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'सह्यांकन' च्यय मोचिमेवर 'चनघण्यय'पूवी थोडांसां चितगुज

वयिकिो नमस्कयर!

'भैरवगड : के वळ थरयरक' यय पुस्तकयनांतर ई-सयचित्य प्रचतष्ठयनतर्फे तुमच्यय भेटीलय येत
असलेलां िे मयझां दुसरां पुस्तक. असांख्य वयिकयांनी र्फोन, इमेल, ब्लॉगवर भैरवगडयबद्दलिां ते
पुस्तक आवडल्ययिां कळवलां. आचर् "पुढिां पुस्तक के व्िय" ययिीिी चवियरपूस नेमयने सुरू
ठे वली िोती. मुलुांडच्यय 'िक्रम िययकसण' तर्फे आयोचजत “सह्यांकन” यय सुरेख भटकां तीवरिां िे
पुस्तक तुमच्यय स्क्रीनवर (ककवय मोबयईलवर) ठे वतयनय मलय खूप आनांद िोतोय. पयि ददवस
आम्िी भटकलेलय तो सयरय मुलुख तुम्ियलय सभोवतयली जयर्वेल, आचर् आम्िी मनमुरयद
उपभोगलेल्यय त्यय आनांदयत तुम्िीिी सिभयगी िोऊ शकयल असय चवश्वयस वयटतो.

िे पुस्तक आपल्ययपयंत पोिवर्यऱ्यय, आचर् िेि नव्िे तर अशी असांख्य ई-पुस्तके
वयिकयांपयंत मोर्फत पोिवर्यऱ्यय ई-सयचित्य प्रचतष्ठयनच्यय पडद्ययमयगच्यय सवण टीमिे
मनयपयसून कौतुक आचर् आभयर!

- नचिके त जोशी
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सह्यांकन २०११ - भयग १
पूवत
ण ययरी आचर् प्रस्थयन

नेिमीप्रमयर्े चडसेंबर उजयडलय, वयटय-खोपटयांमध्ये उतरलेली थांडी ियडयांमध्ये चशरू
लयगली आचर् नेिमीप्रमयर्े वेध लयगले ते सह्यद्रीमधल्यय मोठ्यय भ्रमांतीिे! २००९ मध्ये
तोरर्य ते रययगड, २०१० मध्ये बयगलयर् प्रयांतयतली ४ दकल्ले आचर् २ सुळकययांिी भटकां ती
असे सलग दोन चडसेंबर सयथणकी लयवल्ययनांतर यांदय कयय, िय प्रश्न जसय अियनक पडलय तसय
तयबडतोब सुटलयिी! आचर् उत्तर िोते - िक्रम िययकसण, मुलुांड, आयोचजत "सह्यांकन
२०११"!
१९८३ पयसून 'िक्रम' दरवर्यणआड 'सह्यांकन' यय नयवयने सह्यद्रीमधली दीघणमुदतीिी
मोिीम आयोचजत करते. यांदयच्यय मोचिमेिय प्लॅन पुढीलप्रमयर्े िोतय ददवस १ - रयत्री मुलुांडहून प्रययर्, ढयकोबय पययथ्ययच्यय
ससगयपूर (पळू ) गयवयमध्ये मुक्कयम.
ददवस २ - आांबोली घयटयने िढू न ढयकोबय पययथय गयठर्े व
मुक्कयम.
ददवस ३ - ढयकोबय डोंगर पयहून, उतरून दुगण दकल्ल्ययकडे
प्रययर्, दुगण दकल्लय पयहून, पययथ्ययच्यय दुगणवयडीपयसून ियतवीजडोर्ी मयगे अहुपे येथे मुक्कयम.
ददवस ४ - अहुपेहून गययदरयघयटमयगे चसद्धगडमयिी,
चसद्धगडदकल्लय पयहून पुन्िय मयिीवर मुक्कयम.
ददवस

५

-

गययदरयघयट

िढू न

भट्टीच्यय

रयनयतून

कोंडवळमयगे भीमयशांकर व मुक्कयम.
ददवस ६ - भीमयशांकरहून पदरगड पयहून, गर्ेशघयटयने खयांडस येथे उतरून "सह्यांकन २०११"िी
सयांगतय.
मोचिमेिय नकयशय - (सौजन्यः 'िक्रम'िी वेबसयईट)
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(प्लॅनमध्ये नकयशयपेिय कयिी बदल झयले िोते- दुसऱ्यय ददवशी दुगणवयडीऐवजी आम्िी
ढयकोबय पययथ्ययलय मुक्कयम करर्यर िोतो आचर् िौथ्यय ददवशी तयवलीघयटयतून
सयखरमयिीमयगे न जयतय गययदऱ्ययच्यय पठयरयवरूनि गययदरय घयट उतरून चसद्धगड
गयठर्यर िोतो)
ययतले बरे िसे भयग उदय. अहुपे ते भीमयशांकर, भीमयशांकर ते खयांडस, दुगण-ढयकोबय,
चसद्धगड, पदरगड िे एके कटे ट्रेक म्िर्ून करतय येतयत. पर् एकयि मोचिमेत यय सवयंनय
जोडू न घेर्यऱ्यय कयिीशय पररचित-अपररचित वयटयांनी भ्रमांती िे यांदयच्यय 'सह्यांकन'िे
वैचशष्ट्य िोते. आमिी सांपूर्ण मोिीम तशयि वयटयांनी पयर पडल्ययमुळे सांपूर्ण वर्णनयमध्ये
कदयचित कयिी अनवट वयटयांबद्दल वयिययलय चमळे ल.
मलय स्वतःलय 'िक्रम'च्यय 'सह्यांकन'बद्दल खूप उत्सुकतय िोती. िोख सांयोजनयसयठी
'सह्यांकन'िे आचर् पययणययने 'िक्रम'िेिी अचतशय आदरयने नयव घेर्यरे अनेक जर् भेटले
िोते. त्ययमुळेि सह्यांकन २०११ च्यय तयरखय आल्यय आल्यय, ऑदर्फसमधून पयि ददवसयांिी
सुट्टी टयकली आचर् पचिल्ययि बॅिमध्ये नयव नोंदवून टयकले. मयझय खूप जुनय आचर्
पचिल्ययपयसूनिय ट्रेकचमत्र मयूरिी येर्यर िोतय, पर् त्ययलय आयत्ययवेळी ियचपसने परदेशी
पयठवल्ययमुळे अखेर मोिीम सुरू िोतयनय मयझ्यय बॅिमध्ये मलय ओळखर्यरय असय मीि
एकटय उरलो. तसेि आमच्यय बॅिमध्ये (िोतकरू, िौशी इ) र्फोटोग्रयर्फरिी मी एकटयि
असल्ययमुळे यय पूर्ण मोचिमेमध्ये मयझे स्वतःिे र्फोटो कमी घेतले गेले आिेत (तुम्िी आनांदयने
टयकलेलय सुटके िय चनश्वयस मी ऐकलयि नयिी बरां !)
सह्यांकनच्यय आयोजनयबद्दल खरां तर स्वतांत्र लेख चलियवय लयगेल. थोडकययत सयांगययिे
तर अचतशय सुचनयोचजत, चशस्तबद्धररत्यय आखलेली आचर् मुख्य म्िर्जे गेली २८ वर्े
चनयचमतपर्े सुरू असलेली एक प्रिांड दुगणमोिीम असां वर्णन करयवां लयगेल. नयष्टय-ििय-जेवर्
- सांयोजकयांतर्फे! कसल्ययिी, अगदी कसल्ययिी अडिर्ीलय तोंड द्यययलय दयांडगय अनुभव
असलेल्यय कययणकत्ययंिी र्फळी टप्प्ययटप्ययवर सज्ज! खरां सयांगतो, सह्यांकन म्िर्जे
खयण्ययचपण्ययिी िांगळ! (ते वर्णन पुढे येईलि).
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सह्यांकनसयठी मयझी तययरी नयव नोंदवल्यय ददवसयपयसूनि सुरू झयली. नवे शूज,
स्लीसपग बॅग इथपयसून सरयव म्िर्ून ढयकबचिरी आचर् भैरवगड असे दोन पयवरर्फुल ट्रेकिी
करून झयले. ११ चडसेंबरच्यय pre-सह्यांकन गटगमध्ये 'आपल्यय बॅिमध्ये जवळजवळ
सगळे ि पन्नयशीच्यय आसपयसिे तरूर् आिेत' िय नवय शोध लयगलय आचर् मी पुरतय बेिैन
झयलो! "इतकय मोठय ट्रेक करययलय िे वय योग्य आिे कय" िय पचिलय आचर् 'इतर' उरलेले
प्रश्निी शेवटपयंत मनयति रयचिले. ियां ियां म्िर्तय ददवस उलटले आचर् पयि ददवसयांच्यय
मोठ्यय, दीघण, खडतर, कष्टप्रद इ इ (स्वतःहून ओढवून घेतलेल्यय) पययपीटीच्यय प्रस्थयनयिय
ददवस उजयडलय. मी पचिली बॅि घेतल्ययमुळे १९ चडसेंबरलय रयत्री मुलुांडहून चनघययिे िोते.
११ तयरखेच्यय गटगमध्ये 'िक्रम'च्यय एकय पदयचधकयऱ्ययने वेळेिे मित्त्व बरयि वेळ
भयर्र् करून समजयवून ददले िोते. कयय वयट्टेल ते झयले तरी गयडी नऊ वयजतय सुटेल, तुम्िी
सयडेआठलयि िजर रिय अशी भक्कम तांबीिी िोती. त्ययमुळे १८ तयरखेलय जरी 'उद्यय गयडी
सयडेनऊलय सुटेल' असय 'िक्रम'मधून चनरोप आलय असलय तरी मी उगयि 'बस चमस' व्िययलय
नको म्िर्ून जेवर् सोडू न आठ वयजतयि िक्रमच्यय ऑदर्फसमध्ये पोिलो. आचर् चतथे
गेल्ययवर कळले, की कयिी खरां ि अपररिययण कयरर्यमुळे बस अचनचित कयळ उशीरय येर्यर
आिे! ('सह्यांकन'िां आयोजन िे खरां ि एक प्रिांड मोठां कयम आिे, त्ययत अशय आयत्ययवेळेच्यय
अडिर्ींनय गोष्टींनय सांयोजकयांनय सयमोरे जयवांि लयगतां. आमच्ययनांतर एकयिी बॅिलय असय
उशीर झयलय नयिी, िे उल्लेखनीय!)
यय सुरूवयतीच्यय सगळयय भ्रमचनरयसयमध्ये एकि गोष्ट अत्यांत आनांददययी िोती, ती
म्िर्जे आमच्यय बॅििय लीडर - चवनय नयर्फडे उर्फण लयांबय! वय ५० च्यय आसपयस, तरीिी,
िक्कयने ज्ययलय 'अरे लयांबय' म्िर्ू शकतो असय एकदम मस्त मयर्ूस! सयडेसिय र्फूट उां ि िे
व्यचक्तमत्त्व अजब आिे! गेल्यय पस्तीस वर्यंपयसून ट्रेक करत असलेल्यय यय मयर्सयकडे
अनुभवयबरोबरि अर्फयट एनजी, कु ठल्ययिी (चलटरली कु ठल्ययिी) चवर्ययवर तयसनतयस
बोलण्ययिी तययरी, उत्तम चवनोदबुद्धी, आचर् कमयलीिय खेळकर पर् तोडर्फोड स्वभयव िे
सद्गुर् अगदी ठयसून भरले आिेत. सह्यांकनप्रमयर्ेि लयांबयिीिी सत्कीती मी ऐकली िोती.

