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अपचणपहत्रका
माझ्या भटकांिीच्या वेडाला जपणार्या आहण मला

सिैव प्रोत्सािन िेणार्या हप्रय आई आहण िािा याांस
िे पुस्िक सािर अपचण...

सक
ां ल्प र्ौधरी

पूवाचधच:
माझ्या ऑक्षिसच्या ग्रथं ालयात क्षवपल
ु प्रमाणात ग्रथं सपं दा

उपलब्ध आहे. असच एके क्षदवशी पस्ु तके चाळत असताना नजर
गो.क्षन.दा.ं च्या “ दगु णदशणन ” या पस्ु तकावर गेली.
शे-दोनशे पानाचं े ते छोटेखानी पस्ु तक म्हणजे अपपाच्ं या क्षवक्षवध
भटकंती मोक्षहमाच्ं या वणणनाचं ा खक्षजनाच जण.ू .. !!
प्रक्षसद्ध अशी “दहा क्षदवस दहा दगु ”ण मोक्षहम, कनाणळा, रायगर्,
रसाळ-समु ार-मक्षहपत, हररश्चंद्रगर्, राजमाची, प्रदक्षिणा इ. अनेक
रमणीय भटकंत्याच्ं या आठवणी यात क्षदल्या आहेत.
पस्ु तक घेऊन घरी आलो आक्षण एक एक प्रकरण वाचनू काढू

लागलो. अपपांची भाषा म्हणजे एकदम मनाला भरु ळ घालणारी,
वाचणार्याला एकदम आपणच त्याक्षठकाणी क्षिरतोय की काय !!
असं वाटायला लागत.

वाचता वाचता रायगर् प्रदक्षिणेचे सदर सरू
ु के ले. चहूबाजंनू ी
गर् न्याहाळताना टकमक टोक, क्षलगं ाणा, भवानीकर्ा, वाघोलीची

क्षखर्ं , वाघ दरवाजा असे उलगर्ून दाखवलेले गर्ाचे क्षवक्षवध पैलू
तसेच सभोवतालच्या घनदाट जंगलाचे सरु े ख वणणन वाचनू प्रदक्षिणा
करायची माझी ओढ अजनू च तीव्र झाली.

क्षशवज्याक्षभषेकाचा क्षदवस पण जवळ येत होता, त्याक्षनक्षमत्त
प्रदक्षिणा करण्याचं र्ोक्यात घोळतच होतं आक्षण या पस्ु तक
प्रकरणामळ
ु े मनातल्या क्षठणगीचा भर्काच उर्ाला.
मग काय क्षवचारता, एकदा ठरल्यावर मग क्षमत्रपररवारातील
टाळकी गोळा करण्याचा उद्योग सरू
ु झाला. सरु वातीला जमलेले ५
जण, परंतु ट्रेकचा क्षदवस जवळ येईपयंत त्यातील मी आक्षण प्रदीप असे

दोघेच जणं उरलो.

या सगळ्याचा पररणाम म्हणजे मी ट्रेक रद्द करण्याच्या बेतात
होतो, आदल्या क्षदवशी प्रदीपला िोन करून तशी कल्पना पण मी

क्षदली होती परंतु त्याने िोनवर दाखवलेल्या उत्साहामळ
ु े मी तो बेत रद्द
के ला.

परंतु हा उत्साह क्षकती अल्पायषु ी ठरणार आहे याची मला तेव्हा
क्षबलकुल कल्पना नव्हती........!!!!!

हिनाांक १ जून २०१४
रात्री ठरल्याप्रमाणे प्रदीपला दादर स्टेशन बाहेर भेटलो आक्षण

९:३० वाजताची क्षचपळूणला जाणारी २x२ पकर्ून आम्ही महार्ला
क्षनघालो.
गार्ीत बसल्यावर आमच्या गपपा-टपपा सरू
ु झाल्या. प्रदीप
त्याने के लेल्या अनेक ट्रेक्सचे क्षकस्से / वणणनं मला ऐकवत होता. वाटेत
बरंच ट्रॅक्षिक असल्याने आम्हाला पनवेलला पोहोचायलाच
बर्यापैकी वेळ लागला परंतु त्यापढु े ड्रायवर दादानं ी गार्ी जोरात

हाणल्यामळ
ु े आम्ही समु ारे ३:३० वाजता महार्ला पोहोचलो.
सार्ं ोशीला जाणारी गार्ी अजनू िलाटाला लागली नव्हती
त्यामळ
ु े प्रतीिा करण्यावाचनू गत्यंतर नव्हते. महार्ला पोहोचेपयंत
झोप तशी लागलीच नव्हती त्यामळ
ु े बसल्या जागी पेंग येत होती.
इतक्यात गार्ी आली आक्षण आम्ही दगु णदगु ेश्वरराची वाट कापू लागलो.

