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MTM च्या पहिल्या हिवाळी अंकात आपले सिर्ष स्वागत आिे! 

 

संकल्पना – टीम MTM 

संपादक – विशाल दळिी 

मुखपषृ्ठ विजाईन – गौरी महाविक 

मुखपषृ्ठ छायावित्रण – शाहानिाज जलील 

सावहत्य समीक्षण – हृषीकेश पाटील,  मयरू खोपकेर 

मोलाि ेसहकायय – प्रफुल पिार, अविनाश गायकर आवण िॉ. ज्ञानशे्वर गुजंाळ 

अंकरिना, प्रकाशन, वितरण : ई सावहत्य प्रवतष्ठान 
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MTM पररिारात सामील व्हा: 

फसेबुक - fb/MaharashtraTrekkingMemes/ 

इंस्टाग्राम - @maharashtra_trekking_memes_ 

ईमेल - maharashtratrekkingmemes@gmail.com 

 

महत्त्िपूणय सिुना: 

प्रत्येक लेखकाने व कवीने माांडलेली मते हि त्याची वैयहिक मते असनू MTM त्याच्याशी 

सिमत असेलच अस ेनािी! 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवव िक्क त्या त्या लेखक/लेहखकेकडे सुरहित असनू पुस्तकाचे 

हकां वा त्यातील अांशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, हचत्रपट हकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी 

लेखक/लेहखकेची लेखी परवानगी घणेे आवश्यक आिे.  तस ेन केल्यास कायदशेीर कारवाई  

(दांड व तुरुां गवास)  िोऊ शकते. 

 

  This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available for any 

literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and 

accounts. 

https://www.facebook.com/MaharashtraTrekkingMemes/
https://www.facebook.com/MaharashtraTrekkingMemes/
https://www.instagram.com/maharashtra_trekking_memes_/?hl=en
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संपादकीय 
                                                - विशाल दळिी 

            संस्थापक आवण संिालक, MTM 

 

 

 

सववप्रथम आई जगदांबलेा स्मरून आहण छत्रपती हशवाजी मिाराजाांना मानाचा मजुरा 

करून MTM चा ‘सह्यमांथन’ िा पहिला वहिला ई हदवाळी अांक तुम्िा वाचकाांच्या िाती 

सोपवताना अत्यानांद िोत आिे.  

३०० िून अहिक हकल्ले आपल्या बािुपाशात सामावनू मिाराष्ट्रावर छत्रछाया 

िरणाऱ्या आपल्या सह्याद्रीत हगयावरोिण अथावत रेहकां ग हवश्व पसरत चालले आिे. कोणी रेहकां ग 

करतो फि मनमरुाद हनसगावची उिळण लुटण्यासाठी, कोणी रेहकां ग करतो इहतिासात िरवनू 

जाण्यासाठी, कोणी रेहकां ग करतो भटकां तीची आवड जोपासण्यासाठी तर कोणी रेहकां ग करतो 

फोटोग्राफीसाठी! अथावत इथे प्रत्येकाचा िते ू हनरहनराळा असला तर त्यामुळे कोणाचे सह्यप्रमे 

आपण कमी लेखू शकत नािी. 

सह्याद्री प्रत्येकाला कािी ना कािी दतेो, फि त े घणे्याची नजर असावी लागते. 

भटक्याांना तो मानहसक सखु दतेो, इहतिास अभ्यासकाांच्या ज्ञानाची तो भूक शमवतो, 

छायाहचत्रकाराांना तो प्रहसद्धी हमळवनू दतेो आहण साहिहत्यकाांना शब्दसांपदािी पुरवतो. तर 

अशीच कािी रेकसव मांडळीं, ज्या प्रत्येकाने सह्याद्रीकडून कािी न कािी घतेलां आि,े त्याांच्याच 

मांथनातून साकार झाले आि ेि े‘सह्यमांथन’! 

रेहकां गचे अनुभव, इहतिासपर लेख, कहवता, छायाहचत्रे आहण गेल्या वर्वभरात 

सह्यहवश्वात घडलेल्या घडामोडींवरील भाष्ट्य अशा नानाहवहवि साहित्य सांपदनेे नटला आिे िा 
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हदवाळी अांक! पहिलेच वर्व आहण त्यातच अचानक सचुलेली सांकल्पना याांमळेु फारसा वेळ 

गाठीशी नसतानािी, तुम्िी वाचकाांनी हदलेल्या उदांड प्रहतसादाची प्ररेणा घऊेन अांक हजतका 

वाचनीय ठरेल हततका बनवण्याचा प्रयत्न आम्िी पूणव टीमने केला आि.े पुढल्या हदवाळीत पुरेसा 

वेळ िाताशी ठेवनू अजनू सववसमावेशक अांक आपल्या िाती दऊे याची ग्वािी दतेो.  

कािी चूकभूल झाली असल्यास फराळातील बसेनाच्या लाडूप्रमाणे गोड मानून घ्याल िीच 

आशा! MTM तफे सवाांना दीपावलीच्या खपू खपू शभुेच्छा...!  

  

 

  

चित्रकार : नहेा बागलु, नाचिक 
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मी MTM बोलतोय! 

 

हमम्स म्िणज ेआजच्या हडहजटल युगातलां हडहजटल व्यांगच जणू! पूवी लोकां  चॅहटांग 

करायला, नवीन हमत्र महैत्रणी बनवायला सोशल हमडीयावर जमायचे, पण हमम्सचा उदय 

झाल्यापासनू िा प्रघात गेल्या २-३ वर्ावपासनू बदलू लागला. नेटीझन्स एक हवरांगुळा म्िणून 

सोशल मीहडयाकडे पािू लागले आहण हमम्स कां टेंट इतर सवव प्रकारच्या कां टेंटपेिा वरचढ चढू 

लागला. हमम्स इमजेेस असो वा हव्िडीओज, हदवसभरातील द:ुख, फ्रस्रेशन,वैताग ि ेहवनोदी 

हमम्स पािून दरू िोऊ लागले. िसणां हवसरलेले लोक खळखळून िसू लागले आहण त्यातूनच 

िळूिळू हमम्स पेजसेची सांख्या वाढू लागली. पण यात कुठेच मिाराष्ट्राच्या तरुणाईवर गारुड 

घालणाऱ्या रेहकां ग हवश्वाचां हमम्स पेज नव्ितां. यातूनच हवशाल दळवी या सह्याद्रीत भटकणाऱ्या 

तरुणाच्या डोक्यातून उगवली माझी अथावत MTM (मिाराष्ट्र रेहकां ग हमम्स) या फेसबुक पेजची 

सांकल्पना आहण १५ नोव्िेंबर २०१८ रोजी माझा जन्म झाला! 

 

रेक्समध्ये घडणाऱ्या गमतीजमती, येणारे हनरहनराळे, हचत्र-हवहचत्र अनुभव याांच्या 

आिारावर हमम्स बनवताना कुठेिी आपल्या स्वराज्यसांपत्तीची आहण इहतिासाची हखल्ली 

उडवली जाणार नािी याची माझ्या पालकाांनी खात्री बाळगली आहण अल्पाविीतच मी उांच 

भरारी घतेली. फेसबुकवर आिीच एक पेज आि ेि ेपािून, इांस्टाग्रामवर रेहकां ग हमम्सशी वेगळां 

अकाऊां ट चालवणाऱ्या हृर्ीकेश पाटील या तरुणाने वेगवेगळां काम करण्यापेिा एकत्र काम 

करूया असां मत माांडलां आहण मला अजनू एक सांस्थापक सदस्य हमळाला.  

 

दरम्यान फि स्वत: हमम्स बनवण्यापेिा आपल्या चाित्याांनािी त्याांचे हमम्स सादर 

करण्याची सांिी दऊेया िा हवचार करून माझ्या जन्मदात्याांनी फेसबुकवर MTM ग्रुप स्थापन 

केला. यातून अहिकाहिक क्वालीटी हमम्स तर हमळूच लागले पण सोबतच हमळाली माझ्या 
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वाढत्या कामाचा भार िलकी करणारी प्रफुल पवार, मयूर खोपेकर, अहवनाश गायकर आहण डॉ. 

ज्ञानेश्वर गुांजाळ याांच्यासारखी तगडी सि सांचालक टीम! 

 

तर अशी आिे हि माझी सोशल हमडीयावरच्या पडद्यामागची ओळख! MTM ि े

फि हमम्स पेज म्िणून न ठेवता माझ्या माध्यमातून बरेच उत्तमोत्तम, सह्याद्रीपूरक उपक्रम 

राबवायचे आमच्या सांचालक मांडळाच्या मनात आिे आहण मला खात्री आिे आजवर जशी 

तुम्िी मनापासनू साथ दते आलात तशी यापुढेिी नक्की द्याल! 

 

जास्त कािी बोलत नािी..आिीच खपू लाांबलांय..तुम्िी घ्या खमांग फराळासोबत या 

खमांग हदवाळी अांकाांचा आस्वाद...बाकी हमम्सच्या माध्यमातून भेटतच रािू फेसबकु आहण 

इांस्टावर दरोरोज..तोवर रजा घतेो! 

- तुम्िा सवाांचे लाडके MTM 
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आम्ही स्िगय नाही पावहला, पण…!  

                                  - प्रतिक श्रीकाांि इनामदार 

धायरी,पुणे 

७२७६८९८८५३ 

 

 

कात्रज त ेहसांिगड नाईट रेक करताना 

जहमनीवर ताऱ्याांच्या भास झाला 

शत्रशूी दोन िात करताना 

गड आला पण हसांि गेला। 

दवे टाक्याांच पाणी हपताना जणू अमतृाचा भास झाला 

कल्याण दरवाजातून सयूोदय पािताना मनात एक हवचार आला, 

आम्िी स्वगव नािी पहिला पण आम्िी हसांिगड पाहिला  ।।१।। 

 

गडाांचा गड अस म्िणवता राहजयाांचा गड झाला । 

चोर दरवाजातून प्रवेश करताना 

मावळा असल्याचा भास झाला । 

सवुेळा,पद्मावती,सांजीवनी करताना बालेहकल्ला सर झाला ।। 

नेढयातला साांज वारा अांगी शिरताना 

एक हवचार मनामध्य ेआला, 

आम्िी स्वगव नािी पहिला पण आम्िी राजगड पाहिला।।।२।। 
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सािात जगदीश्वर सािी असताना दगुव दगुव दगुेश्वर झाला । 

राजिानी गड बाांिताना हिरोजी आमचा मोठा झाला । 

वाघ्याची छबीपािताना हनष्ठनेां ऊर भरून आला । 

भवानी कड्यावरून हलांगाणापािताना 

एक हवचार मनामध्ये आला , 

आम्िी स्वगव नािी पहिला पण आम्िी रायगड पाहिला।।३।। 

 

चांद्राच्या प्रकाशात वाट शोिताना 

काजव्याांचा आिार झाला। 

तारामतीचां सौंदयव पािताना जगताचा हवसर पडला । 

ढगात गडलेलां इांद्रवज्र पािताना जणू स्वगावचाच भास झाला। 

कोकण कड्यावरून सयूावस्त पािताना 

एक हवचार मनामध्य ेआला , 

आम्िी स्वगव नािी पहिला पण आम्िी िररश्चांद्रगड पाहिला।।४।। 

 

हसांिगडाची श्रीमांती पािताना स्वगावच्या श्रीमांतीचा भास झाला । 

राजगडाची भव्यता पािताना स्वगावच्या भव्यतेचा भास झाला, 

सह्याद्रीच्या या खोऱ्यात भटकताना जणू स्वगावचा च भास झाला । 

रायगडी मघेडांबरीतल्या राजाला पािताना एक हवचार मनामध्ये आला, 

आम्िी स्वगव नािी पहिला पणआम्िी आमचा राजा पाहिला।।५।। 
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छायाचित्रकार - आचिष अिोक म्हामणुकर 
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 हंगाम 

अतिषेक वारांग 

८८५०५२०६५३ / ९७७३४५५९८६ 

Instagram id: abhi_warang_       
 

 

नभ उतरु आलां... हचांब थरथर वलां... अांग हझम्माड झालां... हिरव्या बिरात... 

वरचां वाचून, सरुात- बेसरुात गुणगुणून, कशी एकदम पहिल्या पावसात मनसोि हभजनू 

वाफळणाऱ्या चिा-भजीचा आस्वाद घते, बरसणाऱ्या पावसाकडे एकटक बघत बसणां, 

Background ला थेंबाांचा टपटप करणारा आवाज असनूसदु्धा एकदम शाांत वातावरणात 
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आपल्याच हवचारात मग्न िोऊन जाणां, अशीच Feeling आली असावी बऱ्याच जणाांना, येणार 

का नािी िो, मगृ नित्र चालू झालाय... 

पहिल्याच पावसामळेु, नुकतीच वसांतात फुटलेली पालवी अजनूच बिरुन आलीय बघा. 

भेगावलेल्या त्या मातीवर पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब त्या मातीतून असा सगुांि फेकतोय की 

त्यासमोर आज अत्तरिी वरमलय. गेल्या ३-४ महिन्यात कडक उन्िामुळे सोनेरी भासणारा तो 

सह्याद्री आता हिरव्यागदव शालूचे पाांघरून ओढून कूस बदलायला लागलाय, आहण िाच तो 

वेळ आि े जवे्िा अनेक नव्या-जनु्या भटक्याांची सह्याद्री भटकां ती सुरु िोणार... आहण त्याच 

सोबत सुरु िोणार बाजार... भटकां तीचा व्यावसाहयक बाजार... 

गेल्या कािी वर्ावपासनू रेकर ची सांख्या खपूच वाढलीय, ते फ्याड असले, आवड हकां वा 

अजनू कािी, मीिी त्यातलाच एक आि ेम्िणा. मीिी भटकां तीची सरुवात गेल्या २ वर्ावपासनूच 

केलीय. वाढत्या रेकर सोबतच, वाढत्या सांख्येने तयार िोतायत तेवढ्याच नवनवीन रेकच्या 

सांस्था. त्यात बऱ्याच जुन्या-नवीन सांस्था फि स्वाथावसाठी नािी तर दगुव सांविवन व्िावां, इतराांना 

गडहकल्ल्याांबद्दल माहिती हमळावी, गडहकल्ल्याांबद्दल अभ्यास ू भावना हनमावण व्िावी, 

इहतिासासोबतच भूगोल, पयाववरण, हवज्ञान, Management, आयुवेद अशा हवहवि हवर्याांची 

नव्याने ओळख व्िावी अशा अनेक कारणाांसाठी कमीत कमी शलु्कात रेकच आयोजन करत 

असतात, अशा सांस्थाांच्या सिवासात आपण नेिमीच नवीन गोष्टी हशकत असतो. 

तर मग प्रश्न येतो तो फि पावसाळ्यात बडेकसारख्या येणाऱ्या, रेक आयोजन करणाऱ्या 

व्यावसाहयक सांस्था. या सांस्था हनव्वळ आहथवक स्वाथावसाठी असतात, हनयोजन करणारे सदु्धा 

कािी जास्त अनुभवी असतील असां मला वाटत नािी, ८-१० रेक केल ेकी याांचा आत्महवश्वास 

ढगात पोिोचलेला असतो. 

गेल्याच रहववारी प्रबळमाचीवर गेलो िोतो, हतथे तर चक्क या गटाांची बनॅरबाजीची 

चढाओढ लागलीय, आहण त्याांची नाविी भारी... ABC Trekkers, PQR Adventures, 
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XYZ Travelers अशीच अगदी नवख्याांच्या मनाला भुरळ घालणारी, आहण याांच्या फी 

बहघतल्या तर चक्कर यायची वेळ… 

एक गोष्ट अहभमानाने साांगाहवशी वाटते की त्यात एकिी मराठी नाव असलेला बनॅर नव्िता, 

अहभमान यासाठी की यात फि आहथवक व्यापाराच्या उद्दशेाने कायवरत असलेली एकिी मराठी 

नावाची पावसाळी रेहकां ग सांस्था नसावी, असल्याच तर बोटावर मोजण्याइतक्याच असतील. 

असो नव्या-जनु्या सगळ्या भटक्याांना आपण फि एकच आवािन करू शकतो की आपण ज्या 

सांस्थे सोबत जात अस ू त्या सांस्थेची माहिती, त्याांचा अनुभव, सरुहिततेबद्दल असलेली 

जागरूकता याांचा अभ्यास करूनच जावे, तसचे त्याांनी हदलेल्या सचूना या आपल्या 

चाांगल्यासाठीच असतात त्यामुळे त्याांच पालन करावां. 

जर आपल्या भटकां तीची पहिलीच वेळ असले तर सरुवातीला सोप्पे हकल्ल,े डोंगर हनवडावे, 

जणेे करून त्रासिी कमी िोईल आहण थोडा फार आत्महवश्वासिी वाढेल. गदीची हठकाणां 

टाळावी जणेे करून अपघाताांची शक्यतािी कमी िोईल. आपण आपल्याच नेिमीच्या 

भटकां तीच्या ग्रुप सोबत जाणार अस ूतरीिी सवव तयारीहनशीच गेलेलां बरां, कारण किी किी 

आपली चूक नसते पण हनसगव किी आपला हसक्का बदलेल साांगू शकत नािी, आपण Worst 

Case Scenario साठी तयार रािायचां. 

अजनू एक, कािी जण So called SOLO रेक ला जात असतात, काय साध्यकरण्यासाठी 

दवे जाणो. हमत्रानो, एकटां जाणां टाळा, कमीत कमी एक जण तरी सोबत असावा. कारण 

भटकां तीदरम्यान फि मरुगळलेला पाय सदु्धा एकदम सोप्पी वाटणारी गोष्ट अहतकहठण करू 

शकतो, आहण एकटा असताना झालेल्या अपघाताचा हवचारिी न केलेला बरा. नुकताच 

झालेला लोणावळ्याचां उदािरण घ्या, भटकां तीसाठी गेलेल्या हमत्राांच्या ग्रुपमिल्या एकाचा पाय 

मरुगळला, चालणे अशक्य झाले, एकाकडेिी प्रथमोपचार नव्िता, ि ेनवल वाटण्यासारखां नािी. 

त्याला मदत करून पायथ्याला आणण्याच्या जागी त्याची हमत्रमांडळी, त्याला हतथेच जांगलात 

सोडून काळोख झालाय ि े कारण दऊेन हनघनू गेली, शवेटी लोणावल्याच्याच एका सांस्थेने 
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त्याची हतथून रात्री उहशरा सुटका केली. भटकां तीमध्ये म्िणज ेफि हकल्ल्याना,डोंगर-घाटवाटाांना 

भेट दणेे नसते, तर प्रसांगाविान राखनू योग्य त्या वेळी योग्य तो हनणवय घणेे तेवढेच मित्वाचे 

असते. 

सह्याद्री जवेढा सौम्य आिे तेवढाच रौद्र सदु्धा. भटका अनुभवी असो हकां वा नवखा, नको 

हतथे सािस करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला वाईट अनुभवाांना सामोरे जावे लागतेच त्यात 

किी किी अपघाती मतृ्यूिी िोऊ शकतो, अशावेळी बदनाम िोतो तो फि हनसगव. शवेटी हनरोप 

असाच की पावसाळ्याच्या या िांगामात भटकां ती करताना स्वतःची तसच सोबत असलेल्याांची 

काळजी घ्या. सवावत मित्वाचां, हनसगावची काळजी घ्या, पावसाळ्यात चालू केलेली िी भटकां ती 

वर्वभरिी चालूच ठेवा, खपू कािी हशकायला हमळेल. 

बाकी भटकत रिा... हफट रिा... हशकत रिा... हशकवत रिा... 

 

 

 
वििाळगड, छायाचित्रकार – महेंद्र बोंबले 
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स्िराज्य वसंहासन 

- उत्कर्ाा शिरधनकर 

 

            

 

                   ।।  श्री ।। 

💫 *स्वराज्य हसांिासन*💫 

         या युगीं सवव पथृ्वीवर म्लेंच्छ बादशािा. िा मऱ्िाटा पातशािा येवढा छत्रपती 

जाला. िी गोष्ट काांिी सामान्य जाली नािीं.  (स. ब.) 

          सह्याद्रीला पडलेलां एक सुांदर, तेजस्वी स्वप्न म्िणज ेछत्रपती हशवाजी मिाराज. 

मिाराजाांनी चार पादशािी दबवनू, गड-कोट राज्य हमळवनू सदु्धा त्याांस अजनू तख्त नािी 

याकररता मराठा राजा छत्रपती व्िावा असे वेदमहूतव गागाभट्ट याांनी सचूहवले. मिाराजाांनीिी ते 

माहनले.  श्रीशाहलवािन शके १५९६ ज्येष्ठ शधु्द त्रयोदशीच्या मिूुताववर (इ. स. ६ जनू १६७४ 

रोजी) हकल्ले रायगडी मिाराजाांचा राज्याहभर्ेक सोिळा सांपन्न झाला, राज ेस्वराज्याच ेपहिले 

छत्रपती झाले. राज्याहभर्ेकाचे सवव मांगलहविी-दाने करून, हदव्य वस्त्रें, हदव्य अलांकार घऊेन, 

सवव पूज्य मांडळीस नमस्कार करून मिाराज सवुणव-हसांिासनारूढ झाले.  कसे असले 

मिाराजाांचे त ेपहवत्र हसांिासन ? ३२ मणी सवुणावचे? ३२ मण म्िणज ेनेमके काय असले ? 

  

हसांिासनाची कािी समकालीन वणवने खाली दते आि:े 
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हसांिासनास अष्टखाांब जहडत केले. त्या स्थानीं अष्ट प्रिानाांनी उभें रािावें. पूवी कृतायुगीं, 

त्रतेायुगीं, द्वापारीं, कलयुगाचे ठायीं पुण्यश्लोक राज ेहसांिासनीं बसैले. त्या पद्धतीप्रमाणे शास्त्रोि 

सवविी साहित्य हसद्ध केलें. अष्ट खाांबीं अष्टप्रिान उभे राहिले. 

 

– मोरोपांत , हत्रांबकपांताचे पुत्र , पेशवे , मखु्यप्रिान.  

– नारो हनळकां ठ व रामचांद्र हनळकां ठ मजुमुदार , याांचे नाांव अमात्य .  

– अण्णाजीपांत सरुनीस , याांचे नाांव सहचव .  

– दत्ताजी हत्रांबक वाकनीस , याांचें नाांव मांत्री. 

 – िांबीरराव मोहिते , सनेापहत . 

 – हत्रांबकजी सोनदवे डबीर , याांचे पुत्र रामचांद्रपांत , समुांत .  

– रावजी पांहडतराव िोते त्याांचे पुत्रास रायजीराज  

– हनराजी रावजी याांस न्यायाहिशी 

(स. ब.) 
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शभु्र वस्त्रें अलांकार पररिान करून तदनांतर हसांिासनाआरोिण करण्याचा मिूुतव िोता, घहटकाहद 

स्थापना केली िोती, हसांिासन-सभा केली. तेथें िीरविृाांची वेदी, वट औदुांबराची करावी तशी 

करून, त्याांस सवुणेकरून हतकटें मढऊन रत्नखहचत केलें. प्रमाण आि ेतैसें केलें. त्याजवरर हचत्रें 

प्रथम वोळ वरृ्भाांचीं,  त्याजवरर माजावराांचीं, त्याजवरर तरसाांची, त्याजवरर हसांिाांचीं, त्याजवरर 

व्याघ्ाांचीं ऐशी एका बाजूस आठ याप्रमाणें बत्तीस हचत्रें चिूांकडे हमळोन काढून त्यास हसांिासन 

ऐसें म्िणावें, तैसें हसद्ध केलें िोतें. त्याजवरर मगृचमव घालून त्याजवरर काांिी  सवुणावहदद्रव्य 

घालावें. त्याजवरर व्याघ्चमव घालून त्याजवरर कापावस-आसनें मखमलीचीं मदृ ु ऐशीं घालून, 

वादली जरी वस्त्रें घालून, उपेबन म्िणज ेलोडे तक्क्ये, मागें प्रभावळ करून त्यास छत्र, त्याजवरर 

मांडप, चाांदवा सवुणवमय वस्त्राचा, त्यास मिुाफळाांचे घोस, ऐसें सुशोहभत केलें िोतें.  

(चि. ब.) 

१ तोळा = १० ग्राम = हशवकालीन ११.७५ ग्राम  

२४ तोळे = १ शेर  

१६ शरे =  १ मण  

३२ मण = १४४.३८४ हक.ग्राम )११.७५ × २४ × १६ × ३२ = १४४.३८४ हक. ग्राम( 

 

हसांिासनाचे एकूण वजन समुारे १४५ हकलोग्राम असावे. त्यात सवुणव, हिरे-पाचू आहद जवाहिर, 

औदुांबर व इतर पहवत्र विृाांची लाकडे इ. असावे. 

 

हशवाजी राजे याचा व्रतबांि करावा अस ेसवाांचे मतास आलें आणी गागाभट्ट याणी राजयेाचा 

व्रतबांि केला तेसमई अपार द्रव्य िमव केला. नांतर तख्त सवुणाांचे बत्तीस मणाचे जडावाचे व छत्र 

मोती लग झालरी सिुा चामराहद राजहचन्ि ेव जहडत आष्ट खाांब जडावाचे व सवुणव कलश आठ 

व सवुणव कमले व सवुणव पुष्ट्पें व ताांब्याचे कलश आठ करहवले. 

( मराठी दप्तर रूमाल, १ ) 
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Sevajee is making a throne very magnificient on which he spends much 

gould & jewells intending to be crowned in June next being the beginning 

of the new yeares. (Oxiden's Diary) 

 

थोडाच वेळ आम्िी हसांिासनासमोर िोतो. तेवढ्या वेळाांत हसांिासनाच्या दोन्िी बाजलूा 

सवुणाांहकत भाल्याच्या टोंकावर )मुसलमानी पद्धतीचीं( अनेक अहिकारदशवक व राजसत्तेचीं 

हचन्िें असल्याचें आम्िीं पाहिलें. उजव्या िाताला २ मोठी मोठ्या दाांताांच्या मत्स्याांचीं सवुणावची 

हशरें िोतीं. डाव्या िाताला अनेक अश्वपुच्छें व एका मलू्यवान भाल्याच्या टोंकावर समपातळीत 

लोंबणारी सोन्याच्या तराजचूीं पारडीं, न्यायहचन्ि म्िणून तळपत िोतीं.  

(पत्रसार-सगं्रह लेख क्र.- १६४३ / Oxiden's Diary) 

 

नव्या वर्ावरांभी जनूमध्यें स्वतःला राज्याहभर्ेक करून घणे्याच्या इराद्यानें सोनें व हिरे याांचे 

एक भव्य हसांिासन हशवाजी बनवीत आि.े  

(पत्रसार-सगं्रह नारायण शणेवी - डे. गव्हननर, म बंई) 

           इ. स. १६७६ - १६७८ तब्बल दीड वर्व मिाराज दहिण हदहग्वजय मोहिमवेर िोते. त्यात 

कुतुबशिाशी भेट आहण राजकीय डावपेच, हवजापूरवर स्वारी, िाकटे बांि ूव्यांकोजी राजे भेट 

अस े करत मिाराजाांनी हजांजीचा मलुुख हजांकला.  इ. स. ३ एहप्रल १६८० रोजी मिाराज 

स्वगवलोकी गेले. स्वराज्यावर दःुखाचा डोंगर कोसळला.  

