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कळसबुाई 
िे पसु्िक हिनामूल्य आिे 

पण फ़ुकट नािी 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आिेि . 

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा.  

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकाांना या पसु्िकाबद्दि अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा पसु्िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आि ेदाद.  

साद आि ेआमची. ििा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्ििुीच असािी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि याांचे स्िागि 

आिे.  प्रामाहणक मि असािे. ज्यामळेु िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि 

िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, 

आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जाि रिािा.  
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कळसुबाई (टे्रकवर्णन) 

शुभम खोत 

पत्ता:- रा:- पानगाव, तालुका:- कळंब, 

जिल्हा:- उस्मानाबाद. जपनकोड:-४१३५२५ 

फोन नंबर:- ९५५२०७०५६२ /८३२९६६७७६२ 

shubhamkhot1507@gmail.com 

 

या पुवस्िकेिील लखेनाचे सिव हक्क लेखकाकडे सुरवक्षि असून 

पुस्िकाचे ककिं िा  त्यािील अिंशाचे पुनमुवद्रण ि नाट्य, वचत्रपट 

ककिं िा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परिानगी 

घेणे आिश्यक आह े. िसे न केल्यास कायदशेीर कारिाई होऊ 

शकिे. 

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection 

in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording 

and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 

without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 

remedies of injunction, damages and accounts. 
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प्रकाशक--- ई सावहत्य प्रविष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com  

प्रकाशन : १३ सप्टेंबर २०१८(श्रीगणेशचिुर्थी)  

©esahity Pratishthan®2018 

• विनामूल्य वििरणासाठी उपलब्ध  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण फॉरिडव करू शकिा  

• ह ेपुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापूिी ककिं िा िाचना व्याविररक्त कोणिाही िापर 

करण्यापूिी ई सावहत्य प्रविष्ठानची लेखी परिानगी आिश्यक आहे. 
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(अहमदनगर-राजूर-रािंधा फॉल-भिंडारदरा-बारी) 

                                                                

 

 

 

 

shubhamkhot1507@gmail.com 

९५५२०७०५६२ 

 

 

 

 

उिंची:- ५४०० फुट  

वशखर चढण्यासाठी लागणारा िळे:- िुम्ही जर प्रोफेशनल टे्रकर नसाल िर 

जिळपास अडीच िास. 

पोहोचण्याचा मागव:- नावशक इगिपुरी महामागाविर घोटी गािापासून 

भिंडारदरा च्या ददशेने गेल्यास बारी ह ेगाि  लागेल, याच बारी गािािून 

िुम्हाला िुमच्या टे्रकची सुरिाि करायची आह.े 

 

 

 

mailto:shubhamkhot1507@gmail.com
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कवििा करणिं आवण सिि काहीिरी वलहीणिं 

हा माझा छिंद, हा छिंद कधी लागनू गेला कळलचिं 

नाही. काही ददिसापिूी आयषु्याि कोणी िरी आलिं 

आवण माझ्या कवििचेी सरुिाि झाली, मग हळू 

हळू काहीिरी वलहािसिं िाटू लागलिं. आवण शिेटी 

माझिं ह े कळसबुाईच्या भटकिं िी िर म्हणजेच 

प्रिासिणवनािर आधाररि पावहलिं पसु्िक मी 

वलहीलिं. नव्यान े कळसबुाई च्या दशवनासाठी 

सह्याद्रीच्या ददशने ेजाणाऱ्या वगयावरोहण प्रमेीना नक्कीच उपयोगी पडेल अशी अपके्षा, 

िुमच्या प्रविदिया नक्कीच कळिा.  

 

                   लेखक:- शुभम खोत  

                                                   (BE Mechanical) 

लेखकाचा परिचय, 

नाव:- शुभम सुभाष खोत. 

शशक्षण:- मेकॅशनकॅल इंशिनीअि  

छंद:- लेखन,वाचन, ट्र ेशकंग ,कशवता किणे,  

स्वप्न:- हे माझं पशहलंच प्रवास वणणनाविील पुस्तक असून भशवष्यात कथा, कादंबिी, 

आशण कशवतासंग्रह घेऊन तुमच्या भेट्ीला येईल.  

पत्ता:- िा:- पानगाव, तालुका:- कळंब, शिल्हा:- उस्मानाबाद. शपनकोड:-४१३५२५ 

फोन नंबि:- ९५५२०७०५६२ /८३२९६६७७६२ 
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तसं पाहायला गेलं तर वगयाारोहणाचा अनुभि मला याआधी कधीच नव्हता. पण केिळ 

इतर वगयाारोहकांचे अनुभि िाचून आवण जीिन कदम यांचे विविध वगयाारोहणाचे व्हीडीओ 

पाहून मला सुद्धा वगयाारोहणाचा चांगलाच नाद लागल्याचं माझ्या लक्षात आलं. “वगयाारोहण 

अर्ाातच ट्र ेवकंग इज माय पॅशन” हे माझं से्टट््स कधी होऊन गेलं समजलंच नाही, पण रे्ट् 

ट्र ेवकंगचा अनुभि कधी घेतलाच नव्हता, खूप वदिसापासून मनात विचार घोळत होता,........ 

“नाही, काही झालं तरी या िर्षी मात्र ट्र ेवकंग ला जायचंच.”  

 पण ‘ नकट्ीच्या लग्नाला सतराशे विघं्न ’ म्हणल्यासारखी माझी गत झाली होती. काही 

ना काही अडचणी जरूर यायच्या. आवण या िेळेस वह तसंच झालं. मनातली कल्पना चार 

वमत्रांसमोर मांडली आवण वमत्रांनीही तयारी दशािली, पाहता पाहता बाकीची मंडळीही तयार 

झाली, आवण शेिट्ी वदिस ठरला..... २० जुलै २०१८  

 आत्ता या िेळेस नक्की काय अडचण येईल हे मात्र मावहत नव्हतं, कारण अत्तापयेंतचं 

वनयोजन एकदम व्यिस्थर्त पार पडलं होतं. अगदी माझ्याच सारख्या येड्या विरस्ती 

ट्ाळक्ांचा गु्रप तयार होण्यापासून ते गाडी आवण वदिस ठरिण्यापयेंत. आवण झालं. ज्या 

गोष्टीची आतुरतेने िाट् पाहत होतो ते शेिट्ी झालंच, ठरलेल्या गु्रप मेंबरपैकी दोन मेंबर काही 

कारणामुळे येऊ शकत नव्हते, र्ोडीशी अस्वथर्ता िाढली होती. आवण याच अस्वथर्तेत 

आणखी एक भर पडली ती म्हणजे ठरिलेली गाडी रद्द झाली, अगदी १९ जुलै ची रात्र ठरलेल्या 

प्लान प्रमाणे २० जुलै ला पाहटे् तीन िाजताचं प्रथर्ान पण .......... गाडीच नाही, आत्ता मात्र 

आमची चांगलीच िाट्ली होती. सगळ्ांना िेळ आवण भेट्ण्याचे वठकाण सांवगतलं होतं, आवण 

अचानक ठरिलेली गाडी रद्द झालेली. काही केल्या गाडीची व्यिथर्ा होत नव्हती, माझा वमत्र 

शुभम ( तो पण शुभम आवण मी पण शुभम ) आवण मी रात्री बारा िाजेपयेंत कोणाला न 

कोणाला िोन घुमित होतो, दोघांचे वह चेहरे पडलेले.  

