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राजधानी वसले असा.... राजमाची 

र्ाठीवर सॅग लादावी, घरातनू बाहेर र्डाव, कोणतीतरी डोंगरवाट जवळ करावी, स्वच्छ हवा, बोचरी 

थंडी, शनरभ्र आकाि, खडतर डोंगरवाटा, इशतहास संर्न्न शकपले, त्याची बाधंणी, गाणारी र्ाखरे, 

बागडणारी फुलर्ाखरे ह्या सवांचा अनभूव घेत दोन तीन शदवस मनसोक्त शहंडावे व दोनचार 

मशहन्यांच्या व्यार्ात स्वत:ला 

गाडण्यासाठी र्रत शफरावे . ह्यासाठी 

दरवेळी र्ाठीवर सामान घेऊन घरातनू 

बाहेर र्डणारी आम्ही शमत्रमंडळी. 

भटकंती मागील कुणाचा उदे्दि काय 

असेल याचा काही नेम नाही. कुणाला 

नुसतेच चालायला आवडते, तर 

कुणाला शकपले बघायला आवडते, 

कुणाला जंगल तर कुणाला डोंगरवाटा, 

कुणी र्ाखरे बघतो तर कुणी 

फुलर्ाखरे,कुणी शनसगप डोळ्यात 

साठवतो तर कुणी कॅमेरात. असे 

वेगवेगळे इंटरेस्ट असणारे सात आठ 

अवलीये एकत्र येऊन आम्ही दरवेळी 

भटकंतीसाठी बाहेर र्डतो. शनतीन जाधव, तानाजी र्ाटील, अमर रजर्तू, संदीर् घाटगे, शवक्रम चव्हाण, 

अशमत खोत व मी असे सात जण ह्यावेळी रेक ला जाण्याचे नक्की झाले. ह्या र्कैीसंशदर् व शवक्रम चे 

येणे एनवेळी रद्द झापयामळेू आम्ही र्ाच लोक बाहेर र्डलो.  

                                      गेपया काही वषापतील 

भटकंतीत कोपहार्रू शजपहा व जवळील सवप 

रेक व शकपले बघुन संर्ले. मागच्याच वषी 

शदवळी नंतर लोहगड – शवसार्रूगड व 

भाज्याची लेणी र्ाहून ठरवले होते की ह्यावषी 

लोणावळ्या जवळच्या राजमाची शकपपयाचे 

दिपन घ्यायचे. दरवषी शदवाळी नंतर लगेचच 

बाहेर र्डणारे आम्ही ह्यावषी प्रत्येकाच्या 

सवडीचे शनयोजन करत संक्रांत आली तरी 

घरीच होतो. िेवटी काहीही झाले तरी संक्रांत 

घरी करायची नाही हे ठरवनू राजमाची व 

कोंढाणे लेणी बघण्याचे शनयोजन करण्याचे 

ठरले.  



                  प्रत्येक वेळी रेकचे शनयोजन करण्याचा  बहुतांि भाग हा अमर रजर्तू व 

माझ्याकडे असपयामळेू आठ – दहा शदवस अगोदरच शमत्रांना फोन करणे , इंटरनेट सचप करणे, 

गडशकपले व लेण्यांची र्सू्तके चाळणे सुरु झाले. राजमाची व कोंढाणे लेणी यांची माशहती शमळवताना जे 

काही शमळाले ते बरेच जनेू व आउटडेटेड शमळाले. त्यात राजमाचीला जाणारे दोन रेक रुट शमळाले. एक 

लोणावळा मागे तर दुसरा कजपत मागे. लोणावळा मागे अंतर जास्त (अंदाजे १५ शक. मी.) र्ण चढण 

सोर्ी तर कजपत मागे अंतर कमी (अंदाजे ८ शक. मी. ) र्ण चढण अवघड. सवापनमूते असे ठरले की 

जाताना लोणावळा मागे जाऊन राजमाची बघावा व येताना कोंडाणे लेणी बघुन कजपत मागे र्रत 

शफरावे. कोपहार्रू ते लोणावळा अंतर ३०० शक. मी. असपयाने आमचा जवळ जवळ एक शदवस प्रवासात 

खचप होणार असपयाने आदपया शदविी रात्री शनघण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे आदपया शदविी रात्री १० 

वाजता कोपहार्रू- मंुबई गाडीने लोणावळ्यास उतरणे नक्की झाले.  

