सवरयमर. स्टेज ळो ककंला
तत्वभ रुऩांतय ककंला बाऴांतय कयण्मावाठी रेखकाची ऩयलानगी घेणे आलश्मक
आशे.

 
ई वाहशत्म प्रततष्ठान शी कली, रेखक ल लाचकांनी सभऱून चारलरेरी चऱलऱ आशे. नलीन
उदमोन्भुख रेखकांवाठी शे व्मावऩीठ आशे, आणण खेडोऩाडी ल देळवलदेळी ऩवयरेल्मा भयाठी
लाचकांवाठी लाचनाचे वाधन आशे. ई ऩुस्तके. आता स्भाटडफ़ोनलय डाऊनरोड करून लाचता
मेतात. ब्ल्मु टुथद्लाये देता घेता मेतात. आऩण मा चऱलऱीचे बाग शोऊ ळकता. आऩल्मा
ओऱखीच्मा रोकांचे ई भेर ऩत्ते ऩाठला. त्मांनाशी वलनाभूल्म ई ऩुस्तके ऩाठल.ू नलीन लाचक
आणण नलीन रेखकांचे मा चऱलऱीत स्लागतआशे.



डॉ. नयेंद्र दाबोऱकय 

मांना वभवऩडत 

देल खयंच भाणवात आशे ?....का शी वुद्धा अंधश्रद्धा आशे ?

प्रकाळन हदलव: वलडवऩत्री अभालस्मा 





भैत्रीहदन @ वयवगड
 भतै्रीहदन....खयंतय योजच अवतो. ऩण ऑगस्टच्मा 

ऩहशल्मा आठलड्मातच तो का वाजया कयतात? खयंतय 
सभत्रासंळलाम एकशी हदलव जात नाशी; ऩण मा हदलळी भात्र 
आलजूडन वहदच्छा हदल्मा जातात. त्मातशी सभत्रांच े प्रकाय 
अनेक. काशींच ेफारसभत्र, लगडसभत्र, कॉरेजच ेसभत्र, आता तय 
पेवफकु फ्रें ड्व, प्रलावातरे सभत्र आणण चक्क व्मालवातमक 
सभत्र! काशीजण भात्र तनयाऱे... त े म्शणज े वऩडसभत्र, 
ऩक्षषसभत्र, तनवगडसभत्र, दगुडसभत्र, वलश्लसभत्र!!!... आम्शीदेखीर 
त्मातरेच. त्माभऱेु भतै्रीहदनी गडालय जामच ेठयरे.

 
ऩेठचा ककल्रा (कोथऱीगड) ऩाशण्मावाठी कजडत 

स्थानकालय फयाच लऱे ‘आंबफलरी’ मेथे जाणाऱ्मा फवची लाट 
ऩाशून कंटाऱा आरा; ऩण ‘ऩारी’रा जाणायी फव फयाच लऱे 
उबी अवरेरी हदवरी. म्शणून ऐनलऱेी फते फदरनू 
‘वयवगड’ मेथे जामच ेठयरे आणण तेव्शा कुठे ती फव वरुू 
झारी. 



सभत्रांचे सभत्र, दगुडसभत्र लाटेत भाणणकगडावाठी
उतयर.े नाशीतय दोनाचे चाय (टे्रकवड) झारे अवत.े खड्डदेाय
यस्त्मांभधनू जभेर त्मा लेगाने फव धालू रागरी. फनलरेल्मा
भखु्म यस्त्माऩषेा दोन्शी फाजूरा अवरेरे नवैर्गडक हशयलगेाय
भदैान फयेच वऩाट शोत.े हशयव्मा यंगाच्मा वलवलध छटांभध्मे यंगीत
गामी आणण काळ्मा म्शळी हदवू रागल्मा. दोन-अडीच तावांनी
फल्राऱेश्लय भंहदयाजलऱ फव थांफरी. वयवगडाची वरुुलातच
भऱुात शास्मयवाने झारी, जेंव्शा गालातल्मा मलुकांना “गडाकडे
जाणायी लाट कोणती ?.....वयवगडाकडे ?” अवे वलचायल्मालय
त्मांनी “काशीशी कल्ऩना नाशी”अवे उत्तय हदरे.



फल्राऱेश्लय भंहदयाच्मा फाजूने डांफयी यस्त्मान े
चार ू रागरो. ऩढेु तो एका थोड्मा भखु्म यस्त्मारा 
सभऱतो आणण वयवगडाचा नकाळा आणण भाहशती 
लाचामरा सभऱत.े नकाळाळजेायीर रार यस्त्मालरून 
खया टे्रक वरुू झारा. लाटेत अनेक उऩलाटा शोत्माच, 
ऩण तीव्र चढाल अवरेरी लाट तनलडत शोतो. 
ऩालवाळ्मातरी लाट थोडी तनवयडी शोती. दभछाक शोउन 
थोड्मा लऱेातच चशेऱ्मालय ‘कारुण्म’ हदव ू रागरे. 
ळशयातल्मा आऱवाचा वलयश झारा. 