   आत्ता काय करायचं ......????????? 

 मी ठरिलं आत्ता शेिट्चा प्रयत्न करायचा, गाडी भेट्ली तर जायचं नाहीतर गुपचूप 

पांघरुणात तोडं खुपसून वनिांत झोपून जायचं.  

 आवण शेिट्चा िोन घुमिला... 
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 मनाच्या कोपऱ्यात अजूनही अपेक्षा होतीच, कारण िेड आवण नाद शांत बसू देत नव्हता. 

“ नाद केला पण िाया गेला “ अस व्हायला नको होतं. आवण कदावचत देिाच्या मनात असािं, 

क्षणातच गाडी मालक तयार झाला. त्यालाही ठरलेली िेळ सांगून वदली. आत्ता कुठं डोक्ािरचं 

भलं मोठं ओझं कमी झाल्यासारखं िाट्लं, आवण सुट्केचा वनश्िास सोडला.  

 पण झोप काही लागत नव्हती, कारण सह्याद्रीची वशखरं मला वहणित होती ...... जणू 

मला आव्हान देत होती. 

 काही गोष्टी ठरलेल्या िेळेत कधीच होत नसतात, त्याचप्रमाणे आम्हालाही उशीर 

झालाच. ठरलेली िेळ पहाटे् २ िाजून ४५ वमवनट्ांची, मात्र आमच पालखी प्रथर्ान झालं पहाटे् 

४ िाजता. उतु्सकता एिढी िाढली होती की रात्री क्षणभर सुद्धा डोळा लागला नव्हता.  एक 

निीन सुरिात करत होतो, डोळे झाकताच डोळ्ासमोर वदसत होता तो म्हणजे महाराष्टर ाचा 

माउंट् एिरेस्ट................ 
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 होय , आम्ही वनघालो होतो महाराष्टर ाच्या एिरेस्टच्या वदशेने, अर्ाातच कळसुबाई ......

 

 अहमदनगर वजल्ह्यात असलेल सह्याद्रीच्या कुशीतलं हे सिाात उंच वशखर. गु्रपमधील 

सिाच मेंबर ची ट्र ेवकंग ची वह पवहलीच िेळ. आवण सुरिातीलाच कळसुबाईच एक आव्हान 

आमच्या समोर होतं. सुरिात करायचीच आहे तर ती साधी नाही, काहीतरी रोमांचकारी झालंच 

पावहजे. गु्रपमधील बहुतेक जणांना कळसुबाईच्या उंचीचा अंदाज होताच, पण ते आव्हान 

पेलण्याची प्रते्यकाची तयारी होती. “हे तर मी पण करू शकतो” अशी सकारात्मक भािना 

प्रते्यकाच्या मनात होती. 
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 बघता बघता सूयााची वकरणं सह्याद्रीच्या डोगंररांगेतून िाट् काढत पृथ्वीिर पडत होती, 

तर काही वकरण सह्याद्रीन स्वताच्या अंगािरच अडिून धरली होती, आवण यामुळेच वक काय 

अंधुकसा प्रकाश आवण अंधाराचा लपंडाि पहाियास वमळाला. िेळ होती पहाटे् साडे सहाची, 

आम्ही राजूर गािात पोहोचलो होतो, पािसाचा जोर आवण पडत्या पािसात बोचऱ्या रं्डीचा 

प्रभाि िाढतच होता. वशखरािर जायचं म्हट्ल्यािर चालून चालून भूक नक्कीच लागणार, याच 

भुकेचा बंदोबस्त करण्यासाठी राजूर गािातूनच आम्ही िरसाणाचे दोन पुडे सोबत घेतले. 

वशखरािर बसून देशी िरसाण खाण्याचा िेगळाच आनंदही वमळणार होता हे मात्र नक्की, 

कारण भरपेट् जेिण करून वशखरािर चढणं कदापीही शक् नव्हतं.  

 राजूर गािापासून र्ोड्याच अंतरािर रांधा िॉल लागतो. प्रिरा नदीिर असलेला हा 

रांधा िॉल पािसाळ्ामधे्य आवण वहिाळ्ाच्या काही वदिसात पयाट्कांचे लक्ष िेधून घेतो. १७० 

िुट् उंचीिरून दरीत कोसळणारे पाणी, आवण याच कोसळणाऱ्या पाण्याचा कानास पडणारा 

अद्भुत आिाज डोळ्ांची पारणे िेडतो. 

 

 रांधा िॉल िर उतरल्यानंतर सगळ्ाचं िोट्ो शूट् सुरु झालं, कोणी स्लो मोशन 

स्व्हडीओ बनिायचं, तर कोणी िेगिेगळ्ा पोज देऊन िोट्ो काढत असायचा. जास्त िेळ इरं् 
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घालिता आला नाही , कारण लिकरात लिकर कळसुबाई गाठायचं होतं.
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रांधा िॉल पासून अिघ्या ९ वकलोमीट्र अंतरािर पस्श्चम घाट्ातील भंडारदरा धरण 

खरोखरच विलोभनीय आहे. अकोले तालुक्ातील शेंडी या गािाजिळ पस्श्चम घाट्ात 

सह्याद्रीच्या स दंयाात आणखी भर पडणारे हे भंडारदरा धरण. 
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मुळा, प्रिरा, आढळा, म्हाळंुगी, इ. नद्ांच्या खोऱ्यांची पाठराखण करीत गगनास वभडणारी 

उतंु्तग अशी सह्याद्रीची वशखरे, अश्या या अप्रवतम स दंयााने नट्लेला हा भाग तुम्हाला नक्कीच 

पे्रमात पाडेल.  

