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असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 
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नकल्ले किािळा 

 

मुिंबईहूि कोकणात जातािा पिवेल पार केल््ाििंतर डाव््ा बाजलूा 

‘किािळा पक्षी अि्ारण््’ नद ते व जरा िजर वर केल््ाििंतर एक उिंच 

िािाच्या अंगठाच्या आिारासारखा  ळुका नद तो. हा किािळा नकल्ला 

 मदु्र पाटी पा िू ४४५ मीटर उिंचीवर आह.े माझ््ा लहािपणापा िू मी जेव्हा 

िोिर्ाि जािाना मुिंबई-गोवा महामागाितूि प्रवा  करा्चो तेव्हा ्ेते-जात े

वेळी माझी िजर त््ा  ळुक््ावर जा्ा्चीच. आजप्ंत नमत्र  महू मन्व्ेत 

अिेक टे्रक केले पण आ्षु््ात आत्ता अ े वाटत होत ेनक ' ोलो टे्रक' 

(व्््निक केलेले नग्ािरोहण) ह ेकरण््ाची इच्छा मिाला खणुावत होती 

आनण माझ््ा ाठी आ्षु््ात ०८  प्टेंबर रोजी प्रथम  ोलो टे्रक करण््ाचा 

महूुति ठरला.  

पिवेल नविागात ्ेणारा आनण रा्गड नजल्यात अ णारा ५० मीटर 

उिंचीचा उत्तुिंग कावळकडा अ िू हा नकल्ला त््ाच््ा अिंगठ््ा  ारख््ा 

आकारामळेु  वांच ेलक्ष िेहमीच वेर्िू घेतो. किािळा हा नकल्ला प्राचीि 

काळापा िू  प्रन ध्द आह.े या नकल्ल््ाचा उल्लेख ्ादव काळात आढळतो, 



्ाची इनतहा ात िोंद आह.े परुिंदरच््ा तहाि ुार हा नकल्ला मोगलािंच््ा 

ताब््ात गेला. परुिंदरच््ा तहामध््े मोगलािंिा दणे््ात ्ेणाऱ््ा २३ 

नकल्ल््ािंपैकी त््ात किािळा नकल्ल््ाचा  मावेि होता, ्ाििंतर  ि १६७० 

 ाली मराठ््ािंिी हा नकल्ला परत स्वराज्ात आणला. हा नकल्ला स्वराज्ात 

आल््ावर, ्ा नकल्ल््ावर नकल्लेदार म्हणिू आद्यक्ािंनतकारक ‘वा दुवे 

बळविंत फडके’ ्ािंच ेआजोबा ‘अििंतराव फडके’ ्ािंची िेमणकू करण््ात 

आली होती. किािळा नकल्ला प्रन द्ध आह ेतो ्ेथ ेअ लेल््ा पक्षी 

अि्ारण््ामळेु. 