       इ. स. १६ जानेवारी १६८१ रोजी शांभूराज ेत्या पहवत्र हसांिासनी आरूढ िोऊन स्वराज्याचे 

दसुरे छत्रपती झाले. 'राजश्री आबासािबेाांचे ज ेसांकहल्पत आिे ते चालवावे ि ेआम्िास अगत्य' 

याला अनुसरून समपकव  ऐस े रयतकल्याण, िमवहनष्ठा, राजकीय िोरण, आहथवक िोरण 

यासांबांिीचे योग्य हनणवय घऊेन सांभाजी मिाराजाांनी स्वराज्यहवस्तार केला, मघुलाांशी युद्ध करता-

करता जांजीऱ्याच्या हसद्दीवर जरब बसवनू त्याचवेळी इांग्रज-पोतुवगीज याांचे डावपेचसदु्धा 
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आटोक्यात आणले. इ. स. १६८९ मध्ये झालेल्या हफतुरीमुळे सांभाजी मिाराज मघुलाांच्या कैदते 

आले. 

 

इ. स. १६८९ मध्ये छत्रपती सांभाजी मिाराजाांच्या हनिनानांतर इहतकादखानाच्या िाती जवे्िा 

हकल्ले रायगड आला त्यावेळी  त्याने हसांिासन फोडले. औरांगजेबने इहतकादखानास रायगड 

लुटला त्याचां बिीस म्िणून झहुल्फकारखान िी पदवी हदली (रायगडिी जीवनकथा - शां. चव. 

आवळसकर). याच िल्ल्या दरम्यान हकल्ले रायगड वरील दतरखरखाना जाळला गेला. त्यात बरीच 

ऐहतिाहसक कागदपत्रे नष्ट झाली असावी. कदाहचत त्यामळेु मिाराजाांच्या हसांिासनाहवर्यी 

जास्त हलहखत पुरावे उपलब्ि नािीत. पेशव्याांच्या िाती रायगड आल्यावर त्याांनी हसांिासनाच्या 

व्यवस्थेसाठी खचव लावल्याचा हलहखत पुरावा आिे, कदाहचत िा खचव ज्या जागी हसांिासन िोते 

त्या चौथऱ्याची पाहवत्र्यता जपण्यासाठी असावा. उपलब्ि पुराव्याांनुसार पेशवे काळात 

हसांिासनाची )चौथऱ्याची( जी व्यवस्था लावण्यात आली ती खालील प्रमाणे- 

इ. स. १७७३ त पेशव्याांनी रायगड आपल्याकडे घतेल्यावर हसांिासनाबाबत कािी गोष्टी आहण 

ररवाज कायमचे ठरवनू टाकले. हसांिासनास चाांदवा व गलेफ तयार केला. त्याचा हिशबे पिा- 

 

१२७६ रुपये सनगे २३। येकूण आख. 

८१२।। हकनखाप  ७। 

२२० ताफता ला।।  ४ 

२२८।।  गजन्या  ९ 

१५  खावें  ३ 

_____________ 

१२७६ रु. खचव. 

३३२।।  गजवार मखमल गज  १९  ये।। 

_____________ 

१६०८।। एकूण खचव. 

tel:1276
tel:1276
tel:1608
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िा १६ माचव १७७३ चा हसांिासनाच्या कापडाचा खचव आि.े हसांिासनास चार खाांब िोते. 

हसांिासनाचा बठैकीचा भाग व तलाव्याचा भाग याांस कापडण्यासाठी िा खचव पडला आिे. 

खचावस सरकारी मांजरुी हमळाली. तदनांतर बारा वर्ाांनी िा सगळा वस्त्रसांभार जीणव झाल्यामुळे इ. 

स. १७८६-८७ मध्ये पुन्िा याच स्वरूपाचा खचव झाला आि े[अप्र. कागद रु. नां. ९१]. इ. स. 

१७९७ एप्रील १९ रोजी पुन्िा हसांिासनाचा गलेफ तयार केला. यावेळी हसांिासनाच्या खाांबास 

लाल मखमल वापरली िोती; हसांिासनाचा चाांदवा हकनखापी िोता. त्याला ताफस्याची झालर 

लावली िोती; म्िणज े पेशवाईत हसांिासनाच्या स्थानाची व्यवस्था चाांगली ठेवीत िोते. रोज 

सकाळी सरकारी माणस ेजमनू हसांिासनास मजुरा करीत व तेथे हदवटी लावीत [अप्र. कागद रु. 

नां. ७८]. रायगडावर ४ गोलांदाज, ४ सतुार, ३ कोठीवाले, २ पुजारी, २ भालदार व चोपदार, १ 

पोतदार, १ मािोती, ३ हदवट्ये इ. २० माणस े कायमची असत [अप्र. कागद रु. नां. ७५]. 

याहशवाय हशबांदीची माणसिेी मजुऱ्यास गांभीरतेने िजर रिात. रायगडवर दररात्री हदवटी 

लावावयाचीच, असा हनयम म्िणून असलेली बरीच हठकाणें िोती. सदरेस व तख्ताजवळ रात्रौ 

सतत हदवटी अस.े मिादरवाजा, हववेकसभा, श्री भवानीजवळील राजिुडा, नाणेदरवाजा, 

हिरकणी बरुुजावरील सदर, कोंडेखळीची सदर, कचेरी, मदारावरील कोठी येथे रात्रभर हदवा 

जळत असावयाचा, असा हशरस्ता अस े[अप्र. कागद रु. नां. ८१, ९२ ]. तख्ताजवळ कीतवन िोई 

व ते करण्याचे काम हबरवाडीच्या योगी घराण्याकडे वांशपरांपरा िोते. हसांिासनाच्या या सवेेबद्दल 

त्यास जमीन इनाम लावनू हदली िोती [अप्र. कागद रु. नां. ८४ ]. जन्माष्टमीचा उत्सव मिाराजाांचे 

हसांिासनाजवळ िोई. इ. स. १७७८ मध्ये त्यास १५ रु. खचव आला. उत्सवास गोरेगावकर िररदास 

बोलावीत. त्यास ५ रु. हबदागी हमळे [अप्र. कागद रु. नां. ७९, ८४ ]. )रायगडची जीवनकथा - 

शाां. हव. आवळसकर( 

     वरील सवव सांदभव माझ्या वाचनात आलेल्या ऐहतिाहसक दस्तावेज मिील आिते. कािी 

ओररहजनल दस्तावेजाांचे सांदभव अनुभवी इहतिासकाराांनी हलहिलेल्या पुस्तकातून हदले आिते. 

इतर अजनू कािी स्वराज्य हसांिासनाबद्दल माहिती जर हलहखत स्वरूपात असले तर दऊे शकता.  
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चित्रकार – िभुम कुुं भार, काुंजरुमागग 
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नमावम सह्याद्री 

- डॉ. पूजा सतविा वसांि सरगर 

 

 

 

 

 

 

खरांतर सचुत नािी कुठून सरुूवात करू कारण सह्याद्रीचा या गड हकल्ल्याांचा अनुभव 

थोडक्यात माांडता येणां अशक्यच. 

प्रत्येक रेकची नवीन गोष्ट,नवे अनुभव. आईच्या कुशीत कस े केव्िािी हशरले तरी ते 

आल्िाददायक, relaxing वाटतां तसांच अगदी या सह्याद्रीच्या कुशीत गेल्यावर िोते.तुम्िी 

किीिी जा हतथे अगदी पावसाळा, हिवाळा, उन्िाळा- सकाळ, दपुार, सांध्याकाळ ;हततक्याच 

उत्सािाने, प्रमेाने तुमचे स्वागत केले जाईन.कोणत्या एका गडाबद्दल हलिणां तसां अवघड आिे 

कारण सगळेच एकापेिा एक सरस आिते ; सगळ्याांचेच कािी ना कािी मित्व आि ेइहतिासात. 

कोणाचां दशवन उगवत्या भगव्या सयूावसि झालां तर, कोणाचे दशवन हिरव्याकां च  पाचूत हवराजमान 

असताना झालां, तर कोणाचां नभ खाली उतरले असताना झालां. त्याांच अहस्तत्वच एवढां दखेणां 

आि ेकी ना नजर भरते ना मन... !            

 या गडहकल्ल्याांनी काय हदलां असा हवचार केला तर खपू कािी हदलांय. जगण्याचा मलूमांत्र 

हदला आि.े बांिने झगुारून मनमोकळे रािायला हशकवले आिे. अन्यायाहवरूद्ध बांड करायला 

हशकवलां आिे. लुतरख िोत चाललेली माणुसकी जपायला हशकवली आिे. ि ेनश्वर शरीर जवे्िा 

हकत्येक आवतवनाांचे खाच खळगे पार करत याच्या साहन्नध्यात जाते ना तेव्िा न जाणो हकत्येक 
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वर्ाांपासनू पोसत असलेला अिांकार आपसकुच गळून पडतो. या हिप्पाड दिेाच्या गडासमोर 

आपण हकती खजु ेआिोत, िुद्र आिोत याची जाणीव िोते अन् आपसुकच आपण त्याच्या 

समोर स्वतःला समहपवत करून टाकतो....शरण जातो. ि े सवव गड-हकल्ले, सह्याद्रीच्या राांगा 

आपल्या मिाराष्ट्राला लाभलेलां एक ददैीप्यमान, अभेद्य असां वैभव आि.े स्वराज्याच्या अनेक 

सखु-दःुखाचे भागीदार आिते त.े अनेक सण-सोिळ्याांचे सािीदार आिते ते. 

              रेक करणां म्िणज े फि फोटोशूट न करता actually मध्य े इहतिास जाणून 

घणे्याची ओढ पाहिज.े जवे्िा इहतिास कळायला लागतो ना तेव्िा खरच वाटतां की आपण हकती 

नशीबवान आिोत की असा जाणता राजा आपल्याला लाभला िोता. गडावरील एक-एक रचना 

बघताना मिाराजाांच्या दरूदृष्टीची जाणीव िोत.े अष्टप्रिान मांडळ समजनू  घतेाना आता ज्या 

गोष्टींचे राजकारण केले जाते त्या िमवभेदभाव हकां वा जातपातीला मिाराजाांनी किीच खतपाणी 

घातले नािी ि ेकळून येते.सांघर्व करत न थाांबता पढुे पुढ ेजायला हशकवले. "िार किी मानू नका" 

िा मोलाचा सल्ला मिाजाांचा इहतिास जाणून घतेाना हमळतो. सांपलेल्या गोष्टींच ेभाांडवल न 

करता त्या हतथेच सोडून पुढ ेमागवक्रमण करत स्वप्नाांच्या मशाली तेवत ठेवण्याच ेसामथ्यव येथे 

हमळते. 

            पावसाळी रेक म्िणज ेहजवांतपणी स्वगवच. या काळात गडावरील रांगाांची उिळण 

तर हचत्रकाराच्या कुां चल्याला पण जमणार नािी अशी असते. फेसाळते िबिबे,सोसाट्याचा 

वारा,ताांबड्या-लाल पाऊलवाटा ताण-तणाव हवसरायला भाग पाडतात. इथला िर एक िण 

तुम्िाला स्वत्व हवसरून त्याच्या प्रमेात पाडत असतो. त ेपाशमिु अांबर बबेांद स्वप्नाांची लकेर 

ओढायला खणुावत असते. ती अांगाला झोंबणारी िवा कानात एकच गोष्ट साांगत असते की िी 

तारूण्याची कोजाहगरी किी मावळू दऊे नका. ि ेउांचच उांच असलेले सळुके जीवनाच ेवास्तव 

साांगत असतात की आयुष्ट्यात जवेढ्या जास्त उांच हशखरावर जाल तेवढे सोबती कमी असतील. 

तुमच्या यशामध्ये हकां वा अडचणींमध्ये तुम्िी कस े हस्थतप्रज्ञ राहिले पािीज ेयाची हशकवण ि े
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सळुके दऊेन जातात.खरांच या वातावरणात आयुष्ट्याला लागलेली हचांताांची, अपेिाांची कीड 

घालवायची ताकद आि.े 

             मला स्वत:लाच कळाले नािी की किी मला रेक चे व्यसन लागल. सगळीच 

व्यसने तशी वाईट नसतात कािी चाांगली पण असतात. कारण मला आठवतांय हकत्येकदा मी 

12 तासाांची ICU ची नाईट ड्युटी करून रेक केलेत हकां वा रेक नांतर 12/16 तासाांची पुढची 

ड्युटी केली आिे. ती हझांगच वेगळी असते. पाऊले आपोआप हतकडे ओढली जातात. घरात 

बसवले जात नािी.माझा वैयहिक अनुभव साांगते की मी वेगवेगळ्या ग्रुप बरोबर रेक केले 

आिते. हकत्येकदा असांझाले की सगळी मलेु अन् मी एकटीच मलुगी. तरीसदु्धा रेक केलेत. 

त्यामळेु महैत्रणींच्या खपू हशव्या पण खाल्ल्या आिते. पण मला एक गोष्ट मािीत िोती की ज े

लोक हशवाजी मिाराजाांना आदशव मानतात हतथ ेमला कािीच िोका नािी. हतथे या सह्याद्रीच्या 

लेकीचा सन्मानच केला जाणार.या एकाच हवश्वासावर हकत्येक मोहिमा फत्ते केल्या आिते आहण 

िा हवश्वास खरच साथव ठरला. िा हवश्वास वाढला पाहिज.ेहजजाऊां च्या लेकी सरुहित ठेवण्याची 

जबाबदारी आपलीच आिे. 

            खरेच कािी काळ घालवला पाहिज ेभटकां तीमध्ये, आपल्या सह्याद्रीच्या कुशीत. 

ि ेकरीन त ेकरीन म्िणता म्िणता जीवनाचा प्रवास आटोपण्याची वेळ येते तरी आपण मात्र 

कािीच केलेले नसते. म्िणूनच बािरे पडले पाहिज,े शरीराला चाजव करत राहिले पािीज.े.त्याच 

बरोबर या आपल्या गड-हकल्ल्याांचे सांविवन करण्याची जबाबदारी आपली आिे ि ेलिात ठेवले 

पाहिज.े... 

  सोंडाई, छायाचित्रकार – राकेि दखुुंड े
कुुं भार, काुंजरुमागग 
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सह्यप्रमे 

- प्रिीक्षा सुनील मोरे 

 

 

सह्याद्रीच्या कडेकपारी साद घमुतो या स्वराज्याचा.. 

राजे राजे येते ओठी नाद जडतो या गड-हकल्ल्याांचा..! 

 

आन-बान अन शान समजनू लढले मावळे दरीखोऱ्यातून.. 

गड हकल्ल्याांचे गजिी साांगतात त्याांचे समपवण अबोल किाणीतून..! 

 

हकती खहलते आजिी पडलेत त्या पहवत्र भूअांगावर.. 

वाचून वाचून सांपवले तरी ओढ सांपेना खोल मनातून..! 

 

त्या मातीचा हचांगार अनोखा जाळून टाकी आळस तळातून.. 

नािी नािी म्िटले तरीिी सह्याद्रीची िी ओढ प्राणपणातून..! 

 

तलवारी अन भाल ेदखेणे नजर िटेना त्या तोफाांवरून.. 

अलगद हफरतो अश्रू सखुाचा अन तार मनीची छेडे झांकारून ..! 
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सह्याद्रीच्या पोटातून गजवली वेदनेची ती हकां कारी अन.. 

जन्मास आली भटकी वेडी लेकरां या पावन भूमीतून..! 

 

िुांडाळता कानाकोपरा या सह्याद्रीचा, हमळते लडी िी सुांदर नात्याांची.. 

तू तुझां-मी माझां म्िणाऱ्या हपढीस वाट दावते आपुलकीची.. 

 

हिरवीकां च साडी अन ओटी भरा या सौभाग्यवतीची.. 

पुण्य पडेल पदराांत तुमच्या, दईेन साि मी या सवुणवकायावची.. 

 

ठसठसणारा इहतिास दईे ग्वािी माझ्या तनामनाची.. 

शतायुर्ी मी रािीन हफरुनी, िोईन सािीदार या नव्या हपढीची..! 

 

  

सोंडाई, छायाचित्रकार – सागर भानस े 
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फोटोबॉबं 

- आतदत्य सोनार 

 

 

 

 

 

कॉलेज, अभ्यास, परीिा या रुटीनला (लवकरच) कां टाळून आम्िी ठरवलां, "रेकला 

जायचांच."! सगळ्याांच्याच  रोमारोमात उत्साि सांचारला! किी नव्ि े ती (हठकाण सोपां व 

जवळचां असल्याने( 50-60 जणां यायला तयार झाली. आश्चयव म्िणज े बऱ्याच जणाांच्या 

घरच्याांनी त्याांना लगेच परवानगी हदली. )आमच्यावेळी असलां कािी नव्ितां!! हमनतवाऱ्या 

आहण सवाांचे नांबर हदल्यावरच आम्िाला सोडायचे( बरेच जण आिते म्िणून आम्िी बसची 

सोय केली.  

 

आहण रेकचा हदवस उजाडला. सकाळी सववजण भेटायच्या हठकाणी पोिोचले. बरेच जण 

मजा तर कािी जण मज्जा)!( करायला आले िोते. बसमध्ये आपल्या आवडीची )हकां वा 

आवडतीच्या शजेारची( जागा हमळवण्यासाठी सवाांनी हफहल्डांग लावली िोती. )हतच्या मागे 

मागे रािून बसमध्ये चढणां िी त्यातलीच क्लुतरखी( वाांड पोराांनी मागच्या सीट्स बळकावल्या. 

जोडप्याांनी पुढच्या, हनसगवप्रमेींनी व झोपणाऱ्याांनी हखडकीच्या, तर उत्सािी मांडळींनी मिल्या 

सीट्स पकडल्या.. मज्जा करुां पैकी कािीच जणाांना िवी ती जागा हमळाली.. या सांगीत 

खचुीमध्ये आपण एकाला हवसरलोय ि ेकोणाच्याच गावी नव्ितां.. गाडी सरुू झाली आहण 

थोड्या वेळाने लिात आलां की अरे "िा" तर मागेच राहिला.. वाांड पोराांपैकी एकाने 
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हखडकीतून मागे पाहिलां तर "िा" बसमागून "थाांबा थाांबा"!! करत िावत िोता.. बस तातडीने 

थाांबवण्यात आली. "िा" बसमध्ये चढला. िावल्यामळेु त्याला िाप लागलेली.. त्याला 

पुढच्या सीटवर )एका मज्जाकरुला उठवनू(  बसवलां गेलां. ("तो" हबचारा ड्रायव्िर शजेारी 

बसला..( 

 

हखडकीजवळ बसलेल्या एका हनसगवप्रमेी मज्जाकरूने हखडक्या मदु्दाम उघडून ठेवल्या 

िोत्या..  

'वाऱ्याने हतच्या बटा चेिऱ्यावर उतराव्या..  

हतने त्या नाजकूपणे मागे साराव्यात.. 

मी हतच्याकडे बघत रािावां 

हतने त ेओळखावां आहण खदुकन िसावां'.. 

अशी त्याची अपेिा िोती.. 

'वाऱ्याच्या झळुुकीने हतच ेडोळे हमटावे 

हतचां डोकां  िलकेच माझ्या खाांद्यावर टेकावां 

आहण माझां जीवन साथवकी व्िावां' 

िीसदु्धा त्याची एक भाबडी आशा िोती..  

पण जशी गाडी वेगात आली तसां हतने त्याला "ए!! हखडकी बांद कर ना! माझी केसां 

हवस्कटतील!” असां दरडावलां (!!हबच्चारा.)  त्याने हनमटूपणे हखडकी बांद केली.  
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गप्पा, भेंड्या, हखडकीतून बािरे बघतानाचे कॅण्डीड फोटो, नाच, जोक्स, हकस्स,े खाऊच ेव 

पाण्याच ेवाटप, बसचालकाचा उद्धार व त्याचे रुसवे -फुगवे,  पोरींना इांप्रसे करण्याचे हनष्ट्फळ 

प्रयत्न ई. करत बस गडाच्या पायथ्याशी पोचली.  

 

बसमिनू उतरताना आिीच्या दघुवटनेची पुनरावतृ्ती िोऊ नये म्िणून सगळ्याांचा काउन्ट 

घणे्यात आला.. उतरल्या उतरल्या DSLR वाल्याची मनिरणी सरुू झाली.. photobombing, 

candid, selfie, boomrang इत्यादी प्रकाराांना ऊत आला.. हरपच्या (स्वयांघोहर्त) गाईडने  

)पिी: ऑगवनायझर मनॅेजर/ /मेंढपाळ(  नाश्त्याची व्यवस्था केली. (त्यातपण मज्जाकरूां नी दोघात 

एक प्लेट मागवण्याचा (अयशस्वी) प्रयत्न केला(.  

 

नाश्ता झाल्यावर पुन्िा काउन्टचा कायवक्रम पार पडला. त्यात पण काउन्ट घणेाऱ्याने 

स्वतःला (नेिमीप्रमाणे) न मोजल्यामुळे एक जण कुठे िरवला यावर प्रत्येकाने आपापलां डोकां  

लावायला सरुुवात केली. सदुवैाने ती चूक लवकरच लिात आली व काउन्ट घणेाऱ्याला हशव्या 

घालण्यात आल्या )तरीपण 'िा' आल्याची प्रत्येकाने वेगळी खात्री करून घतेली(.  

 

अखरे गड चढायला सरुुवात झाली. 

िळू िळू प्रत्येकाच्या वेगानुसार ग्रुपच े4 भाग पडले.. 

 

१( अहतउत्सािी व हफट- िी एकमेकाांशी स्पिाव करत सवाांच्या पुढ ेपळत िोती. 
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२( हनसगवप्रमेी व इहतिासप्रमेी- िी मांडळी हनसगावचां वणवन व इहतिासाची चचाव करत पुढे चालत 

िोती. गाईड अथावतच या ग्रुपमध्ये िोता. तो बाकीच्याांना थोडी खरी माहिती व थोड्या गोंडस 

थापा मारत एक डोळा गडावर व दसुरा डोळा मागच्या मांडळींवर ठेवनू चालत िोता. 

 

३( रेहकां गची सवय नसलेली आरामप्रमेी- िी मांडळी स्वतःला साांभाळून, पाणी हपत, 

खाचखळग्याांकडे बारीक लि दऊेन, बोलण्यात अहजबात दम न घालवता िळूिळू पुढ ेसरकत 

िोती. 'िा' पण त्यात िोता. तापणाऱ्या उन्िात त्याची कुरकुर वाढली िोती, त्याने अजनू वैतागू 

नये म्िणून त्याच्याजवळची मांडळी त्याला आिार दते पुढे रेटत िोती. 

 

४( प्रमेी व मज्जाकरू- िी मांडळी मात्र भान िरपून, इतराांची (नको तेवढी( काळजी घते  

) नसाांभाळू  य ेिां! कािी िोणार नािी! मी आि ेना! िात द ेतुझा! ई.( बागडत, लाहडक चौकशी 

करत, सावकाश रेंगाळत िोती. 

 

थोडांसां चालून झाल्यावर हफट, हनसगवप्रमेी व इहतिासप्रमेींच्या लिात आलां की बाकीची 

मांडळी खपूच मागे राहिली आिते. ती इथवर पोचेपयांत थाांबावां म्िणज ेआपल्याला आराम 

हमळेल, गप्पा िोतील आहण तेवढेच जास्त फोटो काढता येतील. िी टॅक्ट लिात आल्यावर या 

मांडळींनी थोड्या थोड्या वेळाने पुढे गेल्यावर थाांबायला सरुुवात केली. त्यातच DSLR 

हमळवण्यात त्याांना यश आलां आहण प्रत्येकाचां फोटोशटू सरुू झालां.. 

 

आरामप्रमेी मांडळींना थोड्याच वेळात रस्त्याची सवय झाली व त ेदसुऱ्या गटासोबत चालू 

लागले. त्याांचेिी पोटवफोहलओ तयार िोऊ लागल.े. 
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प्रमेींना कसली हफकीर नव्ितीच. त ेहनवाांत आपल्या जोडीदाराचा िात पकडून स्वप्न रांगवत 

चालले िोते.. 

 

मज्जाकरूां ची मात्र हबकट पररहस्थती िोती.. आिीच इरेस पडून त्याांनी आपल्यासोबत 

"हतची" पण बगॅ घतेली िोती.. त्यात हतच्याशी गप्पा मारणां, (उगाच) हतचां दखुणां खपुणां बघणां, 

िवा करणां, बाकीच्याांचे टोमणे व नजरा झलेणां अशी त्याांची तारेवरची कसरत चालू िोती.. "तो" 

पण त्यातच िोता.. त्याला एकतर बसमध्ये हतच्याशी बोलता )पिी: गुलुगुलु करता(  आलां 

नव्ितां, त्यामळेु तो पण बकॅलॉग भरून काढायचा िोता. हतला ऊन लागू नये म्िणून स्वतःची 

टोपी पण हतला हदली िोती. उन्िाचा असह्य ताप व ओझ्याचा हवनाकारण भार घऊेन तो पावले 

दामटत िोता. "हतने कौतुकाने आपल्याकडे बघावां"! िीच त्याची छोटीशी इच्छा! पण "ती" तर 

आपल्या महैत्रणींना टाळ्या दणे्यात गुांग! "वर गेल्यावर एकत्र मज्जा करू," 'तो' स्वतःची समजतू 

घालत िोता..  

 

मजल दरमजल करत सगळे वर पोचल े आहण )काउन्ट घतेल्यावर( हनसगवरम्य दृश्य 

पािायला सरुुवात झाली. म्िणज ेकािी हनसगव व कािी रम्य दृश्य पािू लागले. उरलेले कॅमेरात 

पािू लागल.े प्रत्येकाचे (ब्लर नसलेले( फोटो काढता काढता DSLR वाल्याच्या नाकी नऊ 

आले. फोटो काढल्यावर लगेच पािायचा असल्याने )आहण चाांगला नसले तर परत काढायचा 

असल्याने( उरलीसरुली बटॅरी त्यातच खचव झाली व  DSLR (व DSLR वाल्याला हमळणारा 

भावबांद झाला(. लोकाांनी सले्फी काढायला सरुुवात केली. या कायवक्रमात मज्जाकरूां चा 

अथावतच लिणीय सिभाग िोता. 
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फोटोसशेननांतर गाईडने गडाची माहिती साांहगतली. ज ेउत्सािी िोते त्याांनीच ऐकली. बाकीचे 

"स्टोरी मित्त्वाची"! असां म्िणत insta, snapchat वर "want", "basic", "wanderlust", 

"yass" अशी कॅपशन्स टाकत राहिले. त्यानांतर हनसगवप्रमेी गडाच्या या टोकापासनू त्या 

टोकापयांत भटकत राहिले. आरामप्रमेी (दपुारचा १ वाजला म्िणून(  झाडाखाली पिुडले. 

इहतिासप्रमेी हदसतील त ेहशलालेख वाच ूलागल.े. 

प्रमेींनी एकाांताच्या )वान्ड पोराांच्यामते आडोशाच्या( जागा शोिल्या. बाकीचे कािीच 

सचुलां नािी म्िणून गाईडच्या पुढे मागे घटुमळत त्याला िरभऱ्याच्या झाडावर चढवत राहिले 

)तो त्याला पण गड समजनू त्यावर चढत िोता(.. तासभर असा टाइमपास केल्यानांतर समस्त 

रेकरमांडळी पोटपूजा करण्यासाठी एका मांहदरात उतरली..  

जवेणाआिी (कोणाची इच्छा नसताना( काउन्ट घणे्यात आला. मांहदरात पोचल्यावर सरुू 

झालेला कलकलाट जवेण समोर येताच पूणवपणे बांद झाला. उन्िाने श्राांत झालेल्या त्या 

इवल्याशा)!( जीवाांनी हपठलां ,भाकरी,  काांदा, चटणी, लोणचां, मठ्ठा व हजल्ब्याांवर मनसोि ताव 

मारला.. जशी जवेणां आटोपली तस ेसवाांचे डोळे जड झाले.. जशी जागा हमळेल तशी पोरां 

मांहदरात पिुडली व बगॅाांची उशी करून गाढ झोपी गेली... 

