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आडवाटांचे देणे

नमस्कार दोस्तहो!!
रोजच्या धावपळीच्या आयुष्यातून िनवांतपणा शोधत ड गरदऱ्या पालथ्या घालायला
सुरुवात करून तुम्हाला अनेक वष झाली असतील. अस्सल ेकरची वणर्ने वाचून त्यानुसार
स्वत:ला त्यात बसवण्याचा य ही करून झाला असेल. मनात आलं की पाठीवर (कायम भरून
तयार असलेली) सॅक टाकू न भटकणं आता सवयीचं झालं असेल. सगळं जग ि के ट मॅच कवा
ल समारं भ अशा मोहमयी गो त अडकले होते, कवा िथएटरमधल्या उबदार खुच्यावर बसून
थंडगार वातावरणात, अगदी जवळ बसून (कु णाच्या हा

तुम्हाला पडला नसणार याची

आम्हाला खा ी आहे) वेळ घालवत होते, तेव्हा आपण स्वत: मा काय के लं होतं ते आठवतंय
ना?
उजाडण्य़ाची वाट बघत रे ल्वे प्लॅटफ़ॉमर्वर रा

काढली होती, वाटेतल्या एखा ा

दगडावरच पाठ टेकवली होतो, सूय दय-सूयार्स्ताचे फोटो घ्यायला छाती फु टेपयत क
िदशेने धावला होतो, बाहेर पडणाऱ्या पावसाच्या आिण रातिक

ाच्या

ांच्या िकरिकऱ्या म्युिझकच्या

साथीने गुहत
े ेकी गाण्यांची मैफल भरवली होती. अंधारात, पाऊस त डावर झेलत राजांचे
मावळे असल्यागत नदी-नाले-िचखलगाळ तुडवला होता (आिण मु ामाला पोहोचलो तेव्हा
पायातून बूट शेवटी ओढू न काढावे लागले होते!)."घरी आराम करायचं सोडू न इथे मरायला
यायला कु णी सांिगतलं होतं" हा

जेव्हा जेव्हा पडला होता तेव्हा पुढच्याच वळणावर

एखा ा झऱ्याने, एखा ा बुलबुल-ससाण्याच्या शयर्तीने, एखा ा नाजूक फु लाने
आकाशातल्या नक्ष ांच्या स

कवा

ाने त्याचं उ र परस्पर देऊन टाकलं होतं.(पुढे पुढे मा हा

कधी पडलाच नाही!) कु ठल्याही

ेकमध्ये िमसळ-पाव खाल्ला नाही आिण एकदा तरी

िनसगार्च्या साि ध्यात "दान" के लं नाही तर
पाणीसाठे सोडू न इतर

ेक िनष्फळ ठरतो, तसेच

ेकमध्ये नैसिगक

आंघोळ करणे हे पाप असते या िवचारांवर िन ा ठे ऊन राजांच्या

जयघोषात कधी तोरणा-राजगड, तर कधी रतनगड-हिर ं गड, कधी पन्हाळगड-िवशाळगड
तर कधी खांडस-भीमाशंकर अशा वाऱ्या के ल्या होत्या! (आिण फावल्या वेळात

े कगने

आम्हाला काय िदलं, कवा मी ेक का करतो अशा चचामध्येही सहभागी झालो होतो!)
शहरातल्या रं गीबेरंगी दुिनयेपेक्षा स ा ीच्या सहवासातली रं गाची दुिनया अिधक
मोहक आिण अस्सल आहे हे आपण के व्हाच स्वत:शी कबूल के लं आहे! आिण म्हणूनच एखादा
िच पट पुन्हा पुन्हा बघावा तसं दर उन्हाळा-पावसाळा-िहवाळ्यात त्याच ओढीने आजही तेच
िकल्ले, तेच उतार, तेच बुरूज, तेच दरवाजे, त्याच कातळ-कपारी, त्याच अवघड पायवाटा
आपण तुडवत असतो. अथार्त "सवर्

कारचे िवरोध" (सूज्ञांस अिधक सांगणे नलगे!) मोडू न

काढू न हे करावं लागतं हे खरं च! पण "हे कायर्" व्हावे ही तो

चीच इच्छा!! कदािचत या

े कगमुळेच आपण दैनंिदन जीवनातसु ा ेकरच्या खाक्यानेच वागतो. कचरा इकडे-ितकडे
टाकत नाही, पाणी जपून वापरतो, िखशात सदैव एक टॉचर् घेऊन िफरतो, कशाशीही काहीही
त डी लावून खाऊ शकतो, कु ठे ही adjust करू शकतो, इतर पयर्टनस्थळांच्या िठकाणी
चाललेला िथल्लरपणा पाहून आपलं र

खवळतं इ. इ.

