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दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
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मराठयाांचे शस्त्रागार - किल्ले िोथळीगड
साल २०२० ला सरुु र्ाि झाल्यापासनू , सदैर् आयष्ु य जगायला प्रेररि करर्ाऱ्या सह्याद्रीच्या समोर स्र्िःला
निमस्िक करर्नू देण्याचा योगच येि नव्ििा. संपर्ू व जानेर्ारी महिना गेला पर् काय कुठे जायला जमिच नव्ििे. पर्
फे ब्रर्ु ारी मध्ये पहिल्याच िप्तत्याि हनर्ायचे आिे, ह्याची लगबग जानेर्ारी महिन्याच्या िेर्टच्या आठर्डयाि व्िायला
सरुु र्ाि झालेली. सरू
ु झालेल्या नर्ीन र्षावि सह्याद्रीच्या कुिीि माझे इिर हमत्र हगयावरोिर् करण्यासाठी बऱ्याच
हठकार्ी हनर्ि िोिे. ह्या सर्ावि त्यांच आमंत्रर् येऊन सध
ु ा मलाच िक्य िोि नव्ििे. ह्याि मनोज मला २-३ महिन्या
अगोदरच बोललेला. कुठे सह्याद्री सफर करायला हनर्ालास िर कळर्. एके हदर्िी अचानक माझ्या मनामध्ये कजवि
येथे असर्ाऱ्या कोथळी गडाहर्षयी हर्चार आला, मंबु ई मध्ये चाललेल्या र्ार्पळी मळ
ु े सिि २-३ हदर्स कोर्त्या
हगयावरोिर्ासाठी जार्ं म्िर्जे असंभर् िोऊन जािं. एका हदर्साि जाऊन येण्यामध्ये िो एक गड सर करण्याचा आमचा
बाकी िोिा.
मनोज आहर् अंहकि या दोर्ांना फोनद्वारे कळर्नू ठे र्ले आहर् आमचे २ फे ब्रर्ु ारीला जायचे ठरले. ठरल्या
प्रमार्े व्िॉटसऍप र्र ग्रपु बनर्ला आहर् कोथळी गडाहर्षयी हमळेल िी माहििी िोर्नू आम्िी ग्रपु मध्ये टाकण्यास
सरुु र्ाि के ली. हिथे पोिोचण्याच्या र्ाटा, हकल्ल्याचा इहििास, जेर्र्ाची सोय इत्या. अश्याप्रकारे माहििी व्िॉटसऍप
ग्रपु मध्ये पाठर्ि िोिो. मनोज आहर् अंहकि ियार िोिाच िे दोर्ेिी मला म्िर्ाले कर्ी हनर्ायचं िेर्ढं फक्त सांग.
ठरल्याप्रमार्े पिाटे सकाळी ०३.४५ ला आम्िी (मनोज र् मी) र्रािनू हनर्ालो. मनोज र् मी एकाच सोसायटीि एकाच
मजल्यार्र रािि असल्यामळ
ु े आमची सकाळी हनर्िाना भेट लगेच झाली. मनोज माझ्या अगोदरच खाली िळ
मजल्यार्र गेलेला. खरंिर मलाच ५ हमहनट उिीर झालेला. पर् आम्िी भेटल्यार्र एक र्ेगळ्या प्रकारचं समार्ान
आम्िाला हमळालं. एकाच मजल्यार्र रािि असल्यामुळ े कर्ी भेट झाली िर िोिच असिे पर् ट्रेकसाठी जायचं
म्िटल्यार्र सकाळी पिाटे िोर्ारी भेट िी खरोखरच हर्िेष िोिी. मालाड स्टेिनला ररक्षािनू उिरिाच मनोजच्या सॅक
मर्ली इलेक्ट्रल पाण्याची बाटली पडून पार्ी त्यािनू बािेर सांडले गेले. म्िर्जे भूमी मािेकडून हमळालेला िभु संकेि
म्िर्ार्ा लागेल नािी का.. म्िर्जे चिार्ाले जसे सकाळी र्रिीमािेला प्रसन्न करण्यासाठी एक चिाचा र् एक पाण्याचा
कप देऊन नमस्कार करिाि िसेच आम्िी सह्याद्री सफर करायला हनर्ालो म्िर्नू र्रिीमािेने हिझे कायव स्र्िःच करून
र्ेिले की काय, असे र्ाटू लागले. पढु े जरा हिथे गेल्यार्र थोडयाच र्ेळाि अंहकि आला. अहं कि माझा िाळेिील
र्गवहमत्र. सह्याद्रीिील भटकंिीच्या हनहमत्ताने त्याची र् माझी िोर्ारी भेट िी फार आनंदाची िोिी. आम्िी मालाड िून
लोकलट्रेन ने दादर ला हनर्ालो. सेंट्रल लाईन च्या दादर र्रून प्तलॅटफॉमव क्रमांक ०१ र्रून ०५.३८ ची कजवि ला जार्ारी
ट्रेन आम्िाला हमळाली र् त्याि सदु र्ै ाने बसायला जागा सध
ु ा हमळाली. गप्तपा गोष्टी करि एक मेकाच
ं े अनभु र् िेअर
करि बदलापरू पयंि आम्िी पोिोचलो कर्ी िे आम्िाला कळले सध
ु ा नािी. ट्रेन मध्येच एक इडली मेदर्ू डा र्ेऊन
आलेला अण्र्ा हदसला. हर्चार के ला की आपर् ट्रेन मध्येच नाष्टा करून घ्यायचा, म्िर्जे पुढचा न्यािरीचा र्ेळ र्ाचेल.