www.esahity.com

8

नचिके त जोशी

त्ययमुळे िय आपलय लीडर आिे म्िटल्ययवर मी तर अगदी ज्जयमि खूर् झयलो िोतो.
लीडरप्रमयर्ेि बॅिमध्येिी एक एक नमुने भेटले. एक गोष्ट र्फयर उत्तम झयली ती म्िर्जे,
बॅििी पटसांख्यय अवघी १७ िोती. पर् त्ययत वय वर्े १३ पयसून ५७ पयंतिी व्यचक्तमत्त्वे
एकत्र आली िोती. दोन शयळकरी मुले सोडली तर चतशीच्यय आतलय तरूर् वगैरे मी
एकटयि िोतो. त्ययतलय एक तर आत्तय दियवीमध्ये चशकतोय. तो मोचिमेमध्ये आलेलय पयहून
मी त्ययच्यय ('अचवियरी', पयल्ययकडे 'दुलणि' करर्यऱ्यय) मयतयचपत्ययांच्यय धयडसयलय मनयतूनि
सयष्टयांग नव्िे, दशयांग नमस्कयर घयतलय.
अखेर, बस यययलय पयवर्ेबयरय वयजले. मग चवलांबयबद्दल त्यय पदयचधकयऱ्ययिय
औपियररक मयर्फीनयमय पयर पडलय आचर् आम्िी सवयंनी झोप पूर्ण िोण्ययसयठी लवकर बस
सोडययिी असल्ययमुळे तो लग्गेि (मौनयनेि) स्वीकयरलयिी! बस सुरू झयली आचर् आम्िी
सवण आपयपल्यय सीटवर झोपलो सुद्धय! लयांबय बहुधय जयगय िोतय.
ससगयपूरलय पोिोिलो तेव्िय पियटेिे तीन वयजले िोते. बसमधून उतरल्यय उतरल्यय
अांधयरयत डोळे र्फयडू न आजूबयजूलय बघत असतयनय अियनक चिरपररचित नयनयच्यय
अांगठ्ययने दशणन ददले. म्िर्जे पचलकडिय कडय िय नयर्ेघयट असर्यर!
एकय शयळे च्यय खोलीत आचर् व्िरयांड्ययत चनवयसयिी सोय िोती. चतथे आम्िी आपयपले
चबछयने अांथरले. मुक्कयमयच्यय रठकयर्ी अचतशय उशीरय पोिोिल्ययमुळे उद्यय सयडेसयत ऐवजी
एक तयस उशीरय चनघययिे आिे, असे लीडसणने चडकलेअर करून जरयसय ददलयसय ददलय.
वद्यपियतली िांद्रकोर उगवली िोती. व्िरयांड्ययच्यय समोर उरलेल्यय अांधयरयत जीवधन
दकल्लय आचर् व्िरयांड्ययमध्ये पयांघरूर्यांमध्ये आम्िी सयडेतीन वयजतय गुडूप झयलो िोतो.
गेले दोन मचिने के वळ मनयतल्यय मनयति कै कदय पूर्ण के लेली सह्यांकन मोिीम प्रत्यि
सुरू व्िययलय आतय र्फक्त पयि तयस उरले िोते...
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सह्यांकन २०११ - भयग २
आांबोली घयट आचर् मुक्कयम ढयकोबय पययथय
डोंगरयमध्ये स्वच्छ िवेमुळे ियर तयसयिी शयांत झोपिी पुरेशी असते असां म्िर्तयत. त्यय
ददवशी पळू -ससगयपूरमध्येिी असांि झयलां. सयडेतीनलय झोपूनिी सयडेसियलयि जयग आली
तेव्िय बरां ि फ्रेश वयटत िोतां. व्िरयांड्ययतून बयिेर आलो तेव्िय, समोर जीवधन दकल्लय,
वयनरसलगी आचर् डयव्यय ियतयलय नयर्ेघयटयच्यय पठयरयिय उां िवटय ददसत िोतय. ससगयपूर
गयव जीवधन दकल्लय आचर् आांबोली घयट ययांच्यय मधल्यय डोंगरयच्यय पययथ्ययशी वसले आिे.
दोनदय ििय आचर् चवलयसदयदयच्यय ियतिे र्फस्कलयस पोिे ियदडल्ययवर ओळखपरे ड झयली.
सुदव
ै यने अचतशय अनुभवी मांडळी आमच्यय बॅिमध्ये िोती. कयिी जर् चिमयलययत ट्रेक के लेले
तर कयिी ययपूवीच्यय ५-६ 'सह्यांकन' मध्ये सिभयगी झयलेले िोते. तो अनुभव पयितय आपले
िे पचिलेि 'सह्यांकन' आिे असे वयटू न अियनक मीि स्वतःलय अचतशय िुद्र जीव समजययलय
लयगलो.
'िक्रम'तर्फे सवयंनय टोप्यय आचर् सस्लग(कधी िढ-उतयरयलय आधयर म्िर्ून वयपरययिय
८-१० र्फुटी रोप) वयटपयिय कययणक्रम पयर पडलय. कॅ रीमॅट सॅकलय कशयने बयांधययिी िय मलय
पडलेलय प्रश्न त्यय सस्लगने कययमिय सोडवलय. 'िक्रम' आम्ियलय (खऱ्ययखुऱ्यय) टोप्यय
घयलर्यर आिे िे आधीि समजल्ययमुळे मी घरून चनघतयनयि टोपीिे ५० ग्रॅम वयिवले िोते.
चनघय, चनघय असां एकमेकयांनय म्िर्त पॅक-लांि (सॉस आचर् परयठे ) सोबत घेऊन सवयंनी
चनघययलय ९ वयजले. सांपूर्ण मोचिमेमध्ये आम्िय सिभयगी लोकयांमुळे झयलेलय िय एकमेव
उशीर! सुरूवयतीलय सपयटीवरून ियलत आांबोलीघयटयच्यय पययथ्ययशी पोिययिे िोते.
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उभे डयवीकडू न - मिेश सशगर्े उर्फण यत्तय
दियवी, अचभर्ेक सशगर्े, शांतनु अभ्यांकर(उलटी
टोपी), लीडर सौरभ चभडे उर्फण बल्लू, लीडर
लयांबय, चवद्यय कयमत, सुियस कु लकर्ी, आठवले
कयकय(पयांढरी दयढी), चवनययक कवे, रोचित
पयटकर, लचलतय, लहू डर्फळे , चमसलद िडीडणकर.
बसलेले डयवीकडू न - रूिी गोसयचलयय उर्फण
सीओईपी, पांक्ती शयि उर्फण टीिर, जय उर्फण यत्तय
आठवी, सचिन करांबेळकर, प्रसयद (श्री. लचलतय)
व र्फोटॉ कयढर्यरे अस्मयददक)

'िक्रम'तर्फे सवयंनय टोप्यय आचर् सस्लग(कधी िढ-उतयरयलय आधयर म्िर्ून वयपरययिय
८-१० र्फुटी रोप) वयटपयिय कययणक्रम पयर पडलय. कॅ रीमॅट सॅकलय कशयने बयांधययिी िय मलय
पडलेलय प्रश्न त्यय सस्लगने कययमिय सोडवलय. 'िक्रम' आम्ियलय (खऱ्ययखुऱ्यय) टोप्यय
घयलर्यर आिे िे आधीि समजल्ययमुळे मी घरून चनघतयनयि टोपीिे ५० ग्रॅम वयिवले िोते.
चनघय, चनघय असां एकमेकयांनय म्िर्त पॅक-लांि (सॉस आचर् परयठे ) सोबत घेऊन सवयंनी
चनघययलय
मोचिमेमध्ये

९

वयजले.
आम्िय

सांपूर्ण

सिभयगी

लोकयांमुळे झयलेलय िय एकमेव
उशीर! सुरूवयतीलय सपयटीवरून
ियलत

आांबोलीघयटयच्यय

पययथ्ययशी पोिययिे िोते.
जीवधन दकल्लय आचर् वयनरसलगी -

खयस

सह्यांकनसयठी

पययलटवीरयांनी आखलेले (मोिीम
ठरवतयनय जे ट्रययल ट्रेक के ले जयतयत, त्ययांनय पययलट ट्रेक ककवय रे की असां म्िर्तयत)
ददशयदशणक बयर् पळू पयसूनि ददसययलय सुरूवयत झयल्ययवर मयझय पुरतय चिरमोड झयलय.
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आतय वयट िुकययिी शकयतय जवळजवळ शून्य िोती! िे वयट िुकण्ययिां आचर् स्वतः
शोधण्ययिां लयगलेलां वेड िय भटकां तीिय खरयखुरय प्रयर् म्िर्ययलय िवय!
सुरूवयतीलय थोडय वेळ सपयटीवरून ियलल्ययवर जेव्िय डोंगरपययथय आलय आचर्
झयडीत चशरययिी वेळ आली, तेव्िय लयांबयने 'मी वयट दयखवतो' असे म्िर्ून लीड करययलय
सुरुवयत के ली, आचर् तयबडतोब आम्िी वयट िुकलो! मी अथयणति तुडुांब खूश झयलो. खरां
सयांगययिां तर, वयट िुकली की ट्रेक अर्फलयतून िोतो, ययवर मयझय अनुभवयांती पूर्ण चवश्वयस
बसलय आिे. मोचिमेच्यय पचिल्ययि तयसयत वयट िरवल्ययमुळे आतय सांपूर्ण मोचिम अत्यांत
यशस्वी िोर्यर ययबद्दल मयझ्यय तरी मनयत कु ठलीि शांकय उरली नव्िती. मग लयकडे
तोडर्यरय एक गयवकरी भेटलय. त्ययलय सखडीिी वयट दयखवण्ययसयठी तययर के ले आचर्
आम्िी पुढे चनघयलो.
वयटेत

एकय

पयण्ययपयशी

चवश्रयांती

घ्यययलय थयांबलो. आचर् लयांबयमियरयजयांनी
इथे 'जॅक अँड चजल' यय बयलपर्ी चशकलेल्यय
एकय रम्य कचवतेवर आख्ययन सुरू के ले.
खजुर, गोळयय, चिवडय, िकल्यय असय
मनमुरयद पोटभर र्फरयळ झयल्ययवर ते
आख्ययनिी सांपले आचर् आम्िी पुढे चनघयलो.
िी वयट खडतर आचर् अत्यांत अचनयचमत िढयिी आिे. कमयलीिय दमवर्यरय आांबोली
घयट िढू न सखडीत पोिलो तेव्िय ढयकोबयच्यय पचिल्यय कँ पिे लीडर आमच्यय स्वयगतयलय उभे
िोते. खरां म्िर्जे, कयल रयत्री आचर् त्ययमुडळे आज सकयळी चनघययलय झयलेलय उशीर ऐकू न ते
'घयट बऱ्ययपैकी उतरून जयवी लयगेल' अशय चवियरयनेि आले िोते, पर् आमच्यय वेगयमुळे
आम्िीि त्ययांनय वर 'सखडीत गयठले' िोते.
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इथपयंत पोिण्ययसयठी आम्ियलय सयडेतीन तयस लयगले िोते. पळू पयसून इथपयंत
पोिययलय पययलटवीरयांनी जवळ जवळ ७ तयसयांिय टयईमलॉग ददलय िोतय. ययवरून आपल्यय
बॅिमध्ये वययने मोठे (म्ियतयरे म्िर्ययिय मोि आवरतय घेतो आिे) असले तरी मोठ्यय
मोचिमेसयठी पूर्ण तययर असे वीर आिेत ययिी झलक बघययलय चमळयली.

आांबोली घयटयिी िी नयळे सयरखी ददसर्यरी वयट

ढयकोबयिे कँ पलीडर MB, अिय दयांडेकर
उर्फण दयांडू आचर् सुदीप आमच्ययसयठी सरबत घेऊन
आले िोते. सखडीतून वर अधयण-पयऊर् तयस िढू न
दोनच्यय सुमयरयस ढयकोबयच्यय जुन्यय देवळयपयशी
पोिलो. चतथे जेवर्यिय कययणक्रम पयर पडलय.
आतय तयसभर सपयट पठयरयवरून ियललो की
कँ पमध्ये पोिोिर्यर िोतो. मध्ये एक रॉकपॅि पयर
करून पुढे जयवे लयगते.
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वरच्यय पठयरयवर पोिलो की पळू गयवयच्यय चवरूद्ध बयजूिय नजयरय ददसतो. आांबोली गयव
यय बयजूलय आिे.
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तुम्िी
कधीतरीि

ट्रेकींग

करतय, आम्िी रोज
करतो, असांि बहुधय
ययांनय

सयांगययिां

असेल -

इथून
डोंगरमयथ्ययवरूनि वळसे घेत घेत वयट ढयकोबय डोंगरयकडे जयते. वयट अचजब्बयत िुकू नये
म्िर्ून िी दितय - ठरयचवक अांतरयवर मयरलेले तीन बयर् यय र्फोटोत ददसत आिेत.
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वयटेवर ढयकोबय डोंगरयिे झयलेले पचिले दशणन

आमच्यय वेळयपत्रकयनुसयर आम्िी आज ढयकोबय पययथ्ययलय मुक्कयम करर्यर िोतो.
दूरवर कँ पिे तांबू ददसू लयगले आचर् सकयळपयसूनच्यय पययचपटीिय चवसर पडलय. ढयकोबयकडे
जयर्यऱ्यय वयटेपयसून थोडांसां पुढे पचिमेकडे कलर्यऱ्यय सूययणलय पयठीशी ठे वून कँ प उभय िोतय.
दचिर्ेकडे मोकळां पठयर, उत्तरे कडे देवरयई, सयधयरर् उगवतीलय ढयकोबय डोंगर असय सुांदर
आसमांत सोबत िोतय.

आजिी सांपूर्ण
वयटियल
सांध्ययकयळी

सांपवून
पयि

वयजतय

कँ पमध्ये

पोिलो

तेव्िय

स्वयगतयलय

एक

बॅनर सज्ज िोतय.
कँ पिी

व्यवस्थय

अचतशय

नेटकी
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िोती. सुकय व ओलय किरय टयकययलय, तसांि चपण्ययसयठी आचर् वयपरययच्यय पयण्ययसयठी
स्वतांत्र व्यवस्थय िोती. सिभयगी भटकययांसयठी मोठे दोन आचर् कँ पलीडसणसयठी छोटे तीन तांबू
उभे िोते. बयकी सगळय 'मयमलय' उघड्ययवरि िोतय.

कँ पवर पोिल्ययवर एकय कँ पलीडरने
कयय करययिे नयिी, कु ठे जययिे नयिी ययि
सूिनय ददल्यय. त्ययांिय सयरयांश, जो आम्िी नांतर
आठवून आठवून लियत ठे वलय, तो असय िोतय १.