 
अगदी थोड्मा लऱेातच उंच झाड े आणण झाडी 

वंऩरी आणण फायीक गलत अवरेरे तीव्र उतयाचचे 
भदैान वरुू झारे आणण वयवगडाच्मा रगतच्मा दोन 
फरुूजांभधीर र्चचंोळ्मा जागेतीर ऩामऱ्मा हदव ूरागल्मा. 
आजफूाजूची वषृ्टी ळृंगाययवात र्चफं सबजरेरी! जजथे 
भाणवान े ऩोशोचणे कठीण ती जागा स्लच्छ हशयली... 
ढगांची वालरी ऩडल्मान ेकाशी हठकाणी हशयला यंग गडद 
झारेरा...

 



ऩामलाटेन ेजाताना आजूफाजूरा व्मलजस्थत जागा अवरी 
तयी गलतालय ऩाम ठेलनू खयाफ कयणे चकुीच ेलाटरे. आऩल्मा 
भातीरा ककतीतयी घट्ट धरून यशाल े शे भाणवाने गलताकडून 
सळकाल.े ऩनु्शा एकदा बफरगणाऱ्मा झाडीतून लाट काढल्मानंतय 
भाऱयानालय आरो. लीव त ेऩंचलीव जणाचंा गट मा गडारा 
‘वधुागड’ वभजून इथऩमतं आरा शोता. वधुागड इथनू १० 
ककभी अंतयालय आशे.

 
वोऩी चढण चढल्मानतंय लाटेत ऩनु्ऩनु्शा आयाभ 

कयण्मावाठी ऐवऩवै जागा सभऱत े आणण वबोलतारच े
तनवगडवौंदमड अनबुलत आऩण ऩढुच े आव्शान जस्लकायण्माव 
तमाय शोतो. एका भोठ्मा सळऱेचा आधाय घेत त्माच सळऱेत 
खोदरेल्मा ऩामऱ्माचं्मा आकायाच े ठवे, आऩर े चढणे खूऩच 
वोऩ ेकयतात. जवे उंच जाल ेतळी गलताची उंचीवदु्धा लाढरेरी 
हदवत.े आऩर े फटू ऩणूड झाकरे जातीर अळा रुतरेल्मा 
ऩामलाटेतून चारताना अधनूभधनू दगडांचा आधाय घ्मालाच 
रागतो. 



भध्मेच एका वऩाट जागेलय उबे याशून इथऩमतंची ऩणूड
ऩामलाट आणण कुठे काम चाररे आशे ते अजजफात त्राव न घेता
ऩाशता मेते. शा ककल्रा भखु्मत् टेशऱणीवाठी लाऩयरा जातो शे
रषात आर.े डाव्मा फाजूच्मा चौकोनी बमुायात कोऩय जसभनीलय
टेकलत यांगत यांगत सळयण्माचा प्रमत्न केरा. टॉचडने अंधाय वोडून
काशीशी दाखलरे नाशी. सळलाम श्लाव घेतानाशी त्राव शोत शोता.
तेथनूच उरटा यांगत ऩयत फाशेय मेऊन कातऱात तमाय केरेल्मा
ऩामऱ्मांऩाळी उबा याहशरो. 

दरुुन दोन फरुुजांभध्मे हदवरेरा अरंुद
बाग लय जाताना अर्धकच अरंुद शोत जातो.
मा अरंुद बागाच्मा अध्माड बागात अवभान
रंुदीच्मा ऩामऱ्मा आशेत तय अध्माड बागातून
खारी झया लाशत शोता. एक ऩामयी चढताना
ऩाऊर दवुऱ्मा ऩामाच्मा गुडघ्माजलऱ, कधी
लय तय कधी खारी ठेलाले रागत.े अवे
कयताना ऩणूडऩणे ऩढेु लाकून वालकाळ
चाराल.े



काशी ऩामऱ्मा तुटरेल्मा तय काशी ऩामऱ्मा
ओफडधोफड आशेत. ऩाऊव ऩडत नवरा तयी ऩामऱ्मांलय ळलेाऱ
शोत.े ऩामऱ्माशी गुऱगऱुीत शोत्मा. आधाय घेण्मावाठी नकऱतच
लाऩयरा जाणाया डाव्मा शाताचा डोंगय ओरवय त्माची पायळी
भदत चढताना झारी नाशी (ऩण ककभान त्मा फाजूरा आऩण
ऩडणाय नाशी माची खात्री देतो. 



ऩामऱ्मांच्मा उजलीकडचा डोंगय आणण त्मारा ऩाशताना आऩवकूच भागे आणण 
खारी हदवणायी दयी मा हठकाणी ‘यौद्र’ रूऩ म्शणजे काम माचा अनबुल देते. ऩामऱ्मा 
वंऩता वंऩता उजलीकड ेदयड कोवऱणे थाफंलण्मावाठी फांधकाभ केरेरे हदवत,े जे पाय 
गयजेच े आशे. कायण फरुुज तवेच डोंगयाभधीर र्चया, र्चयांभधीर गलत, लाशणाऱ्मा 
झऱ्माच ेऩाणी माभऱेु कधी भोठे दगड तनवटतीर शे वागंता मेत नाशी. 