ट्रेन मध्ये न्यािरी करण्याची िी माझी पहिली र्ेळ र् सोबि हगयावरोिर् करर्ारे हमत्र असल्यामळ
ु े पर्ू व एकदम झकास
र्ाटि िोिं.

मी, अंत्रकत व मनोज

महाराष्ट्राच्या लाडक्या लालर्री सोबत

लालर्रीची साथ
कजवि येिाच आम्िी कजवि एस.टी. स्थानकाच्या इथे पोिोचलो हिथनू आंहबर्ली या गार्ी जार्ारी बस ८.३०
र्ाजिा हनर्र्ार िोिी. िर मग कािी र्ेळ िोिा आमच्याकडे. मिाराष्ट्राची लाडकी लालपरी म्िर्नू ओळख असर्ाऱ्या
बसबरोबर, आर्डीने हिच्याबरोबर मनोज च्या फोन मध्ये कािी फोटो काढून र्ेिले र् आमच्या गप्तपागोष्टी िर चालचू
िोत्या. बस सटु ण्याची र्ेळ िोिाच बस मध्ये आम्िी लगेच आसनस्थिी झालो. पर् आम्िी बसमध्ये परु े परू आराम के ला.
कारर् आराम न के ल्यामुळ े नंिर जार्र्र्ारा थकर्ा जर का आला, िर िो आम्िाला सिन करायचा नव्ििा म्िर्नू
सरु र्ािीलाच लालपरी मध्ये आराम करून र्ेिला. १० च्या आसपास आम्िी आंहबर्ली या गार्ाि आलो. हमत्रमैहत्रर्ींनो ट्रेक साठी हमळर्ारे मनापासनू दसु रे समार्ान म्िर्जे गड पायथ्यािी असलेल्या गार्ी पोिोचर्े र् पाहिले
समार्ान म्िर्जे र्रािनू हगयावरोिर्ासाठी हनर्र्े. आंहबर्ली िे गार् गडाच्या पायथ्यािी नसनू थोडया कािी अंिरार्र

आिे. पर् आम्िाला बसने हिथपयंि सोडलं त्यासाठीच, कारर् पढु चा प्रर्ास आमचा िा पायी िोिा. आहं बर्ली या
गार्ी उिरल्यानंिर झालेला आनंद िा एक सकारात्मक हर्चार र् ऊजाव देर्ारा िोिा. आंहबर्ली या गार्ी उिरिाच िॉटेल
कोथळा गड िे नजरे स पडिे. आंहबर्ली िे गार् गडाच्या पायथ्या पासनू ३ हकमी र्र असलेलं गार् आिे.

सह्याद्री प्रत्रतष्ठान कडून लावण्यात आलेले त्रिशािशपक

आहं बर्ली गार्ापासनू पेठ या गार्ापयंि जाण्यासाठी र्ाट रुळलेली आिे. उन्िाच्या थोडयाफार र्ेदना ह्या
िोिंच िोत्या म्िर्नू पेठ या गार्ापयंि जाण्यासाठी आमच्या मनाि हर्चार चालू िोिे िे म्िर्जे पार्साळ्याि िा पररसर
कसा हदसि असेल? कुठून झरे र् र्बर्बे र्ािि असिील? असं सर्व मनाि येि िोिे. आम्िी असे समजनू च मागवस्थ
िोि िोिो. सकाळी ११.२० च्या आसपास आम्िाला एक हर्स्िृि हठकार्ी हर्सार्ा र्ेण्यासाठी एक झाड सध
ु ा नजरे स
पडले. सॅक बाजल
ू ा ठे ऊन ५-१० हमहनटे जरा िरीराला आराम करू हदला. िेथनू च हदसर्ारा कोथळी गडाचा िासलेला
सळ
ु का जर्ू आमचीच र्ाट पाििो आिे असे भासर्ि िोिा. म्िर्नू आम्िी पढु े जाण्यास लगेच ियार झालो. पढु े
हनर्िाच कािी हमहनटांनी पेठ िे गार् लागिे. पेठ या गार्ी पोिोचिाच भैरर्नाथ भोजनालय लागिे. जेर्र्ाची ऑडवर

