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असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ 
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 वाचनाची आवड तशी अलीकडंच लागली. आमी मध्ये भरती 

झालो, सुरुवातीची अडीच वर्षे पुण्यातच गेली. पर् िेव्हा पुर्े सोडलं 

आजर् मग वाचनातूनच आपला गाव(महाराष्ट्र) अस्वाद ुलागलो. आजर् 

मग वाचनाचं महत्व पटू लागलं. जनसगण, िंगल, िंगली प्रार्ी, डोंगर, 

दऱ्या खोऱ्या ह्ांची आवड तर होतीच पर् घरापासून लांब गेल्यामुळं 

ह्ा सगळयांची आठवर् यायला लागली.  

 कारजगल मध्ये असताना एखाद्या जवरार् डोंगरावर कमीतकमी 15 

ददवस ते िास्तीत िास्त 3 मजहन्यापयंत राहावं लागायचं आजर् त्या 

एकट्यापर्ात साथ द्यायची जह पुस्तक जतथंच िास्त वाचनाची आवड 

लागली. जतथंच एकदा बफण  पडत असताना सगळे रस्ते बंद होते 

कोर्ाचीच ये िा होत नव्हती. तेव्हा मोबाईल मध्य े pdf स्वरूपात 

श्रीमानयोगी होतं. ते 1646 पानाचा पुस्तक मी ड्युटी करत चार ददवस 

आजर् तीन रात्रीत वाचून काढलं. त्यानंतर मग हळू हळू जिम काबेट ची 

मॅन इटसण ऑफ कुमाऊं, मॅन इटसण ऑफ गढवाल अशी पुस्तक, डॉ. प्रकाश 

आमटेंची प्रकाशवाटा, नेगल, मारुती जचत्तमपल्ली जलजखत िवळ िवळ 

सगळी पुस्तक मी वाचून काढलीत  

 श्यामची आई, माझे सत्याचे प्रयोग, मृत्यूंिय असं वाचन केले आहे 

ज्या ठठकार्ी वाचायला पुस्तक नव्हती उपलब्ध होत त्याठठकार्ी 

“esahity” कामी यायचं. ज्या प्रकारे शारीठरक स्वस्थ राहण्यासाठी 

व्यायाम तसंच मानजसक स्वस्थ राहण्यासाठी वाचन खुप गरिेचं आह.े 



आपल्याला जनसगाणने खूप काही ददलंय, आजर् त्या बदल्यात 

आपल्यासाठी व पुढच्याजपढीसाठी संरजित आजर् संवर्धणत करून 

ठेवायचं आह ेआजर् त्यासाठी मला खारीचा वाटा उचलायचा आह ेतेही 

आंतरसमाधान शोधत.....  
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सह्ाद्री...... ! नानाजवध प्रकारची रूपे त्याची. अगदी असंच असतं 

काही व्यक्ती, वस्तू अथवा काही गोष्टचं्या बाबतीत असच घडत त्या 

प्रत्येक वेळी वेगळया रुपात भासतात त्याबरोबर वेगवेगळे अनुभव 

दतेात.  

 जवजवध अनुभव देर्ारे जशवजवचारांचा वारसा लाभलेले गडदकल्ले 

िर् ू सह्ाद्रीचा श्वासच. त्या श्वासातील फंुकर ज्याला समिली तो 

सह्ाद्रीवेडा होर्ार ह ेनक्की. अशा सह्ाद्रीतील एका समाधानी प्रवासाचे 

जचत्र मांडण्याचा केलेला हा छोटासा प्रयत्न.  

 दोन ददवसांच्या प्रवासातील िगलेले ककंवा अनुभवलेले अगदी 

छोटे-मोठे पैलू मांडण्याचा भटकंती वरचा हा माझा पजहलावजहला 

प्रयत्न. आजर् या प्रयत्नाला लाभलेली " ई साजहत्य प्रजतष्ठान " ने 

दाखवलेला जवश्वास त्याचबरोबर टीम "सह्ाद्रीवेडे" ची लाभलेली साथ 

या सवांचा मी आभारी आह.े चला तर मग पुन्हा एकदा िगूया सह्ाद्री 

अगदी सह्ाद्रीवेडे होऊन!  

 

  



  



  



सुट्यांच्या (सैन्यदलातून) सुरवातीलाच भंडारदरा हठरशचंद्रगड, 

सांधन व्हॅली, कळसुबाई बघून झालं होतं. पर् परत (सीमेवर) िायच्या 

अगोदर एखादी टे्रक करावंसं वाटत होत म्हर्ून शजनवार आजर् रजववार 

िायचं ठरवल.ं त्यात आम्ही नवीन टेंट घेतल ेहोते त्याच पर् उदघाटन 

करायच ंहोतच. आजर् ते टीम सह्ाद्रीवेडे च्या “अभी नही तो कभी नही” 

ह्ा घोर्षवाक्यानुसार तेव्हाच गरिेचं होतं. कावळागड आजर् लोहगड 

ठरवल ंपैकी लोहगड माजहती काढल्यावर करायच ंठरवल ंआजर् त्यात 

भािे लेर्ी आजर् जवसापूर रस्त्यावरच आह ेम्हर्ून ते पर् ह्ा मोजहमेत 

सामील करून घेतलं.  

 मला पुण्यात काम होतं म्हर्ून मी अगोदरच 1 ददवस येऊन 

थांबलो होतो 31 ऑगस्ट ला मयूर अमोल आजर् सुमंत ह ेएका गाडीवरून 

बारामतीहून पुण्याला आले. ह ेचुकीचं होतं पर् पयाणय नव्हता म्हर्ून 

करावं लागलं. सकाळी 10 वािता आम्ही कात्रिला एकत्र िमलो, आजर् 



8 ददवस शांत असलेला पाऊस िर् ूत्याला पर् आमच्या बरोबर लोहगड 

बघायचा म्हर्ून दक काय त्याने पर् हिेरी लावली.  

 भंडारदरा मध्ये आम्ही नवीन रेनकोट घेतल े होते. सुमंत आजर् 

मयूर ने ते सोबत आर्ले होते. पर् मी घाईगडबडीत ते जवसरलो होतो 

आजर् अमोलच पर् तेच झालं होतं. पाऊस ठरमजझम चालू होता 

थांबायचं नावच घेत नव्हता. पयाणय नव्हता म्हर्ून आम्ही पर् 

त्यांच्यासोबतच िायचं म्हर्ून जभितच जनघालो. वारि े पाठीमागं 

टाकून आम्ही दहेूकडे जनघालो. पाऊस थांबला म्हर्ून त्या दोघांनी 

रेनकोट काढल ेपर् दहा बारा दकलोमीटर िातो न िातो तोच परत चालू 

झाला. अस ंदोन तीन वेळा फसवून झालं आजर् NH4 ला लागल्यावर 

शेवटी पाऊस थांबला. मिल दर मिल करत आम्ही शेवटी काल्याणला 

पोहचलो. गावातून उिवीकडे एकजवरा दवेी आजर् कालाण लेर्ीकडे रस्ता 

िातो तर डावीकडे भािेलेर्ी, जवसापूर, लोहगड आह.े  

 उिवीकडे वळून आम्ही मळवली येथे आलो रेल्वे येर्ार 

असल्यामुळे फाटक लागलं होतं. उतरून थोडेसे पाय मोकळे केले. 