पहाटेचे साधारण ४:०० वाजत होते परंतु झोप अनावर झाल्याने
दोघानं ा कधी र्ोळा लागला समजलेच नाही. पररणामस्वरूप

पाचार्ला उतरण्याऐवजी आम्ही क्षजजाऊ समाधीच्या पण पढु े एखाद
क्षकलोमीटर वर उतरलो. (नशीब मधेर् जाग आली नािीिर
हबनहिक्कि साांडोशीला पोिोर्लो असिो...!!)

पहाटेचे ४:४५ वाजलेल,े आजबू ाजल
ू ा क्षमट्ट काळोख (र्ोळे
सरावले नसल्याने) , वाहत्या वार्यामळ
ु े जाणवणारा हवेतला क्षकंक्षचत
गारवा अशा वातावरणात आम्ही रायगर्ापासनू समु ारे ४ क्षकमी

अंतरावर उभे होतो.
बॅगेतनू टॉचण बाहेर काढला आक्षण चालायला सरु वात के ली. २-४
पावल जात नाही तो रस्त्याच्या बाजल
ू ा “नजर िटी, िुर्चटना र्टी”

हा राज्य सरकारचा मौक्षलक संदश
े दृष्टीपथास पर्ला आक्षण आमच्या
जखमेवर अजनू च मीठ चोळल्यासारख झालं. स्वत:वरच चर्िर्त
आम्ही भरभर पावलं उचलू लागलो.

आम्िी साधारण अधाच हकलोमीटर र्ाललो असू िो
माझ्यासाठी धोक्यार्ी र्ांटा वाजली!! सोबत आलेला प्रदीप

सारखा धापा टाकायला लागला, ते पाहून माझे धाबेच दणाणले.
क्षदवसभरात काय घर्णार आहे याची जणू पवू णसचू नाच होती ती....
मजल दरमजल करत आम्ही क्षजजाऊ साहेबाचं ी समाधी पार

के ली. एकुलत्या एका टॉचणच्या झोतात वार्ा क्षदसतोय का ? याचा
क्षनष्िळ प्रयत्न करून पक्षहला. एकूणच अक्षतशय संथ गतीने आम्ही
रायगर्ाकर्े वाटचाल करत होतो.
साधारण ७:०० वाजण्याच्या समु ारास आमची पायगार्ी क्षचत
दरवाज्याजवळ येऊन पोहोचली. क्षतकर्े पोहोचलो आक्षण
नजरे समोरचे दृष्य पाहून अिरश: क्षदग्मढू झालो. नभोपटलावर

उलगर्णारी मोहक सकाळ पाहून पाय जागच्याजागी क्षखळले गेले.

नकळत हात कॅ मेर्याकर्े वळले आक्षण सयू णनारायणाने
क्षचतारलेल ते संदु र क्षचत्र आम्ही आमच्या कॅ मेर्यात कै द करून घेतल.ं
यानंतर आम्ही आमचा मोचाण वळवला क्षतथनू जवळच
असणार्या वाघबीळाकर्े!!!

वार्ाबीळार्ी वैहशष्ट्यपूणच रर्ना

वाघाबीळाच्या वैक्षशष्ट्यपणू ण रचनेमळ
ु े येथनू आपण पाचार् आक्षण
छत्री क्षनजामपरू / रायगर् वार्ी या दोन्ही बाजसू नजर ठे वू शकतो.

यानतं र सरू
ु वात झाली दगु णदगु श्वरे राच्या प्रदक्षिणेची, झार्ांच्या
सावलीमळ
ु े आक्षण वाहत्या वार्यामळ
ु े क्षकंक्षचत गारवा अजनू जाणवत

होता.
थोर्याच वेळात आम्ही र्ांबरी रस्ता सोर्ून पायवाटेला लागलो.
वाट व्यवक्षस्थत मळलेली असनू सोबत क्षदशादशणक बाणही काढलेले

आहेत. महाराजांच्या काळापासनू क्षहरकणवार्ीत राहणार्या
अवकीरकर कुटुंबातील १४ व्या क्षपढीतील भटक्यांचे सपु ररक्षचत
श्री. रे वा भाऊ दर वषी या मागाणवर एकट्याने MARKING चे काम
करतात.

