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   ेखन -   हवठ्ठ  र्ोर े, कल्याण. 

     8655336422 

     vithal.gore@gmail.com 

 

हवनामूल्य हवतरणासाठी उप ब्ध. 

• आप े वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवर्ग करू      

        शकता . 

• ि ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी हकिं वा           

       वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी वापर करण्यापवुी   

       ई -साहिकय वहतेानची परवानर्ी रे्णे आव यक आिे .  
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     वकाशन -   ई साहिकय वहतेान 

   मखुपृे  आहण सिंपादन   :  सहचन काकरे् 

 

    www.esahity.com 

   esahity@gmail.com 

   eleventh floor, eternity 

 easterrn express highway 

 Thane, 400604 
 

 

या पसु्तकाती   ेखनाचे सवग िक्क  ेखकाकरे् सरुहित असून पसु्तकाचे हकिं वा कयाती  अिंशाचे पनुमुगद्रण वा नाट्य, हचत्रपट 

हकिं वा इतर रुपािंतर करण्यासाठी  ेखकाची परवानर्ी रे्णे आव यक आिे  .तसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िो  शकते.  
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२०१५च्या सरुवाती ाच बर् याच वर्ाांपासून मनात अस ेल्या ह िंर्ाणा वस्तरारोिणाच्या ईच्छे ा पूणगकवास नेण्यास यशस्वी झा ो 

िोतो. २०१५ची अर्दी िवी तशी सरुवात झा ी िोती. तदनिंतर राजर्र्, िररशचिंद्रर्र्, दरु्ग-दरु्ेश्वर रायर्र्, दरु्ग-भिंर्ारा, कावनई या व 

अशा कािी या मोजक्याच भटकिं ती माझ्या वाटे ा आल्या. मार्ी  २-३ महिन्यात तर आहजबातच फुरसत हमळेनाशी झा ी. एखाद्या 

वन्यजीवा ा हपिंजर् यात जेरबिंद केल्यावमाणे स्वकवाचे अहस्तकव शोधण्याच्या या जीवन नामक स्पधेत असा कािी र्रुफट ो की कािी 

केल्या पायातल्या हभिंर्री ा र्हत मात्र हमळेनाशी झा ी. सतत कािीतरी चकुल्या-चकुल्यासारखे वाटत रािायचे. या सवग दषु्टचक्रातून 

बािरे पर्णिं काळाची र्रज िो न बस ी िोती. कामाची जबाबदारी एवढी वाढ ी िोती की आठवर््यात एक  रहववारदखेी  असतो 

याची जाणीव मात्र आहजबात उर ी नव्िती. सारिं कािी अनावर िो   ार् िं िोतिं. आता रािवेनाच म्िणून मर् एका ईच्छापूतीतून हनमागण 

झा ेल्या दसुर् या ईच्छे ा पूणग करायचिंच असिं ठरवून टाक िं. नेिमीवमाणे माझ्या अर्दी शेवटच्या हमहनटाच्या हनयोजना ा िो म्िणे  

कया ा सोबत रे् न िी भटकिं ती पूणग करण्याचिं ठरव िं. 

                      " नवा हभरू् नवी खाज " या माझ्या उक्ती ा जर्णारा जयहदप दौंर्कर(फोरने ररटन) िा एकमेव साथीदार मी हनवर् ा. 

अर्दीच पाणी र्ोक्यावरून जात असताना म्िणजेच मी मुिंबईतून हनर्ा ो असताना आमचा यी. आर.(ते काय असतिं ते ाच इचारा) 

सहुमत जर्ताप यािंना 'येणार का उद्या ?' असिं म्िणूस्तोवर र्र्ी 'िो' म्िणून मोकळा झा ा. आता दचुाकीवर एकमेकािंच्या बोकािंर्ी याय ा 
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नको म्िणून मर् माझा च ुत भौ र्णू ा 