गाईड मात्र जागाच िोता.. जवेणाची व्यवस्था करणाऱ्या काकाांशी त्याच्या गप्पा चालू 

िोत्या. म्िणज ेकाका बोलत िोते आहण तो लि हदल्याचां नाटक करत िोता. जसे चार वाजले 

तसां त्याने बाकीच्याांना उठवायला सरुुवात केली. उठल्यानांतर सगळ्याांची आवराआवर चालू 

असताना याच्या कािी हनसगवप्रमेींसोबत गप्पा )आहण थापा( चालू िोत्या. पुढच्या रेकला 

हनवडक लोकाांनाच न्यायचां आहण मज्जाकरूां ना चुकूनपण हवचारायचां नािी या हनणवयापयांत त े

पोचले. 

 

सगळे ताजतेवान े झाल्यावर गड उतरायला सरुुवात झाली. )काउन्ट घ्यायचा 

राहिला !३,२,१....  िां आता हनघयूा!(.. आिीसारखचे ग्रुपच ेचार गट पडल ेव मज्जाकरूां चे चाळे 
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परत सरुू झाले )घसरणार नािीस तू! मी आि ेना! मी िरून ठेवीन तुला..!( आरामप्रमेी व 

इहतिासप्रमेींना आता घराचे वेि लागले िोत ेव त ेअजनू वेगान ेगड उतरत िोते. हनसगवप्रमेींचां 

पुढच्या रेकचां प्लॅहनांग सरुू झालां िोतां व नाईट रेकची कल्पना आकार घते िोती.. मांडळी पटापट 

उतरायचां कारण म्िणज े )चेिरे घाण हदसत असल्याने( फोटो काढायचा उत्साि कोणालाच 

नव्िता. गड उतरल्यावर सगळे अहजबात वेळ न घालवता गाडीत बसणां अपेहित िोतां पण "मी 

येताना या गाडीत बसलो आता मला त्या गाडीत बसायचय,"! "मी माझी जागा सोडणार 

नािी","! मला हतच्याच शजेारी बसायचां "!  )अथावतच मज्जाकरू( अशा भावना कािी जणाांनी 

व्यि केल्यामळेु गाईडची ताराांबळ उडाली.. शवेटी दमदाटी करून त्याने प्रत्येकाला बसमध्ये 

कोंबलां व स्वतः ड्रायव्िर शजेारी जाऊन बसला.. 

परत येताना मात्र बस (प्रवासी पुन्िा झोपी गेल्याने( तुलनेने शाांत िोती. बस ड्रॉप पॉई ांट वर 

पोचली. फोटो एकमकेाांशी शअेर करण्याच्या आणाभाका घणे्यात आल्या. पुढच्या महिन्यात 

पण कुठेतरी जाऊ असां मिाचां बोट एकमेकाांना लावण्यात आलां. "सॉहल्लड मजा आली"! असां 

सवाांचां मत पडलां.. गाईडचां कौतुक करण्यात आलां व सगळे घरी जायला हनघाले.. 

घरी पोचल्यावर प्रत्येकाने मोबाइलला चाहजांगला लावनू फेसबुक, इांस्टा, स्नॅपचॅट उघडलां 

व भारीतले फोटोस (कॅपशन्स गूगल वर सचव करून( ऑनलाइन सोडायला सरुुवात केली.. 

"तो" पण हतने टाकलेले फोटो पाित िोता. गांमत म्िणज ेहतने फि याच्यासोबतचाच फोटो 

टाकला नव्िता.. बाकीच्याांना मात्र टॅग करून लाांबलचक कॅपशन्स हलहिलेली िोती.. तो कष्टी 

झाला पण हजद्द न सोडता त्याने फि हतच्यासोबत काढलेला  

)फोटोफोटोबॉहम्बांग व ब्लरच्या हढगाऱ्यातून( शोिनू काढला व '#Main# constant# 

buddies" असां हलिून सगळीकडे टाकला. थोड्याच वेळात हतचा msg आला आहण "तो" 

िरखनू गेला.. पण msg वाचल्यावर त्याचा चेिरा खरवकन उतरला.. 
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दोघाांमिील सांभार्ण खालीलप्रमाणे 

ती :-  "तुला दसुरा फोटो हमळाला नािी टाकायला? 

तो :-  "काय झालां? हकती मस्त आिे फोटो? 

ती :-  "मस्त? मी हकती घाण हदसतेय फोटोमध्ये! मला कोणीतरी शेंडी लावलीये मागून! 

आताच्या आता हडलीट कर तो फोटो नािीतर मी ब्लॉक करेन तुला! छपरी"! 

हतने असां हनिून साांहगतल्यावर त्याने हनमटूपणे फोटो सगळीकडून हडलीट केला व हतला 

शेंडी लावणारा िात कोणाचा असले या हवचारात त्याला झोपांच आली नािी..  

 

मला मात्र माझ्या एकमवे फोटोबॉहम्बांगने एवढां रामायण िोईल असां चुकूनपण वाटलां नव्ितां. 

 

  नळदगुग, छायाचित्रकार – विघ्निेा पटेल  
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सखा माझा सह्याद्री... 

                                             - प्रसाद रेवणकर 

 

 

मिाराजाांबद्दल हलहिण्यासाठी खपू कािी आिे, त्याांच्याबद्दल जवेढां बोलावां, ऐकावां, हलिावां 

पिावां तेवढ कमीच. त्यामळेु मी मिाराजाांच्या सवावत जवळचा, हवश्वास ू "सह्याद्री" बद्दल 

हलिायचे ठरवले. मिाराजाांवर प्रमे करणारी, त्याांच्यावर जीव ओतून टाकणारी, त्याांच्या 

हवश्वासाची खपु माणसां िोती आहण आिते सदु्धा.. पण शिाजी मिाराज आहण आई 

हजजाऊां बरोबर मिाराजाांना नसानसातून हभनवलेला माझा सह्याद्री पण आिचे. जगामध्ये सात 

आश्चयव आिते तर माझा सह्याद्री जगातलां आठवां आश्चयव आि.े आपल्या मिाराष्ट्रची ओळख 

तर माझा सह्याद्रीच आि.े मिाराष्ट्राची आण बाण शान म्िणज ेमाझा सह्याद्रीच. ज्याला बघनु 

सवाांची छाती अहभमानने फुलते, ज्याला बहघतल्यावर अांगावर शिारा येतो तो माझा सह्याद्री.. 

 

आतापयांत खपू हमत्र आले खपू हमत्र गेले. सवाांच्या आयुष्ट्यात कुणीतरी त्याांच्या जवळचा 

हजवलग हमत्र असतोच, पण माझ्या जवळचा हमत्र तर माझा सह्याद्रीच आि.े सखु असो वा दःुख 

सह्याद्री नेिमी माझ्या पाठीशी उभा राहिलाय. कारण जवे्िा जवे्िा सह्याद्री मध्ये गेलोय तेव्िा 

तेव्िा त्याने मला त्याच्या कुशीत घतेलय. एकवेळ तुमच्या जवळचा तुमच्याबरोबर हफतुरी करेल 

पण माझा सह्याद्री किीच करणार नािी. आईची माया आहण वेळप्रसांगी बापाचा कठोरपणा 

आि ेमाझा सह्याद्री. 
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एकाने मला हवचारलां की काय आि ेसह्याद्री मध्ये, काय एवढी मजा येते तुला हतकडे कसलां 

इतकां  समािान हमळतां हतकडे.. तर हमत्रा मुळात प्रश्नच चुकीचा हवचारला आिसे तु.. काय नािी 

आि ेसह्याद्रीमध्ये ते साांग मला, हनसगव सौंदयव आि,े हवहवि प्रकारची झाडां आिते, नद्या आिते, 

िबिब ेआिते, हशखरां आिते, घाट आिते, पठार आिते, लेण्या आिते, मांहदरां आिते,गडहकल्ले 

आिते,दोन वेळच तु कमावनू ज े खातोस ना ते अन्न माझ्या सह्याद्रीमध्ये आि.े अरे 

स्वराज्यासाठी, आपल्या राजाांसाठी आहण आपल्यासाठी सदु्धा ज्याांनी प्राणाची आिुती हदली 

त्या मावळ्याांच रि इथे साांडलां आि ेआहण िो तुम्िाां आम्िाां ताठ मानेने जगायला हशकवणारा 

माझा राजा - माझा दवे इथे आि,े आणखी काय िवांय तुला??? 

 

खरां साांगायचां झालां तर सह्याद्री मध्ये गेल्यावर कसलां भानच राित नािी. लि फि आहण 

फि सह्याद्री कडेच राित. मनातले सवव वाईट हवचार हनघनु जातात. कािी काळ का िोईना पण 

चाांगले हवचार मनात येतात. आहण जवे्िा सह्याद्रीमिनु हनघायची वेळ येते तेव्िा डोळे अिरशः 

पाण्याने भरून येतात. परत किी माझी आहण सख्याची भेट िोईल याचाच हवचार मनामध्ये 

असतो. 

 

आई हजजाऊच्याां आशीवावदाने सह्याद्रीच्या कुशीत वाढला माझा हशवा.. 

राज्य िोते मघुलाांचे, त्याांना नडला शिाजी राजाांचा छावा.. 

करुनी सवाांना एकत्र, केली हिांदवी स्वराज्याची स्थापना.. 

वहडलाांचा वारसा पुढे चालवत सांभाजी राजाांनी केली शत्रूांची दनैा.. 

साथ िोती मावळ्याांची, हदले बहलदान त्याांनी स्वराज्यासाठी.. 

राज ेपुन्िा जन्म घ्या मिाराष्ट्राच्या मातीसाठी..!  
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 गिवकल्ल ेमहाराजांि ेकी आपल?े 

- िुषार िोर  

(अध्यक्ष ,सखा सह्याद्री तगयाारोहक पणेु)  

 

 

 

 

नमस्कार हमत्राांनो मी तुर्ार भोर तुम्िा सवाांचे स्वागत करतो तसचे सांपूणव मिाराष्ट्र रेहकां ग 

हमम्स ग्रुपला िन्यवाद दतेो की ज्याांनी माझ्या सारख्या नवोहदत लेखकाांना ि ेव्यासपीठ उपलब्ि 

करून हदले व आपले हवचार आजकालच्या िवशे, नवश ेआहण गवश ेरेकसव समोर माांडण्याची 

सोय केली. 

हमत्राांनो माझ्या लेखाचे हशर्वक वाचून तुम्िी नक्कीच अचांहबत झाला असाल, कारण 'गड-

हकल्ले मिाराजाांचे की आपले?' ि ेअस ेहशर्वक का? गेल्या तेरा वर्ाांपासनू मी दगुवभ्रमांती करत 

आलोय.सव्वाश ेपेिा जास्त गडहकल्ले पाहिले,अभ्यासले आहण त्यावर हचांतनिी केले. सह्याद्री 

ि े मिाराष्ट्राला  लाभलेले सवावत मोठे नैसहगवक वरदान आहण गडहकल्ले िा सवावत मोठा  

ऐहतिाहसक वारसा! आज रेकींगच्या नावाखाली नक्की काय करतोय आपण?   तर हमत्राांनो ह्या 

सांदभावत एखादा हवस्ततृ लेख हलिावा अस े बयावच हदवसाांपासनू वाटत िोते. तसां पाहिलां तर 

दरवेळी पावसाळा सरुू झाला की आपल्यापैकी बरेच जण सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर 

हफरण्यासाठी जातात आहण यालाच 'रेहकां ग' अस ेगोंडस नाव हदले जाते.  परांतु रेकींग िी एक 

जबाबदारी आिे िचे नकळतपणे हवसरले जाते . नकळतपणे रेहकां ग सारख्या िाडसी आहण 

हनसगावशी एकरूप िोण्यास मदत करणायाव खेळासांदभावत अनेक प्रश्नहचन्ि उभी राितात. खरां तर 
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हगरीभ्रमण म्िणज ेनक्की काय? ते कस ेकरावे? आपला ऐहतिाहसक वारसा हगरीभ्रमण करताना 

कसा जपावा?  ि ेसाांगण्याचा िा एक प्रामाहणक प्रयत्न... 

प्रथमता कोल्िापूर, साांगली ,कराड ह्या हठकाणी आलेल्या पुरात आपलां सववस्व गमावलेल्या 

लोकाांना श्रद्धाांजली अपवण करूयाांत आहण मग  ह्या हवर्याला सरुुवात करूयात. 

 तुमचा आमचा "सह्याद्री" म्िणजचे  समुद्रहकनाऱ् याशजेारी उभी असलेली डोंगराची राांग 

आि.े िी राांग तापी नदीच्या  दहिणेकडून मिाराष्ट्र आहण गुजरातच्या  सीमेशजेारी चालू िोते 

आहण अांदाज े१६०० हकमी  लाांबीची िी पववतराांग  मिाराष्ट्र , गोवा , कनावटक , केरळ आहण 

ताहमळनाडू  या राज्याांतून भारताच्या दहिण टोकाच्या जवळ पोिचते . या पववतराांगेचे िेत्रफळ 

६०,००० चौरस हक.मी. असनू या पववतराांगेची सरासरी उांची १२०० मी आि े अनेक उांच हशखरे 

िी पववतराांग सामावनू घतेे, त्यामध्ये राांगेच्या उत्तरेकडे मिाराष्ट्रात कळसुबाई हशखर  )उांची 

१६४६ मी(, साल्िरे )उांची १५६७ मी ( मिाबळेश्वर  )उांची १४३८ मी( आहण िररश्चांद्रगड )उांची 

१४२४ मी(, कनावटकात १८६२ मी उांचीवर असलेले कुद्रमेखु हशखर  आहण दहिणेकडे 

केरळमध्ये अनाई मडुी हशखर  )उांची २६९५ मीटर(. अनाई मुडी हशखर ि ेपहश्चम घाटातील 

सवाांत उांच हशखर आि.े पववतराांगेत मित्त्वाचा खांडभाग पालघाट हखांडीच्या स्वरूपात आि ेिा 

तहमळनाडू आहण केरळ याांना जोडतो.. इथे सह्याद्रीची सवावत कमी उांची आि े)३०० मी(. तर 

िी झाली आपल्या सह्याद्रीची भौगोहलक ओळख. 

तुमच्या आमच्या ह्या हप्रय सह्याद्रीला नाव सदु्धा नव्िते जवे्िा प्रभू श्रीरामचांद्र सीतामाईला 

घऊेन ह्या अरण्यात दाखल झाले. काय वाटले असले मातेला त्यावेळी ? श्रीरामाांसोबत ह्या 

दांडकारण्यात प्रवेशताना आज िा काळाकहभन्न हदसणारा सह्याद्री त्यावेळेस हकत्येक सिस्त्र 

पटींनी आक्राळ हवक्राळ असले पण श्रीरामाांच्या पदस्पशावने िा सह्याद्री सदु्धा पावन झाला 

असले, ह्या सह्याद्रीमध्ये वािणारी गोदावरी सधु्दा िन्य झाली असले .तीच्या हशतल व समुिरू 

जलाने ह्या थोर आत्म्याांची तिान भागली, येथूनच ह्या आडदाांड हदसणाऱ्या सह्याद्रीला जणू 

हसतामातेने आपल्या िाताने सजवले असले! असा िा सह्याद्री मला किी प्रभू रामचांद्राांसारखा 
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मयावदापुरुर्ोत्तम वाटतो तर किी हसतामातेसारखा कोमल वाटतो! किी ह्या सह्य पववताच्या 

खाली उभे राहिले की तो मला भीमा सारखा बहलष्ठ वाटतो तर किी छत्रपती हशवरायाांच्या 

नजरेतील किीच न शोिता आलेलां गूढ! ह्या सह्याद्रीच्या सांध्याकाळच्या सांिीप्रकाशात भासते. 

तर अशा ह्या सह्याद्रीत घनदाट तरूां नी केलेली  दाटी , उांचच उांच हगरीहशखरे, त्यािूनिी उांच 

सळुके, कुठे तुटलेले कडे तर कुठे ठाव लागणार नािी अशा अजस्र दऱ्या, अवघड वाटा, लाांबच 

लाांब पठारे तर मोठमोठ्या घळया, भयानक कपाऱ्या!  

याांच्या माथ्यावरून खाली उतरायची परवानगी फि िवेला आहण ह्या वाटाांवरून हफरण्याची  

ताकद फि ह्या सह्याद्रीच्या कुशीत रािणाऱ्या मावळ्याला आहण िाच वारसा आपण दगुव 

बघताना जपतोय. पण आज रेहकां ग च्या नावाखाली बऱ्याच व्यावसाहयक सांघटनाांनी हकल्ले 

म्िणज ेवीकएांड साजरा करायचे स्पॉट करून टाकलेत, हगररभ्रमण हकां वा दगुवभ्रमण िा हवर्य आज 

कोणाच्या गावी सदु्धा नािी..  

ह्याच सह्याद्रीच्या अनुर्ांगाने  मानवी वस्तीचा हवस्तार झाला म्िणजचे  मनुष्ट्य सांस्कृती 

हनमावण झाली, याच सह्याद्रीच्या कडे कडेने मोठ मोठी राज्ये उभी राहिली आहण ती राज्ये 

वाचवण्यासाठी मोठे हकल्ले बाांिले गेले तेिी सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर! तर अशा प्रकारे 

हकल्ल्याांची हनहमवती झाली. आहण मग गो नी दाांच्या पावलावर पाऊल ठेवत  यांग हझांगारो, 

हगरीप्रमेी , हगररकुां ज याांसारख े रेहकां ग चे ग्रुप तयार झाले...आहण त्यातल्या त्यात हगरीप्रमेी 

सारख्या 1982 साली सरुु झालेल्या क्लब ने माऊां ट एव्िरेस्ट सर करून सवाांत मोठी नागरी 

मोिीम यशस्वी करून दाखवली, त्यामळेु सह्याद्रीच्या अांगाखाांद्यावर रािणारा हशवरायाांचा  

मावळा सदु्धा माऊां ट एव्िरेस्ट सारख ेअहतउच्च हशखर सदु्धा सर करू शकतो याचा हवश्वास 

हनमावण झाला.  

परांतु ज्या मिाराष्ट्रातील मावळ्याांनी एव्िरेस्ट सारख े अत्युच्च हशखर सर करून हभम  

पराक्रम करून दाखवला त्याच सह्याद्रीमध्ये आज रेहकां ग सारख्या खळेाला नकळतपणे गालबोट 

लागत आि.े आज रेहकां ग हकां वा हगरीभ्रमण हकां वा गडभ्रमांती फि व्यवसाय राहिलेला 



सह्यमंथन          दिवाळी २०१९ 

42 
MTM 

आि.ेहकती लोकां  रेहकां ग म्िणज े गडभ्रमांती करायला जातात? मळुात लोकाांना हकल्ल्याचां मित्व 

नसतां मग त्यामागच्या इहतिासाचे काय असणार? आहण नेमकी येथेच फसगत िोते. 

आज मिाराष्ट्रामध्ये रेहकां गच्या नावाखाली अशी फसगत करणारे हकतीतरी ग्रुप आिते 

ज्याांनी रेहकां ग आहण हगररभ्रमण िा फि व्यवसाय आहण व्यवसाय करून ठेवला आि.े ना त्याांना 

गरज वाटते तो  इहतिास जाणून घणे्याची आहण ना त्याांना इच्छा आि ेतो इहतिास साांगण्याची . 

त्यामळेु की काय रेहकां ग करायला येणारा बिुताांश वगव िा फि वीकेण्ड एन्जॉय करायला 

आलेला असतो आहण मग या खेळाला हवकृत वळण लागते ते गड-हकल्ल्यावर केल्या 

जाणाऱ्या व्यसनाांनी. जसजसा पावसाळा सरुू िोतो तस तशी अशी बाांडगुळे जास्त जोमाने वाढू 

लागतात त्यात सवावत जास्त नुकसान िोते ते खऱ्या रेकसवचे की ज े मिाराजाांना दवे मानतात तर 

प्रत्येक गड िा त्याांच्यासाठी तीथविेत्र असतो.  

मागील कािी वर्ाांचा मागोवा घतेल्यास रेहकां गच्या नावाखाली  गवश ेआहण नवश ेजास्त 

फोफावले आिते. उदािरणच द्यायचां झाल्यास िररिर गडावर दोन महिन्याांपूवी झालेली 

जीवघणेी गदी आहण त्यानांतर तो हकल्ला पयवटकाांसाठी बांद करण्यात आल्याची घटना ताजी 

आि.े ज्याप्रमाणे फुटलेल्या वारुळातून मुांग्या बािरे पडतात तशी गदी हसांिगड, लोिगड 

याांसारख्या हकल्ल्याांवर पावसाळ्यात िोते  आहण मग वर्ाव हविाराच्या नावाखाली जोडप्याांचे 

घाणेरडे चाळे काय,  कष्टाने साफ केलेल्या गडावरील टाक्याांमध्ये पोिणे, दारू हपऊन 

िुल्लडबाजी करणे, सले्फी च्या नावाखाली हचत्र हवहचत्र फोटो गडावरील तोफाांवर बसनू काढणे, 

हकल्ल्याच्या हभांतीवर आपले नाव अजरामर करणे इ.हवकृत गोष्टी  पाहिल्यावर आपल्यासारखा 

िमन्या-िमन्याांमध्ये सह्याद्रीचा इहतिास घऊेन जगणारा  रेकर  इतका द:ुखी िोतो  की तो  स्वतः  

या हदवसाांमध्ये सह्याद्री कडे पाठ हफरवतो. 

आजकाल रेहकां गचे स्टेटस ि ेत्याला हमळालेल्या लाईक्स आहण कमेंट्स  वर ठरते! मग कुठे 

गेली िा ऐहतिाहसक वारसा जपायची हवचाराांची प्रगल्भता? शवेटी लाईक्स आहण कां मेंट्स िे 

सवव अभासी  जग आि ेआहण वास्तहवक जगाची जाण आपणाला िोणे गरजचेे आि.े म्िणूनच 
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गड-हकल्ल्यावर असणारी माती िी "माती नसनू सांस्कृती रिणासाठी िारातीथी पडलेल्या अनेक 

नरवीराांची हवभूती आि"े िे आपण येणायाव हपढीच्या मनावर हबबांवले पाहिज.े जर ससुांस्कृत 

आहण दशेभि हपढी हनमावण करायची असले तर ह्या सह्याद्रीचा इहतिास प्रथम आपणास समजनू 

घ्यावा लागेल. त्यासाठीच हकल्ला िा नुसता हवर्य म्िणून नािी तर  इहतिास म्िणून समजनू 

घणेे गरजचेे आि ेतर आहण तरच िा वारसा पुढच्या हपढीसाठी जपला जाईल. 

म्िणूनच आता  'हकल्ला'  म्िणज ेकाय ते पािू.  

हकल्ला िा शब्द कल्लआ ह्या अरबी शब्दाचा अपभ्रांश आि,े हकल्ल्यास सांस्कृत मध्ये 'दगुव', 

मराठीत 'गड' तर हिांदी मध्ये 'गढ' म्िटले जाते तसचे कौहटल्य अथवशास्त्रीय ग्रांथ, मिाभारत, 

ऋग्वेद आहण हशवकालीन आज्ञापत्र असो हकां वा सांभाजी मिाराज कृत बदु्धभूर्णम ग्रांथ असो 

ह्या सवव ग्रांथातील उल्लेखावरुन हकल्ल्याांचे प्रमखु आठ प्रकार पडतात .परांतू सामान्यपणे 

आपणाांस प्रचहलत असलेले चार प्रकार सवाांना मािीत आि.े 

१( हगररदगुव हकां वा डोंगरी हकल्ले उदा. राजगड, रायगड.  

२( वनदगुव हकां वा जांगली हकल्ला उदा. प्रतापगड, वासोटा हकल्ला.  

३( स्थलदगुव हकां वा भुईकोट हकल्ला उदा. नळदगुव, पराांडा, सांग्राम दगुव चाकण.  

४( जलदगुव उदा. हसांिदुगुव, पद्मदगुव, जांहजरा. 

पाण्यातील हकल्ल्याला  'जहझरा' हकां वा 'जांहजरा' म्िटले जाते जांहजरा िा अरबी शब्द आिे, 

राजापूर च्या खाडीतील जांहजऱ्याचे पूणव नाव " मिेरुब जहझरा" आिे याचा अथव चांद्राची कोर 

असा िोतो तर असो. तसचे बघताना रेकसवनी तो हकल्ला का बाांिला गेला याचािी अभ्यास 

करणे गरजचेे आि.े पूवीच्या काळी हकल्ले बाांिण्याची पुढील मित्वाची कारणे िोती. तसचे 

बघताना रेकसवनी तो हकल्ला का बाांिला गेला याचािी अभ्यास करणे गरजचेे आिे. 

पूवीच्या काळी हकल्ले बाांिण्याची पुढील मित्वाची कारणे िोती.  
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१( व्यापारी मागाववर लि ठेवण्यासाठी  

२( स्वसांरिणासाठी  

३( सत्ता प्रस्थाहपत करण्यासाठी  

४( राजपररवाराच्या हनवासासाठी  

५( सीमा सांरिणासाठी  

वरील पैकी कारणाांमुळेच मिाराष्ट्रात हकल्ले बाांिले गेले. 

आता हकल्ला कसा पिावा? एखादा हकल्ला जेव्िा आपण रेहकां ग साठी हनवडतो तेव्िा 

त्याचे भौगोहलक स्थान पिावे.त्याच्या पायथ्याकडून कुठले ऐहतिाहसक घाटमागव जात िोते याचा 

शोि घ्यावा नांतर हकल्ला सर करताना हकल्ल्याचा राजदरवाजा, हबनीचा दरवाजा, चोर दरवाजा 

कोणते आिते आहण त्याांचा उपयोग कशासाठी केला जात असेल याचा अांदाज घ्यावा.हवशरे्तः 

चोर दरवाजा अहतशय छोटा असतो एकावेळेस एकच व्यिी जाऊ हकां वा येऊ शकते. याउलट 

राजदरवाजा म्िणजचे मिादरवाजा.िा जवळ जवळ  २५ ते ३० फूट उांच.म्िणज ेराजा ित्तीवर 

रचलेल्या आांबरीमिनू प्रवेश करू शकेल इतका उांच असतो. हकल्ल्याचा दरवाजा बाांिताना 

कुठल्या प्रकारचा दगड अथवा हशळा वापरली आिे? यावरून त्या दरवाजाचे आयुष्ट्य ठरते. 

तसचे मिाद्वारावर कोणत्या दवेी दवेताांची प्राण्याांची हशल्पे आिते? ती पिावीत त्यावरून कोणी 

कुठल्या काळात हकल्ला बाांिला ि े कळते. हकल्ल्यावर गेल्यावर तटबांदी, बरुुां ज कोणत्या 

प्रकारचे आिते? त्याांची हदशा, उतार, घरे आहण त्यामध्ये असलेल्या पाण्याच्या टाक्याांची रचना 

जरूर पिावी. सािारणतः हशवकाळात बाांिलेल्या हकल्ल्याांच्या तटबांदी मध्येच पाण्याची सोय 

तसचे शौचालयाची सोय आढळते उदा. राजगड. 

त्यानांतर हकल्ल्याला बालेहकल्ला असले तर त्याचे स्थान वर जाण्याच्या चोरवाटा 

शोिण्याचा प्रयत्न करावा. हकल्ल्याच्या सवावत उांच हठकाणी गेल्यावर हकल्ल्याचा घरे लिात 

येतो. त्यावरून हकल्याचे ऐहतिाहसक व भौगोहलक मित्व लिात येते. परांतु ते शोिता आले 
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पाहिज े .आहण खरां साांगतो हमत्राांनो एकदा अशाप्रकारे हकल्ला पािण्याचा प्रयत्न करून पिा 

आपले छत्रपती हशवाजी मिाराज आपल्याला प्रत्यि भेटलेत अशी अनुभूती आल्याहशवाय 

रिात नािी. 