वाटे वरील हिशािशचक बाण

थोर्याच वेळात आम्ही खाली असणार्या रायगर्वार्ी मध्ये
येऊन पोहोचलो. प्रदीपच्या थकव्यामळ
ु े श्री. रमेश ढवळे याच्ं याकर्े

जरा वेळ क्षवसावलो. वार्ी तशी छोटीशीच… १०-१५ घराचं ी वस्ती,
सभोवताली शेतं पसरलेली आक्षण त्यात भाताच्या पेंढया ठे वण्यासाठी
वासे गार्लेल,े असं एकंदर क्षतचं स्वरूप!!!

क्षतथनू पढु े आल्यावर दरू वर टकमक टोकाचे दशणन झाले.
क्षहरकणीचा खळगा पार करून आम्ही मशीद मोचाण खाली पोहोचलो.

क्षतथनू कोसळणारा कर्ा पाहून “दीर् गाव उंच ताशीव कर्ा” हे
महाराजानं ी के लेले वणणन क्षकती यथाथण होते याची प्रक्षचती आली.

एव्हाना सकाळचा गारवा घामाच्या धारांमद्धे पररवक्षतणत झाला
होता. उन्हानी र्ोकं वर काढायला सरु वात के ली होती, जसजसं ऊन

वर येत होतं तसं प्रदीपचे पाच क्षमक्षनटाचं े ब्रेक वाढत होते.
बिाणळ प्रदेशात राहणार्याला सहारा वाळवटं ात आणनू
सोर्ल्यावर जी अवस्था होईल तशी अवस्था प्रदीपची झाल्यासारखी

वाटत होतं. एकूणच पररक्षस्थक्षत पाहून मला राहून राहून एकच प्रश्न
पर्त होतं की “ प्रदीपने याआधी के लेली पन्हाळा-क्षवशाळगर्
भटकंती मोहीम कशी के ली असेल ?? ”

आता पयंत आम्ही काटेकुटे तर्ु वत महादरवाजाच्या खाली
येऊन पोहोचलो होतो, इथनू टकमक, खानचू ा क्षर्ग्गा, वारंगीचा र्ोंगर

आक्षण दरू वर कोकणक्षदवा व कावळ्या क्षखर्ं नजरे स येत होते.

गर्ाच्या पायथ्याखालील जगं लात करवदं , आंबा, िणस आक्षण
इतर बरीच िळझार्े आहेत. प्रदीपने ट्रेकचा एकूणच गहृ पाठ चागं ला

के ला असल्याने क्षमळणारी िळं घेऊन जाण्यासाठी मोठी क्षपशवी
आणली होती, परंतु अजनू मनासारखा फळलाभ प्रदीपला होत
नव्हता.

“ सब्र का िल मीठा होता है ” असं म्हणतात, पण इथे प्रदीपचा
संयम पणाला लागलेला आक्षण इतक्यात आम्हाला ते क्षदसल.ं .....

जॅकफ्रूट र्ा जॅकपॉट

एका मोठया िणसाच्या झार्ाला शेकर््यानं ी िणस लगर्ले
होते. जॅकफ्रूटर्ा जॅकपॉट लागल्यार्े भाव प्रिीपच्या र्ेिर्यावर

ओसडां ू न वािि िोिे. प्रदीप साठी एक बर्यापैकी िणस मी
झार्ावरून उतरवला पण त्यानी आग्रह करून माझ्यासाठीपण एक
िणस घ्यायला लावला.

काढलेले िणस क्षपशवीत ठे वतोय तोपयंत प्रदीपनी घोषणा के ली
की वयोमानामळ
ु े क्षपशवी उचलू शकत नाही त्यामळ
ु े के वळ
नाईलाजस्तव मला ते िणस उचलावे लागले.

वाढतं ऊन, खांद्यावर बॅग आक्षण आता हातात आलेल हे
साधारण २०-२५ क्षकलोच वजन यामळ
ु े आमचा आधीच हळू

असलेला वेग अजनू च मदं ावला.
शेवटी आम्ही आळीपाळीनी ते िणस उचलू लागलो आक्षण
थकून भागनू आम्ही एकदाचे रायनाक समाधीपाशी पोहोचलो. दशणन

घेऊन क्षतथेच थोर्ा वेळ आराम के ला आक्षण पढु े क्षनघालो.