"दुगर् दुगर्ट भारी" या न ा ई-पुस्तकांच्या मािलके त आम्ही आपल्यासोबत करणार
आहोत महारा ातल्या पिरिचत-अपिरिचत गडकोटांची ई-या ा! आपण नवखे असाल तर
मागर्दशर्क म्हणून आम्ही आपल्या सोबत असू आिण अ ल भटके असाल तर आपल्यासाठी ही
जुन्या सदाबहार आठवण ची या ा असेल. एका पुिस्तके त एक-दोन िकल्ले, त्यांची ऐितहािसक,
भौगोिलक मािहती, वैिशष्

े, वासाचे तपशील इ सवर् मािहतीने पिरपूणर् अशी ही मािलका

असेल. दुगर् मंतीचं एक रे कनर म्हणूया हवंतर! :)
आपल्यासारख्या अ ल भटक्यांच्या स्वागताला आडवाटाही सजवून सदैव तयार
असणाऱ्या आपल्या लाडक्या स ा ीमधल्या दुगर् मंतीला - चला, िनघूया!
- निचके त जोशी
(संपादक, दुगर् दुगर्ट भारी)

स्तावना

नमस्कार दोस्तहो!
rayaroSvar…Baaor talau@yaatlaM AsaM ek izkaNa jyaacaI naaL [ithasaaSaI sauwa jaaoDlaI gaolaI Aaho AaiNa
maavaLatlyaa inataMt sauMdr inasagaa-SaIhI.C~ptI iSavarayaaMnaI rayaroSvaravar ihMdvaI svarajyaacaI Sapqa Gao}na saavaBaaOma%vaacaI mauhut-maoZ raovalaI.rayaroSvaracyaa Aasapasacaa maulauKhI tsaa [ithasaat maanaacaM sqaana p`aPt
kolaolaa.payaqyaacyaa karI gaavaatIla kanhaojaI AaiNa baajaI sajao-rava jaoQao yaaMnaI Aaplyaa tlavaarIcaM paNaI Sa~Ulaa
Anaokda pajalaM.ihrDsa maavaLyaatlyaaca baajaIp`BaUMnaI Aaplyaa SaaOyaa-naM gajaapUrcaI iKMD A%yaMt ibakT pirsqaItIt
laZvalaI AaiNa tI savaa-qaa-naM pavana kolaI.rayaroSvar puNyaapasaUna hakocyaa AMtravar jarI AsalaM trI ‘iTpIkla’
SahrI gaaoMgaaTapasaUna iktItrI dUr Aaho.[qaM yaavaM to sar%yaa vaYaa-kaLI.ihrvaa[-naM bah$na AalaolaM rayaroSvaracaM
pzar AaiNa %yaavarcyaa manamaaohk ranafulaaMcaI inasagaa-nao mau@thsto kolaolaI ]QaLNa DaoLo Ba$na phavaI.vaaTovarcyaa
SauBa` p`pataMcyaa jalaQaara AMgaavar Gyaavyaat AaiNa rayaroSvar ¹ koMjaLcaa AasamaMt p`%yaok vaoLI navyaanao
AnauBavaavaa.inasagaa-cyaa yaa vardhstamauLM T/oksa-p`maaNaM hLUhLU [qaM fulaaMcaa AByaasa krNaa¹yaa AByaasakaMcaIhI
gadI- vaaZU laagalaI Aaho.Saojaarcaa koMjaLgaDhI %yaacyaa paya¹yaaMcyaa maagaa-mauLo AaiNa %yaava$na idsaNaa¹yaa inara
Kao¹yaacyaa tsaMca Qaaoma QarNa pirsaracyaa Ap`itma doKavyaamauLo hLUhLU BaT@yaaMcyaa nakaSaavar sqaana imaLvat
Aaho.rayaroSvaracaM pzar kaoLoSvarÊnaaiKMdÊmahabaLoSvar yaa Ajas~ pva-taMnaI vaoZlaolaM Aaho.pavasaaLyaat ha
sagaLaca p`doSa ihrvaagaar haotao AaiNa T/oksa-saazI pva-NaI zrtao.tovha naohmaIcyaa zrlaolyaa izkaNaaMnaa Aaja sau+I
Va AaiNa calaa eka ‘prfo@T’ BaTkMtIlaa….

-

कार ओक

(अितथी संपादक)

रायरे र
भौगोिलक स्थान व जाण्याचे मागर्
अक्षांश-रे खांश - १८0 ३' उ र आिण ७३0 ४४' पूवर्,
उं ची - ४५८९ फू ट (अंदाजे १४०० मी)
दुगर् कार – पठारी देश
ेणी – मध्यम
शेजारीपाजारी -

]<ar : vaatavarNa svacC Asalyaasa laaohgaDÊivasaapUrÊtuMgaÊitkaonaa.
dixaNa : mahabaLoSvarÊmakrMdgaDÊp`tapgaD.
]<ar : inara nadIcaM KaorM.
pUva- : paMDvagaD va Qaaoma QarNa.