सळलाम डोंगयाच्मा दोन वोंडांभधीर जागा 
लगऱता वंऩणूड लाटेत मा दगडांना अडलेर अवे 
झाड ककंला भोठा दगड नाशी. मा उरट तीव्र उताय 
लेगशी लाढलेर. गडाची काऱजी तय आशेच ऩण 
ऩामथ्माळी अवरेरी घये आणण भंदीय मांनाशी धोका 
उदबल ूळकतो अळी बीती लाटत.े ऩामऱ्मा चढताना 
लाटेत थाफंरो तय भागून मेणाऱ्मांना आणण लरून 
खारी मेणाऱ्मांना त्राव शोतो. त्माभऱेु एकदा चढरे 
की चढतच याशाल े रागत.े भाकडाप्रभाणे वलांच े
चढणे वंऩत े आणण बटकणाऱ्मांची हदडंी डालीकड े
अवणाऱ्मा हदडंी दयलाजाऩाळी ऩागंत.े 



हदडंी दयलाज्माची सबतं डाव्मा फरुुजाच्मा भागेच अवल्माने जोयदाय शलेचा 
भाया वयऱ दयलाजालय न आदऱता तो फरुुजालय आदऱतो आणण दयलाजाच े
यषण शोत.े सळलाम वलड ऩामऱ्मा चढून आल्मासळलाम दयलाजा हदवत नाशी. 

दयलाजातून आत सळयताच वभोय ऩशायेकऱ्मांवाठी देलड्मा हदवतात. 
आऩणशी इथे भकु्काभ करून काशी काऱ ऩशायेकयी म्शणून सभयल ूळकतो. ऩण 
इथेशी आतभध्मे काशीनंी स्लत्ची नाल ेसरशून फीबत्व भतै्री दाखलरेरी हदवते. 
भतै्रीहदनी खयंतय सभत्राचं्मा शातालंय, जभेर ततथ े नाल सरहशल्माच े ऩाहशरे 
अवेरच. ऩण ‘दगुड’ मा सभत्राच ेखये रूऩ खयाफ कयणे मोग्म नाशी.



उजलीकड े काशी ऩामऱ्मा चढून 
आल्माव आऩणच चढरेरा भागड पायच 
‘अदबूत’ हदवतो. गडाची तटफंदीशी हदवत.े 
कडकेडनेे लऱवा घेतल्मानंतय तटाराच 
जोडून ऩामऱ्मा आशेत, जेथनू  
पक्त फारकेकल्ल्माचा अरंुद बाग हदवतो. 
अगदी काशी अंतयालय अवरेल्मा टाक्मातीर 
ऩाणी खयाफ आशे. त्मारा जोडूनच एक 
छोटीळी गुशा आशे. आणखी काशी अंतयालय 
अवरेल्मा ऩाण्माच्मा टाक्मातीर ऩाणी 
कभारीच े स्लच्छ आणण गोड आशे. आऩण 
जे ऩाणी घयी वऩतो त्माऩेषा ककतीतयी 
ऩटीन ेभधयु ! 



गोड ऩाण्माच ेगोडल ेगात ऩढेु चार ूरागतो. लाटेत एका छोट्मा गुशेच्मा 
लयच्मा कडभेऱेु अनालधानान े डोक्मारा टक्कय राग ू ळकत.े अगदी तेथेच 
चारण्मावाठी जागा पायच अरंुद अवल्मान े डाव्मा फाजूरा दयीत ऩडण्माचा 
धोका आशे. ऩनु्शा एक चढण चढताना दगडांच्मा खाच्मांभध्मे आधी शातांची 
फोटे अडकलत ळयीय लय आणून रगेचच तऱशातालय जोय देऊन कवयत कयत 
माल े रागते. ऩनु्शा उजलीकड े लऱवा घारनू ळलेटचा टप्ऩा, झेंडा अवरेरा 
फरुुज हदवतो. ऩण ततथऩमतं ऩोशचण्मावाठी वयुलातीरा कौळल्म ऩणारा 
रागत.े वंऩणूड लाटेत वोऩी, भध्मभ आणण कठीण चढण टप्मा टप्मान े
अनबुलता मेत.े त्माभऱेु नव्मा टे्रकवडवाठी शा गड उत्तभ !



ळलेटची शी चढण चढल्मानतंय डाव्मा 
फाजूरा अवरेल्मा टाक्मात खूऩच कभी ऩाणी अवनू 
त्माच्मा ऩरीकड ेकाशी ऩामऱ्मा आशेत. उजव्मा फाजूरा 
झेंड्माळजेायीर जागेत फवनू अगदी वयुलातीऩावनूच 
हदवणाये तीन डोंगय, वधुागड, राफंरचक अंफा नदी 
अवा वलस्तीणड ऩरयवय हदवतो. इथनू ऩढेु वऩाट 
जागेलयच्मा लाटाच आऩल्मारा ऩणूड गड कपयलतात. 

 
एका उद्ध्लस्त लास्तूनंतय थोड े उतरून 

केदायेश्लयाच े भंदीय हदवत.े भंहदयाळजेायीच अवरेरा 
तराल ऩणूडऩणे हशयला आशे. ऩाणी वऩणे वोडाच ततकड े
ऩशालरेशी जात नाशी. भंहदयातच काशी दगडी सळल्ऩे 
आशेत. भाथ्मालय ऩोशोचऩेमतं आणण ऩोशोचल्मालय 
लेगलगेळ्मा हठकाणाशून आरेरे बटके एकत्र झारे. 
गडालयच्मा टाक्मातर े ऩाणी स्लत् वऩऊन 
दाखलल्मानतंय आणण थोडी चल चाखल्मानतंय त े
वऩण्मामोग्म आशे अवे भान्म केरे. 