समाधी पार करून आम्ही टकमक टोकाला वळसा घालनू पढु े
क्षनघालो. आभाळात बाणासारखं घसु लेलं टकमक टोक चहूबाजंनू ी

न्याहाळण्याचा अनभु व अक्षतशय क्षवलिण होता. मनोमन भवानीकर्ा,
टकमक आदी मागण “VIRGIN CLIMB” करणार्या सवणश्री क्षहरा
पंक्षर्त यांचे स्मरण के ले.

वाटे िील टकमक पायथ्यार्ी पाटी.

टकमक पायथ्यापासनू करवंदीचं गच्च रान सरू
ु होतं. त्यात मधनू
मधनू आब्ं याची झार्ंसद्ध
ु ा आम्हास खणु ावत होती. जाळीतला तो
टपोरा रानमेवा पाहून आमच्या तोंर्ाला पाणी सटु ायला लागलं.
पररणामी िणसाचं ओझं वाटेतच सोर्ून आम्ही झार्ीत घसु लो
आक्षण अगं ावर उमटणार्या ओरखर्याचं ी पवाण न करता हात - तोंर्
क्षचकाने बरबटेपयणन्त मनसोक्त करवदं हादर्ली.

टपोरा रानमेवा.

करवंदांची मेजवानी आटोपनू आम्ही पढु े क्षनघालो. पोट
बर्यापैकी भरल्यामळ
ु े आम्ही झपझप पावलं उचलू लागलो परंतु
प्रदीपचा थकव्यामळ
ु े आम्ही म्हणावं क्षततक्या वेगाने वाट कापू शकत
नव्हतो.
क्षततक्यात क्षशकारी कुत्रयाच
ं ं भक
ंु णे ऐकू आले आक्षण सोबतच
दोन घरं दृक्षष्टपथास पर्ली. प्रदक्षिणेच्या वाटेवर या आर्रानात घरं
कुठून आली याचच मला कुतहू ल वाटायला लागल.ं प्रदक्षिणेच्या
वाटेवर लागणारी ही शेवटची मानवी वस्ती, यानतं र प्रदक्षिणा सपं ेपयंत
घनदाट जंगल !!!!!
क्षशवकाळात ज्याचा राजकीय कै दी ठे वण्यासाठी वापर के ला
जायचा अश्या बेलाग आक्षण दगु णम क्षलगं ाण्याचे इथनू िार सरु े ख दशणन
होते.

क्षलंगाणा दशणन करून आम्ही क्षनवर्ुंगाच्या खळग्याच्या क्षदशेने
क्षनघालो. सोबतीला घेतलेले िणस आता आमचा अतं पाहत होते,
पररणामस्वरूप मी प्रदीपला क्षनवाणणीचा इशारा क्षदला की “ मी आिा
िे फणस यापढु े उर्लणार नािी, िुला फणस र्री न्यायर्ा

असेल िर उरलेला रस्िा िूर् िे उर्ल !! ” .
हा सचू क इशारा क्षमळाल्यानतं र प्रदीपने देखील जास्त मोह न
बाळगता होकार क्षदला आक्षण अशा प्रकारे इतकी मेहनत करून
उचलनू आणलेले ते िणस आम्ही वाटेत सोर्ून क्षदले.
एव्हाना साधारण दपु ारचा १ वाजत होता. आम्ही सातक्षवणीचा
खळगा पार करून वाघोली क्षखर्ं ीच्या क्षदशेने क्षनघालो होतो, परंतु
घनदाट जगं ल आक्षण क्षखर्ं ीचा तीव्र चढ आम्हाला जेरीस आणत
होता. प्रदीप तर आता अिरशः ४-५ पावलांनातर बसायला लागला
होता. प्रदीपच्या थकव्यामळ
ु े आम्हाला जंगलातच रात्र होईल अस
वाटायला लागला होतं.