तसां पाहिलां तर मिाराष्ट्रालाच काय अखांड भारतवर्ावला  हकल्ले बाांिकामाची ८००० वर्े 

इतकी जनुी परांपरा आि े .इांग्रजाांनी आम्िा भारतीयाांच्या मनावर कायम अस े हबांबवले की, 

स्थापत्यशास्त्र हकां वा हसहव्िल इांहजहनररांग ि ेआपल्याला मघुलाांनी हकां वा इांग्रजाांनी हशकवले. परांतू 

डोळस पणे पाहिल्यावर आहण गडकोट िा हवर्य अभ्यासल्यावर लिात येईल की हकल्ले 

बाांिणीतले शास्त्र आहण त्यासांबांिीतले उल्लेख  इ. स. वी. सन पूवव ६००० मध्ये ऋग्वेदात 

सापडतात.म्िणूनच आपण आपल्या ऐहतिाहसक स्थळाांचा आहण त्याांच्याशी  हनगहडत 

इहतिासाचा अहभमान बाळगला पाहिज.ेअसो तर िी झाली जागे अभावी आहण लेखन 

मयावदमेुळे हकल्ल्याबद्दल तोंडओळख. तसा िा हवर्य खपूच व्यापक आि.े जाता जाता  ह्या 

लेखाला" गडहकल्ले मिाराजाांचे की आपले ?" ि ेहशर्वक दणे्यागची भूहमका स्पष्ट करतो.  

तर ि ेगड हकल्ले नक्की मिाराजाांचे की आपले? कारण आजकाल लोकां  हकल्ला बघायला 

आल्यावर ज्याप्रकारे हवहचत्र वागतात त्यावरून असां हदसतय की गड हकल्ले ि ेप्रत्येकाला आज 

स्वतःच्या मालकीचेच वाटायला लागले आिते! 

हमत्राांनो मिाराजाांनी ३५० पेिा जास्त हकल्ले हमळवले आहण त्याांचा स्वराज्य रिणासाठी 

वापर सदु्धा केला पण गडपती असणाऱ्या आपल्या मिाराजाांनी एकािी गडावर स्वता:चे नाव 

कोरले नािी.याउलट आपण काय करतो? ह्याचे आपल्या सवाांना भान असणे गरजचेे आि.े तसे 

पाहिले तर मिाराजाांच्या व्यहिमत्वापासनू हकल्ले वेगळे करताच येऊ शकत नािीत. कारण 

मिाराज जन्मले हकल्ल्यावर, मिाराज राांगले हकल्ल्यावर, मिाराजाांनी राजकारण खेळले 

हकल्ल्यावरून आहण शवेटी मिाराजाांनी अखेरचा श्वास घतेला तोिी हकल्ल्यावरच! म्िणजचे 

हकल्ले ि ेमिाराजाांचेच आिते आहण जर आपण सवव मिाराजाांना आपले मानत अस ूतर िचे 

हकल्ले आपले सदु्धा आिते! फि गरज आि े िा वारसा जपण्याची पुढच्या हपढीला 
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इांग्रजाळलेल्या वातावरणात दशेप्रमे आहण िमवप्रेम हशकवायचां नसेल तर हकल्ल्याांशी त्याांची 

डोळस ओळख िोणे गरजचेे आि.े कारण हकल्ले समजले तर मिाराज समजतील इथली माती 

कळेल, माती कळाली तर नाती कळतील आहण नाती कळाली तर सांस्कृती कळेल. 

लेखनसीमा. 

 

 

 

 

  

नळदगुग, छायाचित्रकार – विघ्निेा पटेल  

 



सह्यमंथन          दिवाळी २०१९ 

47 
MTM 

सह्याद्रीच्या कुशीत 

अतिनी प्रिाकर क्षीरसागर  

kshirsagarashwini01/ instagram.com 

 

 

 

 

नक्की काय आवडत तुझ्या बद्दल माहिती नािी… 

पण मनाला ओढ तुझी सतत असते अन् पावलाांची िावां पण तुझ्याचकडे….! 

 

कतवव्य,जबाबदारी,नाती,सगेसोयरे, मानापमान,रुसवे-फुगव े ि े सारां कािी साांभाळताना फार 

दमछाक िोते रे…! 

 

पण हचखलान ेमाखलेली, दगड-िोंड्याांनी भरलेली, किी पावसाने तुडुांब वािणारी तरी किी 

हनसरड्या, गुळगुळीत हिरव्यागार शवेाळावर आपली हफरकी घणेारी ती गडवाट पार करून जवे्िा 

मी तुझां टोक गाठते ना...तेव्िा मनाला कमालीची शाांतता भेटते रे...जशी जगहदश्वराच्या 

गाभाऱ्यात असते ना अगदी तशी…! 

 

माणसाांनी गजबजलेल्या पण भावनाशनू्य झालेल्या, ... Life is a race  असां म्िणत िावत 

सटुलेल्या या दहुनयादारीच्या शयवतीत माझा हनभाव लागण अवघड आि…ेकारण हकतीिी 

practical वागायचां ठरवल ना तरी मनाचा पहिला कौल िा  emotional चां येतो।।। 
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त्यामळेुच मला या शयवतीत भाग घयेचाचां नािीये…अरे नािी, तुला काय वाटल...मला िरण्याची 

भीती वाटतीये..छे रे..! 

 

“भीती िरण्याची नािी, िरवनू जाण्याची वाटते...! 

 

आहण म्िणूनच मग पावले वाट िरतात तुझी 👣...अगदी नकळतपणे… या सगळ्यापासनू 

दरू...तुझ्या कुशीत हवसावण्यासाठी....! 

 

हजथे कुठलीिी शयवत नािीये ... ना मखुवट्याांच्या आड दडलेली खोट्या हदखाव्याांची गदी ! 

 

तुझ्या कुशीत आि ेमनाला सखुावणारी शाांतता, त्या काळ्या पार्ाणाांमध्य ेदडलाय मनाला पुन्िा 

नव्याने उभारी दणेारा खांबीरपणा, हकत्येक शतके तुझ्यावर उभे राहिलेले ि ेगडहकल्ले अजनूिी 

ताठ मानेने उभे आिते अन आठवनू दतेायेत तो पराक्रम , तो प्रामाहणकपणा ! 

 

अन ि ेसगळां पाहिलां ना की सगळ्या गोष्टींचा हवसर पडतो ! तुझ्या अांगा - खाांद्यावरून  आलेली 

ती पहवत्र वाऱ्याची झळूुक िळुवार माझ्या मनावर मायेची फुां कर घालते आहण मग पुन्िा वाटत...  

"आयुष्ट्य अजनूिी सुांदर आि…े….!" 
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वकल्ल ेकोलयई : काल आवण आज 

- डॉ. ज्ञानेिर गुांजाळ (नातिक)  

सांचालक सदस्य, MTM 

९९२३०८६८३६ 

रचना: 

       सह्याद्रीत घाटमाथ्यावर हगररदगुव वसलेले आिते.तसचे पहश्चम हकनारपट्टीवर प्रत्येक 

खाडीच्या मखुाशी जलदगुाांची बाांिणी केलेली आिे.या दगुाांचेिी दोन प्रकार आिते.एक 

पूणवतः सागरी व दसुरे हकनारी दगुव.समुारे ३०-३५ जलदगुाांपैकी ८ पूणवतः पाण्यान ेवेढलेले 

आिते.उदा-खाांदरेी,उांदरेी,जांहजरा,पद्मदगुव,सवुणवदगुव व हसांिदुगुव. तर हकनारी दगुाांमध्ये 

हवजयदगुव, हिम्मतगड,वसईचा हकल्ला व कोलवई. 

 

      हनझामशािी,मराठेशािी व पोतुवहगझाांच्या पाऊलखणुा आजिी दशववणारा कोलवई 

हकल्ला अहलबागपासनू मरुुडच्या रस्त्याला २५ हकमी वर आि.े जवळच कोलवई गाव 

वसलेले आिे. हकल्ल्यावर पूवव आहण पहश्चम अशा दोन्िी बाजूांनी प्रवेश करता 

येतो.पूववबाजनूे पायऱ्याांनी प्रवेश केल्यानांतर पाठीमागे कुां डहलका नदी व रेवदांड्याचे हविांगम 

दृश्य नजरेस पडते व पहश्चम बाजलूा हकल्ल्याच्या खाली लाईट िाऊस आि.े सरकारी शलु्क 

भरून आतून त े पिाता येते.लाईटिाऊस पासनू असलेल्या पायऱ्याांवरून चढून पांिरा 

हमहनटात पहश्चमकेडील दरवाज्यातून हकल्ल्यात प्रवेश करतो व दहिणोत्तर पसरलेला 

हकल्ला हदसतो.कुां डहलका खाडीच्या मखुाशी हस्थत िा हकल्ला थोडा वेगळाच आिे. 

म्िणूनच याला पां मिादवेशास्त्री जोशींनी 'कुां डहलकेने हसांिसुागरास आहलांगण हदले,त्या 

प्रीहतसांगमावरचा िा तीथोपाध्यायच आिे' अस ेम्िणून जणू गौरहवले आि.े 
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हचांचोळ्या डोंगरमाथ्यामुळे हकल्ल्याची रुां दी कमी आिे. प्रवेशदवारातून प्रवेश केल्यावर 

डावीकडे व उजवीकडे प्रवेशद्वारे नजरेस पडतात. उजव्या बाजचू्या प्रवेशदवारातून आत गेल्यावर 

दोन तोफा हदसतात.पुढे अजनू एक प्रवेशद्वार लागते. येथ ेचार तोफा पिायला हमळतात.येथून 

आत गेल्यावर उजव्या िाताला दवेचाफयाच्या झाडाखाली शांकराची हपांड आिे व जवळच 

भूहमगत हपण्याच्या पाण्याचां टाकां  आिे.पाण्याच ेबाष्ट्पीभवन िोऊ नये यासाठी टाके वरून बाांिनू 

काढले असावे. 

 

येथून पुढे गेल्यावर एक युरोहपयन शलैीतील प्रवेशद्वार लागते व पुढ े आपण चचवसमोर 

येतो.या प्रवेशद्वारावर एक हशलालेख आि.े जवळच सहैनकाांच्या वाड्याचे जोते पण 

आिते.चचवच्या मागे राजवाड्याचे अवशरे् आिते.चचवच्या पुढ ेदहिणेला अष्टकोनी बरुुज आिे 

व त्याखाली खांदक खोदलेला आिे.हकल्ल्याच्या दहिण टोकाला उभे रािीले असता कोलवई 

गावाच े सुांदर दृश्य दृहष्टपथास पडते.हकल्ल्याच्या सांबांि दहिण भागात हठकहठकाणी तोफा 

हवखरुलेल्या अवस्थेत पडलेल्या आिते; ज्याांनी एकेकाळी आसमांत दमुदमुनू टाकलाय ! दहिण 

भागाकडून उत्तर भागाकडे जात असताना उतार चालू िोतो.समोर हनमळुती, अिवगोलाकार 

तटबांदी नजरेस पडते. या तटबांदीहवर्यी नैनवसािबे अस ेवणवन करतो की,'हिच्यासारखी बळकट 

तटबांदी हिहटश सरकारच्या अांमलाखालच्या सवव कोकण प्राांतात दसुरी कोठेिी नािी' 

हकल्ल्याच्या उत्तर टोकाला एका बरुुजावर चार तोफा व एका 'कु्रसाची बातेरी' हकां वा साांताकु्रज 

आिे. िा अांदाजे तीन मीटर लाांब बरुुज आिे.  

 

पूवेला, कुां डहलकेच्या खाडीच्या हदशलेा प्रवेशदवारातून उतरण्यासाठी दगडी पायऱ्या 

आिते.या पायऱ्याांवर एक हशलालेख पडलेला आिे.युरोहपयन शलैीच्या प्रवेशदवाराच्या 

रचनेवरून वाटते की, पूवीच्या काळी हकल्ल्याचे िचे प्रमखु प्रवेशद्वार असावे. 
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इहतिास: 

“ि े प्रभू, तू सवव जगताचे पाप नािीस ेकरतोस, आमच्यावरिी दया कर" अशा प्रकारची 

प्राथवना रेवदांड्याच्या पोतुवगीज चचव मध्ये केली जात िोती.तेथ े२ सप्टें १५९४ च्या सकाळी एक 

द्रष्टा योद्धािी प्राथवना करत िोता. अनेकहवि प्रचांड लढायाांमध्ये स्वहणवम हवजय हमळवनू 

दणे्याबरोबरच आपल्या जीवाला सिीसलामत ठेवल्याबद्दल प्रभूशी कृतज्ञ िोत िोता. सागरावर 

अहिराज्य गाववण्याची मनोकामना करत िोता.यादरम्यानच 'मोरो' (आत्ताचा कोलवई) बद्दल 

त्याच्या मनात हवचार आला. त्याच्या नेततृ्वाखाली मोरो हजांकून घणे्याचा  चांग बाांिला व 

सनै्यदलाला खबर हदली. तो पोतुवगीज लढवय्या िोता, 'अल्वेरो डी अिाांकीस', रेवदांड्याचा 

कॅप्टन! १५२४ ला बरुिाण हनझामशिाकडून रेवदांडा हकल्ला बाांिण्याची परवानगी घऊेन 

रेवदांड्याला स्थाहपत झालेलां पोतुवहगजाांचां लष्ट्कर चौलच्या खडकावरील या हकल्ल्यामुळे अहिक 

बळकट िोणार िोतां. 

पाश्ववभूमी: पोतुवगीज दस्तऐवजाांनुसार सन १५२१ ला पेड्रो व्िाज पहमवओ च्या नेततृ्वाखाली 

तीस हशबांदीने चौलच्या खडकावर हनझामाच्या परवानगीने एक छोटा िक्का व कु्रसाची बातेरी 

उभी करून आपला मालकी िक्क प्रस्थाहपत केला िोता. त्यावेळी हदयोगु लोहपश हद हसकैर िा 

पोतुवहगजाांचा गव्िनवर िोता.१५२४ ला बऱुिान हनझामाच्या परवानगीन े पोतुवहगझाांनी बाांिला 

िोता.१५५७ ला बरुिान हनझाम मलेा. या घटनेबरोबरच पोतुवगीज व अिमदनगर सांस्थानाांतील 

मतै्रीसांबांि लयास गेले.तरी फ्राहन्सस्को बरेॅटो या गव्िनवर ने चौलच्या खडकावर हकल्ला 

बाांिण्याचा प्रस्ताव िुसनै हनझामशाि दसुरा कडे ठेवला. िा प्रस्ताव हनझामाने िडुकावनू लावनू 

सांतापिी व्यि केला कारण तेथ ेमजबतू हकल्ला बाांिणीनांतर कुां डहलकेच्या खाडीच्या व्यापारी 

मागावचा कर पोतुवगीजाांच्या घशात जाणार िोता. हनझामाच्या या नकाराला पोतुवगीजाांनी शि 

द्यायचे ठरवल.े गाहसवया डी तॅव्िोरा या गव्िनवर ने पोतुवगीज व्िाइसरॉयकडे लष्ट्करबळाची मदत 

मागीतली. ४००० च्या सांख्येने पोतुवगाल वरून हशबांदी आली.रेवदांड्यावरून हफरांग्याांकारवी 

तोफाांचा मारािी केला गेला.युद्ध भडकले िोत.े हनझामाांना आहदलशिाशी व मघुालाांशीिी दोन 
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िात करावे लागत िोते.एकावेळी तीन शत्रू िाताळणे हजहकरीचे जात असल्याने हनझामाांनी 

पोतुवगीजाांकडे शाांतीचा व तिाचा प्रस्ताव पाठवला.ति झाला की कुणीिी चौलच्या खडकावर 

हकल्ला बाांिू नये व पोतुवगीजाांनी सागरी उपद्रव दऊे नये. 

सन १५७०-७१ ला हनझामशािी, आहदलशािी आहण काहलकतच्या समॅोररन आरमाराच्या 

गटबांिानाने पोतुवगीजाांना अडचणीत आणायचां ठरवलां.पोतुवगीज दस्तऐवजाांनुसार गटबांिनाची 

१५०००० शस्त्रसज्ज हशबांदी रेवदांड्याच्या हकल्ल्यावर चालून गेली. परांतु युद्धनीतीचा 

अभाव,सनै्यातील परस्पर मतभेद या कारणाांमुळे ८ महिने लढाई चालूनिी अिमदनगर 

साम्राज्याला माघार घ्यावी लागली व उभयताांत शाांततेचा ति झाला िोता. 

नांतरच्या शाांततेच्या तिानांतरिी १५९४ ला सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या तारखलेा पोतुवगीज 

सरदार अब्रयाांकीस चौलवर १५०० पोतुवगीज व १५०० काळे लोक घऊेन चालून गेला. यावेळी 

तेथील हनझामशािी सरदार फतेिखान चवताळून म्िटला," या मखुाांना यमसदनी िाडा..इथेच 

याांच्या कबरा खोदा, कुणीिी परतता कामा नये!" खरां तर फतेिखानाच्या बलाढ्य लष्ट्करासमोर 

पोतुवहगजाांचा िा िल्ला कमकुवत पडणार िोता पण िुशार युद्धनीती व काटेकोर लष्ट्करी हशस्तीचे 

पालन िचे पोतुवहगजाांचां बळ िोतां.युद्धावेळी एका पोतुवगीज सहैनकाच्या बांदकुीच्या गोळीने 

हनझामशािी ित्तीच्या डोळ्याचा वेि घतेला व त्याला कां ठस्नान घातले.तुांबळ युद्धानांतर 

पोतुवहगजाांचा हवजय झाला. बादशिाचा सरदार फतेिखान याांस कैद करून हिस्त िमावची दीिा 

हदली.बायको व मलुींना कैद करून मलुींचा िमवबदल केला व प्रथमतः गोव्यास पाठवनू हदले व 

नांतर पोतुवगाल दशेाची राजिानी हलस्बने येथे िाडले.नांतर बायकोला हतच्या भाऊबांिाांनी खांडणी 

भरून सोडवनू नेले. सन १६३६ मध्ये हकल्ल्यावर दगडचुन्याच्या बाांिकामाांत एक चचव बाांिली 

गेली. िहॅमल्टन या प्रवाश्याने १७४४ मध्य ेहलिून ठेवले आिे की चौलच्या हकल्ल्यावरची िी 

चचव लिवेिी आि ेजी समदु्रातून ५-६ लीग (३०-३३ हकमी) अांतरावरूनिी हदसते. 
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पोतुवगीजाांना हकल्ल्यावर प्रचांड िनसांपदा लाभली.हकल्ल्याचे सांरिण करण्याइतपत 

पोतुवगीजाांकडे हशबांदी नव्िती म्िणून त्याांनी टेकडीच्या माथ्यावरील तटबांदी कायम ठेवनू बाकीचा 

भाग पाडून टाकला व वर थोडी हशबांदी ठेवली.  

१७३९ पयांत कुठलीिी मोठी लढाई येथे झाली नािी फि १६८३-८४ दरम्यान छत्रपती 

सांभाजी मिाराजाांनी हकल्ला घणे्याचा प्रयत्न केला पण तो सफल िोऊ शकला नािी. नांतरच्या 

काळात पेशव्याांनी पोतुवगीजाांना शि दऊेन ति करण्यास भाग पाडल.े मोरोचा हकल्ला )आत्ताचा 

कोलवई( च्या स्वाहमत्वाचा हवचार करत फ्राहन्सस्को, कॅप्टन इन्िबेडव ला साांगू लागला की, 

पेशव्याांचा शत्रू मानाजी आांग्रे याला मोरोचा हकल्ला हदला तर पेशव्याांना राग येईल व गोव्यात 

त्याांनी बसहवलेले मराठा सनै्य उत्पात माांडेल.म्िणून हकल्ला मानाजी ला न दतेा आपण 

पेशव्याांना रेवदांड्याच्या हकल्ल्यासाहित दऊेया; म्िणज ेपेशवे आपल्याला गोवा ररकाम ेकरून 

दतेील. नुकतेच बाजीरावाचे हनिन झाले िोते व बाळाजी हवश्वनाथ पेशवा म्िणून गादीवर बसला 

िोता. हचमाजी अप्पाांनी पोतुवगीजाांना मोरोच्या बोलणीसाठी पुण्यात बोलावले. १८ सप्टें  १७४० 

ला ति झाला व त्यानुसार रेवदांडा व मोरो ि ेदोन हकल्ले पोतुवगीजाांनी मराठ्याांना दारुगोळा व 

शास्त्रसाठ्यासि दऊे केल.े १९ हडसें १७४० ला मराठ्याांनी कां कोहलम व ऍसलोन िा गोव्याचा 

प्रदशे पोतुवगीजाांना खाली करून हदला.हकल्ला िाती आल्यावर मराठ्याांनी तेथे फारशी बाांिकामे 

केली नािीत फि बालेहकल्ल्याजवळ एक हशवमांहदर व पाण्याचां एक भूहमगत टाकां  बाांिलां. 

बरुुजाांची पोतुवगीज नावां काढून टाकून पुस्ती बरुुज, पहश्चम बुरुज, दवेी बरुुज, सरस्वती बरुुज व 

राम बरुुज अशी नावे हदलीत. नांतर इांग्रजाांकडून भारत सरकारच्या अखत्यारीत िा हकल्ला आिे. 

------------------------------ 

आजचे कोलवई: 

कोलवई गावात हिांद,ू महुस्लम, हिश्चन लोक रिातात.त्यापैकी हिश्चन लोक जी भार्ा बोलतात 

हतला 'हक्रओल' असे सांबोिले जाते.स्थाहनकाांमध्ये हतला 'नीहलांग' म्िणजचे आमची भार्ा असे 

म्िटल ेजाते.सांस्कृत,मराठी,पोतुवगीज,बांगाली,तुळू आहण उदूव अशा अनेक भार्ाांच्या हमश्रणातून  
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'नीहलांग' बनली आिे.वैयहिक व घरघतुी असलेली िी भार्ा हलपी व व्याकरण हवरिीत 

आिे.बािरेच्या लोकाांशी व व्यापाराच्या सांवादासाठी स्थाहनक लोक मराठीतच बोलतात. 

 

भारतीय व पोतुवगीज उपहनवेशीकरण ( Indo-portuguese colonization)  

     

     पोतुवगीज पुरुर्ाांनी भारतीय वांशाच्या हस्त्रयाांशी लग्नसांबांि जोडणे िी सामान्य बाब िोती पण 

या सांबांिात सांवादाचा अडसर येत असे. यातूनच वेगवेगळ्या वांशाच्या पुरुर् व स्त्री च्या सांकरातून 

भार्ेचा सांकर िोऊन 'हक्रओल' उदयास आली.त्याकाळी चचव प्रशासनासला मात्र भार्ेचा िा 

सांकर मान्य नव्िता.३४ वर्ीय कुण्या पोतुवगीजाचां मत चचव च्या दस्तऐवजाांमध्ये अस ेनोंदले गेले 

आिे- "आज मोठ्या प्रमाणावर मराठी भार्ा आपल्या भार्ेत अहतक्रमण करत आि.े अगदी 

थोड्याच काळात मराठी भार्ेतील शब्दाांच्या घसुखोरीने आपली भार्ा येत्या २०-२५ वर्ावत 

नामशरे् िोऊ शकते* पोतुवगीज लोक आपल्या मळू भार्ेच्या अहस्तत्वाबाबत हकती जागरूक 

िोते ि ेआपल्याला यावरून कळते. आज तेथील हवहशष्ट भार्ा िी हवदशेात KP (Korlai-

Creole Portuguese) म्िणून ओळखली जाते व हतच्यात काळानूरूप झालेल्या बदलाांवर 

हवदशेात सांशोिन सदु्धा झालेले आि.े  

 

अशा प्रकारे हनझाम-पोतुवगीज-मराठे अशी राजवट अनुभवलेला,पाश्चात्त्य िाटणीचा व त्या 

काळी सागरी जकात वसूल करण्याकामीचा व्यापारीदृष््टया मित्त्वाचा िा कोलवई हकल्ला 

हसांिसूागर व कुां डहलकेच्या खाडीच्या सांगमावर आजिी हदमाखात वसलेला आि.े एकदा नक्की 

भेट द्यावा अशा आगळ्यावेगळ्या रचनेचा िा हकल्ला आिे. 
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छायाहचत्र े: 

 

 

 

 

उत्तरटोकािी तटबुंदी, कु्रसािी बातरेी ि तोफा 
 

 

उत्तरपिूकेडील दरिाजा 
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ककल्लल्लयािा पिूकेडील मखु्य दरिाजा  
 

कोलगई गािातील घरे 
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पश्चश्चमकेडील दीपस्तुंभ ि उगित्या सयूागकड ेकदसणारा कोलगई 
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 मी न माझा राहीलो 

- देवेि कदम, डोंतिवली 

Insta:- @digitaldev9 

8108058022 

 

 

हप्रय सह्यादी, 

 

पिील्याच भेटीत तुझ्या भव्य-हदव्य व हततक्याच सुांदर रुपाला पाहिल,े😍 

अन मी न माझा राहिलो...... 

 

मिाराजाांचा सिवास लाभलेल्या तुझ्या या पावनभुमीला पािीले⛳ 

अन मी न माझा राहिलो..... 

 

तुझ्या साहनध्यातील उूांच कातळावरुन बिेुांदपने कोसळणाऱ् या पाांढऱ् याशभु्र िबिब्याला 

पािीले, 

अन मी न माझा राहिलो......  
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स्वराज्यासाठी तुझ्या दरीखोऱ् यात मावळ्याांनी लढलेल्या शौयावच्या लढाई ांचा ईतीिास 

आठवला, 

 

अन मी न माझा राहिलो...... 

 

तुझ्या साहनध्यातील पक्षयाांचे, खळखळून वािनाऱ् या झयाांचे कणवमिुर आवाज ऐकले.🎼 

अन मी न माझा राहिलो...... 

 

तुझ्या नागमोडी वाटेवरुन, तुझ ेमनमोिक रूप डोळ्यात साठवताना तुझ्यात िरवनू मी गेलो, 

अन मी न माझा राहिलो...... 

 

सह्याद्री तु हदलेल्या प्रत्येक हशकवणीबद्दल तुझ ेआभार व्यि कऱताना तुला आठवीले.🙏🏻 

अन मी न माझा राहिलो...... 

 

गडहकल्ल्याांच्या दरुावस्थेने िोणाऱ् या तुझ्या दखुात आपसुकच सिभागी झालो.😢 

अन मी न माझा राहिलो...... 

 

आहण िो तुझ्या कुशीत बसनू घतेलेली चिाची ती चुस्की...☕ 

तुझा, तुझा आहण तुझाच झालो... 
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माझ्या अबू्रच्या व ंििि्यािा विषय... 

- ररयाज िेख, कराड 

८८८८७७१५९१ 

Insta:-@sahyadrich_lekaru 

 

प्रती,  

माझ ेतथाकहथत गडप्रेमी/हशवप्रेमी...! 

हवर्य :- तोच कालपरवा सरकारने काढलेल्या माझ्या अिूच्या हिांडवड्याचा....! 

