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• चवनामलू्य  चवतरर्ासाठी उपलब्ध 

•आपले वाचनू झाल्यावर आपर् ि ेफ़ॉरवडण करू  कता. 

• ि ेई-पसु्तक वेबसाइटवर ठेवण्यापवूी चकंवा वाचनाव्यचतररक्त कोर्तािी वापर 

करण्यापवूी ई  साचित्य प्रचतष्ठानची परवानगी घरे् ेआवश्यक अि.े 

• या पसु्तकातील लेखनाच ेसवण िक्क लेखकाकडे सरुचित असनू पसु्तकाच े

चकंवा त्यातील अ ंाच ेपनुमुणद्रर् चकंवा रुपातंर अथवा भाषांतर करण्यासाठी 

लेखकाची परवानगी घरे् ेअवश्यक अि.े 
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अपपणपत्रिका 

सर्पगुणसंपन्न छिपती त्रिर्ाजी महाराजांना  

आत्रण सह्याद्रीला त्रिर्ार मुजरा करून  

हे पुस्तक सर्प सहयपे्रमींना अपपण करतो... 

 

संकल्प चौधरी 





२०१३ च्या टे्रचकंग मोसमाची सरुूवात रतनगड पासनू करायची 

ि े२०१२ चा िगंाम संपता संपताच मना ी पक्के केल ेिोते आचर् 

त्यानसुार समुारे २ मचिन्यांच्या उन्िाळ्याच्या सटु्टीनंतर आम्िी 

लगेचच आमच्या ब्यागा प्याक केल्या आचर् रतनगडचा रस्ता धरला. 

सगळ्यांची टे्रनची  बचुकंग करता करता आचर् केलेली कािी 

बचुकंग रद्द करेपयंत टे्रकचा चदवस आला सदु्धा...  

ठरल्याप्रमार्े  रात्री ठीक ११:४५ ला समीर मला दादर 

स्टे नला भटेला. समीरचा िा पचिलाच टे्रक असल्यामळेु तो खपूच 

उत्सािात िोता ,तर दसुऱ्या बाजलूा आदल्या चदव ीची नाईट 

च फ्ट  आचर् आजची १st च फ्ट करून मी पार ढेपाळून गेलेलो. 

चवश्ांतीची सक्त गरज मला भासत िोती!!!!!!  

 



स्टे न वर चिापार्ी िोईपयंत गर्े  आचर् रघ ु पर् येउन 

पोचले. आता वाट पाित िोतो ते आमच्या झकुझकु गाडीची !!!!!! 

 

गाडी घेऊन आम्िी इगतपरुीच्या चद ेने वाटचाल सरुु केली , 

मधेच ठाण्याला थांबनू इतर मडंळींना उचलल.े नेिमीप्रमार्े सीट्स 

गोळा करून सगळेजर् बसलो आचर् गप्पांचा फड रंगला.  

 

या सगळ्या नादात कल्यार् कधी येउन गेले याचा पत्ताच 

लागला नािी. यानंतर मात्र सगळेच जर् िळू िळू पेंगायला लागल्याने 

गप्पा सोडून आम्िी झोपायच्या तयारीला लागलो. अधणवट झोपेत 

आचर् अधणवट जागे अ ा अवस्थेत  ेवटी आम्िी सकाळी ३:१० 

वाजता इगतपरुीला पोिोचलो. 



त्रिनांक - १६ जून २०१३  

उतरल्यावर  फलाटावरच चिा - चबचस्कटांचा ताबडतोब फड ा 

पाडला. रात्रीच्या अंधारात रस्त्यातले अगचर्त बेडूक चकुवत तडक 

यष्टी ष््टयाण्ड गाठला आचर् चतकडेच आडव ेझालो.  

आम्िी सगळे डाराडूर झोपल े असताना रघ ु मात्र मच्छरांच्या 

िमल्यामळेु जागाच िोता ………चबचारा रघ ु!!!!! 

 सकाळी श्ीकांतच्या गडबडीमळेु जाग आली मग तसाच कािी 

वेळ बसनू बाकीच्यांना उठवले आचर् ५:१५ ची परु् े यष्टी पकडून 

भडंारदरयाकडे मागणस्थ झालो. जसजस ेआम्िी  िरी भागापासनू दरू 

जात िोतो तसतसे आजबूाजलूा पसरलेल ेचिरवळीच ेसाम्राज्य आमच्या 

मनाचा ताबा घेत िोते. 

आमची गाडी घाटातली नागमोडी वळर् ेचढत चढत (चढली 

बवुा एकदाची… ) भडंारदरयाला पोचली.  

