या मित्ाांनो! सांदर पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

अनुभवाांचा सांगम- कळसुबाई शिखर
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख. आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो. मजा येते.

पण तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव. लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या. वमत्ाांना हे पुस्तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा
ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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सर्ाप्रथि ‘ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवन’ यव सपां िू ा सिहू वचे िनवपवसनू आभवर िवनतो. त्यवांनी
िरवठी लेखक र् र्वचक यवनां व त्यवच
ां ी असलेली र्वचनवची र् शलखविवची आर्ड र्ृशधांगत
होत जवर्ी यवसवठी तसेच आजकवलच्यव इटां रनेट च्यव यगु वत ई-प्ु तक्र्रूपवत प्ु तके
शनिवाि करण्यवचे फवर िोलवचे र् िोठे सत्कवया त्यवांच्यवकडून सरुु आहे. यवचव िलव फवर
आनांद र्वटतो र् िनवपवसनू अशभिवन आहे.
ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवन च्यव सांकेत्थळवर्र िवझे शकल्ले सोंडवई, शकल्ले कनवाळव र् शकल्ले
कोथळीगड हे ई-प्ु तके प्रकवशित झवली, यवचव िलव फवर आनदां आहे. िहवरवष्ट्ट्रवतील सर्वात
उांच शिखर असिवऱ्यव तसेच िहवरवष्ट्ट्रवतील एव्हरे ्ट म्हिनू ओळखल्यव जविवऱ्यव

कळसबु वई शिखरवांशर्षयवयी िवझां प्रर्वसर्िान िी तिु च्यविी यव ई-प्ु तकवतनू िवांडतो. आिव
बवळगतो की फवर आनांदवने यवचे ्र्ीकवर करवल. तत्पर्ू ी िी के लेल्यव गडवांर्र शगयवारोहिवचे
अनभु र्वचे लेखन, िी िवझ्यव ब्लॉग र्र के ले आहे. ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवन िळ
ु े िी दगु ादिान
शकांर्व दगु ा दर्ु ाट भवरी यव शर्षयविी जोडलव गेलो.
सांपिू ा ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवन चे िन:पवसनू आभवर र् असांख्य िभु ेच्छव.
आपलाच,
--/ चंद्रशेखर सावंत
मालाड, मंबई : ४०० ०९७

अर्पण र्त्रिका
निनविवाद नसंहपरूष व ज्ांचे िाव कािावर ्ेताच
छाती अनिमािािे फलवणाऱ््ा
नहदं वी स्वराज् संस्थापक
छत्रपती नशवाजी महाराज
्ांच््ा चरणी कृतज्ञतापविक अपिण.
--/ चद्रं शेखर सावतं

अनुभवाांचा सांगम

कळसुबाई शिखर

चांद्रिेखर नम्रता नथुराम सावांत

िवझ्यव आयष्ट्ु यवतलां आत्तवपयंत सर्वात िोठां दभु वाग्य म्हिजे २०२० सवली शगयवारोहि
िध्ये कुठच्यवही श्रेिी सवठी िवझ्यव पवऊलर्वटव र्ळल्यवच नवहीत..ह्यवलव कवरिही तसेच
आहे. िवचा पवसनू आलेलव कोशर्ड १९ चव प्रवदभु वार्, पि िी शर्चवर के लवच २०२१ िध्ये
कवहीही झवलां तरी नर्ीन र्षवाच्यव पशहल्यव आठर्ड्यवत आपि शगयवारोहिवसवठी शनर्वयचचां!
िवझव ्र्तःसवठी असलेलव र्ेळ हव कव म्हिनू िी इतर कोिवसवठी देऊ? असे शर्चवर चवलू
असतवनव, िी रवहत्यव र्री रवत्ी जेर्ि झवल्यवर्र फे रफटकव िवरत होतो र् इतक्यवत िवझ्यव
िजल्यवर्रील िनोज िलव बोललव की िेखर चल कळसबू वई सवठी शनर्.ू . िवझव एक शित्
आहे तू पि चल.. िग हव शर्षय शनर्वलवच आहे तर अजनू इतर सर्गां ड्यवच्ां यव कवनवर्र
टवकले, त्यवत लशलत बोललव की िेखर असेल, तर िी येईन.. लशलतलव खरांतर रवत्ीच्यव
प्रर्वसवची आशि थांडीची खपू शचांतव र्वटत होती. त्यवलव आम्ही सर्ा सकवरवत्िक शर्चवर
देऊन िेर्टी तो झवलव तयवर र् त्यवत िवझव शित् शर्नवयक हव सध
ु व तयवर झवलव, शर्नवयक