इ. सन १९०१ ते १९२४ या विट्ीशांच्या काळात बांधण्यात आलेल्या भंडारदरा या 

धरणाचे मूळ नाि हे विल्सन डॅम असून त्याच्या जलाशयास आर्ार लेक असे संबोवधले जाते. 

हाच आर्ार लेक िेगिेगळ्ा ऋतूमधे्य विविध देशी-विदेशी पक्ष्ांना आकवर्षात करतो. 

साहवजकच भंडारदरा धरणािर सुद्धा जास्त िेळ घालविता नाही आला, कळसुबाई ची ओढ 

लागली होती. 

 

 

शेिट्ी कळसुबाई च्या पायथ्याशी येऊन पोहोचलो. सकाळचे ९ िाजून ४५ वमवनट् 

झाली होती. पायथ्या पासून कळसुबाईचं विहंगमय दृश्य अगदीच शोभून वदसत होतं. हे दृश्य 

पाहून अगदीच कोणीही वनसर्ग्ााच्या पे्रमात पडू शकतो. पायथ्याला महादेि कोळी समाजाची 

अवदिाशी िस्ती पहाियास वमळते, माझ्या मते परीस्ठीतीशी दोन हात करायला याच 

लोकांकडून वशकायला हिे. उतरत्या छप्पराच्या झोपड्या आवण वचखलाच्या पाऊलिाट्ा 

खरोखरच गगनात वभडणाऱ्या इमारतीनंा आवण महामागाांना लाजित होत्या. 
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वशक्षणासाठी दोन चार मैल पडत्या पािसात वचखल तुडित चालत जाणारी शाळकरी 

मुलंही तुम्हाला पाहियास वमळतील. नवशबी एिढे दु:ख असूनदेखील त्यांच्या चेहऱ्यािर एक 

िेगळंच हसू आवण मनामधे्य दृढ इच्छाशक्ती पहाियास वमळेल. हे सिा पाहून मनामधे्य विचार 

डोकिायचा ....... आपल्याला एिढ्या सोई सुविधा असून देखील आपण सतत आपल्या 

नवशबाला दोर्ष देत असतो.   
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 येर्ील आवदिाशी लोकांचा उदरवनिााह हा पूणापणे शेतीिर चालतो, जोडधंदा 

म्हणून या लोकांनी वशखरािर वठकवठकाणी पयाट्कांच्या सोयीसाठी हॉटे्ल उभारलेली आहेत, 

वशिाय येणाऱ्या पयाट्कांना गाईड करणे ि त्यांच्या जेिणाची उत्तम व्यिथर्ा करणे यातून 

देखील त्यांच्या उदरवनिााहासाठी हातभार लागतो. सततच्या पािसामुळे जवमनीत भरपूर 

प्रमाणात पाणी साठून राहते म्हणूनच या भागात प्रामुख्याने भाताचे वपक घेतले जाते. 
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वशखराच्या पायथ्याशी बारी नािाच छोटे्खाणी  गाि लागत, अगदीच जेमतेम म्हणजे 

१५० ते २०० लोकिस्ती. उतरत्या छपराची घरे मात्र तुमच लक्ष िेधून घेतील. बारी गािात 

पोहोचण्यासाठी दोन मागा आहेत, नावशक इगतपुरी महामागाािर घोट्ी हे गाि लागेल, घोट्ी या 

गािातून घोट्ी- भंडारदरा रस्त्यािर, भंडारदरा पासून ६ वकलोमीट्र अंतरािर बारी गाि आहे. 

वकंिा संगमनेर मागे सुद्धा बारी गािामधे्य पोहोचता येते. शेजारीच “कळसुबाई हरीश्चंद्रगड” 

अभयारण्य आहे. तसेच आवशया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचे “समुद्रनाला” हे घनदाट् 

जंगलही याच भागात आहे, एकंदरीत या भागाला पारंपाररक ि मनमोहक वनसगास दंया 

लाभलेले आहे.  खास करून ट्र ेवकंग लव्हर ला सतत खुणािणारे हररहरगड आवण 

हरीश्चंद्रगड यांसारखी वगरी वशखरे याच भागात िसलेली आहेत. 
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सिाात महत्वाचा मुद्दा सांगायचाच राहून गेला .....  

ते म्हणजे कळसुबाई च्या उंचीबद्दल, समुद्रसपाट्ीपासून पाच हजार चारशे िूट् 

(५४००) म्हणजेच साधारणता एक हजार सहाशे सेचाळीस (१६४६) मीट्र उंचीच हे सह्याद्री 

पिातरांगेतील सिाात उंच वशखर, महाराष्टर ाच माउंट् एिेरेस्ट म्हणून ओळखल जात. तसं पावहलं 

तर सह्याद्रीच्या पिातरांगेत पाच हजार ( ५००० ) िुट्ापेक्षा अवधक उंची असलेली तीनच वशखरे 

आहेत, त्यात पवहल्या क्रमांकाला कळसुबाई (५४०० िुट्), दुसऱ्या क्रमांकािर साल्हेर िरील 

परशुराम मंवदराचे वशखर (५१४१ िुट्) आवण वतसरा क्रमांक लागतो तो म्हणजे घनचक्कर च्या 

मुडा (५०२६ िुट् ) वशखराचा.  

 

 वशखराच्या पायथ्याशी पोहोचलो आवण सिा तयारी करून धे्ययाच्या वदशेने 

वनघालो. सततचा पाऊस चालूच होता, पािसापासून स्वतःच स रक्षण करण्यासाठी प्रते्यकाने 

आपापली हत्यारे बाहेर काढली. त्यात शुभम ने तर कहरच केला, त्याच हत्यार र्ोडंसं िेगळंच 

होतं, अर्ाातच पािसापासुन स रक्षण करण्यासाठी त्याने प्लास्स्टक च्या वपशिीने सिा अंग 

झाकून घेतलं होतं. ठीक १० िाजून ०८ वमवनट्ांनी आम्ही वशखराच्या वदशेने जाणारी पाऊलिाट् 

तुडिायला सुरिात केली, सुरिातीलाच अशोक आवण गोविंदा ला त्याचं रं्डीपासून स रक्षण 
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करणारं सामान भेट्लं होतं त्यामुळेच वक काय ते दोघेही मस्त आनंदात होते, अर्ाातच त्याचं 

या गोष्टीवशिाय वशखरािर चढणं मला तरी शक् िाट्त नव्हतं.  