सोबती ा रे्त िं. आमची चािंर्ाळ चौकर्ी 

सह्याद्रीच्या एका नव्या रूपा ा पािण्यास सज्ज 

झा ी. आधी िा उठ ा मर् तो उठ ा असिं करत 

सर्ळी ७वाजता धायरी फाट्याच्या पढुच्या 

अिंर्ा ा भेट ी. र्ळाभेट रे् न २-४ खमिंर् 

हशव्या द ेन दचुाकी ा दामटवत सर्ळी 

हनर्ा ो ते वेल्ह्याच्या हदशेनिं. पावसाची शक्यता 

आहजबात नव्िती पण पाबे र्ाटमाथा र्ाठल्यावर 

हनसर्ागने आप ा रिंर् बद  ा आहण सारिं कािी 

  सर हदसू  ार् िं. छायाहचत्रोग्राफीचा नवा-जनुा नाद  ार्ल्यानिं र्ोकिं  जरा कया क ेनिंदखेी  हवचार करू  ार् िं. वेल्ह्यात न्यािारी 

करून मर् तोरण्याच्या मार्च्या बाजूनिं भट्टी र्ाव र्ाठ िं. हतथून हदसणारिं तोरण्याचिं रूप मनात तसेच क्यामेरात साठवून पढुिं हनर्ा ो. 

केळद र्ाट चढून मखु्य रस्ता र्ाव्या बाजू ा सोरू्न आता  
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आम्िी  ा  मातीच्या व मरुमाच्या कच्च्या रस्कया ा  ार् ो िोतो. वातावरण आमच्यावर जरा जास्तच मेिरेबान िोतिं असिं म्िणाय ा 

िरकत नािी. समोर हदसणारिं पावसाळ्याती  ते सह्याद्रीचिं 

अतीव सुिंदर मनमोिक रूप या दोन र्ोळ्यािंच्यात सामा न रे्णिं 

केवळ अशक्यवाय र्ोष्ट.  

                    पािंढर् याशभु्र दधुाळ ेल्या ढर्ािंमळेु 

सह्यपवगतरािंर्ामध्ये जणू कािी ज्व िंतता हनमागण के ी िोती. कया 

सर्ळ्यािंमध्ये ह िंर्ाणा आप िं एक वेर्ळिं  रािंर्र्िं अहस्तकव जपत 

अच पणे उभा िोता. भटक्यािंच वेरणास्रोत अस े ा र्र्ािंचा 

राजा रायर्र् ह िंर्ाण्यासमोर जणू कयावर पािारा ठेवत उभा 

िोता. जर्हदश्वर मिंहदर ढिंर्ामध्ये झाक िं र्े िं िोतिं. आसपासच्या 

पररसरातून वािणार े िान-सिान धबधबे, ओढे हतथिं पावसामळुिं  पसर ेल्या हिरव्यार्ार र्ाह च्या ा आणखीन सुिंदर हदसण्यास 

कारणीभूत ठरत िोते. आता कधी एकदा मोिरी र्ाव र्ाठून रायह िंग्यावरून कया अजस्र, मिाकाय सळुक्याचे पावसाळी रूप पाहिन असिं 

झा िं िोतिं. पावसामळुिं  रस्ता हचख ानिं बरबरट े ा िोता.  
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कयातून आप िं दचुाकी चा वण्याच कौशल्य दाखवत आम्िी 

जरा जपूनच पढुिं जात िोतो. आता हसिंर्ापूर व मोिरी अशा दोन 

र्ािंवाना जोर्णार् या रस्कयाच्या शेवटा ा आम्िी आ ो तेवढ्यात  
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पावसाने आम्िा ा चािंर् ाच तर्ाखा हद ा. र्ार््या पढुिं रे् न जाण्याच वेर्िं धार्स न करता कया हतथच सोरू्न मळु उद्दे य पूणग 

करण्याचा ठराव हबनहवरोध मान्य झा ा. मोिरी र्ावात सोबतची र्ोठोर्ी ठे न मर् रायह िंग्यापयांतचा ववास सूरू झा ा. 
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सह्याद्रीच्या एका दरु्गम भार्ात वस े े मोिरी र्ाव 

नावासारखिंच एक छोटेखानी फार कमी वस्ती 

अस े े र्ाव आिे. आजका च्या ग्रामीण हवकास 

योजनािंच्या अखकयाररतून पूणगपणे हव पु्त 

अस ेल्या या र्ावा ा साध्या मू भूत र्रजा पूणग 

करण्यासाठी  ार्णारी साधनिंदखेी  नािीत. 