तयवर झवलव तर प्रश्न पडलव अजनू एकव बवईकचव िग अजनू एकव शित्वची बवईक िवगर्नू
आम्ही शगयवारोहिवसवठी तयवर ६ जिां र् ३ बवईकद्ववरे िक्र
ु र्वरी ०९/०१/२०२१ रोजी रवत्ी
'हॉटेल फवऊांटन' येथनू शनर्वलो. ठीक रवत्ीचे १२.०० र्वजलेले
र् िशनर्वरचव शदर्स चवलू झवलेलव. लशलत र् िी एकवच बवईक र्र असल्यवने ठविे येथनू
सरुु र्वत होिवऱ्यव नवशिक िहविवगा पयंत आिच्यव गोष्टी चवलचू होत्यव, पढु े हळू हळू िवगा्थ
होतवच आम्ही २.००/०२.१५ च्यव आसपवस कसवरव र्वटवच्यव सरु र्वतीस आिचां चहवसवठी
थवबां ण्यवचे ठरले, पि चहवचव आ्र्वद र्ेतव र्ेतवच आम्हवलव ि्त गरिव-गरि कवदां वभजी
खवयची इच्छव झवली र् कवदां वभजीची प्लेट येतवच झिझिीत शतखट चटिी बरोबर ४ प्लेट्स
किव सांपल्यव हे आम्हवलव कळलेच नवहीत र् नांतर येिवरव चहवचव आ्र्वद हव सध
ु व अप्रशति
होतव. थोडव शतथे थवबां व र्ेऊन आम्ही पढु े कसवरव र्वट चढण्यवसवठी सज्ज झवलो. कसवरव

र्वटवची असिवरी रवत्ीची सांदु रतव शर्लोभनीय होती. पि एक शर्शचत् म्हिजे कसवरव
र्वटविध्येच असतवनव आिच्यव बवईक सिोर एक २२-२३ र्षवाचव िवथवडी कविगवर
असलेल्यव व्यक्तीसवरखव िल
ु गव अचवनक सिोर आलव र् िी बवचकलो र् लवशलतलव
आर्वज शदलव की हव बर्.. पि अश्यव र्ेळेलव थवांबवयचे नवही हव सल्लव लशलत ने शदलव.
चोर शकांर्व लटु वरू ती व्यक्ती असू िकते. म्हिनू अश्यव र्ेळेलव थवांबिे चक
ु ीचे ठरे ल, म्हिनू
त्यवलव दवद न देतव आम्ही पढु च्यव प्रर्वसवलव िवगा्थ झवलो. पढु े िवगा्थ होत असतवनव
नवशिकचव टोल आल्यवनतां र शतथे बवजल
ू वच एक िेकोटी करत असलेलव व्यक्ती शदसलव
आम्ही शर्चवर के लव थोडी ५ शिशनटां िवगे-पढु े झवली तरी चवलतील पि िेकोटी र्ेऊनच
शनर्यु व. शतथे पोहोचेपयंत िी ्र्ेटर र्वतलव नव्हतव पि िेकोटी र्ेतल्यवनांतर कडवक्यवची थांडी
र्वटू लवगली. शतथे थोडव र्ेळ थवांबनू नांतर आम्ही ३ च्यव आसपवस र्ोटी - शिडी िवगवाच्यव
र्ळिवर्र पोहोचलो. शतथे ५ शिशनटां र्ेळ र्ेतलव र् पढु े पढु च्यव प्रर्वसवस सरुु र्वत के लव. पढु े

इगतपरु ी लव असलेल्यव दवरिव नदीच्यव पल
ु वच्यव पढु े ददु र्ै वने आम्ही र्तव चक
ु लो. पवऊस
सध
ु व पडत होतव त्यविळ
ु े पवर्सवळ्यवत आलो आहे की कवय असां भवसत होतां पि जो कवही
आिच्यव सवठी अनभु र् होतव तो भन्सनवट होतव एकदि र्वटेतच इतर बवईक्र्वर भेटले, त्यवनां व
थवांबर्नू प्रत्यक्षवत शर्चवरले की कळसबू वई येथे जविवरव कुठचव र्तव आहे? त्यवांनी सवांशगतले
की तम्ु ही खपू पढु े आलवत शसन्सनर यव शठकविी जविवऱ्यव र्त्यवलव तम्ु ही आलव आहवत.
त्यवांनी सवांशगतल्यवप्रिविे आम्ही िवगे शफरलो र् Google Maps च्यव सवहवय्यवने आम्ही पढु े
िवगा्थ झवलो पि तो र्तव फवर कच्चव होतव. पवऊस पडल्यविळ
ु े शचखल झवलेलव र् पिू ापिे
ऑफरोड बवईकींग ची िज्जव येत होती. त्यवत लशलत चव थोडव अदां वज चक
ु लव म्हिनू गवडी
थोडी शतरपी झवली र् त्यवांनी िेखर म्हिनू िलव आर्वज शदलव. एक िवत् ह्यव सर्वांगड्यवचां
शर्िेष की गवडी त्यवांनी खवली टेकर्ली नवही. िध्यरवत्ी ३.३० च्यव दरम्यवन असलेली फक्त
एक शनिळ
ु ती र्वट, डवांबरीकरि नसलेलव िवतीचव कच्चव र्तव, िध्येच िोठे खड्डे र् गवडीचव