सूययणस्तयनांतर

व

सूयोदययपूवी

चविीरीवर जययिे नयिी. (मग जययिे कधी?
ययवर 'आत्तय' िे उत्तर चमळयले!)
२. तांबूच्यय सभतींनय सॅक टेकून ठे वययच्यय
नयिीत.
३. तांबूच्यय मधल्यय खयांबयलय तसेि बयिेरच्यय दोऱ्ययांनय धक्कय लयवययिय नयिी.
४. डबय टयकययलय (ययिय अथण चवियरू नकय) अमुक एकय ददशेलय जययिे नयिी.
५. रयत्री उठययिे झयल्ययस एकययने उठययिे नयिी. (अजून एकयिी झोपमोड
करययिी)
६. मोजे तांबूमध्ये न्यययिे नयिीत. इ.इ.
(ययनांतर 'िुळय भरतयनय आवयज करययिय नयिी' अशय खयस पुर्ेरी प्रकयरिी एखयदी
सूिनय येते की कयय असां वयटययलय लयगलां िोतां, पर् तशी सूिनय नयिी चमळयली.)
सयिचजकि, पुढिे ियर ददवस िय चबियरय सूिनयदयतय सूिनय कशय द्ययव्ययत आचर् देऊ नयेत
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ययसयठी आमच्यय बॅिभर आचर् पुढील सवण कँ प्सवर प्रचसद्ध झयलय! गरमयगरम किोरीिय
नयष्टय आचर् ििय झयल्ययवर आम्िी तांबूमध्ये सॅक लयवल्यय आचर् फ्रेश व्िययलय चविीरीवर
गेलो. सूययणस्त दुगण दकल्ल्ययच्यय पयठीमयगे िोर्यर असल्ययमुळे मनयसयरखय देखयवय बघययलय
चमळर्यर नव्ितय.

अांधयर पडल्ययवर स्टयटणर म्िर्ून रस्सम तययर िोते. रस्समपयन झयल्ययवर कयिी
कँ पलीडसण जनरे टर सुरू करण्ययच्यय खटपटीलय लयगले आचर् उरलेले आमच्ययसोबत वतुणळ
करून मैर्फल जमवून बसले. चवडांबने, कचवतय, भटसयिेबयांच्यय गझल, दकस्से, ियरोळयय ययांिय
उगवत्यय ियांदण्ययच्यय छपरयखयली मोकळयय सपयटीवर सयधयरर् तयसभर रां गलेलय तो
कययणक्रम कययम लियत रयचिल! मध्येि दोन-तीन उल्कयिी पडतयनय पयचिल्यय. खगोलपांत
दयांडूने त्ययवर थोडी मयचितीिी पुरवली.
थांडी आचर् वयरय दोन्िी जोरदयर िोते. बरोब्बर सयडेआठलय जेवर्यिी ियक आली आचर्
आम्िी तांबूमध्ये चशरलो. तुपयतलय चशरय, पुऱ्यय, उसळ, पयपड, भयत-मुगयिी आमटी असय अत्यांत
अनपेचित भरगच्च मेनू पयनयत आल्ययवर आमिी बोलती बांद झयली आचर् ियतय-तोंडयिी गयठ
पडली!
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जेवर्यनांतर आकयशयकडे पयचिलां, तेव्िय वर समस्त ियांदण्ययांिां सांमेलन भरलेलां िोतां.
व्ययध, वृर्भ रयस, सप्तर्ी, मृगयच्यय ददशेने रोखलेलय बयर् (बस! मलय एवढांि कळतां...) असे
मयनवी मनयवर पररर्यम करर्यरे असांख्य ज्ञयत-अज्ञयत स्वयांप्रकयशी घटक चतथे
रोजच्ययसयरखे जमय झयले िोते. आम्िीि त्ययांनय नवखे िोतो. 'जगयत ठरयचवक कयळयने
घडलेल्यय अशुभ घटनयांच्यय वेळी आकयशयतील तयऱ्ययांिी तीि चवचशष्ट चस्थती ददसली िोती'
- इचत लयांबय! आचर् मग पुढिी पांधरय चमचनटे लयांबयने समजेल अशय भयर्ेत मेददनीय
ज्योचतष्ट्यशयस्त्र आचर् जरय वेळयने तो चवर्य बदलत ज्ञयन चमळवण्ययिे मयगण, तीन प्रकयरिी
कमे (प्रयरब्ध, सांचित आचर् दक्रयमयर्) ययवर (उभ्यय उभ्यय) आख्ययन ददले. 'समोरच्ययलय
झेपेल असे उदयिरर् ददल्ययस चवर्ययमधली गोडी वयढते' िे मयझे जुने मत लयांबयने पुन्िय
अचधरे चखत के ले. त्ययलय जेवर्यिी ियक आली, म्िर्ून नयईलयजयने तो चवर्य थयांबवयवय
लयगलय आचर् आम्िी तांबूकडे परतलो.
बयिेर थांडी वयढली िोती. अजून ियर पूर्ण ददवसयांिी मोिीम बयकी िोती. थांडीमुळे
थकवयिी जयर्वत िोतय. उगयि ररस्क नको म्िर्ून गरम पयण्ययबरोबर और्ध घेतले आचर्
स्लीसपग मॅटमध्ये चशरलो. झोपल्ययनांतर बहुतेक थोड्ययि वेळयत घयमयघूम िोऊन जयगय
झयलो, आचर् घयम पुसून पुन्िय झोपलो एवढांि आठवतां आतय....
आजिय चिशोबः
ददनयांक - २० चडसेंबर २०११
एकू र् ियल - अांदयजे १० दकमी.
वैचशष्ट्यः अांदयजे सयडेतीन िजयर
र्फूट िढू न ियर िजयर र्फुटयांवर
मुक्कयम.

अवघड,

कां टयळवयर्य

आांबोली घयट पयर.
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सह्यांकन २०११ - भयग ३
ढयकोबय, दुगण आचर् मुक्कयम अहुपे व्िययय ियतवीज
सयडेपयिलय चशट्टी मयरून लीडसणलोकयांनी सवयंनय उठवलां. आचर् कयिी 'लयडू ' तरीिी
अांथरूर्यत पडू न रयचिले िोते, म्िर्ून त्ययांनय येऊन पेशल ट्रीटमेंट देऊन उठवलां. 'मोचिमेमध्ये
वेळय पयळल्यय गेल्ययि पयचिजेत' यय एकमेव सवोच्च चनयमयिी कयटेकोर अांमलबजयवर्ी सुरू
झयली िोती. गरमयगरम बेड-टी तांबूबयिेरच्यय लयकडी कट्ट्ययवर तययर िोतय. 'सयडेसियलय
पीटीसयठी सवयंनी शूज घयलून आचर् सॅक पॅक करूनि यययिे आिे' - इचत सौरभ उर्फण बल्लू,
आमिय मुख्य लीडर. (लयांबयमियरयज को-लीडर िोते). नयिी म्िटलां तरी, इतकी थांडी, त्ययत
वेळेच्यय चनयमयांनी बयांधलेलय ट्रेक करययिी सवय नयिी, पचिल्ययि ददवशी आतली सवण
'प्रेशसण' वेळेवर येतीलि ययिी खयत्री नयिी वगैरे वगैरे गोष्टींिय पररर्यम म्िर्ून मी
सयडेसियलय धयपय टयकत तांबूकडे परतलो तेव्िय, सॅक पॅक करययिी बयकी िोती आचर् शूजिी
िढवययिे बयकी िोते. मयझ्यय िांटर शूजच्यय बयांधलेल्यय लेसकडे पयहून - 'XXXच्यय, उद्यय
डोंगरयमध्ये जर कु र्यच्यय मदतीसयठी १० सेकांदयत शूज कयढू न XXXलय पयय लयवून
पळययिी वेळ आली तर कयय करर्यर आिेस? एक सेशन घ्यययलय िवां ययवर!' (लयांबयि!
दुसरां कोर् बोलर्यर इतकयय प्रेमळ भयर्ेत!)
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पीटीसयठी सगळे जर् वतुणळयत उभे रयचिलो. पीटी म्िर्जे इतकयय मोठ्यय
पययपीटीसयठी शरीरयच्यय स्नययूांनय मोकळे करण्ययिे बेचसक व्ययययमप्रकयर िोते. पर् त्यय
ढयकोबयच्यय पययथ्ययच्यय पठयरयवर उगवतीच्यय सूययणलय सयिी ठे वून सवयंिी वतुणळयतील
पीटी िे एक सुांदर दृश्य िोते.

पीटी सांपली आचर् मी सॅक बयांधययलय पळयलो. कमीत कमी आकयरयिी, सॅकमध्ये बसेल
अशी स्लीसपग बॅगिी गुांडयळी करर्े िय ट्रेकमधलय एक अचतशय कां टयळवयर्य प्रकयर असतो.
सकयळी सॅक भरतयनय 'नकोि िी स्लीसपग बॅग' िय एकमेव चवियर असतो. (रयत्री थांडी
वयजययलय लयगली की कयय चवियर असतो, ते सयांगययलय नकोि!) तयत्पयण, पुढच्यय ट्रेकलय
एक 'जयदूिी' सॅक आर्ययिी िय चवियर मी नक्की के लय आचर् बयिेर आलो. गरमयगरम
सयबुदयण्ययिी चखिडी तययर िोती! अन् त्यय चखिडीिी िव कयय सयांगू रयजयांनु!! के वळ
अप्रचतम! सगळययांनीि ढयकोबय लगेिि िढययिय आिे िे चवसरून यथेच्छ ियदडलां. अथयणत
पूर्ण मोचिमभर सवण जेवर्, नयष्टय, ििय अनचलचमटेड िोतां, िय भयग वेगळय!
बरोब्बर सयडेसयत वयजतय आम्िी १७ 'वयरकरी' दोन लीडसण आचर् दोन कँ पलीडसणच्यय
सोबत ढयकोबयकडे चनघयलो. अधयण-पयऊर् तयस ियलून ढयकोबयवर पोिलो.
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४१४८ र्फूट उां िीिय ढयकोबय िय डोंगरि आिे, दकल्लय नयिी! घयटयखयलून वर
िढर्यऱ्यय अनेक छोयय मोठ्यय वयटयांवर लि ठे वययलय वगैरे ययिय उपयोग िोत असयवय.
इथून व््यू मयत्र जबरी ददसतो. मयझ्यय मते नयर्ेघयटयिे पठयर सवयणत देखर्े जर कु ठू न ददसत
असेल, तर ते ढयकोबयवरून!

र्फोटोत जीवधन दकल्लय, वयनरसलगी, कयल चजथून िढलो ती दरी आचर् आजूबयजूिय पररसर
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मयगे भैरवगडयवरून नयर्ेघयट-नयनयिय अांगठय पयचिले िोते. त्ययच्यय बरोब्बर
पचलकडच्यय बयजूने इथून बघतय येते. त्ययि रे र्ेत दूरवर ससदोळय दकल्लय ददसतो. पचिमेकडे
दुगण, थोडांसां उजवीकडे खूप मयगे गोरखगड - मसच्छद्रगड असे ओळखीिे दोस्त दशणन देतयत.
ढयकोबयवर भन्नयट वयरय सुटलय िोतय. थोडय वेळ चतथे टयईमपयस करून खयली उतरलो. पुन्िय
कँ पवर पोिलो तेव्िय नऊ वयजले िोते. पॅक-लांि व सॅक घेऊन सयडेनऊ वयजतय चनघययिे
िोते. त्ययप्रमयर्े घड्ययळयने कयटे त्यय जयगी नेल्ययवर आमिी परे ड चनघयली. आतय लक्ष्य िोते
दुगण दकल्लय!
ढयकोबयलय उजव्यय ियतयलय ठे वून झयडीतून एक वयट दुगण दकल्ल्ययकडे जयते. िी वयट
बरीि लयांब आिे. दोन डोंगर उतरून-िढू न असे दोन अडीि तयस ियलल्ययवर एकदयिे
आम्िी दुगण दकल्ल्ययच्यय पययथ्ययशी पोिलो.
दुगणच्यय वयटेवरच्यय एकय पठयरयवर घेतलेलय र्फोटो. मयगे चजथून चनघयलो िोतो तो
ढयकोबय डोंगर.

दुपयरच्यय बयरयच्यय उन्ियत दकल्लय िढययिय िोतय खरय! पर् पययथ्ययपयसून दकल्लय
अगदी दिय-पांधरय चमचनटयत िढू न िोतो. दोन्िी बयजूलय पूर्ण झयडी आिे. पययथ्ययलय
दुगयणदव
े ीिे अचतशय सुांदर, शयांत मांददर आिे.
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उां िीने ढयकोबयपेिय कमी असलेल्यय यय दकल्ल्ययवर (उां िी - ३८५५ र्फूट) बघण्ययसयरखे
कयिीिी नयिी. तटबांदी, दरवयजे कधीकयळी असलेि, तर आतय पूर्ण पडले आिेत. दुगणलय
पोिोिण्ययसयठी थेट आांबोलीपयसूनिी वयटय आिेत.
उतरल्ययवर थोडीशी चवश्रयांती घेऊन एक वयजतय आम्िी डोर्ीच्यय ददशेने ियलययलय
सुरूवयत के ली. यय र्फोटोत पुढिय दुगण व मयगिय ढयकोबय.

डोर्ी िे पुर्े
चजल्ह्यतल्यय आांबेगयव तयलुकययतलां एक छोटांसां गयव. इथून अहुपेपयंत आमच्ययसयठी
www.esahity.com

25

नचिके त जोशी

जीपड्ययिी सोय के लेली िोती. दुगणवयडीपयसून एक वयट दरीत उतरून पलीकडिय डोंगर
िढते. त्यय सपयटीवर जुन्नर तयलुकययतलां ियतवीज िे गयव आिे.
यय चविीरीपयशी ती पययवयट ियतवीजमध्ये येते.