                                 शनघायच्या शदविी सकाळ र्ासनूच सामान बांधणे, बाजार करणे, जेवण साशहत्य 

घेणे ह्या तयारीस सुरुवात झाली . सवप तयारी आटोरु्न सवपजण रात्रीचे जेवण उरकून नऊ वाजता 

कोपहार्रू स्टँड वर एकत्र जमलो. कोपहार्रूहुन रु्ण्या, मंुबईला जाणा-या ब-याच  खासगी गाड्या 

ह्या वेळेस उर्लब्ध  असतात. त्यार्कैी र्वन रॅव्हपसचे लोणावळ्या र्यंतचे शतकीट काढुन गाडीत 

जाऊन शवसावलो.  

                         गाडी बरोबर १०:३० वाजता कोपहार्रू स्टँड वरुन सुटली. रेकची उत्सुकता मनात 

असपयामळेू झोर् लागणे कठीणच होते. रेकची गोळा केलेली माशहती वाचणे, रुटमॅर् बघणे, शकपयाचा 

इशतहास वाचणे , अंतर तर्ासणे, गुगल मॅर् बघणे असे काही ना काही प्रत्येकाचे सुरु होते. कराड 

सोडपयानंतर सवपजण झोरे्च्या अधीन गेले. खेड  - शिवार्रू टोल नाक्या जवळ गाडी काही वेळ 

शवश्ांतीसाठी थांबली. त्यावेळी रात्रीचे साधारण दोन वाजले असावेत. गाडीतनू उतरायचे नेमके शठकाण 

आमच्या र्कैी कुणालाच माशहत नसपयामळेू गाडीत र्रत बसताना गुगल वर रुट मॅर् सेट करुन 

बसलो. लोणावळा बायर्ासवर र्ोहोचपयावर गुगलने नोटीफाय केले. येथे गाडी थांबवुन र्हाटे चार 

वाजता सवपजण बायर्ास वर उतरलो. बायर्ास वर उतरणे आमच्या चांगलेच फायद्याचे ठरले. यामळेू 

आमचे चालण्यातले ३ – ४ शक. मी. वाचले.   

                              सगळीकडे अंधार, अनोळखी रस्ता, व र्त्ता सांगणारे कोणी नाही अिा वेळी र्नू्हा 

एकदा गुगल मॅर् मदतीला धार्नू आले. राजमाची वर असणा-या उधेवाडी गावा र्यंत मॅर् सेट केला व 

चालायला सुरुवात केली. तंुगाली गावातील नारायणी धाम र्ासुन वळण घेऊन बायर्ास एक्सपे्रस 

हायवे र्ार केला व तंुगाली धरणाच्या चढा जवळ येऊन र्ोचलो. येथे आम्हाला सकाळी शफरायला जाणा-

या तीन लोकांनी रस्ता बरोबर असपयाचे सांशगतले. तंुगाली धरणाच्या शभंती जवळून रु्ढे जाताच 

आर्ण लोणावळ्यातील सवापत उंच शठकाणी र्ोहोचतो. येथुन मागे वळुन र्ाहता तंुगाली गाव व 

लोणावळा िहरातील रस्त्यावरच्या शदव्यांचा  संुदर नजारा नजरेस येतो.  



                          र्हाटेची हवा व र्ौशणपमेच्या स्वच्छ चंद्रप्रकाि यामुळे चालणे फारच सुखकर वाटत होते. 

चंद्रप्रकािात चालण्याची मजा काही औरच असते हे आम्हाला रु्वीच्या अनुभवावरुन माशहती होते, तोच 

अनुभव रु्न्हा येथे घेता आला.  

लोणावळ्याहुन जवळ जवळ एक तास 

चालपयावर आम्ही ठाकरर्ाडी ह्या जेमतेम 

१० ते १५ उंबरे असणा-या लहानश्या गावात 

येऊन र्ोहोचलो. लोणावळ्याहून येथर्यंत 

र्क्का रस्ता आहे. इथुन रु्ढे कच्चा रस्ता व 

जंगलाची वाट सुरु होते. मानवी हस्तके्षर्ामुळे 

सध्या जंगल फक्त जंगल म्हणावे एवढेच 

शिपलक आहे. इथुन रु्ढे काही अंतर 

चालपयावर आर्ण एका मोकळ्या र्ठारावर 

र्ोचतो. अजुनही अंधार होताच र्ण 

चंद्रप्रकािात समोर आकािात उंच शदसणारे दोन सुळके आम्हाला खुणाऊ लागले. हे दोन सुळके 

म्हणजेच एक श्ीवधपन व दुसरा मनरंजन हे राजमाचीला असणारे दोन बालेशकपले. अंधारात का असेना 

र्ण शकपपयाचे दिपन होताच एक वेगळाच उत्साह अंगात संचारला.  