आर्वज सोडलव तर आजबू वजल
ू व असलेली भयवि िवांततव र् िेती असां सर्ा िांबु ईच्यव बवहेर
शिळिवरां सख
ु म्हिजे खरोखरचां ्र्गवात असल्यवचव भवस करू देिवरव असतो हे कवही हौिी
शित् िैशत्िींनव शर्िेष सवगां वयलव नको. अर्वा पवऊि तवस सतत असवच र्तव चवलू असतवनव
सिोरून डवव्यव शदिेलव जविवरव आम्हवलव िशहद्रां वचव शपकअप येतां असलेलव शदसलव र्
आिच्यव जीर्वत जरव जीर् आलव र् आम्ही बवईक र्रच बवगडून त्यवचव आनांद र्ेऊ लवगलो
की बवबव आलो एकदवचव चवांगल्यव र्त्यवलव कवरि जर कव त्यव र्त्यवत कवय अनथा
आिच्यव सोबत र्डलां असतां तर त्यवलव जबवबदवर आम्हीच असतो हे तेर्ढचां सत्य होतां र्
त्यवलव सविोरां जवण्यवची जबवबदवरी सध
ु व आम्ही ्र्ीकवरली होती. पढु े र्ोटी-भडां वरदरव च्यव
िवगवार्र आम्ही थवबां ण्यवचव शनिाय र्ेतलव कवरि पवर्सवने जरव र्ेग र्रलेलव शतथे थोडव र्ेळ
जरव थवांबतवच डोळ्यवर्र झपकी येऊ लवगली पि कवय करिवर आत्तव एर्ढ्यव शजद्दीने
शनर्वलो आहोत तर कवही झवलां तरी र्र िवथ्यवपयंत जवऊन यवयचेच होते. ही उम्िेद र्ेऊन

थोड्यव कवही र्ेळवतच आम्ही पढु च्यव प्रर्वसवस शनर्वलो. शतथनू पढु च्यव र्त्यवलव िवत् खड्डे
खपू होते. एक खड्डव र्वचर्वयलव गेलो तर दसु रव खड्डव हव यवयचवच. तरी सध
ु व हळू हळू
आम्ही पढु े िवगा्थ झवलो. पढु े सध
ु व परत एक चक
ु ी झवली आम्ही इदां ोरव यव गवर्ी पोहोचलो
शजथे आम्हवलव नवही पोहोचवयलव पवशहजे होतां. त्यव गवर्वत आत गेल्यवनांतर गवर्कऱ्यवांचे
भजन चवलू होतां आम्ही पढु े शतथे थवांबलो पि िनोज एकव आजोबवांनव भजनवतनू र्ेऊन
आलव. हवहवहव.. हे सिोर येिवरां शचत् िवत् सकवळ सकवळी शिळवलेली तवजेतर्वनी करिवरी
गोष्ट होती. त्यव आजोबवक
ां डून आम्हवलव असां कळवलां की तम्ु ही बवरी यव गवर्ी पवशहलां
पोहोचव, र् शतथनू िख्ु य सरुु र्वत करव. हे सर्ा िलव िवहीत होतां पि म्हितवत नव रवत्ीच्यव
प्रर्वसवदरम्यवन होिवऱ्यव बवबतीत आपि कवही नवही करू िकत. असेच कवही त्यव अनोख्यव
रवत्ी र्डत होते. परत िवगे शफरून आम्ही बवरी गवर्च्यव शदिेने िवगा्थ झवलो. बवरी यव गवर्ी
पोहोचवयच्यव िवगवार्र आम्हवलव र्वटेत जलद गतीने र्वट ओलवांडतवनव ससव शदसलव.

थोडक्यवसवठी आम्ही शतथे बवचकलो, कवरि ऐकून होतो शजथे ससव शदसतो शतथे
आजबू वजल
ू व शबबट्यव पि असतो. म्हिनू लगेच शतथे न थवबां तव आम्ही शतथनू पढु े शनर्वलो.
पढु े थोड्यवच अतां रवर्र बवरी यव गवर्ी पोहोचतवच शतथे र्वटेत आम्हवलव दोन िल
ु ां शदसली
बोलली तिु च्यव जेर्िव-पवण्यवचां कसां कवय आम्ही तम्ु हवलव र्रपयंत जेर्ि आिनू देऊ र्
त्यवांचां शव्हशझटींग कवडा िवझ्यव हवतवत ठे र्लां. पढु े गवर्वत पोहोचतवच गवड्यव एकव र्रवच्यव
इथे उभ्यव ठे र्ल्यव शजथे ५० रुपये तीन बवईक सवठी देण्यवचे ठरले. ह्यव सर्वंची आर्रवआर्र
होतवच लशलतने पवयवतले िौजे कवढून बवईकच्यव इशां जन र्र ठे ऊन गरि करत बसलेलव कवरि
पवर्सविळ
ु े ओल्यव झवलेल्यव िौज्यवर्ां र चढवई करिे त्यवलव सोयीचे नव्हते र्वटत. िी बोललो
की थोडव र्ेळ आपि थवांब,ू आरवि करू कवरि झोप न झवल्यविळ
ु े पढु चव अांदवज िलव
चक
ु ीचव र्वटत होतव पि एकदव सिोर कळसबु वई शिखर असल्यवर्र िवझे सर्ांगडी कसले

ऐकतवत, त्यवांनव तेव्हवच सरुु र्वत करवयची होती र् आम्ही ठीक सकवळी ६.१५ र्वजतव
सरुु र्वत के ली.
कळसबू वई हव अकोलव तवलक्ु यवतील, अहिदनगर शजल्ह्यवतील िहवरवष्ट्ट्रवचव सर्ोच्च
शिखर असलेलव पर्ात आहे. उत्तरे कडील सह्यवद्री पर्ात रवगां ेतील कळसबवई शिखरवची उांची
१६४६ िीटर (शकांर्व ५४०० फूट) एर्ढी आहे. तर बवरी गवर्वतनू त्यवची उांची ९०० िीटर
एर्ढी आहे. कळसबु वई शिखर हे िहवरवष्ट्ट्रवतील एव्हरे ्ट म्हिनू ओळखले जवते. कळसबू वई
शिखर अहिदनगर आशि नवशिक शजल्ह्यवच्ां यव सीिेर्र र्सलेले आहेत. यवतील अध्यवा ऊांची
पयंत तेथील ्थवशनक गवर्कऱ्यवांनी िेती के लेली आहे. कवशठण्य कवतळटप्प्यवांर्र लोखांडी
शिड्यव बसशर्लेल्यव आहेत. त्यविळ
ु े २ ते ३ तवसवत कळसबू वईचे शिखर सर करिे सहज