र्ैगरे द्यायची असली का िम्ु िी अगोदर िसं सांगनू पढु े गड चढाई साठी हनर्ू िकिा. पेठ िेच खरे हकल्ल्याच्या पायथ्याचे
गार्. या गार्ाि पोिोचिाच. मारुिीरायाचे संदु र मंहदर हदसले. मारुिीचे दिवन करिाच मारुिीच्या मंहदरा समोर असलेल्या
अंगर्ामध्ये एक छोटया िोफे चे दिवन झाले. हिथे थोडे थांबून पाण्याच्या बाटली मध्ये इलेक्ट्रल पार्डर टाकून र्ेिली
कारर् पढु चा प्रर्ास िा मख्ु य र् गडचढाईचा िोिा. गडाच्या पायथ्यािी पोिोचिाच आम्िाला एक य.ु एस.ए र्रून
आलेले जोडपं भेटले. त्यांच्यािी ओळख िी अगदी हबनर्ास्ि र् हदलखल
ु ास झाली. सोबि त्यांची मैत्री गडाच्या
माथ्यापयंि िोिी. त्यांचे असलेले ट्रेक संबंहर्ि अनभु र् र् आमचे अनभु र् आम्िी एकमेकांस हदलखल
ु ास गप्तपा मारून
व्यक्त करि िोिो. आपल्या छत्रपिी हिर्प्रभच्ंू या इहििासाि असलेल्या प्रत्येक गडाच
ं े आकषवर् ह्या बािेरगार्च्या
मार्सांना सध
ु ा आिे. ह्याचा मनापासनू फार मोठा अहभमान र्ाटून याचा आनंद गगनाि मार्ेनासा िोिो.

त्रकल्लल्लयाच्या र्ायथ्याशी लावण्यात आलेल्लया सच
ू नाफलक
सोबत आमचं त्रिकुट

कोथळीगडावर ठे वण्यात आलेल्लया तोफा
११.५० च्या आसपास आम्िाला हदसनू येि िोिं की आपर् जर्ळपास हकल्ल्याच्या िटबदं ी पयंि आपर्
पोिोचलो. कोथळी गड िा कजवि च्या ईिान्य हदिेला सार्ारर् २१ हकलोमीटर अंिरार्र आिे. हकल्ल्याच्या हठकार्ी
प्रर्ेि करिाच २ िोफे चे र् समोर असलेल्या बरुु जाचे हिथे दिवन िोिे. हिथे थोडी हर्श्ांिी र् पढु े हिदं र्ी स्र्राज्याचे
प्रिीक असलेल्या भगव्या झेंडयाबरोबर फोटो काढून र्ेिले र् त्यािच गडार्र पोिोचल्याचे समार्ान. डाव्या बाजनू े पढु े
मागवस्थ िोि असिानाच उजव्या बाजल
ू ा थोडया र्रच्या हदिेला श्ी गर्ेिाचे दिवन िोिे. िेथे बाजल
ू ाच पाण्याच्या
साठयाचे िळे आिेि. समोरच पढु े चालि गेलाि िर एका देर्ीचे मंहदर लागि असनू त्याच्याच पढु े भैरोबाची गिु ा आिे.
भैरोबाच्या कािळाच्या पोटाि खोदलेली गिु ा िे ह्या गडार्रचे खास आकषवर्. प्रथम आिे िी देर्ीची गिु ा, पाण्याचं
टाके आहर् मग डार्ीकडे ऐसपैस अिी भैरोबाची गिु ा. या गिु चे े र्ैहिष्टय म्िर्जे सपाट जमीन आहर् छिाला आर्ार
देर्ारे कोरीर् नक्षीदार खांब. गिु िे कािी हठकार्ी ४०-४२ िरी गोल खळगे आिेि याचं कारर् मात्र अद्यापिी मला
समजलेलं नािी, गिु ेच्या आि २ खोल्या आिेि. ज्यांच्या प्रर्ेिद्वारार्र नक्षीदार कला पिार्यास हमळिे. त्याचबरोबर
गिु िे कािी िोफे चे गोळे आिेि.