जाण्याचे मागर्

puNao ijal(atIla Baaor yaa talau@yaacyaa gaavaajavaL ho igairsqaana vasalaM Aaho..ijatkM AnagaD
ittkcaM rmaNaIya! sar%yaa pavasaaLyaat AavajaU-na BaoT doNyaasaarKM T/oksa-cyaa h@kacaM izkaNa.%yaat
punha raoihDaÊkoMjaLgaDÊkmaLgaD yaaMsaarKo ikllaohI yaa T/okmaQyao samaaivaYT krta yaot Asalyaanao
BaT@yaaMcaI gadI- rayaroSvaravar baara maihnao Asato.rayaroSvarlaa jaaNyaacao Anaok maaga- Aahot.%yaatlaa
savaa-t saaoyaIcaa maaga- mhNajao Baaor ho talau@yaacaM gaava gaazUna itqaUna AaMbavaDo ¹ iTToGar maagao- kaolao- gaava
gaazayacaM.yaalaa gaayad¹yaacaI vaaT AsaM naava Aaho.dusarI vaaT mhNajao Baaor ¹ mahaD rs%yaavarIla
dapkoGar gaavaatUna QaainavalaI maagao- rayaroSvaravar jaaNaarI vaaGad¹yaacaI vaaT.itsarI vaaT karI yaa
baajaI jaoQyaaMcyaa [ithasap`isaw gaavaatUna jaaNaarI saaMbard¹yaacaI vaaT tr cavaqaI koMjaLgaDahUna
DaoMgarvaaTonao rayaroSvarlaa jaaoDlaI gaolaolaI Svaanad¹yaacaI Aqavaa saUNad¹yaacaI vaaT.nava#yaa T/oksa-laa
kaolao- gaavaamaagao- jaaNaarI vaaT hI saaoyaIcaI Aaho.kaorlyaahUna inaGaalaM kI maaozI gaaDI jaa} Sakola Asaa
kccaa rsta rayaroSvar pya-Mt gaolaolaa idsatao.laaohgaD ikMvaa kaoqaLIgaDacaa ‘ifla’ doNaa¹yaa yaa
vaaTovar QabaQabyaaMcaI raMga Aaho.saPToMbar maQyao yaa saMpUNa- maagaa-var tsaMca rayaroSvarcyaa mau#ya pzaravar
ranafulaaMcaa AxarSa: gaailacaa AMqarlaolaa idsatao.saumaaro dID tasaat AapNa rayaroSvarcyaa SaovaTcyaa

TPPyaat paohaocatao.AilakDoca [qaM roilaMga AaiNa eka AvaGaD izkaNaI laaoKMDI ijanaa basavalaolaa
Aaho.ASaa rItInao }na¹pavasaacaa KoL AnauBavat AaiNa QabaQabyaaMcaI majaa lauTt ha caZa[-caa p`vaasa
rayaroSvarcyaa mau#ya pzaravar yao}na qaaMbatao.
मागोवा इितहासाचा
rayaroSvarcaa ]pyaaoga ha laYkrI kamaasaazI kolaa gaolyaacao ]llaoK imaLt naahIt.rayaroSvarcao
dovasqaana ho A%yaMt p`acaIna Asalao paihjao Asaa tk- %yaacyaa AMtga-t rcanaova$na laavata yaotao.saQyaa
yaa maMidracaa ijaNaao-war Jaalyaanao %yaacaI maUL baaMQaNaI laxaat yaot naahI.iSavaajaImaharajaaMnaI ihMdvaI
svarajyaacaI Sapqa [qaM GaotlaI Asao maanalao jaato.ihrDsa maavaLatIla yaa iSavaalayaacaa samaavaoSa
pMtsaicavaaMcyaa Baaor saMsqaanaat haota.
गडाचा फे रफटका
rayaroSvarcao mau#ya AakYa-Na mhNajao %yaavarIla p`acaIna iSavaalaya.rayaroSvarvar rahNaa¹yaa jaMgama
laaokaMkDUna SaMkracaI pUjaaAcaa- kolaI jaato.AaQaI klpnaa do}na zovalyaasa yaa ga`amasqaaMkDo
jaovaNaacaIhI saaoya haoto.dovasqaanaacyaa saBaamaMDpatUna AatmaQyao Aalyaavar mau#ya gaaBaa¹yaat p`vaoSa
haotao.[qaM iSavaipMD va naMdI Aaho.baakI kaoNa%yaahI dovataMcyaa maUtI- [qaM naahIt.saaQaI pNa AakYa-k
rcanaa ho rayaroSvarcao mau#ya vaOiSaYTya.baakI [qaM pahNyaasaarKM kahI naahI.pNa sauMdr AaiNa maaohk
rMgasaMgatIcyaa fulaaMnaI bahrlaolaM rayaroSvarcaM pzar mhNajao T/oksa-saazI naMdnavanaca ! vaoL Asaola tr
saumaaro ek savvaa tasaacaI payapIT k$na Saojaarcyaa koMjaLgaDavarhI jaata yaotM.ikMvaa kaoLoSvaracyaa
pzaramaagao- kmaLgaD gaazta yaotao.tIna caar idvasa hataSaI AsatIla tr
raoihDa¹rayaroSvar¹koMjaLgaD¹kaoLoSvar¹kmaLgaD¹mahabaLoSvar Asaa jaMgaI T/okhI iKSaat Gaalata
yaotao.