िक्य आहे. भांडवरदरव र्रि येथनू कळसबु वई शिखरवचे शठकवि ६ शक.िी र्र आहे. तेथे २
शदर्स िक्ु कवि करून कळसबू वई , रांर्व र्बर्बव, कोकिकडव इत्यवदी शठकविे पवहतव येतवत.
कळसबू वईचव डोंगर चढवयलव सरुु र्वत के ल्यवर्र पशहल्यव टप्प्यवर्र कळसबू वईचे देर्ीचे
नशर्न िांशदर लवगते. ज्यव भक्तवांनव शिखरवर्र जविे िक्य होत नवही, त्यवांच्यव सोईसवठी हे िांशदर
बवांर्लेले आहे. पढु े दसु री शिडी पवर के ल्यवर्र कवतळवत दोन पवर्ले कोरलेली आहेत, ती
कळसबू वईची पवर्ले आहेत अिी श्रध्दव आहे.

िेर्टच्यव शिडीच्यव खवली शर्शहर र् बवजल
ू व एक पत्र्यवची िेड आहे. शिखरवर्र
कळसबू वईचे छोटे िांशदर आहे. िांशदरवत सवर्वरि ४ िविसे बसू िकतील एर्ढीच जवगव आहे.
येथनू सिोरच खवली भडां वरदयवचव अथवगां पसरलेलव जलविय लक्ष र्ेर्नू र्ेतो. यव
शिखरवर्रून उत्तरेलव रविसेज, अचलव, अशहर्ांत, सप्तश्रांगु , िवकं डव, र्ोडप, रर्ळयव जर्ळयव,
कोळर्ेर अिी डोंगररवगां नजरे स पडते. पर्ू ेकडे औढां व, शर्श्रविगड, अलांग, िदन, कुलांग,
िवथेरवन, हररिांद्रगड लक्ष र्ेर्नू र्ेतवत.
शनसगवाने िहवरवष्ट्ट्रवलव िक्त
ु ह्तवने भरभरुन शदलां आहे. पि सर्वाशर्क खिु र्िवरी बवब
जर इथली कोिती असेल तर ती म्हिजे अथवगां सिद्रु शकनवरव आशि सह्यवद्रीच्यव दरू र्र
पसरलेल्यव पर्ातरवांगव. गेल्यव कवही र्षवंपवसनू सह्यवद्रीचां नवर्, शर्िेष म्हिजे त्यवच्यव

भेटीसवठी ट्रेकसाचव ओर् र्वढतोय. पि यव सह्यवद्रीनां त्यवच्यव चवहत्यवांसवठी आिखीन एकव
आव्हवनवसवठी प्रेरीत के लां आहे. कळसबू वई च्यव रुपवनां, िहवरवष्ट्ट्रवतलां िवऊांट एव्हरे ्ट म्हिनू
ख्यवती असिवरां हे शिखर शनसगा प्रेिी, शगयवारोहकवच्ां यव दृष्टीनां एक पर्ािी म्हितव येईल.
इदां ोरे गवर्वतनू चोहीकडे आपल्यवलव आढळतवत ते उांचच-उांच डोंगर िवळव आशि त्यवर्र
पसरलेली शहरर्वई. पवर्सवत तर हे रुप पवहण्यवसवरखां असतां र् ्र्गवाची अनभु तू ी आपल्यवलव
शिळते. त्यवतही हलक्यविव र्क्ु यवांच्यव र् पवर्सवळी ढगवचां े हलके िल
ु वयि कवपसवसवरखे
गोळे, आशि ररिशझि शिडकवर्व ह्यविळ
ु े पररसर आिखीनच िोहक र्वटतो. गडवर्र चढवई
करण्यवआर्ी कवही गोष्टी कटवक्षवनां पवळवव्यवत त्यव म्हिजे, पवठीर्र ओझां होईल इतकां
सविवन सोबत ठे र्ू नये, गवर्च्यव एखवद्यव र्रवत तम्ु ही सपु दू ा करुन शनशिांत िनवनां आपल्यव

प्रर्वसवसवठी िवगा्थ होऊ िकतवत. चढतवनव आपल्यवलव गवर्कऱ्यवची शकांर्व इतर ट्रेकसा
ची िदत हिखवस शिळू िकते, पि त्यवांनव तिी आगवऊ सचू नव देिां गरजेचां ठरतां. दसु रां म्हिजे
कळसबू वईची चढवई कवशहिी कठीि ्र्रुपवची र् ५ ते ६ तवसवचां अतां र पवर करवयलव
लवर्िवरी असल्यविळ
ु े तिु च्यव सोबत ड्रवयफ्रुटस,् शबश्कट्स, शलांबू पविी शकांर्व अजनू
कोितव इतर सख
ु व खवऊ र् १ ते २ शलटर पवण्यवची बवटली हे सर्ा असू द्यवर्ेत.
चढवई करण्यवच्यव र्ेळी, गवर्कऱ्यवांनी के लेली भवत, भवज्यवांची िेती आपल्यव नजरे स
पडते, र् त्यवतनु र्वट कवढत लवल िवतीच्यव शचांचोळ्यव र्त्यवहून पवयर्वट पढु े सरकत जवते,
र्वटेत शचखल, सरकते दगड शकांर्व खडतर र्तव असल्यवनां सवर्र्पिे पवऊलां सरकर्वर्ी
लवगतवत. सवर्वरित: एक-दीड तवसवची चढवई के ल्यवर्र “कळसआ
ू ई” चे नर्ीन िांदीर
आपल्यव नजरे स पडतां, ज्यवांनव उांचीचव टप्पव गवठतव येिां िक्य नवही त्यवांच्यवसवठी हे िांदीर