                         सकाळी ६:३० च्या दरम्यान सुयपनारायणाने सवांनाआर्पया प्रकािाच्या कवेत 

घ्यायला सुरुवात केली. आम्ही डोंगराच्या पश्श्चम शदिेला असपयामळेू सुयपदिपन होत नसले तरी 

उजेड शदसायला सुरुवात झाली. उंच डोंगर, खोल दरी, दरीच्या तळातनू वाह्त जाणारी उपहास नदी, 

फार दाट नसले तरी शिपलक असणारे जंगल, त्यातुन वाहत येणारा वा-याचा शधरगंभीर आवाज हे 

सवपच सह्याद्रीच्या भव्य – शदव्यतेची जाशणव करुन देणारे होते. 

                         जवळ जवळ दोन अडीच तास तेही मोकळ्या वातावरणात (प्रदूषण शवरहीत) 

चालपयामुळे आमच्या सारख्या खाद्य पे्रमी लोकांना भुक लागणे साहश्जक होते. एका मोकळ्या 

जागी बसनू, घरुन आणलेली न्याहारी करुन थोडी शवश्ांती घेतली व रु्न्हा चालायला सुरुवात केली. 

खोल जाणारी दरी न्याहाळावी, गार गार वारा अंगावर घ्यावा, वा-याची िीळ ऐकावी, बागडणारी 

फुलर्ाखरे व गाणारी र्ाखरे बघावीत, 

फुललेली रानफुले बघावीत, फोटो काढावेत, 

मध्येच कुणालातरी गाणे आठवावे व ते लगेच 

सगळ्यांनी म्हणावे हे वाटेत सुरुच होते. 

इशतहासा र्ासुन ते शवज्ञाना र्यंत व 

र्यापवरणा र्ासुन ते राजकारणा र्यंत 

कोणत्याही शवषयावर गप्र्ा मारत मजल – 



दरमजल आमचा प्रवास सुरु होता. वाटेत लोणावळ्याकडे जाणारा एखाद दुसरा वाटसरु भेटत होता. 

त्यार्ािी थांबुन दोन चार गुजगोष्टी करुन रु्ढे जाणे सुरु होते. 

                       सकाळच्या थंड हवेत शकतीही चालले तरी थकवा असा जाणवत नव्हता.  साधारण १० 

च्या दरम्यान आम्ही फणसवाडी ह्या डोंगर कर्ारीतील गावाजवळ येऊन र्ोहोचलो. येथुन रु्ढे 

डोंगराला वळसा घातला की आलेच उधेवाडी.फणसवाडी र्ासुन काही अंतर चालपयावर रत्याला दोन 

फाटे फुटतात. त्यार्कैी उजव्या बाजुचा  रस्ता वरंवंड कडे तर डाव्याबाजुचा रस्ता उधेवाडी कडे जातो. 

येथे दोन बरेच जुने व गंजलेले बोडप  आहेत त्यावर फक्त उधेवाडी व वरवंड शलहीलेले आढळते. येथुन रु्ढे 

काही अंतर चालपयावर आर्ण राजमाची शकपपयाच्या वेिीत येऊन र्ोहोचतो.  

शकपपयाच्या वेिीजवळ अधपवट तुटलेली तटबंदी, दरवाजाचे अविेष, एक शवरगळ, गणेि व मारुतीचे 

मंशदर बघायला शमळते. मंशदराला लागुनच गडावर जाण्यासाठी वाट आहे. ही वेस व गड र्ायथा ह्या 

दरम्यान २ शक. मी. अंतर आहे. ही वेस बघताना कोपहार्रू शजपह्यातील रांगणा शकपपयाच्या उंब-याची 

आठवण येते. रांगण्याचा उंबरासुद्धा असाच गडा 

र्ासुन दोन ते अडीच शक. मी.जंगलात आहे. 

राजमाची शकपपयाच्या माचीवर ३० – ४० घरांचे 

उधेवाडी हे गाव वसलेले आहे. येथुन रु्ढे काही 

अंतर चालपयावर आर्ण उधेवाडी गावात र्ोहोचतो.  