 

 पािसासोबत रं्डीचाही जोर िाढतच होता, डोगंरािरून पडनाऱ्या धबधब्याची 

आवण िाहत्या पाण्याची पातळी िाढतच होती, िाटे्त गािाच्या बाहेर पडल्यािर एक ओढा 

ओलांडािा लागतो. पािसामुळे ओढादेखील तुडंुब भरून िाहत होता, कसाबसा एकमेकांना 

आधार देत छातीएिढ्या पाण्यातून िाट् काढत आवण एकमेकांना सािरत आम्ही तो ओढा 

सरतेशेिट्ी पार केला. आत्ता मात्र सगळेच पुरते ओलेवचंब म्हणजेच िातािरणातील 

पररस्स्तर्ीशी एकजीि झाले होते. हा ओढा पार केल्यािर अर्ाातच वशखराची खरी सुरिात 

होते.  

 लाल मातीच्या वचखलात पािलांचा पच-पच आिाज करत चालायला सिाांनाच 

भरपूर मजा येत होती, अमोल मात्र खूपच उत्सावहत झाला होता सिा गु्रपला सोडून एकट्याची 

सािरी मात्र सिाात पुढे होती, बघता बघता चढण चालू झाली. सुरिातीलाच घनदाट् जंगल 

लागते. जंगलामधे्य सहजपणे ओळखता येईल अशी वनसरडी पाऊलिाट् शोधत पुढे-पुढे 

चालतच होतो.  
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 आंबा, जांभूळ, करिंद, बेहडा, खारिेल, आिळा, सािर, इ. िनस्पतीची झाडे 

घनदाट् जंगलाच्या भयानकतेत भर ट्ाकत होते, तर कोवकळा, आवण इतर विविध पक्ष्ांचे 

मंत्रमुग्ध आिाज कानाला प्रसन्न करत होते, पलीकडेच वशखरािरून पडणाऱ्या धबधब्याच्या 

आिाजाने सिाांचे लक्ष िेधले होते. हाच मनमोहक आिाज कानात साठित, आवण पडत्या 

पािसाचे र्ेंब अंगािर घेत प्रते्यकजण वशखराच्या वदशेने चालतच होता. 

काही अंतर पार करून गेल्यािर पुढे जंगलात एक कळसुबाईच निीन मंवदर लागेल. 

गािकऱ्यांनी हे मंवदर वशखराच्या पायथ्याशी नव्याने बांधले आहे, ज्या लोकांना वशखरािर जाने 

शक् नाही त्यांच्या सोईसाठीच या मंवदराची उभारणी केलेली आहे.  
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          मंवदराच्या शेजारीच चहा ि नाश्त्याचे छोटे् हॉटे्ल वदसतील. मंवदरात दशान घेऊन 

आम्ही दोन वमवनट् विश्ांती घेतली, आता मात्र काहीजण चालून चालून र्ोडेिार दमले होते, 

अगदी मीसुद्धा. प्रते्यकाची वह पवहलीच ट्र ेक होती. 

कळसुबाईबद्दल एक आख्यावयका सांवगतली जाते ती म्हणजे, पूिीच्या काळात 

कळसुबाई वह एक गािातील कोळ्ाची मुलगी होती, वतला बऱ्यापैकी िनस्पतीबद्दल मावहती 

होती, गािातील कोणी एक गृहथर् आजारी पडला तर ती िरती जंगलात जाऊन िनस्पतीपासून 

और्षध बनिून त्या रोर्ग्ाला बर करायची, नंतर पुढे कळसुबाई च्या मृतू्यनंतर वतच्या स्मरणार्ा 

या वशखराला कळसुबाई हे नाि वदले गेले. 

दोन वमवनट्ांच्या विलंबनानंतर आम्ही पुढची िाट् धरली, पािले हळू-हळू पडत होती, 

जंगलात मधे्यच उतरती भाताची शेती नजरेस पडायची, तर कुठे भयाण जंगलातून चालण्याची 

भीती िाट्ायची.  
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तेिढ्यात तुर्षारने पाठीमागून आिाज वदला , त्याला िरती वशखराच्या ट्ोकाकडे आवण 

घनदाट् जंगल पाहून भयानक भीती िाट्ायला लागली होती.  

शेिट्ी त्यानं िरती न येण्याचा वनणाय घेतला. तो इरे्च खालच्या मंवदरात बसून राहणार 

होता. त्याची मंवदरात र्ांबण्याची व्यिथर्ा करून आम्ही पुढच्या वदशेने मागाथर् झालो.  

िाटे्त आमच्या सारखीच भट्कंती करणारे ट्र ेकसा भेट्त होते, पण म्हणािी अशी गदी 

वबलकुल नव्हती, अगदीच जेमतेम म्हणजेच चार ते पाच गु्रप आमच्या सारखाच सह्याद्रीचा 

आनंद लुट्ण्यास आले होते. िाटे्त वठकवठकाणी चहा आवण नाश्त्याची सोई गािकऱ्यांनी 

केलेली वदसत होती, पण आम्हाला र्ोडीशी चुकीची मावहती वमळालेली की, वशखरािर 

तुम्हाला कुठेच पाणी अर्िा जेिण वमळणार नाही. आवण या चुकीच्या मावहतीच्या आधारेच 

आमच्यापैकी कोणीच सोबत पैसे ठेिलेले नव्हते. 

पडत्या पािसात मोबाईल आवण पैसे सोबत बाळगणे र्ोडेसे धोकादायक होतेच, 

कोणीच सोबत मोबाईल घेतले नव्हते. अर्ाातच आयुष्यातले अविस्मरणीय क्षण मोबाईल्च्या 

कॅमेऱ्यात कैद करता आले असते, याचे पुरेपूर भान ठेिून मी एका प्लास्स्टक च्या वपशिीमधे्य 

व्यिस्थर्त गंुडाळून माझा मोबाईल स्खशात ट्ाकला होता. मोबाईल िरती घेऊन जाणे धोक्ाचे 

आहे हे मावहत असूनदेखील मी हे धाडस दाखविले होते. कारण नजरेस भुरळ पडणाऱ्या या 

क्षणांचे साक्षीदार म्हणून मला ते सारे दृश्य माझ्या कॅमेऱ्यात कैद करायचे होते. आवण गंमत 

अशी की , मोबेईल ची चावजांग पुरती संपून गेली होती. काहीही करून मला ही १५% चावजांग 

खाली येईपयेंत वट्किायची होती. 