बवांर्लां आहे, ३०-४० जि र्ोळकव करुन बसतील इतकी जवगव येथे आहे, त्यवनांतरचव प्रर्वस
थोडवसव खडतर होत जवतो तो नवगिोडी कपवऱ्यवांिळ
ु े, िवगे र्ळून पवहतवनव के र्ळ ओबडर्ोबड पि शहरर्वईनां व्यवपनू गेलल
े व डोंगरवचव पवयथव नजरे स पडतो, चढतवनव िर्नु च
सरपटिवरे प्रविी, तर र्वऱ्यवच्यव झळ
ु ुकवांर्र डोलिवरी फुलझवडे आपलां लक्ष र्ेर्नू र्ेतवत.

निसर्गािे पगांघरलेली निरवी शगल व समोर निसणगरे तांबू

अर्नु िर्नू उगर्लेल्यव गर्तवर्र चवलल्यवनां कवही अांिी तर चढवई पटवपट
होत रवहते; जसजसां पढु े सरकतो तिी तिी हर्ेच्यव र्ेगवची तीव्रतव र्वढू लवगते,
शिखरवर्र श्थत असलेल्यव िदां ीरव शठकविी शतथे जवण्यवसवठी एकव लोखडां ी
शिड्यवांर्रुन जवण्यवसवठी िवगा आहे, अगदी अलगतररत्यव पवऊले टवकत अखेर
त्यव शिखरवपयंत आपि येऊन पोहोचतो त्यवचप्रिविे कळसआ
ु ईचां दिान र्डत,ां
इथनु खवली पहवण्यवचव आनांद आशि त्यवनांतर िनवतील चेतनव, सोबत शर्हगां ि
दृश्य यव सर्ा नजवऱ्यवचां र्िान करण्यवसवठी कदवशचत िब्द ही अपरु े पडतील
त्यवसवठी हौिी शित् िैशत्िींनो तम्ु ही शतथे एकदव जव र् शनसगवाने दवन के लेल्यव
यव अप्रशति नजवरऱ्यवसवठी शनसगवाच्यव ्र्वर्ीन करून आयष्ट्ु यवचव आनदां घ्यव..

निवगांत बसलेल्यग र्गयी

मध्यरगत्री ०३.१५ वगजतग
अिुभवलेली ऑफरोड बगईन ां र्
ची मज्जग

मध्यरगत्री ०३.१५ वगजतग
अिभ
ु वलेली ऑफरोड बगईन ां र्
ची मज्जग

तर िवझ्यव सर्वांगड्यवांनी सकवळी बवरी गवर्वतनू सरुु र्वत के ली तेव्हव ठीक ६.१५ र्वजलेले
हळू हळू आम्हव सर्वंनव फवर बरे र्वटत होते की आम्ही िेर्टी पवयथ्यविी आलो थोडां
चवलल्यव नतां र र्वपव टवकवयची र्ेळ आली आशि आम्हवलव त्यव र्वपव टवकण्यव िध्येच
हसवयलव आलां.. लशलत बोलतोय िनोजलव नवईट ट्रेक... नवईट ट्रेक शर्थ बवईशकांग घ्यव
आत्तव... पि नवही सर्वंनी शजद्द पकडली आशि सर्ा म्हिवले कवही झवलां तरी र्र असलेल्यव
टॉप पॅच लव पोहचवयचेच! सरु र्वतीलव सर्वात िोठव पडलेलव प्रश्न की आम्ही र्र व्यर्श्थत
पोहोचू की नवही? कवरि ड्रवयशव्हगां र् र्तव चक
ु ल्यविळ
ु े झवलेलव त्वस र् पिू ा न झवलेली झोप
यव तीनही बवबींिळ
ु े िनवत फवर िक
ां व येत होत्यव.. तरी आम्ही शतथे न थवबां तव चढवई श्रेिीसवठी
सरुु र्वत के ली. कवही टप्पव पर के ल्यवनांतर आम्हवलव दिछवक व्हवयलव लवगले र् आम्ही शतथे
थोडव थवबां व र्ेतलव पि आिचव शित्पररर्वर असल्यविळ
ु े एकिेकवांनव िवनशसक तयवरीस भवग
पवडून आम्ही पढु च्यव प्रर्वसवस शनर्त होतो. शतथे र्र जवतवनवच कवही शठकविी दक
ु वने