घर््याळात २ वाजत आले होते , वाघोली क्षखर्ं ीत येऊन आम्ही
पोचलो होतो, परंतु प्रदीप जो क्षतथे बसनू पर्ला तो क्षतथनू हलायच
नाव घेत नव्हता शेवटी मी हळू हळू पढु े क्षनघालो तसं महाराजाचं ी
गार्ी हलली.
आता पढु े उतार असल्याने मी भरभर चालत होतो, क्षखर्ं ीखाली
झार्ी जरा क्षवरळ असल्याने ऊन अजनू च टोचत होतं, म्हणनू मी वेग
वाढवनू वाघ दरवाज्याखाली जाऊन बसलो. जवळ असलेल्या
पाण्याचा शेवटचा घोट घशाखाली उतरवला, यापढु े पाणी पण
संपलेल त्यामळ
ु े लवकरात लवकर क्षहरकणवार्ी गाठण क्रमप्राप्त होतं.
वाघ दरवाज्याखाली बसनू मी प्रदीपची वाट बघत होतो.
वाटेवरील सस्ु पष्ट बाणामं ळ
ु े क्षदशा चक
ु ण्याचा िारसा संभव वाटत
नव्हता परंतु १५ – २० क्षमक्षनटं झाली तरी प्रदीपचा काही पत्ता नाही
म्हटल्यावर माझ्या र्ोक्यात शंकेची पाल चक
ु चक
ु ली.

प्रदीपला आवाज देत मी बाराटाकीच्या खळग्यापयणन्त जाऊन
आलो पण याचा कुठे काहीच पत्ता नाही, आवाजाला पण प्रक्षतसाद
येत नव्हता. १५-२० क्षमक्षनटं शोधण्याचा क्षनष्िळ प्रयत्न करून मी
तर्क धावतच क्षहरकणवार्ी कर्े क्षनघालो. उन्हामळ
ु े जीव नकोसा

झालेला पण तशाही पररक्षस्थतीत पाय दामटवत एकदाचा काळकाई
क्षखर्ं पार करून क्षहरकणवार्ीत पोहोचलो.
लागलीच रोप-वे च्या क्षतकीट क्षखर्कीवर जाऊन रे वा भाऊंची
चौकशी के ली , ते येईपयंत जेवण आटोपनू घेतले. रे वा भाऊ
आल्यावर त्यांना सगळा घर्लेला क्षकस्सा सांक्षगतला ते पण
माणसु कीची जाण ठे वत हातातली शेतीची काम बाजल
ू ा सोर्ून

लगेच माझ्यासोबत यायला तयार झाले.
बॅग क्षतकर्ेच ठे ऊन िक्त पाणी व टॉचण घेऊन मी आक्षण रे वा
भाऊ साधारण ४:३० च्या समु ारास काळकाई क्षखर्ं ीच्या क्षदशेने
क्षनघालो.

वाटेत जाता जाता रे वा भाऊ चौकशी करत होते आक्षण त्यांची
नेहमीची पठर्ीतली शीळ घालत होते.
“ वार् वगेरे कोणत्यािी जनावरला आम्िी भीि नािी फक्त
पायाखाली सरपटणार्या प्राणयाांना र्ाबरिो, त्यामुळे जे कािी
करायर्य िे अांधार पडायच्या आि........... अांधार पडल्यावर
मी जांगलाि पाऊल पण टाकणार नािी ” रे वा भाऊ मला
सचू नावजा दम भरत होते.
“ ज्याअर्थी िुझा हमत्र वार् िरवाज्याला आला नािी
त्याअर्थी िो सरळ खाली गेला असणार, आपण एक काम
करू... वार्ोली पयंि जाऊन येऊ. माझ्या मिे िो त्यार् हिशेने
गेला असेल” रे वा भाऊ त्याचं ा ६ तपाचं ा अनभु व लावनू मला संगत
होते.
आमचं शोधसत्र सरू
ु होऊन साधारण अधाण तास झाला असेल
तेवढ्यात आम्हाला रे वा भाऊ देत असलेल्या क्षवक्षशष्ट प्रकारच्या

क्षशळे ला क्षदलेला प्रक्षतसाद ऐकू आला. आम्ही तर्क
आवाजाच्या क्षदशेने क्षनघालो, जगं लातनू काळकाई क्षखर्ं ीच्या इकर्ून
बाहेर क्षनघनू आम्ही

वाघोलीला जाणार्या रस्त्याला लागलो.