त्यय गयवयतूनि पुढे आर्खी एक पठयर पयर करून वयट दरीमध्ये उतरते.

उतयर उतरून एकय ओढ्ययच्यय कयठी आम्िी दोन वयजतय जेवर्यच्यय पुड्यय सोडल्यय.
बसल्यय बसल्ययि थोडय वेळ झोपून तीन वयजतय ओढ्ययपलीकडिय िढ िढययलय सुरूवयत
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के ली. इतके खयल्ययनांतरिी ज्यय गतीने तो खडय िढ िढू न आम्िी सगळे वर पोिलो, ते पयहून
िय सह्यद्रीिी सुखयवलय असेल (असां मलयि वयटत रयचिलां).
'घयमयचशवयय शरीरयमध्ये कु र्ीि बोलत नसतयनय' एक मयर्ूस मयत्र ययलय अपवयद
िोतय - तो म्िर्जे अथयणति लयांबय! अथयणत, सचिन करां बेळकर नयवयिे सवयणत वडील असलेले
कयकयिी (कयकय र्फक्त म्िर्ययलय, एरवी मी त्ययांनय 'अिो सचिन' म्िर्ूनि ियक मयरली
असती!) लयांबयलय िळू िळू जॉईन िोऊ लयगले िोते. अचतशय चमष्ट्कील, नकलयकयर सचिननी
(ब्रँि मॅनेजर, एसबीआय, लयलबयग म्िर्ून आमच्ययतील 'लयलबयगिय रयजय') अख्खय ट्रेकभर
आम्ियलय प्रिांड िसवलां.
तर, तो िढ िढल्ययवरिी वयटेत डोर्ीच्यय वयड्यय-उपवयड्यय लयगल्यय. घेवड्ययिी शेतां
डोलत िोती.

चतथून पुढे बरां ि ियलल्ययवर अखेर सयडेियरच्यय सुमयरयस आम्िी डोर्ीलय पोिोिलो.
आमिय जीपवयलय गययब िोतय. मग चतथेि एकय घर कम दुकयनयच्यय ओसरीवर सगळे
पसरलो. र्फोटोत भगव्यय टी-शटणमधली व्यक्ती म्िर्जे 'सचिन करां बेळकर'.
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वयट पयहून अखेर जीपऐवजी एकय टेंपोतून पुढे चनघययिे ठरवले. टेंपोमध्ये उभां
रयिण्ययपेिय डययवरच्यय डोकययवरच्यय टपयवर बसलेलां ियांगलां म्िर्ून आम्िी कयिी लोकयांनी
चतकडे मोियण वळवलय. वयटेत झयलेलय सूययणस्त त्यय िलत्यय टपयवरूनि रटपलय आचर् अध्ययण
तयसयत ते अांतर पयर करून अहुपेलय पोिलो.
अहुपेलय स्वयगतयलय SAP (सह्यांकन आयोजक प्रमुख) अचनके त उर्फण पप्पू आचर्
गॅरीकयकय (गॅरीकयकय म्िटल्ययिां त्ययांनय कळलां तर मयझी कयिी खैर नयिी, असां मलय
सयांगण्ययत आलां आिे!) िजर िोते. कमयलीच्यय खजयणतल्यय आचर् एकयि पट्टीतल्यय गूढसम
आवयजयत गॅरीकयकयांनी उच्चयरलेलां 'त्यय चतकडे एक मांददर आिे, त्ययिे दशणन घेऊन यय' िे
वयकय सचिननी (नेमकां ) 'त्यय चतकडे दरी आिे, कयल चतथे ३ मडणर झयले, दोन सुसयईड के सिी
आिेत आचर् आज तुम्िी आलयत' असां कयिीतरी ऐकलां आचर् आम्ियलय िसून लोळययलय
अजून एक मुद्दय चमळयलय.
ते मांददर पयहून आम्िी अहुपे टॉप बघययलय गेलो. अहुपेजवळिां ते पठयर चवलिर् सुांदर
आिे. अचतशय चवस्तीर्ण असां मयळरयन, कड्ययच्यय टोकयशी असलेली दोनि झयडां, समोर

www.esahity.com

28

नचिके त जोशी

खोल दरी, खयली खोपीवली गयव, डयव्यय ियतयलय डोंगरयआडू न गोरख-मसच्छद्रगडयिे
डोकयवर्यरे सुळके , मयवळलेलय सूयण आचर् कयतरवेळ.... चतथे मयझ्ययतल्यय मी मनभर रयहून
घेतलां...

पुन्िय मयघयरी येऊन अहुपे गयवयतल्यय शयळे कडे, चजथे आमिय कँ प िोतय, चनघयलो.
ददवसभरयच्यय पययपीटीनांतरिी सांध्ययकयळच्यय त्यय प्रिरी, त्यय सुनसयन रस्त्ययवरून अांधुक
प्रकयशयत, टॉिण वगैरे अचजबयत न लयवतय, सवयणत शेवटी मी एकटयि ियलत िोतो. ट्रेकमध्ये
अशय स्वतःबरोबर रयिण्ययच्यय वेळय अगदी ओढू न स्वतःजवळ घ्ययव्ययशय वयटतयत.

अहुपे कँ पमध्ये पोिलो तेव्िय सयत वयजले िोते. सकयळी ढयकोबयकडे चनघयल्ययपयसून
तब्बल सयडेअकरय तयसयांनी आम्िी मुक्कयमयच्यय रठकयर्ी आलो िोतो. ििय-शांकरपयळे
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झयल्ययवर स्वीट कॉनण सूप आलां. (मी र्फक्त कॉनणि शोधून खयल्ले). रयिययिी सोय आज
खोल्ययांमध्ये िोती (म्िर्जे िैन िोती!). जनरे टरच्यय कृ पेमुळे लयईट िोते. जेवर्यत चपठलांभयकरी, कोसशबीर, पयपड, आमटी-भयत असय र्फमयणस मेनू िोतय.
जेवतयनय मलय ियांगलीि थांडी वयजययलय लयगली. बयिेर गयर वयरयिी सुटलय िोतय.
मोचिमेिे दोन ददवस सांपले िोते. मोिीम अांगयत िढू लयगली िोती. वेळयपत्रक ठरलेले िोते.
त्ययत कु ठलयिी बदल िोर्यर नव्ितय. उद्यय गययदऱ्ययने उतरून चसद्धगड गयठययिय िोतय.
उद्ययिी बरीि ियल िोती. झोप पुरेशी चमळर्े आतय आवश्यक िोते. त्ययमुळे कयलच्ययप्रमयर्े
कु ठलीिी मैर्फल, गप्पयटप्पय आज जमल्यय नयिीत. जेवून स्लीसपग बॅगमध्ये चशरलो आचर्
मयझ्यय बयजूलयि 'घोरयसूर ऑर्फ द बॅि' असूनिी कसलयिी अडथळय न येतय स्वस्थ झोपूनिी
गेलो.
आजिय चिशोबः
२१ चडसेंबर २०११
एकू र् ियल - अांदयजे १२ दकमी.
वैचशष्ट्यः

प्रयमुख्ययने

दुगणवयडी-

ियतवीज-डोर्ी ह्य अनवट वयटेने
भ्रमांती. चनयमीत िढ-उतयर तसेि
सपयटीवरून चिक्कयर पदभ्रमर्.
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सह्यांकन २०११ - भयग ४ :
अहुपे ते चसद्धगड व्िययय गययदरय घयट

अहुप्ययच्यय शयळे त अचतशय शयांत झोप लयगली, आचर् पियटे पयि वयजतयि मी जयगय
झयलो. मीि कयय, सगळे च्यय सगळे चशट्टी वयजययच्यय आधीि जयगे झयले िोते आचर् बेडटीिी वयट बघत बसले िोते. िे सयतत्य पुढिे तीन ददवसिी रटकू न रयचिले.
'पयर्ी कमी असल्ययमुळे सवयंनी चसद्धगडमयिीलय पोिल्ययवर दयत घयसययिे आिेत'
िय र्फतवय चनघयलय. मी मयत्र वेळ वयिलय म्िर्ून खूश झयलो! तसांिी भल्यय पियटे
सव्वयपयिलय 'चवसजणनय'सयठी दूरवर र्फेरर्फटकय झयल्ययमुळे कां टयळय आलयि िोतय. मग दोनतीन िॉकलेट्ट्स िघळली आचर् सवयणत आधी सॅक पॅक के ली, शूज िढवले आचर् पीटीसयठी
कॅ मेरय घेऊनि बयिेर आलो. पूवण समोरच्यय बयजूलय असल्ययमुळे सूयोदय ददसण्ययिी शकयतय
िोती.
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पीटी झयली, आचर् नयष्ट्ययलय गरमगरम पोिे समोर आले. मग पुन्िय ििय, ओळखपरे ड
(आदल्यय ददवशी ओळखपरे ड बयकी िोती) झयली आचर् बरोब्बर सयडेसयतलय आम्िी कँ प
सोडलय. अहुपेमधली िी शयळय, चजथे आम्िी कयल मुक्कयम के लय िोतय -

आज सुरूवयतीच्यय टप्ययत प्रिांड लयांबलिक गययदऱ्ययच्यय पठयरयवरून ियलून मग घयट
उतरययिय िोतय. समोर ददसर्यऱ्यय टेकयडयवरून पुढे सुांदर, शयांत रयनयतून वयट जयते त्यय टेकडीवरून घेतलेलय अहुपे गयवयिय र्फोटो -
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अहुपे ते गययदरय टॉप िे अांतर कयपययलय अध्ययण तयसयच्यय चवश्रयांतीसि आम्ियलय
सव्वयतीन तयस लयगले. वयटेत एके रठकयर्ी बयजूच्यय पययवयटेवर 'B' चलचिलेलय, उलट
ददशेने जयर्यरय बयर् ददसलय. ययिय अथण, उद्यय इथपयंत मयघयरी येऊन त्यय वयटेने
भीमयशांकरकडे जययिे िोते. त्यय बयर्यपयसून गययदरय टॉप र्फक्त पांधरय चमचनटयवर िोतय, िे
सुदव
ै ! जवळि पययवयटेच्यय बयजूलय एक चविीर ददसली आचर् आम्िी चतथे थोडयवेळ
रें गयळलो. (दयत घयसययिे बयकी िोते, आठवयांय नय?)

गययदरय टॉपलय पोिोिलो तेव्िय पयवर्ेअकरय झयले िोते. यय र्फोटोतील कयतळ उतरून
पुढे चनघयलो.
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A म्िर्जे अहुपे, B म्िर्जे भीमयशांकर, आचर् S म्िर्जे चसद्धगड -

गययदरय घयट म्िर्जे आधी घळीसयरख्यय वयटेने थोडे अांतर ियलल्ययवर झयडीतून
जयर्यरय दगड-धोंड्ययांिय अचनयचमत उतयर! िर्यिर्यलय गुडघ्ययांवर इतकय तयर् येत िोतय,
की थोड्यय वेळयने कयटकी मोडल्ययिय आवयज सुद्धय गुडघ्ययच्यय वयटीनेि के लेलय आवयज
नयिी नय, असे (मलय) वयटययलय लयगले िोते! रयत्री जेवतयनय वययय कमी पडल्यय तर
गुडघ्ययतल्यय दोन कयढू न देतय येतील असेिी वयटययलय लयगले िोते. सयखरमयिीिय अवयढव्य
डोंगर उजव्यय बयजूलय ठे वून िी वयट खयली उतरते. वयटेत एके रठकयर्यपयसून डयव्यय
डोंगरयआड दूरवर चसद्धगडयिी मयिी िळू ि डोकयवते. ती पयचिल्ययवर खयली
उतरल्ययनांतरिी अजून तयस-दीड तयस ियलययिे आिे, िी जयर्ीव िोतेि!
गययदऱ्ययच्यय ययि वयटेवर मी आचर् लयांबय सवयणत पुढे ियलत असतयनय 'एमबीए
परीियांिे बदलते स्वरूप आचर् भचवष्ट्य' नयवयच्यय शीर्णकचवरिीत चवर्ययवर पयऊर्तयस
एकतर्फी सांवयद के लय. म्िर्जे र्फक्त मी बोलत िोतो आचर् लयांबय ऐकत िोतय. िय िर्
भयग्ययियि! लयांबय इतकयय आज्ञयधयरकपर्े ऐकत िोतय, की शेवटी मलय असेिी वयटययलय
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लयगले िोते की िय भोळय बनून मयझी परीिय घेतो आिे! आमच्यय त्यय गप्पय चसद्धगडकँ पिे
लीडसण रयजेश, चपनयक पुरयचर्क उर्फण चपपु, अचनके त (िय अचनके त वेगळय. िय मलय स्वभयवयने
अचतशय गरीब वगैरे वयटलय) आचर् शयदूल
ण ददसेपयंत सुरू रयचिल्यय.
'तुम्ियलय एवढय उशीर कय झयलय? तुम्िी इथे दिय वयजतय पोिर्यर असां आम्ियलय
(घरून) चलहून देण्ययत आलां िोतां' - इचत रयजेश! तो उतयर उतरून आल्ययवर दमसयस घेत
असतयनय िय प्रश्न ऐकल्ययवर मयझे पुढिे एक-दोन श्वयस घ्यययिेि रयचिले! कु ठल्यय
पययलटवीरयने अहुपेपयसून इथपयंतिे अांतर अडीि तयसयत कयटू न िोईल िय टयईमलॉग ददलय
असयवय िे कळे नय! आमिी गती व चवश्रयांती िे गचर्त पयितय आम्िी बऱ्ययपैकी वेग रयखून
िोतो िे नक्की िोते! शेवटी आमिी बॅि दकती र्फयस्ट ियलते वगैरे त्ययलय उदयिरर्यसचित
समजयवून ददल्ययवर तो दुसऱ्यय बॅिेससयठी उद्ययपयसून सयडेअकरयलय यययलय तययर झयलय!
मयगिे लोकस बरे ि मयगे िोते. एक तर िढयवर र्फुल र्फॉमणमध्ये असर्यरी आमिी बॅि
उतयरयवर सपयट व्िययिी! त्ययमुळे सवयंिी वयट न बघतय, दोन कँ पलीडसणनय घेऊन आम्िी
पयि-सिय लोकस पुढे चनघयलो आचर् एमबीए परीियांवरील 'ियलतां' िियणसत्र लयांबयने
आपर्हून पुन्िय सुरू के लां.
(त्यय वरच्यय र्फोटोमधल्यय तीन बयर्यांपैकी "A"वयल्यय बयर्यकडू न आलो असतो, तर
आम्िी दिय-सयडेदियपयंत पोिलो असतो, िे मयगयहून कळलां.)
वळर्यवळर्यांिी, झयडीतली पययवयट दोन डोंगरयांनय वळसय मयरून तयस-सव्वयतयसयने
दमदम्ययच्यय खयली आचर् चसद्धगडयच्यय समोर येते (चसद्धगड आपल्यय समोर असतो,
दमदम्यय डयव्यय ियतयलय).
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चसद्धगडयिय (मयिीिय) पडकय दरवयजय सुांदरि आिे!

