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२०१५च्या सरु वाती ाच बर्याच वर्ाांपासून मनात अस ेल्या ह िंर्ाणा वस्तरारोिणाच्या ईच्छे ा पूणगकवास नेण्यास यशस्वी झा ो
िोतो. २०१५ची अर्दी िवी तशी सरु वात झा ी िोती. तदनिंतर राजर्र्, िररशचिंद्रर्र्, दर्ु ग -दर्ु ेश्वर रायर्र्, दर्ु ग -भिंर्ारा, कावनई या व
अशा कािी या मोजक्याच भटकिं ती माझ्या वाटे ा आल्या. मार्ी २-३ महिन्यात तर आहजबातच फुरसत हमळे नाशी झा ी. एखाद्या
वन्यजीवा ा हपिंजर्यात जेरबिंद के ल्यावमाणे स्वकवाचे अहस्तकव शोधण्याच्या या जीवन नामक स्पधेत असा कािी र्रु फट ो की कािी
के ल्या पायातल्या हभिंर्री ा र्हत मात्र हमळे नाशी झा ी. सतत कािीतरी चक
ु ल्या-चक
ु ल्यासारखे वाटत रािायचे. या सवग दष्टु चक्रातून
बािेर पर्णिं काळाची र्रज िो न बस ी िोती. कामाची जबाबदारी एवढी वाढ ी िोती की आठवर््यात एक रहववारदेखी असतो
याची जाणीव मात्र आहजबात उर ी नव्िती. सारिं कािी अनावर िो ार् िं िोतिं. आता रािवेनाच म्िणनू मर् एका ईच्छापूतीतून हनमाग ण
झा ेल्या दस
ु र्या ईच्छे ा पूणग करायचिंच असिं ठरवून टाक िं. नेिमीवमाणे माझ्या अर्दी शेवटच्या हमहनटाच्या हनयोजना ा िो म्िणे
कया ा सोबत र्े न िी भटकिं ती पूणग करण्याचिं ठरव िं.
" नवा हभर्ू नवी खाज " या माझ्या उक्ती ा जर्णारा जयहदप दौंर्कर(फोरेन ररटन) िा एकमेव साथीदार मी हनवर् ा.
अर्दीच पाणी र्ोक्यावरून जात असताना म्िणजेच मी मिंबु ईतून हनर्ा ो असताना आमचा यी. आर.(ते काय असतिं ते ाच इचारा)
सहु मत जर्ताप यािंना 'येणार का उद्या ?' असिं म्िणस्ू तोवर र्र्ी 'िो' म्िणनू मोकळा झा ा. आता दचु ाकीवर एकमेकािंच्या बोकािंर्ी याय ा
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नको म्िणनू मर् माझा चु त भौ र्णू ा
सोबती ा र्ेत िं. आमची चािंर्ाळ चौकर्ी
सह्याद्रीच्या एका नव्या रूपा ा पािण्यास सज्ज
झा ी. आधी िा उठ ा मर् तो उठ ा असिं करत
सर्ळी ७वाजता धायरी फाट्याच्या पढु च्या
अिंर्ा ा भेट ी. र्ळाभेट र्े न २-४ खमिंर्
हशव्या दे न दचु ाकी ा दामटवत सर्ळी
हनर्ा ो ते वेल्ह्याच्या हदशेनिं. पावसाची शक्यता
आहजबात नव्िती पण पाबे र्ाटमाथा र्ाठल्यावर
हनसर्ाग ने आप ा रिंर् बद ा आहण सारिं कािी
सर हदसू ार् .िं छायाहचत्रोग्राफीचा नवा-जनु ा नाद ार्ल्यानिं र्ोकिं जरा कया क ेनिंदख
े ी हवचार करू ार् .िं वेल्ह्यात न्यािारी
करून मर् तोरण्याच्या मार्च्या बाजूनिं भट्टी र्ाव र्ाठ िं. हतथून हदसणारिं तोरण्याचिं रूप मनात तसेच क्यामेरात साठवून पढु िं हनर्ा ो.