कजळगड
भौगोिलक स्थान व जाण्याचे मागर्
koMjaLgaD ha vaa[-cyaa [-Saanyaosa saumaaro 18 ik.maI AMtravar SaMBaU mahadova yaa DaoMgarraMgaotIla eka
DaoMgaravar baaMQaNyaat Aalaa Aaho.yaacaI samaud`sapaTIpasaUnacaI ]McaI AsaUna ikllyaacyaa DaoMgaravarcaa
mau#ya sauLka ho %yaacao AakYa-Na Aaho.
AxaaMSa ¹ roKaMSa ¹ 18’01” AxaaMSa Ê 73’44” roKaMSa
उं ची - ४२७० फू ट (अंदाजे 1302 maI.)
duga-p`kar ¹ DaoMgarI ikllaa
EaoNaI ¹ maQyama
gaDacaI [tr naavao ¹ koLMjaaÊ manamaaohnagaD
SaojaarIpajaarI ¹ pUva- : paMDvagaD va Qaaoma QarNa
]<ar : inara Kaoro
dixaNa : kaoLoSvarÊkmaLgaD va mahabaLoSvar

जाण्याचे मागर्

koMjaLgaDavar jaaNyaasaazI BaaorhUna AaMbavaDo ¹ iTToGar maagao- kaorlao gaava gaazavao.kaorlyaasaazI
BaaorhUna KasagaI vaahnao va esa.TI.caI saaoya Aaho.rayaroSvar va koMjaLgaDcaa payaqaa kaorlao hoca
gaava AsaUna gaavaatUnaca ikllyaacaI caZNa sau$ haoto.raoihDa ikllaa baGaUna DaoMgarraMgaonao Aqavaa
naaJaro ¹ AaMbavaDo maagao- kaorlao gaava gaazta yaoto.

मागोवा इितहासाचा
samakalaIna kagadp~o va ivaSvasanaIya saaQanaaMnausaar ha ikllaa pUvaI- inajaamaSaahI maQyao
haota.inajaamaSaahI barKast kolyaanaMtr mauGala va AaidlaSaha yaaMcyaat Jaalaolyaa thanausaar
koMjaLgaDacaa samaavaoSa AaidlaSaahIt Jaalaa.iSavaajaImaharajaaMnaI koMjaLgaD ksaa ijaMklaa yaacaI
hkIkt rMjak Aaho.id. 8 eip`la 1674 raojaI iSavaajaImaharajaaMcaa mau@kama icapLUNa yaoqao
haota.p`taprava gaujar naosarIcyaa laZa[-t QaaratIqaI- pDlyaanao hMsaajaI maaoihto yaaMnaa hMbaIrrava ha
iktaba bahala k$na %yaaMcaI saonaaptIpdI inavaD krNyaat AalaI.
vaa[- p`aMtatlyaa yaa ABaoV dugaa-kDo iSavaajaImaharaMjaaMcaM laxa gaolaM AaiNa %yaaMnaI hMbaIrravaaMnaa ikllaa
tabyaat GaoNyaacaI Aa&a kolaI.marazyaaMnaI ikllyaavar ekca hllaa caZvalaa.tuMbaL yauw sau$
JaalaM.pNa ikllyaavarcaa mau#ya AiQakarI gaMgaajaI ivaSvaasarava ikrdt ha pUNa-pNao saavaQa haota.%yaanao
kDvaa p`itkar krNyaasa sau$vaat kolaI.pNa laZta laZta gaMgaajaI QaaratIqaI- pDlaa.marazyaaMnaI
ikllaa tabyaat Gao}na %yaavar marazI inaSaaNa fDkvalaM.tao idvasa haota Sako 1596 AanaMdnaama
saMva%sar caO~ vaV 14 mhNajaoca idnaaMk 24 eip`la 1674.gaMgaajaIcyaa maR%yaunaMtr %yaacyaa
maulaanaoÊisadaojaInao AaidlaSahalaa naaokrIcaa Aja- k$na %yaacaI caakrI svaIkarlaI.puZo ]<ar poSavaa[maQyao koMjaLgaD naanaa fDNaIsaacyaa tabyaat haota.SaovaTcyaa [Mga`ja ¹ marazo yauwamaQyao janarla ip`Jarla
nao id.26 maaca- 1818 raojaI koMjaLgaD ijaMkUna Gaotlaa.
गडाचा फे रफटका
kaorlyaahUna koMjaLgaDacyaa mau#ya saaoMDova$na saumaaro dID ¹ daona tasaacaI KDI caZNa caZavaI
laagato.yaanaMtr AapNa ikllyaacyaa maacaIvar daKla haotao.ikllyaavar gaDdovata koLMjaa[- dovaIcao
do}LÊhnaumaana maMidr va paNyaacaI ek ivahIr Aaho.gaDacaa ek TPpa [qaM saMptao.[qao saQyaa ek
vastI hao} GaatlaI Aaho.maacaIva$na koMjaLgaDacyaa maaqyaavar jaaNyaasaazI katLat Kaodlaolyaa $Md
paya¹yaaMva$na maaga-k`maNa kravao laagato.AQyaa- ¹ pa}Na tasaat AapNa [qaM paohaocatao.saumaaro SaMBar
paya¹yaa caZUna AapNa ikllyaacyaa maaqyaavar p`vaoSa krtao.paya¹yaaMcyaa sau$vaatIsa ikllyaacyaa
drvaajaacao AvaSaoYa idsatat.yaanaMtr maaqyaavar ek paNyaacao Tako Aaho.ikllyaavarcyaa [maartIMcao
saQyaa f@t BagnaavaSaoYa iSallak AsaUna da$kaozar maa~ sauisqatIt Aaho.ikllyaavar ipNyaacyaa
paNyaacaI barIca TakI Aahot.ikllyaavar baaMQakamaasaazI AavaSyak AsaNaa¹yaa caunaa maLNyaacaM dgaDI
jaatMhI AaZLtM.ikllyaava$na AajaUbaajaUcaa maulauK A%yaMt sauMdr idsatao.saPToMbarcyaa saumaarasa
Aalyaasa ihrvaagaar idlaKulaasa najaara tumhalaa phayalaa imaLola.koMjaLgaDava$na DaoMgarmaaqyaamaagaosaaoPyaa vaaTonao rayaroSvarlaa saumaaro daona tasaat jaata yaotM.