ओढ्याच्या अलीकडे गािाच्या वदशेला आंब्याच्या झाडाखाली सुरिातीला एक गु्रप 

िोट्ो आवण कळसुबाई च्या निीन मंवदराजिळ एक िोट्ो घेऊन मी मोबेईल बंद करून 

ठेिला, पण धुक्ाच्या प्रभािामुळे कॅमेऱ्याच्या आतमधे्य लेन्स िरती देखील धुक्ाचा वशरकाि 

झाला होता, त्यामुळेच की काय िोट्ो व्यिथर्ीत येत नव्हते. 
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आत्ता मात्र सगळेच र्कले होते, प्रते्यकाची पािले मंदािली होती. वशखराच्या वदशेने 

पावहले तर मार्ा काही केल्या दशान देत नव्हता. समुद्रसपाट्ीपासून साधारणता ६०० 

मीट्रच्या अंतरािर आम्ही होतो, चुकून गोविंदच्या आवण राहुलच्या स्खशात कसेबसे 

वमळालेल्या ७० रुपयामधे्य कडाक्ाच्या रं्डीत आवण पडत्या पािसात गरमागरम चहाचा 

स्वाद घेता आला. खरं तर या चहाची चि कुठल्याही पंचतारांवकत हॉटे्लच्या चहाला लाजिेल, 

आवण अश्या िातािरणात असा दजाा असणारा चहा वपण्याची मज्जा तर वनराळीच. 
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चहा पीत पीत हॉटे्लच्या मालकासोबत चचाा केली असता अस समजलं की, खरी 

कसरत तर इरू्न पुढची आहे, तुम्ही आत्तापयेंत काहीच कसरत केलेली नाही. खरंच इरू्न 

पुढची िाट् खूपच अिघड वदसत होती, सपाट् चढण आत्ता संपली होती. जवमनीशी ९० 

अंशामधे्य डोगंरात पाय रोिून उभा असलेला खडक समोर वदसत होता. आवण याच खडकातून 

िाट् काढत िर चढणारे काही गु्रप आम्हाला मंुगीसमान वदसत होते.  

असे हे विहंगम दृश्य मला माझ्या कॅमेऱ्यात कैद करण्याचा मोह अिरता नाही आला, 

पण नंतर तोच प्रोबे्लम ..... कॅमेऱ्यात धुक्ाचा वशरकाि. तरीही कॅमेऱ्यािर जोराची िंुकर 

मारून धुक्ाला दूर करण्यात मला र्ोडेिार यश आलं. प्रते्यकाला आळीपाळीने उभे करून 

िोट्ो घेतले.  

 

आत्ता पुढची कसरत र्ोडीशी भेडसाित होती, उंचच उंच खडकाच्या कातळामधे्य 

लोखंडी पायऱ्यािर जीि मुठीत घेऊन वशखर चढायचे होते. 

काही जण म्हणतात “काय भेट्त या ट्र ेकसाना” ....?????, कशासाठी एिढा अट्टहास 

.....??? जीिाशी खेळत वशखरे चढण्यापेक्षा घरात बसून आराम केलेला कधीही चांगलाच.  

पण हे सगळं बोलणाऱ्या लोकांना, हे स्वगासुख अनुभिायला कदावचत मेल्यावशिाय 

वमळणार नाही, पण ट्र ेकसाना मरणाच्याही आधी स्वगाातलं सुख नक्कीच अनुभिायला वमळत, 
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अपिाद िक्त स्वगाातील अप्सरांचा............ इर् ते मात्र पाहायला नाही भेट्णार, अप्सरांना 

सुद्धा लाजिेल असं वनसगााच स दंया नक्कीच पे्रमात पाडेल. 

 

 

प्रते्यक क्षण आवण प्रते्यक दृश्य डोळ्ामधे्य साठित आम्ही पुढची िाट् धरली. िाट् 

र्ोडीशी अिघड होती, जंगल जिळपास संपलेलं होतं आवण समोर होता तो म्हणजे भलामोठा 

महाकाय खडक........ 

याच काळ्ा खडकाशी झंुज देत आम्हाला िरती चढायचं होतं. 

खडकात लोखंडाच्या वशड्या लािलेल्या आहेत, पण त्याही जरा धोकादायक िाट्तात. 

कारण वशडीची भक्कमता पहािी अशी चांगली नव्हती आवण वशडीिर पाय ठेिण्याची जागा 

अगदीच अरंुद होती. अनिधानाने जर पाय घसरला तर डायरेक्ट पायथ्याचं वतकीट् विक्स 

होतं. म्हणून अगदीच बेतानं प्रते्यकाला सोबत घेऊन आम्ही वशड्या पार करत होतो. इरू्न 

खाली गािाच्या वदशेने पावहलं तर डोक गरगरायचं म्हणून कोणीच खाली पाहू नका अस 

िेळोिेळी सिााना सांवगतलं जायचं. 

साधारणतः सातशे मीट्रचा हा महाकाय, भयानक आवण भेडसािणारा खडक पार 

करायला आम्हाला जिळपास ३५ वमवनट्ाचा कालािधी लागला. कारण धुक्ातून िाट् काढत 

जीिाशी खेळत िरती चढािं लागत होतं. समोर पांढरशुभ्र धुकं पडलेलं. अगदी सोबतचा 

व्यक्तीही अंधुकसा वदसायचा. वशखराचा इरू्न िरचा भाग हा पूणापणे आभाळात झाकलेला 

होता, मार्ा काही केल्या नजरेस पडत नव्हता. शेिट्ी खडकाचे कातळ पार केल्यािर एक 

सपाट् जमीन लागली, आवण सगळ्ांनी सुट्केचा वनश्िास सोडला, सगळ्ांना िाट्लं वक 

आपण पोहोचलो......... 
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पण तसं काहीच नव्हतं, वशखर आणखी िरती होतं. एका वशलेिर ट्प्प्याची उंची 

कोरलेली होती...... १३६५ मीट्र. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

शरीर र्कलेल होतं पण मन मात्र कणखर होतं. काहीही झालं तरी ट्ोकािर जायचं ..... 

१३६५ मीट्र च्या या ट्प्प्यािर दोन वमवनट् झाडाखाली र्ांबून नंतर िरची िाट् धरली, बऱ्यापैकी 

३०० मीट्र अंतर सर करायचं बाकी होतं. पण हे ३०० मीट्र अंतरही खूपच जास्त आवण नकोसं 

िाट्त होतं. पण मनात उम्मीद होती, आवण नाद शांत बसू देत नव्हता, म्हणूनच की काय पािले 

अपोआप पुढची िाट् चालू लागली...पायाचं दुखणंही कडाक्ाच्या रं्डीमुळं जाणित नव्हतं, 

सगळं काही बधीर झालं होतं. 