गडावरील श्री गणेशाचे िशपन

कोथळीगडावरील िेवीची गुहा

भैरोबाच्या गुहेतील नक्षीिार खांब व आतील खोलीचे प्रवेशद्वार

गिु जे र्ळच एका ऊध्र्वमख
ु ी भयु ाराि
हकल्ल्याच्या सुळक्यार्र जाण्याचा मागव आिे.
‘कोथळीगड’ या नार्ाची उत्पत्ती ‘कोथळा’ या िब्दाि
आिे. िे कागदपत्रािं नू समजिे. गडाच्या सळ
ु क्यामध्ये
दगु वस्थापत्याची अिी कला दडली आिे की मिाराष्ट्राि
अिा प्रकारची रचना फार फार िर क्र्हचि एखाद्या
गडार्र पािायला हमळेल. िा हकल्ला ‘कोथळा’ या
नार्ानेिी ओळखिाि र् पेठ या गार्ामध्ये असल्यामुळ े
पेठचा हकल्ला असेिी म्िर्िाि. ह्या गडाची चढाई
श्ेर्ी सोप्तपी असनू , पायथ्यापासनू िोर्ाऱ्या गिु चे ी
सरुु र्ाि मोठी आिे. गिु चे े खांब मळ
ू पाषार्ािनू कोरून
काढले असनू गिु िे नू एक कोरून काढलेला दगडी
हजना हकल्ल्याच्या माथ्यार्र जािो. थोडी कठीर्
चढाई करून हकल्ल्याच्या माथ्यार्र पोचिा येिे. र्र
जागा अगदी थोडया प्रमार्ाि असनू िा हकल्ला ज्या
डोंगरार्र आिे िो कजविच्या मूळ डोंगररांगेपासनू िटु ू न
र्ेगळा पडलेला आिे. सभं ाजी मिाराजांच्या
कारहकदीि या हकल्ल्याला फार मित्त्र् िोिे. हिर्ाजी
मिाराजांच्या काळाि या हकल्ल्याचा उपयोग
िस्त्रास्त्रांचा साठा ठे र्ण्यास करि असि.

भुयारातून चढाई करताना मनोज व मी

मख्ु य सह्याद्री रागं ेपासनू हर्लग झालेल्या डोंगरार्र उभा असलेला एक सळ
ु का असे ह्याचे रूप आिे. या
हकल्ल्याची बाजारपेठ या गडाच्या पठारार्र िोिी त्यामुळ े या पठारार्र असलेल्या गार्ाचे नार्िी पेठ र् गडालासध
ु ा
पेठचा हकल्ला असे सध
ु ा म्िर्िाि. पायथ्याजर्ळच्या पेठ गार्ािनू चिुबाजंनू ी िासल्यासारखा पेठचा सळ
ु का हदसिो.
या गार्ािून र्र गडार्र चढण्याचा मागव दमछाक करर्ारा आिे. िी र्ाट सरळ हकल्ल्याच्या प्रर्ेिद्वारािी र्ेऊन जािे.
पायर्ाटेने र्र पोिोचल्यार्र पायऱ्याचे र् नर्ीन प्रर्ेिद्वाराचे दिवन िोिे. र्रच्या सळ
ु क्याचा चढ थोडाफार कठीर् आिे
र् चारिी बाजंनू ी कािळकडे उर्डे पडले आिेि. कोथळी गडार्र दगु वर्ास्िि
ु ास्त्राची अक्षरि: उर्ळर् आिे असं म्िटलं
िरी काय िरकि नािी. गडाचा पररसर मळ
ु ाि कमी प्रमार्ाि असल्याने गडार्र बार्ं कामे फारिी नािीि. पर्
कोथळीगडाच्या मुख्य गिु पे ासनू गडाच्या माथ्यार्र जािाना गडाचा सळ
ु का अक्षरि: कुिबु हमनार सारखा आिल्या
बाजनू े खोदनू काढलेला असनू , त्याचा कोथळा काढण्याि आलेला आिे आहर् म्िर्नू च हकल्ल्याचे नार् कोथळीगड
आिे की काय असे समजिे. या मागावमध्ये बोगद्यासारखी रचना ियार करण्याि आलेली असनू हकल्ल्याच्या माथ्याकडे
जाण्यासाठी या सळ
ु क्याच्या आिल्या बाजनू े भक्कम पायऱ्या कोरलेल्या आिेि. हकल्ल्याचा िा मागविी सरळ नसनू
र्ळर्ं र्ेि आपर् या भयु ारािून गडाच्या र्रच्या बाजसु बािेर पडिो. कोथळीगडाच्या मुख्य बालेहकल्ल्याचा प्रर्ेि
रोखण्याच्या उद्देिाने िी बांर्र्ी के लेली आिे. कारर् पढु ील मागविी अरुंद असनू खोदीर् पायऱ्या पार के ल्यार्रच गडाचा
दरर्ाजा समोर येिो. पायऱ्याच्या मागावर्र उजर्ीकडे गज हिल्प कोरलेले आिे. पायऱ्याच्या िेर्टी दरर्ाजा आिे.
दरर्ाजार्र िरभ हिल्प कोरलेले आिे. संभाजी मिाराजांच्या कारहकदीि या हकल्ल्याला फार मित्त्र् िोिे.