थोड्याच वेळात फाटकापाशी वाहनांची गदी झाली. सगळया पुर्े आजर् 

मुंबईतील लोकांच्या गाड्या होत्या. त्यांच्या बोलण्या आजर् 

वागण्यावरून वाटत होतं की सगळे वीकएंड ला येतात आजर् मज्जा 

मस्ती करून िातात. फाटक उघडल्यावर आम्ही रेल्वेरूळ पार करून 

मुंबई पुर् ेमेगा हायवे वरून भािे लेण्याच्या ददशेने जनघालो.  

 



 

 भािेलेर्ी असलेली भािे गाव ग्रामपंचायत सफाई कर घेते. आम्ही 

लेण्याच्या पायथ्याला पोहचलो लेण्यापयंत िायला बांधीव पायऱ्या 

आहते. पायऱ्या जिथून सुरु होतात त्याच्या 100 मीटर अलीकडेच भािे 

धबधबा आह.े एवढा मोठा नसला तरी पावसाळयात पार्ी असत. एक 

कुटंुब धबधब्याखाली जभित होतं. आम्ही आधीच पावसात भीिल्यामुळं 

धबधब्याखाली िायची आमची काडीमात्रही इच्छा नव्हती.  

 दपुारच े1 वािले होते. भूकही लागली होती. घरगुती िेवर्ाची 

सोय होते का बघावं म्हर्ून जतथल्या मक्याची कर्सं जवकर्ार यानंा 

जवचारल.ं त्यांनी सांजगतलं िेवर्ाला वेळ लागेल पर् लोहगड 

पायथ्याशी िेवर् ची सोय होईल म्हर्ून लेण्या बघून िायचं ठरवल.ं 

तेवढ्यात जतथं गाडीवर 2 मुलं आजर् 2 मुली आल्या आजर् लेण्याबद्दल 

जवचारू लागल्या. लेण्या बघण्यासाठी पायऱ्या चढून िावं लागेल 

म्हटल्यावर त्यांनी तोंड वाकडी करून एवढं चढण्यापेिा लोहगड बघ ू



म्हर्ून ते जनघून गेली. ह ेसगळं बघून खरंच त्यांच्या तरुर्पर्ावर कीव 

येत होती.....  

 आम्ही पायऱ्या चढायला सुरुवात केली थोडं वर गेल्यावर आभाळ 

मोकळं झाल्यामुळं एका दकल्ल्याची तटबंधी ददसत होती. शेंगदार्े 

जवकत असलेल्या आज्जीना जवचारलं तेव्हा त्यांनी सांजगतलं हा 

जवसापुरचा दकल्ला आह.े जतथून दकल्ला खूप उंच वाटत होता. भािे मागे 

पर् दकल्ल्यावर एक वाट िाते िंगलातून वर चढून गेल्यावर पर् 

जवसापूर दकल्ल्यावर िाता येते. खूप उंची मुळे लोहगड करून दकल्ला 

आि होईल का नाही ह्ात शंकाच वाटत होती. लेण्यांकडे िार्ाऱ्या 

वाटेवर िास्त गदी वाटत नव्हती कदाजचत पायऱ्या चढून िायचं 

आल्यामुळे ककंवा त्या लेण्याबद्दल बहुतेकिर्ांना माहीतच नसर्ार...  

लेण्या पयंत पोहचण्यागोदरे जतथं एक जतकीटघर लागत एका 

व्यक्तीला 50 रुपये अस ं जतकट जतथं आहे लेण्यांची साफसफाई आजर् 

सुरजितता ह्ासाठी ह े पैस े वापरल े िातात जडफेन्समुळे त्यांनी माझं 

जतदकट घेतलं नाही पर् बाकीच्यांचे जतकीट काढून आम्ही वर गेलो. 

गेटवर एक गाडण असतो. जतकीट दाखवल्याजशवाय ती आतमध्ये सोडत 

नाही भािे लेर्ी येजथल चैतगृह महत्वाचं आह.े ह्ा लेण्या इ स जव पूवण 

दसुऱ्या शतकात बांधायला चालू केल्या आजर् इ स जव सहाव्या 

शतकापयंत लेण्यांची कोरण्याची प्रदिया चालू होती. फाटकाच्या आत 

गेल्यावर डाव्या बािूलाच चैत्यगृह आह.े चैत्यगृहात पादत्रार्े घालून 

प्रवेश नाही. पायर यांच्या खालीच त्या काढाव्या लागतात. चैत्यगृहात 



ष्भंतीना लागूनच दगडी खांब आहते. आजर् आतमध्ये शेवटी एक गोल 

स्तूप आह.े त्याची वरची गोलाई खरंच चदकत करून सोडते. असं कोरीव 

काम मार्साने हाताने 

केलं असेल ह्ावर 

जवश्वासच बसत नाही. 

असलं सारखचं चैत्यगृह 

कालाण लेण्यात पर् आहे 

त्यावरून ह्ा दोनही 

लेण्या समकालीन आहते 

अस ं वाटतं. 

चैत्यगृहाच्या बािूलाच 

दमुिली कोरीव काम 

केलेलं आह.े त्यातील 

दोनही मिल्यावर 

जभिूंसाठी राहण्यासाठी 

वेगवेगळया खोल्या आहते. खोलीमध्ये बसण्यासाठी कट्टा आहे आजर् 

समोरच्या जभत्तीला एक कोरलेली िाळीदार जखडकी आह.े आजर् िे 

सगळं हाताने कोरलेलं आह.े  

 लेण्यांमध्य ेसगळेच काम कोरीव आह.े मानवाच्या बऱ्याच मुत्याण 

त्यामध्य ेकोरल्या आहते. त्या वास्तूपासून पुढं गेल्यावर अपल्याला परत 

तीन छोट्या छोट्या आकाराचे स्तूप ददसतात. लेण्यांमधील सगळयात 



िास्त मला आवडलेले खास वैजशष्ठ म्हर्ि ेजतथल्या पाण्याच्या टाक्याचा 

व्यवस्थापन. लेण्यावर बरीच पाण्याची टाकी आहते पाऊस आल्यामुळं 

ती पूर्ण काटोकाट भरलेली होती त्यामुळं त्यांची लांबी रंुदी आजर् खोली 

समित नव्हती. पर् त्या पूर्ण दगडात कोरल्या होत्या. पार्ी 

काढण्यासाठी व पार्ी खराब होऊ नये म्हर्ून त्या टाक्यावर दोन फूट 

लांब आजर् दोन फूट रंुद मोकळी िागा होती. टाक्यातलं पार्ी एकदम 

स्वच्छ होतं अगदी लगेच हाताने प्यावं असं. आद्योजगकरर्ामुळं नद्यांची 

आजर् ओढ्यांच्या 

पाण्याची झालेली 

हालत त्यापेिा ह े

असल पार्ी बजघतलं 

दक अिूनही नैसर्गणन 

पाण्याचे साठे आहेत 

म्हर्ून हायस वाटतं.  