हनसर्ागची अ ौहकक दणेर्ी  ाभ ेल्या या र्ावच्या 

आसपासचा वदशे सह्याद्रीच्या कुशीती  एक 

मनमोिक असा वदशे आि.े आम्िी सवग 

ह िंर्ाण्याच्या हदशेने कूच करू  ार् ो. िा भार् 

ओबर्थदोबर् दर्र्धोंर््यािंनी व्याप े ा आि.े  
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मोिरी र्ाव मळुातच एका हवहशे उिंचीवर असल्या कारणाने रायह िंग्याकरे् जाताना चढ-उताराची शाळा पार करावी  ार्ते. मध्यातच 

पावसाने आम्िा ा तर्ाखा हद ा. अचानक मोसमात बद  र्रू्न ये न एखाद्या म ुा ा कयाच्या आईने झारू्ने बर्वावा तसिं आम्िा ा 

या पावसाने बर्वून काढ े. पावसामळेु पढेु असणारी वाट अर्दीच 

धसुर िो न बस ी. अिरश: बाजू ा चा णारा मनषु्यदखेी  

हदसेनासा झा ा. पा स काळात मळुातच या भार्ात कुणी 

हचटपाखरूदखेी  भटकत नसल्या कारणाने एरव्िी राबती 

असणारी पा  वाट हतच्यावर वाढ ेल्या र्वतामळेु नािीशी 

झा ी िोती. भटकिं तीच्या हनयमावमाणे वाट हदसत नसे  तर  
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योग्य हदशेचा मार्ोवा रे्त आपण आप ा पढुी  मार्ग ठरवायचा असतो. तसिंच के िं. पावसाच्या बाधेमळेु मखु्य रस्कयापासून थोर्िं 

खा च्या बाजू ा आल्यानिं जरा र्र्बर्ल्यासारखिं झा िं. 

थोर्ी उसिंत रे्त ी तेव्िा जरा कुठे समोरर  हचत्र स्पष्ट झा े. 

उजव्या बाजूच्या एका धसुर वाटेने पढेु जात अखेर रायह िंर् 

पठाराच्या वाटे ा  ार् ो. मनात शिंकेची एकच रा  

चकुचकुत िोती की, "आपण इथिं आ ोय खरिं पण जर 

हनसर्ागच्या पा स पाण्याच्या या खेळाने हवश्ािंती नािी 

रे्त ी तर. ?" तर मर् ज्या रािंर्र््या ह िंर्ाण्याच्या दशगनासाठी 

मी आ ोय कयाचिं दशगन म ा र्र्णारच नािी. मनात हवहवध 

हवचारािंचिं चक्र सूरू झा िं. रायह िंर् पठाराचा ह िंर्ाण्याकर्ी  

भार् आता थोर्ाफार हदसाय ा  ार् ा िोता. कािी िणातच आम्िी रायह िंर् पठारावर दाख  झा ो.  

                                 आता मात्र मनात एकच वबळ ईच्छा उर ी िोती की ि ेसार ेढर् बाजू ा सरून पावसामळेु काळ्या-कहभन्न 

बसाल्ट दर्र्ािंनी बन े ा रािंर्र्ा ह िंर्ाणा एका नव्या अवतारात हदसावा. पा स तसा हझमहझम चा ूच िोता. समोर पािंढर् याशभु्र 

हपिंज ेल्या कापसािंवमाणे भासणार् या ढर्ािंहशवाय कािीच हदसत नव्िते. पण वातावरणात फार कमी वेळात िोणार् या बद ािंबाबत आम्िी  
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‘जाणते िोतो, कयामळेु एकटक समोरर  बाजूस बर्त उभे 