          काल परवा माझ्या लेकाराचा आशीवावद घऊेन हनवडून आलेल्या हनलवज्ज शासनाने एक 

अध्यादशे काढला अन पेटून उठले िवेस े , गवस ेअन नवसे  गडप्रेमी . िो िवस,े गवसे अन 

नवसचे...! का हमरच्या झोंबल्याना , झोंबल्याच पाहिजते कारण  माझ्या लेक हशवबाचां नाव 

घणेाऱ्या अन रेड्याची कातडी असणारे राजकारणी आहण वयस्कर झालेल्या बापाला 

अडगळीच्या खोलीत टाकल्या सारखी माझी अवस्था करणारे तुम्िी साांगा काय फरक तुम्िा 

दोघाांच्यात ..!  

 

          गरज सांपलेल्या बापाला अडगळीत टाकणाऱ्या हनदवयी लेकराकडून अपेिा  तरी काय 

करणार म्िणा , शासनाचा अद्यादशे काय हनघाला अन मगरीच्या डोळ्यातून पाणी पडावां तसा 

सरुू झाला सोशल मीहडयावर हनर्ेिाच्या लेखाांचा , व्यगहचत्राांचा आहण सो कॉल्ड व्िाट्स अप 

सट्ेस, इन्स्टाग्राम स्टोरीज चा . मला हवशरे् वाटलां त्याांचां ज्याांनी किी माझ्या पायथ्याला पण 

पाय लावला नाय त्याांना माझ्यावर एवढा पुळका कसा, माझ्यावरच प्रमे िोतां की मी कािी पोस्ट 

केली नािीतर बाकीचे काय म्िणतील याची भीती त्याांचां त्याांनाच मािीत. अन यात भर पडली 
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त्या हनलवज्ज लेकराांची ज ेपटवनू दते िोते शासनाचा हनणवय कसा बरोबर आि े, जखमवेर मीठ 

चोळणे म्िणतात त ेबिुतेक िचे असावां याची प्रहचती आली बाबा एकदाची ...! 

 

         ज्याच्या अांगाखाांद्यावर माझा हशवबा खळेला , त्यानां अन त्याच्या मावळ्याांनी रि 

साांडलां आज त्याच पावन भूमीला भाड्यानां द्यायला हनघालात अरां, अरां लाजा कश्या वाटल्या 

नािीत रे ...? असले िांद ेकरताना .!  अरां हजथे आऊ हजजाऊ , हशवबा , बाळ शांभ ूची पायिळू 

आिे आज तीच जागा लग्न अन पांचताराांहकत िॉटेल साठी भाड्यान ेदयायला हनघालात .... 

 

हिांदी मध्ये एक शेर आि.े... 

"िमे तो अपनों ने लूटा , गैरो में किा गम था ..! 

िमारी कश्ती थी डूबी जिा पानी कम था"!... 

 

           अरे त्या परकीय इांग्रजाांना जे उभ्या ियातीत जमलां नािी ते तुम्िी करायला 

हनघालात.....! माझी वगववारी करणारे तुम्िी कोण , कुणी तुम्िाला अहिकार हदला...? अरे इथां 

फि मलाच नािीतर सह्याद्रीच्या कणाकणाला इहतिास आिे .....!  िचे हवसरलात. 

 

          अरे लाख सांकट अन लाख आक्रमणां तरीिी थाटात उभा िोतो , उभा आिे अन असाच 

उभा रािीन कारण माझ्या अांगाखाांद्यावर खळेणारे आऊ हजजाऊ , हशवबा अन बाळ शांभू च्या 

हवचाराांचा वारसा जपणारी माझी लेकरां अजनू हजवांत आिते .! अरां हकती हकती नाव घऊे या 

लेकराांची " गडवेडे, ध्यास सह्याद्री, बा रायगड , राजा हशवछत्रपती पररवार , सह्याद्री प्रहतष्ठाण, 

सियवेडे , टीम वसांतगड,  टीम दातेगड, connecting souls foundation, टीम बानूरगड  
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अशी हकती तरी माझी लेकरां या सह्याद्रीच्या कोपऱ्यात माझ्या सांविवनासाठी झटत आिते 

ज्याांच्या काळजात चरवरव झालां असले जेंव्िा त्याांना िी बातमी कळली असले ..! 

 

            माझ्या लेकराांनो एक मागणां आिे तुमच्या कडां या माझ्या अांगाखाांद्यावर खळेणाऱ्या 

माझ्यासाठी झटणाऱ्या माझ्या तुमच्या राजाच्या पाऊल खणुा जपणाऱ्या या लेकराांच्या पाठीशी 

नािी खाांद्याला खाांदा लावनू उभां रिा बस बाकी नको .........! 

 

तुमचेच फायद्यापुरते लाडके 

सह्याद्रीतले अिवमलेे गडकोट!.. 

 

 

 

 

  

सिुणगदगु ग, छायाचित्रकार– अविनाि गायकर 
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मनमौजी मी या िाटिेर... 

- लीना प्रदीप तहलेकर 

 

 

आयुष्ट्याच्या वळणावर मी जवे्िा पुरते दमनू गेले िोते, िात िी पुरते िवेशी नी पोट पायाशी 

बाांिलेले िोते..िळवे अांतर खणुावत िोते  सांपव ि ेअसले जगणे साांगत िोते..तरीिी इथल्या 

ऐश्वयावत, हदपून मी बटीक िोऊन कािी का िोईना नुसते जगून गेले. माझे कोडे मला सटुतां नव्िते 

नािी म्िणता म्िणता व्यवस्थेशी हभडणे सोडून िचे जग मी स्वीकारले िोते. नी ह्याच "लांकेचे" 

िोऊन गेले. हवज्ञानापढुे िात टेकुन मी  िी पूणव ितलब झाले िोते. तुझ ेतडाख ेझेलून मी िी त्या 

पालापाचोळयाप्रमाणे सकूुन गेले. अथविीन झाले िोते. बािरेचा पाऊस जरी थाांबला िोता तरी 

मनातला पाऊस कािी थाांबत नव्िता. िण िण समोर येत िोता माझ्या नी सियाद्रीच्या भेटीतला 

शवेटचा मकु्काम आठवत िोता. 

 

"व .पू" म्िणतात ना ,सौन्दयव मकु्कामात नािी प्रवासात आि े.खरांच िसण्याच मोल आता 

काय आि ेि ेरडल्यावर कळत म्िणतात तसांच कािीसां िोत िोत. कसलाच आवाज न िोता 

आता मनात हवचार सावल्या चा खळे सरुू िोता. दःुख जरी सांपले िोते घाव मनावर िोत िोते. 

आयुष्ट्य िी परीिेवर परीिा घते तास तासत िोते तरी वाांत्रट "िरामखोर" मी आयुष्ट्यावर िसत 

िोते..म्िणतात ना ,'आयुष्ट्य ज्याला आनांद नािी दते त्याना िडे मात्र खपू दतेे मी िी तशीच वळून 

माघारी हफरत परतीचा पाऊस दारात उभे रािून िुांदके दते रडताना पाहिला. दरुूनच िसनू टा टा 

करून अश्रु ना अभय दते फि हनरोप "बापा" तुला साांगायला हवसरुन राहिला िोते. खरच मीच 

बदलून गेले िोते.  
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तुझ्या रूपाच्या नादात फेर िरून नाचाव स्वतः भोवती व सरींनी िी हगरकी घ्यावी माझी 

असच झालां िोतां माझां. मी तुझ्या तालावरती नाचाव वाटून वाटून वाटत िोतां. तुझ्या नुपुराच्या 

नादात शब्द िी हनमावण झाले िोते आहण माझ्या लेखणीने उमटून तेिी ततृरखीत ल्याले िोते. 

तुझ्यामळेुच हनवडूांगासारख्या माझ्या आयुष्ट्याला गांि हभडावा अस झालां िोतां. नकळत काटयाच 

आयुष्ट्य िी गांिाळून गेलां िोतां...उन्िाने थाांबाव साांजनेे िसावां इतकां च नव्ि ेतेिी घडत िोतां. हजथे 

न कोणी गेलां नािी हतथे मला जावेसे वाटते ज ेन कोणी केले ते मला करावेसे वाटते...मनात 

अनेक स्वप्नाांच झाड आि ेत्याला फुले लागणार का िा प्रश्न आि.े कस्तुरी च्या मगृा सारख ेपळत 

सटुले आिे भेटेल त्या हदशलेा...अशक्य ते िी शक्य करून मी िी शोिू शकेल का 

स्वतःला.......... वळणाचे रस्ते की रस्त्याची वळणे िाच खरा प्रश्न आि.े 

 

आपण फि त्यावर प्रेम करत रािणे एव्िडेच बाकी आि.े हजथे वळण आलां हतथेच सियाद्री 

योगी तुझा माझा कट्टा एक झाला. गप्पाांची रेलचेल आि,े िसण्याची स्पिाव आि,े टाळ्याची 

दवेाणघवेाण आि,े येणाऱ्या जाणाऱ्या सांकटाची खचेाखचे आि.े हदवसभरातल्या सखु 

दःुखाच्या बातम्याची उजळणी आि.े नवीन सामील िोणाऱ्या बतेाच बारस आि.े एक हदवस 

तुझ्या साहनध्यातला चुकला तर प्रचांड िोणारी घालमले आि.े गप्पाचे हवर्य वेगळे झालेत. 

मखुातून िरुाची फुकर आिे , हशव्याांची उिळन आि.े दारूची दवेाणघवेाण आि.े येणारां जाणारां 

लाईकच बाजारीकरण झालांय. स्वप्न खोटीचां आिते, त्यातिी वास्तवाचे चटके आिते. 

माणसाचे मळेच मळेच आिते.  

 

आयुष्ट्य ते असनूिी एक सजीव बाकी हनजीव पुतळेच आिते. हनसगव सांगीत छेडीत लयबद्ध 

िोणे  दरूच राहिले आि.े.रस्ता दपुदरी झालाय त्यातिी तू ठामपणे उभा आिेस. जो तुझा चेिरा 

दाखवला जातोय भरमसाठ पैसा घऊेन त्याचा बरुखा एकदा मीच फाडून सगळांच फाट्यावर 

मारून तुलाच मीच परत करणार आि.े..रस्ता जरी उपरा असला तरी मला त्याचे फलीत ठाऊक 
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नािी.हसद्धाताची दालने कसोटयावर उभी आिेत..तरीिी भाव आगळे आस हनराळी आि.े 

मन्मनाच्या कागदावर तारकाांचे सांथ ताांडे यमसदनी थकल्या काफील्या परी उतरणीवर येऊन चिु 

बाजनूी बेजार झालेले आिते. मी जरी  चांद्र  माहगतला तरी माझेंच िात पोळलेले आिते. 

किी अनुभवाची बस ,तर आठवणीतल इहतिासाच पुस्तक अश्रुत ओघळल आि ेशवेटीची 

घटका मोजतय...  

 

बिकलेल्या रात्रीचे गात्र सुांदर हजवघणेे सत्र आज एक िळवी रेघ बनून िारेवर आले 

आि.े..ओला शब्द वणूव हकती..हजन्याचा अथव मागे पडलाय..तुझ्या अहनवार सयीने माझा खाांदा 

िी झकुलाय...  

 

आजची रात्र हखन्न ताऱ्या नी सजलीय,मी कस ेमाझ ेशब्द थोपव ूहिांडणारा दःुख सूर माझा, 

पण हवरांगुळा त्या लोकाांचा आि े..मी करावे खुळे कयास हकती,जपावे भास अस ेहकती माझे 

आिते...सोबतीला जरी छाया तुझी सियोगी,मी करू पाांगळा प्रवास हकती? 

 

कस ेसाांगू राज ेतुम्िाला,स्वाथी मन भृांग नी तू ध्ययेामतृ वाट पण तीिी भ्रमसात आि.े..  

पैसा कुणी, सतेसाठी ती वाट गिाळ ठेवली आिे. 

आपलां नशीब बोलायचां की गडावरील  बोली ह्याांनी शाबतू ठेवली आि.े..  

प्रश्न वाकडेच आिते ,वेडे म्िणणारे खळेुच आिते.. 

बाकी कािी िी म्िणा डाव जनुेच आिते ,शिाण्याची ओळख वेड्यामळेुच आि.े..  

मनमौजी मी या वाटेवर,मीच वाटाड्या, मीच प्रवासी  
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ध्येय तयाचे ठाऊक नािी, गांतव्याचे आपणास अप्रपू नािी....  

जीवना आता साांग ,आता तरी तुझी हमजास हकती....  

िरामी म्िण ,मनहवलासी म्िण,बवेकुफ म्िण,  

कहमनी म्िण माझ्या सारखी उनाड िरामखोर नािी दसुरी कोणी..  

मनू@ एक उनाड अनहलहमटेड मोकाट भटकणारी पोरगी! 

 

 

  अुंधारबन, छायाचित्रकार - वििाल दळिी 
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वसंहगि.... 

- सांकेि पवार 

म.ुपो. डोणगाव, ता. मेिकेर, हज. बलुढाणा 

 

अगाि असा इहतिास ज्याचा अजोड आि ेकीती, 

शरूवीराांच्या रिाने ज्याची पावन झाली िरती, 

पडतो हजथे आजिी वीरश्री च्या फुलाांचा सडा, 

मजुरा कररतो तुजला रे अभेद्य हसांिगडा ...............

 __________________________________________ 

आकाशाला गवसणी घालणारी उांची तुझी फार, 

भास ेजणू स्वराज्य रिण्या उभा एक हशलेदार, 

तटबांदी तुझी आजिी दतेे खांबीर रािण्याचा िडा, 

मजुरा कररतो तुजला रे अभेद्य हसांिगडा.................. 

____________________________________________ 

 

शौयव व पराक्रमाची हलहिली गेली येथे गाथा, 

हसांिाच्या त्या समािी पुढे झुकतो आजिी माथा, 

िाडसाची त्या साि दणे्या उभा तानाजी कडा, 

मजुरा कररतो तुजला रे अभेद्य हसांिगडा .......................

____________________________________________ 
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इथेच झाली हटळकाांच्या गीतारिस्य ची पूती, 

हचरहनद्रते इथेच हनजले स्वराज्याचे हतसरे छत्रपती, 

डौलात उभा अजनूिी तसाच पडला जरी तडा, 

मजुरा कररतो तुजला रे अभेद्य हसांिगडा..................... 

 

  

छायाचित्रकार – मयरू खोपकेर 
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वसंहगि िी िौपाटी होताना !!! 

तवजयि श्रीकाांि िोसले 

९७३०४८३३५५ 

 

गेल्यावर्ी ऑगस्ट महिन्यात आम्िी ऑहफसमध्ये मस्त हबयावणी पाटी च आयोजन केलां िोतां 

सकाळी ठरवलां दपुारी contribution हकती द्यायचां ठरवलां आहण सांध्याकाळी कॅटररांग 

वाल्याला थोड ेपैस ेदऊेन ऑडवर पण बकु झाली दसुऱ्या हदवशी गरमागरम हबयावणी खाताना 

हितेश पटेल ने प्रस्ताव माांडला हबयावणी पाटी जशी ठरवली तसां trekking पण ठरवा शहनवारी 

जाऊ म्िणज ेरहववारी आराम करता येईल. Oneday return trekk करायचा म्िणज ेजवळच 

हठकाण िवां हशवनेरी, राजगड, सरसगड, लोिगड, राजमाची, हसांिगड, असां करत करत मरुुड 

जांहजरा अहलबाग घनगड वासोटा मध्येच कोणतरी म्िणालां कोकणात जाऊ समदु्रहकनारी मस्त 

नाय िोय करत करत शवेटी हसांिगड fix ठरलां कोण कोण येणार तर सगळे नको manage िोत 

नािी नीट आिी आपण जाऊ हमत्र हमत्र मग नांतर च्या वेळी बाकी सगळ्याांना घऊेन जाऊयात. 

यावर एक मत झालां मग हमत्र हमत्र कोण तर सांतोर्, सागर, हितेश, शलैेश, कुमार, ऋहर्केश, 

शांतनू, आहशर् आहण सरुज एवढ े जण तयार झाले बाईक वर जायचां आहण पायथ्याशी 

गाड्यालावनू पायवाटेने गड चढत जायचां असां ठरलां.  

 

आता फि तारीख ठरवायची िोती. ि ेठरवत असताना ऑहफसमध्ये काम करणाऱ्या महिला 

सिकारी याांनी आपली आघाडी उभी केली. त्याांना िी यायचां िोत यात मांहजरी, िर्वदा, हदतरखी, 

आहण मानसी िोत्या. नाय िोय करत करत पावसाळा सांपला आहण हसांिगड वर जायचा प्लॅन 

लाांबणीवर गेला. पण प्लॅन ठरत असताना कोणीिी इहतिासाबद्दल बोलत नव्ितां सगळ्याांच्या 

गप्पा काांदाभजी, ताक, मडक्यातलां दिी, हपठलां भाकरी, वाांग्याचां भरीत एवढ्याच चचाव. मौसम 
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आिे आि ेठीक आिे चालतांय हतथे गेल्यावर माहिती िोईल हसांिगड नक्की काय आिे. यावर्ी 

मात्र पाऊस सरुू िोण्यापूवी च ठरवलां ३० जनू चा शहनवार ज ेयेतील त्याांच्या सोबत नािीतर 

एकला चालो रे. गेल्यावर्ी प्रमाणे यांदा िी तेच हपठलां भाकरी, काांदाभजी, चिा, दिी, आहण 

वाांग्याचां भरीत. शकु्रवार पयांत शांतनू आहशर् सई मानसी आहण मी एवढेच ठरलां शहनवारी 

सकाळी ७ वाजता वडगाव च्या पुलाखाली भेटायचां ठरलां. मी बरोबर वेळेवर पोिोचलो मानसी 

सई ला घऊेन आली. मागोमाग शांतनू आला आहशर् ला यायला वेळ िोता. आम्िी पुढ ेहनघालो 

शांतनू ने हतथेच त्याची गाडी लावली त्याला घऊेन आम्िी हसांिगडावर प्रस्थान केलां.  

 

खानापूर फाट्याजवळ आहशर् भेटला मग एकत्र पायथ्याजवळ पोिोचलो. गाड्यालावनू 

आम्िी गड चढायला सरुुवात केली. पावण ेदोन तासात गड चढलो. चिा घ्यायला थाांबलो 

सकाळचे साड ेनऊ झालेले गदी िळू िळू वाढत िोती उन्िसावलीचा पाठहशवणीचा खळे सरुू 

िोता. लोक गड हफरायला नािी तर सटु्टी enjoy करायला येत िोत.े दोन तीन group नांतर 

िमखास एका group मध्ये तरी शॉटवस घातलेल्या मलुी िोत्या. यागोष्टी तरी हनदान ऐहतिाहसक 

वास्त ूजवळ नकोच. म्िणून मी सई ला हवचारलां गडहकल्याांवर डे्रसकोड असायला पाहिज ेका? 

त्यावर सई म्िणाली प्रत्येकाला trekk करताना नािी carry िोत मी म्िटलां ठीक आिे मग 

खांडीभर मकेअप, हकलोभर हलपहस्टक आहण बाटलीभर हडयोडरन्ट carry कसाकाय िोतो. सई 

िसली आहण म्िणाली ज्याला त्याला कळलां पाहिज.े आपण कुठां  जातोय कपडे कसे घातले 

पाहिज ेहतथां जाऊन कसां वागलां पाहिज ेि ेहनयम बनवनू िोत नािी त ेमनापासनू िोणां गरजचेां 

आिे. एका हवशीतल्या मलुीचे ि ेहवचार ऐकून जरा बरां वाटलां. 

 

 

गडावर जाणाऱ्या पाहकां ग पासनू त ेमखु्य गडापयांत च्या जागेत हचांचा, बोरां, आवळा, कैरी 

च्या लालहतखट फोडी, भुईमगूाच्या शेंगा, काकडी, कणीस, कॉनवभेळ, हशट्या, खळेणी, गळ्यात 
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घालायचे गांडे दोरे, राजमदु्रा, वेफसव ची पाहकटां अश्या दकुानाांच्या राांगाांच्या राांगा लागल्या िोत्या. 

पुणे दरवाज्याजवळ ९९.९९% लोक सले्फी आहण फोटो काढत िोत.े व्यायामाची आवड 

असल्यामुळां सई आहण मी पुढ ेिोतो. बाकी शांतनू, आहशर् आहण मानसी िळू िळू येत िोते. 

मखु्य प्रवेशद्वाराजवळ आलो आहण रिाने हचांब हभजलेले तानाजी कोसळताना हदसतायत असा 

भास झाला एखाद्या याांहत्रक िालचाली प्रमाणे पुण ेदरवाज्याजवळ च्या पायरीवर िातगेला आहण 

श्रध्येपूववक नमस्कार केला. आहण गड हफरू लागलो सवावत प्रथम गेलो त ेआपल्या स्वराज्याचे 

हतसरे छत्रपती राजाराम मिाराज याांची समािी औरांगजबे च्या तोंडचां पाणी पाळवणारे आहण 

त्याची कबर इथांच खोदणारे शरू वीर मिापराक्रमी राजा याांची समािी. या पहवत्र स्मतृीमांहदरा 

जवळ गदी कमीच िोती जी काय िोती ती कॉलेजमध्ये हशकणारी मलुां मलुी त्याांना ते स्मतृी 

मांहदर नक्की कसलां आिे तेच मािीत नव्ितां त्या ग्रुप मिली एक मलुगी म्िणाली ऐसा कैसा मांहदर 

ि ैभगवान की ना मतूी ि ैना हशवहलांग? हतच्या प्रश्नाला उत्तर दणेारा so called हशवभि(िो 

हशवभि च कारण भाऊने कपाळाला चांद्रकोर लावली िोती आहण गळ्यात राजमदु्रा िोती 

आहण त ेगरजचेां असतां बाकी अभ्यास वैगेरे नांतर कारण you know presentation is most 

important.) तो म्िणत िोता मघुल लोग लेकर गये सोने की मतूीया. मी त्याच्या कडे बघतच 

बसलो त्याला हवचारलां हतसरे छत्रपती राजाराम मिाराज माहिती आिते का तो िो म्िणाला. 

म्िटलां नशीब त्याांची समािी आि ेआहण त्याांच्या स्महृतप्रीत्यथव ि ेमांहदर आि ेत्यात मतूी वैगेरे 

नसतात.  

 

आताच्या तरुण हपढीला गौरवशाली इहतिास च मािीत नसावा ि ेखरोखरच ददुवै आिे.  

समािीचां दशवन घऊेन आम्िी झुांझार बरुुजाच्या हदशनेे जायला लागलो. पानशते िरणाचां 

backwater दरूवर पसरलेलां िोतां िकुां  भरपुर िोतां त्यामळेु जास्त स्पष्ट पणे हदसत नव्ितां. बरुुजा 

बरुुजावर बरीच तरुणाई सले्फी काढण्यात मश्गूल िोती त्याांना चाांगला dp िवा िोता insta, fb, 

whats app आहण snapchat साठी कारण त्याांच्या साठी हसांिगड फि फोटो काढण्यासाठी 
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आहण भररता सोबत हपठलां भाकरी खायची जागा एवढांच हसांिगड माहिती असले. पण मी मात्र 

तानाजी मालुसरे आपल्या तीनश ेसवांगाड्याांसोबत कसे आले असतील दबक्या पावलाांनी त े

हचत्र हजवांत माझ्या डोळ्यासमोर आणत िोतो. डोणाहगरी कड्याच्या पायथ्याशी असलेले ि े

रणमदव बिादू्दर फि मतै्रीच्या आहण स्वराज्य प्रमेाखातीर नव्वद अांशाच्या कोना प्रमाणे उभा 

असलेला कडा सर सर वर चढून आले असतील. कल्याण दरवाजा उघडून फि तीनश ेमावळे 

समुारे १२०० िशम्यावर तुटून पडल ेअसतील. उदयेभान राठोड सोबत लढता लढता रिाळलेलां 

थकलेलां शरीर सावरत शवेटपयांत लढत राहिलेले तानाजी मालुसरे. आपला सनेापती स्वराज्याचे 

सभुेदार िारातीथी पडल्यावर मावळ्याांना उभारी दणेारे सयूावजी मालुसर. सख्या भावाचां दःुख 

गोंजारत न बसता उरल्या सरुल्या सहैनकाांना कसां बळ दते असतील आहण काय साांगत असतील 

सयूावजी मालुसरे. गड सर झाल्यावर छत्रपती हशवाजी मिाराज आपल्या सवांगाड्याांना भेटायल्या 

आल्यावर िारातीथी पडलेल्या तानाजी मालुसरे याांचां हनपचीत पडलेलां शरीर पािून काय वाटलां 

असले. ज्याच्या सोबत स्वराज्याची स्थापना केली त्याच्या लिानपणापासनू च्या आठवणी 

आठवल्या असतील त्या आठवणीत हकत्येक अश्रू त्यापहवत्र भूमीत हवरले असतील. 

 

 

पण आताच्या घडीला मी इथे काय पाितोय वेगवेगळे आवाज काढणारे पोर, कल्याण 

दरवाज्या जवळ जरा आडोश्याला बसलेले प्रमेी युगुल, भुट्टयावर ताव मारणारे, एकमकेाांचे 

वेगवेगळ्या अगँल ने फोटो काढणारे याांना कोणालाच इहतिासाबद्दल कािीिी दणेांघणेां नािीये. 

गडाला वरपयांत रस्ता झालाय, light आली, दकुान आली बाकी सोयीसहुविा दखेील आल्या 

पण आपण मात्र िळू िळू इहतिास हवसरत चाललो आिोत. समदु्र सपाटी पासनू समुारे १३०० 

मीटर उांचीवर दखेील पाण्याच ेटाके पाण्यासोबतच कचरा प्लाहस्टक आहण बाटल्यानी भरलेले 

िोते इतकीिी कदर नािी आपल्याला. अमराठी लोकाांचां ठीक आिे पण आपल्या मराठी मलुाांनी 

हमळून तरी गडाची हनगा आहण पाहवत्र्य राखायला िवां. लोकाांचां तसां प्रबोिन करायला िवां. 
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गडावर ठेवलेल्या तोफा हचखलाने माखलेल्या चपला बटुाांनी पाय ठेवनू फोटो काढण्यासाठी 

नािी त े आपल्या पूववजाांनी केलेल्या त्यागाचां आहण शौयावच प्रहतक म्िणून ठेवल्या आिते. 

बऱ्याच लोकाांना खोटां वाटत असले हकां वा जरा िा अहतहवचार करतोय असां वाटतां असले पण 

आपल्या जवळचे ज ेआिते त्याांना हवचारा हसांिगड म्िटल्यावर काय आठवतां जर काांदाभजी, 

हपठलां भाकरी, माडक्यातलां दिी असां कािी उत्तर आलां तर नक्कीच आपण खपू कमी पडतोय 

आपल्या इहतिासाच्या बाबतीत! हसांिगड ि ेऐहतिाहसक वारसा असलेली वास्त ूआि ेआपण 

मात्र त्याची बाग आहण चौपाटी करून टाकली. 

  

राजगड, छायाचित्रकार – प्रफुल पिार 
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स्िगय माझ्या रायगिािा" 

- पल्लवी वडस्कर 

 

 

स्वगावसारखा सुांदर नािी पण 

थाट त्यािून हि अहिक माझ्या सह्याद्रीचा 

ह्याच सह्याद्रीच्या पोटात वसे 

इहतिास माझ्या राजिानी रायगडाचा 

 

चोिुबाजसू नाांदती अनेक डोंगरे 

खळेती खाांद्यावरी पाऊस हन उन्ि कोवळे 

नको व्िावा त्रास हजजाऊ मातेस म्िणुनी 

बाांहिला वाडा पाचाडजवळी 

 

गाजवती आपले अहस्तत्व मिादरवाजा 

हदसते दोन कमळाकृती शोभूनी 

िळूच पडती दरूवर दृष्टी 

उभा हलांगाणा  ,राजगड येती हदसनुी  
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मोठा इहतिास माझ्या या गडाचा 

कौतुकाने साांगे कथा गवळणी हिरकणीची 

वाटे कुतूिल मज रचताना काव्यरूपी 

सोंदयव ह्या माझ्या  सह्याद्री राांगाांची..! 