नकाशा

देव देतो दोन!
एखादी गो नेहमी डोळ्यासमोर असावी, पण आपल्या वा

ाला न यावी, तसं काहीसं

कजळगडाच्या बाबतीत होत होतं. एका वषार्पूव जेव्हा रायरे राला पिहल्यांदा गेलो, तेव्हा
कोल गावाच्या डा ा अंगाला दरीला लागून उभ्या असणाऱ्या कजळगडाशी पिहल्यांदा
नजरभेट झाली होती. रायरे रावर दगडू जंगमाकडू न कजळगडाच्या वाटेब ल जुजबी मािहती
िमळाली होती. त्या िदवशी जवळजवळ िदवसभर कजळगड डोळ्यासमोर होता, पण जायला
जमलं नव्हतं. त्यानंतर मागच्या वषर्भरात पांडवगड, कमळगडला जाताना जुना परं तु न
भेटलेला दोस्त असावा तसा कजळगड लांबूनच िदसत होता, पण जाणं काही होत नव्हतं.
अखेर, यंदा सवर् ’कामगारांच्या’ ह ाच्या िदवशी- १ मे ची सुटी धरून कजळगडाकडे स्थान
ठे वले.
३० एि लला, वेळ आिण वाहने यांची आयत्या वेळेपयत ठरवाठरवी करून शेवटी
आम्ही ९ जण पाच गा

ांवर रा ी दहा वाजता िनघालो. भारतीय माणवेळेनुसार िनघायला

(फ ) २ तास उशीर झाला होता. भोर पयत सुनसान रस्त्यावरून गाडी चालवण्य़ाचा
मनमुराद आनंद घेत भोरमध्ये पोचलो, तेव्हा रा ीचे साडेअकरा झाले होते. तेव

ात सवाना

चहा नामक ’उ ेजक पेय’ िपण्याची तल्लफ आली! आिण ती एवढी जोरदार होती की, अगदी
आईस् ीमच्या दुकानातही चहाची चौकशी करून आलो!! तेव्हा त्या आईस् ीमवाल्याचा
झालेला चेहरा पाहण्यासारखा होता! शेवटी समस्त उपहारगृहे िन ाधीन असल्याने आम्ही
मोचार् नाईलाजाने वरं धा मागार्वरच्या आंबवडे गावाकडे वळवला. इथून कोल गावाचा फाटा
आहे.
एका चौकोनाची जर रायरे र ही एक बाजू असेल, तर, कजळगड ही लगतची दुसरी
बाजू आहे. (क्षे फळ मािहत नाही :-) ) दोन्ही ड गर एकाच धारे ने जोडले गेले आहेत. फ
रायरे र पुणे िजल् ात (भोर तालुका) आहे, आिण कजळगड सातारा िजल् ात (वाई तालुका)
आहे!

यावेळी फ

कजळगड हे एकच िठकाण ठरवलेलं असल्यामुळे कोल गावात गा

ा

लावून रायरे राच्याच वाटेने चढू न कजळगडाच्या माचीवरच्या वस्तीजवळ पथाऱ्या
टाकायच्या असा बेत होता. बालेिकल्ला चढण्याचा कायर् म दुसऱ्या िदवशी राम हरी ठे वला
होता. हा बेत रायरे राच्या वाटेने चढण्यापयत पूवर्िनयोिजत कायर् मानुसार सुरळीत पार
पडला. आंबवडे ते कोल हा अितशय खराब रस्ता पार करून कोलमध्ये पोचलो. सुदव
ै ाने गावात
दोन तरूण भेटले. त्यांच्य़ा घराजवळ गा

ा लावल्या आिण हेल्मेटही त्यांच्याच घरात ठे वले.