शदसतवत ह्यवतील एक दक
ु गव र्यवने अांदवजे ९-१० र्षवाचव असेल
ु वनव िर्लवच एक छोटव िल
तो िल
ु गव र्र त्यवांच्यव दक
ु वनवच्यव येथे चॉकलेट्सच्यव बरण्यव र्ेऊन जवत होतव र् त्यवलव
िनोज ने शर्चवरले की तम्ु ही हे रोज असां करतव कव? तर िल
ु गव म्हिवलव हप्त्यवतनू एकदव..
कवही शठकविी थोडां थवबां नू शनसगवाच्यव सवशनध्यवत आिचां छवयवशचत् कवढिां चवलचू होत.ां
थोडां कवही अांतर पवर के ल्यवनांतर आजबू वजल
ू व असलेली िवकडे यवयलव लवगली. सकवळ
सकवळी त्यवांनव भक
ू लवगली असल्यवकवरिवने आिच्यव खपू जर्ळ येत होती पि आम्हवलव
िवत् त्यवचां ी खपू भीती र्वटत होती. कवरि एक क्षि असव होतव की लोखडां ी शिड्यवचां व
असलेलव पॅच आम्ही सर करत होतो शततक्यवत िवकडे बवजल
ू व येऊन आिच्यव पवठीर्र
असलेल्यव बॅगकडे त्यवचां ी नजर होती कवरि त्यवांनी जर कव त्यव र्ेळी आिच्यव बॅगर्र उडी
िवरली असती तर खपू र्वईट र्ेळ झवली असती ती.. पि निीब चवांगलां होतां म्हिनू कवय
झवलां नवही. थोड्यव कवही अांतरवर्र गेल्यवनांतर आम्हवलव शतथे आरवि करवयलव जवगव

शिळवली र् शतथे शलांबवचव रस शर्क्री करिवरव एक गृह्थ शदसलव. कळसबु वईच्यव इशतहवसवर्र
िवझां आशि िन्सयवचां बोलिां चवलू होतां ते सर्ा ऐकतवच त्यवांनी त्यवच्यवकडे असलेली िवशहती
सवगां वयलव सरुु र्वत के ली र् िन्सयवने त्यवचां शचत्ीकरि के ल.ां तर िवशहती अिी की पर्ू ीच्यव
कवळवत गवर्वत खपू नक
ु सवन होत असल्यविळ
ु े गवर्करी जनवर्रां चरवयलव र्र र्ेऊन यवयचे,
पलीकडे इदां ोरव सध
ु व गवर् आहे.. शतकडची िविसे सध
ु व जनवर्रां चरवयलव र्र र्ेऊन यवयची.
तर जनवर्रां चरवयलव र्ेऊन आलेलव एक व्यक्ती असवच शतथे सहज बसलेलव र् त्यवलव
अचवनक आर्वज आलव की येऊ कव म्हिनू .. त्यवने एकडे शतकडे बशर्तलां तर हव आर्वज
कुठून आलव? असव िोठव प्रश्न त्यवच्यव सिोर उभव रवशहलव. तो र्वबरलव थोडक्यवत..
र्वबरल्यवनांतर त्यवांनी त्यवची जनवर्रां शतथेच टवकून शदली र् र्वर्त र्री गेलव र् त्यवने ही गोष्ट
त्यवच्यव र्री आई र्शडलवांनव सवांशगतली. र्वबरल्यव नांतर त्यवच्यव आई- र्शडलवांनव त्यवने सोबत
र्ेतलां र् अजनू गवर्वतल्यव इतर िविसवांनव सोबत र्ेतलां. र्र आल्यवनांतर परत त्यवलव आर्वज

आलव की िी येऊ कव म्हिनू ? असे झवल्यवनतां र त्यवलव कळवले की हव देर्ीचवच रूप आहे
र् इतर िविसे सध
ु व बोलली की ये म्हिनू पि आल्यवनतां र गवर्कऱ्यवांनी शर्चवरलां तझु ां नवर्
गवर् कवय? तर म्हिवली िलव नवर्-गवर् कवहीच िवशहती नवही तर गवर्करी बोलले की चल
र्री.. पि र्री यवयचां म्हटलां तर िवझ्यव पि २ अटी आहेत एक म्हिजे खरकटी भवांडी
उचलवयचे नवहीत आशि दसु रां म्हिजे िवझां कवय लग्न र्ैगरे करवयचां नवही, तर कवही र्षवंनी
ती िल
ु गी सध
ु व िोठी होत गेली आत्तव िोठी झवल्यवनांतर लग्न तर करवर्ेच लवगेल यव
शनशित्तवने र्रच्यवनां ी शतच्यव लग्नवसवठी पवहुिे बोलर्लेले, पवहुिे र्ैगरे आल्यवनतां र कवयाक्रि
सरू
ु झवलव.. त्यविल
ु ीचां टोपि नवर् होतां 'कळिी' तर र्रवतले शतलव म्हिवयलव लवगले.
कळिी हे जरव भवडां उचल.. तर, कळिी ने नकवर शदलव.. परत र्रच्यवांनी सवांशगतलां कळिी
जरव हे भवांड उचल तर कळिी ने रवगवत नकवर शदलव र् परत बोलली नवही.. शतने तर
पशहल्यवांदवच अट र्वतलेली की खरकटी भवांडी र् लग्न करवयचे नवही पि ते कवय र्रच्यवांच्यव