इथून
उजव्यय ियतयलय वळू न ियर-पयि र्फलयंग (एक र्फलयंग म्िर्जे दकलोमीटरिय सियवय भयग)
ियललो की आपर् चसद्धगडमयिी यय गयवयत पोितो. आम्िी कँ पमध्ये पोिलो तेव्िय एक
वयजून गेलय िोतय. कँ पप्रमुख सवदयवचिनींनी सवयंिां िसऱ्यय िेिऱ्ययने स्वयगत के लां आचर्
थोड्ययि वेळयत भयजी-पोळीिां जेवर् समोर आलां.
आम्िी पोिययच्यय दोन ददवस आधी कँ प लयगलय िोतय. पययथ्ययच्यय बोरवयडी
गयवयतून २५ दकलोंिी पांिवीस पोती (तर मुलयमुलींनो, सयांगय बरां एकू र् दकती दकलो?)
इतके कँ पिे सयमयन (चशधय, लॉचजस्टीकस इत्ययदी) त्ययांनी स्थयचनक गयवकऱ्ययांच्यय मदतीने
वर िढवले िोते. सवणि कँ प्स कमी-अचधक प्रमयर्यत अशयि पद्धतीने लयगले िोते.
जेवल्ययवर अडीि वयजतय चसद्धगडयच्यय ददशेने चनघयलो. चसद्धगड मयिीिी उां िी
२०२० र्फूट, तर चसद्धगडयिी उां िी ३२१६ र्फूट! म्िर्जे आजच्यय उरलेल्यय ददवसयत
सयधयरर् बयरयशे र्फूट अजून िढू न उतरययिे िोते. सॅकस कँ पवरि ठे वल्यय आचर् चपट्ट्टू
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सॅकमध्ये पयण्ययच्यय बयटल्यय घेऊन चनघयलो. सोबत रयजेश-चपपु-अचनके त आचर् स्थयचनक
गयवकरी रमेश येर्यर िोते. इथून वरच्यय अांगयलय 'बयबयिी गुिय' आिे.

एकय सधन गृिस्थयने सांसयरयतून चवरक्ती घेऊन पूवी यय गुित
े मुक्कयम ठोकलय िोतय.
त्ययिय मुलगय त्ययलय सवण चशधय दर आठवड्ययलय आर्ून देत असे. गुिम
े ध्ये र्फरशय घयतलेल्यय
आिेत. (थोडकययत अचलशयन चनवयस िोतय). 'त्ययच्यय ियतच्यय िियिी िव अप्रचतम
असययिी तसेि तो चतथे जयर्यऱ्यय सवयंनय ििय आग्रियने पयजययिय' अशी आठवर् मी
ऐकली. सध्यय ते बयबयजी पुन्िय मुलयकडे रयिययलय गेले आिेत असेिी ऐकले. पर्
पांिक्रोशीमध्ये बयबयजी प्रचसद्ध िोते, िे मयत्र नक्की!
मग बयबयांच्यय गुिम
े ध्ये थोडय 'प्रकयश टयकलय' -
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यय र्फोटोत समोर सयखरमयिी डोंगर आचर् उजव्यय ियतयलय दमदम्यय डोंगर.
सयखरमयिी डोंगरयच्यय खयलच्यय झयडीत सयखरमयिी गयव आिे. सयखरमयिी आचर्
दमदम्यय ययांच्ययमधल्यय घळीत गययदरय घयट आिे. दमदम्ययच्यय पययथ्ययच्यय जांगलभयगयतून
सकयळी आम्िी आलो िोतो. ययवरून वयिक वयटयांिय अांदयज लयवू शकतील.
गुिप
े यंतिी वयट सरळ िढयिी आिे. खरी मजय गुिप
े यसून पुढे येते. अरूांद िढ, मयगे थेट
दरी आचर् थोडीशी स्क्री (सुटे दगड, वयळू , मयती) अशी रां गतदयर वयट आिे. मोचिमेमध्ये
पचिल्ययांदयि अशी वयट अनुभवत िोतो.
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वर पोिलो तेव्िय ियर वयजले िोते.

कोण्यय एके कयळी उभ्यय असलेल्यय पडकयय वयड्ययच्यय दरवयजयिी कमयन चसद्धगडयच्यय मयथ्ययवरून ददसर्यऱ्यय दृश्ययिे वर्णन करययलय शब्द अपुरे पडतील.
दचिर्ेलय दूरवर भीमयशांकरिे पठयर (चजथे आम्िी उद्यय असर्यर िोतो), नयगर्फर्ी, त्ययच्यय
उजवीकडे खयली पदरगड, त्ययच्यय मयगे लयांबवर पेठिय दकल्लय (कोथळीगड), चसद्धगडयच्यय
पययथ्ययलय बोरवयडी गयव, हुतयत्मय भयई कोतवयलयांच्यय स्मयरकयिे बयांधकयम, वययव्येकडे
बदलयपूरिय बयरवी डॅम, उत्तरे कडे गोरखगड, त्ययच्यय मयगून िळू ि डोकयवर्यरय मसच्छद्रगड,
सयखरमयिीिय डोंगर व झयडीतले सयखरमयिी गयव, आचर् त्ययच्यय मयगे अहुप्ययिय डोंगर,
त्ययच्यय उजवीकडे दमदम्यय आचर् रयजयिी सलगी! (प्रस्तरयरोिर्यसयठी चगययणरोिक जे छोटेमोठे सुळके चनवडतयत त्ययांनय सलगी म्िर्तयत). ययरठकयर्ी स्वतःभोवती एक प्रदचिर्य पूर्ण
झयली! (िरये नमः िरये नमः |). उपलब्ध िवयमयनयमध्ये आम्ियलय एवढां पयिययलय चमळयलां.
िवय अजून स्वच्छ असती तर कदयचित अजूनिी एखयदय दकल्लय ददसलय असतय. र्फोटो
घेण्ययइतकी स्वच्छ िवय नसल्ययमुळे ते र्फोटो घेतय आले नयिीत.
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पर् चसद्धगडयच्यय एकय टोकयपयशी जयऊन घेतलेले िे र्फोटो - ह्य चत्रकोर्ी पठयरयच्यय
उां िीवर चसद्धगडमयिी गयव आिे.

झूम करून चसद्धगडमयिी गयव -

उतरतयांनय तर अचधक थरयर िोतय. कयरर् - तेि नेिमीिेि! दरी डोळययांसमोर असर्यर
िोती! पर् लीडसणलोकयांनी कडक चशस्तीमध्ये सवयंनय खयली आर्ले. लयांबयने तर मलय
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'बयबयच्यय गुिप
े यशी जयईपयंत मोठमोठ्ययने बडबडलयस तर वरून दगड मयरे न' असय सज्जड
दम ददलय िोतय. (मग मी गुिप
े यणत चपपुलय पुर्ेकर वसेस मुांबईकर वरून छळत बसलो िोतो.
तोिी कयिी कमी नव्ितय िे चलचिर्े मित्त्वयिे!). उतरे पयंत अांधयर पडलय िोतय. मयिीवर
पोिलो तेव्िय सयडेसियच्यय अांधुक प्रकयशयत चसद्धगड-दमदम्ययिी र्फक्त दकनयर ददसत िोती.
फ्रेश िोऊन आलो आचर् (इथे पचिल्ययांदयि) ओळखपरे ड झयली. आतयपयंत आम्िी
एकमेकयांिी ओळख करून देण्ययइतके सवयंनय ओळखू लयगलो िोतो. तो कययणक्रम छयनि
रां गलय.
जेवययलय व्िेज पुलयव व दयल आचर् भजी असय मेनू िोतय. भरपेट जेवून
व्ययययमशयळे मध्ये आलो. (मुक्कयमयिी सोय चतथे िोती. कृ पयय गैरसमज नसयवयि!) पयययांनय
तेल लयवययिी इच्छय झयली. मयझ्ययकडे तेल िोतेि. पर् लयांबयकडेिी एक असरदयर वयरीिे
तेल िोते (आर्यढीच्यय वयरीमध्ये वयरकऱ्ययांच्यय पयययलय मोर्फत मयलीश करययिे बहुगुर्ी
तेल). 'तू करर्यर की करून द्यययलय िवांय?' - इचत लयांबय! मग लगेिि पयययलय मयचलश
करण्ययसयठी मी ययिक बनून लयांबयपुढे 'पयय पसरून' बसलो. सिभयगी सभयसदयांिी
स्वतःहून सेवय करर्यरय असय लीडर आतयपयंत पयचिलय नयिी! थोड्ययि वेळयत अजून दिय
पयवले लयांबयसमोर जमय झयली. तो कययणक्रम पयर पडल्ययवर अांथरूर्यवर अांग टयकलां तेव्िय
दिय वयजून गेले िोते. गेल्यय दोन ददवसयांपेिय झोपययलय थोडय उशीरि झयलय िोतय.
पडल्ययपडल्यय झोप लयगली, िे सयांगर्े न लगे!
आजिय चिशेबः
२२ चडसेंबर २०११
एकू र् ियल - अांदयजे १३ दकमी
वैचशष्ट्ये - दमवर्यरय गययदरय
घयट आचर् रांगतदयर चसद्धगड. तीन
ददवस सांपले. अजून दोन बयकी.
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सह्यांकन २०११ - भयग ५
चसद्धगडमयिी ते मुक्कयम भीमयशांकर व्िययय भट्टीिे रयन