गडावरील र्ाण्याचे तळे

त्रनसगापच्या िुत्रनयेत अंत्रकत व मी

स्वराज्याचे प्रवेशद्वार

प्रवेशद्वाराशी असलेले शरभ त्रशल्लर्

प्रवेशद्वाराशी असलेले गज त्रशल्लर्

कातळात कोरलेल्लया र्ायऱ्या

गडाच्या कुशीतून त्रनसगापचा आस्वाि घेताना

वर जाण्यासाठी असलेले भुयार

गडाच्या लेण्यांवरच्या प्रवेशद्वाराशी असलेले सुंिर नक्षीकाम

गडावरील ळ
ु क््ाच््ा पा्थ््ािी अ लेले तळे

ह्यातले समाधान वेगळे च

छोटयाश्या असर्ाऱ्या या हकल्ल्याचा इहििास मोठा रक्तरंहजि आिे. त्याहर्षयाची माहििी मराठी र् इग्रं जी
कागदपत्रािनू नव्िे िर मोगली कागदपत्रांमर्नू हमळिे. िा हकल्ला कािी बलाढय दगु व नािी, पर् एक संरक्षक ठार् िोिा.
मराठयांचे या हकल्ल्यार्र िस्त्रागार िोिे. हिर्ाजी मिाराजांच्या काळाि या हकल्ल्याचा उपयोग िस्त्रास्त्रांचा साठा
ठे र्ण्यास करि असि. हिर्ाजी मिाराजानं ंिर जेव्िा औरंगजेबने ह्या भागाि आक्रमर् के ले िेव्िा िा हकल्ला
मराठयांकडेच िोिा. संभाजी मिाराजांच्या कारकीदीि या हकल्ल्याला फार मित्त्र् िोिे. औरंगजेबाने १६८४ मध्ये
अब्दल
ु कादर याला संभाजींराजाच्या िाब्यािील या भागािील हकल्ले र्ेण्यासाठी पाठर्ले. कोथळी गड िा मित्त्र्ाचा
असनू जो कोर्ी िो िाब्याि र्ेईल, त्याचा िाबा िळकोकर्ार्र रािील िे लक्षाि र्ेऊन अब्दल
ु कादर याने िा हकल्ला
र्ेण्यासाठी प्रयत्न सरू
ु के ले. िो या हकल्ल्याच्या जर्ळपास गेला आहर् िेथे रािर्ाऱ्या लोकांना त्याने आपले नोकर
म्िर्नू ठे र्नू र्ेिले. मराठे या हकल्ल्यािनू िस्त्रांची ने-आर् करिाि िे कळिाच अब्दल
ु कादर र् त्याचे सैन्य गडाच्या
पायथ्यािी पोिोचले. नारोजी हत्रंबक िा गडाचा हकल्लेदार रसद र् दारुगोळा हमळहर्ण्याकररिा बािेर गेला िोिा र्
गडाचा िाबा मार्कोजी पाढं रे ह्याच्याकडे िोिा. हिर्काळाि स्र्राज्याचा मन्ु िी असर्ारा काझी िैदर सभं ाजी
मिाराजांच्या कारकीदीि औरंगजेबाला हफिरू झाला असनू त्याने मार्कोजी पांढरे यांना हफिरू के ले आहर् रात्रीच्या
काळोखाि मार्कोजी पांढरे यांनी अब्दल
ू कादर र् त्याच्या सैन्याला िे आपलेच लोक रसद र्ेर्नू आले आिेि असे
सागं नू गडाि प्रर्ेि हदला आहर् त्यानं ी गडार्रचं सैन्य कापनू काढले. दसु ऱ्याच हदर्िी मराठयानं ी हकल्ल्याला र्ेढा
र्ािला, फार मोठी लढाई झाली. या लढाईि िस्त्रांचा मोठया प्रमार्ाि र्ापर करण्याि आला. या लढाईि हकल्ल्यार्रचा
दारूगोळा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. गडार्र जार्ारी सामग्री मराठयांनी लटु ल्यामुळ े मुर्ल सैन्याला दारूगोळा र्
र्ान्य हमळेनासे झाले. अश्यार्ेळी अब्दल
ु े त्याची पररहस्थिी कठीर् झाली.
ु कादरच्या मदिीला कोर्ीच न आल्यामळ
पन्ु िा र्ेढा टाकल्यानंिर दिा बारा हदर्सांनी जन्ु नरचा हकल्लेदार अब्दल
ु गा अब्दल
ु अहजजखान याने आपला मल
ु खान
याला सैन्यासि अब्दल
ु कादरच्या मदिीला पाठर्ले. अब्दल
ु खान िेथे पोिचला िेव्िा त्याची र्ाट अडर्ण्यासाठी
मराठयांचा सरदार नारोजी हत्रंबक यांनी िेथील खोरे रोखनू र्रले िोिे. येथेिी लढाई झाली नारोजी हत्रंबक र् इिर सरदार
र्ारािीथी पडले आहर् कोथळागड मर्ु लांच्या िाब्याि गेला. इद्दिममखान ह्या मुर्ल सरदाराने त्याच्या पाहथवर्ाचे िक
ु डे
के ले आहर् नारोजी हत्रंबकाचे डोके रस्त्यार्र टांगले. हकल्ला हजंकून सोन्याची हकल्ली औरंगजेबाकडे पाठर्ण्याि
आली. औरंगजेबाने कोथळागड नार्ाचा असा कोर्िा गड अहस्ित्र्ाि आिे का? याची खात्री करून मगच अब्दल
ु
कादरला बहक्षसे हदली. मर्ु लांनी गडाला हमफ्िािुलफिि म्िर्जेच हर्जयाची हकल्ली असे नार् हदले. हफिरू झालेल्या
काझी िैदरला ७०,००० रुपये बक्षीस देण्याि आले. ददु र्ै ाने मराठयाच्या िािून िा मोक्याचा हकल्ला हनसटला. गड परि
हमळर्ण्यासाठी मराठयांनी प्रयत्न सरू
ु के ले. हडसेंबर १६८४ मध्ये गडाकडे जार्ाऱ्या मर्ु ल सैन्याला मराठयांनी
अडर्ले. निं र मऱ्िामिखानालािी मराठयाच्ं या िक
ु डीने अडर्ले. पर् मराठयानं ा यि लाभले नािी. त्यानिं र एहप्रल
१६८५ मध्ये सैन्यांच्या िक
ु डीने पन्ु िा िल्ला के ला. सैन्य दोरीच्या हिडीच्या मदिीने हकल्ल्याि उिरले. यध
ु िोऊन बरे च
रक्त सांडले. अथाविच मराठयांनी िा मित्त्र्ाचा हकल्ला गमार्ला िोिा. पढु े १८१७ मध्ये दसु ऱ्या बाजीरार् पेिव्याच्या