या टे्रक  ाठी माझे काहीच पवूिनि्ोनजत िव्हते फि अगोदरच््ा नदविी 

म्हणजेच ७  प्टेंबर ला संध्यािाळी मिात कुठे इच्छा व्हा्ा्ला लागली नक 

उद्याचा रनववार फुकट जाता काम ि्े, आ्षु््ातला वैफल््ग्रस्त पणा दरू 

करण््ा ाठी गरज होती ती फि नि गािच््ा  ानिध््ात रमण््ाची, आ्षु्् 

पनु्हा िवचैतन््म् करण््ाची पण एक ििंका मात्र मिाला  ारखी नहणावत 

होती नक काहीच पवूिनि्ोनजत ि िू निघतो् खरा, पण  वि वेळेत व्हा्ा्ला 

पानहजे.  रनववार अ ल््ामळेु ०८.३०/०९.०० च््ा आ पा  उठलो. न््ाहरी, 

अिंघोळपाणी वैगरे आटपेप्ंत घरातिूच निघा्ला १०.०० वाजलेल.े  ा्ि-

वािी ला झालेली वाहतकुीची कोंडी व वाटेत काही ठरावीक ्ेणारे थािंबे या 

 वाितिू मागि काढत किािळा पक्षी अि्ारण्् ्ा फाटकाच््ा ्ेथे पोहोचेप्ंत 

अिंदाज े०१.४५ झालेले. ििंका होती नक आपण व््वनस्थत टे्रक करूि परत ूका 

िाही?  तेथ ेअ लेल््ा  रुक्षा रक्षक दलाच््ा एका व््िींिा मी नवचारल ेनक 

वर माथ््ावर पोहोचा्ला अिंदाजे नकती वेळ लागेल? २ ता  अ  ेउत्तर 



नमळताच मिात प्रश्न उपनस्थत झाला नक आत्ता माझ््ाकडे फि ठरावीक वेळ 

आह.े त््ा वेळेत मला काहीही करूि गड चढा्चाच होता. पढुे जाताच 

उजव््ा नदिेला संग्रिालयाि ठेवलेले पक्षी नद  ूलागले. त््ािंिा फि वरच््ावर 

बनघतले व पढुील प्रवा ा   रुुवात केली. घिदाट जिंगलातील  ावली आनण 

पक्ष्ािंचा  मुर्रु आवाजाचा आििंद हा मिाला फार प्रेररत करत िोिा. या 

अि्ारण््ात १४१ प्रकारच ेपक्षी आहते, ज्ािंची िावे नतथ ेअ लेल््ा 

फलकावर लावली आहते. नकल्ल््ाच््ा नदिेला मागी लागताच वाटेत एक 

माविी नद ली, मला ती म्हणाली, बावा नकल्ल््ावर जाणार आह े का? मी 

म्हणालो हो, आजी! नकती वेळ लागेल वर चढा्ला? ती म्हणाली जािील 

जािील, एकटाच आह े िा... मग जाऊि  दु्धा लगेच ्िेील. पाणी वैगरे 

ठेवले आह े िा बरोबर? मी म्हणालो हो आजी  वि काही आह ेबरोबर... हचे 

नतचे मला नमळाललेे  रुवातीचे प्रेरणादा्क बोल व पढुे  कारात्मक नवचाराि े

गड चढण््ा  मागी झालो. टप्प््ाटप््ािे गडावर थािंबे आहते पण मी काही 

जास्त थािंबण््ाचा प्र्त्ि िाही केला कारण निवडक वेळेत मला गड चढा्च े

होत.े पढुे नकरिरि-नकरिरि आवाज चाल ूझाला व  वित्र अगदी घिदाट जिंगल या 

वेळेतिू वाट काढणे माझ््ा ाठी फार िवीि होत ेकारण मला तो अििुव 

घ््ा्ा्चा होता. वर काही अिंतरावर पोहोचताच उजव््ा बाजलूा म्हणजेच 

िागेि पॉई िंट ्ा नठकाणी मुिंबई-गोवा राष्ट्री् महामागि, र ा्िी त ेच 

पाताळगिंगेच ेदििि होत.े नतथे थोडा वेळ मी थािंबलो कारण ठरलेल््ा वेळेच््ा 

आत मी जास्तीतजास्त अिंतर पार केलेल ेव पढुे २० नमनिटातच गडाचा माथा 

येर्ार होता. थािंबलेल््ा नठकाणापा िू नि गािचा खरा आस्वाद ्ेण््ा  



 रुुवात होत अ तािाच पढु ेटप्प््ा-टप्प््ािे इनतहा ातील वास्तूिंचे दििि 

व्हा्ा्ला  रुुवात झालेली.  

नकल्ल््ाचा माथा लहाि अ िू  मोरूिच अिंगावर ्ेणारा अर्ाढव्य 

 ळुका हा ि्िात मावेिा ा होतो व  तत त््ाला डोळेिरूि पाहावे े वाटत.े 

 ळुक््ाच््ा पा्थ््ािी पाण््ाची टाकी आनण र्ान्् कोठार आह.े 

 ळुक््ाच््ा खाली अ लेल््ा चहू बाजूनंी पाण््ाच््ा खोदीव टाक््ा 

आि्िचनकत करूि टाकतात.  ळुका चढण््ा ाठी प्रस्तरारोहणाच ेतिंत्र ्ेण े

आवश््क आह े ळुक््ाच््ा नठकाणी पाठ करताच  मोरूि पथृ्वीवरील स्वगि 

म्हणजे कोकण, या हठिार्ी घेऊि जाणारा महामागि िजरे  पडतो. नकल्ल््ाची 

तटबिंदी ढा ळलेल््ा अवस्थेत आह.े नकल्ल््ावर िवािी मातेचे मिंनदर आह.े 

िवािी मिंनदराच््ा जवळच ढा ळलेल््ा अवस्थेत वाडा अ िू वाड््ाच््ा 

जवळ ििंकराची नपिंड आह.े माथेराि, राजमाची, प्रबळगड, मलिंग, त ेच 

मानणकगड इत््ादी गडािंचे दििि वाटेतिू होत अ ते. या  वांचे दििि होत 

अ तािाच, मला वाटेत एक द ुरा ' ोलो टे्रकर' िेटला. तथेे त््ाची आनण 

माझी मैत्री जमली व पढुे उतरते वेळी आम्ही दोघिं एकत्र गड उतरण््ा   रुुवात 

केली व परतीच््ा प्रवा ा   रुुवात केली.  

अश्याप्रिारे माझ्या आयषु्यािला पहिला सोलो टे्रि यिस्र्ी िोऊन 

परिि असिाना मनाि एि र्ेगळ्या प्रिारचा आनंद हिगहुर्ि िोि िोिा.    