के ळद र्ाट चढून मख्ु य रस्ता र्ाव्या बाजू ा सोर्ून आता
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आम्िी ा मातीच्या व मरु माच्या कच्च्या रस्कया ा ार् ो िोतो. वातावरण आमच्यावर जरा जास्तच मेिरे बान िोतिं असिं म्िणाय ा
िरकत नािी. समोर हदसणारिं पावसाळ्याती ते सह्याद्रीचिं
अतीव सदिंु र मनमोिक रूप या दोन र्ोळ्यािंच्यात सामा न र्ेणिं
के वळ अशक्यवाय र्ोष्ट.
पािंढर्याशभ्रु दधु ाळ ेल्या ढर्ािंमळ
ु े
सह्यपवग तरािंर्ामध्ये जणू कािी ज्व िंतता हनमाग ण 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 वािणारे िान-सिान धबधबे, ओढे हतथिं पावसामळ
ु िं पसर ेल्या हिरव्यार्ार र्ाह च्या ा आणखीन सदिंु र हदसण्यास
कारणीभूत ठरत िोते. आता कधी एकदा मोिरी र्ाव र्ाठून रायह िंग्यावरून कया अजस्र, मिाकाय सळ
ु क्याचे पावसाळी रूप पाहिन असिं
झा िं िोतिं. पावसामळ
ु िं रस्ता हचख ानिं बरबरट े ा िोता.
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कयातून आप िं दचु ाकी चा वण्याच कौशल्य दाखवत आम्िी
जरा जपूनच पढु िं जात िोतो. आता हसिंर्ापूर व मोिरी अशा दोन
र्ािंवाना जोर्णार्या रस्कयाच्या शेवटा ा आम्िी आ ो तेवढ्यात
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पावसाने आम्िा ा चािंर् ाच तर्ाखा हद ा. र्ार््या पढु िं र्े न जाण्याच वेर्िं धार्स न करता कया हतथच सोर्ून मळ
ु 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 दर्ु ग म भार्ात वस े े मोिरी र्ाव
नावासारखिंच एक छोटेखानी फार कमी वस्ती
अस े े र्ाव आिे. आजका च्या ग्रामीण हवकास
योजनािंच्या अखकयाररतून पूणगपणे हव प्तु
अस ेल्या या र्ावा ा साध्या मू भूत र्रजा पूणग
करण्यासाठी ार्णारी साधनिंदख
े ी नािीत.
हनसर्ाग ची अ ौहकक देणर्ी ाभ ेल्या या र्ावच्या
आसपासचा वदेश सह्याद्रीच्या कुशीती एक
मनमोिक असा वदेश आिे. आम्िी सवग
ह िंर्ाण्याच्या हदशेने कूच करू ार् ो. िा भार्
ओबर्थदोबर् दर्र्धोंर््यािंनी व्याप े ा आिे.
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मोिरी र्ाव मळ
ु ातच एका हवहशे उिंचीवर असल्या कारणाने रायह ग्िं याकर्े जाताना चढ-उताराची शाळा पार करावी ार्ते. मध्यातच
पावसाने आम्िा ा तर्ाखा हद ा. अचानक मोसमात बद र्र्ून ये न एखाद्या मु ा ा कयाच्या आईने झार्ूने बर्वावा तसिं आम्िा ा
या पावसाने बर्वून काढ े. पावसामळ
ु े पढु े असणारी वाट अर्दीच
धस
ु र िो न बस ी. अिरश: बाजू ा चा णारा मनष्ु यदेखी

हदसेनासा झा ा. पा स काळात मळ
ु ातच या भार्ात कुणी
हचटपाखरूदेखी भटकत नसल्या कारणाने एरव्िी राबती
असणारी पा वाट हतच्यावर वाढ ेल्या र्वतामळ
ु े नािीशी
झा ी िोती. भटकिं तीच्या हनयमावमाणे वाट हदसत नसे तर
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योग्य हदशेचा मार्ोवा र्ेत आपण आप ा पढु ी मार्ग ठरवायचा असतो. तसिंच के .िं पावसाच्या बाधेमळ
ु े मख्ु य रस्कयापासून थोर्िं
खा च्या बाजू ा आल्यानिं जरा र्र्बर्ल्यासारखिं झा .िं
थोर्ी उसिंत र्ेत ी तेव्िा जरा कुठे समोरर हचत्र स्पष्ट झा े.