                                   उधेवाडी गावाच्या 

अशलकडेच वनशवभाग व ग्रामरं्चायतीने चौकी 

बसशवली आहे. येथे येणा-या प्रवािाकडुन कर 

स्वरुर्ात १० रु घेतले जातात. त्या र्िैातुन 

शकपपयावर शठक ठीकाणी माशहती फलक लावणे,गडाची काळजी घेणे, साफसफाई करणे, काही 

डागडूजी करणे अिी कामे केली जातात. चौकीत असणारा  र्हारेकरी शकपपयाची माशहती देण्याचे व 

कर गोळा करण्याचे काम करतो. ह्या गोळा होण-या करातुनच गडमाचीवर असणारे उधेर्ाडी गाव, 

गडावर जाणारी वाट, गडावर असणारे अविेष याची छान काळजी घेतली आहे. राजमाची रुरल 

डेव्हलमेंट  प्रोग्राम ह्या गो. शनं. दांच्या ह्या उर्क्रमाद्वारे गड शकपपयांची काळजी किी घ्यावी ह्याचे एक 

उत्तम उदाहरण उधेवाडीच्या गावक-यािंनी घालुन शदले आहे. र्हारेक-या कडुन शकपपयाची व 

शकपपयाच्या शवकासकामा शवषयी काहीवेळ गप्र्ामारुन गड बघायला सुरुवात केली.  

                                     राजमाची 

शकपपयाच्या माचीवर उधेवाडी हे गाव 

वसलेले आहे. ह्याच गावातुन गडाच्या 

दोन्ही बाले शकपपयांवर जाण्यास वाट 

आहे. शकपपयाच्या दोन 



बालेशकपपयांर्कैी जो उंचीने लहान आहे तो मनरंजन व जो उंच आहे तो श्ीवधपन. उधेवाडी गावातुन 

दोन्ही बालेशकपयांच्या मध्ये असणा-या र्ठारावर जाण्यास र्ाय-यािंची वाट आहे. ह्या वाटेवर डाव्या 

बाजुला गुहेत स्वच्छ र्ाण्याची टाकी आहे. येथे र्ाणी भरुन आम्ही शकपयावर जाण्यास सुरुवात केली. 

येथुन र्ाचच शमशनटांत आर्ण दोन्ही बालेशकपपयांच्या मध्ये असणा-या मोकळ्या जागेत र्ोचतो व इथेच 

र्ाय-यािं चा रस्ता संर्तो. 

                    मनरंजन व श्ीवधपन च्या मध्ये एक सखलर्ट्टीआहे. ह्या सखलर्ट्टी वर भरैवनाथाचे एक 

मंशदर आहे. मंशदराच्या दारात तीन चार शदर्माळ , लक्ष्मीची मुती व घोड्याचे एक शिपर् आहे. मंशदराच्या 

बाहेर झाडाच्या सावलीत बसुन आम्ही सवांनी घरुन आणलेला िीधा सोडला व त्यावर यथेच्छ ताव 

मारुन थोडावेळ शवश्ांती घेतली. िशनवार – रशववारअसपयामुळे गडावर रु्ण्या – मंुबईच्या मलूामुलींच्या 

गु्रर्ची बरीच वदपळ होती. ह्या इंटरनेटच्या काळात ही मुले एवढ्या आडवाटेला येऊन ह्या इशतहासात 

रमतात हे बघुन समाधान वाटले.  

गावक-यािंिी गप्र्ा मारताना आम्हाला समजले की शकपपयावर मुक्कामासाठी श्ीवधपन 

बालेशकपपयावर दोन गुहा आहेत. श्ीवधपनवर मुक्काम 

करायचा असपयामुळे आम्ही र्शहपयांदा मनरंजन बघुन 

मग श्ीवधपन कडे जावे असे ठरले. भरैवनाथ मंशदरा समोर 

दोन शलंबुसरबताच्या व इतर सामानाच्या टर्-या  आहेत. 

त्यार्कैी एका टर्रीतील  आजोबांची र्रवानगी घेऊन 

आम्ही आमच्या सामानाच्या बॅगा ठेवपया व मनरंजन 

चढायला सुरुवात केली.  