क्षशळे च्या आवाजाची तीव्रता हळू हळू वाढत होती आक्षण इतक्यात

आमचे वीर एका गावकर्यासोबत येताना आम्हाला क्षदसले व आम्ही
सटु के चा क्षनश्वरास टाकला.
पाणी सपं ल्यामळ
ु े प्रदीपची क्षबकट अवस्था झाली होती.
प्रमाणाबाहेर थकलेला प्रदीप आम्ही भेटल्यावर मटकन खालीच
बसला आक्षण सोबत आणलेल पाणी त्याला देऊन आम्ही पण जरा
वेळ क्षवसावलो.
प्रदीप बोलायला लागल्यावर आम्हाला समजलं की तो वाट
चक
ु ू न सरळ खाली गेला होता पण लिात आल्याने तो पन्ु हा मळ
ू
रस्त्याला लागला आक्षण या वेळात मी त्याला बाराटाकीच्या खळग्या
पयणन्त शोधनू क्षहरकणवार्ी गाठली होती.

परंतु प्रदीप प्रदक्षिणा संपवनू काळकाई क्षखर्ं ीतनू बाहेर
पर्ल्यावर उजवीकर्े वळण्याऐवजी र्ावीकर्े वळला व वाघोलीच्या
क्षदशेने क्षनघाला.
संध्याकाळचे ६:०० वाजत आलेल,े गावातनू महार्ला जाणारी
शेवटची एसटी क्षनघनू गेलेली, दोघांमध्ये खासगी गार्ी
परवर्ण्यासारखी नव्हती आक्षण महार्ला पोहोचनू ही रक्षववार
असल्याने उभ्याने मबंु ईपयणन्त जाणं प्रदीपला झेपलं नसतं त्यामळ
ु े
नाईलाजस्तव आम्ही रात्र गर्ाखालीच काढायचं ठरवलं.
रमतगमत आम्ही क्षतघं पन्ु हा क्षहरकणवार्ीच्या क्षदशेने क्षनघालो.
जाता जाता ओळख पाळख झाली, मबंु ईचे म्हणल्यावर रे वाभाऊंनी
क्षहरा पक्षं र्त, श्याम ठोसर, नक्षचके त, बाळं (वसंत) क्षलमये, क्षकशोर,
क्षदलीप झंजु ारराव आक्षण बर्याच जणांची चौकशी माझ्याकर्े के ली.
पैकी मी जेवढ्यांना ओळखत होतो त्यांची ख्याली - खश
ु ाली
कळवली.

रे वा भाऊंच्या घरी पोहोचल्यावर आम्ही हात तोंर् धवु नू जरा
ताजेतवाने झालो. प्रदीप अक्षतथकव्यामळ
ु े लगेच झोपनू गेला तर मी
आक्षण रे वा भाऊ गपपा मारत बसलो.
क्षकस्से सांगता सांगता गार्ी त्यांचा जनु ा सोबती क्षहरा पंक्षर्त
याच्ं यावर आली. क्षलगं ाणा , भवानीकर्ा , टकमक आदी सळ
ु के /
कर्े क्षहरानी कसे पक्षहल्यादं ा के ले याचे रसभरीत वणणन भाऊ सागं त
होते. सह्याद्रीचा सपु त्रु श्री. संतोष गजु र ३० क्षर्सेंबर १९७९ साली
कसा काळाच्या पर्द्याआर् गेला आक्षण त्याचं े ३ क्षदवसाचं े पाक्षथणव
क्षहरा आक्षण भाऊंनी क्षमळून कसे काढले हे ऐकूनच शहारा आला.
रात्र चढत होती पण भाऊंचे क्षकस्से सपं त नव्हते, आपल्या
अनभु वाची पोतर्ीच जणू ते माझ्यासमोर ररती करत होते. क्षकती रात्र
जागवली, कधी र्ोळा लागला काही समजलेच नाही !!!!!
दसु र्या क्षदवशी सकाळी भाऊंचा क्षनरोप घेतला आक्षण आमच्या
अगम्य प्रदक्षिणेची इक्षतश्री के ली.

अहवस्मरणीय क्षण :
 रम्य सयू ोदय.
 पायथ्यापासनू पाक्षहलेल टकमक टोक.
 जाळीतली करवंद आक्षण रानमेवा.
 वाघोलीचं घनदाट जंगल.
 रे वा भाऊंचे क्षकस्से.
प्रिहक्षणेर्े धारकरी:
 संकल्प चौधरी.
 प्रदीप लाहोटी.