र्िीने बापरु ार् नामक िरू सरदाराने िा हकल्ला इग्रं जांच्या िाब्यािनू सोडर्ला. समु ारे १८६२ पयंि हकल्ल्यार्र
मार्सांचा राबिा िोिा.
कजवििून खेड - कडूसकडे जार्ाऱ्या कोहलंबा आहर् सार्ळ र्ाटार्र लक्ष ठे र्ण्यासाठी या हकल्ल्याचा उपयोग
िोि असे. गडमाथ्यार्र पाण्याची दोन टाकी आिेि. गडमाथ्यार्रुन भीमािंकरकडील कलार्हं िर्ीचा मिाल, नागफर्ी,
हसधगड, कल्यार्कडील िाजीमलंग, चंदरे ी, प्रबळगड, नागफर्ी, इिावळगड, माहर्कगड, माथेरानचे पठार िा हर्स्िृि
मल
ु ख
ू नजरे स येिो. गडमाथ्यार्रुन परि गिु जे र्ळ येउन सुळक्याला प्रदहक्षर्ा र्ािलिाना र्ाटेि पाण्याच्या टाक्याचं े
दोन समिु र् एक लेर् पािायला हमळिे. हकल्ल्याचा आटोपिीर हर्स्िार लक्षाि र्ेऊन पाण्याच्या टाक्याच
ं ी व्यर्स्थािी
नेटके पर्ाने के लेली आिे. गडाच्या अध्याव भागार्रील गिु च्े या बािेर, सर्ोच्च माथ्यार्र र् हकल्ल्याच्या सळ
ु क्याच्या
पोटाि पाण्याची टाकी खोदलेली आिेि.
गडार्र िम्ु िी गड प्रदहक्षर्ा करू िकिा, पर् कोर्ी व्यर्हस्थि सल्लागार असल्याहिर्ाय त्या र्ाटेला जाऊ
नका आहर् पार्साळ्याि िर नकोच. मी, मनोज आहर् अंहकि आम्िी हिर्ानं ी िी प्रदहक्षर्ा पर्ू व के ली िी मनोज ने
हदलेल्या र्ैयव र् आत्महर्श्वासामळ
ु चे . सळ
ु क्याला प्रदहक्षर्ा र्ालनू झाल्यार्र एक हर्हिष्ट प्रकारचं समार्ान र्ाटले. पढु े
आम्िी परिीच्या हदिेला परिलो र् रात्री ०८.३० च्या सुमारास आम्िी राित्या र्री आलो. अश्याप्रकरे कोथळी गडाचा
प्रर्ास सदैर् आठर्र्ीि रािर्ारा असेल. या प्रर्ासाि साथ देर्ारे माझे हमत्र अहं कि र् मनोज यानं ा सध
ु ा माझा नमस्कार.