राहि ो. िळूिळू हनसर्गचक्र हफरू  ार् े आहण वातावरण 

बद ण्यास सूरवात झा ी. सभोवता च्या र्ोंर्ररािंर्ा 

धसुरपणे र्ोळ्यािंसमोर हदसू  ार्ल्या िोकया. मनात आनिंदाची 

 िरच जणू उभारून आ ी िोती. अहतशय िळूवारपणे कया 

सळुक्यावरून दधुाळ ेल्या ढिंर्ािंची साय बाजू ा सरकत 

र्े ी. चातका ा पाणी हदसल्यावर िोणार् या आनिंदापेिा 

जास्त आनिंद म ा ह िंर्ाण्याच्या दशगनाने आधीिी व्िायचा व 

आत्तादखेी  िोतो. ढर् िळू-िळू बाजू ा सरकत र्े े आहण 

समोर उभा ठाक ा माझ्या मनात कायमच र्र करून 

बस े ा सह्याद्रीच्या पवगतरािंर्ािंती  आसमिंता ा हभर्णारा एक उत्तुिंर्, अजस्र, बे ार् सळुका 'ह िंर्ाणा'. आिािािािा!!!! मना ा वसन्न 

करणारा हिरवार्ार रिंर् ह िंर्ाण्याने पािंर्रून रे्तल्याने कयाच्या शरीराची शोभा दसपटीनिं वाढ ी िोती. नजरते न मावणारिं ते कयाचिं सौंदयग 

मनातल्या तसेच सोबत आण ेल्या क्याहमरामध्ये साठवून ठेवण्यासाठी समु्याची व माझी कसरत सूरू झा ी. वातावरणीय बद ािंना 

 िात रे्ता कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त वमाणात ह िंर्ाण्याच ते रूप क्यामेरात साठवून रे्ण्याची  र्बर् सरुू झा ी. पठारावर  
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र्वत मोठ्या वमाणात वाढ िं िोतिं. जो कािी कातळ मोकळा हदसत िोता तो अर्दी र्सरर्ा झा ा िोता. आता दरु्ग दरु्ेश्वराच्या 

अिंर्ाखािंद्यावर खेळणारा पािंढराशभु्र ढर्ािंचा पुिंजका बाजू ा सर ा िोता. फक्त जर्हदश्वराच्या मिंहदरावर मात्र ते ढर् अजूनिी र्दी करून 

िोते. जशी रायर्र्ािून ह िंर्ाणा दशगनाची ओढ  ार्ते अर्दी तशीच हकिं बिुना कयापेिा जास्त रायह िंर्िून रायर्र् बर्ण्याची ओढ  ार्ते. 

इथून हदसणारा रायर्र्ाचा रे्रा पािून तो हकती भव्य आि ेयाची कल्पना येते. आता पा स पूणगपणे थािंब ा िोता. ढर्ािंच्या हनरहनराळ्या 

आकु्रकया मना ा थक्क करून सोर्त िोकया. आम्िी ४ 

टाळकी ह िंर्ाणा दशगनाने अर्दी आनिंहदत झा ो िोतो. 

नवीन नवक्यािंच्या शेल्फीग्रीफी ा अर्दी  त आ ा 

िोता. आजका   ोक एखादा िण कशा वकार े

अनभुव ा कयाची आठवण म्िणून नािी तर मी िा फोटो 

थोबार्पहुस्तकेवर अप ोर् करून कसा बर जास्तीत 

जास्त  ायक्स हमळवता येती  यासाठी फोटो 

काढतात. असो. 
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आता ह िंर्ाण्याबद्द  सािंर्ायच झा िं तर हशवकाळाती  कैद्यािंच्या मनाचा थरकाप उर्वणारिं ते अहतभयानक तरुूिं र् िोतिं. ३ सारे् तीन 

िजार फुटािंचा िा र्र्नभेदी सळुका पािताच बर् याच जणािंच्या मनात धर्की भरत असे. कैद्यािंना ठेवण्यासाठीचे अर्दी सरुहित हठकाण 

म्िणून ह िंर्ाण्याची ओळख कायम िोती. आजिी सह्याद्री पवगतरािंर्ािंती  एक अफाट, बे ार्, कठीण शे्णीती  सळुका म्िणून 

ह िंर्ाण्याची ओळख कायम 

आि.े 
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स्वत:  ा भटक्या म्िणवणार् या वकयेकाच्या यादीत 