  

रतनगड, छायाचित्रकार – राकेि दखुुंड े
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रायगिि ेपारततं्र्य 

-मयुर खोपेकर 

सांचालक सदस्य, MTM 

 

 

रायगड पडला  …रायगड पडला …रायगड पडला…  

 

११ म े १८१८ मुांबईत सववत्र बातमी पसरली. सकाळीच इांग्रजी अहिकाऱ्याांकडून तशी 

अहिकृत खबर आली. मन अस्वस्थ िोऊ लागले. . स्वराज्याची राजिानी अशी कशी पडू 

शकते? नक्की काय झालां? किी झालां? अशा अनेक प्रश्नाांनी मन अहिकाहिक बचेैन िोऊ 

लागले. म्िांटल जाऊन बघचू नक्की आपल्या रायगडला काय झालां? म्िणून त्याच रात्री 

रायगडसाठी मुांबईिून प्रस्थान केले. 

 

१२ म े१८१८ सकाळी गडाच्या पायथ्याला येऊन पोिोचलो. हचत्त दरवाजा जवळ सववत्र 

तोडफोड आहण जाळपोळ झालेली हदसत िोती. दरवाजाचे अवशरे् आहण बरुुजाांच्या हचरा 

अगदी ढासळून इतरत्र हवखरुले गेले िोते. ३-४ हिटीश अहिकारी हचत्त दरवाजाजवळ एका 

बाजसु उभे िोते. िनगराच्या वेशात हतथां अगदी कोपऱ्यात उभी असलेली लोक आपापसाांत 

कािीतरी कुजबुजत िोती. ती काय बोलत आिते ते ऐकण्यासाठी मी त्याांच्या मागे गेलो आहण 

कोणाच्या नजरेस पडणार नािी याची दिता घऊेन एका कोपऱ्यात उभा राहिलो. 
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पहिला – “२-३ हदस झालां आगीचां गोळां हकल्यावर सारखां पडत व्िुत. त्यी गोरी लोकां  बी 

गडावर गेली व्िुती! लई नुकसान केलांय गडाचां, अगदी पार समशान करून टाकल्यानी.” 

 

दसुरा – “व्ियां, अन आता तर कुणाला बी वर जाऊ दईेना लोक.” 

 

मी जवळच उभा रािून त्याांचे ि ेभार्ण ऐकत िोतो. हततक्यात खाली असलेल्या इांग्रज 

अहिकाऱ्याांनी मोठ्याने आवाज दऊेन त्या दोघाांना हतथून हपटाळून लावले. मी लगेच सावि 

िोऊन त्या सवाांची नजर चुकवत कसाबसा हचत्त दरवाजा चढण्यास सरुुवात केली. पुढे कािी 

साविहगरीची फार गरज नव्िती कारण मला समजले िोते हक वर कुणीच नािी. हचांता िोती ती 

फि हचत्त दरवाजा ओलाांडायची अन तो मी गोऱ्या अहिकाऱ्याांची नजर चुकवत ओलाांडला. 

इांग्रज अहिकाऱ्याांनी दरवाजाची अवस्था फार वाईट करून टाकली िोती. हभांती, पायऱ्या, हचरा 

अगदी जमीनदोस्त केल्या िोत्या .  

 

हचत्त दरवाजा थोडा वर चालून आल्यावर मी खबुलढा बरुुजापाशी येऊन थाांबलो. 

मावळ्याांनी पहिला मोचाव इथेच लावला िोता असे कळाले. तोफा आहण गोळे बुरुजावर हवखरुले 

िोते. अगदी शवेट्पयांत आपले मावळे रायगडसाठी लढत िोते याचाच तो पुरावा. इांग्रजाांच्या 

तोफा आहण बांदकुाांचे मारे सवावत जास्त झलेले असतील तर या बरुुजाने. अजनूिी तो तटस्थ 

उभा िोता मारा अांगावर घणे्यासाठी आहण आपल्या राजाचा गड राखण्यासाठी. बुरुजाची अशी 

अवस्था बघनू मन दःुखी िोत िोते. हतथे फार वेळ न घालवता तसाच मी पुढे चालत राहिलो.  

 



सह्यमंथन          दिवाळी २०१९ 

79 
MTM 

बराच वेळ पुढे चालत गेल्यावर मी मिादरवाजवळ येऊन पोिोचलो. दरवाजा फार कािी 

चाांगल्या पररहस्थतीमध्ये नव्िता. अिववट मोडकळीस आलेला. परांतु दरवाजाची गोमखुी माांडणी 

तशीच िोती, बरुुज दखेील चाांगल्या हस्थतीत िोते. दरवाजासमोर काढलेली सबुक अशी राांगोळी 

कािीशी हवस्कटली िोती. राांगोळीतले रांग त्याहदवशी रांगिीन वाटत िोते. दरवाजावरील 

फुलाांच्या माळा ह्या तशाच िोत्या. बिुतेक हकल्लेदाराने ते दोन हदवसापूवीच लावल्या 

असाव्यात. परांतु त्या माळाांतील फुलां हिरमुसली िोती. बरेांगी झाली िोती. अिो, िोणारच ती. 

रायगडची पार दशा करून सोडली िोती टोपीकर इांग्रजाांनी. मी प्रथम दरवाजाच्या उांबरठ्यावर 

नतमस्तक झालो आहण आत गेलो. तशीच एक मांद वाऱ्याची झुळूक अांगाला स्पशव करून गेली. 

त्या िवेमध्ये सदु्धा एक वेगळाच स्पशव जाणवला, तो स्पशव िोता पारतांत्र्याचा. बाजलूा दोन 

दवेड्या िोत्या. द्वार रिकाांच्या कािी वस्तू हतथेच िोत्या. जवेणाची भाांडी तशीच पडली िोती. 

ताटातील भाकरी ती सदु्धा अिववट खाल्लेली. बाजलूाच एक पाण्याने भरलेलां मडकां  िोत ते 

सदु्धा फुटलेलां. मावळे दखेील तिान भूक हवसरून रायगड लढवण्याच्या प्रयत्नात िोते. त्या २-

३ हदवसाांत कोणालाच अन्न गोड लागलां नसले. 

 

मिादरवाजा ओलाांडला अन पुढे चालू लागलो. अिी मिी कुठे थाांबायचां नािी असां ठरवलां, 

कारण सांपूणव लि िोत ते मुख्य बालेहकल्ल्यावर. म्िणून चालण्याचा वेग वाढवनू मी ित्ती तलाव 

पार केला आहण मग सरळ िोळीच्या माळावर येऊन थाांबलो. हतथे ज ेकािी पाहिलां ती सवव दृश्य 

मनाचा थरकाप उडवणारी िोती. सववत्र आगीचे लोळ पसरले िोते. वाडे, बाजारपेठा जळत 

िोत्या. गडावर एक हचत पाखरू दखेील उडत नव्िते. सवव झाडे झुडुपे जाळून गेले िोते. पुढे गेलो, 

आई हशकावईच्या मांहदराजवळ कािी वेळ जाऊन बसलो. मांहदराचे बरेच नुकसान झाले िोते. समई 

गाभाऱ्यात पडली िोती. तेलाचे एक एक थेंब त्या समईतून गळत िोते. मांहदरातील फुलाांच्या 

माळा सदु्धा जळून गेल्या िोत्या. ती प्रत्येक दृश्ये मनाला वेदना दते िोती. मग आईच्या मांहदरातील 

जळलेली फुले आहण कािी वस्त्रे साफ करून हतथे एक हदवा पेटवला.  



सह्यमंथन          दिवाळी २०१९ 

80 
MTM 

 

आई हशकावईचा आशीवावद घऊेन पुढे हनघालो. पाऊले आपसुकच नगारखान्याच्या हदशनेे 

जाऊ लागली. परांतु मन िे दखेील हततकेच भयभीत िोत िोते. कोणतािी हवचार न करता मी पुढे 

चालू लागलो आहण थेट नगारखान्याच्या समोर उभा राहिलो. समोरील दृश्य पािून डोळ्यातील 

आसवाांचा बाांि फुटू लागला. समोर राजाांच हसांिासन जळत िोत. हसांिासनावरील सशुोहभत असे 

लाकडी खाांब जळत िोते. नगारखान्याच्या आत प्रवेश केला. सांपूणव सदर जळून राख झाली 

िोती. दफ्तरातील व्यविाराची पत्र ेअिववट जळलेल्या अवस्थेत इथ ेहतथे वाऱ्याच्या साहनध्यात 

हफरत िोती. तोफेच्या गोळ्याांचे तुकडे दखेील इतरत्र पसरली िोती. तेव्िाच अचानक एक अिे 

जळलेले पत्र उडत माझ्या जवळ आले, ते उचलले त्यातील मजकूर नीट हदसत नव्िता परांतु 

गडावरील नोंदी, पिारे, मावळ्याांचे वाहर्वक वेतन असा पुसट उल्लेख िोता. चालत चालत मी 

हसांिासनासमोर येऊन थाांबलो. राजाहभर्ेकावेळी बसवण्यात आलेले ि ेहसांिासन आज माझ्या 

डोळ्यादखेत जळत िोते आहण मी ितबल िोतो. वाटलां नव्ित या हसांिासनाची अशी दरुवस्था 

िोईल. प्रथम ि ेसवुणव हसांिासन झहुल्फकारखान याने उध्वस्त केले त्यानांतर पेशव्याांनी त्याची खपू 

दखेभाल केली आहण आता तेच इांग्रजाांनी पुन्िा उध्वस्त केले. 

 

नगारखान्यातून बािरे पडलो तोच बाजारपेठेत आलो. बाजारपेठेची सववत्र दरुावस्था झालेली 

पािून खपू वाईट वाटले. जळलेली घरे, वाड,े सववच अगदी भयावि वाटत िोते. बाजारपेठेची 

पािणी करता करता पुढे हनघालो. मांहदरासमोर येऊन थाांबलो हतथे कािीतरी कुजबुजल्यासारखा 

आवाज येत िोता. मी मांहदराच्या मागे जाऊन पाहिले तर हतथे दोन माणस ेलपून बसलेली िोती. 

त्याांच्या चेिऱ्यावर भीती हदसनू येत िोती. कपडे फाटलेले िोते. मला पािून त ेअजनू घाबरले 

आहण हतथून पळून जाऊ लागले. मग मी आवाज हदला आहण त्याांना थाांबायला साांहगतले. 

त्याांना हवचारले िा काय प्रकार आि.े कस ेझाले ि ेसवव? त्या माणसाांच्या चेिऱ्यावर रडू कोसळले 

आहण ते रडत रडत साांगू लागले. त्यातील एक म्िणाला- “आमी समदी िनगर लोक इथांच 
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गडाच्या खळग्याांत झोपुड बाांिनु रायचो. त्या हदशीं पोटल्याच्याडोंगरावरून आवाज आला – 

आवाज पण लई मोठा व्िुता. िम्मsss आम्िासनी आदी वाटला हक इज कोसाळली.. पण तसा 

नाई झाला.. पुन्याांदा आवाज झाला तवा बािीर बहघतला आहण पाईला तवा आगीचा गोळा 

गडावर येत व्िुता. एक न्िाई… दोन न्िाई… पुसकल गोळां गडावर पडली. तवा आम्िी समदी 

िादरली. असां कदी झाल न्िवतुा. पोटल्याचा डोंगूर किी बाटला न्िवतुा. हतत टोपकर पोचलां 

हन गडावर आग बरसाया लागलां. आमी इतकी हदस गडाच्या आसऱ्यात व्िुतो अन आता 

त्याच्याच अांगावर आगीचां गोळ बरसाय लागलां तर आमी जावां तरी कुटां? एकुदा गोळा यायचा 

आहण खळग्यात फुटायचा.. समदां हनखारां झोपड्याांत जायचां. घर जाळायली.. पोरा, म्िातारी 

घाबरून गेली. कुटां जायचां म्िणून रडाय लागली. तशी समदी िनगर हिमतीची व्िुती. कुणी 

कड्यात लपलां, कुणी गुयेत. हकलयेदारानां अन मराठानी गड सोडला. टोपकरान सांबांद्याना खाली 

उतरवला. आमी वाघ दरवाजानी चडलीव आहण वर आलु. आता इतच रािणार. सांबांद्याना 

बोलून घणेार इथां” 

 

त्याांचे दःुख मला त्याांच्या बोलण्यातून जाणव ूलागले िोते. िोणारच हक, इतके वर्व हि लोक 

गडाच्या कुशीत वस्ती करून राित िोते. गडालाच त्याांनी आपले माय बाप मानले िोते. मग 

असा अचानक िल्ला झाल्यावर हि लोक सुद्धा दःुखी झालीच. मी पुढे कािी हवचारणार 

इतक्यातच ती लोक घाई गडबडीने हतथून हनघनू गेली. मी मांहदरात गेलो. मांहदर तसे सहुस्थतीत 

िोते. जास्त िानी झालेली हदसत नव्िती. मग पुन्िा हतथून मी राजसदरेजवळ गेलो. जळत्या 

हसांिासनासमोर मी बसलो. दःुखी झालेले मन स्वतःशीच बोलू लागले. काय दशा केली माझ्या 

रायगडाची. कोण म्िणेल हि स्वराज्याची राजिानी िोती. टोपीकराांनी सववच उध्वस्त करून 

टाकले. ि ेतेच ति हजथां राजाांचा अहभर्ेक झाला िोता. ” राजा खासा जाऊन पािता गड बिुत 

चखोट…” िा तोच गड, श्रीमान रायगड. स्वराज्याचे ति व्िावे ते रायगडीच अशी मिाराजाांची 

इच्छा िोती आहण ते मिाराजाांनी साकार करून दाखवले.  
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इांग्रजाांनी रायगड पाडला खरा परांतु तो जमीनदोस्त करू शकले नािी. आजिी रायगडच्या 

हचरा, कडे, बरुूज, तटबांदी खांबीरपणे आपल्या पराक्रमाची साि दते आिते. कालिी रायगड 

इहतिासात ज्वलांत िोता, आजिी आि े आहण येणाऱ्या हकत्येक हपढयाांना तो आपल्या 

पराक्रमाची कथा साांगण्यास खांबीरपणे उभा रािणार आि.े 

लेखनसीमा 

  

रायगड, छायाचित्रकार – प्रफुल पिार 
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छत्रपती वशिाजी राज ेजन्मालाि आल ेनसत ेतर...  

- अतनकेि अिोक पाटील 

मुरुड जांतजरा, रायगड  

९२२६३६०७३३ 

     

 िमव, अथव, शास्त्र, पुराण, हवद्या ,शौयव, औदायव, प्रमे, हनसगव, सववभौम नैसहगवक सांपन्नता 

लाभलेला अखांड हिांदसु्थान शोभून हदसत िोता. िमव शास्रात पारांगत असलेल्या हिांदसु्थानावर 

तसचे हिांदसु्थानाच्या भहिवर शहि दवेता प्रसन्न िोती. हकत्येक दहैवस्थळे, हतथविेत्रे, मांहदरे, 

राजप्रासाद,े नद्या, घाटमागव, समुद्र आहण सह्याद्री या सवाांनी िी पहवत्र भूमी एखाद्या शृांगार 

केलेल्या सौंदयववती प्रमाणे शोभून हदसत िोती. नुकत्याच स्नान करून आलेल्या गभववती हस्त्रच्या 

गालावर तीळ शोभून हदसवा, त्याप्रमाणे हिांदसु्थानाच्या हशरपेचात एखाद्या मौल्यवान रत्नाप्रमाणे 

मिाराष्ट्र नावाचा मिान राष्ट्र स्वतःच्या सांपन्नतेचा हदमाख हमरवत िोता. कतृवत्ववान शरूाांची 

मनगटे भ-ूहलांगाला रिाचा अहभर्ेक घालत िोती. सातवािनाांनी लावलेला मिाराष्ट्र िमावचा 

वटविृ घरे िरू लागला िोता.हकत्येक राजसत्ताांनी मिाराष्ट्र अहस्मतेचा गरुड ध्वज उांचावर 

फडकत ठेवला, येथे रामराज्य केले. कारण त्याांची पाठराखण करणारा त्याांचा बाप खांबीरपणे 

साथ दते िोता, नाव िोत सह्याद्री. मात्र या सखुाच्या सागराला ओिोटी लागली. 

 

मिाराष्ट्र िमावची भगवी पताका उांचावलेला ध्वज परहकयाांच्या उरात सलू लागला. 

अहभमानाचा सवुणवदांड िळुीत हमसळण्यासाठी तसचे मसुलमानी िमावचे बीजारोपण 

करण्यासाठी उत्तरेतून मसुलमानी अत्याचाराचे वादळ मिाराष्ट्रावर घोंगाव ू लागले. मानवी 

रिाची चट लागलेल्या लाांडग्याप्रमाणे, हदल्लीतील सलुतानाांना मिाराष्ट्राच्या ऐश्वयव सुांदरीची 

भुरळ पडली. कािीच काळात मिाराष्ट्राच्या अिूची लिर वेशीवर टाांगण्यासाठी यावनी टोळ्या 
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िाव घवे ूलागल्या. त्याांचे नेततृ्व करीत िोता अल्लाउहद्दन हखलजी. तेंव्िा पासनू सरुु झाला 

मिाराष्ट्रात मतृ्युचा िािाकार आहण खळेली जाऊ लागली रिाची रांगपांचमी. 

 

मिाराष्ट्राच्या रिणासाठी कसलेले बािुबली िातातील समशेरी ढाळुन यवनी अत्याचारापुढे 

बाांगड्या घालू लागल.े दवेहगरीच्या रामदवेरायाने आपली हप्रय राजकन्या जषे्टपल्ली िीला 

अल्लाउहद्दनच्या समोर राज्य रिण करण्यासाठी तराजतू जोखली (मिाराष्ट्र व मराठे) तेंव्िाच 

मिाराष्ट्राच्या अहस्मयतेचा मानहबांद ूिळुीत हमसळला गेला. ज्याांनी ज्याांनी स्वताच्या छातीचे 

कोट करून लढायचे ठरवले, आशा शांकरदवे रायाांसारख्या स्वाहभमानी रिाचे पाट वािु लागले. 

सह्याद्रीच्या अांगा खाांद्यावर नतृ्य करणाऱ्या नद्या रिाळल्या. बघता बघता सांपूणव मिाराष्ट्र 

यवनाांच्या दावणीला बाांिलेली गाय झाला. मात्र या सवव हिांसचेा, अत्याचाराचा उद्दशे केवळ 

लूट करणे नसनू हिांदसु्थानातील हिांदतु्व सांपवनू इस्लाम िमावचा प्रसार करणे िा िोता. मसुलमानी 

अत्याचाराचे घण मांहदरे, मतुी, हशल्पे यावर पडू लागला. मांहदरा समोर गाई कापून टाकल्या जात 

िोत्या. मिाराष्ट्र नावाच्या गोकुळातील गोग्रास सांपून आता गो-ग्रास सरुु झाला. 

 

एकामागोमाग यवनी अत्याचार चालू िोते पण त्याांना हवरोि करण्याऐवजी त्याांची भुक 

भागवली जाऊ लागली. पण ती भूक आता हवजणारी न्िवती. कारण त्या अत्याचाराच्या यज्ञात 

आिुती हदली जात िोती आपल्या आया बहिणींच्या अिूची. मसुलमानी राजवटीची पाच शकले 

उडाली. एखादी गरीब गाय लाांडग्याांच्या तावडीत सापडल्याप्रमाणे मिाराष्ट्र भूमीला हववस्त्र 

करून हतच े लचके तोडले जाऊ लागले. त्यातच भर घालत िोत े समदु्री लुटेरे, हसद्धी 

मिाराष्ट्रातील मलुी पळवनू नेऊन परदशेी हवकत. लाल तोंडचे इांग्रज व्यापार करण्याच्या उद्दशेाने 

येऊन येथील राजकारणात स्वतःच ेपाय रुतव ूलागले. पोतुवगीज जणू स्वत:च्या हिस्ती िमावच्या 

प्रचारासाठीच जन्माला आले िोत.े मसुलमान तर केवळ शरीरे नासवत िोत ेमात्र ि ेहिस्ती तर  

अांतःकरणे नासवण्यात अग्रेसर िोते. 
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स्वातांत्र्य काय असते ि ेसमजनू घणे्यासाठी पारतांत्र्य काय ह्याची ओळख असणे गरजचेे 

असते. जसे श्रीमांती, ऐश्वयव काय ि ेसमजण्यासाठी गरीबीचे दखु: समजनू घ्याव ेलागेल. ज्याने 

अांिारच पहिला नािी त्याला सयूावचे तेज कसे समजणार. म्िणुनच छत्रपती जन्माला येण्याआिी 

मिाराष्टाची राख राांगोळी स्पशव करुन पिाणे  गरजचेे आिे. त्यातूनच छत्रपतींची मिाराष्ट्राला 

गरज हकती िोती याची जाणीव िोईल. 

 

मांहदरे पाडणे, हस्त्रयाांची ित्या करणे, अिू लुटणे, पळवनू नेणे ि ेरोजचेच झाले िोते. हिांद ू

िमावत पहवत्र अशा गोमातेची कत्तल करून मांहदराच्या दारात फेकून दणे्यात येऊ लागले. 

िाम्िणाांस उपद्रव हदला जात िोता. हस्त्रयाांची हवक्री राजरोस पणे िोत अस.े हस्त्रया म्िणज े

सौंदयावच्या बाबतीत शांभर नांबरी सोने, त्यासदु्धा बाजारात “ पांचवीस िोनात पाच” हमळत 

असत.(हश.च.सा.ख.४/६२४) मांहदरे फोडून महशदी उभारणे यात मसुलमानी राज्य करते स्वतःला 

िन्य समजू लागले. अशा एक ना अनेक अिमी कृत्याांना मिाराष्ट्र सामोरा जात िोता. हिांद ूिमव 

हवनाशा करता परकीयाांनी चालहवलेल्या अत्याचाराची, कु्ररतेची कािी उदािरणे आपण पुढ े

पािूया. 

 

हशवपूवव काळातील मसु्लीम राज्यकत्याांनी केलेले अत्याचार – 

 

१. हवजापूरचा पहिला सलुतान इिािीम आहदलशिा ह्याच्या हस्त्रयाांशी असलेल्या अनैहतक 

सांबांिामुळे एका गुतरख रोगाने तो आजारी पडला िोता. (१५५७) हकत्येक वैद्य, िकीम झाले पण 

गुण येत न्िवता. पण रोग हदवसेंहदवस वाढत िोता. शवेटी वैद्याांनी िात टेकले. वैद्याांच्यात शक्य 
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नािी ि े समजताच आहदलशिाने त्या सवव वैद्याांना ित्तीच्या पायाखाली ठेचून मारले. 

(अचदलशाही घराण्यािा इचतहास) 

२. इ. १५८६ मध्य े पुणे प्राांतात जनाब मीर मिुम्मद इमान याने एकट्याने तेितीस मांहदरे 

उध्वस्त केली. (ऐचतहाचसक फारसी साधने १./८१) 

कसबे करकां ब येथील केवळ हिांद ूजनतेला शतेसारा सरकारी हतजोरीत जमा करण्यास सिी 

िोती. ती रक्कम योग्य वेळी भरू न शकल्यास त्या व्यिीस महुस्लम िमव हस्वकारण्याची सिी 

केली  जात असे. महुस्लम िमव हस्वकारल्यास शतेसारा कायमचा माफ केला जात अस.े एकां दरीत 

अप्रत्यि पणे सववसािारण जनतेला महुस्लम िमव लादण्यात येत िोता. (म सलमानी राज्यातील 

सनदापत्रे – मजहर ३३) 

३. जानेवारी १४०५, अमीदशिा घोरी ज्याला हदलावर खान म्िणून ओळखले जात असे. 

ज्याने भोजशाळा येथील पुरातन दवेी सरस्वतीचे मांहदर पाडून भोजशाळा मशीद उभारली. याच 

महशदीला जिाांगीर जामा म्िणून ओळख दऊे लागला. िीच कथा अहदना महशदच्या बाबतीत 

आिे तेथ ेदखेील हिांदूांचे हशव मांहदर िोते. (Hindu Masjid – 88) 

४. नाहशक येथील सुांदर नारायण मांहदर मोघलाांनी पाडले. या मांहदरात स्वतः चक्रिर स्वामी 

येऊन गेले िोत.े येथे मांहदर पाडून महस्जद बनवण्यात आली तसचे कबर दखेील िोती. (चश.ि.सा. 

२/३१४) 

५. ३ जलैु १६४४ रोजी, औरांगाबाद मध्य,े िडे जातीमिील एक स्त्री त्याच जातीच्या एका 

परपुरुर्ा सोबत गेली असता. हतच्या नवऱ्याने हतला व हतच्या साथीदाराला तेथील मसु्लीम 

कोतवाल याच्या समोर िजार केले. त्यावर त्या पुरुर्ाला चाबकाचे ७९ फटके हकां वा मसु्लीम 

िमव असे दोन पयावय दणे्यात आले. त्या व्यिीने चाबकाचे फटके नाकारून महुस्लमिमव 

हस्वकारला. त्याला तेथून सोडून दणे्यात आले. त्या हस्त्रला १० चाबकाचे फटके मारून हतच्या 

पतीच्या स्वािीन करण्यात आले व हतला साांभाळण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. (म घल 

अखबार खडं १, पान २४९) 
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६. रामशे्वर येथील मांहदर पाडून तेथे महशद बाांिण्यात आली. तेथील िाम्िणाांच्या शेंड्या व 

जानवी तोडून टाकण्याची मित्वाकाांिा मिुम्मद आहदलशिा याची िोती. (आचदलशाही 

घराण्यािा इचतहास) 

७. २७ हडसेंबर १६५४ मध्ये अफजलखान याने चौल येथील सवव हिांद ूमांहदरे पाडण्याची 

परवानगी हमळवली िोती. (फनाांडो-दा-हमराांडा या चौल येथील पोतुवगीस अहिकाऱ्याचे पत्र) 

तसचे अफजलखान याने जावळी येथील स्वारीच्या वेळी तुळजापूरातील भवानी मांहदर व भवानी 

दवेीची मतुी फोडून मांहदरात गाय कापली िोती. (ऐचतहाचसक पोवाड)े  

 

महलक अांबर याने हिांदवूर जकाते हिांदवूानी िा कर बसहवला िोता. 

 

जहझया – जहझया म्िणज ेकर. जो केवळ हिांद ूजनतेवर लादण्यात येत असे. परिमी (हिांद)ू 

लोकाांच्या रिणासाठी मसु्लीम राज्यकत्याांनी बसहवलेला िा कर िोता. जी व्यिी स्विमव सोडून 

महुस्लम िमव हस्वकारेल त्याला िा कर माफ केला जात अस.े हखलजी पासनू त ेऔरांगजबे पयांत 

सवव महुस्लम राज्यकत्याांनी जहझया िा जाचक कर हिांद ूजनते वर बसहवला. अकबर िा मात्र 

जहझया कर लादण्यात अपवाद िोता. 

हफरोजशिा तुघलक याने एके हदवशी काझीला हवचारल ेहक जहझया कर कसा वसलू केला 

जावा, काझी म्िणाले “ वसलुी अहिकाऱ्याने जर चाांदी माहगतली तर हिांदनूे सोने दयावे. वसलुी 

अहिकाऱ्याला वाटले हक हिांद ूच्या तोंडात घाण टाकावी तर त्या हिांदनूे शाांतपणे तोंड उघडून 

त्या अहिकाऱ्यासमोर उभे रािावे आहण त्याने टाकलेली घाण आपल्या तोंडात झलेावी”. 