मनरंजन हा उंचीने कमी व सोर्ी चढण असपयामुळे व 

र्ाठीवर सामान नसपयामुळे जेमतेम १५ ते २० शमशनटांत 

आर्ण मनरंजनच्या प्रवेिद्वारात र्ोहोचतो. खणखणीत 

तटबंदी व आक्रमक दुगपबांधणीचा प्रत्यय देणारं गोमुखी 

र्ध्दतीची बांधणी असणारं प्रवेिद्वार आर्णास येथे 

र्हावयास शमळते. ह्या प्रवेिद्वाराची हालत सध्या 

केशवलवाणी म्हणावी अिीच आहे. प्रवेिद्वारा तुन वर 

गेपयावर डाव्या हाताला आर्ण एका बुरुजावर र्ोहोचतो. 

येथुन आर्पयाला उधेवाडी गाव व आजुबाजुचा र्ररसर 

न्याहाळता येतो. येथुन वर गेपयावर आर्पयाला र्ाण्याची दोन टाकी बघावयास शमळतात.  



ह्या टाक्यांजवळ र्ोहोचताच आम्हाला हरणटोळ जातीच्या सार्ाच दिपन झाल. मानव प्राण्याच्या 

अशस्तत्वाची जाणीव होताच हा धरतीरु्त्र 

गडबडीने एका झुडुर्ात नाहीसा झाला. ह्या 

र्कैी एका टाक्यात आम्हाला टाक्यात 

वाढलेपया गवतात र्ाण्यावर मस्त मजेत 

र्ोहणारा घोणस नजरेत आला. बेडकाच्या 

मागावर बहुदा हा र्ाण्यात उतरला असावा. 

र्ाण्यावर मस्त मजेत र्ोहणा-या ह्या 

शभतीदायक सार्ाचे छान र्कैी फोटोसेिन 

करुन आम्ही त्याला त्याच्या शवश्वात तसेच सोडुन रु्ढे गड बघण्यास प्रस्थान केले.  

टाक्यावरुन रु्ढे गडमायायावर आर्णास मजबुत बांधणीची र्ण छप्र्र नसणारी इमारत र्हावयास 

शमळते. ही इमारत बहुदा एखादे मंशदर असावे असे 

वाटते सध्या आत कोणतीच मुतीअथवा काहीही 

अशस्तत्वात नाही. इमारतीच्या चौकटीवर 

कोरलेपया गजाननाच व कमळाच एक शिपर् 

र्हावयास शमळतं. ह्या इमारतीच्या बाजुलाच 

शकपलेदाराच्या वाड्याचे व सदरेचे अविेष 

आढळतात. ह्या अविेषात सध्या फक्त वाड्याचे 

जोतेच अस्तीत्वात आहेत. ह्या जोत्यां वरुनच 

अंदाज बांधता येतो की हे बांधकाम वाड्याचे वा 

सदरेचे असावे.  

ह्या वाडया वरुन रु्ढे जाताच थोडयािा खालच्या बाजुला आर्णास आणखी दोन र्ण आकाराने मोठी 

र्ाण्याची टाकी र्हावयास शमळतात. 

ह्यार्कैी एका टाक्यात उतरण्यासाठी 

दगडी र्ाय-या अशस्तत्वात आहेत तर 

दुस-या टाक्यातील र्ाणी वाहुन जाऊ  

नये म्हणुन चांगलं ३ फुट रंुदीचे दगडी 

बांधकाम र्हावयास शमळते. ह्या 

टाक्यांच्या र्रीसरात ३ – ४ महादेवाच्या 

शरं्डी, डोके नसलेपया एका नंशदबलैाचे 

शिपर् व दगडात कोरलेली एक मुती 

र्हावयास शमळते.  



                      येथुन रु्ढे जाताच आर्ण शकपपयाच्या र्शिमेकडील टोकावर येउन र्ोहोचतो. येथुन 

आर्पयाला नागफणी टोक, बोरघाट, ढाकचा बशहरी, उपहास नशदचे खोरे असा बराच प्रदेि नजरेत येतो. 

इथुनच रु्ढे मनरंजनचा प्रवास संर्वुन आर्ण श्ीवधपन कडे जाण्यास र्रत शफरतो. गडमाथा तसा 

आटोर्िीर असपयाने गडफेरी फारतर तास –शदडतासातच आवरते.  

मनरंजनचे उवपरीत दुगपवभैव बघुन आम्ही र्रत भरैवनाथ मंशदरा समोरील आजोबांच्या टर्रीत 

र्ोहोचलो. टर्रीत आपयावर आजींच्या हातचा गरमा गरम चहा घेउन आजोबांिी छान गप्र्ा झापया. 

आजोबांकडून श्ीवधपनची शमळेल ती माशहती घेउन आम्ही आमचे सामान र्ाठीवर लादले व श्ीवधपन सर 

करण्यास सुरुवात केली. 