 



इथवर येईपयंत सकाळचे सात वाजले िोते. जवळच्याच 

टपरीवर गोलभजी आचर् पे ल चिा मारला . ( चि टपरी Google 

Earth वर पर् चदसते ………इचत टपरीवाल ेकाका ). 

 

  

 

 

 

 पोटपजूा झाल्यावर चतकडेच बोटीची चौक ी केली असता 

समजला चक धरर्ात पार्ी कमी असल्यान ेबोट बंद आि े…WTH 

टे्रकच्या सरुवातीलाच solid disappointment, यामळेु तेव्िा 

उरलेला एकमेव पयाणय म्िर्जे “जीप”  पकडून रतनगडला चनघालो.  



वाटेत जाताना भडंारदरा धरर् ,धकु्यात लपलेली अलंग -मदन -

कुलंग ची रांग आचर् जंगलातील चिरवळीवर मकु्तपर् े बागडर्ाऱ्या 

मनमोिक लांडोर पाचिल्यामळेु जीपचा प्रवास साथणकी लागल्यासारखा 

वाटलं.  

 

 

 

 

 

 

 

 

वाटेत मधेच जाळीत लपलेली करवंद चदसली, मग काय 

चवचारता...... आम्िी सगळे गाडीतून खाली उतरून रानमवेा खाण्यात 

गकण  झालो. 

जंगलातील त्रहरर्ळीर्र मुक्तपणे बागडणाऱ्या मनमोहक लांडोर पात्रहल्यामुळे जीपचा 

प्रर्ास सार्पकी लागल्यासारखा र्ाटल.ं....  



रतनवाडीला पोचल्यावर परग्रिावरून आलेल्या alien ला 

पचिल्यासारखा look दरे्ाऱ्या काकांना रस्ता चवचारून वाटेला 

लागलो.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐन पावसाळ्याचे चदवस असल्याने नजर पोिोचेल चतथपयंत 

चिरवळच चिरवळ पसरली िोती आचर् सोबतीला  ेतकऱ् यांनी नांगरून 

ठेवलेली  ेत िोतीच. 

 

काकांना रस्ता चवचारून वाटेला लागलो......  



प्रवरा नदीच्या प्रवािाबरोबर वाटचाल करता करता जंगल कधी 

सरुु झालं समजल पर् नािी. चव ेष म्िर्जे पाऊस असनूिी नदीच े

पार्ी अचत य चनमणळ िोते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नदी नागमोडी वळर्े घेत वाित असल्यान ेनदी ओलांडर्े भाग 

िोते. पाण्यातील कातळावर  ेवाळे साचल्यामळेु कधी पाय सरकेल 

याचा नेम नव्िता. 

 

प्रवारा नदीचे पात्र......  



नदीचे पात्र २-३ वेळा इकडून चतकडे ओलांडल्यावर  आम्िी 

जंगलात घसुर्ाऱ् या मखु्य रस्त्याला लागलो. 

 

 

 

 

 

 

 

गावकऱ्यांनी चदलेल्या सरपर्ाच्या चव ेष सचूनेमळेु वाटेतलीच 

२-४  ओडंके मजबतू श्ीकांत , मी आचर् मक्यान ेउचलनू घेतले. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नदी ओलांडताना आमचे वीर......  



वाटेत लागलेल्या पठारावर थोडावेळ थांबनू पेटपजूा आचर्   

फोटोग्राफीचे सोपस्कार आटपल.े 

 

 

 

 

 

यापढेु भरुभरुर्ारा पाऊस अजनू जोरात पडायला सरुवात झाली 

आचर् दाट धकु्यामळेु ढगात पोिोचल्यासारख ेवाटू लागल.े 

जंगलातनू चालताना डोंगराचा चढ अंगावर येत िोता, त्यातच 

सरपर्ासाठी घेतलेल्या लाकडांमळेु आम्िास अचधकच थकवा 

जार्वत  िोता. 

चगरीभ्रमर्चा ग्रपु.....  



वाटेत पढेु गेल्यावर एकेचठकार्ी चौक लागला. चौकात एका 

गंजलेल्या फलकावर वाटांची नावे चलिून ठेवलीत. इथनू उजवीकडील 

वाट साम्रडला जाते जी रतनगडच्या खट्ुयाच्या वाटेला चमळते. 