कोथळी गडार्रील पािण्यासारखी हठकार्े
सळ
ु का (कोथळी गड) :
कोथळी गडाच्या पायथ्यािी असलेल्या पेठ गार्ािनू र्र मान करून बसलेल्या कासर्ासारखा िा सळ
ु का हदसिो. या
सळ
ु क्याच्या हदिेने जाि असिाना पररसरािील आकषवक करर्ारे मनमोकळे र्ािार्रर्, थडं गार र्ारा याचा अनभु र् र्ेिा येिो जसे काय
आयष्ु य नर्ीन जगायला हमळालेली संजीर्नीच.
कोथळी गडाचा पायथा :
गडाच्या पायथ्यािी कािळाि कोरलेल्या गिु ा आिेि. या गिु मे र्नु च कोरलेल्या पायऱ्यांची र्ाट गडार्र जािे. पायर्ाटेने र्र
पोिोचल्यार्र पायऱ्याचं े आहर् प्रर्ेिद्वाराचे अर्िेष हदसिाि. पायथ्यािी असलेल्या आहर् छिाला आर्ार देर्ाऱ्या खाबं ार्ं र नक्षीकाम
करण्याि आले आिे.
देर्ीची गिु ा :
गडाच्या खाली पायथ्यािी देर्ीची गिु ा आिे. या गिु मे ध्ये एक मिू ी आिे. िसेच या गिु मे ध्ये देखील नक्षीकाम करण्याि आलेले
आिे. या गिु मे ध्ये मिू ीच्या समोर कािी र्ंटा आिेि. येथे एक पाण्याचे टाके देखील आिे.
भैरोबाची गिु ा :
या गिु मे ध्ये गडाच्या खाली छिाला आर्ार देर्ारे कोरीर् नक्षीदार खाबं आिेि. िसेच गिु मे ध्ये िोफे चे गोळे देखील आिेि.
गिु मे ध्ये भैरोबाची मिू ी आिे. या गिु जे र्ळच हकल्ल्याच्या सळ
ु क्यार्र जाण्यासाठी पायऱ्या कोरलेल्या आिेि. पायऱ्यांच्या मागावर्र
कािी हिल्प कोरलेले आिे. पायऱ्यांच्या िेर्टी गडार्र पोचिाच समोर दगडाि कोरून काढलेला एक दरर्ाजा असनू आत्ता सह्याद्री
प्रहिष्ठान च्या गड हकल्ले संर्र्वकानं ी स्र्राज्याचे प्रर्ेिद्वार बसर्ले आिे.
पाण्याची टाकी :
कोथळी गडाच्या माथ्यार्र पोचल्यानंिर आपल्याला समोर दोन पाण्याची टाकी हदसिाि. या टाक्यािील पार्ी हपण्यासाठी
र्ापरि नसनू या पाण्याच्या टाक्यापासनू पढु े जाि असिाना आपर्ास कािी छोटया िोफा ठे र्लेल्या हदसिाि. या िोफापं ासनू पढु े
गेल्यानिं र गड माथ्यार्रील सपाट प्रदेि हदसिो.
कोथळी गडाचा माथा :
गडमाथ्यार्रुन भीमािक
ं रकडील कलार्ंहिर्ीचा मिाल, नागफर्ी, हसधगड, कल्यार्कडील िाजीमलगं , चंदरे ी, प्रबळगड,
नागफर्ी, इिावळगड, माहर्कगड, माथेरानचे पठार िा हर्स्िृि मल
ु ख
ू नजरे स येिो. िा अनुभर् खपू च मानहसक समार्ान देर्ारा आिे.
सळ
ु क्या र्र जाण्यासाठी भयु ारी मागावि कोरलेल्या पायऱ्या :कोथळी गडार्र जाण्यासाठी कोरलेल्या पायऱ्या आहर् पररसरािील हनसगव सौंदयव आज िी आपर्ास आपल्या पर्ु वजाच्ं या
इहििासाची साक्ष देिे. त्यामळ
ु े दगु व भ्रमंिी करर्ाऱ्या हकंर्ा सह्याद्रीिील हनसगव अनभु र्ण्यासाठी दगु व प्रेमींनी कोथळी गडार्र एकदा िरी
जार्े.