राजमाचीच्या बालेशकपपयां र्कैी सवांत उंच ९१० शमटर 

असा बालेशकपला म्हणजे श्ीवधपन. श्ीवधपनवर जाण्यासाठी 

दोन वाटा आढळतात. त्यार्कैी एक गडाच्या मुख्य 

प्रवेिद्वार व देवडीतुन जाते तर दुसरीगडाच्या तुटलेपया 

तटबंदीतुन जाते. देवडीतुन रु्ढे गेपयावर काही अंतरावरच 

गुहा व र्ाण्याची टाकं  असपयामळेू व हेच आमचे वस्तीचे 

शठकाण असपयाने आम्ही तुटलेपया तटबंदीतनू 

गडमायायावर येउन  र्ोहोचलो.  

श्ीवधपनची तटबंदी व बुरुज आजही ब-यार्कैी सुशस्थतीत आर्पयाला र्हावयास शमळतात. बुरुज व 

तटबंदीच्या अविेषा वरुन शकपपयाला ब-याच शठकाणी दुहेरी तटबंदी असावी असे लक्षात येते. 

तटबंदीतुन वर र्ोहचताच समोरच दुहेरी तटबंदी असणारा बुरुज नजरेस येतो. ह्या बुरुजात दोन 

दरवाजे असपयामुळे आर्पयाला तटबंदी व बुरुज ह्यांच्या मध्ये असलेपया मोकळ्या जागेत जाता येते. 

दुगप बाधंणीचा उत्कृष्ठ नमुना म्हणनू आर्ण हे अविेष र्ाहु िकतो. येथुन वर जाताना ध्वजस्तंभ 

असणा-या बुरुजाच्या र्ाययायाला चार – र्ाच र्ाण्याची टाकं आढळतात.ह्या र्कैी सवापत कडेच्या 

टाक्यात डोंगरातुन र्ाझरुन साठणारं स्वच्छ व मधुर र्ाणी ममळत . ह्या टाक्यांर्कैी एका 

टाक्याजवळ लहानिी तोफ र्डलेली आढळते. येथुन रु्ढे जाताच आर्ण ध्वजस्तंभाच्या बुरुजाजवळ 

येतो. हा बुरुज श्ीवधपन वरील सवांत उंच शठकाण आहे. ह्या बुरुजावरुन आर्पयाला श्ीवधपनचा सवप 

र्ररसर, मनरंजन व आजुबाजुचा र्ररसर न्याहाळता येतो.  

                     ध्वजस्तंभाच्या बुरुजाच्या 

समोरच आर्पयाला आणखी एक दुहेरी 

तटबंदी असणारा बुरुज नजरेस येतो. 

दूदैवाने गडावर अशस्तत्वात असलेपया 

कोणत्याही बुरुजाचे वा दरवाज्याचे नाव 

आढळत नाही. हाही बुरुज आधीच्या 



बुरुजासारखा दुहेरी तटबंदी असणारा व त्यारे्क्षा काहीसा प्रिस्त आहे. ह्या बुरुजा जवळची तटबंदी 

अजुनही भक्कम असलेली लक्षात येते. तटबंदी वरुन रु्ढे गेपयास एक र्ाण्याचे टाकं आढळते.  

ध्वज स्तिंभाच्या र्ायवाटेने र्रत शफरपयावर आर्ण डोंगरात असणा-या गुहेजवळ येउन र्ोहोचतो. ही 

गुहा म्हणजे रु्वी दारुगोळ्याचे कोठार असावे. गुहेत ३० फुट लांबी रंुदीचे ३ वेगवेगळ्या खोपया आहेत. 

ह्या खोपयांच्या बाहेर व्हरांडा आढळतो. गुहा अगदी स्वच्छ व प्रिस्त आहेत. ही गुहा म्हणजेच आमचे 

वस्तीचे शठकाण असपयाने आम्ही सवांनी र्ाठीवरील सामान उतरुन शवश्ांती घेतली.गुहेर्ासुन अगदी 

१०० फुटांच्या अंतरावरच दोन र्ाण्याची टाकं आहेत ह्यातील र्ाणी आम्ही जेवणास व अंघोळीस वार्रले. 

गुहेच्या बाहेर सामान ठेउन आम्ही जळण गोळाकरुन गुहेची साफसफाई करुन घेतली. साफसफाई 

झापयावर टाक्यावंर जार्नू आंघोळी उरकपया व जेवणासाठी र्ाणी घेउन गुहेवर र्रतलो.  