टे्रककंगभऱेु भाणव ेजोडरी जाऊन ते सभत्र शोतात शे खये. 
गड उतयताना वभोय हदवणाऱ्मा बमानक उतायाभऱेु आऩोआऩच 
वलडजण काऱजी घेत उतयतात. कठीण टप्ऩ,े ऩाण्माच्मा टाक्मा, हदडंी 
दयलाजा आणण घवरून ऩडण्माची बीती  दाखलणाऱ्मा ऩामऱ्मा 
‘लीय’तेन े ऩाय करून गलताऱ भदैानालय आल्मालय शामवे लाटत.े 
गडालय जास्त झाड ेनाशीत, त्माभऱेु ऩक्षमांचा अजजफात आलाज नाशी.

एका यवाऱ अनबुलानंतय दभरेरे भन ळातं शोत.े







कऱवुफाई....उंच ततचा धोका
ऩयस्ऩय वलयोधी गुण अवरेल्मा गोष्टी एकभेकांकडे आकवऴडल्मा जातात. ळाऱेतल्मा अभ्मावक्रभात सळकरो शोतो

धन प्रबायातून ऋण प्रबायाकडे लीज लाशत जात.े उच्च दाफातून कभी दाफाच्मा ऩट्टमात लाये लाशतात. चुंफकाचे ऩयस्ऩयवलयोधी ध्रलु
एकभेकाकंडे आकवऴडरे जातात. गालातून ळशयाकडे काभधंद्मावाठी आणण ळशयातून गालाकडे आनंदावाठी रोक आकवऴडत
शोतात. कभी उंचीलय याशणाऱ्मांना कधीकधी उंचालय जालेवे लाटत.े म्शणून हठकाण ठयलरे..... भशायाष्ट्रातीर वलाडत उंच सळखय
.......कऱवफुाई .



 ळलेटची ‘कवाया’ रोकर 
ऩकडण्मावाठी आदल्मा हदलळीच तनघनू नंतय 
एक्स्पे्रवन े इगतऩयुी गाठरी. ऩशाटे इगतऩयुी
स्थानकाऩावनू ऩहशरी फव तनघारी आणण अध्माड
तावात ‘फायी’ गालात आरो. खयंतय कंडक्टयने जागं
केरं आणण उतयलरंशी. जलऱच्मा दकुानात उत्कृष्ट
चशा आणण उत्कृष्ट ऩोशे शादडरे. जेलणावाठी चऩात्मा
आणण वऩठरं बाकयी वोफत घेतर.े इतक्मा लेऱात
कऱवफुाईचं वौंदमड डोळ्मात वाठलनू घेत शोतो.

ततच्मात-आभच्मात फ़क़्त काशी
षणाचंच अंतय...... ऩामाजलऱ लऱण घेणायं ऩाणी
म्शणजे जणू ऩामातरं ऩैंजण.... त्मा ऩैंजणांचा आलाज
इथऩमतं मेत शोता. दडूुदडूु धालत ळतेाभधनू खेऱत
ऩाणी यस्त्माऩमतं मेत शोत.े गालातीर रशान भरेु
लाटाड्मा (गाईड) शला का ? अळी आग्रशलजा वलचायऩवू
कयत शोत;े ऩणआभच्मावोफत अनबुली शोत.े



यस्त्मालयच्मा कभानीतून आत सळयरो.
सवभेंटच्मा यस्त्मालरून कधी भातकट यस्त्मालय आरो
कऱरेशी नाशी. दोन्शी फाजूंना अवरेरे हशयलगेाय ळते; आणण
ळतेाळजेारून जाणाये, कधी पेवाऱणाये तय कधी ळांत ऩाणी
भन भोशून टाकत.े वरुुलातीरा गालात कुठून सळयामचे शे कऱत
नाशी अवे आभच्मा चेशऱ्मालरून वभजताच गालकऱ्मांनीशी
आम्शारा मोग्म भागड दाखलरा.

र्चखरारा आता फटुाचंे आकऴडण लाटू रागरे.

त्मालय ऩाम ठेलल्मालय ‘ऩचऩच’ आलाज मेऊ रागरा. लाटेतच
भोठ्मा सळऱांनी फांध घातल्माभऱेु कभी अर्धक उंचीचे
धफधफे तमाय झारे आशेत. मा धयणाच्मा आतून ऩाण्मातून
चारण्मासळलाम ऩमाडम नाशी. सळलाम फटू काम आतरे वॉक्व,

कऩडशेी धलुनू तनघतात. शे वलड कयताना आऩण ठयावलक
उंचीदेखीर गाठतो. घवरून ऩडरोच तय हशयव्मा ळतेात
ऩडल्माचे वखु(?).



उतायालय भोठ्मा रंुदीच्मा ऩामऱ्मा फनलनू
केरेरी ळतेी हदवत.े त्माभऱेुशी फयेच ऩाणी अडलरेरे हदवत.े

र्चखरातून, आडव्मा ऩडरेल्मा भोठ्मा ओंड्क्मालरून
चारताना, घवयताना वालयण्माचा वयाल शोतो जो ऩढेु काभी
मेतो.  