 

झालेल््ा अनवस्मरण ी् िजाऱ््ािंचे नटपण््ात आलेले छा्ानचत्र 

प ुढीलप्रमाण े. 



 

किािळा पक्षी अि्ारण््ाचे मखु्् प्रवेिद्वार 

 

गडावर जाण््ा ाठी लावण््ात आलेले नदिा दििक 



 

पा्वाट 

 

 



 

 

 

 

 िंग्रहाल्ात ठेवण््ात आलेले    े

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



र्ाटेि लाभलेले िनावई दरे्ीचे मंहदर 

 

 

 निवािंत परर र 

 

 

द्वाराच््ा दोन्हीबाजलूा करण््ात आललेे िािळी कोरीव काम 



 

सळुक्याच्या समोर असलेल्या माची र्रून हटपलेल ेिाराचे छायाहचत्र 

 



 

सळुिा आहर् समोर असलेल्या माचीर्र जाण्यासाठी असलेली पायर्ाट 

 

जर्ळ आलेला सळुिा नयनाि मार्ेनासा िोिो. 



 

 

 

 





 

उंचर्ट्यार्रून िोर्ारे पािाळगंगेचे दिवन 



 

पायर्ाट 

 



 

 

 

 

नागेि पॉईटं येथ ेलार्ण्याि आलेले फलि 



 

हिल्ले िनावळ्यार्र आधाररि माहििी फलि 

 

 

र्नदाट अरण्य (मागव स्र्गावचा) 



 

र्ाटेि असलेले सागाचे झाड 

 

 

 



 

 

 

 

 



िनावळा पक्षी 

अभयारण्याहर्षयी िसेच 

पररसरािील दिवनीय 

स्थळे यांचे असलेल े

फलि 



 

१४१ पक्षयांची नार्े असलेले फलि 



 

संग्रिालयाि ठेर्ण्याि आलेला मोर 



 

मनिांिी साठी हमळालेला सुंदर छोटासा धबधबा  

 

 



 

मखु्य उंचर्ट्याच्या िािी अंिराच्या अगोदर र्ाटेि असलेले िनावळा 

हिल्ल्याहर्षयी माहििी दणे्याि येर्ारे फलि. 

गेलाि िर अर्श्य र्ेळ िाढून र्ाचा! 



 

 

 

र्ाटेि मला भेटलेला माझ्यासारखाच सोलो टे्रिर - हचन्मय    

 

 

 



 

• गडावर जाण््ा ाठी लागणारा वेळ : 

किािळा पा्थ््ापा िू १.५ ता  लागतात. 

• राहण््ाची  ो् : 

नकल्ल्त््ावर राहण््ाची  ो् ि िू मात्र नकल्ल््ाच््ा पा्थ््ाच््ा अ णाऱ् ् ा 

हॉटेल्  मध््े नकिं वा िा की् नवश्रामात राहण््ाची  ो् होते. 

• जेवणाची  ो् : 

नकल्ल््ाखाली हॉटेल्  आहते तेथे चािंगल््ा पद्धतीिे जेवणाची  ो् होते.  

• पाण््ाची  ो् : 

गडावर बारामही नपण््ाच््ा पाण््ाचे टाके आह.े 

• उिंची : ४४५ मीटर 

• िनावळा अभयारण्यामध्ये असलेली प्रत्यिेी प्रर्ेि फी : रुपय े३५ 

 

 

 

 

--/ चंद्रशेखर सावंत 

 



 

 

िनावळा पररसराचा निािा 

 

 

 

 



गडाच््ा म ुख्् नठकाण ी पोहोचण््ा ाठी िकािे 

 

पिवेल लोहमागि ते किािळा पक्षी अि्ारण्् 

 

र ा्िी त ेकिािळा पक्षी अि्ारण्् 

ॠणनिदिे :िकािा : TreKshitiZ Sanstha, Google Maps. 



ई साशहत्य प्रशतष्ठार् अकरा वर्ाांपुवी सरुू झालं. जर्भरात ई पुस्तकांची संकल्पर्ा रुजू 

लार्त असतार्ाच र्राठीतही ई पुस्तकं सरुू झाली. र्राठीत अर्ॅझॉर् सारखे प्रचंड इन्व्हसे््र्ेंट 

करणारे शखलाडी उतरल.े त्यांच्यासर्ोर ई साशहत्य म्हणजे अर्दीच वलंबुटटंब.ू पण रे्ली दहा 

वर्ां आशण आजही रु्र्लवर “र्राठी पुस्तक” ककंवा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ 

लाख र्ांवांर्ध्ये पशहले दसुरे र्ाव येते ते ई साशहत्यचेच. ही करार्त आह ेआर्च्या लेखकांची. 