पोहोचण्याच्या वाटा
मबंु ईिून लोिमागव :- सकाळी दादर िून कजवि ला जार्ारी ट्रेन पकडार्ी. कजवि एस.टी. स्थानकांमध्ये चौकिी करून
आंहबर्ली या गार्ी उिरार्े. आंहबर्ली िे पेठ िे अंिर ३ हकलोमीटर आिे.
पण्ु यािून लोिमागव :- पण्ु यािून हसंिगड एक्स्प्रेस ने कजवि या
स्थानकार्र उिरार्े. कजवि एस. टी. स्थानकाच्या येथनू किेळ े ला
जार्ारी बस पकडार्ी र् आंहबर्ली या गार्ी उिरार्े.

नेरळ ने यायचे झाल्यास किेळ े या गार्ी यार्े र् हिथनू
जामरुख ची एस. टी. पकडून आंहबर्ली या गार्ाि यार्े.

खाजगी र्ािन असल्यास कजविला पाहिले पोिोचार्े हिथनू GPS ला फॉलो करि मागवस्थ व्िार्े अन्यथा
पररसरािील व्यक्तींना हर्चारि गेलाि िरी चालेल.
रािाण्याची सोय: भैरोबाच्या गिु िे २० - २५ जर् व्यर्हस्थि रािू िकिाि.
जेर्र्ाची सोय: जेर्र्ाची सोय आपर्च करार्ी. पेठ गार्ाि ‘कोथळागड’ नार्ाचे िॉटेल आिे.
पाण्याची सोय : गडार्र बारामािी हपण्याच्या पाण्याची टाकी आिेि.
जाण्यासाठी लागर्ारा र्ेळ : आहं बर्ली गार्ापासनू २ िास लागिाि, िर पेठ गार्ापासनू १ िास लागिो.

हकल्ल्याचा प्रकार :- हगररदगु व
डोंगररांग :- कजवि
हजल्िा :- रायगड
उंची :- ३१०० फूट
श्ेर्ी :- मध्यम

ऋणकिर्देश
छायाहचत्र :- मनोज सार्िं
नकािा :- bhatkantisahyadrichi.wordpress.com
हकल्ल्याबद्दल पर्ू व माहििी :- Google
प्रर्ास :- Auto Rickshaw, Local Train & MSRTC
पोिोचण्याच्या र्ाटा :- TreKshitiZ Sanstha

दुगग दुर्गट भारी
आसेतूशहर्ाचल
सुंदर हा देर्
त्या सुंदर यात्रेसाठी

www.esahity.com वर र्हाराष्ट्र, भारत व जग प्रवासाची अशतर्य
सुंदर प्रवासवणगनं आहेत. तुर्च्याआर्च्यासारख्या लोकांनी आपापले प्रवास
अनुभव र्ब्द आशण छायाशचत्रांतून र्ांडले आशण पाठवले. ई साशहत्यच्या
टीर्ने त्याची सजावट वगैरे करून त्यांना पुस्तकरूप ददलं. अर्ी र्ंभराहून
अशर्क पुस्तकं आता ई साशहत्यवर आहेत. आशण ही संख्या काही हजारांत
जाईल याची आम्हाला खात्री आहे. कारण…
कारण आपण शलहीणार आहात. आपण शजथे शजथे दिरायला जाल
शतथले िोटो व वणगनं पाठवा. आपण शजथे रहाता त्या पररसरातील
रठकाणांचे िोटो व र्ाशहती पाठवा. भाषेची वचंता करू नका. बाकी सगळं
आम्ही

बर्ून

र्ेऊ.

याचा िायदा त्या त्या रठकाणाला भेट देणारयांना होईल. ककं वा परदेर्ात
राहणारया र्राठी वाचकांना त्या जागेला भेट
ददल्याचा

आनंद

शर्ळे ल.

ककं वा

प्रकृ ती

अस्वास््यार्ुळे दिरू न र्कणारे जीव त्याचा आनंद
र्ेतील. वाटा. आनंद वाटा. वाटा आशण वळणांचा
आनंद वाटत रहा.
आपल्या लेखनाची र्ेल पाठवा.
esahity@gmail.com