 
वबोलतारच्मा भांडून ठेलरेल्मा लेगलगेळ्मा

यंगाच्मा हशयव्मा वाड्मा फाईंना  ळोबनू हदवतात. वाड्मांना
कधी पेवाऱणाऱ्मा ऩाण्माची आणण फांधरेल्मा दगडांची
काऱी ककनाय कऱवफुाईंच ेभन प्रवन्न कयत.े

 
थोड्मा रंुद जागेतून दोन्शी फाजूरा व्मलजस्थत

झाडे अवरेल्मा भागाडतून काशी लेऱातच आऩण एका
ऩठायालय ऩोशोचतो. त्माचा उताय इतका तीव्र नाशी ऩण
त्माच्मा ककनाऱ्मालरून वबोलतारचे दृश्म डोळ्मात वाठलनू
ठेलाले अवेचआशे.



चशूकडे हशयलीगाय ळते,े वबोलतारचे अनेक डोंगय कऱवफुाईकडचे ऩाशत आशेत. त्मांनी ऩाशू नमे म्शणून
लायंलाय फाष्ऩ भध्मेच आडलं मेत शोतं. श्रालण भहशना अवल्माभऱेु उन्शात अधनूभधनू कऱवफुाईच्मा भखुाचे दळडन शोत
शोत;े ऩण लायंलाय तीदेखीर धकु्माच्मा ऩदयाभागे स्लत्रा झाकून घेत शोती. 

 
धकु्माचे प्रभाण इतके की ळतेात फनलरेल्मा लापांभागून जणू लापा फाशेय ऩडत आशेत अवे लाटत.े माच

ऩठायालरून उंचाऩमतं जाणाऱ्मा सळड्मा हदवल्मा. रांफनूच त्मा वंख्मेने जास्त हदवत शोत्मा.



ऩठायाच्मा ऩामलाटेलरून चारत
याशून जंगरात सळयरो. अगदी भाणवाप्रभाणे ळीऱ
घारणाऱ्मा ऩक्षमांचा आलाज वभुधयु लाटरा.
त्माभऱेु एकभेकांळी वंलाद करून स्लत्चा आलाज
त्मांना ऐकलण्मात काशीच अथड नवतो. ळांत
जागेतून ऩनु्शा एकदा थोड्मा कभी उतायाची अरंुद
जागाआशे.  

 
उजलीकडे जाणाया तनभऱुता बाग 

ककल्ल्माच्मा भाचीप्रभाणे! काशी हठकाणी कडरेा
रोखंडी दांडे योलनू वयुषेची काऱजी घेतरेरी
हदवत.े ऩणूड प्रलावात गालातरे अनेक तरुण आणण
रशान भरेु-भरुी चशा, वयफत लगैयेचा व्मलवाम
कयताना हदवतात.



धफधब्मांच्मा आजफूाजूरा काशी गुशा
हदवतात. ततथऩमतं ऩोशोचामचा भागड भात्र हदवत नाशी. भागे
लऱून ऩाहशल्माव रांफऩमतं ओढ्माचे ऩाणी लाशताना हदवत.े

सवभेंटचा चकाकणाया यस्ता आणण वंथ लाशणाये ऩाणी
मातरा पयकशी कऱत नाशी. वगऱा तनवगड ऩढेु जाऊन
धकु्माभध्मे शयलतो आणण आऩण ऩढेु जाऊन सळड्मांजलऱ
मेऊन थांफतो.



सळड्मांचा डोंगयांळी अवरेरा कोन थोडा घाफयलणाया
आशे. रोखंडाच्मा सळडीच्मा ऩामऱ्मा, आधायावाठी रोखंडी ऩाईऩ
ककंला वऱई ,सळडी लाकरी जाऊ नमे म्शणनू दगड-भाती आणण
सळडीरा जोडणाये रोखंडी दांडे शे काभ खयोखय स्तुत्म आशे. सळडी
रंुद अवरी तयी ऩाम ठेलण्मावाठी लाऩयरेरे रोखंडी वाहशत्म कभी
ल मोग्म आकायाचे आशेत. माऩेषा जास्त आकायाचे वाभान
लाऩयल्माव सळडीचशेी लजन लाढरे अवत.े अधनूभधनू सळडीलय
अनेकजण एकाचलऱेी चढताना-उतयताना हदवरे.  
 

अवे अवरे तयी ळक्मतो एका लेऱी एक ककंला दोन
जणांनीच चढाल.े एक सळडी चढून लऱण घेतल्मानंतय ऩनु्शा दवुयी
सळडी चढताना भागची सळडी हदवेनाळी शोत.े सळलाम जास्त काऱ
उबे याशता न आल्माने उंचालय जाणे चारचू याशत.े सळडीच्मा खारी
हदवणायी लाट कधी वोऩी तय कधी कठीण लाटत.े...ऩण ती सळडीलय
उबी याशूनच. ऩाणी वऩण्माची इच्छा झारी तयी जसभनीलरून
लाशणाये स्लच्छं ऩाणी वऩता मेत नाशी. ओल्मा, थंड, सळडीचा 
आधाय घेत चाररे की शात थंड शोतात.