 लेण्यावरून डाव्या बािूला बजघतलं दक अपल्याला जवसापुरच्या 

दकल्याची संरिर् तटबंदी निरेस पडते लेण्याच्या वरच्या बािूने पर् 

दकल्यावर िायला पायवाट आह.े बरेच लोक भािे लेर्ी ते जवसापूर असा 

टे्रक करतात. पाठीमाघ वळून बजघतलं दक आपल्याला ददसत जवसापूर 

गाव आजर् दकत्येक दकलोमीटर असा सपाट प्रदशे शेतीसाठी िमीनीचे 

केलेले छोटे छोटे तुकडे आजर् त्यावर जहरावा आजर् पोपटी रंगाची पीक 

िशी दक िजमनीवर रंगाची जशपडनचं खेळू आह.े आत्ताच झालेल्या 



पावसामुळे तर ते अिूनच उिळून ददसत होतं. हा सगळा पठरसर 

बजघतला दक मग समित ह्ा लेण्यांच महत्व. ह ेसगळं बघून मन एकदम 

प्रसन्न होतं. आजर् आपोआपच एकाग्र होयला लागत. आजर् मग सुरु होतो 

शोध स्वतःचा स्वतःतच. जह िागा जभिूंना तपश्चयाण करण्यासाठी एकदम 

अनुकूल असावी आजर् म्हर्ूनच भािे ह्ा लेण्यांची जनर्मणती झाली 

असावी. कारर् आपर् जनसगाणशी एकरूप झालो दक आपोआपच स्वतःशी 

एकरूप होतो. आजर् ध्यानधारर्ेसाठी ह ेखुप गरिेचं आह.े  

 जतथं एक परदशेी मजहला लेण्या पाहण्यासाठी बघायला आल्या 

होत्या. त्यांचं ते नम्रतेने वागर् ंखूप आवडलं. आपल्या संस्कृतीचा त्यांनी 

केलेला आदर ह्ाच्यावरूनच आपल्याला समितं आपल्या ह्ा वास्तूंचं 

महत्व आजर् गरि. त्यांच्या ह्ा आदरपूर्ण वागण्यामुळं आम्हीही त्यांचा 

आदर केला आजर् आमच्यामुळं त्यांच्या बघण्यात कोर्ताही अडथळा 

येर्ार नाही ह्ाची काळिी घेतली.  

 जतथं आर्खी एक वेगळाच अनुभव आला. लेण्यांचा शेवटी एक 

वरच्या बािूस िाण्यासाठी पायऱ्या आहते जतथं वर ध्यानधारर्ेसाठी 

बनवलेल्या खोल्या आहते. त्याच्याच शेिारी एक गाडण मोबाईल घेऊन 

उभा होता. मी वर पायऱ्या चढुन िाण्यास सुरुवात केली तर त्याने मला 

वर येण्यास नकार ददला. मला समिलं नाही काय झालं पर् काहीतरी 

वर असेल आजर् त्यामुळं वर िाण्यास मनाई असेल म्हर्ून मी थांबलो. 

खालीच एक गाडण बसला होता वर िाण्यास मनाई आह े का असा 

जवचारलं असता त्याने सांजगतलं तस काही नाही पर् वर त्या खोलीत 



एक िोडपं बसलं आहे, आजर् तो त्यांच्यावर निर ठेऊन उभा होता िर 

त्यांनी काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा फोटो काढून खाली 

पाठवला िाईल आजर् त्यांच्यावर कारवाई केली िाईल. ह ेिरा मला 

जवजचत्रच वाटलं त्यांना मी म्हटलं अगोदरच का नाही थांबवत ते िर 

जतथ बसलेत तर त्यांना सांगा दक तुमचं बघून झालं असेल तर खाली या 

दसुऱ्यांना बघायचं आह ेआता िर मला ते बघायच असेल तर मी काय 

करू. तो गाडण जतथं जनरुत्तर झाला. मी जह त्यांच्याशी िास्त वाद घातला 

नाही. आमचं जतथं थोडसं चुकलंच त्यांना त्या बद्दल िाब जवचारायला 

पाजहिे होता. पर् ह्ा घटनेबद्दल मनात खूप शंका कुशंका येत होत्या. 

ह्ाच्याच जवचार करत आम्ही गेटबाहरे आलो.  

लेण्याखाली आल्यावर आम्ही सरळ लोहगडाकडे कूच केली. पाऊस 

थोडा थांबला होता पर् आभाळी वातावरर् कायम होतं. लेण्यापासून 

खाली उतरून पुढं आल्यावर एक तीव्र चढाईचा घाट लागतो. बहुतेक 

चार चाकी 

त्यावर चढत 

नव्हत्या म्हर्ून 

गाड्या घाटातच 

लावून लोक 

चालत िात 

होते. आम्ही 

गाडी तशीच 



चालवत घाट चढला पर् शेवटाला रस्ता कच्चा असल्यामुळं गाडीवरून 

उतरावच लागल.ं घाट चढून पुढं गेल ंकी लोहगड काळया ढगांच्या आढुन 

डोकाऊच लागला होता. जवसापुरला िार्ारा रस्ता डाव्या बािूला होता 

जतथून सरळ पुढं गेल ंकी लोहगडाच्या पायथ्याला पोहचलो. आता मात्र 

िेवर् करर् ंगरिेचं होतं आजर् म्हर्ूनच आम्ही िेवर् करूनच गडावर 

िायचं ठरवल.ं गडावर िार्ाऱ्या पायऱ्या समोरच एक हॉटेल होतं. जतथं 

िेवर्ासाठी थांबलो घरगुती पद्धतीचं िेवर्ाच्या चार ताटची ऑडणर 

ददली. घरगुती िेवर् केल्याचे खूप फायद ेआहते. एकतर जपढ्यान जपढ्या 

जतथं राहर्ाऱ्या आजर् त्या िागेच सादयण िपर्ाऱ्या लोकांचा 

व्यवसायाची सोय होते. आजर् हा आहार जह शरीरासाठी योग्य असतो. 

आजर् मुख्य म्हर्िे त्या त्या पठरसरातील आपल्याला पदाथण पर् खायला 

जमळतात. हा माझा वैयजक्तक अनुभव आह.े िेवर्ाला 15 मी लागतील 

पर् सगळं गरम गरम दतेो असं काका म्हटले. त्यांना गडाजवर्षय जवचारलं 

दक वर राहण्याची सोय वैगेरे आह े का तर त्यांनी सांजगतलं गडावर 

संद्याकाली सहा नंतर थांबून दते नाहीत. सहा नंतर गड पूर्ण खाली केला 

िातो. त्यांनी त्यांच्या घरापाठीमागे टेन्ट लावून राहू शकता असं 

सांजगतलं. तस ती िागा पर् वाईट नव्हती पाठीमागे चांगला निारा 

होता. पर् आम्हाला ते योग्य वाटल ंनाही. पर् त्याना जवसापूर बद्दल 

जवचारल ंअसता जतथं काही अडचर् नाही जतथं तुम्ही राहू शकता असं 

त्यांनी सांजगतलं.  

  



तो पयंत जतकडं िेवर् तयार झालं होतं. अगदी पंचपक्वान्नच ताट त्यांनी 

आर्ून ठेवल ंहोतं. वरर्, भात, बटाट्याची भािी, जपठलं, लोर्चं ठेचा 

कांदा भिी आजर् महत्वाचं म्हर्िे तांदळुाची भाकरी एवढं सगळं त्या 

ताटात होतं. खाण्यासाठी कधीच न लािनाऱ्या सह्ाद्रीवेड्याजन त्यावर 

ताव मारला. पोटभर िेवर् झाल्यावर गाड्या, हले्मेट आजर् बॅगा जतथंच 

ठेऊन आम्ही लोहगड चढायला चालू केला. गड चढायला चालू केला 

आजर् पावसाने मला घेऊन 

चला म्हर्त पुन्हा हिेरीं 

लावली. गड चालू झाला की 

पायर यांच्या दोनीही 

बािूला शेंगा, शेंगदार् े

मक्याची कर्से 

जवकार्ाऱ्यांही रेल चेल होती. 