गडावर शिजवलेपया जेवणाची मजाच काही 

शनराळी असते.शदवसभर चालुन केलेले र्ररश्म 

व गडावरची मोकळी हवा ह्यामुळे इथले शर्ठले 

भात सुध्दा रं्च र्क्वान्ना रे्क्षा रुचकर लागते. 

गुहेच्या कोर्-यात छानिी छोटेखानी चुल 

रचुन त्यावर सवांना रु्रेल एवढा रु्लाव व 

चरचरीत कोपहारु्री र्ातळ शर्ठले तयार 

करुन त्यावर सवांनी मनसोक्त ताव मारला. 

र्ौशणपमा असपयामुळे चंद्रप्रकािात गडावर एक 

फेरफटका मारावा असे मनात होते र्ण शदवसभराच्या र्ायशर्टीमुळे आमच्यातील काही जण लगेच झोर्ी 

गेले. आम्ही एक छोटीिी िेकोटी करुन ह्यारु्वी केलेपया रेकच्या आठवणी उजळत बराच वेळ गप्र्ा 

मारत बसलो व थोड्या वेळाने िेकोटी शवझवुन झोरे्च्या अधीन झालो.  

               सकाळी लवकर उठुन सवप सोर्स्कर उरकुन घेतले. रशववार असपयामुळे र्हाटे र्ासुनच 

श्ीवधपन र्हायला येणा-या लोकांची वदपळ सुरु झाली. सकाळच्या न्याहारीसाठी रव्याचा उर्मा करुन 

खापला व गुहेची साफसफाई करुन सामान र्ाठीवर बांधुन दुस-या शदवसाच्या सफरीसाठी आम्ही 

तयार झालो. श्ीवधपनचा उरलेला भाग, उधेवडी गावाजवळ असणारा उदयसागर तलाव व त्यासमोरील 

महादेव मंशदर बघुन राजमाचीच्याच डोंगरात असणारी कोंडाणे लेणी बघुन कोंडीवडे गावात र्ोहचावे व 

तेथुन कजपत गाठावे असे शनयोजन करुन चालायला सुरुवात केली.  

श्ीवधपनच्या प्रवेिद्वारा नजीक असणारा 

व ठळकर्णे लक्षात राहणारा गडाचा भाग 

म्हणजे येथे असणारी देवडी. वळणा – 

वळणाचा मागप, दोन्ही बाजुला असणारी 



तटबंदी व त्यात असणारे जोते व दगडी खांब हे गडाच्या गतवभैवाची जाणीवच करुन देत होते. 

कालओघाने व शकपपयांबद्दल आर्पयाला असलेपया अनास्थेने सध्या येथे फक्त काही अविेषच 

आर्पयाला र्हायला शमळतात. देवडीचे गतवभैव मनात साठवुन, श्ीवधपनचे मोडकळीस आलेले 

प्रवेिद्वार बशघतले व श्ीवधपन उतरायला सुरुवात केली.  

येथुन काही वेळातच आर्ण उधेवाडी गावात येउन र्ोहोचतो. उधेवाडी गावच्या राईर्लीकडे एक मोठा 

तलाव नजरेस येतो तो उदयसागर तलाव. उधेवाडी गावातील लोकांनी तलावार्यंत जाण्यास दगडी 

वाट करुन घेतली आहे. सन १७१२ मध्ये 

दंडाराजार्रूीच्या कोण्या देिमुखान हा 

तलाव बांधला अिी माशहती शमळते. 

तलावाच्या आजुबाजुचा र्ररसर फारच संुदर 

व शनसगपरम्य आहे. तलावाच्या बाजुलाच 

एक संुदर व बठेै जुने महादेवाचे मंशदर अहे. 

मंशदराच्या दाराबाहेर नंदी, गोमुख कंुड व 

एक शदर्माळ आर्पयाला र्ाहता येते. 

गावक-यािंनी तलाव व मंशदर र्ररसर फारच 

स्वच्छ व संुदर ठेवला आहे.  

शकपलार्ररसर, तलाव, मंशदर, बालेशकपले ह्यांच्या जर्णुकीचा व संरक्षणाचा जो वसा गावक-यािंनी 

घेतला आहे त्यांच्या ह्या कायापस कोटी कोटी िुभेच्छा देउन आम्ही कोंढाणे लेण्यांच्या शदिेने आमचा 

प्रवास चालु केला. सकाळची थंड हवा व डोंगर उताराचा रस्ता असपयामुळे र्ायर्ीट थोडी सुखकर 

वाटत होती. साधारण तीन एक तासांच्या र्ायर्ीटी नंतर आम्ही कोंढाणे लेण्यांजवळ र्ोहोचलो. 