रा ी १ वाजता चढायला सुरूवात के ली तेव्हा रायरे र आिण कजळगड अंधारात नाहीसे झाले
होते आिण ही मोहीम पाहायला आकाशात फ

चांदण्य़ा जमल्या होत्या. कृ ष्णपक्षातली दशमी

असल्यामुळे चं राव आमची मोहीम फ े होण्याच्या सुमारास हजर राहणार होते!
रायरे राची वाट अत्यंत सोपी आहे. (अवघड भाग आंबवडे ते कोल

ा खराब रस्त्याने

गाडी चालवणे हाच आहे!) िनम्म्यापेक्षा जास्त चढू न गेलं की, एके िठकाणी

ा वाटा वेगळ्य़ा

होतात. एक डावीकडे कजळगडाच्य़ा माचीकडे जाते, आिण एक "यू टनर्" मारून रायरे राकडे
जाते. आमची ही वाट चुकली आिण आम्ही थेट रायरे राच्या िशडीजवळच्या सपाटीवर
पोचलो. ितथेच मु ाम करण्यापेक्षा सरळ रायरे राच्या मंिदरात मु ामाला जावे, त्यामुळे
एकाऐवजी उ ा दोन्ही िकल्ले होतील असे ठरवले आिण त्यानुसार िशडी चढू लागलो. मागे
सहज वळू न पािहले, तर िकल्ले रोिह

ाच्या (िविच गड) मागून उगवलेली तांबूस चं कोर

दृ ीस पडली. भोरहून आंबवडेला येताना वाटेत डा ा हाताला रोिहडा िकल्ला दशर्न देतो.
आसमंतातली शांतता अनुभवत आिण वाट शोधत रायरे राच्या ऐितहािसक मंिदरात पोचलो,
तेव्हा पहाटेचे साडेतीन झाले होते. िवशेष गो

ही होती, की संपूणर् चढणीत एकदाही रस्ता

चुकलो नाही! (कजळगडाची वाट चुकली हा अपवाद सोडू न!)
सकाळी पाच वाजता उठलो, तर ऊन चढायच्या आत कजळगड उतरता येईल’ असा
(िनष्फळ) िनष्कषर् काढू न सवानी मंिदराबाहेरच्या चौथऱ्यावर पथाऱ्या टाकल्या. सकाळी सहा
वाजता उठल्यावर शंकर जंगम यांच्याकडे चहा घेतला, दगडू चीही भेट झाली. तो आदल्या रा ी
खावली गावात ल ाला गेल्याचे कळले होते, नाहीतर सकाळच्या नाष्

ाचीही सोय झाली

असती. त्यांचा िनरोप घेऊन कजळगडाकडे िनघालो. रायरे र ते कजळगड ही वाट अगदी
सोपी आहे. ड गराच्या धारे वरून चालत गेलं की आपण गडाच्या माचीवर पोहोचतो. हा
िकल्ला थोडा पुरंदरसारखा आहे. म्हणजे खाली माची आिण वर तसाच बालेिकल्ला.
माचीवरच्या वस्तीपयत पोहोचण्यासाठी सोपी वाट आहे. आिण आता तर, दोन क एकावेळी
जाऊ-येऊ शकतील एवढा रस्ता बनवण्याचं काम चालू आहे. हा रस्ता कजळगडाला वळसा
घालून पलीकडे कमळगडाकडे जाणार असल्याचं कळलं. डे न ओिडसी सारखं एकाच वाटेवर
रायरे र, कजळ, कमळगड दशर्न असा काही बेत असावा!
अध्यार् तासात माचीवरच्या कजळवाडीला पोहोचलो, आिण रानातून कजळगडाच्या
िशखराकडे चालायला सुरुवात के ली. ही वाट जरा दमवणारी आिण बऱ्यापैकी चढणीची आहे.
मे मिहना असल्यामुळे रानमेवा झाडाझाडावर िदसत होता. कै ऱ्या, थोडी क ी करवंदे यांचा
भरपूर आस्वाद घेत अध्यार् तासात वर पोहोचलो. शेवटच्या टप्प्यात एकाच कातळात कोरलेल्या
ऐसपैस पायऱ्या आवजूर्न पाहण्यासारख्या आहेत.
याही गडावर पाहायला काहीच नाही. अगदी मंिदराचं बांधकाम ही नाही. फ
साठवणीची खोली वाटावी असं एक दगडी बांधकाम आहे. गडाची देवी उघ

एक

ावर स्थानाप

झाली आहे. ितथेच एक मारूतीरायही आहेत. एक चंड मोठा जात्याचा वाटावा असा दगड
उभा करून ठे वलेला सापडला. पण नुसत्या ऐितहािसक पडक्या बांधकामापलीकडचा िनसगर्
इथे भरपूर आहे. सुदव
ै ाने मळभ असल्यामुळे उन्हाचा फारसा
कजळगडावरून वाई-भोर

ास होत नव्हता.