आजर् जतथल्या शहरी 

मार्सांच्या गदीमुळं हा 

एक वीकएंड पॉईंट आह ेअस ंसमिून िात. पुर् ेआजर् मुंबई च्या मध्ये 

असल्यामुळं जनवांत आजर् शांततेच ठठकार् असल्यामुळं शजनवार आजर् 

रजववार इथं खूप गदी असते. अगोदर कुठंच न ददसलेली माकड पर् इथं 

ददसत होती म्हर्ि ेह ेमानवप्रार्ी हमखास ह्ाना काही न काही खायला 

दते असर्ारं ह ेनक्की होतं.  



आम्ही पायऱ्या चढायला चालू केलं, पुढं गेल्यानंतर एक जतकीट घर 

लागत जतथ जतकीट काढून आम्ही पुढं जनघालो. डाव्या बािूला 

लोहगडजवर्षयी माजहती, घ्यावयाची काळिी आजर् गडाचा नकाशा असे 

बोडण आहते. पायर याचंा रस्ताही दाट झाडीतून िातो त्यामुळं 

चालायलाही छान वाटतं. गडावर िाण्यासाठी चार दरवािे पार करून 

िावं लागतं पजहला दरवािा म्हर्िे गर्ेश दरवािा. ह्ा दरवािाच्या 

आतील बािूस जशलालेख कोरलेले आहेत. हा दरवािा पार करून 

गेल्यावर समोरच पायरीवर खेकडोबाच दशणन झालं पावसामुळे 

कदाजचत ते बाहरे आले असावेत. पुढं गेल्यानंतर हनुमान दरवािा 

लागतो ह्ाच्या दोनीही बािूस 

शारंभाच्या मुत्याण कोरल्या 

आहते. तो दरवािा पार करून 

पुढं गेलं की लागतो 

महादरवािा हा दरवािा 

गडाचा मुख्य दरवािा आहे 

ह्ाच्यावर हनुमानाची मूती 

कोरली आह.े पाऊसाची 

ठरमजझम चालू होतीच त्यामुळं 

पायऱ्यांवरून पर् पार्ी वाहत 

होतं. धुकं आल्यामुळं गड 



सोडून दसुरं काहीच बाहरेचं ददसत नव्हतं. तो दरवाज्या पार करून 

आम्ही गडावर पोहचलो.  

जतथून खाली बजघतल ं दक आपल्याला गाड्याच्या चारही 

दारवाज्यामुळं तयार झांलेली नागमोडी वाट ददसते. ह्ा चारही 

दरवाज्यातून येताना लोकांची वदणळ िार्वत होती. आपलं शरीर 

वाचवत चढर्ारी आजर् उतरर्ारी तसेच गड आपलाच आह े अश्या 

अजवभाणवात असर्ारी आजर् गड बघत बघत िार्ारी जह मंडळी होती.  

महादरवाज्यातून प्रवेश करताच डाव्या बािूलाच चार तोफा 

पडलेल्या आहते त्याला लागूनच लोहारखाना आह ेत्याला लागूनच एक 

तोफ जसमेंट बांधकामात बसवली आह ेते का समिलं नाही पर्. त्याच्या 

समोरच एक िुना चुन्याचा घाना आह.े जतथून डाव्या बािूला गडाच्या 

दकनाऱ्यावरून पायवाट िाते. ती पायवाट घोड्याची पागा, लक्ष्मी कोटी 

आजर् मळवली दग्याणकडे िाते. जतथं ह्ा सगळया नावांची पाटी पर् 

लावली आह े आजर् त्यावरच गडावरची वेळ पर् जलजहली आह.े त्या 



पायवाटेने पुढं गेल्यावर अपल्याला घोड्याची पागा लागते. पागा खूप 

मोठ्या आहते आजर् पूर्ण दगडात कोरलेल्या आहते. पावसामुळं त्यात 

पार्ी भरलं होतं आजर् सूयण प्रकाश नसल्यामुळं त्यात पूर्ण अंधार होता.  

  घोड्याच्या पागा समोरून पुढं चालत गेलं की एक छोटंसं पाण्याचं 

तळ लागत. पावसामुळं तळयात पार्ी होतं आजर् पार्ी स्वच्छ होतं. 

तळया शेिारीच लक्ष्मी कोठी आह ेकोठी आकाराने खूप मोठी आहे. जतचा 

आतील गाभारा प्रशस्थ आह े त्याच्यात आत मध्य े एक खोली आह.े 

जशवािी महारािांनी िेव्हा सुरतेची पजहली लूट केली तेव्हा आर्लेली 

पूर्ण लूट इथेच ठेवली होती त्यावरून लोहगडाच स्वराज्यातलं महत्व 

आपल्याला समितं. त्या कोठीत दोन मार्सं बसली होती त्यांना 

जवचारल्यावर त्यांनी सांजगतलं दक ते दकल्ल्याची दखेरेख करायला 

आहते. आतमध्ये त्यांचं सामान पर् पडलेलं होतं. लक्ष्मी कोठी खरंच खूप 



आखीव आजर् रेखीव कोरलेली आह.े बाहरे येऊन आम्ही पाच जमजनटं 

जवश्रांती घेतली आजर् पुढं चालायला सुरुवात केली.  

 पाऊस थोडासा ओसरला होता पुढं थोडस चालून गेल्यावर उिव्या 

बािूला आर्खी एक पाण्याचं टाक आह.े जतथूनच डाव्या बािूला वळलं 

दक ती पायवाट सरळ ष्वंचूकड्याला िाते. ष्वंचूकडा चालू झाला की 

थोड्याच अंतरावर वाट लोखंडी पाईपर्े बंद केली होती. पावसाळयात 

पाऊस व धुकं ह्ामुळं लांबच ददसत नाही म्हर्ून कदाजचत जह वाट बंद 

केली असावी.  

पुढं िाण्याचा 

मोह होत होता पर् 

बंद असलेल्या 

ठठकार्ी िर् योग्य 

नव्हतं. आजर् खरंच 

धुक्यामुळं खूप 

लांबच ददसत पर् 

नव्हतं. म्हर्ून आम्ही समिदार सह्ाद्रीवेडे मावळे बनून पाठीमागे 

दफरलो. आजर् लोहगडात सगळयात महत्वाचं म्हर्ि े ठठकार् म्हर्ि े

ष्वंचुकडा राहून गेला.  

 ष्वंचुकड्याकडून पाठीमागे आलो की उिव्या बािूला वळून चालू 

लागलो. गड बघर्ाऱ्यांची संख्या पर् जतथं वाढत होती. हलकासा पाऊस 

आजर् िोरात वारा वाहत होता आजर् त्यामुळं अंगात हुडहुडी भरली 



होती. जतथून पुढं चालत आल्यावर जतथं आर्खी 3 पाण्याची टाक 

लागली. पुढं आल्यावर बांधलेले एक पाण्याचं तळ आह.े त्या तळयाला 

सोळा कोर् आहते. म्हर्ून त्याला सोळाकोर्ी तळ पर् म्हर्तात. 