लक्षवत रवशहलेले नवही. पि रवगवच्यव भरवत ती म्हिवली आत्तव एर्ढां बोलत आहवत तर
उचलचु कव?? तर र्रवतले म्हिवले हो उचल.. शतथे पवहुण्यवांनव बसवयचे आहे. त्यवर्ेळी शतने
ती भवडां ी उचलली आशि रवगवच्यव भरवत अगां िवच्यव बवहेर आिनू ठे र्ली र् शतथनू ती
रवगवच्यव भरवत शनर्वली. शतथेच एक इदां ोरव म्हिनू गवर् आहे. शतथे शतने थोडी शर्श्रवांती के ली
र् शतथनू पवयथ्यविी एक िांशदर लवगतां त्यव शठकविी ती थवबां ली शतथनू ती थेट र्र जवऊन
बसली र् अनोख्यव प्रकवरचे आसन शतने शतथे बनर्नू ठे र्ले र् कवही र्ेळवनी र्रच्यवांनवच
सवक्षवत्कवर होतवच कळवले की इथेच शतची ्थवपनव आहे. तेव्हव त्यवनां व कळले की ही तर
देर्ी होती त्यवनतां र िग शतथे त्यव शठकविी देर्ीची पजु व इत्यवदी ह्यव सर्ा शर्र्ी चवलू रवशहल्यव
अिी िवशहती आम्हवलव गडवर्रील शलबां ू पविी र् पवण्यवच्यव बवटल्यव शर्क्री करिवरे एक
तरुि व्यशक्तित्त्र् 'देशर्दवस खवडे' यवांनी सवांशगतली. हे सर्ा त्यवच्यवकडून ऐकल्यवनांतर त्यवचे
िनवपवसनू आभवर िवननू आम्ही पढु च्यव शदिेलव प्रर्वस के लव थोड्यवच कवही अतां रवर्र

आम्हवलव एक उजव्यव शदिेलव शर्हीर शदसली.. ह्यव शर्शहरीचे असलेले थांड पविी म्हिजे
आहवहव.. सर्ा थकर्व र्वलर्िवरी त्यव शर्शहरीच्यव इथे पोहोचल्यवर्रच आम्हवलव र्रचव
िेर्टच्यव पॅच शदसू लवगलव र् आनदां गगनवत िवर्ेनवसव झवलव र् आम्ही कर्ी िेर्टच्यव
पॅचलव पोहोचतोय यवची िनवत उत्कांठतव र्वढू लवगली र् कवही शिशनटवतच आम्ही िेर्टच्यव
पॅचर्र पोहोचलो र् २०२१ च्यव पशहल्यव आठर्ड्यवत िहवरवष्ट्ट्रवतील सर्वात उांच शिखर
म्हिनू ओळखले जविवरे कळसबू वई शिखर येथे पोहोचलो यवचव आनांद गगनवत न िवर्ेनवसव
झवलव.. पशहलां र्र पोहोचल्यवनतां र कळसआ
ु ईचे दिान र्ेतले र् पढु े येऊन थोडी शर्श्रवतां ी
के ली. थोड्यव र्ेळवत नवश्तव पविी करून शनसगवाच्यव सवशनध्यवत छवयवशचत्ीकरि करण्यवस
सरुु र्वत के ली..

सूयोियगच्यग वेळी
मिमोिूि टग णगरे नविांर्
दृश्य निसर्गाच्यग प्रेमगत
पगडते.

ळसुबगई नशखरगच्यग
शेवटच्यग टप्पप्पयगवर
मिोजिे खगस मुांबईिूि
आणलेलग झेंडग
फड वलग

िन्सयवने तर खवस िांबु ईहून छत्पती शिर्रवयवांचव झेंडव आिलेलव, तो झेंडव बर्नू च िनवत
सवरखव सवरखव अशभिवन जवगनू उठून येत होतव की आम्ही छत्पती शिर्रवयवांच्यव भिू ी िर्ील
आहोत म्हिनू . आम्ही सवर्वरि १२.१५ च्यव आसपवस परतीच्यव प्रर्वसवस सरुु र्वत के ली र्
दपु वरी ०१.२० च्यव आसपवस तळपवयविी येऊन पोहोचलो. तळवच्यव येथे पोहोचल्यवर्र
सध
ु व तम्ु हवलव कळसआ
ु ई चे िांशदर लवगते.. ज्यवांनव र्र जवयचे नसेल असे व्यक्ती खवलनू च
देर्ीचे दिान र्ेऊ िकतवत. शजथे गवड्यव उभ्यव के लेल्यव त्यव शठकविी पोहोचल्यवर्र शतथे ५
शिशनटवत तयवर होऊन आम्ही परतीच्यव िबांु ई सवठी िवगा्थ झवलो पि लवगलेली खपू भक
ू
िग खविवर कवय असव िोठव प्रश्न म्हिनू र्ोटी नवशिक असलेल्यव िहविवगवार्र आम्ही
जेर्िवसवठी बसलो. िसवलव पवपड, बटर रोटी, पनीर कोल्हवपरु ी, जीरव रवईस, दवल तडकव र्
त्यवच जोडीलव असलेल्यव सेव्हनअप्स च्यव बवटल्यव हे सर्ा झवल्यवनतां र आम्ही ४.३० च्यव
आसपवस शतथनू शनर्वलो पि एक प्रश्न िवत् िोठव सतवर्त होतव की गवडीर्र असतवनव झोप

नको यवयलव आशि िेर्टी पढु े तेच झवलां.. कसवरव र्वट चवलू झवल्यवनांतर एक झपकी लवगली
हे िी र्ेळीच ओळखले र् लशलतलव बोललो लशलत थोडां थवांबयु वत शतथे उतरून एकव
हॉटेलच्यव शठकविी डोळ्यवर्र थडां पविी िवरून र्ेतले र् परत पढु च्यव प्रर्वसवस शनर्वलो
परत पढु े ठवण्यवलव आल्यवर्र सध
ु व असेच झवले म्हिनू र्वटेत गवडी थवांबर्नू परत चेहऱ्यवर्र
थांड पविी िवरून र्ेतले र् पढु े िल
ु ांडु पर्ई िवगे येत आरे कॉलनी िर्नू शनर्त आम्ही िेर्टी
िवलवडलव रवहत्यव र्री फोहचलो.. यव प्रर्वसवदरम्यवन असलेले िवझे सवथीदवर िनोज,
लशलत, शर्नवयक, शर्श्ववस आशि चेतू यवचां व फवर िी ऋिी आहे.