उजव्या बाजूच्या एका धस
ु र वाटेने पढु े जात अखेर रायह र्िं
पठाराच्या वाटे ा ार् ो. मनात शिंकेची एकच रा
चक
ु चक
ु त िोती की, "आपण इथिं आ ोय खरिं पण जर
हनसर्ाग च्या पा स पाण्याच्या या खेळाने हवश्ािंती नािी
र्ेत ी तर. ?" तर मर् ज्या रािंर्र््या ह िंर्ाण्याच्या दशग नासाठी
मी आ ोय कयाचिं दशग न 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 िे सारे ढर् बाजू ा सरून पावसामळ
ु े काळ्या-कहभन्न
बसाल्ट दर्र्ािंनी बन े ा रािंर्र्ा ह िंर्ाणा एका नव्या अवतारात हदसावा. पा स तसा हझमहझम चा ूच िोता. समोर पािंढर्याशभ्रु
हपिंज ेल्या कापसािंवमाणे भासणार्या ढर्ािंहशवाय कािीच हदसत नव्िते. पण वातावरणात फार कमी वेळात िोणार्या बद ािंबाबत आम्िी
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‘जाणते िोतो, कयामळ
ु े एकटक समोरर बाजूस बर्त उभे
राहि ो. िळूिळू हनसर्ग चक्र हफरू ार् े आहण वातावरण
बद ण्यास सूरवात झा ी. सभोवता च्या र्ोंर्ररािंर्ा
धस
ु रपणे र्ोळ्यािंसमोर हदसू ार्ल्या िोकया. मनात आनिंदाची
िरच जणू उभारून आ ी िोती. अहतशय िळूवारपणे कया
सळ
ु क्यावरून दधु ाळ ेल्या ढिंर्ािंची साय बाजू ा सरकत
र्े ी. चातका ा पाणी हदसल्यावर िोणार्या आनिंदापेिा
जास्त आनिंद म ा ह िंर्ाण्याच्या दशग नाने आधीिी व्िायचा व
आत्तादेखी िोतो. ढर् िळू-िळू बाजू ा सरकत र्े े आहण
समोर उभा ठाक ा माझ्या मनात कायमच र्र करून
बस े ा सह्याद्रीच्या पवग तरािंर्ािंती आसमिंता ा हभर्णारा एक उत्तर्िंु , अजस्र, बे ार् सळ
ु का 'ह िंर्ाणा'. आिािािािा!!!! मना ा वसन्न
करणारा हिरवार्ार रिंर् ह र्िं ाण्याने पािंर्रून र्ेतल्याने कयाच्या शरीराची शोभा दसपटीनिं वाढ ी िोती. नजरेत न मावणारिं ते कयाचिं सौंदयग
मनातल्या तसेच सोबत आण ेल्या क्याहमरामध्ये साठवून ठेवण्यासाठी सम्ु याची व माझी कसरत सूरू झा ी. वातावरणीय बद ािंना
िात र्ेता कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त वमाणात ह िंर्ाण्याच ते रूप क्यामेरात साठवून र्ेण्याची र्बर् सरू
ु झा ी. पठारावर
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र्वत मोठ्या वमाणात वाढ िं िोतिं. जो कािी कातळ मोकळा हदसत िोता तो अर्दी र्सरर्ा झा ा िोता. आता दर्ु ग दर्ु श्वे राच्या
अिंर्ाखािंद्यावर खेळणारा पािंढराशभ्रु ढर्ािंचा पज
िंु का बाजू ा सर ा िोता. फक्त जर्हदश्वराच्या मिंहदरावर मात्र ते ढर् अजूनिी र्दी करून
िोते. जशी रायर्र्ािून ह िंर्ाणा दशग नाची ओढ ार्ते अर्दी तशीच हकिं बिुना कयापेिा जास्त रायह िंर्िून रायर्र् बर्ण्याची ओढ ार्ते.