आजूबयजूलय दकतीिी 'घोरयसूर' पसरलेले असले तरी मोचिमेत सुदव
ै यने त्ययांच्ययमुळे
एकदयिी मयझी झोपमोड झयली नयिी. बरोब्बर पयि वयजतय आपोआप जयग यययिी आचर्
उठययिय सवणप्रथम प्रिांड कां टयळय यययिय. मग कयलिय ददवस कसय गेलय, आज दकती ियल
आिे िे आठवून िळू िळू प्रोसेससग सुरू व्िययिां. एकवेळ बेड-टी चमळयलय नयिी तरी ियलेल
पर् 'सयडेसियच्यय आत शूज घयलून आचर् सॅक पॅक करून तययर असलेलां बरां ' यय चनर्णययलय
पोिलो की मग आपोआप स्लीसपग बॅग उघडली जययिी आचर् आतून अस्मयददकयांिय देि
बयिेर पडययिय. थोडकययत, तीन ददवसयांत एक मस्त रूटीन बसलां िोतां.
आदल्यय ददवशी झोपण्ययपूवी, मुक्कयमयिी व्ययययमशयळय कँ पच्यय मुख्य रठकयर्यपयसून
बयजूलय असल्ययमुळे, 'सवयंनय सयडेपयि वयजतय चतकडे घेऊन ये' अशी आज्ञय बल्लूने मलय
ददली िोती. त्ययमुळे लीडर- को चलडर नांतर लीडर इन प्लेस म्िर्ून त्यय ददवसयपुरतय मी को
को लीडर उर्फण कोको झयलो िोतो. सवण मोठ्ययांनय िियसयठी उठवण्ययिे सबुरीिे प्रयत्न
चनष्ट्र्फळ ठरल्ययनांतर मग मयत्र मी थेट पद्धत स्वीकयरली आचर् िियिी दकटलीि कँ पयतून
उिलून व्ययययमशयळे त आर्ून ठे वली! (सगळे खूश झयले िे चलिययलय िवांि कय?)
अियनक, डयव्यय गुडघ्ययच्यय डयव्यय बयजूिय स्नययू दोन वर्यंपूवीच्यय तोरर्यरययगडमध्ये जसय मधूनि दुखययलय लयगलय िोतय त्ययिे पूवणसांकेत देऊ लयगलय आचर् मी
टेन्शनर्फुल झयलो! अजून दोन पूर्ण ददवस बयकी िोते! भट्टीच्यय रयनयतील सपयटीिे टेंशन
नसले तरी त्ययआधी गययदरय घयट िढययिय िोतय. गुडघय आत्तय दुखत नसलय तरी तो
के व्ियिी दुखू शकत िोतय यय शकयतेमुळे गययदऱ्ययपयंत अचतशय कयळजीपूवणक पयऊल टयकर्े
ियि एकमेव उपयय िोतय.
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उपमय खयऊन आचर् पॅकलांि घेऊन बरोब्बर सयडेसयतच्यय ठोकययलय चसद्धगडमयिीिय
चनरोप घेतलय. चजथे चजथे एखयद्यय मोठ्यय पययरीइतकी उां िी िढययिी अथवय उतरययिी
असेल, चतथे चतथे त्ययच्यय आसपयसच्यय छोयय दगडयांिय आधयर घेत ती उां िी कमी करययिी
आचर् मग पयऊल टयकययिे, अशी सोपी, नेिमीिी पद्धत मी वयपरली. गययदऱ्ययच्यय
पययथ्ययपयंत तर मी इतकय कयळजीने ियलत िोतो, की ते स्टेपींग मयझ्यय मयगून ियलर्यऱ्यय
आठवलेकयकयांच्ययिी लियत आले. आचर् त्ययांनी, 'कयय पयययिी कयळजी घेतोयस कय?' असां
चवियरून टयकलां! ('मी तुझी सॅक घेऊ कय' असां मयत्र पूर्ण मोिीमभर कु र्ीिी कु र्यलयिी
िुककु निी चवियरलां नयिी!)
सयडेआठ - गययदरय पययथय आचर् सव्वय नऊ - गययदरय टॉप! कोंडवळ गयवयत
भीमयशांकरिी जीप दुपयरी ियर वयजतय येर्यर िोती. त्ययमुळे जवळजवळ आठ तयस वेळ
ियतयत िोतय. भट्टीच्यय रयनयतून कोंडवळिे अांतर दोन-अडीि तयस िोते. वेगयत जयर्यऱ्यय
बॅिलय आवरययिे लीडसणिे कौशल्य कौतुकयस्पदि िोते. दुसरी बॅि आमच्ययि कयलच्यय
वयटेने चसद्धगडमयिीकडे जयर्यर िोती. त्यय बॅििी वयट पयित वयटेवरच्यय कयल येतयनय
बसलो त्ययि चविीरीपयशी (वेळ कयढत) बसययिे असे लीडसणनी ठरवले.

त्यय चविीरीपयंत पोिययलय र्फयरतर दिय चमनीटे लयगली असती आचर् आमच्यय
कयलच्यय अनुभवयवरून दुसरी बॅि एवढ्यय लवकर चतथे पोिर्े शकयि नव्िते, म्िर्ून आम्िी
गययदरय टॉपवरि मैर्फल जमवली. िे एक बरे िोते! बॅिमध्ये एक से एक नमुने भरलेले
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असल्ययमुळे, ियलतयनय मुख्यत्वे लयांबयमुळे आचर् थयांबल्ययवर इतरयांमुळे चवश्रयांतीच्यय जयगय
िसण्यय-चखदळण्ययने चजवांत व्िययच्यय. after all, एखयदय ट्रेक म्िर्जे नुसतीि वेळेमयगे
के लेली पययपीट थोडीि असते? डोंगरयच्यय कु शीत, पययवयटेशेजयरी बसून रयनर्फुलयांच्यय
सयचन्नध्ययत ऐकलेली एखयदी कचवतय, एखयदां गयर्ां, एखयदय पोट र्फोडू न िसवर्यरय दकस्सय
ट्रेकलय अचवस्मरर्ीय बनवून जयतयत! सुदव
ै यने, असे योग यय बॅिच्यय नचशबयत बऱ्ययिदय
आले. सतत २४x७ आमिां तोंड सुरू असययिां - ददवसय बोलण्ययसयठी आचर् त्यय 'कष्टयां'मुळे
रयत्री घोरण्ययसयठी!
पयवर्े दिय वयजतय ती मैर्फल थयांबवली आचर् पयर्ी चपऊन चविीरीकडे चनघयलो.
चविीरीजवळ यययलय र्फयरतर दिय वयजले असतील. येऊन पयितो, तर चतथे दुसरी बॅि
आमच्यय आधीि पांधरय-वीस चमचनटे येऊन पोिली िोती! िय धक्कयि िोतय! ययिय अथण,
आमच्ययपेिय पटसांख्येने अचधक असूनिी त्ययांिय ियलण्ययिय वेग आमच्ययइतकयि िोतय. तो
धक्कय नव्ितयि िे स्वतःलयि दयखवण्ययसयठी मग त्ययांनी ढयकोबय कँ पवरून आर्लेले कयिी
परयठे आम्िीि खयल्ले. थोडयवेळ चविीरीपयशी रें गयळलो. कशयवरून चनघयलय ते मयचित
नयिी, पर् चविीरीजवळच्यय िियणसत्रयिय चवर्य िोतय - 'कु त्रय गयडीच्यय ियकयत सयपडू न
झयलेले अपघयत तसेि रे चबज झयल्ययस िोर्यरे पररर्यम'! सिभयगी वक्ते - मी सोडू न
सगळे ि! कयरर् आजपयंत एकिी कु त्रय अथवय कु त्री मयन अथवय पयय वर करून एकदयिी
मयझ्यय अथवय मयझ्यय बयईकच्यय वयययलय गेलेले नयिीत! (मीिी त्ययांच्यय वयययलय गेलेलो
नयिी!) मी त्ययांच्यय गप्पय ऐकत ररकयम्यय आकयशयतील कयपसयसयरख्यय ददसर्यऱ्यय ढगयांिे
पडल्यय पडल्यय र्फोटो घेण्ययत दांग िोतो.
त्ययति आदल्यय ददवशी रयत्री आमच्ययपैकी एकयने 'त्ययांच्यय जेवर्यिी तयटली
धुवययच्यय आधी, अहुपेपयसून आम्ियलय सोबत के लेल्यय एकय कु त्र्ययलय ियटू न सयर्फ करययलय
ददली िोती' िे आठवून सयांचगतले. एतेन चवर्य कां रटन्युड!! तयत्पयण, चवर्ययांनय तोटय नव्ितय.
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अखेर, अध्ययण तयसयने बल्लूने मोिीम पुढे नेण्ययिय आदेश ददलय. लगेि सतरय ट्रेकींग
सॅकस आपयपल्यय मयलकयांच्यय पयठीवर चनवयांत बसून पुढे चनघयल्यय. इथून पुढिी वयट
अगदीि सपयट, सरळ आिे. इतके ददवस अनवट वयटयांनी सह्यद्रीत दर्फरल्ययवर िी वयट
म्िर्जे रयष्ट्रीय मियमयगण असल्ययियि भयस िोत िोतय. दमदम्ययच्यय डोंगरयवरून भट्टीच्यय
रयनयतून दचिर्ेकडे रमतगमत िी वयट जयते.

(अवयांतरः मयगच्यय आठवड्ययत पुण्ययलय जयतयनय ट्रेनमध्ये मी र्फोटो एचडट करत िोतो.
मयझ्यय शेजयरच्यय मयर्सयने ते पयहून - 'िे अहुप्ययिे र्फोटो नय?' असां चवियरलां. मी खूश! मग
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आमच्यय गययदरय, अहुपे, आचर् चतकडच्यय रयनवयटय ययवर गप्पय झयल्यय. त्ययच्यय नोकरीिां
गयव कोंडवळ र्फयययपयसून मांिरच्यय ददशेलय तीन दकमी वर िोते. तो म्िर्यलय - 'भट्टीच्यय
रयनयमध्ये चबबययांवर लि ठे वययलय एकय पयण्ययपयशी एक टॉवर आिे. मलय एक रयत्र चतथे
मुक्कयम करययियय.' ययवर मी त्ययलय खयलील र्फोटो दयखवलय. तो खूश!)

ियां, तर भट्टीच्यय रयनयतून सवयणत शेवटी मी, पुण्ययच्यय चवद्ययकयकू , मयिीम, मुांबई-१६
िे चवनययक, आचर् नयचशकिे लहू डर्फळे (ययांिां यांदयिां ५ वां की ६ वां सह्यांकन िोतां)
आरयमयत गयर्ी म्िर्त येत िोतो. आम्ियलय वेळेिे अचजबयति बांधन नव्िते. त्ययमुळे
वयटेतल्यय एकय पयण्ययजवळच्यय पुलयवर जेवर्यिी पांगत बसवली. पॅक-लांिमध्ये बटयटय
भयजी व पोळी िोती. प्लस आमच्ययकडे िटर्ी, जॅम (तीन प्रकयरिय बरां कय!) आचर् तोंडी
लयवययलय भरपूर गप्पय िोत्ययि! जेवर् झयल्ययवर पुन्िय चतथे मैर्फल जमली. सुरूवयतीिय
चवर्य िोतय - 'देव आनांदिी गयर्ी व पृथ्वीरयज कपूर ययांिी ड्वययलॉक र्फेक'! चतथून तो
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चवर्य कु ठच्यय कु ठे गेलय िे सयांगययलय नकोि! 'कयकूां 'नी येतययेतय बनवलेलय रयनर्फुलयांिय
गुच्छ आमच्यय दोन प्रेमळ, तत्पर लीडसणनय देण्ययिय कययणक्रमिी चतथे पयर पडलय. एव्ियनय,
आमिां १९ जर्यांि एक छोटांसां कु टु ांबि तययर झयलां िोतां नय!

अखेर,
पुन्िय तयसभर ियलून गयवांदव
े यडीपयशी आलो. चतथे एकय गवतयच्यय गांजीखयली थोडयवेळ
चवश्रयांती घेतली. आचर् 'पटकन कयढतय येईल अशी शूलेस कशी बयांधयवी' ययवर लयांबयने
मयझ्यय शूजवर प्रयत्यचिक करून दयखवलां. मयझय गयठ न मयरतय येण्ययिय जुनय प्रॉब्लेम
असल्ययमुळे मी ती लेस अजूनिी तशीि ठे वली आिे, िय भयग अलयचिदय!
चतथून दीड-दोन दकमी ियलून कोंडवळलय पोिलो. चतथे आमच्ययसयठी दोन जीप्स
घेऊन चवलयसदयदय (पचिलय ददवस - ससगयपूर मुक्कयम - पोह्यांिय नयष्टय; आठवलय?) आलय
िोतय. जीपमधून भीमयशांकरच्यय कँ पलय पोिोिलो तेव्िय र्फक्त ियर वयजले िोते.
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इथे आमच्यय बॅिमधल्यय एकय मद्रयसी (की तेलुगु?) जोडप्ययने, आमिय चनरोप घेतलय.
सांपूर्ण मोचिमेत सवयंपयसून कयिीसे अलग रयचिलेले िे दोघेि. बयकी सवणजर् वय, भयर्य इ
चवसरून सिज चमसळू न जयत असतयांनय ययांनी मयत्र आपलय स्वतांत्र बयर्य कययम ठे वलय िोतय.
चिमयलययत ट्रेक करतयांनय वयपरतयत तशय चस्कईंग स्टीकस घेऊन त्ययांनी अख्खय ट्रेक के लय.
वयट मयचित असो वय नसो, ते सतत सवयंच्यय पुढेि असययिे. मग लयांबयने त्यय स्टीकसमध्ये
प्रिांड तयकद आिे असे सयांचगतले आचर् त्यय ददवशीच्यय भ्रमांतीमध्ये त्ययांनय ओव्िरटेक करून
पुढे जयर्यऱ्यय प्रत्येकयलय त्यय स्टीकसलय नमस्कयर करययिी आज्ञय के ली! (लयांबयि तो!) गांमत
म्िर्जे, त्ययतल्यय बयईसयिेबयांनी, पळू गयवयत सवयणत पचिल्यय ओळखपरे डच्यय वेळी, पूर्ण
बॅिमध्ये िेिऱ्ययवरून वयस्क ददसर्यऱ्ययांनीिी स्वतःिां वय सयांचगतलेले नसतयनय नयवयनांतर
तयबडतोब वयि जयिीर के लां! (िुकून सयांचगतलां असेल! दुसरां कयय! पर् वयगययलय दोघेिी
र्फयर मदतशील िोते बरां !) असो.
३२५० र्फूट उां िीवर असलेल्यय भीमयशांकर स्थयनयिी वेगळी ओळख करून द्यययिी
गरजि नयिी. भीमयशांकरिय कँ प एकय मांददरयशेजयरच्यय भल्ययमोठ्यय ओसरीवर िोतय.
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ओळखपरे ड वगैरे झयल्ययनांतर 'उरलेलय रयत्रीपयंतिय वेळ कसय घयलवययिय' िय प्रश्न पडतय
पडतय सुटलय! कँ पलीडर परयग आपर् भीमयशांकर दशणन ककवय नयगर्फर्ीलय जयऊ शकतो असां
बोललय आचर् दशणनयलय येऊ शकत नसल्ययबद्दल मी मनयतल्यय मनयत श्रीभीमयशांकरयिी
िमय मयगून टयकली. दुगणमोचिमेवर असल्ययमुळे मूतींपेिय कयतळयांमध्ये देव सयपडण्ययिी
शकयतय जयस्त िोती!
नयगर्फर्ी!! आम्िी बयरय जर्,
चवलयसदयदय आचर् एक गयवकरी
ययांनय घेऊन चनघयलो. वयटेत एक
िनुमयनयिे मांददर लयगले. (िीि
एकमेव वयट आिे, असां नयिी)