(तारीख-ए-हफरोजशािी) वरील उदािरणावरून लिात येते हक जहझया ला सामोरे जाताना हिांदूांच े

काय िाल िोत असतील. असे एक ना अनेक प्रकारचे अत्याचार हिांद ूजनता सिन करीत िोती. 
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पण आता हतला जनता मानता येणार न्िवते. कारण हशल्लक िोती ती केवळ जीव असलेली 

शरीरे त्यात स्वाहभमान, स्विमव प्रमे, राष्ट्र भिी उरली नव्िती. 

 

वाणीच्या सतरखशृांगी मातेची पूजा कोणी करायची िा दोन िाम्िण घराण्यातील वाद सलुतानाने 

सोडवावा येथ पासनू िाम्िणाांनी कबरींची पूजा करावी. नवस सायास करावे तर कबरींसमोर, 

आपल्या पोराांची नाव े दखेील सलुतानराव, हपराजी, फकीरजी, शखेजी अशी मसु्लीम नावे 

ठेवली जाऊ लागली िोती. वाईच्या एका वेद पांहडताच े नाव हवश्वनाथ भट सलुतान िोते. 

(भा.इ.सं.म.ं अप्रकाचशत कागद ४४२०) 

सांगमशे्वराच्या एका वैहदकाचे नाव सौदागर भट िोते. या सवव पररहस्थतीच ेवणवन करताना 

हशवकवी कहवराज भूर्ण म्िणतात, “मोघली अत्याचार पािून हिांद ूदवे-दवेता लपून बसल्या 

िोत्या. हिांदनुा हपर-पैगांबर म्िणज ेदत्त- हदघांबर वाटू लागल ेिोते. सािु सांताांच्या सोडून आता 

फि रब म्िणज ेफि अल्लाचीच चचाव सववत्र चालू िोती. अशा वेळी जर हशवाजी राजा जन्माला 

आला नसता तर काशीची कला गेली असती, मथुरे मध्य ेमशीद झाली असती व सवाांची सुांता 

झाली असती. 

 

  हशवपूवव काळातील हिश्चन राज्यकत्याांनी केलेले अत्याचार – 

 

हिस्ती िमीय स्विमव प्रचार व परिमव सांव्िार ि ेिोरणच ठरवनू जन्माला आलेले िोते हक 

काय िा प्रश्नच सटुण्यासारखा न्िवता. हिांद ू हमवयाांना बाटवणे िा जणु  त्याांचा िाहमवक उपासनेचा 

एक भाग झाला िोता. त्या करीता गोव्यामध्ये िमव पररर्दा भरहवण्यात येऊ लागल्या. हिांद ूिमव 

हमटहवण्याचा व हिांदनुा बाटहवण्याचा प्रयत्न हिस्ती पाद्री करत िोते. 
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१.  ३० जनु १५४१ रोजी गोवा सरकारने एक फमावन काढले, “ आकाशातील दवेाने 

आम्िाांला आज्ञा केली आिे हक, हिांदूांची दवेळे पाडून तेथे चचव बनहवले जावेत. तसचे हिांदनूी 

हिश्चन िमव स्वीकारावा. जर हिांद ू याला तयार नसतील तर त्याांना िाहमवक डोईपट्टी कर 

बसहवण्यात यावा. पुढील फमावन १५४५ मध्य ेगोव्यातील मतूी पूजा बांद कराव्या, दवेळे पाडावी, 

िाहमवक उत्सव बांद करावे, िाम्िणाांना गावाबािरे िाकलून दयावे.  

२. जबुाव-द-अलबूककव  ह्या पाद्रीने १५४८ मध्ये फमावन काढले हक हिांदूांची पोथी पुराण े

जाळून टाकावी म्िणज ेहिांद ूिमावला आिार उरणार नािी. याचवेळी बारेट नावाचा हिस्ती िमव 

उपदशेक रस्त्याने जाताना कोणी हिांद ूभेटेल त्याला जबरदस्तीने बातरखीस्मा दते असे. व तो हिांद ू

बाटला असे जािीर करीत असे. 

(बाहतरखस्मा – िा चचव मिनू हदला जाणारा पहिला सांस्कार आि.े जी व्यिी येसचु्या नावान े

बाहतरखस्मा घतेे ती हिश्चन िोत.े िमाांतर करू इहच्छत व्यिी हकां वा नवजात बालकाच्या डोक्यावर 

ि ेपाणी हशांपडून त्याला हिश्चन केले जाते.) 

३. साष्टी प्राांतात (आताचे मुांबई) एका पाद्रीने १२०० हिांद ूदवेालये मोडून तेथील लोकाांना 

बाटहवले. तसचे तेथील मतूी पूजा बांद केली. 

४.  एखादा हिांद ूमलेा तर त्याच्या बायको व मलुाांनी हिश्चन िमव स्वीकारावा तरच त्याांना 

वहडलोपाहजवत मालमत्ता हमळेल. नािीतर ती सवव मालमत्ता सरकारी खहजन्यात जमा िोईल. 

असा िुकुम १५५९ मध्य ेहनघाला. हिांद ूिमावतील कोणत्यािी व्यिीने घोड्यावर हकां वा पालखीत 

बसू नये. असे केल्यास त्याांना १० रु. दांड आकारण्यात येत अस.े 

५.  गोव्यात “ अांगी तलेाची डगली घालुन जाळले”. असा उल्लेख आिे. अांगातील वस्त्र 

तेलात हभजवनू ती अांगात घालून त्याांना आग लावली जात असे. (The Goa Inquisition – 

हप्रयोळकर) 
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६.  गोव्यात १५६७ मध्ये पहिली िमव पररर्द भरहवण्यात आली. या पररर्दमेध्ये ठराव झाला 

हक, हिांद ूिाम्िण, जोशी, गुरव त्याच बरोबर मसु्लीम काझी याांना गोव्याच्या बािरे िाकलून 

दणे्यात यावे. हिांद ूवैद्याांचे और्ि कोणी घ्यायचे नािी.हिांद ूदयानां कोणी ठेव ूनये. वसई मध्ये प्रभू 

समाजाच्या लोकाांना कोणी कामावर ठेवायचे नािी. 

७.  हिांदूांच ेदवे फि दवेळात हकां वा मतूी मध्य ेनसनू त ेझाडा पानात सामावलेले असतात. 

म्िणून हिांद ूिमावत पहवत्र अशा झाडाांची कत्तल सरुु झाली. वड, हपांपळ, चांदन, औदुांबर, नारळ 

हि झाडे मळुापासनू तोडली जाऊ लागली. हिांदनुी कपाळाला हकां वा छातीला चांदनाची उटी हकां वा 

गांि लावायच ेनािी. (हिश्चन िमवगुरूां नी हिांद ूिमावतील जनतेवर लादलेली िी जबरदस्ती आजिी 

हिांद ू िमावतील हस्त्रया आवडीने आांहगकारतात. गांि न लावण्याचे अनुकरण अजनूिी हिांद ू

समाजात केले जाते.)  

८.  िाम्िणाांनी जानवे घालायचे नािी. मात्र ह्या ठरावात भटाांची शेंडी वाचली िोती. पण पुढ े

भटाांनी शेंडी ठेव ूनये िा ठराव ठरला. तरीिी िाम्िण कर भरून शेंडी ठेवीत असत. (या कराराची 

मळू प्रत पोतुवगालच्या ‘येव्लोर’ येथील ग्रांथ सांग्रिालयात ठेवण्यात आली आि.े)  

९.  सन १५६४, वसई मध्य े हिांद ूजनतेने गोकुळ अष्टमी चा सण साजरा करू नये म्िणून 

क्रीस्ताव-द-कोस्त या पाद्रीन ेतेथील कृष्ट्णाचे मांहदर पाडले. मतूी जाळल्या, गाय मारली व हतचे 

रि मांहदरात व मांहदराच्या पररसरात हशांपडले. तसेच त्या गाई च्या मासाचे तुकडे तळ्यात फेकून 

दणे्यात आले. िी िकीकत फ्राहन्सस-द-सौद या हिश्चन इहतिास लेखकाने हलिून ठेवली 

आिे.याच वेळी वसई मध्ये ५-६ िजार हिांद ूलोकाांना बाहतरखस्मा च ेपाणी पाजनू बाटहवले. 

१०. सन १५३२-१५५२ या कालखांडात वसई ते ठाणे या भागातील २०० दवेळे पाडून दिा 

िजारच्यावर वर लोकाांना बाटहवले गेले. 

कान्िरेीची मठाच्या हतसऱ्या लेण्याचे पोतावन सेंट मायेकल याचे चचव बनहवले गेले. मांडपेश्वर 

च ेमांहदर पाडून चचव बनहवण्यात आला. 
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११. फादर थॉमस स्टीफन नावाचा िमव प्रचारक िोता. त्याने हकत्येक लोकाांना बाटहवले. 

हिस्त पुराण नावाचा ग्रांथ याने १५४९-१६१९ या कालखांडात हलहिला. िा ग्रांथ हिांद ूपुराणाांपैकी 

आिे असे खोटे भासहवण्यात येऊ लागले. (हिांद ूिमावत केवळ १८ पुराणे आिते. हिस्त पुरण 

नावाचा कोणतािी पुराण हिांद ूिमावत नािी. पण ि ेमाहित असायला हिांदनुा हिांदतु्वाची जाणीव 

रािीली कुठे िोती.) 

हिश्चन व मसु्लीम िमव जाचाच्या जात्यात हिांद ूिमव भरडला जात िोता. त्यातून आता बािरे 

पडणे हिांदनुा केवळ अशक्य झाले िोते. हिांदूांची हपळवणूक, अत्याचार, िमव हवनाश, करण्यात 

मसु्लीम हक   हिश्चन अग्रेसर ि ेठरहवणे अहतशय कठीण आिे. जलूुम अत्याचार करणाऱ्याांचे 

तळवे चाटण्यात हिांद ूसमाज कसलीिी कसर ठेवत न्िवता. 

भगवांतान ेगीतेत साांहगतल्या प्रमाणे,  

पररत्राणाय साधनूां चवनाशाय ि द ष्ट्कृताम् । धमनसंरथापनाथानय सम्भवाचम य गे य गे ॥  

 

िमावचे रिण करण्याकरीता ईश्वराने हशवनेरी गडावर हजजाऊ नामक वाहघणीच्या पोटी जन्म 

घतेला. नाव ठेवले हशवाजी. हजजाऊच्या कुशीत आहण सह्याद्रीच्या मशुीत वाढलेल्या 

हशवरायाांच्या स्वराज्याचे वारू चौफेर उिळू लागल.े अज्ञान, अांिश्रद्धा, गुलामहगरीच्या घाणीत 

हिांद ूसमाज रवरव करणाऱ्या हकड्याांप्रमाणे मोजला जात िोता. पारतांत्र्याच ेशणे तोंडाला फासनू, 

झोपेचे सोंग घणेाऱ्या हनलवज्य व लाचार  हिांद ू समाज्याच्या कां बरडयात लाथा घालून जागे 

करण्याचे “ न भुतोनभहवष्ट्यती ‘ असे कायव हशवरायाांनी केल.े आत्मसन्मान गमावनू बसलेल्या 

हिांदनुा ताठ मानेने जगायला खऱ्या अथावन े हशकहवले त े छत्रपती हशवरायाांनीच. िमव यज्ञात 

प्राणाांची आिुती दते नवहनहमवतीच्या अनोख्या पवावला सरुुवात झाली. त्या पवावच ेनाव िोते 

स्वराज्य. 
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स्वराज्य नावाच्या भूकां पाचा झटका हिस्ती व मसु्लीम िमव प्रचारकाांना एवढा बसला हक, 

हशवाजी नावाच्या वादळाने त्याांची पळता भुई थोडी केली. त्याची एक न अनेक उदािरणे 

इहतिास डोळ्यासमोर उभी करतो. 

 

१. शिाजी राज्याांनी आहदलशािी सत्तेशी माांडलेले बांड मोडून काढण्यासाठी आहदलशािी 

सरदार रायराव (मराठीच िोता) यान ेगाढवाचा नाांगर पुण्यात हफरहवला. मात्र त्याच आहदलशािी 

सत्तेची नांगेमोड करीत, पुण्यात हशवरायाांनी सोन्याचा नाांगर हफरवनू, आहदलशािी सत्तेहवरुद्ध दांड 

थोपटले. 

२. खळोजी भोसले (शिाजी राज्याांचे सख्खे चुलत भाऊ) याांची पत्नी गोदावरी हिला 

मोघली सरदार मिाबत खान याने पळवनू नेली. एकटी गोदावरीच काय,  

चकती ग जररणी, ब्राम्हणी भ्रष्टववील्या | चकती शांम खी जहाजीं फांकावील्या  

चकती एक दशेांतरी त्या चवकील्या | चकती स दंरा हाल होवोनी मले्या || (समथन रफ ि काव्य) 

हिांदूांच्या दवेळातील मनाचे स्थान असलेल्या हस्त्रयाांची अविलेना करणाऱ्याांना वेठीवर 

आणण्यास हशवरायाांनी सरुु केल.े, राांझ्याच्या पाटलाने बदअमल केला. (चश.ि.सा.२/२३९) 

हशवरायाांनी न्याय केला. त्या पाटलाचे दोन्िी िात पाय तोडून टाकण्यात आले. 

सन १६४७-४८ साली मोरेश्वर गोसावी सांबांिी पत्रात छत्रपती हशवाजी राजे हलहितात, 

मिाराज गो-िाम्िण प्रहतपालक आितेी, गाईची प्रहतपाल केलीया बिुत पुण्य आि.े(चश.ि.सा.ख ं

३/५३४). गायींची केल्या जाणाऱ्या ददुवशलेा ि ेउत्तर िोते. 

३. िमव मग तो कोणतािी असो, उगाच परिमावची अविलेना मिाराजाांनी किीच केली नािी. 

पुण्यातील दग्यावची व महशदींची व्यवस्था मिाराजाांनी पूवववत चालू ठेवली. (पेशवे दफ्तर 

३१/१८) पण मिाराजाांनी स्वतः िून कोणत्यािी महशदीला इनाम हदले नािी हकां वा कोणतीिी 
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मशीद बाांिली नािी. हिांद ूिमावची अविलेना करणाऱ्याांना वाटणीवर आणण्याचे प्रमखु कायव 

हशवरायाांनी केले. 

४. अली आहदलशिा, अफजलखान स्वारीच्या वळेी आपले वाटणाऱ्या सरदाराांना पत्र 

पाठवतो, हशवाजी मळेु कोकणातील मसु्लीम िमावच्या प्रचाराला अडथळा  हनमावण झाला आिे. 

५. हशवरायाांनी राजे जयहसांगाला हलहिलेल्या पत्रातील कािी उल्लेख मिाराजाांचा हिांद ू

िमावबद्दल चा अहभमान अगदी स्पष्ट िोतो. राज ेजयहसांगाला साांगतात, तुझ्या तलवारीत पाणी व 

घोड्यात दम असले तर इस्लामचे मळू तू  खोदनु टाक. आम्िी लोकाांनी यावेळी हिांद,ू हिांदसु्थान 

व हिांदिूमव याांच्या रिणाचे प्रयत्न केले पाहिजते. तुकाांचा जवाब तुकीतच द्यायला िवा. मघे 

सारख्या गजवना करणाऱ्या सहैनकाांनीशी मसुलमानाांवर तलवारींचा वर्ावव करून “ सवव दहिण 

दशेाांच्या पाटावरून इस्लाम चे नाव व हचन्ि िवुनू टाकेन. (चश.प.सा.सं. १०८२) 

६. परराज्या कत्याांनी जथेे जथेे हिांद ूिमावचा खळे केला तेथ े हशवरायाांनी आपले रौद्र रूप 

िारण केले. ह्याचे वणवन करताना परदसेी प्रवासी फ्रायर साांगतो, हशवाजी िा हिांद ूअसल्यामुळे 

त्याने ह्या महशदी पडल्याच असत्या परांतु तसे न करता, त्या महशदी बाांिणायाांना त्याांचा वापर 

करता येऊ नये म्िणून हशवाजीने शिरातील सवव महशदींचे रुपाांतर िान्य कोठाराांमध्ये केले आिे. 

७. समोहत्तरपेरूमल याचे दवेालय पडून मसुलमानाांनी महशदी बनहवल्या िोत्या. हशवाजीने 

त्या दोन्िीिी महशदी नष्ट केल्या. तेथे हशवाच्या दवेळाांची पुनः प्रहतष्ठापना केली. 

ह्या सवव गोष्टींचा आशय पािता लिात येते हक, हशवरायाांनी जो मसु्लीम िमव प्रचाराला मोडा 

घातला. त्यामुळे मिाराष्ट्रातील हिरव्या वादळाला सरुुां ग लागल.े ह्या सरुुां गाची झाळ हिचन िमव 

प्रसारकाांना लागायला वेळ लागला नािी. 

८. गोव्याच्या व्िोईसराय ने हिश्चन िमव न स्वीकारणाऱ्याांना गोव्याच्या बािरे काढण्याचे 

आदशे हदले. मिाराजाांनी बादशे वर स्वारी केली. चार पाद्री पकडून आणले व त्याांना हिश्चन 

िमव सोडून हिांद ूिोण्याचा सल्ला हदला. त्याांनी तो नाकारला.मिाराजाांनी तत्काळ त्या चारिी 
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पाद्रींची मुांडकी मारली. (चश.प.सा.स.ं ११८६) .हिांद ू िमव बडुहवणायाांचा मिाराजाांनी वेळीच 

समाचार घतेला आिे. मग ते कोणीिी असो. वेळीच फोडून काढणे िा एकाच उपाय अवलांबला. 

जशास तसे िी एकाच रीत. 

 

हशवाजी मिाराज जसे शरू,पराक्रमी, राष्ट्र भि िोते तेवढेच कट्टर हिांद ूिमावहभमानी िोते. 

याची प्रचीती िने्री रेहवांगटन या इांग्रज अहिकाऱ्याने केलेल्या उल्लेख वरून येते. तो मिाराजाांचा 

उल्लेख “ General of Hindu forces” म्िणज ेहिांद ूसनेाहिपती म्िणून करतो. ह्या इांग्रजाांना 

दखेील मिाराजाांनी भगव्या रांगातील तेज दाखवनू हदले. 

 

मिाराजाांच्या इतर गुणाांबरोबर िट्टी स्वभाव िा गुण दखेील प्रकर्ावने पािायला हमळतो. िो 

मिाराज िट्टीच िोते. पण तो िट्ट िोता स्वराज्य स्थापनेचा, स्विमव रिणाचा िट्ट त्याांनी पुरेपूर 

जोपासला. 

हिश्चनाांनी नॉवे येथील सतरख कोटेश्वराचे मांहदर पाडल,े मिाराजाांनी त ेमांहदर परत तेथेच बाांिले. 

(स्विमवप्रमेी हशवराय) परराष्ट्राशी चालणाऱ्या व्यापारामळेु आपल्या भार्ेत अरबी, उदूव, फारसी 

शब्द येऊ लागले िोते. मिाराजाांनी आपल्या भार्ेचा पुरस्कार करीत राज्यभार्ाकोर् िा ग्रांथ 

हलिून घतेला. (स्वभार्ाप्रमेी हशवराय) रायगडावर राज्याहभर्ेकाला आलेला वकील साांगतो, 

उद्या तिाच्या कलमाांवर चचाव िोईल. त्याची मराठीत भार्ाांतरे करून हदली आिते. त्यापैकी 

इांग्रजी नाणी स्वराज्यात चालवण्याच्या कलमावर हशवाजीने आिेप घतेला आि.े हशवाजी 

स्वतःची टाांकसाळ काढणार आिे. (आहथवक वदृ्धीसाठी मिाराजाांनी अवलांबलेले व्यापारी 

िोरण) नेताजी पालकराांना जाणून बजुनू मसु्लीम करण्यात आले िोते. मिाराज जर 

सवविमवसमभाव मानणारे असते तर नेताजी कोणत्या िमावचे आिते कािी फरक पडत न्िवता. 

पण मिाराजाांनी त्याांना हिांद ू करून घतेले. (स्विमवप्रमेी हशवराय) समथव रामदास आपल्या 

दासबोि ग्रांथात राजा कसा असावा त्याचे वणवन करताना साांगतात, गचनमांच्या दखेता फौजा l 
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रणश रच्या फ रफ रती भ जा l ऐसा पाचहज ेकी राजा | कैपैक्षी परमाथी l राजा िा केवळ  रणाांगण 

गाजहवणारा नकोय तर परमाथावची जाण असणारा दखेील िवा आि.े परमाथव, स्विमव, स्वराज्य 

ह्या सवव पारड्यात हशवराय तांतोतांत तोलले गलेे. हशवराय ि ेकेवळ रणाांगण गाजहवणारा राजा ि े

हवसरून इतरत्र पहिले तर दशे प्रमे, स्वदवे हनष्टा, जोपासणारी एक हवचारिारा आपल्या नजरेत 

पडते. हजने हिांद ूिमव व हिांदसु्थानाला ताठ मानेने जगायला हशकवले. नािीतर. 

 

काशी की कला जाती | मथ राम ेमचरजद होती | 

अगर चशवाजी ना होते | तो स न्नत, होती सबकी।। 

 

  

एका चििभक्ताच्या घरी चभुंतीिर रेखाटलेले चित्र  
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सह्याद्री आतय हाक..... 

- मांदार अनांि तदवेकर 

                 सह्याद्रीची आतव िाक िी, 

द ेमला तू सटुकारा!... 

बोचून खातील आत्ता मज, 

कोल्िे -कुत्रेसम जनसारा....।  

         कागदकपटे बिुल उरावरी, 

हसगारेट थोडकी जळती डोंगरदरी ..!.  

हकत्यक काचा मज टोचती, 

ि ेपािुणी कशी असले शाांती हशवमांदीरी!... 

 

टाक्याां मध्ये पाय टाकून मौज गनीम करी, 

तलावाांची तर ऐशी दशा लोक डुांबनूी घाण करी!... 

ते मज अमतृ असे ,नस ेफि जल,  

उद्याचा गड राखतो मी त्याचा रखवाल!... 

         दगुववीर ते झाले पूववज, 

नस ेभ्राांत आपल्या मनी!... 

खडकाांना िी आला िुांदका, 

शौयव पािुणे त्याांचे रणी!... 

 

अटकेपार िा भगवा ध्वज, 

घऊेन मावळे दौडले खाांद्यावरी!... 

टपटप टपटप टापाांनीिी, 

इथला इहतिास हलहिला भुवरी!... 
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पाण्यािं टाकं 

- हृषीकेि िगवान पाटील, पालघर 

सहसांस्थापक आतण सांचालक, MTM      

 

(१) 

           नोकरीहनहमत्त परराज्यात रािणाऱ्या त्याने हकत्येक महिने सह्याद्री पाहिला नव्िता. 

गावी आल्या आल्या लगेचच त्याने एखादा गड तरी करायचाच म्िणून हनणवय घतेला. 

पाठीवरच्या बगॅेत 4-5 हलटर पाणी आहण खायचां सामान घऊेन त्याने तडक एका अपररहचत 

अश्या हकल्ल्याच्या हदशनेे मोचाव वळवला. 

           दोन-अडीच तासाच्या चढाईत तो खपू थकला. हकल्ला अगदीच हनमवनुष्ट्य वाटत 

िोता. अनेक हदवस कोणी येऊन गेल्याची हचन्ि हदसत नव्िती. मागाववर कुठल्यातरी शाळेतील 

मलुाांनी केलेली विृलागवड सकुत चालली िोती. त्याने बगॅेतून पाणी काढून हदसले त्या झाडाांना 

द्यायला सरुुवात केली. वर जाईपयांत जवळपास सववच पाणी सांपून गेलां िोतां. 

           पायथ्याच्या आजोबाांनी साांहगतल्याप्रमाणे गडावर एक पाण्याचां टाकां  िोतां. याने वर 

पोिोचताच पाणी शोिायला सरुुवात केली. मागचा एक तासभर त्याच्याकडे पाणी नव्ितां. गळा 

कोरडा पडला िोता. अचानक समोर टाकां  हदसल्याने तो िरखनू गेला. त्याने टाक्याच्या हदशनेे 

िाव घतेली. मोठ्या तोंडाची बॉटल टाक्यात बडुवली आहण बािरे काढून सरळ तोंडाला 

लावली. घोटभर पाणी प्यायलां नसले तोच त्याने बॉटल ओठाांपासनू वेगळी केली. बॉटलमध्ये 

टाक्यातील कोणाचीतरी अांतववस्त्रे आली िोती. त्याने टाक्यात डोकावनू पाहिलां. टाकां  कपड्याांनी 

आहण कचऱ्याने भरून गेलां िोतां. तो हतथेच महूच्छवत िोऊन पडला. 
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(२) 

 

             हवकें डला कािीतरी वेगळां करायचां म्िणून हतघाांनी हमळून रेकचा प्लॅन बनवला. 

हकल्ला ठरला. बगॅ भरल्या. कोहल्ड्रांक्स, खाऊ आणखी बरांच कािी बगॅेत कोंबलां गेलां. 

             सकाळची पहिली बस उहशरा उठल्याने सािहजकच िुकली. तरीिी दसुरी बस 

पकडून गडपायथा गाठला हतघाांनी. पायथ्याला रािणाऱ्या काकाांच्या मते गड सर करण्यास 

हनदान अडीच-तीन तास लागणार िोते. 

             तीन तास चढत जाण्यापेिा रोप वेचा मागव सोपा पडेल असां हतघाांचांिी मत पडलां. 

तासभर राांगेत उभे राहिल्यानांतर त्याांचा नांबर आला. 

             तासभर राांगेत उभां रािून भयांकर उकडत िोतां. त्यात गडमाथ्यावर भयांकर आग 

ओकणारा सयूव. अांगातून घामाच्या िारा हनघत िोत्या.त्याांच्या नजरा थांडाव्यासाठी कािीतरी 

शोित िोत्या. तोच त्याांच्यातलां कोणीतरी ओरडलां, "अरे त ेबघा पाण्याचां टाकां  !" 

             टाकां  हदसतािणी हतघाांनीिी पाठीवरच्या बगॅ जागीच टाकून हदल्या. तडक 

टाक्याच्या हदशनेे िाव घतेली. पुढ-ेमागे कािीिी न पािता सरळ कापड्याांसहित टाक्यात उड्या 

घतेल्या. अांगावर थांड पाणी पडल्याने त्याांना भारी वाटत िोतां. 

             'िाप' आवाज ऐकून गड सांविवन कायव करून माघारी परतणारी माणसां टाक्याच्या 

हदशनेे पािू लागली. हपण्याचां पाणी असलेल्या टाक्यात मनसोि डुांबणारी माणसां पािून त्याांनी 

डोक्यावर िात मारला.  
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सह्याद्री 

- अांजुश्री मतहपि नलावडे 

 

             

 

 

 

पथृ्वीवर जशी वातावरण हनहमवती िोत गेली तसतसा हतचा भूभाग वेगवेगळ्या भूखांडाांमध्ये 

हवभाहजत िोऊ लागला अन भूगभावतील प्रहक्रयाांमुळे पववताांची हनहमवती झाली! जगात असे अनेक 

नावाजलेले पववत आिते पण सगळ्यात हनराळा भासणारा, अगदी थाटामाटात हमरवणारा तो 

एकच आपला सह्याद्री!! िरती मातेवर पिुडलेला हतचा अजस्त्र लेक सह्याद्री. नावातच हकती 

औदायव आिे बघा ना! सह्याद्री-उदार!   