पगठीशी ळसुआईचा आशशर्ााद
आशि चेिऱ्यगवर सुखि आिांि
जगायला अजून काय लागतं!

सांध्यग गळच्यग वेळी परतीच्यग प्रवगसगिरम्यगि मिगमगर्गावरूि निसलेलग सूयगास्त!

अस्तशबबं !

निसर्गाच्यग कुशीतली
सुखशनद्रा.
मिोजिे शिपलेली मगझी
सख
ु मद्रु ा

आनंदाचा मागा

महाराष्ट्राच्या िॉपर्र

ळसुबगई नशखर येथे अांनतम टप्पप्पयगवर पोिोचल्यगिांतर
निसर्गाच्यग ु शीत व खश
ु ीत...

आमची धडाके बाज रेकिीम
डगवी डूि मिोज, लनलत, चेति,
मी(शॆखर), नवश्वगस, नविगय

बगरी यग र्गवी वगििी मगर्गाच्यग येथे असलेले फल

रवहण्यवची सोय : शिखरवर्र रहवण्यवची सोय नवही. भांडवरदऱ्यवलव रवहण्यवची सोय होऊ िकते.
जेर्िवची सोय :बवरी गवर्वत शकांर्व भांडवरदऱ्यवलव जेर्िवची सोय होते.
पवण्यवची सोय :शिखरवर्र जवतवनव िेर्टच्यव टप्प्यवर्र शिडीच्यव अगोदर एक शर्हीर आहे.
र्वटेत पविी शिळत नसल्यवने बवरी गवर्वतच पविी भरून घ्यवर्े.
जवण्यवसवठी लवगिवरव र्ेळ :बवरी गवर्वतनू २-३ तवस लवगतवत.
ऋि शनदेि : TrikShitiz Sanstha, Google Maps.
चवलू झवलेल्यव २०२१ यव नर्ीन र्षी पशहल्यवच आठर्ड्यवत शनसगवात जवण्यवचव योग, तोही
िहवरवष्ट्ट्रवतील सर्वात उांच शिखर म्हिनू प्रख्यवत असिवऱ्यव ‘कळसबु वई शिखर’ येथे आल्यविळ
ु े
अांशति टप्प्यवर्र पोहोचल्यवनांतर शनसगवालव पवहतवनव एक शिळवले िवनशसक सिवर्वन. धन्यवाद!

चांद्रशेखर सावांत याांची इतर पस्ु तके . खालील कव्हरवर फ़क्त एक वललक. पस्ु तक हजर.

दुगा दुर्ाि भारी
आसेतहू िमाचल

सुंदर िा देश
त्या सांदु र यात्ेसाठी
कुठे शोशधशी शस्र्त्झलंड अन कुठे शोशधशी काश्मीर?
www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व जग प्रवासाची अवतशय सदांु र प्रवासवणणनां आहेत.
तमु च्याआमच्यासारख्या लोकाांनी आपापले प्रवास अनभु व शब्द आवण छायावचत्ाांतनू माांिले आवण
पाठवले. ई सावहत्यच्या टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्याांना पस्ु तकरूप वदल.ां अशी शांभराहून
अवधक पस्ु तकां आता ई सावहत्यवर आहेत. आवण ही सख्ां या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला
खात्ी आहे. कारण आपण वलहीणार आहात. आपण वजथे वजथे वफ़रायला जाल वतथले फ़ोटो व वणणनां
पाठवा. आपण वजथे रहाता त्या पररसरातील वठकाणाांचे फ़ोटो व मावहती पाठवा. ते प्रवसद्ध पयणटनस्थळ

असेल वा नसेल. तम्ु हाला ते स्थळ आविलां ना? मग वलहा. पाठवा. अलांकाररक भाषेची वचांता करू
नका. बाकी सगळां आम्ही बघनू घेऊ.
सपां िु ा जग, सांपिु ा भवरत देि, िहवरवष्ट्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, प्रत्येक तवलुकव आशि प्रत्येक गवर्
सदांु र आहे. आशि त्यवचां सौंदया पवहू िके ल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव यव “िी
पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग र्ेऊ िकतो. याचा फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट देणार्याांना होईल.
वकांवा परदेशात राहणार्या मराठी वाचकाांना त्या जागेला भेट वदल्याचा आनांद वमळे ल. वकांवा प्रकृ ती
अस्वास््यामळ
ु े वफ़रू न शकणारे जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद वाटा. ज्या वाटेवर विरण्यात
तम्ु हाला आनांद वाटतो तो वाटेचा आनांद वाटेल तेव्हा वाटत रहा.
सौंदयााचे शनधान आहे तुझ्या गार्च्या र्ेशी!
आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा.
esahity@gmail.com