देशाचा तोच िचरपिरिचत आसमंत िदसतो. रायरे र, रोिहडा,

कमळगड, नवरा-नवरीचे सुळके , वाळकी नदी, धोम धरण हे जुने ओळखीचे दोस्त्स वेगळ्या
angle ने िदसले- न ाने ओळख व्हावी तसे!
परतताना, ज्या वाटेने रा ी चढलो त्या रायरे राच्या लांब-रूंद रस्त्याकडे न जाता
कजळवाडीतून पायवाटेने दरी उतरून पुन्हा कै ऱ्या तोडत थेट कोल गावात उतरलो. एखा ा
ेक कवा भटकं तीमध्ये िनसगर्ही हा असा सामील होऊन आणखी धमाल आणतो. ही वाटही

सोपी आहे. रा ी आकाशात पुरेसा काश नसल्यामुळे चुकायची risk नको, म्हणून या वाटेने
आलो नाही, एवढंच! मग नेहमी माणे कोल ते भोर, भोर ते हायवे गाडी चालवत, आिण
हायवेवर कु लकण्याच्या उपहारगृहात िनवांत पाहुणचाराचा आस्वाद घेत चार वाजता पुण्यात
पोहोचलो.
अगदी ध्यानीमनी नसताना आमच्यापैकी काहीजणांचे या

ेकमध्ये रायरे र आिण

कजळ असे एकाऐवजी दोन िकल्ले झाले. वाट न चुकता झालेला हा पिहलाच ेक असावा! पण
तरीही यावेळी काहीच ’चुकल्यासारखं’ वाटलं नाही! कजळगड नावाच्या, खूप पूव च मै ी
झालेल्या, पण भेटीचा योग न आलेल्या जुन्या आिण अजाणता दुलर्िक्षत िम ाला भेटल्याचा
आनंद कदािचत त्यापेक्षा अिधक वाटला असेल...
- आनंदया ी

ेकसाठी उपयु

िटप्स: (अथार्त knowledge Transfer )

ेक म्हटलं की उमेदीच्या पिहल्या काही वषातला बराचसा वेळ सॅक भरण्यातच जातो.
मला आठवतंय, माझ्या एका िम ाने एका

ेकला च

बादली आणली होती! खायला,

चघळायला काय घ्यावं इथपासून कपडे, शूज कोणते घालावेत, आयत्यावेळेला उपयोगी
पडतील अशी साधने कोणती, रानामधल्या वनस्पती-झाडांचे

ेकमधले उपयोगी गुणधमर्

याब ल मािहती देणारा लेख आपण "दुगर् दुगर्ट भारी"मध्ये कायमस्वरूपी

कािशत करणार

आहोत. पुढच्या वेळी िनघताना याची एक ि ट घेऊन ठे वा की झालं!
सुरूवात करूया अगदी ाथिमक िटप्स पासून, लवकरच आपण त्यांची सुधािरत आवृ ी िस
करणार आहोत –
१) ज्या िकल्ल्यावर जाणार असाल ितथल्या वाटा, आजूबाजूच्या भूभागाची मािहती, चढायला
लागणारा वेळ, राहण्याची सोय याची मािहती गोळा करा आिण घरच्यांनाही देऊन ठे वा.
(127 hrs आठवतोय ना?)
२) माण नकाशे िमळालेच तर ि ट घेऊन जा. वाटा शोधण्यात त्यांचा खूप उपयोग होतो.
३) आपल्याला संपूणर् वेळ उचलता येईल इतपतच सॅक भरा. आवश्यक त्याच गो ी सॅकमध्ये
असा ात. उदा, ज्या पातेल्यात चहा करायचा त्यातच तांदळ
ू िभजवता येतील, अथवा एकच
ताट झाकण म्हणूनही ठे वता येईल आिण तांदळ
ू धुवायला सु ा वापरता येईल.
४) कु ठल्याही ेकमध्ये टॉचर्, काडेपेटी, (मु ामी/नाईट ेकमध्ये मेणब या) चाकू , (िस्वस नाईफ
असल्यास उ म), र ी पेपर, दोर, या गो ी घ्याच.

५) पायामध्ये ि प असणारे शूज आवश्यक. सवार्त मह वाचे म्हणजे, चढण-उतरण शूजच्या
नव्हे तर आपल्या पायांच्या बळावर करणार आहोत हे ध्यानात ठे वावे. त्यामुळे आत्मिव ासाने
पाऊल टाकणेही आवश्यक आहे. पण तरीही, िनसर

ा, उभट भूभागावर शूज अितिर

मदत

देतात.
६) मु ामी ेकमध्ये झोपण्यासाठी कॅ रीमॅट उ म! वजनाला हलक्या, आटोपशीर असतात.
७) जेवण िशजवून खाण्याची वेळ आल्यास ेकची मजा अजून वाढते. बाहेर पाऊस कोसळतोय,
गुहम
े ध्ये चुलीचा सगळा धूर भरून रािहलाय, अंधारात, टॉचर्च्या

काशात जेवण िशजतंय,

त्याचा घमघमाट भूक चाळवतोय, पातेली कु णी घासायची यावर एका बाजूला वाटाघाटी सुरू
आहेत.. अथार्त हल्ली रे डी टू कू क ची पॅकेट्स उपलब्ध असतात. नसल्यास पोहे, मॅगी,
डाळ/िपठलं-भात. मुगाच्या डाळीची िखचडी हे पदाथर् भूकही भागवतात आिण कमी वेळात
तयारही करता येतात. फावल्या वेळात चघळण्यासाठी खजूर, िबस्कीटे, िच ी सु ा घेऊन ठे वा.
जांभळे , करवंदांच्या मोसमातला ेक असेल तर मग काय वणार्वी धम्माल महाराजा?
८) त्येकाकडे िकमान एक मोठी बाटली पाणी असणे आवश्यक. उन्हाळ्यात २ सु ा कधीकधी
पुरेनाशा होतात. िशवाय बाटलीचा आपत्कािलन पिरिस्थतीत ’दाना’साठीही उपयोग होतो तो
वेगळाच! :)
९) आपल्या आजारांब ल, ऍलज ब ल त्येकाला मािहती असतेच. त्यानुषंगाने औषधे बरोबर
ठे वा. एसटी लागणे, उन्हात िफरल्यास िप