तळयात उतरण्यासाठी पायऱ्या आहते. आजर् उिव्या बािूला िास्त 

झालेले पार्ी बाहरे िाण्यासाठी छोटा नाला आह.े ह े तळ नाना 

फडर्वीस यांनी बांधून घेतल ंआह,े तळयाची बांधर्ी खुप सुरेख आह.े 

आजर् तळयात पार्ीही थोड्या फार प्रमार्ात पावसामुळं स्वच्छ होतं. 

तळयाला उिवीकडून वळसा घालून पुढं आलं की एक महादवेाचं मंददर 

लागतं. मंददराला कळस वैगेरे नाही पर् त्याच बांधकाम चालू आह.े 

मंददराच्या च पाठीमाग एक पाण्याचं टाक आह.े त्या पाय वाटेनं पुढं 

चालत आल दक आपर् परत महाद्वारापाशी पोहचतो. अश्या प्रकारे पूर्ण 

गड गोलाकार मध्ये बघून झाला. अश्या पद्धतीन गड बजघतल्याचा 

फायदा असा होतो की सगळा गड आपर् एकाच वाटेनं बघू शकतो परत 

त्याच वाटेवर यायची गरि पडत नाही. पर् चुकल्यानंतर हा जनर्णय खूप 

महागात पडू शकतो. गडावर बाघण्यासारखं खूप काही आह ेआजर् सगळं 

काही सुजस्थत आह.े एवढ्या सगळया इजतहासाची साि झालेल्याचा 

अजभमान वाटला.  

 आता वेळही खूप झाला होता. राहण्याचं ठठकार्ही अिून पकं्क 

झालं नव्हतं त्यामुळं लगेच गड उतरायचं ठरवून जनघालो. पाऊस आता 

थांबला होता गड उतरताना लोकांची गदी होती. छोट्या मुलांना आवरत 



आजर् सावरत मार्सं चालली होती. पाऊस िरी थांबला असला तरी 

गडाच्या पायऱ्यांवरून पार्ी वाहत होतं 

गड उतरून बॅगा, हले्मेट आजर् गाड्या घेतल्या. रात्रीच्या िेवर्ाच 

काय करावं ह ेसमित नव्हतं पर् जवसापुरच्या पायथ्याला िेवर्ाची 

सोय होऊ शकते समिल्यावर जतथंच बघुयात म्हर्ून लगेच जनघालो. 

भािे गावाला िार्ाऱ्या रस्त्यालाच एक दकमी पुढं गेलं की उिव्या 

बािूला जवसापुरला रस्ता िातो. जतथून अधाण दकमी च्या आसपास गड 

आह.े पर् रस्ता पूर्ण कच्चा आजर् मातीचा आह,े पाऊस सारखा चालू 

असल्यामुळं रस्ता पूर्ण जचखलाने खराब झाला होता. मयूर आजर् अमोल 

दोघही गाड्या घेऊन पुढं गेली आजर् मी आजर् सुमंत चालत पाठीमाघुन 

जनघालो. पायथ्याशी पोहचल्यावर पजहल्याच घरापाशी थांबून 

िेवर्ाची चॊकशी केली. जतथ दोघेिर् नवरा बायको राहत होती. िेवर् 

भेटलं असं म्हटंल्यावर त्यांना गडावर राहण्याची काय सोय आह ेका 

जवचारल. गडावर राहण्याची सोय आहे वर गेल्यावर एक धान्याचं 

कोठार आह े पर् पाऊसामुळं त्यात पार्ी असू शकत असं त्यांनी 

सांजगतलं.  

गडावर िाऊन िर राहण्याची योग्य सोय नसेल तर आपर् माघारी 

येऊ शकतो एवढा वेळ आमच्याकडे जशल्लक होता. पर् िातानाच आपर् 

पूर्ण तयारी करून िाऊ अस ंठरवलं. त्याना लगेच चहाची सांजगतला 

चार पाण्याच्या बाटल्या दोन जबस्कीट ची पादकटे घेतली. इथं िेवर् 



नको म्हर्ून आठ भाकरी, जपठलं, आजर् ठेचा अशी त्यांना ऑडणर ददली 

आजर् आम्ही चहा घेत बसलो.  

 ते िोडपं राहत 

होतं ते घर खूप छान 

होतं. घरासमोर 

प्रशस्थ िागा होती. 

घराच्या तीनही बािूने 

वऱ्हांडा होता. डाव्या बािूला एक छोटासा जस्वष्मंग पूल होता आजर् 

पाठीमाग दरूवर पवना धरर्ाचा पार्ीसाठा ददसत होता. आजर् समोर 

जवशाल डोंगर ज्यावर जवसापूरचा गड जवसावला होता. गडाची तटबंदी 

पर् ददसत होती जतथून. घराच्या चारही बािूने तारेच कंुपर् होतं. 

त्यांच्याकडे एक कुत्रा पर् होता..... अगदी माझ्या स्वप्नातलं घर. अिून 

काय पाजहिे असत सुखी आयुष्य िगायला.  

 आता परत थोडा थोडा पाऊस चालू झाला होता. िेवर् तयार 

झालं होतं ते घेतल. आजर् त्यांच्याकडून त्यांचा मोबाईल नंबर आजर् 

माचीस पेटी सुरिेसाठी घेतल. गाड्या बािूला लावून आम्ही चार मावळे 

जवसापुरच्या ददशेने जनघालो 

 पाऊस आजर् धुक्यामुळं सूयण ददसत नव्हताच पर् ददवस लवकर 

संपल्यासारखा वाटत होता.  



सगळं सामान घेऊन आम्ही गडाकडे कूच केली पुढं गेल्यानंतर डाव्या 

बािूला गडाकडे िार्ारी पायवाट आह.े आजर् त्याच्या डाव्या बािूला 

तीन चार हॉटेल विा घर होती. पायवाटेने चढायला चालू केल्यानंतर 

थोडंसं पुढं गेलं की एका झोपडीत छोटी छोटी लाकडं होती आजर् त्या 

पूर्ण सुकलेल्या होत्या. एवढ्या ठरमजझम पावसात गडावर सुक काही 

सापडर्ार नाही आजर् गडावर गेल्यावर शेकोटीची गरि भासू शकते 

म्हर्ून अमोल ने त्यातली काही लाकडं सोबत घेतली. थोडंसं चालल्या 

नंतर पावसाने परत िोर पकडला. गडावर िार्ाऱ्या पायवाटेच्या प्रत्येक 

वळर्ावर बार्ाच्या खुर्ा केलेल्या आहते.  

 वाटेत येताना आम्हाला गडावरून येर्ारे तीन िर् ददसले. गड 

बघून ते उतरत होते. सागळयांसारखाच आम्हीही त्यांना अिून दकती 

बाकी आह ेअसा केजवलवार्ा प्रश्न जवचारला. गडावर राहायला िार्ार 



आहात का अस ं त्यांनी जवचारल्यावर होकाराथी मान हलवून आम्ही 

चढायला चालू केलं. रस्ता पूर्ण झाडीतून िात होता झाडांवर पडर्ाऱ्या 

पाऊसाचा आवाि येत होता.  