इथून हदसणारा रायर्र्ाचा र्ेरा पािून तो हकती भव्य आिे याची कल्पना येते. आता पा स पूणगपणे थािंब ा िोता. ढर्ािंच्या हनरहनराळ्या
आक्रुकया मना ा थक्क करून सोर्त िोकया. आम्िी ४
टाळकी ह िंर्ाणा दशग नाने अर्दी आनिंहदत झा ो िोतो.
नवीन नवक्यािंच्या शेल्फीग्रीफी ा अर्दी त आ ा
िोता. आजका ोक एखादा िण कशा वकारे
अनभु व ा कयाची आठवण म्िणनू नािी तर मी िा फोटो
थोबार्पहु स्तके वर अप ोर् करून कसा बर जास्तीत
जास्त ायक्स हमळवता येती यासाठी फोटो
काढतात. असो.
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आता ह र्िं ाण्याबद्द सािंर्ायच झा िं तर हशवकाळाती कै द्यािंच्या मनाचा थरकाप उर्वणारिं ते अहतभयानक तरू
ु िं र् िोतिं. ३ सार्े तीन
िजार फुटािंचा िा र्र्नभेदी सळ
ु का पािताच बर्याच जणािंच्या मनात धर्की भरत असे. कै द्यािंना ठेवण्यासाठीचे अर्दी सरु हित हठकाण
म्िणून ह िंर्ाण्याची ओळख कायम िोती. आजिी सह्याद्री पवग तरािंर्ािंती एक अफाट, बे ार्, कठीण श्ेणीती सळ
ु का म्िणून
ह िंर्ाण्याची ओळख कायम
आिे.
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स्वत: ा भटक्या म्िणवणार्या वकयेकाच्या यादीत
ह िंर्ाण्याचे नाव सवाग त वरच्या हठकाणी असते. अ िंर्,
मदन, कु िंर् व ह िंर्ाणा ह्या दोन भटकिं ती सह्याद्रीती

सवाग त खर्तर वकारच्या मानल्या जाणार्या भटकिं ती
आिेत. आजिी हककयेक जण ह िंर्ाणा पादाक्रािंत करण्याची
स्वप्ने र्े न झोपत आिेत. या हकल्ल्याची भौर्ोह क पररहस्थतीदेखी अर्दी मिकवाची आिे. मार्च्या बाजू ा राजर्र्-तोरणा,
उजव्या बाजू ा कोकणहदवा, हनसाणाची वाट, समोरच्या बाजू ा दर्ु ग राज रायर्र्, र्ाव्या बाजूने सूरू िोणारिं जावळीचिं जिंर् अशा
सर्ळ्यािंच्या मध्यस्थानी ह िंर्ाणा अर्दी हदमाखात उभा आिे. इिंग्रजािंच्या दर्ु ग हवध्विंसाच्या तर्ाख्यातून ह िंर्ाणादेखी वाच ा नािी.
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कयावर तोफा र्ार्ून कयाच्या दर्ु ग मते ा आणखी दर्ु ग म बनवण्याच काम कयािंनी के .िं र्र्ावर जाताना वस्तरारोिण करूनच वर जावे
ार्ते. वर चढताना िात येतिं की फारच कमी कातळ कोरीव पायर्या हतथे हशल् क आिेत. अहतशय सावधपणे आपल्या ा आप िं
वकयेक पा पढु े टाकाविं ार्तिं. पण या सवग अर्थळ्यािंना दूर पार करत तम्ु िी जेव्िा कयाच्या माथ्यावर पोिोचता. तेव्िा िोणारा आनिंद
शब्दात मािंर्णे कठीणच ते वकयिातच अनभु वाव.
िळू िळू वेळ पढु े सरकत िोता. भूक तशी नव्िती म्िणा कारण समोरी खाद्याने आमची भूक पूरती हमटवसी िोती.