डावीकडील वाट तमु्िाला िररशं्चद्रगडावर घेऊन जाते (१२ – १४ तास) 

 

 

 

 

 

 

यापढुचा थरार म्िर्जे कातळात लावलेल्या च ड्या चढून गर्े  

दरवाजान ेगडात प्रवे  करर्े .  

चौकातील चद ाद णक फलक.....  



कातळावर कमीतकमी आधाराच्या मदतीने लावलेल्या लोखंडी 

च ड्यांवर Newcomers ची झालेली तारांबळ पािून मला माझा 

पचिला टे्रक आठवला. अ ा डुगडुगर्ाऱ् या  च ड्यांवरून गडात येर्े 

त्यांच्यासाठी एखाद्या चदव्यासारख ेिोते. 

 

 

च डीवरून वर येताना, मागे धकु्याने दाटलेली दरी.....  



दउेळ असलेली गिुा ओलांडून मोठ्या गिुते जातो तर काय… 

totally unexpected …………. !!!!!! नाथुगडी म्िर्नू एक 

गावातलेच व्यक्ती चक्क घरगतुी उपािारगिृ थाटून बसलेल े (Which 

eventually proved to be a little costly affair ). नाथकूडील 

कचटंग चिा (15 Rs/ cutting ) प्यायलो आचर् जेवर्ाचे डबे उघडले. 

गर्े न ेआर्लेली बाजरीची भाकरी आचर् गळु  िा आमचा स्पे ल 

मने ूिोता. 

 

 



१७६३ साली िा चकल्ला कोळी सरदार जावजी याने ताब्यात 

घेतल्याची गॅझेटमध्ये नोंद आढळते. १८१८ साली रतनगड पाच 

चवभागांचे मखु्यालय िोते. राजरुची ३६ खेडी, अलंगची २२ खेडी िी 

सह्याद्रीच्या वरची व सह्याद्रीच्या खालची सोकुली परगण्याची ६० 

खेडी, वाडी परगण्याची २२ खेडी, जरुुश्ोच  परगण्याची ६० खेडी 

िोती. १८२० मध्ये कॅप्टन गॉडणनने गड ताब्यात घेतला. १८२४ साली 

तो आचदवासी सेनानी रामोजी भागंरेनी गड ताब्यात घेतला. 

 जेवर् आटोपनू गडफेरी साठी चनघालो. दाट धकंु आपल्या 

अचस्तत्वाची जार्ीव करून दते िोतं त्यामळेु आजबूाजलूा असर्ारे 

कात्राकडा आचर् घनचक्कर यापैकी एकाचेिी द णन दरुापास्त िोऊन 

बसल.े पावसाला आता जर् ूचेवच आला िोता, पाऊस आचर् ससुाट 

वारा याच भन्नाट combination प्रत्येक जर् अंगाला टोचर्ाऱ्या 

सयुांच्या रुपात अनभुवत िोता. 

 

 









चनसगणचनचमणत नेढे.....  



गर्े  दरवाजा , गोलबरुुज, खट्ुयाजवळचा कल्यार् दरवाजा, 

चनसगणचनचमणत नेढ आचर् परत गर्े  दरवाजा अ ी दगुणभ्रमतंी परू्ण करून 

आम्िी गिुते परत आलो. परत आल्यावर पनु्िा एक चिाची round 

झाली. कपडे बदलनू आराम करत असतानाच इतर ग्रपु्स येउन दाखल 

झाल ेआचर् गिुचेी उरलेली जागा बळकावण्यात मग्न झाल…े……. 

आपण सगळ्यात आधी पोहोचल्यामुळे नो टेन्िन !!!!!!!    

 

 

 

 

 

 



इतर मंडळी आपल्या दखुर्ाऱ्या पायांचे लाड करेपयंत आम्िी 

रात्रीच्या जेवर्ाची तयारी सरुु केली.  

३ दगडांवर चलू थाटून मगूाच्या डाळीची चखचडी िा standard 

item बनवला , सोबत आर्लेले पापड चनखाऱ्यांवर भाजनू घेतले. 

जेवर्ानंतर गिुते जाऊन पडलो आचर् स्वताला झोपेच्या आधीन केल.े 
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दसुऱ्या चदवसाची सकाळसदु्धा धकु्यात गरुफटलेली िोती,िवेत 

मस्त गारवा पसरला िोता आचर् सोबतीला पाऊस भरुभरुत िोताच 

…… आचन्िक आटपनू नाथनुी बनवलेल्या चिा आचर् कांदपेोह्यांवर 

ताव मारला. सामान आवरून घेतले आचर् चनघण्याआधी च वगजणनेने 

गिुचेा पररसर दर्ार्नू सोडला. खाली उतरताना चांगल्या पैकी स्पीड 

मेंटेन केलेला.  