 पुढं आम्ही एका घळीपाशी पोहचलो. त्या घळीतूनच सरळ वर 

चढायचं होतं. पावसाचा िोर 

वाढला होता आजर् त्यात 

वरून येर्ार वाहत पार्ी त्या 

घळीत येत होतं. त्यामुळं 

आता प्रवाहाच्या उलट्या 

ददशेने चढायला लागत होतं. 

एकतर सरळ चढाई आजर् 

त्यात वरून पाऊस आजर् 

पायाखाली वाहत पार्ी 

त्यामूळ चालर्ं खुप अवघड 

िात होतं. प्रत्येक पाऊल ह े

िपून आजर् खात्री करून 

टाकाव ं लागत होतं. 

दगडावरून आदळर्ाऱ्या 

आजर् िंगलातून पावसाच्या पाण्याच्या आवाि हा मधुर येत होता. 

त्यामुळं हा सगळा त्रास िार्वतच नव्हता. थोडं उठत बसत जवश्रांती 

घेत आमचं गड सर करर्ं चालू होतं.  



 धुक्यातून आता गडाची पडलेली तटबंधी ददसत होती ती बघून 

थोडं हायसं झालं. वर चढताना दगडात कोर्ाचा तरी बूट फाटलेल्या 

अवस्थेत टाकून ददलेला होता 

त्याच्या नाड्या काढून घ्याव्यात अस ंवाटत होतं गडावर कश्याच्या 

तरी कामी येतील पर् नको सोड म्हर्ून आम्ही पुढं चढू लागलो.  

 एका िागेवर जवश्रांती घेत असताना मयूरने तोंड धुयायचा 

शहार्पर्ा केला आजर् आमचं हसू अनावर झालं. नको ते शहार्पर् नको 

करू म्हर्ून सगळयांना घेऊन पुढं चालू केलं.  

 आता ती तटबंदी स्पट ददसायला लागली होती. गडावर राहायला 

असलेली गुहा जह ह्ाच वाटेवर डाव्या बािूला होती. िसिसं िवळ 

िाईल तस चढाई तीव्रच होत होती. पार्ीही िास्त िोरात खालच्या 



ददशेने वाहत होतं. ह्ा सगळयांनाच जवरोध करत आम्ही तटबंदीच्या 

डाव्या बािूने गडावर पोहचलो. गडावर सुसाट्याचा वारा वाहत होता. 

पावसाच्या पाण्याच्या आवािात जमळून तो आर्खीनच भयानक वाटत 

होता. आजर् त्यात रातदकड्यांचाजह आवाि जमसळत होता. गड 

बघण्याची आता वेळ नव्हती, िोराचा पाऊस, सुसाट्याचा वारा, आजर् 

होत चाललेला अंधार त्यामुळे गड उद्या सकाळी बघू असं ठरवून आम्ही 

त्या गुहेचा शोध घ्यायला चालू केलं.  

तटबंधी चढून वर गेलं की डाव्या बािूला एक छोटा धबधबा आहे 

त्यालाच जवसापुरचा धबधबा म्हर्तात. त्याच्या बरोबर जवरुद्ध 

बािूलाच ती गुहा आह.े पूवी ह्ा गुहेचा वापर धान्य साठवण्यासाठी 

केला िायचा, म्हर्ून जतला धान्य कोठार अस ंजह म्हटलं िायचं. गुहते 

पाच सहा िर् आरामशीर झोपतील एवढी प्रशस्थ िागा आह.े 

एकसारख्या पडर्ाऱ्या पावसामुळं गुहते पार्ी साठल होतं, त्या गुहते 

राहण्याचा पयाणय संपाला होता. पर् उन्हाळयात त्या गुहचेा 

राहण्यासाठी उपयोग होत असावा. कारर् त्या गुहते एक प्लाजस्टकचा 

कागद आजर् एक शेडनेट होतं. इथं राहायला आलेल्या लोकांनी ते परत 

घेऊन गेल ेनसावेत. पावसाचं आजर् वरून िजझपर्ारं पार्ी त्यावरजह 

होतं.  

तोही पयाणय संपल्यामुळे गडावर दसुरीकडे कुठं राहण्याची सोय 

होते का ते बघर्ं गरचेच होतं. ते बघण्यासाठी आम्ही पुढं िायचं ठरवल.ं  



 गुगलबाबा गडावरील बाकी िागांची माजहती दते होता गडावर 

हनुमान मंददर गर्ेश मंददर जशव मंददर अशी बरीच मंददरे ददसत होती 

त्यातच घळीच्या समोर असलेल्या गर्ेश मंददरािवळ रहायचं असं 

आम्ही ठरवल ंआजर् गवतातून चालायला सुरुवात केली आत्ता अंधारही 

खूप पडला पाऊसाबरोबर वाऱ्याचा वेगही वाढला होता चालत चालत 

आम्ही त्या घळीच्या तोंडापाशी गेलो पन त्या मंदीरािवळ काहीही 

ददसत नव्हतं डाव्या बािूला एक सलग अशी 4 ते 5 पाण्याची टाक होती 

आजर् पाऊसामुळे त्यात काळ पार्ी होतं टेन्ट वॉटरप्रूफ होते पर् एवढ्या 

खुल्या िागेत लावर्ं शक्य नव्हतं आजर् पावसाचा िोर वाढला तर पार्ी 

आतमद्ध ेयेण्याची शक्यता होती त्यामुळे दसुरी िागा बघर् ंगरिेचं होतं 

आम्ही उभे राजहलो होतो जतथून डाव्या बािूला पाण्याच्या टाक्याच्या 

वरच्या बािूला मोकळया िागेत जवसापुर वाडा म्हर्ून दाखवत होतं 

आजर् उिव्या बािूला झाडीमद्ध ेजशवमंददर. मयूर आजर् सुमंतला जतथेच 

थांबवून अमोलला ते जशवमंददर बघून यायला लावल ं आजर् त्या 

वाड्यामद्ध ेराहण्याची व्यवस्था होते का ते पाहायला मी गेलो.  



 पाण्याच्या टाक्यापासून वर चढून गेल्यावर गवतातून तो ददसत 

होता खेकड्यांनी केलेल्या छोट्या छोट्या जबळावर पाय ठेवल्यावर 

त्यातून पार्ी वरती येत होतं. पायाखाली काय येईल ह े सांगू शकत 

नव्हतो. आत्ता भीती वाटत होती पटापट चालत त्या िागेवर पोहोचलो. 

चारही बािूला ष्भंत व आत िाण्यासाठी एक दरवािा होता पर् छत 

मोकळा होता आजर् खालचा भाग दगडांनी बांधला होता त्यामुळे थोडं 

पार्ी साठल होतं पर् इथे टेन्ट लावायला पाऊस सोडला तर काहीच 

अडचर् नव्हती 

 

 ष्भंतीच्या कडेला टेन्ट लावल्यामुळे येर्ाऱ्या पाऊसापासून संरिर् 

होर्ार होतं. मला ही िागा राहण्यायोग्य वाटली. मी माघारी मयूर 

आजर् सुमंत असलेल्या ठठकार्ी आलो अमोल पर् तेथे आला त्याने 

सांजगतलं की मंददर छान आह ेत्यावर छत सुद्धा आह ेपर् अडचर् अशी 



होती की पावसाचे पार्ी मंददरात जशरले होते आजर् ष्पंड असल्यामुळे 

व्यवजस्थत िागा पर् नव्हती जतथे िवळ म्हशैी असल्याचे त्याने सांजगतलं 

 जतथे पार्ी असल्यामुळे आम्ही वाड्यातच रहायचं ठरवलं. मग 

आम्ही जतथे पोहोचलो सामान आतमद्ध ेठेवलं. सगळीकडे ओलसर होतं. 