वाचकांर्ा सातत्यारे् दजेदार र्र्ोरंजक उच्च प्रतीची पुस्तके “शवर्ारू्ल्य” देणारे आर्चे लेखक 

हचे या स्पर्ेचे शवजेते आहते.  

र्राठीत “साशहत्यरत्ांच्या खाणी” शर्पजोत या ज्ञार्ोबांर्ी र्ाशर्तलेल्या पसायदार्ाला ईश्वरारे् 

तेवढ्याच उदारतेरे् खाणींचा वर्ााव केला. र्राठीचे ददैुव ह ेकी या खाणींतली रत् ेबाहरे आणण े

आशण त्यांचे पैल ूपडल्यावर त्यांर्ा र्ोकेस करण ेआशण जार्शतक वाचकांसर्ोर ते पेर् करण े

यात आपण कर्ी पडलो. इथ ेउत्तर् साशहत्यासाठी भुकेललेे वाचक आशण उत्तर् वाचकांच्या 

प्रशतक्षेतले साशहशत्यक यांच्यात शिज बर्ण ेआवश्यक आह.े शवर्ेर्तः डॉ. शर्तीर् र्ोरे यांसारख े

साशहशत्यक जयांर्ा शलशहण्यात आरं्द आह ेपण त्यापुढील जटील प्रकियेत पडण्यात रस र्ाही 

अर्ांसाठी. शवदेर्ांत र्ोठे लखेक एजंट रे्र्तात आशण ते बाकी सवा व्यवहार पहातात. र्राठीत 

ही सोय र्ाही.  

ई साशहत्य प्रशतष्ठार् ही काही अरु्भवी प्रोफ़ेर्र्ल प्रकार्र् संस्था र््ह.े पण रे्ल्या दहा वर्ाांत 

आर्च्या ह ेलक्षात आले की र्राठीत रत्ाचं्या खाणी आहते आशण त्यांत उतरूर् हात काळे 

करूर् र्ाती र्ाळ उपसत राहूर् जर शचवटपण ेकार् करत राशहल ेतर एकाहूर् एक भारी रत्े 

र्वसणार आहते. एखाद्या र्ोठ्या र्शर्कारे्, पंशडतांच्या सहाय्यारे्, दरबारी आश्रयासह जर ह े

कार् हाती घेतले तर र्राठी भारे्तले साशहत्य जार्शतक पटलावर आपला ठसा र्क्की उर्टवेल. 

डॉ. शर्तीर् र्ोरे यांची तेरा अप्रकाशर्त पुस्तके प्रकार्ात आणण्याचा र्ार् ई साशहत्यला 

शर्ळाला. र्भंू र्णपुल ेयांची र्ऊ, डॉ. वसंत बारु्ल यांची बारा, र्भुांर्ी पासेबंद यांची सात, 

अशवर्ार् र्र्रकर यांची,डॉ. शस्र्ता दार्ल ेयांची पाच, डॉ. वृर्ाली जोर्ी यांची तीर् अर्ा 



अरे्कांच्या पुस्तकांर्ा वाचकांपयांत रे्ण्याचे भाग्य ई साशहत्यला लाभले. असे अरे्क 

“स्वांतःसुखाय” शलहीणारे उत्तर्ोत्तर् लखेक कवी या र्राठीच्या “साशहत्यरत्ांशचया खाणीं” र्ध्ये 

आहते. अर्ोक कोठारे यांर्ी र्हाभारताच्या रू्ळ संशहतेचे र्राठी भार्ांतर सुरू केल ेआह.े 

सौरभ वार्ळे, सूरज र्ाताडे, ओंकार झाजे, पंकज घारे, शवर्ायक पोतदार, कदप्ती काबाड,े भूपेर् 

कंुभार, सोर्ाली सारं्त, केतकी र्हा अस ेअरे्क र्वीर् लेखक सातत्यपूणा लेखर् करत आहते. ई 

साशहत्यकड ेहौर्ी लखेकांची कर्ी कर्ीच र््हती. पण आता हौसचे्या वरच्या पायरीवरचे, 

लेखर्ाकड ेरं्भीरपणे पहाणारे आशण आपल्या लखेर्ाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष देणारे लेखक 

आता येत आहते. त्यांच्या साशहत्याच्या प्रकार्ाला उजाळा शर्ळो. वाचकांर्ा आरं्द शर्ळो. 

र्राठीची भरभराट होवो. जर्ातील सवोत्कृष्ट साशहशत्यक प्रसवणारी भार्ा म्हणूर् र्राठीची 

ओळख जर्ाला होवो. 

या सवाात ई साशहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आरं्द. आशण या यर्ात ई लखेकांचा 

वसंहाचा वाटा असेल याचा अशभर्ार्. 

आर्ेर् 

सुर्ील सारं्त 

अध्यक्ष, ई साशहत्य प्रशतष्ठार् 

 

 

 

 

 

 