नयगर्फर्ी पचिमयचभमुख असल्ययमुळे सूययणस्त पयिण्ययिी गेल्यय ियर ददवसयतली
मनोकयमनय पूर्ण िोर्यर िोती. वेळयपत्रकयिी पुरेशी धयस्ती घेतल्ययमुळे चवलयसदयदयलय
आचर् लयांबयलय 'सूययणस्त झयल्ययचशवयय खयली उतरययिां नयिी' अशी गययवयय करून घेतली.
दोघयांनीिी िोकयर ददलय. (ययलय म्िर्तयत अनुभव!) तयसयभरयत नयगर्फर्ीवर पोिलो.
डयव्यय ियतयलय पदरगड अगदी जवळ ददसत िोतय. उद्ययच्यय पदभ्रमर्यत पदरगड िोतय.
मोचिमेतील शेवटिे खयांडस गयव खयली दूरवर ददसत िोते. कयलिय चसद्धगड उत्तरे कडे उठू न
ददसत िोतय. सयखरमयिीिय डोंगर, दमदम्यय, भट्टीिे पठयर डोळे भरून पयहून घेतले.
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पदरगडयिी पचिली नजरभेट -
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मयगे पुसटसय चसद्धगड, चजथे आम्िी कयल िोतो -

आचर् (अपेिेप्रमयर्े) सूययणस्त व्िययच्यय आधीि सवयंनी खयली उतरययलय सुरूवयत
के ली. सयडेपयि वयजले िोते. सूयण अजून वीस-पांिवीस चमचनटयत बुडर्यर िोतय. उतरतयनय
एक झयडीतून जयर्यरय पट्टय िोतय आचर् मग पठयरयवरून मोठी वयट कँ पकडे जयत िोती.
अखेर लीडसणलोकयांिी परवयनगी घेऊन झयडीतल्यय त्यय उतयरयवरिी आचर् पुढच्यय
पठयरयवरिी धयवत सुटलो. (गुडघे-चबडघे सह्यद्रीदेवयच्यय िवयली!) चनवयांत बसून सूययणस्त
बघण्ययसयठी िी शेवटिी सांधी िोती and I wanted to give my best! ती एकू र् वीसपांिवीस चमचनटयांिी वयट जेमतेम सयडेआठ चमचनटयत कयपून कँ पच्यय मयगच्यय बयजूच्यय
कड्ययच्यय टोकयशी पोिलो, तेव्िय सूययणिय खयली जयतय जयतय ढगयांशी लपयछपीिय खेळ सुरू
झयलय िोतय. कयिी चमचनटयांिी स्वस्थतय चमळवण्ययसयठी आधी तुर्फयन धयवपळ करयवी
लयगली िय चवरोधयभयस इथेिी सोबत िोतयि! पर् डोळययसमोरिय सूययणस्त पयित असतयनय
ते सगळे चवियर िळू िळू पुसले गेले.
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कँ पमध्ये परतल्ययवर जेवर् तययर िोईपयंत प्रशस्तीपत्रक आचर् अचभप्रयययिय एक
छोटयसय औपियररक कययणक्रम आयोचजत के लय गेलय िोतय. 'सह्यांकन'च्यय आयोजनयलय
तोडि नव्िती. त्ययमुळे त्ययबयबतीत सवणि खूश िोते. बयकी एक-दोन दकरकोळ सुधयरर्य
आमच्ययकडू न सुिवल्यय गेल्यय व त्यय कँ पलीडरने आज्ञयधयरकपर्े विीत रटपून ठे वल्यय.
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जयतय जयतय 'कमी खययलय द्यय' अशीिी उपसूिनय कोर्ीतरी के लीि. त्ययनांतर मोचिमेतलय
शेवटिय खयनय म्िर्ून पेशल 'गयजर कय िलवय' िोतय. (कयय अप्रचतम िव िोती म्िर्ून
सयांगू!!) सोबत पुऱ्यय, छोले, कोसशबीर, पयपड, दयल-भयत!! जेवल्ययवर ियत धुवययलयिी
उठण्ययिी अांगयत तयकद नव्िती!
पुन्िय लयांबयसमोर पयय पसरून बसलो आचर् आज पोटऱ्ययांसकट पयवलयांनय मयचलश
करून घेतले. थांडी ियांगलीि िोती. झोपण्ययसयठी छप्परबांद ओसरीवर ककवय मग समोरच्यय
मांददरयत सोय िोती. आठवलेकयकयांच्यय सयांगण्ययवरून मी त्ययांच्ययसोबत ओसरीवरि
झोपययिे ठरवले आचर् एक योग्य चनर्णय घेतल्ययिी खयत्री दुसऱ्यय ददवशी पटली. रयत्री
मांददरयच्यय र्फरशय प्रिांड गयर पडल्यय आचर् चतथे झोपलेले अजूनि कु डकु डले. आम्िी मयत्र
एकदम टु र्टु र्ीत िोतो.
झोपतयनय पचिलय चवियर कु ठलय आलय असेल तर, 'मोचिमेतली िी शेवटिी झोप' ियि!
ियां ियां म्िर्तय ियर ददवस सांपले िोते आचर् उद्यय एव्ियनय आम्िी आपयपल्यय घरी असर्यर
िोतो...

आजिय चिशेबः
२३ चडसेंबर २०११
एकू र् ियल - अांदयजे १२
दकमी
वैचशष्ट्ये - 'नयगर्फर्ी'

िे

सरप्रयईज पॅकेज!, एकमेव अप्रचतम
सूययणस्त.

मोचिमेमधलय

शेवटिय

मुक्कयम. उद्यय सांपर्यर िे सवण...
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भयग ६ (अांचतम) : पदरगड आचर् चनरोप

आयुष्ट्ययत जपून ठे वयवे असे िर् अधूनमधूनि कय येतयत? सुरूवयतीलय वयटलेल्यय 'पयि
ददवसयांिय एवढय मोठय ट्रेक जमेल कय' यय धयकधुकीिां 'मोिीम अजून एखयदय ददवस सुरू
रयचिली तर दकती छयन िोईल?' अशय ददलयसय देर्यऱ्यय आत्मचवश्वयसयत रूपयांतर कधी
झयलां? उद्यय सकयळी जयग येईल तेव्िय कयय वयटेल? इतके मोकळे श्वयस पुन्िय कधी घ्यययलय
चमळतील? एांडलेस क्वेिन्स.... जयग आली तेव्िय बयिेरिी अांधयर िोतय, आचर् आतिी
चिरमुसलेली सयवली पडली िोती. कयरर् कयिीि नयिी, रयनवयटयांच्यय सोबतीिी सवय
झयली की मग पुन्िय शिरी 'चवरयर्'वयटयांत चशरतयनय जीव हुरहुरतो.
बल्लूने पीटीलय सुटी ददलेली असूनिी आम्िी न सयांगतय, न बोलयवतय आपर्हून
पीटीसयठी जमलो. पूर्ण ददवसयच्यय भ्रमांतीकररतय शरीरयलय िलकय व्ययययम आवश्यक असतो
िे पटल्ययमुळे असेल ककवय उद्ययपयसून िे करर्यर नयिी, िे जयर्वल्ययमुळेिी असेल. सकयळी
चवद्यय'कयकू ' व त्ययांिय भयिय जय (उर्फण यत्तय आठवी) पुण्ययलय चनघून गेले. आतय आम्िी
के वळ १५ (लीडसणसि) जर् उरलो िोतो.
वेळयपत्रकयनुसयर दोनवेळय ििय, चमसळ-पयविय नयष्टय, पॅक-लांि घेऊन बरोब्बर
सयडेसयतलय चनघयलो. आजच्यय वेळयपत्रकयत िोते - पदरगड उर्फण कलयवांचतर्ीिय मियल व
गर्ेश घयटयने उतरून खयांडस येथे सयांगतय. खयांडसच्ययिी पुढे चजथपयंत रस्तय येतो, चतथे ियर
वयजतय परतीिी बस येर्यर िोती. त्ययमुळे पदरगड बघून तीन वयजतय उतरययलय सुरूवयत
के ली असती तरी गर्ेश घयटयने वेळेत पोिलो असतो.
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भीमयशांकर सोडू न जांगलयत घुसल्ययवर सकयळिे सवण भयवचनक चवियर नयिीसे झयले
आचर् जर्ू कयिी मोचिमेिय पचिलय ददवस असल्ययप्रमयर्ेि वयटियल सुरू झयली.
नयगर्फर्ीिय डोंगर डयव्यय ियतयलय ठे वून एक वयट वळसय घयलत खयली उतरते. र्फयर सुांदर
वयट आिे िी! तयस-दीड तयस ियलून आम्िी एकय पठयरयवर आांब्ययखयली आलो. िय आांबय
खूप प्रचसद्ध आिे. कयरर् चतथून तीन वयटय र्फुटतयत. उजवीकडिी पदरवयडी गयवयत जयते.
मधली चशडी घयटयकडे जयते आचर् सवयणत डयवीकडिी पठयर ओलयांडून पदरगडयकडे व तशीि
पुढे गर्ेश घयटयकडे जयते.

पदरगडयकडिी वयट सुांदर आिेि. कसय चनघयलय मयचित नयिी, पर् गप्पयांिय चवर्य
िोतय, 'मधुबयलय, चस्मतय पयटील आचर् इतर जुन्यय सिदी अचभनेत्री'! त्ययमुळे वयट अचधकि
सुांदर झयली िे सयांगययलय नकोि! मग ओघयनेि मरयठी चित्रपटयांबद्दलिी एकमेकयांत
ज्ञयनचवतरर् झयले. लयांबय आचर् बल्लू पुढे ियलत िोते. त्ययांनी शेकरू (भीमयशांकरच्यय
जांगलयत आढळर्यरी उडती खयर) पयचिली आचर् र्फोटॉसयठी मलय ियकय मयरल्यय. त्यय
शेकरूनेिी त्यय ियकय ऐकल्यय असयव्ययत आचर् र्फोटॉच्यय भीतीने धूम ठोकली असयवी!
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मयझी मयत्र प्रयर्ी रटपण्ययिी सांधी हुकली! कयरर् सांपूर्ण मोचिमेत मयकड वगळतय एकयिी
दोन अथवय ियर पयययांच्यय, ियलत्यय अथवय सरपटत्यय प्रयण्ययने आम्ियलय दशणन ददले नव्िते.

पठयर ओलयांडत तयसभर ियलल्ययवर एकय चविीरीपयशी आलो. चतथून एक वयट
डयवीकडे पदरगडयकडे जयते. बल्लू इथे आमच्यय सॅकसवर 'पियरय' देत थयांबर्यर िोतय.
पदरगडयिी िढयई आम्िी सुळकय िढर्यर नसल्ययमुळे खरां तर टेदिकल नव्िती. पर् सेफ्टी
म्िर्ून सवयंनय बोलयईन बयांधण्ययत आली. पचिल्यय ददवशी ददलेल्यय सस्लगिय अखेर
बोलयईनच्यय चनचमत्तयने सदुपयोग झयलय. अहुप्ययच्यय कँ पवर अचनके तने बोलयईन कशी
मयरयवी ते आपर्हून दयखवून सुद्धय मलय गयठी मयरतय येत नयिीत, िे पुन्िय एकदय चसद्ध
झयले! लोक कु ठले दोर कु ठू न कु ठू न कयढू न-घयलून शेवटी एक र्फस्कलयस न सुटर्यरी गयठ
बयांधतयत ययिां मलय नेिमीि कौतुक वयटतां! असो. १-२ चपट्ट्टू सॅकस घेतल्यय आचर् प्रसयदच्यय
मयगून चनघयलो. प्रसयद म्ियत्रे िय टेदिकलसयठी खयस बोलयवलेलय पयहुर्य िोतय.
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मयझी रॉकपॅिेस मधलय वयवर बघून 'तययर वयटतोस! एकदय ये बोररवलीलय, एकत्र
कलयईंचबग करू' असे आमांत्रर् देऊन गेलय. कयतळ पयचिले की मलय एकदम आपलां वयटययलय
लयगतां, नसलेल्यय बयरीक बयरीक खयियिी ददसययलय लयगतयत आचर् िय चिरां तन वृद्ध, प्रेमळ
सह्यद्रीबयबय मलय स्वतःच्यय अांगयवर मययेने खेळू देईल, असां कयय कयय वयटययलय लयगतां...
वीस एक चमचनटे ियलल्ययवर चजथे िढ सुरू िोर्यर िोतय, चतथल्यय एकय मोठ्यय
कयतळयवर नयरळ र्फोडलय आचर् 'िी िढयई-उतरयई यशस्वी िोऊ दे' असे डोंगरबयबयलय
सयकडे घयतले. सवण भटके लोक डोंगरयपुढे मयन झुकवून स्तब्ध उभे िोते िे दृश्य मलय तरी
र्फयर भयवले.