मग मला त्या गुहते बजघतलेल्या प्लाजस्टक कागदाची आठवर् आली. तो 

कागद आर्ल्यावर त्याचा फायदा होर्ार होता. सुमंत आजर् मयूर ला 

मी ती खोली पूर्णपर्े व्यवजस्थत तपासायला लावली कारर् पाऊसामुळे 

साप ष्वंच ूअसण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती 

 आम्ही दोघेही तो कागद आर्ण्यासाठी जनघालो. त्या गुहचे्या 

बािूला पडका वाड्याचे अवशेर्ष होते. जतथे रहायला िागा पजहली. पर् 

खूप पडझड झालेली ददसली. आजर् कुठेच िागाही मोकळी नव्हती. 

चालत आम्ही त्या गुहिेवळ पोहोचलो  

 जतथे िवळ असलेल्या धबधब्याचे पार्ी वाढल ं होतं. त्याचा 

आवाि पर् खूप येत होता. त्या कागदाबरोबर शेड नेट पर् उपयोगी 

येईल म्हर्ून त्या दोन्ही गोटी घडी करून घेतल्या. तेव्हा मला त्या 

फाटलेल्या बुटाची आठवर् आली त्याची लेस काढून घेतली असतीस तर 

बरं झालं असतं असं वाटल.ं पर् आत्ता त्या घळीतून िार् ंअवघड होतं 

त्या दोन्ही गोटी घेऊन आम्ही माघारी जनघालो. मॅप वरं मी एक हनुमान 

मंददर पर् पाजहलं होतं. ते पर् समोर ददसलं. जतथे पर् आम्ही 

राहण्यायोग्य िागा भेटते का पाजहलं. 



 अमोल आजर् मीच जतथे िायच ं ठरवलं 200 मीटर अंतरावर 

गेल्यावर जतथे बजघतलं तर पाण्याची 3 टाकी होती आनी त्या मधल्या 

टाक्याच्या पाठीमागील ष्भंतीवर हनुमानाची मूती कोरली होती आजर् 

त्याला पूर्ण शेंदरू लावला होता जतथली व्यवस्था राहण्यासारखी नव्हती 

कारर् दक स्वतः हनुमान िी अधे पाण्यात होते थोडस पुढे िाऊन आम्ही 

तट बंदी वरून लोहगड पजहला. आत्ता सगळे पयाणय संपले होते. म्हर्ून 

आत्ता त्या वाड्याजशवाय पयाणय नव्हता. आम्ही िेव्हा परत वाड्यािवळ 

गेलो तेव्हा सुमंत आजर् मयुर आमचीच वाट बघत होते. उशीर झाला 

म्हर्ून ते आमच्यावर रागावले होते. प्लाजस्टकचा कागद टेंट खाली 

अंथरून शेड नेट दरवाज्याला लावू म्हर्िे एखाद ं िनावर आत येऊ 

शकर्ार नाही असं सुमंत म्हटला आजर् आम्ही तसं करायच ंठरवलं. 

प्लाजस्टक चा कागद दहुरेी घडी घालून खाली अंथरला. मयूर मी 

आजर् अमोल टेंट लावयला चालू केलं. पाऊस ठरमजझम पडत होता आजर् 

बाहरे हवा पर् खूप चालू होती. पाठीमागच्या ष्भंतीला जचकटून आम्ही 

समोरासमोर टेंट लावले. तोपयंत सुमंत बाहरेील दगडाचे गोटे आतमध्ये 

आर् ूलागला. त्याला ते का आनले असं जवचारलं असता तो म्हर्े दक 

िरी कोर् आलं तरी आपल्या रिनासाठी असावेत म्हर्ून आर्लेत. 

त्यावर आम्ही सगळे खूप मोठ्याने हसलो. पर् ते गरिेचं होतं. कोर्ाचं 

माजहत नाही, पर् गडावर म्हशैीचा आवाि येत होता आजर् गडावर 

डुक्कर ककंवा रानटी कुत्री असण्याची श्यक्यता होती.  



 टेंन्ट लावून झाल्यावर आतील शेडनेटला सुमन्तच्या बुटाच्या 

नाड्या सोडून बांधल्या. (असल्या कामात नेहमीच सुमंतचा बळी ददला 

िातो)नंतर दरवािाच्या दोन्ही बािूला दगड ठेऊन आम्ही बनावटी 

दरवािा बनवला आत्ता सगळं सेट झालं होतं.  

 बॅगा टेन्ट मद्ध ेघेऊन मी आजर् मयूर एका व दसुऱ्या टेंन्ट मद्ध ेसुमंत 

आजर् अमोल अस ंरहायचं ठरवल.ं ओले कपडे व रेनकोट पावसापासून 

संरिर्ासाठी टेन्ट वर टाकल.े 

 खालून आर्लेले िेवर् िेवण्यासाठी आम्ही दसुऱ्या टेन्टमद्ध ेएकत्र 

बसलो. उिेड करण्यासाठी घरून आर्लेली टॉचण चालू केली पर् जतचा 

उिेड हातभर पर् पडत नव्हता. मग लिात आलं की आपर् ती आदल्या 

ददवशी वापरली होती. आजर् ती परत चार्िंग करायची राहून गेली. 

टेंटमध्य ेजशरताना आतमध्ये दकडे वैगेरे येऊ नयेत म्हर्ून लगेच चैन बंद 

करत होतो पर् िेवायला बसल्यावर बेडकाचं एक जपल्लू समोर उड्या 

मारायला लागलं ते कसं आत आलं माजहत नाही पर् त्याला बाहरे काढर्ं 

गरिेचं होतं मग त्याला हलक्या हाताने बाहरे काढल ं आजर् मग 

आर्लेल्या बेसन भाकरीवर िो ताव मारला तो सांगण्याच्या पजलकडे. 

भूक िास्त लागल्यामुळे १० भाकरी कमी पडली  

 िेवर् झाल्यावर िरा िास्तच थंडी वािू लागली मग शेकोटी 

पेटवायची ह्ा जवचाराने आम्ही टेंटच्या बाहरे आलो. पर् खरी गंमत 

अशी की त्या माचीस मद्ध े फक्त चार काड्या जशल्लक होत्या. आत्ता 

एवढ्यात पाऊस वारा आजर् ओलावा यांचा सामना करून शेकोटी 



पेटवरं् अवघड होतं. पर् प्रयत्न करायचा ठरवल.ं पजहल्या तीन 

कांड्यावर मी आजर् शेवटी अमोलने प्रयत्न करूनपर् काही फायदा झाला 

नाही. शेवटी न पेटलेली शेकोटी तशीच सोडून आम्ही गडावर दफरायला 

बाहरे आलो बाहरे मळवली स्टेशनवरील रेल्वे हॉनण चा आवाि येत होता 

कड्यावर िाऊन आम्ही NH4 हायवे बजघतला गाड्यांच्या प्रकाशामुळे 

पूर्ण रस्ता प्रकाशमय ददसत होता आजर् गडद अंधारामुळे ते दशृ्य 

आर्खीनच छान ददसत होतं  

 आत्तापयंत भयानक वाटर्ारी शांतता पाऊस आजर् थंडी आत्ता 

छान वाटत होती. त्या संपूर्ण दकल्ल्यावर फक्त आम्ही चौघेच होतो आजर् 

सगळं शांत शांत होतं. मानवजनर्मणत शहरांपेिा दकतीतरी पटीने इथे खूप 

छान वाटत होतं. 