ह िंर्ाण्याचे नाव सवागत वरच्या हठकाणी असते. अ िंर्, 

मदन, कु िंर् व ह िंर्ाणा ह्या दोन भटकिं ती सह्याद्रीती  

सवागत खर्तर वकारच्या मानल्या जाणार् या भटकिं ती 

आिते. आजिी हककयेक जण ह िंर्ाणा पादाक्रािंत करण्याची 

स्वप्ने रे् न झोपत आिते. या हकल्ल्याची भौर्ोह क पररहस्थतीदखेी  अर्दी मिकवाची आिे. मार्च्या बाजू ा राजर्र्-तोरणा, 

उजव्या बाजू ा कोकणहदवा, हनसाणाची वाट, समोरच्या बाजू ा दरु्गराज रायर्र्, र्ाव्या बाजूने सूरू िोणारिं जावळीचिं जिंर्  अशा 

सर्ळ्यािंच्या मध्यस्थानी ह िंर्ाणा अर्दी हदमाखात उभा आि.े इिंग्रजािंच्या दरु्गहवध्विंसाच्या तर्ाख्यातून ह िंर्ाणादखेी  वाच ा नािी.  
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कयावर तोफा र्ारू्न कयाच्या दरु्गमते ा आणखी दरु्गम बनवण्याच काम कयािंनी के िं. र्र्ावर जाताना वस्तरारोिण करूनच वर जावे 

 ार्ते. वर चढताना  िात येतिं की फारच कमी कातळ कोरीव पायर् या हतथे हशल् क आिते. अहतशय सावधपणे आपल्या ा आप िं 

वकयेक पा   पढेु टाकाविं  ार्तिं. पण या सवग अर्थळ्यािंना दूर पार करत तमु्िी जेव्िा कयाच्या माथ्यावर पोिोचता. तेव्िा िोणारा आनिंद 

शब्दात मािंर्णे कठीणच ते वकयिातच अनभुवाव.  

                     िळू िळू वेळ पढेु सरकत िोता. भूक तशी नव्िती म्िणा कारण समोरी  खाद्याने आमची भूक पूरती हमटवसी िोती. 

तरीिी सोबत आण े े पदाथग हतथेच बसून िादर् े. आता पनु्िा पावसाची हचन्ि हदसू  ार् ी िोती. आवरतिं रे्त िं आहण कया अजस्र 

ह िंर्ाण्याकर्िं पनु्िा पाहि िं आहण मनातल्या मनात म्ििंट िं, " येतो र ेबाबा कािी हदवसातच तोवर काळजी रे् स्वत:ची". भावूक िोणिं 

स्वाभाहवकच आि.े ज्यावमाणे आपण ह िंर्ाण्यावर जीवापार् वेम करतो कयावमाणे तोदखेी  आपल्यावर वेम  करत असे च की. असिं 

म्िणून परतीच्या वाटे ा  ार् ो. नेिमीवमाणे सह्याद्रीने माझ्या झोळीत नव्या आठवणी व नव्या अनभुवािंची हशदोरी र्ात ी. अच , 

हस्थर, शािंत, खिंबीर, सजर् िे सवग र्णु अिंहर्कार े ा सह्याद्री अर्दी हनस्तब्धपणे आपल्या ा कािीतरी सािंर्ण्याचा वयकन करत असतो. 

कयाची आकमीयता समजून रे्ण्याचा कधी वयकन करून बर्ा. शािंत र्ोक्याने हवचाराधीनपणे वार्ल्यास बर् याच कठीण र्ोष्टींचा सामना 

आपण सिजतेने करू शकतो. सह्याद्रीत हफरताना या र्ोष्टीचा परुपेरुपणे अनभुव आपल्या ा येतो. एखाद्या आर्वाटेने हफरताना हकिं वा 

एखादा दरु्गम सळुका पार करताना अहवचारीपणाने हकिं वा मर् केवळ र्ाई केल्याने हककयेकदा जीवरे्ण्या समस्यािंना तोंर् द्याव े ार् े 

आि.े कसिंय की जेव्िा मनषु्य पररहस्थतीचे भान न राखता केवळ पररणामािंकरे्  ि द्याय ा जातो तेव्िा तो स्वत:चेच नकुसान करून  
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रे्तो. सह्याद्रीत हफरतानादखेी  िाच हनयम  ारू् िोतो. सह्याद्रीएवढा उत्तम हशिक शोधूनदखेी  सापर्ायचा नािी. समजून रे्ण्याची, 