कोंडीवडे गावाच्या अलीकडे साधारण  ३०० ते ४०० फुट डोंगरात कोंढाणे लेणी आहेत. 

राजमाची शकपपयाच्या उत्तरेकडील 

कडयाच्यार्ोटात कोंढाणे लेणी आहेत. 

सह्याद्रीच्या कवेत असलेपया ह्या लेण्यांचा 

र्ररसर वकृ्षवेलींनीवेढलेला आहे. येथुन 

आर्पयाला बरोबर समोर खंडळ्याचा घाट, रेपवे 

लाईन व तळात उपहासनशदचे खोरे नजरेत 

येते.  

कोढाणे लेणीही शहनयान रं्थीयांची लेणी असुन 

इसवी सन रु्वप दुस-या ितकात ती खोदण्यात 

आली असावीत. कोंडाण्याला एकुण आठ चतै्य व शवहार आहेत. येथील चतै्य वा भाजाचे चतै्य यात बरेच 

साम्य आढळते. चतै्याच्या दिपनी भागाची सजावट फारच संुदर आहे. मुख्य वास्तुचे छत हे गजर्षृ्ठा 

सारखे असुन, कमान शरं्र्ळर्ानाच्या आकाराची आहे. स्तुर्ा समोर प्रिस्त सभागहृ असुन भाज्या 



प्रमाणे येथेही शभंतीलगत अष्टकोनी स्तंभ आहेत. भाज्या प्रमाणेच येथे ही छताच्या बाजुला लाकडी 

जाळी बसवलेली असावी असे वाटते. लेण्याच्या दिपनी कमानीवर दोन्ही बाजुला संुदर कोरीव काम 

करण्यात आलेले आहे. दिपनी भागाच्या मध्यावर कमानीच्या दोन्ही बाजुला सात शिपर् चौकटी आहेत. 

या शिपर् चौकटीत युगलांची व नतपकांची अशतिय संुदर शिपरे् कोरण्यात आलेलीआहेत.  

 

चतै्यालगत थोडया वरच्या भागात शवहार आहे. ह्या शवहाराच्याआतील शभंतींच्या भागात आठरा कक्ष 

आहेत. ह्या कक्षात खोशदव बाक आहेत. ह्या शवहाराच्या छतावर लाकडी बांधकामा प्रमाणे सर्ाट तुळ्या 

व त्यांना छेदणा-या र्ट्टया फारच संुदर आहेत. ह्या शवहारच्या एका शभंतीवर कोनाडयात स्तुर्ाचे 

प्रमाणबध्द व रेखीव शिपर् कोरलेले आहे. कालओघाने ही दोन व िेवटचे एक लेणे वगळता इतर सवप 

लेणी नष्ट झाली आहेत. इतर लेण्यांच्या फक्त खोबणीच शिपलक आहेत. िेवटचे लेणे हे बहुदा शभकंु्षचे 

भोजनगहृ असावे असे वाटते. 

येथील शिपर्कला, कोरीव काम व िांतता आर्पयाला एका वेगळ्याच शवश्वात घेउन जाते. तंत्रज्ञान 

शकतीही र्ढेू गेले तरी र्रूातन लोकांच्या तुलनेत 

आर्ण शकती कसर्टा समान आहोत ह्याची 

जाणीव हे सवप र्ाहताना झापया शिवाय राहत 

नाही. तासा भरात हे सवप शिपर्वभैव नजरेत 

साठवुन आम्हीसवांनी कोंढाणे गावाच्या शदिेने 

प्रस्थान केले.  

कोंढाणे गावात र्ोहोचपयावर उपहास नशदच्या 

र्ात्रात सवांनी मनसोक्त डंुबुन दोन शदवसांच्या 

र्ायी प्रवासाचा थकवा घालवला. येथेच सोबत 

आणलेले जेवण जेउन कोंडीवडे गावातुन कजपतकडे जाण्यास गाडी र्कडली. दोन शदवसांच्या 

प्रवासाच्या सुखद आठवणी मनात साठवुन र्रत आर्ार्पया कामावर रुजु होण्यास सज्ज झालो.    
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