लाटेत थांफल्माव भच्छय आऩरे गारगुच्चे
घेऊन जातात. एक ककटक शातारा अधाड सभरीभीटय 
आकायाचा दंळ करून गेल्माने भाझ्मा शातालय ककभान
ऩंधया वेभी जागेलय वजु आरी. टे्रककंगवाठी मेताना आऩरे
अंग ळक्मतो झाकरेरे अवाल.े  
 

अधनूभधनू सळडीच्मा फाजूरा भोकळ्मा
जागेत उबे याशण्माचे धाडव केल्माव तनवगडवौंदमड बयुऱ
ऩाडते आणण तेच तेच दृश्म ऩनु्ऩनु्शा जास्त उंचीलरून
ऩाशण्मावाठी प्रोत्वाशन देत.े ऩढेु वयऱ येऴते एकभेकांना
नट-फोल्टने जोडरेल्मा चाय ऩाच सळड्मा उंचालय
ऩोशोचण्माव भदत कयतात. वलड सळड्मांलय चढून
झाल्मानतंय एक भोठा टप्ऩा ऩाय ऩडल्माचा आनंद सभऱतो.



ऩढेु काशी ऩामऱ्मा आशेत त्मालरूनशी ऩाणी आनंदाने ओवंडून लाशत अवत.े

उजलीकडे वऩाट जागेलय हदवणाऱ्मा लाटेलय शऱूच ऩाम लऱतात; कायण अजून
भाथा गाठामचा शोता. इथे तनळ्मा यंगाची पुरे दाटीलाटीने हदवतात, तय काशी
योऩटी एकबत्रत मेऊन घभुटाकाय केल्माचे आढऱत.े



ऩनु्शा काशी झऱ्माभधल्मा स्लच्छ ऩाण्मातून लाट
काढत एका वलहशयीजलऱ आरो. मा छोट्माळा ‘कऱळी’तरे ऩाणी
अत्मंत गोड आशे. वलहशयीजलऱच अवरेल्मा दकुानात चशा-बजीचा
आस्लाद जरूय घ्माला. आम्शीशी तेथेच जेलनू ऩाठीलयचे काशी लजन
ऩोटात घेतर.े

 
थोड्मा लेऱावाठी धकेु फाजूरा वयरे आणण ऩणूड

प्रलावात प्रथभच सळखयाचे दळडन झार.े आणण रगेचच नव्मा
जोभाने तमाय झारो. धकेु फाजूरा झाल्मालय जास्तीतजास्त
तनवगडवौंदमड ऩाशता मेईर अवे लाटल्माने लेग लाढलरा. स्ऩधाड
प्रत्मषात धकु्मा फयोफयच शोती. ऩामऱ्मा चढू रागरो. एका फाजूरा
ऩाणी अडलण्मावाठी खोदनू ठेलरेरे हदवत;े तय उजलीकडे बयऩयू
ऩामऱ्मा..... ऩामऱ्मांच्मा उजलीकडे तनळ्मा यंगाची बयऩयू छोटी
पुरे कऱवफुाईच्मा अंगणात!



सळडीलरून उतयताना चढण्माऩेषा जास्त लेऱ रागतो. प्रत्मेक ऩाऊर वाबाऱून ठेलताना 
ऩडण्माची बीती!.. ऩण एका वुंदय झाडीत अडकुनशी ऩडू शा छुऩा आनंद ! कऱवुफाईच्मा कुळीतून 
सळड्माद्लाये ततचाच शात धयत धयत ऩठायाऩमतं आरो आणण ऩुन्शा एकदा र्चखरातून लाट काढत 
गालाऩमतं. धफधब्माच्मा ऩाण्मात अगदी भनभुयाद आनंद घेऊन फाईंचा तनयोऩ घेतरा. धुक्माच्मा 
ऩदय डोक्मालयच आणण भोठे भोठे धफधफे डोळ्मातल्मा अश्रूप्रभाणे !             

रोखंडी दांड्माचा आधाय घेत भोठ्मा सळडीजलऱ आरो. शी
सळडी चढताना आऩण वालध आणण एकाग्र शोऊन जातो. एकेक करून अळा
ककभान चाऱीव ऩामऱ्मा चढाव्मा रागतात. खयंतय ककतीशी ठयलरं तयी काशी
ऩामऱ्मा भोजल्मा नंतयआऩण ‘भोजा’मचे वलवरुन जातो शी ‘भौजे’ची गोष्ट !

आता थोडे चारल्मानतंय आऩण अगदी कऱवफुाईच्मा कऱवालय
मेऊन थांफतो. इथरा वोवाट्माचा लाया डोक्मालयची टोऩी ऩऱलू ऩाशत शोता.
उंचालय फांधरेरे भंहदय पायच बक्कभ अवाल.े भंहदयात तीन ते चायच जण फवू
ळकतात. भंहदयाफाशेय काशी सळल्ऩे ल बत्रळऱू आशे. भंहदयाच्मा भागीर फाजूव
भोकळ्मा जागेत कडरेा रोखंडी कंुऩण घातरे आशे जे आलश्मकतेनवुाय पायच
भजफतू आशे ऩण तयीशी जोयाच्मा लाऱ्माभऱेु ते खणखणू रागर.े खारनू मेणाऱ्मा
लाऱ्माचा झोत उंचालय लेगाने लाशू रागतो.  
 