तोडंातून बोलताना ढग बाहेर पडायचे ... अर्ाातच धुकं. अगदी काश्मीरमधे्य 

आल्यासारखा हा अनुभि होता.  
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इरू्न पुढची काही अंतराची िाट् मात्र र्ोडीशी वनसरडी आहे. वचखलातून पाय 

सहजपणे घसरू शकतो त्यामुळे विशेर्ष काळजी घेतली पावहजे. साधारणतः १०० मीट्र च 

अंतर पार करून गेल्यािर पुढे एक विहीर लागते. दगडांनी बांधलेली वह विहीर बऱ्यापैकी 

खोल आहे, पण पािसामुळे आत्ता ती तुडंुब भरलेली वदसेल. सध्यातरी विवहरीतील पाणी 

वपण्यायोर्ग् नसले तरी वहिाळ्ात आवण उन्हाळ्ात विवहरीतलं पाणी वपण्यायोर्ग् असते, 

िाटे्त कुठे वपण्याच्या पाण्याची सोय झाली नाही तरी इरे् मात्र शुद्ध आवण रं्डगार पाणी 

तुम्हाला वमळेल. विवहरीच्या शेजारीच दोन हॉटे्लं तुम्हाला वदसतील, गरमागरम भजीचा खमंग 

िास या हॉटे्लमधून येत होता, याच हॉटे्लमधे्य तुम्हाला चहा, भजी, मॅगी आवण िडापािचा 

आस्वाद घेता येईल. पािसाळ्ाच्या वदिसात सिााना आिडणारी मक्ाची कणसं ही नक्कीच 

खायला वमळतील. (आमचे स्खसे इल्ला असल्यामुळे आम्ही िासािरच समाधान मानलं) 

जिळपास च दाशे मीट्र पयेंत गािातील लोकांनी पयाट्कांच्या सोयीसाठी हॉटे्ल 

उभारलेली आहेत. बाराही मवहने वह हॉटे्ल चालू असतात. आवण सिाात महत्वाचे म्हणजे हे 

लोक दररोज तेिढ अंतर पार करून िरती येतात, खरोखरच आश्चया..... 
आम्ही विचार करायचो वक आपल्याला िक्त स्वतःचं िजन घेऊन इरं् येणं शक्  

नव्हतं, तर हे लोक दररोज हॉटे्लसाठी लागणारं एिढं सामान घेऊन कसेकाय िरती येत 

असतील देि जाने.. 
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तुम्हाला िाटे्तून येताना काळ्ा रंगाच्या दोन केबल तुमचा वपछा करताना वदसतील, या 

केबल बाकी कशाच्या नसून, महाराष्टर  पयाट्न विभागानं कळसुबाईच्या अगदी ट्ोकापयेंत 

लाईट्ची सोय केलेली आहे. 

खालच्या कातळात लोखंडी पायऱ्या ह्या िीस िष्याापुिी लािण्यात आलेल्या आहेत, पण 

त्या पायऱ्या लािण्याआधीही बरेच वगयाारोहक आवण गािकरी वशखरािर जात असायचे, 

खरोखरच विचार केला पावहजे की लोखंडी पायऱ्या लािण्याच्या अगोदर खडकाचा हा भाग 

पार करणं वकती आव्हानात्मक असेल. 

साधारणतः च दाशे मीट्रचं हे अंतर पार केल्यानंतर तुम्हाला दगडी पायऱ्या लागतील, 

या पायऱ्या चढण्यासाठी सोप्प्या आहेत. आत्ता मात्र सगळ्ाच गोष्ठीमधे्य िाढ होताना वदसेल, 

अर्ाातच रं्डी, पाऊस, धुकं, आवण िाऱ्याचा िेगसुद्धा. ताशी पन्नास वकलोमीट्र िेगाने िारा 

िाहू लागला होता. या सोसाट्याच्या िाऱ्याचा सामना करत तुम्हाला चढण चढािी लागते,  

पुढे दगडाच्या पायऱ्या सर केल्यािर एक छोट्ा धबधबा लागतो, स्वच्छ काळ्ाशार 

खडकािरून िाहणाऱ्या या धबधब्याचे पाणी बर्ाासारखंच रं्डगार होते. एिढ्या रं्ड पाण्यात 

अंघोळ करण्याचा मोह सिाांनाच झाला होता. आधीच पुरते गारठून गेलेलो त्यामुळे या पाण्यात 

अंघोळ करणं िारसं अिघड िाट्त नव्हतं, शेिट्ी मनोहर आवण अजयन न राहिून या 

धबधब्याचा आनंद घेतलाच. 
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पािसाळ्ात वशखरािर दरदोज दोन ते चार वमलीमीट्र एिढा पाऊस पडतो, 

वशखरािरून बरेचसे धबधबे बारी गािाच्या वदशेने पडतात. तर कधी धबधबे मधेच गुडूप 

होतात, कारण ताशी पन्नास वकलोमीट्र िेगाने िाहणारे िारे धबधब्याला जवमवनपयेंत पोहोचू 

देत नाही, ते धबधबे उलट्या वदशेने िाहतात. म्हणजेच िाऱ्याच्या वदशेने िरती पािसाच्या रुपात 

वशखरािरच पडतात. 

र्ोडंसं िरती चालून आल्यािर आणखी एक भयानक खडक लागतो. खूप िेळ 

चालूनही वशखराचा मार्ा काही आम्हाला जिळ करत नव्हता. सगळेजण एकच िाक् बोलू 

लागले होते, “आणखी वकती चालायचं”..??   १३६५ मीट्र उंचीच्या ट्प्प्यापासून पुढे जिळपास 
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३०० मीट्रचा पल्ला गाठायला आम्हाला भलताच िेळ लागला होता, कारण िातािरण बदलत 

होतं, आवण शरीर पण र्कलेल्या अिथरे्त िातािरणाशी वमळतंजुळतं करून घ्यायला िेळ 

लाित होतं.  

हा खडक पार करण्यासाठी भलतीच लांब आणखी एक लोखंडी वशडी लागेल, हीच ती 

वशखरािरची शेिट्ची वशडी. वशडीच्या अध्याापयेंत गेल्यािर गािाच्या वदशेने खडकात 

कोरलेली दोन पािले वदसतील, आवण हीच ती कळसुबाई ची पािले, गािकरी या पािलांची 

पूजा करतात. पुढे वशडी पूणापणे पार केल्यािर तुम्ही पोहोचता महाराष्टर ाच्या एिेरेस्टिर.... 

ती िेळ होती १२ िाजून २३ वमवनट्ांची.........होय हेच ते वठकाण जे आम्हाला खुणाित 

होतं. 