तरीिी सोबत आण े े पदाथग हतथेच बसून िादर् े. आता पन्ु िा पावसाची हचन्ि हदसू ार् ी िोती. आवरतिं र्ेत िं आहण कया अजस्र
ह िंर्ाण्याकर्िं पन्ु िा पाहि िं आहण मनातल्या मनात म्ििंट ,िं " येतो रे बाबा कािी हदवसातच तोवर काळजी र्े स्वत:ची". भावूक िोणिं
स्वाभाहवकच आिे. ज्यावमाणे आपण ह िंर्ाण्यावर जीवापार् वेम करतो कयावमाणे तोदेखी आपल्यावर वेम करत असे च की. असिं
म्िणून परतीच्या वाटे ा ार् ो. नेिमीवमाणे सह्याद्रीने माझ्या झोळीत नव्या आठवणी व नव्या अनभु वािंची हशदोरी र्ात ी. अच ,
हस्थर, शािंत, खिंबीर, सजर् िे सवग र्णु अिंहर्कार े ा सह्याद्री अर्दी हनस्तब्धपणे आपल्या ा कािीतरी सािंर्ण्याचा वयकन करत असतो.
कयाची आकमीयता समजून र्ेण्याचा कधी वयकन करून बर्ा. शािंत र्ोक्याने हवचाराधीनपणे वार्ल्यास बर्याच कठीण र्ोष्टींचा सामना
आपण सिजतेने करू शकतो. सह्याद्रीत हफरताना या र्ोष्टीचा परु पे रु पणे अनभु व आपल्या ा येतो. एखाद्या आर्वाटेने हफरताना हकिं वा
एखादा दर्ु ग म सळ
ु का पार करताना अहवचारीपणाने हकिं वा मर् के वळ र्ाई के ल्याने हककयेकदा जीवर्ेण्या समस्यािंना तोंर् द्यावे ार् े
आिे. कसिंय की जेव्िा मनष्ु य पररहस्थतीचे भान न राखता के वळ पररणामािंकर्े ि द्याय ा जातो तेव्िा तो स्वत:चेच नक
ु सान करून
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र्ेतो. सह्याद्रीत हफरतानादेखी िाच हनयम ार्ू िोतो. सह्याद्रीएवढा उत्तम हशिक शोधूनदेखी सापर्ायचा नािी. समजून र्ेण्याची,
अिंर्वळणी पार्ून र्ेण्याची दानत अस ी की मर् एखाद्या अच कातळाकर्ूनदेखी कोणकयािी पररहस्थतीत आप ी जार्ा ावून
धरण्याचा र्णु आपल्या ा आकमसाद करता येतो. ईच्छा तेथे मार्ग या उक्तीवमाणे सह्याद्री आपल्या ा िेच हशकवतो की एखादी
र्ाटवाट, र्र्वाट अर्दी हकतीिी अनवट, अवर्र् अस ी तरीिी कयातून बािेर पर्ण्याचा मार्ग आपल्या ा शािंत हचत्ताने हवचार करूनच
शोधता येतो. सह्याद्री आपल्या परीने खूप कािी सािंर्त, हशकवत असतो, फक्त ते
समजून र्ेण्याचा 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 तु ना करता येत नािी तशी दोन मातभृ ार्ािंचीिी करू
नये. आपण आप ी भार्ा समद्ध
ृ 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 पस्ु तकिं वकाहशत करतो. ती समु ारे तीन
ाख वाचकािंपयांत पोिोचवतो. आजवर िजाराच्या र्रात पस्ु तकिं वकाहशत के ी आिेत.
यावर खर्ु 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 बक्ु स चे वाचक कोटीच्या सिंख्येत असाय ा िवेत.
िे कोण करणार?
तम्ु िी!
तम्ु िी आपल्या ओळखीच्या हकमान दिा ोकािंचे ई मे पत्ते आम्िा ा द्या. कयािंना वाचक बनवण्यासाठी आम्िी जिंर् जिंर् पछार्ू. ते शिंभर ोकािंना
वाचक बनवती . ाखािंचे कोटी व्िाय ा हकतीसा वेळ ार्णार?
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सवग वकारच्या वाचकािंसाठी आम्िी पस्ु तकिं बनवतो. बा साहिकयापासून ते र्ूढ कथािंपयांत आहण ज्ञानदेव तक
ु ारामािंच्या सिंत साहिकयापासून ते अर्दी
कामसूत्रापयांत. वकयेक तर्िेच्या वयाच्या, हनवर्ीच्या, आवर्ीच्या वाचकासाठी आम्िी पस्ु तकिं बनवतो आिोत. अर्दी कृर्ी आहण रेहसपी सद्ध
ु ा.

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
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