लाऱ्माचा शा लेगआऩण भशायाष्ट्रातल्मा वलाडत उंच हठकाणी आशोत
माचा अनबुल देत.े आजफूाजूचे तनवगडवौंदमड ‘स्ऩेळर इपेक्टव’द्लाये धकेु
दाखलत.े ते ऩणूडऩणे फाजूरा शोण्माची लाट फघण्मात अथड नाशी. शे जाणलल्माने
सळड्मांलरून उतयण्माव वरुुलात केरी.



सळडीलरून उतयताना चढण्माऩेषा जास्त लेऱ 
रागतो. प्रत्मेक ऩाऊर वाबाऱून ठेलताना ऩडण्माची 
बीती!.. ऩण एका वुंदय झाडीत अडकुनशी ऩडू शा 
छुऩा आनंद! कऱवफुाईच्मा कुळीतून सळड्माद्लाये 
ततचाच शात धयत धयत ऩठायाऩमतं आरो आणण 
ऩनु्शा एकदा र्चखरातून लाट काढत गालाऩमतं. 
धफधब्माच्मा ऩाण्मात अगदी भनभयुाद आनंद घेऊन 
फाईंचा तनयोऩ घेतरा. धकु्माच्मा ऩदय डोक्मालयच 
आणण भोठे भोठे धफधफ ेडोळ्मातल्मा अश्रपू्रभाणे !   

वलाडत उंच अवरेल्मा सळखयारा स्त्रीचे नाल!... ....कऱवफुाईरा ळार देऊन स्त्रीचा गौयल
केल्मावायखा !आणणओंजऱीतून लाशणाये अनेक झये-धफधफे म्शणजे ततच ेअनेकआळीलाडद….....           



बायतातच नव्शे तय जगात भशायाष्ट्राइतका श्रीभतं प्रदेळ नवेर. 

आभचं शे म्शणणं रोकानंा अततळमोक्त लाटेर ककंला वलनोदी. ऩण दोन शजाय लऴांऩलुी भयाठलाड्मात कफ़यरेल्मा
एका ग्रीक प्रलाळाने अवं सरशून ठेलरंम. जगात त्मारा कुठेशी एलढी वफुत्ता हदवरी नाशी.
ऩण मा हठकाणी भात्र आम्शी शे म्शणतो आशोत ते भशायाष्ट्राच््मा गडकोटांच्मा आणण तनवगड वौंदमाडच्मा वंदबाडत.

गडकोट शे भशायाष्ट्राचं लबैल आशे. स्क्लेअय फ़ूटाचं्मा हशळफेात ककंभत नका करू. ककंला टुरयस्ट फ़ुट फ़ॉरचाशी
हशळफे नका करू. प्रदेळाची श्रीभंती त्माच्मा ऩयंऩया, त्माच्मा इततशावाच्मा वंदबाडत ऩशामरा शली. मा गडकोटांनी
भयाठीच नव्शे तय कोणत्माशी भनारा जी उबायी सभऱते त्मात त्मांची ककंभत शोत.े मा गडाचं्मा नवुत्मा दळडनाने
स्फ़ुती मेत.े मा गडांची नवुती भाहशती लाचताना छाती गलाडने फ़ुगत.े शेच तय खये लबैल. भयाठी बाऴा, गड कोट,

तनवगड, रेणी अळा लबैलळारी प्रदेळात जन्भ घेण्माचं बाग्मआऩल्मारा राबर.ं

ई वाहशत्म प्रततष्ठानने भशायाष्ट्रातल्मा वलड गडककल्ल्मांची भाहशती एकेका स्लतंत्र ई ऩजुस्तकेत जभा कयण्माचा
तनधाडय केरेरा आशे. “दगुड दघुडट बायी,’ ’टे्रककंर्गयी’, ’त्मा वुंदय मात्रवेाठी’ अळा भासरकादं्लाये मा ऩजुस्तकांची
तनसभडती चारू आशे.

आऩण मा प्रकल्ऩात वशबागी व्शा. आऩल्माकडची भाहशती, फ़ोटो, सरखाण आम्शारा ऩाठला. आऩल्मा सभत्रांचे ई
भेर ऩत्ते कऱला. काशी तयी बव्म हदव्म करूमा. आऩल्माशी वऩढीरा वांगण्मावायखं काशी शलं ना !

esahity@gmail.com www.esahity.com

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/


भशायाष्ट्रातीर ककल्रे
•अंिंाई

• अंजनवेल

• अंजनेरी

• अंमळनेरचा किंल्ला

• अचलिड

• अजजक्यतारा

• अनााळा

• अलंि

• अगलबाि

• अवगचतिड

• अशीरिड

• असाविड

• अहमदनिरचाभुईिंोट किंल्ला

• अगहवंत

• आंबोळिड

• आमनेरचा किंल्ला

• आवर किंल्ला

• इंद्रिड

• इंद्राई

• उंदरेी

• उंबरिांव

• उमरेडचा किंल्ला

• िंंक्राळा

• िंंचना

• िंनिंदिुा

• िंन्हरेिड

• िंन्हरेा

• िंमालिड

• िंनााळा

• िंहिेड

• िंल्याणिड

• िंल्याणचा किंल्ला

• िंामनदिुा

• िंाळदिुा

• िंावनई

• किंल्ले चंद्रपूर

• िुंडाळचा किंल्ला

• िुंलंि

• िुंलाबा

• िुंवारी

• िंें जळिड

• िेंळवे-माहीम

• िंोंजकिंल्ला

• िंोट िंामते

• िंोथळीिड (पेठचा किंल्ला)