पुढिे दोन तयस िे सांपूर्ण मोचिमेमधले सवयणत थरयरक िर् समजययलय िरकत नयिी.
जेवर्यच्यय शेवटी पेशल चडश असयवी तसय िय अनुभव िोतय. सरळसोट िढ, एकय बयजूलय
एकस्पोजर, त्ययत स्क्री असय मयमलय िोतय. (पर् मी मयगे भैरवगडयवर जयऊन आल्ययमुळे
मलय तरी िौथीिी परीिय पयस झयल्ययवर बयलवयडीत बसल्ययसयरखां झयलां िोतां!)
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२०२० र्फूट उां िीच्यय पदरगडयिे वैचशष्ट्य
म्िर्जे वयटेमध्ये एक चिमर्ी लयगते. िय एक
अरूांद घळीिय प्रकयर आिे. चिमर्ीतून जयतयनय
पयठ मयगच्यय कयतळयलय आचर् गुडघे दुमडू न
पयवले समोरच्यय कयतळयलय टेकवययिी आचर्
एकदय पयठ-एकदय पयऊल असे सरकवत वर
िढययिे ककवय खयली उतरययिे.

बॅिमधल्यय सवयंिय चवियर करून लीडसणलोकयांनी त्यय चिमर्ीमध्ये एक कृ चत्रम चशडी
लयवून टयकली आचर् चिमर्ी त्ययतल्यय त्ययत सोपी के ली
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मी िढतयनय चशडीवरून गेलो
आचर् उतरतयनय मयत्र (लयांबय
जवळपयस नयिी िे पयहून)
मयगेपुढे

घयसटत

अथयणत
आमच्ययसोबत

उतरलो.
मयझ्ययपुढे
असलेलय

स्थयचनक गयवकरी िोतयि.

पदरगडयवर बघययलय कयिीि उरलेले नयिी. पर् एक अचतशय मोकययच्यय जयगी
असलेलय रयखर्दयर म्िर्ून पदरगड बघतय येईल. पदरगडयवर एक सुांदर गुिय आिे. त्ययत
मुक्कयम करतय येऊ शकतो. जवळि पयण्ययिे टयके आिे.
वर पोिलो.
त्यय सुळकययच्यय डयवीकडू न -
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गुिक
े डे जयर्यरी वयट -

गु

शांतनु आचर् सचिन - (समोर खयली ददसर्यऱ्यय
झयडीत चशडी घयट आिे)

पदरगडयवरून ददसर्यरय चशडी
घयट –
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भीमयशांकर-नयगर्फर्ीिे डोंगर -

अचतशय सुांदर, रयांगडी वयट येंजॉय करत पदरगड उतरलो तेव्िय र्फक्त पयवर्ेदोन वयजले
िोते. म्िर्जे आम्िी वेळयपत्रकयच्यय पुढेि िोतो. (आतय जेवययलय चनवयांत वेळ चमळयलय
असतय!) चविीरीपयशी पांगत मयांडली.
तयक चवकययलय आलेलय एक गयवकरी भेटलय आचर् कयिी िर्यांत त्ययिी तयकयिी
कळशी ररकयमी झयली! इथे लीडर बल्लूने आमिय चनरोप घेतलय. आमिय बॅि लीडर आतय
पुढिे ियर ददवस भीमयशांकरिय कँ पलीडर म्िर्ून कयम करर्यर िोतय. सस्लग्स 'िक्रम'च्यय
आयोजकयांनय परत ददल्यय आचर् अडीि वयजतय आम्िी 'सह्यांकन २०११' मधलय शेवटिय
उतयर उतरययलय सुरूवयत के ली.
गर्ेश घयटयिी वयट आजच्यय आतयपयंतच्यय वयटयांच्यय तुलनेत प्रशस्त िोती.
पदरगडयच्यय पठयरयवरून गडयलय मयगे ठे ऊन वळर्ां घेत वयट उतरते.
वयटेत डोंगरयांच्यय कु शीत गर्पतीिे एक मांददर आिे. चतथे थोडयवेळ थयांबलो.
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चतथून उतरतयनय डबल बोअर बांदक
ु य घेऊन जांगलयत प्रयर्ी मयरययलय ियललेले पयिसिय जर् ददसले. त्ययांनय पयहून मलय गर्ेश घयटयमध्ये सांध्ययकयळच्यय वेळी घडलेल्यय
लूटमयरीच्यय ऐकलेल्यय कियण्यय आठवल्यय. लयांबयलय त्ययबद्दल चवियरल्ययवर 'ट्रेकर
म्िर्वर्यऱ्यय मयर्सयलय सूयण मयवळल्ययवर यय वयटेने उतरू नये िे कळण्ययइतकी अक्कल
पयचिजे ' असां लयांबयष्टयईल उत्तर देऊन सगळे ि प्रश्न सांपवून टयकले.
मग अधयण पयऊर् तयस उतरलो असू. बसपयंत पोिोिण्ययसयठी अजून दकती ियलयवे
लयगेल असय चवियर करत असतयनयि पुढ्ययतली वयट अियनक उघडली आचर् ध्ययनीमनी
नसतयनय समोर रस्तय आचर् बस ददसली! सांपूर्ण मोचिमेमधलय तो सवयणत सुखद धक्कय िोतय!
अगदी अगदी खरां सयांगययिां, तर गेले पयि ददवस इतके दर्फरलो, भटकलो, दरवेळी पुढे
जययिी ओढ असययिी. पर् ती बस ददसल्ययवर मयत्र चतथपयंतिी पन्नयस पयवले अचजबयत
टयकू नयेत, असां र्फयर र्फयर वयटू न गेलां...यथयवकयश सवण १३ लोकस व लयांबय बशीपयशी
पोिले व एक लयस्ट ग्रुप र्फोटोसयठी सवयंनय उभे के ले.
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मग खयांडसमध्ये ििय-वडयपयव, चतथून चनघयल्ययवर बसमध्ये एकमेकयांिे इमेलपत्ते घेर्े,
घरी पोिल्ययवर तयसभर आांघोळ करण्ययच्यय गप्पय, र्फोटो पयठवण्ययिे, गटग करण्ययिे
वययदे, आचर् िर्यिर्यने चनरोप घ्यययिी जवळ येर्यरी वेळ...... बयकी कयिीि नयिी!
डोंगरदऱ्ययांमधलय िचर्क मुक्कयमयनांतर चबनपांखयांच्यय पक्ष्ययांिय प्रवयस आतय पुन्िय
आपयपल्यय घरययांच्यय ददशेने सुरू झयलय िोतय...
आजिय चिशेबः
२४ चडसेंबर २०११
एकू र् ियल - अांदयजे ८ ते ९ दकमी
वैचशष्ट्ये - सलग चतसऱ्यय वर्ी योगययोगयने तोि ददनयांक (२४ चडसेंबर) ट्रेकमध्ये
घयलवल्ययिां एक समयधयन वगैरे! पदरगडयिी सुांदर चिमर्ी, रॉकपॅि. तेवढय िढ सोडलय,
तर नुसतय उतयरययिय प्रवयस. 'सह्यांकन' सांपतयनय मनयत के लेल्यय चिशेबयत उरलेली के वळ 'जमय'! 'खिण' नगण्यि!
**************
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उपसांियर
एक आनांदययत्रय सांपली. िय शब्दशः ट्रेक नव्ितय. उत्कृ ष्ट सांयोजनयमुळे सुसह्
ठरलेली िी एक मोचिम िोती. ियिी अनुभव मोलयियि! चशखरयकडे पोिण्ययिी
घयई करण्ययपेियिी वयटेवर चमळर्यरी अनुभवयांिी चशदोरी बयांधून घेण्ययिे िे
ददवस आिेत! 'मी'लय मयन चमळण्ययआधी त्ययिय दजयण वयढयवय ययसयठी सुरू
असलेली िी प्रयमयचर्क मेिनत आिे. सयांगण्ययसयरखां, चलचिण्ययसयरखां जे जे िोतां,
ते सयांगून झयलांय. तुम्िी इतकयय चिकयटीने िे सगळां वयिलांत, त्ययबद्दल, चप्रय
वयिकिो, मनयपयसून आभयर! 'सह्यांकन २०११' मध्ये चजतकां दर्फरलो, जगलो, ते
वयिकयच्यय डोळययपुढे उभां रयचिल इतपत तरी चलियवां िय एकमेव प्रयत्न ययमयगे
िोतय. सांपूर्ण मोचिमेमध्ये आम्िी एकमेकयांिी व सांयोजकयांिीिी जी यथेच्छ थट्टय
के ली, त्ययतलय कयिीकयिी भयग इथे प्रसांगोचित वयटलय आचर् मोचिमेइतकां ि जड
आचर् दीघण चलखयर् िलकां र्फुलकां व्ियवां म्िर्ून चलिीलय गेलय. एखयदय शब्द
भरीिय झयलय असल्ययस िमय! गयांभीययणिां वयतयवरर् असेल तर अशय लयांबलिक
मोचिमय कां टयळवयण्यय िोतयत. 'सह्यांकन २०११' त्ययलय पूर्ण अपवयद िोती!
सयडेतीन ियतयांच्यय मययणदेमध्येिी अमययणद शक्ती लपलेली असते आचर् ती
सोबत्ययांनय देत-घेत पुढे जयण्ययत प्रवयसयिी खरी मजय असते िे पुन्िय उमजलां.
चमळयलेलय वेळ (सोप्यय शब्दयत त्ययलय 'आयुष्ट्य' म्िर्तयत) सयथणकी घयलवर्ां
म्िर्जे कयय करर्ां, ययिी नवी उत्तरे चमळयली. 'कु ठलीिी वयट िुकीिी नसते,
ध्येययकडे जयर्यऱ्यय वयटेलय जयऊन चमळर्ां िे सगळययत मित्वयिां' िे डोंगरयतल्यय
िुकलेल्यय वयटयांनीि दकती सिजपर्े चशकवलांय! िे सयरां सांचित आतय मनयच्यय
असांख्य वयटयांनी बयिेर यययलय उत्सुक असलां तरी मयझ्यय शब्दयांमध्ये मयवर्यरां
नयिी! भरभरून सयांगयवां, उलगडू न दयखवयवां आचर् दरवेळी नवीन चशकत रयियवां
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असां बरां ि कयिी यय प्रेमळ सह्यद्रीबयबयच्यय घयटय-वयटयांमध्ये लपलांय. ते
अनुभवण्ययसयठी पुढच्यय वेळी अशयि कु ठल्ययतरी कड्यय-कयतळयवर, सयांदीकपयरीखयली, ओढ्यय-नयल्ययांमध्ये भेटू!
तोपयंत... शुभयस्ते पन्थयनः सन्तु |
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www.esahity.com
इां टरनेटच्यय युगयत नेटिय वयपर करून मरयठी सयचित्य आचर् मरयठी बयर्य
ययांिां सांवधणन करण्ययसयठी कयम करर्यऱ्यय व्यक्ती आचर् ग्रुप्सबरोबरोबर ई
सयचित्य प्रचतष्ठयन एकत्र कयम करून चनरचनरयळी ई पुस्तके आचर् ई चनयतकयचलके
बनवीत असते आचर् सुमयरे दोन लयख लोकयांनय ई मेलद्वयरे त्ययिे चवतरर् करते.
त्ययलय पुढे पयय फ़ु टत रियतयत आचर् िी पुस्तके (वयिकयांच्यय आवडीनुसयर) पुढे
वर्ण वर्ण सकयुणलेट िोत रियतयत.
मरयठी भयर्य आचर् मरयठी बयर्य चनरचनरयळयय अांगयांनी व्यक्त िोत असतयत.
कचवतय, कथय, कयदांबऱ्यय ययांसयरखेि प्रवयसवर्णन िे एक सयचित्ययिे अांग आिे.
नचिके त जोशीं ययांिे ट्रेकवरिे िे दुसरे पुस्तक कसे वयटले ते नक्की कळवय. तुमच्यय
फ़ीडबॅकवरि लेखकयांिे पुढिे चलखयर् अवलांबून असते. त्ययमुळे आपर् यय
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उद्ययच्यय सयचिचत्यकयांनय आज आपले दोन शब्दयांिे प्रोत्सयिन तर पयठवयि. िे
पुस्तक आवडले तर आपल्यय चमत्रयांनय फ़ॉरवडण करय. मरयठी भयर्ेवर प्रेम आचर्
मरयठी बयण्ययिय अचभमयन असर्यऱ्यय लोकयांिे ई मेल पत्ते आमच्ययकडे पयठवय.
आम्िी पुस्तके चवकत नयिी. वयर्मर्क वगणर्ीिी नयिी. पुस्तकयांत जयचिरयतीिी
नसतयत. देर्ग्ययिी नयिीत. मयत्र आम्ियलय आठ ककवय त्ययहून अचधक ई मेल पत्ते
पयठवर्यऱ्यय व्यक्तींनय आम्िी आमिे पयरठरयखे म्िर्ून अचधक मित्त्व देतो. प्रत्येक
पुस्तकयिी पचिली मेल त्ययांनय जयते. पुढील योजनय त्ययांच्ययशी शेअर करतो.
त्ययांच्यय सूिनयांनय अचधक वजन देतो. तुम्िी ददलेल्यय ई मेल्सिय वयपर मरयठी
सयचित्य सोडू न इतर कशयिीसयठी के लय जयत नयिी.
आठ mail ID पयठवय.
आमिे पयरठरयखे व्िय.
नवीन लेखकयांिे पयरठरयखे व्िय.
मरयठी तुमच्यय पुढल्यय चपढ्ययांिी पयठरयखर् करील.

esahity@gmail.com
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