आत्ता शरीरातला र्किा पूणापणे वनघून गेला होता, सगळ्ांनीच अगदी सुट्केचा 

वनश्िास सोडला. हात पाय बधीर झाले होते, शांत वनरागस डोळ्ांनी सगळं दृश्य डोळ्ात 

साठित होतो, दोन वमवनट् सगळेजण एकदम शांत, कसलाच आिाज नाही... िक्त िेगाने 

िाहणारा िारा कानात काहीतरी सांगून जात होता, सोबतीला वशखरािरून पडणाऱ्या 

धबधब्याचा आिाज आवण जोरजोरात धडकणारं हृदय बस एिढंच ..... 

सिाांनी दोन वमवनट् सगळं दृश्य डोळ्ात साठिून ठेिल, िाऱ्याचा िेग जास्त 

असल्यामुळे, एकट्याला आधाराविना उभा रहाणं र्ोडंसं मुश्कील होऊन जातं. 

समोर वदसत होतं एक छोटं्सं भगव्या रंगाचं मंवदर....... 
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तीनशे पासष्ट वदिस, बारा मवहने, आवण चोिीस तास उन िारा आवण पािसाशी झंुज 

देत आजतागायात उभ असलेल हे कळसुबाईचं अगदीच छोटं्सं मंवदर. 

मंवदरात एकिेळा िक्त दोनच व्यक्ती प्रिेश करू शकतात, मंवदरात जाऊन दशान 

घेताना मात्र मोबेईल काढून हा अविस्मरणीय क्षण मी कैद केला होता. पण मंवदराच्या बाहेर 

िोट्ो काढण कदावप शक् नव्हतं. कारण िाऱ्याचा िेग खूपच िाढला होता. साधारणतः ताशी 

साठ वकलोमीट्र िेगाने िाहणारा िारा विशेर्ष लक्ष िेधून घेत होता, पांढऱ्याशुभ्र धुक्ातून 

समोरचं दृश्य पाहणं अिघड होतं. 
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वहिाळ्ात आवण 

उन्हाळ्ात धुकं कमी प्रमाणात 

पडत, त्यामुळे या ऋतूमधे्य 

कळसुबाई चा खरा आनंद तुम्हाला 

घेता येईल.  

आम्ही आत्ता महाराष्टर ाच्या 

सिाात उंच वठकाणी होतो, बाकीची 

दुवनया खूपच छोट्ी िाट्ायला 

लागते...... खरोखरच या विश्िापुढे 

माणूस एका वबन्दुसम आहे, वह 

िास्तविकता समजेल. 
कळसुबाईच्या चाहुबाजूस 

सह्याद्रीची वगरी वशखरे पहाियास 

वमळतात. प्रामुख्याने रतनगड, 

हररहर, गोदािरीचे उगमथर्ान 

आवण भगिान शंकराचे िास्तव्य 

असलेले िम्हवगरी, याच िम्हवगरी 

पिातापासून सह्याद्रीच्या 

डोगंररांगेची सुरिात होते. तसेच 

रामभक्त हनुमानाचे जन्मथर्ान 

असलेला अंजेनेरी, उत्तरेकडे 

औढंा, पट्टा, रामसेज, घरगड, 

बहुला, वत्रवलंगिाडी, किनाई या 

गडाचे विहंगमय दृश्य कळसुबाई 

िरून पहाियास वमळते. 
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तसेच सह्याद्रीतील सिाात कठीण असलेले ट्र ेवकंगचे वत्रकुट्, अलंग-मलंग-कुलंग वह 

वशखरे सुद्धा समोरच वदसतील. पण धुक्ामुळे हे दृश आम्हाला पहाियास वमळाले नाही, 

वशखरािरून भंडारदऱ्याचा अर्ांग सागर विशेर्ष लक्ष िेधून घेईल. सोबतीला अचला, अवहिंत, 

माहुली, हे इवतहासाची पाठराखण करणारे वकल्ले वदसतात. 

कळसुबाई च्या मंवदरासमोर खडकात रोिलेले एक वत्रशूल आवण त्याला लट्किलेली 

घंट्ा आहे, िाऱ्याच्या प्रभािामुळे वह घंट्ा अपोआप नाद करते हे विशेर्ष.....            एिढ्या 

भयानक िाऱ्यामधे्य मंवदराला प्रदवक्षणा घालणे धोक्ाचेच पण तो धोका पत्कारत आवण 

मंवदराच्या वभंतीचा आधार घेत मंवदर प्रदवक्षणा घातलीच. 

वशखराच्या माथ्यािर विशेर्ष काळजी घेतली पावहजे , पािसाळ्ात बरेचजण रेनकोट् 

आवण छत्री सोबत घेऊन येतात, पण माथ्यािर आल्यािर छत्री बंद करून ठेिािी, ि रेनकोट् 

िाल्यांनी रेनकोट्ची सिा बट्ने व्यिस्तीत लािलीत याची खात्री करािी. कारण िाऱ्याचा िेग 

रेनकोट् सोबत तुम्हालाही घेऊन जाऊ शकतो. 

र्ोडा िेळ सिाांनी या स्वगासुखाचा आनंद घेतल्यानंतर आमचा १२ िाजून ३५ वमवनट्ांनी 

“हर हर महादेि” आवण “आई कळसुबाई च्या निान चांगभलं” चा गजर करत उतरणीचा 

प्रिास सुरु झाला. वशखरािरून खाली उतरताना एक भला मोठा साखळदंड आहे, 

उतरण्यासाठी आधार म्हणून  तो लािलेला असािा. चढण्या पेक्षा उतरणीचा प्रिास लिकर 

होतो, र्ोडीशी जास्त भीतीही िाट्ते. कारण उतरत्या प्रिासात तुम्हाला खोलच खोल वदसणाऱ्या 

आवण डोळे विरिणाऱ्या दऱ्या नजरेस पडतात. अशा िेळेस खाली न पाहता एकदम एकाग्रतेने 

उतरलं पावहजे, लोखंडाच्या पायऱ्यािरून पाय घसरणार नाही याची विशेर्ष काळजी घ्यािी. 

उतरणीच्या प्रिासात मात्र सगळ्ांच्या पोट्ात कािळे ओरडत होते, खूपच जोराची भूक 

लागली होती. पुढे एक ट्प्पा गाठून सोबत आणलेले िरसाण आम्ही काही क्षणातच िस्त 

केले, आवण पाणी वपऊन पुढची उतरणीची पररक्रमा चालू ठेिली. बारा िाजून गेले होते तरी 

सूया वदसत नव्हता, पािसाळ्ातील काही वदिस सोडून वहिाळ्ात उन सािलीचे खेळ तुम्हाला 

इर् पहाियास वमळतील, तसेच सूयोदय आवण सूयााथर् देखील विशेर्ष विलोभनीय असतो.  