• िंोरलई

• िंोळधेर

• िंौला किंल्लाा॑

• खांदरेी

• खारेपाटण

• िाळणा

• िुणवंतिड

• िुमतारा

• िोंड राजाचा किंल्ला

• िोंकदयाचा प्रतापिड

• िोरखिड

• िोवळिंोट

• िोवा

• घारिड

• घोसाळिड



• चंदन

• चंदरेी

• चांदोर

• चािंण

• जंिली जयिड

• जयिड

• जवळ्या

• जीवधन

• टंिंाई

• टिंमिं

• ठाणे किंल्ला

• डहाणू

• तळेिड

• तांदळुवाडी किंल्ला

• तारापूर

• गतिंोना

• तंुि

• तंुिी

• तेरदाळ

• जिंिलवाडी

• जिंबिं

• दागतवरे

• कदडू

• दिुा रत्नागिरी

• दवेिड

• दवेगिरी-दौलताबाद

• दोदवाड

• धिं

• धारावी

• धैर

• धोडप

• निरधन(रामटेिं)(भुईिंोट

• नळदिुा

• नांदोशी

• नारायणिड

• गनवती

• पट्टा

• पन्हाळा

• पांडविड

• पारगसिं

• पारोळयाचा किंल्ला

• पावनिड

• पुरंदर

• पूणािड

• पेडिावचा बहादरूिड

• पेब

• प्रचंडिड (तोरणा)

• प्रगचतिड

• प्रतापिड

• प्रबळिड

• फत्तिेड

• बल्लारशा

• बल्लाळिड

• बळवंतिड

• बहादरपूर किंल्ला

• बगहरविड

• बहुळा

• बांदे

...ककल्रे (ऩुढे चारू)



ककल्रे...

•  बाणिंोट

•  बावडा

•  गबरवाडी

•  बेलापूर

•  ब्रह्मगिरी

•  भिवंतिड

•  भरतिड

•  भवनिड

•  भास्िंरिड

•  गभविड

• भूधरिड

•  भूषणिड

•  भैरविड

• भोपटिड

•  भोपाळिड

•  मंिळिड-िंांिोरी

•  मंिळवेढे

•  मंडणिड

•  मिंरंदिड

•  मजछिंद्रिड

•  मनोहरिड

•  मलंििड

•  मल्हारिड

•  महादवेिड

•  मगहपतिड

•  मगहमंडणिड

•  मगहमानिड

•  मागणिंिड

•  मानिडा॑

•  मानोर

•  मार्किंडा

•  माहुली

•  मलु्हरे

•  यशवंतिड

•  यलेवट्टी

•  रतनिड

• रवळ्या

• रसाळिड

• रांिणा

•  राजिड

•  राजधरे

•  राजमाची

•  राजापूरचा किंल्ला

•  रामसेज

•  रायिड

• जलिाणा

•  लोहिड

•  वंदन

•  वधानिड

•  वसंतिड

•  वसईचा किंल्ला

•  वाघेरा

•  गवगचिंिड

•  गवजयिड

•  गवजयदिुा-घेररय ाा

•  गवतानिड



ककल्रे...

•  गवशाळिड

•  गवश्रामिड

•  गवसापरू

•  वेताळिड

•  वैराटिड

•  वरसोवा

•  गशरिांवचा किंल्ला

•  गशरहट्टी

•  गशवनेरी

•  श्रीमंतिड

•  संजान

•  संतोषिड

•  सज्जनिड

•  सदागशविड

•  सजेिंोट

•  सांिंशी

•  सांिली

•  सािरिड

•  साठवली

•  सामानिड

•  सावंतवाडीचा किंल्ला

•  जसधुदिुा

•  जसहिड

•  गसताबडीचा किंल्ला

•  गसद्धिड

•  सुंदरिड

•  सुमारिड

•  सुरिड

•  सुवणादिुा

•  सेिवाह

•  सोनगिरी

•  हडसर

•  हषािड

•  हातिड

• िंभीरिड

• चावंड

• पालिड

• भवनिड

• मनसंतोषिड

• वारुिड

• तशी ही यादी अजून बरीच मोठी
होईल. आपण यातील
िंोणत्याही किंल्ल्याला भेट कदली
असेल, त्याची मागहती, इगतहास
तुमयािंडे असेल, त्याचे फ़ोटो, 
निंाशे असतील, तर ते आम्हाला
पाठवा.

• मागहती वद फ़ाईल, मेल, ppt 
किंवा ब्लॉिची जलिं अशा
पद्धतींनी पाठवू शिंता. 

• पत्ता : esahity@gmail.com

mailto:esahity@gmail.com