अिंर्वळणी पारू्न रे्ण्याची दानत अस ी की मर् एखाद्या अच  कातळाकरू्नदखेी  कोणकयािी पररहस्थतीत आप ी जार्ा  ावून 

धरण्याचा र्णु आपल्या ा आकमसाद करता येतो. ईच्छा तेथे मार्ग या उक्तीवमाणे सह्याद्री आपल्या ा िचे हशकवतो की एखादी 

र्ाटवाट, र्र्वाट अर्दी हकतीिी अनवट, अवर्र् अस ी तरीिी कयातून बािरे पर्ण्याचा मार्ग आपल्या ा शािंत हचत्ताने हवचार करूनच 

शोधता येतो. सह्याद्री आपल्या परीने खूप कािी सािंर्त, हशकवत असतो, फक्त ते 

समजून रे्ण्याचा दृहष्टकोन असाय ा िवा. 
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ई साहिकय वहतेान 

 

कुठ ीिी भार्ा चािंर् ी हकिं वा वाईट नसते. आप ी भार्ा ती आप ी भार्ा. जशी दोन मातािंची त ुना करता येत नािी तशी दोन मातभृार्ािंचीिी करू 

नये. आपण आप ी भार्ा समदृ्ध करण्यासाठी काय करता येई  ते करावे. बस्स. 

तर तसे अनेक चािंर् े मराठी  ोक चािंर् िं कािी करायचा वयकन करत असतात. कािी चािंर् े  ोक चािंर् िं मराठी ह िायचा वयकन करत असतात. 

आहण िे चािंर् िं जास्तीत जास्त मराठी  ोकािंपयांत पोिचवण्याचा वयकन आम्िी करतो. दर महिन्या ा र्झन अधाग र्झन पसु्तकिं  वकाहशत करतो. ती समुार ेतीन 

 ाख  वाचकािंपयांत पोिोचवतो. आजवर िजाराच्या र्रात पसु्तकिं  वकाहशत के ी आिेत. 

यावर खरु् व्िाविं. अहजबात नािी.  

बारा कोटी  ोकािंची भार्ा मराठी. कयात े हनदान सिा कोटी सािर.  

आहण वाचक हकती? तीन  ाख?  

बिुत नाइन्साफ़ी िै.  

मराठीत ा वकयेक सािर वाचक व्िाय ा िवा. मोबाई चा वाढता वसार आहण इिंटरनेटचा वाढता व्याप पिाता, िे शक्य आिे. िोय. िे शक्य आिे.  

मराठी ई बकु्स चे वाचक कोटीच्या सिंख्येत असाय ा िवेत.   

िे कोण करणार?  

तमु्िी!  

तमु्िी आपल्या ओळखीच्या  हकमान दिा  ोकािंचे ई मे  पते्त आम्िा ा द्या. कयािंना वाचक बनवण्यासाठी आम्िी जिंर् जिंर् पछारू्. ते शिंभर  ोकािंना 

वाचक बनवती .  ाखािंचे कोटी व्िाय ा हकतीसा वेळ  ार्णार? 
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सवग वकारच्या वाचकािंसाठी आम्िी पसु्तकिं  बनवतो. बा साहिकयापासून ते रू्ढ कथािंपयांत आहण ज्ञानदेव तकुारामािंच्या सिंत साहिकयापासून ते अर्दी 

कामसूत्रापयांत. वकयेक तर् िेच्या वयाच्या, हनवर्ीच्या, आवर्ीच्या वाचकासाठी आम्िी पसु्तकिं  बनवतो आिोत. अर्दी कृर्ी आहण रहेसपी सदु्धा.  

 

 

 

हमत्रािंनो. या अहभनव अहभयानात साहम  व्िा.  

दिा  ोकािंना वाचक बनवा.  

दिा सािरािंचे ई मे  पत्ते आम्िा ा कळवा. 

 

  असे ई मे  आय र्ी पाठवणा-या  वाचकािंना आम्िी VIP वाचक दजाग देतो. . 

 

आमचा पत्ता  :esahity@gmail.com 

अहधक माहितीसाठी भेट द्या  :www.esahity.com  

 

 

 

आप े नम्र 

               टीम ई साहिकय वहतेान 