वाढणे, गवत-झाडीतून िफरल्यास रॅ शेस उठणे इ

ासांना नेहमीच टाळता येणं शक्य नसलं तरी उपाय करता येतात. सवार्साधारणपणे एक फ़स्टर्एड बॉक्स एकाकडे असावा. त्यात ताप-सद -िप

यावरच्या गोळ्या, भाजल्यास-खरचटल्यास

लावायचे मलम, कापूस, बडेज, सोबतीला छोटी का ी, दोरा, कोरडी फडकी इ सािहत्य ठे वावे.
ेकमध्ये जबाबदारीने वागल्यास अपघात टाळता येतात हे खरे च. तरीही खबरदारी म्हणून ही
औषधे!

१०) सवार्त शेवटी सवार्त मह वाचे, ेकमध्ये िनसगार्ला, रानातल्या पशु-प यांना, त्यांच्या
अिधवासाला ध ा पोहोचेल असे कु ठलेही कार्य करू नका. रा ी ग धळ, ग गाट, म पान
करून िधगाणा करणे या गो साठी ऐितहािसक िकल्ल्यांपेक्षा इतर उ म जागा या जगात
भरपूर आहेत. दरीतून येणारा वाऱ्याचा आवाज, प यांची मंजूळ िकलिबल, उन्ह-पावसाचे खेळ,
आिण यातलं काहीच नसेल तरी िनखळ आिण िनतळ शांतता यातलंही स दयर् अनुभवण्यासारखं
असतं!
तसेच अशा ऐितहािसक िठकाणी स्वत:ची नावे िलहून येण्यासारखा नामदर्पणा दुसरा
नाही. दस्तुरखु

िशवछ पत चे नाव एकाही गडावर त्यांनी िलिहले अथवा िलहून घेतलेले

नाहीये ही गो पुरेशी सूचक नाही का?
ेक गच्या आनंददायी अनुभवासाठी ड गरभर शुभेच्छा!

ऋणिनदश
१. नकाशा: www.trekkshitij.com
२. अक्षांश-रे खांश संदभर्: wikipedia.org

आवाहन
दोस्त !
हा नवीन उप म कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा. तसेच आपल्या ेकसाठी या मिहतीचा आपल्याला
कसा उपयोग झाला तेही जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल. यात अजून काय आिण कशी सुधारणा करता
येईल तेही सांगा. तुम्हाला अशी एखा ा गडाची ओळख करून

ायला आवडेल ?

या गडाब ल कवा बृहन्महारा ातल्या कोणत्याही गड िकल्ल्याबाबत आपणाकडे मािहती फ़ोटो
असल्यास कृ पया आमच्याशी संपकर् साधा. पुिस्तकांची ही मािलका अिधकािधक समृ
मदत हवी आहे. तसेच गडिकल्ल्यांशी संबंिधत काम करणारा आपला काही

होण्यासाठी आपली

ुप वगैरे असल्यास आम्हाला

आपली मािहती कळवा. आपला कवा आपल्या मािहतीतल्या कु णाचा ब्लॉग, वेबसाईट यांचीही िलक पाठवा.
िनवडक दजदार लेखन आम्ही आपल्या नावासिहत िस

करू.

आज इविलसी िदसणारी ही पुिस्तका कालांतराने एक संदभर्

ंथ बनावी अशी इच्छा आिण योजना

आहे. आिण हे आपल्या मदतीिशवाय अशक्य आहे.
आपल्या सवर् कारच्या ितसादांसाठी
िलहा

durgabhari@gmail.com
ई सािहत्य ित ानच्या या पूव
भेट

िस

झालेल्या ई पुस्तकांसाठी

ा

www.esahity.com

ई सािहत्य ित ान आजवरची काशने
ओथंब,

दुगर् दुगटर् भारी :

मोरया,

िकल्ले रायगड

चार क्षण,

पेबचा िकल्ला

सईची वही

पन्हाळगड ते िवशाळगड

लोकल गो ी

दुगर् क ढाणा उफर् िसहगड

ि येचे अभंग
तो आिण ती,
टल्लीची शाळा

िनयतकािलके

अहम्

ई सा ािहक नेटाक्षरी

ािस्म

ेव्हयाडर् िलटरे चर

स्वरनेटाक्षरी अल्बम्स

मकरं दच्या ि वेण्या

ईस्टाप ( मराठी िवनोद/ िवडंबन)

मीरा (मराठी अनुवाद)

बालनेटाक्षरी

सावळ्या मुलीची गाणी,
देशी दारूचे दुकान (3D),
मराठी कसे िलहावे(ई शाळा),
तो , मी आिण िसगारे ट
ओथंब २