वाटेत आरश्याला दखेील लाजवेल अस स्वच्छ पार्ी 

असलेल्या प्रवरा नदीत डुबक्या मारल्या ………… रात्रभर झालेल्या 

पावसामळेु पाण्याचा जोर जरा जास्तच वाटत िोता !!!! बाकी सवण 

रस्ता गप्पा टप्पा करत करत परू्ण झाला आचर् आम्िी पनु्िा रतनवाडी 

गावात येऊन पोचलो.  

 

 

 

 

 



 

 

 

यापढुील मखु्य आकषणर् म्िर्जे अमतृेश्वर मंचदर !!!!!!!! 

साधारर् १२०० वषाण पवूीचे ि े िमेाडपंथी मंचदर यादवकालीन 

स्थापत्य ास्त्राची ओळख करुन दतेे. 

 

 

 

 

अप्रचतम कलाकुसरीने नटलेले अमतेृश्वर मंचदर.....  



 

 

 



 

 

 

ि े मचंदर म्िर्ज े िमेाडपंथी बांधकामाचा उत्कृष्ट नमनुा आि.े 

मचंदरावर प्रचंड प्रमार्ात कोरीव काम आढळते. यामध्ये यिचकन्नरच्या 

मतूी, परुार्ातील प्रसंग, समदु्रमथंन, मकु्त च ल्पे यांचा समावे  आि.े 

 

 



 

 

 





 

 

 



मचंदराच्या बाजलुाच प्र स्त अ ी पषु्करर्ी आि,े यालाच 

चवष्र्तुीथण अस ेम्िर्तात. यामध ेचवष्र् ुआचर् गर्पती यांनी  स्त्र ेधारर् 

केलेल्या मतू्याण आिते, तसेच चवचवध मतूी ठेवण्यासाठी कोनाडे दखेील  

आिते 

दवेद णनानंतर जवळच्याच एका घरात कपडे बदलनू घेतले 

आचर् जीप पकडून भडंारदरा गाठला. चतकडून टे्रचकंग करीअर मधला 

१९ प्रवासी असलेला जीपचा प्रवास करून घोटीला पोिचलो. (ड्राईवर 

दादानसुार त्या जीप मध्ये एरवी ३० मार्स े सिज बसतात 

…………… बाकी मार्से टपावर :-P) आमचा ड्राईवर तर अिर  

न बसता गाडी चालवत िोता. अ ा या थरारक प्रवासानंतर  ांतपर्े 

एका सीटच ेज्यादा पसै ेदऊेन कसाऱ्याला पोचलो. कसाऱ्याला उतरून 

पेटपजूा केली आचर् लोकल पकडून केलेल्या टे्रकची उजळर्ी करत 

आपापल्या घरी पसार झालो.  

 

 

 

 



कसे पोहोचाल :  

रतनवाडी ि ेगडाच्या पायथ्याचे गाव आि.े  

इगतपरूी - घोटी -  ेंडी मागे रतनवाडी गावात जाता येते.  ेंडी 

गावातनू रतनवाडीकडे जाण्यासाठी लााँच उपलब्ध आिते तसेच  ेंडी 

ते रतनवाडी अ ी बससेवा दखेील उपलब्ध आि.े भडंारदऱ् यािून वडप 

दखेील उपलब्ध आिते. गावातनू गडावर जाण्यासाठी दोन वाटा 

आिते. 

या पैकी एक वाट िी गडाच्या डाव्या बाजनेू जाते,चिला च डीची 

वाट असेिी म्िर्तात.  दसुरी वाट िी रतनगड आर्ी खट्ु्टयाच्या मधनू 

आपर्ास गडावर घेऊन जाते. 

 

 

 

 

 



अत्रर्स्मरणीय क्षण – 

•जंगलातील चिरवळीवर मकु्तपर्े बागडर्ाऱ्या मनमोिक लांडोर . 

•प्रवरा नदीतली मस्ती. 

•निीदार अमतेृश्वर मचंदर.  

•नेढ. 

•१९  सीटर चा प्रवास. 

   

रतनगडचे मुिात्रिर -  

संकल्प चौधरी. 

मकरंद च ंद.े 

प्रसाद पाटील. 

श्ीकांत पाटील. 

 

 नरे् गडी 

कौस्तभु च ंद.े 

अमोल पाटील. 

गर्े  नरवडे. 

रघ.ु 

समीर अग्रवाल. 

  

 

 

 

 