उतरता उतरता आपल कताव्य म्हणून काही याडपाट् लोकांनी वशखरािर केलेला 

कचरा आम्ही गोळा केला होता. आपली संसृ्कती जपली तर पावहजेच पण ती स्वच्छ सुद्धा 

ठेिली पावहजे हे सिाांच्या लक्षात कधी येईल देि जाने... वशखरािर वठकवठकाणी शाशनाने 

“कचरा करू नये” असे बोडा  लािलेले आहेत तरीसुद्धा काही माजलेले लोक इर् येऊन दारू 
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वपण्यापासून ते दगडािर आवण वभंतीिर स्वताच आवण स्वताच्या बवहणीच नाि कोरून प्रदशान 

करणाऱ्या लोकांचा खरच खूप राग येतो. बहुतेक यांच्या रक्तातच संस्कारांची कमतरता असते. 

असो..... पण आपले गड वकल्ले आवण इवतहास सुरवक्षत ठेिण्यासाठी प्रतेकाणच  योगदान 

वदल पावहजे. 

 

शेिट्ी साधारणतः दीड तासात आम्ही वशखराचा पायर्ा गाठला होता. उतरण्यासाठी 

शक्ती आवण िेळसुद्धा कमी लागतो, पायथ्याला बारी गािात उतरल्यािर मंवदरात कपडे 

बदलून आम्ही पुढील प्रिासाठी सज्ज झालो. 

पुढचा पल्ला गाठायचा होता तो म्हणजे हररहर गड, अंजेनेरी, आवण िाम््हगीरीचा....          

 

                     -शभुम खोि     
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ई सावहत्य प्रविष्ठान 

ई सावहत्य प्रविष्ठान दहा िर्ाांपुिी सुरू झालिं. जगभराि ई पुस्िकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच मराठीिही ई पुस्िकिं  सुरू झाली. मराठीि अमॅझॉन 

सारख ेप्रचिंड इन्व्हसे््मेंट करणारे वखलाडी उिरले. त्यािंच्यासमोर ई सावहत्य म्हणजे 

अगदीच ललिंबुटटिंबू. पण गेली दहा िर्ां आवण आजही गुगलिर “मराठी पुस्िक” ककिं िा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंिािंमध्ये पवहले दसुरे नाि येिे िे 

ई सावहत्यचेच. ही करामि आह ेआमच्या लेखकािंची. िाचकािंना साित्याने दजेदार 

मनोरिंजक उच्च प्रिीची पुस्िके “विनामूल्य” देणारे आमचे लेखक हचे या स्पधेचे विजेिे 

आहिे.  

मराठीि “सावहत्यरत्ािंच्या खाणी” वनपजोि या ज्ञानोबािंनी मावगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेिढ्याच उदारिेने खाणींचा िर्ावि करून प्रविसाद ददला. 

मराठीचे ददुिै ह ेकी या खाणींिली रत्े बाहरे आणण ेआवण त्यािंचे पैलू पडल्यािर 

त्यािंना शोकेस करण ेआवण मराठी ि जागविक िाचकािंसमोर िे पेश करणे याि आपण 

कमी पडलो. इर्थे उत्तम सावहत्यासाठी भुकेलेले िाचक आवण उत्तम िाचकािंच्या 

प्रविक्षेिले सावहवत्यक यािंच्याि विज बनण ेआिश्यक आह.े विशेर्िः डॉ. वनिीन मोरे 

यािंसारख े सावहवत्यक जयािंना वलवहण्याि आनिंद आह े पण त्यापुढील प्रकाशनाच्या 

जटील प्रदियेि पडण्याि रस नाही अशािंसाठी. विदशेािंि मोठे लेखक एजिंट नेमिाि 

आवण िे बाकी सिव व्यिहार पहािाि. मराठीि ही सोय नाही.  

ई सावहत्य प्रविष्ठान ही काही अनुभिी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंस्र्था न्ह.े पण 

गेल्या दहा िर्ाांि आमच्या ह ेलक्षाि आले की मराठीि रत्ािंच्या खाणी आहिे आवण 

त्यािंि उिरून हाि काळे करून मािी गाळ उपसि राहून जर वचिटपणे काम करि 

रावहल े िर एकाहून एक भारी रत्े गिसणार आहिे. एखाद्या मोठ्या धवनकाने, 
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पिंवडिािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े काम हािी घेिले िर मराठी 

भार्ेिल ेसावहत्य जागविक पटलािर आपला ठसा नक्की उमटिेल. 

डॉ. वनिीन मोरे यािंची अकरा अप्रकावशि पुस्िके प्रकाशाि आणण्याचा मान 

ई सावहत्यला वमळाला. माधुरी नाईक यांची दहा, शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. िसिंि 

बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद यािंची साि, अविनाश नगरकर यािंची पाच, 

रत्ाकर महाजन यािंची सहा, शशािंक परुळेकर यािंची चार, अरुण कुळकणी यािंची चार 

अशा अनेकािंच्या पुस्िकािंना िाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य ई सावहत्यला लाभले. असे 

अनेक “स्िािंिःसुखाय” वलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक किी या मराठीच्या 

“सावहत्यरत्ािंवचया खाणीं” मध्य ेआहिे. अशोक कोठारे यािंनी महाभारिाच्या मूळ 

सिंवहिेच ेमराठी भार्ािंिर सुरू केले आह.े सौरभ िागळे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, 

विनायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सामिंि, केिकी शहा, सुरज 

गािाडे, वनवमर् सोनार, सवििा नाबर, सिंजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा 

येििीकर, वनरिंजन कुलकणी अस ेअनेक निीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आहिे.  

ई सावहत्यकडे हौशी लेखकािंची कमी कधीच न्हिी. पण आिा हौसेच्या 

िरच्या पायरीिरचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आवण आपल्या लेखनाि प्रगिी 

कशी होईल याकडे लक्ष दणेारे लेखक येि आहिे. त्यािंच्या सावहत्याच्या प्रकाशाला 

उजाळा वमळो. िाचकािंना आनिंद वमळो. मराठीची भरभराट होिो. जगािील 

सिोत्कृष्ट सावहवत्यक प्रसिणारी भार्ा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होिो. 

आमेन 

सुनील सामिंि 

ई सावहत्य प्रविष्ठान 

 