 इथे मोठे मोठे आवाि नव्हते, प्रकाश नव्हता. स्वतःला 

शोधण्यासाठी एकरूप होण्यासाठी सगळं पूरक अस ं वातावरर् होतं. 

बाहरे बसण्याची खूप इच्छा होती. पर् ददवसभराचा प्रवास आजर् 

पडर्ारा पाऊस यामुळे शरीर थकल्यासारखं झालंतं म्हर्ून आम्ही लगेच 

टेंट मद्ध ेजशरलो.  

सकाळी उठून बूट तपासून घाला (साप ष्वंचू वैगेरे यात असण्याची 

शक्यता असते म्हर्ून) रात्री एकटं बाहरे येऊ नका अशा एकमेकांना 

सूचना दते आम्ही पडलो होतो आजर् पडल्या पडल्या दकल्ल्याचा 

इजतहास आठवत होता ह्ा दकल्ल्याने कधीकाळी दकती वैभव ऐश्वयण 

संपन्न काळ बजघतला असेल त्याचबरोबर दकती थरारक लढाया 



बजघतल्या असतील आम्ही झोपलो होतो त्या वाड्याने काय काय 

बजघतल ेअसेल त्या प्रत्येक घटनेस जतथला दगड आजर् ष्भंत सािीदार 

असेल नाही का.........  

जवचार करता करता झोप लागली ती कंुभकर्ाणचीच. 

 

 रात्रीचा पाऊस कमी िास्त होत होता पर् झोप व्यवजस्थत झाली 

सकाळी सहा वािता उठलो अपेिेपेिा रात्र खूप छान गेली होती टेंट 

आवरून तो प्लाजस्टकचा कागद आजर् शेडनेट व्यवजस्थत घडी घालून त्या 

वाड्याच्या कोपऱ्यात ठेवल ंनंतर िरी कोर्ी कॅष्म्पंग साठी आले तरी 

त्यांना ते उपयोगी यावं नंतर सोबत आर्लेल्या सगळया गोटी अगदी 

प्लाजस्टक ची बॅग पाण्याच्या बाटल्या सगळया गोटी घेऊन आम्ही नको 

असलेला परतीचा प्रवास चालू केला  

  

  



धबधब्या िवळ आल्यावर आम्ही तोंड धुवून आलेल्या घळीच्या 

रस्त्यातून गड उतरायला चालू केलं पाऊस िरी थांबला असला तरी 

पार्ी वाहन चालू होतं पाण्याचा आवाि मंद प्रकाश अशी सकाळ यामुळे 

वातातवरन अगदी प्रसन्न झालं होतं गड उतरून आम्ही गाड्या लावल्या 

त्या घरािवळ आलो तेही नुकतेच उठल ेहोते जतथे चहा घेऊन आम्ही त्या 

िोडप्याचा जनरोप घेतला.  

 

लोहगडाच्या पायथ्यापासून ष्वंचुकडा उिव्या बािूला सोडत 

आम्ही घाट उतरायला चालू केला आत्ता आम्हाला पवना धरर्ाकडे 

िायचं होतं िाताना वाटेत...... ष्खंडीत थांबलो. 

  



 ष्खंड तशी 

खूपच छान होती 

पावसामुळे 

सगळी ष्खंड 

जहरवीगार 

झाली होती िसा 

दक जभतींला 

दफक्कट जहरवा रंग ददलाय अगदद तशीच ददसत होती छोट्या छोट्या 

गावतांनी आजर् राजहलेली िागा शेवालाने घेतली होती जतथे थोडा वेळ 

थांबून पवना धरर्ाकडे जनघालो सेष्लंग गेम मुळे पवना बरोबर िुनी 

ओळख होती धरर्ाच्या बािूला घाट उतरत असताना रस्त्याच्या 

उिव्या बािूला एक गृहस्थ ध्यानाला बसले होते पवना डॅम मागे टाकून 

आंम्ही जतकोनाच्या पायथ्याशी पोहोचलो जतकोना पेठ गावी नाश्ता 

करून पुढचा प्रवास चालू केला  



 

 पुढे आम्ही पौड या गावी पोहोचलो जतथं एक गोट मनाला खूप 

लागून गेली. रस्त्याच्या एका बािूला दोरीवर चालण्याचा मुलगी खेळ 

करत होती. जतचे वडील ढोल वािवत होते आजर् ती मुलगी हातात 

काठी घेऊन त्या दोरीवर आपला तोल सांभाळत होती. आम्ही जतथे न 

थांबता जनघून गेलो. परंतु परत ती गोट मनाला लागली. अशा ठठकार्ी 

थांबून त्यांच्या कलेला दाद दरे्ं आपलं काम असतं, पर् वेळे अभावी 

आम्ही तेथे न थांबता आमचा प्रवास व्यवजस्थत पूर्ण केला.  

  

 ज्या पद्धतीने हा प्रवास आम्ही िगलो तो आपर्ापुढे मांडण्याचा 

हा केलेला छोटासा प्रयत्न. आशा करतो की आपर्ास यातून खूप काही 

अनुभवायला जमळेल. या छोट्या प्रयत्नावरील प्रजतदियांची वाट पाहतोय  

 

गर्ेश ढोले 

फोन नंबर - +91 9657961677 

ईमेल – sahyadrivede@gmail.com 

पत्ता – मु.पो. उद्धट, ता. इंदापुर, जि. परु्,े 413104 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



दगुण दघुणट भारी 

आसेतूजहमाचल 

सुंदर हा देश 

त्या सुंदर यात्रेसाठी 

www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व िग प्रवासाची अजतशय सुंदर 

प्रवासवर्णनं आहते. तुमच्याआमच्यासारख्या लोकांनी आपापले प्रवास अनुभव 

शब्द आजर् छायाजचत्रांतून मांडले आजर् पाठवल.े ई साजहत्यच्या टीमने त्याची 

सिावट वगैरे करून त्यानंा पुस्तकरूप ददल.ं अशी शंभराहून अजधक पुस्तकं आता 

ई साजहत्यवर आहते. आजर् ही संख्या काही हिारांत िाईल याची आम्हाला 

खात्री आह.े कारर्… 

कारर् आपर् जलहीर्ार आहात. आपर् जिथे जिथे दिरायला िाल जतथले िोटो 

व वर्णनं पाठवा. आपर् जिथे रहाता त्या पठरसरातील ठठकार्ांचे िोटो व 

माजहती पाठवा. भारे्षची ष्चंता करू नका. बाकी सगळं आम्ही बघून घेऊ.  

याचा िायदा त्या त्या ठठकार्ाला भटे देर्ार यांना होईल. ककंवा परदेशात 

राहर्ार या मराठी वाचकांना त्या िागेला भेट ददल्याचा आनंद जमळेल. ककंवा 

प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे दिरू न शकर्ारे िीव 

त्याचा आनंद घेतील. वाटा. आनंद वाटा. वाटा 

आजर् वळर्ांचा आनंद वाटत रहा. 

आपल्या लेखनाची मले पाठवा. 

esahity@gmail.com  

 