 

             सह्याद्रीने सिा राज्य व्यापली आिते(गजुरात, मिाराष्ट्र, गोवा, कनावटक, केरळ, 

ताहमळनाडू-१६००हकमी). हतथल्या इहतिासात सह्याद्रीचां मोलाचां योगदान. सह्याद्री जसा 

भौगोहलक दृष््टया समदृ्ध आिे तसाच ऐहतिाहसक दृष््टया सदु्धा! अहत प्राचीन काळापासनू इथल्या 

राज्यकत्याांनी सह्याद्रीच्या राांगडेपणाचा उपयोग करून राज्यकारभार चालवण्यासाठी त्याच्या 

कड्याकपाऱ्याांचा योग्य रीतीने उपयोग करून घतेला. कलाकाराांनी, कामगाराांनी सह्याद्रीच्या 

पार्ाणत प्राण फुां कले. सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेल ेत ेगडहकल्ले, हशल्पकामे असलेली मांहदरे 

आज करोडो भारतीयाांच्या मनात घर करून आिेत. ह्या आपल्या सह्याद्रीने आपला उत्कर्ावचा 
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काळ सदु्धा पाहिलाय आहण रिरांहजत इहतिासाचा सदु्धा! अनेक पराक्रमी योद्धा इथे िोऊन गेले 

अनेक नामी कलावांत. त्याांचा इहतिास आपल्याला इथल्या गडहकल्ल्याांतून अन हशल्पकामातून 

पािावयास हमळतो. हशवरायाांनी तर शनू्यातून स्वराज्यहनहमवती केली ती सह्याद्रीचा युिीने योग्य 

उपयोग घऊेनच! कडेकापरे, घाटवाटाांचा उपयोग करून गहनमी काव्याने शत्रूला शि दऊेन 

आपली जमीन स्वातांत्र्य केली. असा िा सह्याद्री अबोल वाटत असला तरी आपण ऐकलां तर 

खपु बोलका आिे.  

 

           सह्याद्रीमुळे आपल्या भारत मातेला अफाट फायद ेझालेत. अनुकूल पजवन्यमान, 

नानाहवि वनस्पती, और्िी, प्राण्यासाांठी सांरहित गदव जांगले. कायकाय नािी हदल आपल्याला 

सह्याद्रीने! इतर पववत, हशखरे सर केली जातात पण सह्याद्रीच्या बाबतीत तस नािी तरुणाई, हजद्द, 

प्रमे, आवड, नेततृ्व, सािस, इहतिास, भूगोल ह्याांची साांगड फि सह्याद्रीतचां बघावयास हमळते.  

सह्याद्रीत हफरणाऱ्या लोकाांना सह्याद्री त्याांचां घरचां वाटत.त्याांना हवचारलांत तर त ेबोलतील जगणां 

िी सह्याद्री अन जगायला हशकवणारा सदु्धा सह्याद्री. खरांय ि े त ेगडहकल्ले, घाटवाटा, हतथे 

भेटणारी माणसां, त्या सह्याद्रीतल्या खड्ेयापाड्याांत भेटणारी माणसां आयुष्ट्य जगणां हशकवनू 

जातात.  

 

     तुम्िी िी अनुभवा सह्याद्री. इथे आल्यावर जगणां काय असत त ेतुम्िाला िी कळेल.  

आपण सह्याद्रीची काळजीपूववक सरै करत रािू, आनांद लुटत रािू, हतथे जगत रािू, इथला 

भव्यहदव्य इहतिास अभ्यासत रािू. आपल्या पुढच्या हपढीला सह्याद्री गाथा ऐकव.ू 

सह्याद्रीमिल्या ऐहतिाहसक वारशाांना जपू आहण आपल्याला हमळालेल्या ह्या अनमोल 

सह्याद्रीरुपी हिऱ्याचां सांविवन करू.  
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िकिा 

- प्रिाांि िाांगडे 

७२०८५६००४२/ ७०२१२४९५९८ 

 

 

 

गोष्ट असले सात आठ वर्ाांपूवी ची. आम्िा तीन हमत्राांच्या वेड्या िाडसाची. कािीश्या 

फाहजतीची.. पण भूतकाळात डोकावनू काय कमावलां काय गमावलां याचा हिशोब माांडताना या 

पानावर आलो की रेंगाळायला िोतां.. आठवणींच्या सखुद डोिात डुांबत डुांबता रात्रीच्या हमट्ट 

काळोखात मािुलीची वाट चालणारी आमचीच पावले मला ऐकू येऊ लागतात. 

करायला गेलो गणपती अन् झाला मारुती म्िणतात नां..  

पण आता करायला जाणारे जर आमच्यासारखे म्याड असतील तर गणपतीचा मारूतीच 

काय, प्रजापती हकवा अगदी मिशे भूपती सदु्धा िोईल.. तर ि ेआम्िी म्िणज ेकेटू, बनेू आहण 

मी. िी तीन माणसे जगात कुठेिी एका हठकाणी आली तर जो कािी इहतिास घडणार तो अपूवव 

असतो ि ेसाांगायला नको. 

आमच्या अदम्य उत्सािाला कुठेतरी वाट काढून द्यावी म्िणून रात्री trekking करावी असां 

ठरवलां. बनेू एकदा रायगडावर रात्रीचा गेलेला. तेव्िापासनू त्याच्या मडॅ डोक्यात ि ेअसां चक्र 

हफरत असणार हक night trek करायचा. आम्िाला ि ेअसलां कािी नवीन िवांच असणार. मग 

काय मी एका पायावर तयार. फोटो काढायची केटूला फार िौस. कॅमेरा आिे म्िटल्यावर तो 

कुठेिी यायला तयार िोईल. मािुलीचा हकल्ला... वर जायचा रस्ता आमच्यापैकी कुणाला 

माहित नािी. सांध्याकाळच्या आिीच गड चढायला सरुुवात करावी आहण वर पोचून हतथांच 
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मकु्काम करावा असा बते ठरला. रात्रीचा रेक आम्िाला नवीनच.. नवीन कािीतरी  करतोय 

याची िुांदी मनावर.. 

नेिमीप्रमाणे हनघताना मला उशीर. पण त्यामुळे ह्या दोघाांनी मला फोन करून सातशे 

अठ्ठावन्न गोष्टी घ्यायला साांहगतलेल्या. त्याने माझी सॅक िी अश्शी टम्म फुगलेली.. 

लोकल ने आसनगाव – हतथून शिापूर – अन् मग बस ने मािुली.. असा बते ठरला. बस 

स्टॅ ांड, रेल्वे स्टेशन या गोष्टी फि हसनेमात चाांगल्या असतात. मािुलीला जाणारी बस पाहिल्यावर 

ती िक्का न मारता हकती हकलोमीटर चालू शकेल याचा अांदाज करून बसलो. बसमध्ये तुरळक 

लोक. अांगावर अठरा हवश्वे दाररद््रयाच्या सवव खणुा..मोबाईलसकट!! हकतीतरी वेळ झाला बसनू 

तरी बस हढम्म िलायला नािी. ‘युगाांमागूहन चालली रे युगे िी, करावी हकती ड्रायव्िरा वांचना..’  

शवेटी एखाद्या जख्ख म्िाताऱ्याला मोठ्याने खोकल्याची उबळ यावी तसले आवाज करून 

बस सरुु झाली... 

 शिराची बगेडी िवा मागे पडली अन् गावचा अस्सल रानवारा आत हशरला. मागे पडणारी 

कौलारू घरे, गुराांचे गोठे, परतणाऱ्या बलैाांच्या गळ्यातल्या वाजणाऱ्या घांटा...आहण कुण्या 

मिान कानसनेाच्या मोबाईलने मोठ्याने गळा काढला. कुठून आणतात असली गाणी ि ेलोक?  

 ‘तेरे प्याऽ रमे हदल्दी वान्ना िय, तेरे प्याऽ रम ेहदल्दी वान्ना..’ आवाज तर इतका सरेुल की 

ज्ञानेश्वराांनी वेद वडवलेल्या रेड्याला competition..  त्यात तो ऐकणारा प्रत्येक ‘िय’ सोबत 

आपली मान बगळ्यासारखी मागे पुढे िलवणार.. ऐकून आहण पािून वैताग आला नुसता..  

असो. 

उतरलो तरी डोक्यात तेच. हदल्दी वान्ना.. मडॅ..! 

एव्िाना अांिार पडलेला. पायथ्याला उतरणारे आम्िी हतघांच. आम्िाला पािून हतथल्या 

मांहदराशजेारच्या झोपडीत रािणारे बाबा बािरे आले. बस परतीला हनघाली.. आमचे बते ऐकून 

बसच्या ड्रायव्िरला आम्िी हिरोच वाटलो एकदम! 
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“दम आि ेरे पोराांनो तुमच्यात.. रात्रीचां गड चढताय म्िणज.े.!”  

माझी छाती हवतभर पुढे..  

“जनावर हदसला का पलू नका जागच.ेवाट ठाउकाय का वर जायची?” 

“नािी पहिलीच वेळ.” 

“रात्रीचा थाांबा हक मग मांहदरान्.. सकालशाला हनांगा..” बाबा. 

“नको जातो की. आताशा ७ वाजलेत. ९ वाजशेी पोचतो गडावर.” आम्िी. 

“बरायां मांग..डावीकरला रस्ता िरा” 

सकाळी येतो असां त्या बाबाांना साांगून, दशवन घऊेन वर हनघालो. गावातले दोन-तीन कुत्रे 

आमच्यासोबत थोडां अांतर चालत आले. नांतर त्याांनी त्याांचा रस्ता िरला, आम्िी आपला. 

हतघाांची पहिली वेळ. वर गेल्यावर काय काय करायचां याचां प्रत्येकाच्या डोक्यात एक चक्र सरुु.. 

मला मोकळ्या आभाळाखाली झोपून, मस्तपकैी कानात earphone टाकून बलेा शेंडेच्या 

गोग्गोड आवाजातली गाणी ऐकत आकाशातले तारे मोजायचे िोते. केटूला-त्याच्या मते-

खणखणीत, बलुांद (आहण आमच्यामते भसाड्या) आवाजात पोवाडे म्िणायच े िोती. 

बने्याला हतथले दगड एकमकेाांवर आपटून अग्नीचा शोि लावणारा, शकेोटी करणारा 

आहदमानव व्िायचां िोतां. 

मािुलीचा हकल्ला.. आजबूाजनूे तानसा अभयारण्य.. त्यात जांगली जनावरे आिते असां 

ऐकून िोतो. पण या सवव अफवा आिते असा आमचा ठाम हवश्वास.. 

माघाच्या थांडीच ेहदवस. लवकर अांिार पडलेला. हतघाांकडे हमळून एक चाकू, आहण दोन 

बटॅऱ्या. पुढे चालेल त्यानां चाकू िातात ठेवावा असां ठरलां. एका िातात बटॅरी, दसुऱ्या िातात 

चाकू, आहण पाठीशी दगडासारखी जड सकॅ असा मी सवावत पुढे. (वाघ एकला राजा).. केटू 

मध्य ेआहण मागून दसुरी बटॅरी (चायनामडे) घऊेन बनेू.. हनघालो. दोन्िी बाजनूे गदव झाडी. मिनू 
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जाणारी पायवाट आम्िाला घऊेन जात िोती.. डोंगराच्या कुशीत.. गजबजलेल्या जगापासनू 

दरूदरू.. 

एक अनाहमक आनांद, भीतीचा लवलेशिी नािी आहण प्रचांड उत्साि अशा आवेशात तीन 

हशलेदार हनघाले..! अांिार आणखी दाट िोत चाललेला. दरुून येणारे आवाज हवरत चाललेले. 

ज ेथोडे ऐकू येत त ेगूढ िोत चाललेले. वारा पडलेला. झाडे हचत्रासारखी स्तब्ि. त्यात तो किीिी 

न पाहिलेला हनळसर अांिार. बटॅरीच्या उजडेात फि पुढची दोन पावले ठेवण्यापुरती जमीन 

हदसत िोती. कुणीतरी चोरून पाितांय आम्िाला असां वाटत िोतां.. 

असे मडॅसारखे हवचार मनात येताच माझ्या leadership by example चा बोऱ्या वाजला. 

बनेुच्या िाती मोहिमचेी सतू्रे (चाकू आहण चाांगली बटॅरी!) दऊेन मी हतसरा झालो.. (वाघालािी 

दोन पावलां मागे यावां लागतां म्िणा किीकिी! ) 

एका वळणावर येऊन थाांबलो.. पुढ े नदी. कोरडी ठाक पडलेली. इकडेहतकडे न पािता 

आम्िी बिेडक नदीत हशरलो. 

“आता रस्ता तर सांपला..नदीतनां चालत जाऊया म्िणज ेलवकर वर पोचू.” इहत बणे्या. 

“व्िय मिाराजा..!” आम्िी दोघां. 

नदीतल्या दगड-िोंड्यातून प्रवास सरुु झाला. वारा अगदी पडलेला. जड सॅक साांभाळून 

जाता जाता अगदी मटेाकुटीस आलो. बराच वेळ चालून सदु्धा नदीतून बािरे पडायचा मागव 

हदसनेा. एकदोन हठकाणी बनेू नदीचा काठ चढून अांिारात रस्ता पािून आला. तसचे पुढे चालत 

राहिलो. 

“मला वाटतां आपण रस्ता चुकलोय..” केटू. 

“xxxxxxxxx, xxxx” कािी पदव्या बिाल करून आम्िी त्याचा उद्धार केला. 

“साल्या आताच तर सरुवात केलीय. कशाला नाट लावतो ब.े.” 
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केट्या गप्प. चालणे सरुु.. एका हठकाणी नदीतून वर चढलो. एक वाट डावीकडां वर जात 

िोती. वाट सापडल्याच्या आनांदात पुढे हनघालो. पुढ ेचालत गेल्यावर तर एकेहठकाणी दगडी 

पायऱ्याांचा चढ हदसला. आम्िी हनहश्चांत झालो.  

चालता चालता तेव्िाचा तो हनळसर अांिार आता काळाकुट्ट िोत चालला. जरा कुठे खटु्ट 

झालां की आमचे कान टवकारले जात िोत.े िातात बटॅरी आहण चाकू घऊेन बने्या एक-एक 

पाऊल शाांतपणे चालत िोता. माझ्या िाती ती चायनामडे बटॅरी आलेली. हतचा उजडे म्िणज े

‘हदव्याखालचा अांिार’ नुसता... मिल्या केटूला नीट हदसनेा. तो िडपडू लागला.. हतघाांचे 

मोबाईल बांद करून माझ्या बगॅेत ठेवलेले. पायाखाली चुरडल्या जाणाऱ्या पानाांचा तेवढा 

आवाज येत िोता. अचानक एका पठारावर येऊन पोचलो. गार वारा लागला. िायसां वाटलां. 

दरूवर गाव हदसत िोतां. त्याचे बारीक हमणहमणते हदवे. आकाशातिी हदवेलागण िोत िोती. 

समोरच्या अध्याव डोंगरावर मावळत्या चांद्राचा उजडे पडून तो अांिार पाांढुरका झालेला. दसुऱ्या 

हदवशी माघी गणेशचतुथी िोती. पावणेआठ वाजलेले. इथेच मकु्काम करावा असां वाटलां. पण 

नांतर ते िोक्याचां वाटून डावीकडच्या ओढ्यातून वर हनघालो.  

आता पानाांची सळसळ सरुू झालेली. थांडी वाजू लागली. पण का कोण जाणे चुकल्यासारखां 

वाटत िोतां. कािीतरी हवसरतोय असां. ओढ्यातून वर चढताना चाांगलीच दमछाक िोत िोती. 

वळून पाहिलां की आकाशाच्या हनळसर दाट अांिाराला हचरणारे झाडाांचे वेडेवाकडे आकार 

हदसत. त्याच्या िलणाऱ्या फाांद्या पािून ती आमच्या मखूवपणाला िसत आिते असां मडॅसारखां 

वाटू लागलां. ओढ्यात आडवीहतडवी पडलेली झाडां ओलाांडून मध्ये येणाऱ्या झाडाांच्या फाांद्या 

वाकवनू वर जाऊ लागलो. 

‘िकृ, िकृ्क..’ मागून मला आवाज आला. भास असावा. चालत राहिलो. ओढ्यातले 

लिान दगड आता मोठाले िोत चालले िोते. रस्त्याने वर येताना कुठेिी बाटल्या, हबहस्कटाचे 

कागद वगैरे हदसले नव्िते. या रस्त्याने कुणी जात नसावां. 
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 ‘िकृ, िकृ्क..’ पुन्िा तोच आवाज. कुण्या पक्षयाचा असावा. चालता चालता मी मागे पडत 

चालतो िोतो. पुढे बने्याच्या बटॅरीचा हठपका हदसायचा. अांतर जास्त वाढले की त े थाांबत. 

लवकर वर पोचायच ेिोत ेम्िणून स्पष्ट हदसत नसतानािी भराभर पाय उचलत िोतो. 

‘िकृ, िकृ्क..’ यावेळी अगदी जवळून आला. मी केटूला साांहगतलां. त्यानेिी ऐकलां िोतां. 

“कुणीतरी पाठलाग करतांय आपला.. त्याचाच िा आवाज ” 

 बने्या अहवश्वासान ेथाांबला. आजबूाजलूा पािून हवचार करून म्िणाला. 

“बगॅेतला मोबाईल पिा vibrate िोत असले.” 

“अरे switch off करून टाकले िोत ेना आपण. असा कसला vibrate?” 

बगॅ उघडून पहिली. सदुवैाने तो बरोबर िोता. त्याचा इांहडकॉम आपोआप restart िोत िोता. 

माझा जीव भाांड्यात पडला. आता चालायचा वेग वाढवला. मध्ये आणखी एक पठार लागले. 

न थाांबता ओढ्यातून चालत राहिलो. कुणीिी बोलत नव्ितां. एक अनाहमक भीती भोवताली 

वेढून राहिली िोती. हटटवी ओरडू लागली िोती, रातहकड्याांचां राज्य सरुु झालां िोतां. रात्रीचां 

जांगल आता कुठे जागां िोत िोतां. ओढ्यातली माती भुसभुशीत िोऊ लागली. पायाखालून 

दगडगोटे सरकत िोते..  

‘िडिडडिडु.............िडूुक्क..’ 

पहिला आवाज केटू िडपडला त्याचा आहण दसुरा त े दगडगोटे गडगडत येऊन मला 

िडकले त्याचा. पाय घसरत िोत ेम्िणून झाडाच्या फाांद्याांना िरून वर चढत िोतो. समोर पाहिलां 

की हदसायचा काळाकुट्ट डोंगर आहण तशीच झाडां.. एका हठकाणी ओढा सोडून दसुऱ्या वाटेने 

वर हनघालो. थोड्याच वेळात वाट सांपली. 

“अरे रस्ता सांपला” बने्या. 

“कािीिी कर पण वर जात रािा.. If you can’t find a way then make one!” केटू. 
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एव्िाना आम्िी वाट चुकलो ि ेमाहित झालां िोतां पण कुणी उघड तसां बोलत नव्ितां. आता 

कािीिी करून वर जायचांच असां ठरवनू हनघालो. बिेडक झाडीत हशरत िोतो. कारवीचां रान 

चाांगलांच माजलां िोतां. त्याांचा बुांिा अगदी सरळ अन् हचवट. त्याांना िरून वर चाललो. पुन्िा 

दसुरा ओढा लागला. त्यात उतरून पाचोळा तुडवत वर जाऊ लागलो. चांद्र केव्िाचा मावळला 

िोता..रानातल्या अांिाराची ती भेदरून टाकणारी छटा मी आजवर किी पहिली नव्िती. 

झाडाांच्या हनष्ट्पणव फाांद्यातून वािणाऱ्या वाऱ्याचे गूढ आवाज किी ऐकले नव्िते. मागे पाहिलां 

चालताना तर वाटायचां काय करतो आिोत आपण? कुणी आलां या झाडीतून तर मागच्या मागां 

आपलां काय िोईल?  

ओढ्यातून चालताना एका हठकाणी बाजचू्या झाडीतून जोराने पाचोळा पायाांखाली 

हचरडल्याचा आहण नांतर कुणीतरी िावत असल्याचा आवाज येऊ लागला. उभ्या जागी आम्िी 

जणू हथजनू गेलो. भीतीची एक लिर अांगभर दौडत गेली. अचानक तो आवाज बांद झाला. 

बने्याची चाकूवरची पकड घट्ट झाली. मी त्या दोघाांकडे पाठ करून मागे वळून उभा राहिलो. 

कुणीतरी त्या झाडीत दबा िरून बसलां िोतां. आमची िालचाल झाली की त ेझपे घणेारच.. काय 

असावां?  तरस, कोल्िा, लाांडगा, रानडुक्कर, वाघ?? एकमकेाांचा एक एक िात घट्ट िरून आम्िी 

उभे िोतो. जनावराांना माणसाचा वास येत असावा. त्याांच्या कळपानां आम्िाला घरेलां असावां. 

असां कािीबािी वाटू लागलां. आमच्या श्वासाचािी आवाज आम्िाला मोठा वाटत िोता. पुन्िा 

आवाज येऊ लागला. आता तो दरू जात िोता. खाली उतरत िोता. तो पूणव हवरून जाईपयांत 

आम्िी तसचे थाांबलो. कािीिी न दाखवता जांगलाने आम्िाला त्याच्या हवराटपणाची अन् 

आमच्या िुद्रपणाची जाणीव करून हदली िोती.  

दपु्पट जोराने आता वर हनघालो. पण त्या वेगात आता पूवीचा उत्साि राहिला नव्िता. वेढून 

राहिलेला भीतीचा पडदा आता आणखीनच दाट िोत चाललेला..रस्ता आता राहिलाच नव्िता. 

ओढ्यातून मोठमोठे चढ चढत वर जात िोतो. 
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.... आहण ओढा सदु्धा सांपला.. आमच्यापुढ्यात वरून वाित आलेला १०-१२ फुटाांचा एक 

सरळसोट खडक..आहण त्याच्या बरोबर वर एक झाड..  बनेू ने डाव्या बाजचू्या एका 

खडकावरून चढून वर जाऊन पाहिलां..! िा एकमेव रस्ता िोता. केटू पण चढला. माझी बगॅ खपू 

जड िोती अनेकवेळा मागे तोल जात िोता. म्िणनू बगॅ आिी वर फेकली. बटॅरी दातात िरून 

उजडे पािून िळूिळू वर आलो. मागे वळून पाहिलां. चाांगलांच वर आलो िोतो. छान वारा लागत 

िोता. 

वर पाहिलां.. थोड्याच अांतरावर एक झाड हदसत िोतां हन त्यावरल्या अथाांग आकाशाला 

त्यानां तोलून िरलां िोतां.  

“त्या झाडापयांत पोचलो की पोचलोच. मग मस्तपैकी जवेण करू.” मी. 

“ऐला, िो रे आलो आपण बघ ९ वाजत आले.” केटू. 

उत्सािानां पुन्िा चालू लागलो. आता सगळीकडे गवत माजलेलां. सकुलेल्या गवतावरून 

पाय घसरत. उतार चाांगलाच िोता. ‘गवताची घसरगुांडी’ असां केट्या म्िणाला. झाडाांच्या फाांद्या 

िरून हनघालो. आता पुढे फि काटेरी झडुपां िोती.. एका हठकाणी ती थोडी तुटली िोती.. हतथून 

वर गेलो की झालां.. सटुलो एकदाचे.. मग सकाळी वर गेलेले मकु्कामी थाांबलेले trekkers 

भेटतील. त्याांना साांगू आपल्या पराक्रमाच्या कथा.. 

वर येऊन पाितो तर काय? त्या झाडासमोर िाऽऽ मोठ्ठा कातळाचा कडा.. रस्ता हबलकुल 

बांद.. 

मला अगदी िह्ाांड आठवलां.. पायाखालची वाळू कशी सरकते ि ेमला तेव्िा समजलां.. 

इतका वेळ रस्ता हदसत नसनू सदु्धा वाट शोिणारा आमचा बॉस बने्या पण म्िणाला. “रस्ता नािी 

यार आता खरांच..”  

मोठ््ठयाने ओरडावांस वाटलां पण आवाज हथजनू गेला िोता. ज ेमोजायचे िोते त ेतारे मला 

आता डोळ्याांसमोर हदसत िोते.  
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उमशेने आिीच एक रेक केला िोता इथां.. उद्या त्याच्या घरचा माघी गणपती म्िणून तो 

नव्िता आला. त्याला फोन केला. 

“तुम्िी रात्रीचे चढताय? जांगलात जनावरां आिते..” 

“आम्िी ओढ्यातून वर येत िोतो.. पुढ ेसरळ उांच कडा आिे आता..” मी. 

“उजवीकडे हकती डोंगर आिते तुमच्या?” 

“दोन” मी. 

“रस्ता चुकले तुम्िी, तीन डोंगर हदसायला पािीजते. तुम्िी हतसऱ्यावर आिात.” 

“...............” माझी बोलती बांद. 

“लवकर खाली उतरा अजनूपण वेळ आि.े.उतरले की फोन करा आहण” 

बराच वेळ काय बोलावां ि ेकुणाला कािी कळेना.. खालच्या मांहदराच्या समोरचा हवजचेा 

हदवा हतथून हदसत िोता. परत हफरायचां ठरलां.. 

आपापल्या घरी बोलून साांहगतलां की आता खाली उतरतोय. रस्ता चुकल्याचां साांगू िजलो 

नािी. 

गावातल्या हदव्याांपासनू थोडा दरू... रानातल्या घनदाट अांिाराला भेदणारा तो मांहदराचा हदवा 

हदसत िोता..आकाशातल्या ताऱ्यासारखा.. आकाशातलाच असल्यासारखा.. दरूदरू.. 

भोवतालच्या अांिाराचां साम्राज्य भेदनू त्याचा एक हकरण का िोईना आमच्याशी पोचून िीर दऊे 

पाित िोता.. उरलेसरुले ियैव एकवटून त्यापयांत पोचायचेच या हनश्चयाने परत हफरलो. 

परतीचा प्रवास आणखी कठीण िोता. दोन तास डोंगर चढून पाय सजुले िोते, िात खरचटले 

िोते, उतरताना सकॅच्या वजनानां सारखा तोल जात िोता.. असां वाटत िोतां की बगॅेतले कपडे, 

चादर फेकून द्यावी.. लगेच ती गवताची घसरगुांडी लागली.. सरळ खाली बसनू िळूिळू सरकत 

िोतो.. एका हठकाणी तरीिी मी घसरलो आहण. बाजचू्या झाडाची फाांदी पकडली. त ेकाटेरी 
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झाड िोतां.. उजव्या िाताच्या अांगठ्यात काटा घसुला.. कळ उतरली. पण आता फि तो 

मांहदराचा हदवा हदसत िोता. पाय मरुगळत िोते. िाताला घसडे बसत िोते.. पण कशाची पवाव 

नव्िती.. जगण्याची हकां मत अशावेळी बरोबर कळते.. असाच कुठेतरी िडपडलो अन् माझ्या 

चायनामडे बटॅरी ने प्राण सोडला.. (चीन िाच भारताचा एक नां. चा शत्र ूआि ेि ेमी दोघाांना 

ओरडून साांहगतलां.( आता हतघाांत हमळून एक बटॅरी िोती. ती बने्याकडे.. केटू मागून चालायला 

तयार नव्िता.. डोळ्यात बोट घातलां तरी हदसणार नािी असला अांिार.. त्यात थांडी मी म्िणत 

िोती.. पाय कापत िोते..  

“िडाऽड िडाडाडा िप्प..ऽऽ!!” केटू पडला. 

“ एये..अये.. आईशप्पतच..!” मागोमाग त्याचा आवाज.. 

तशा िाांदलीतिी मला जाम िसायला येत िोतां.. तो बनेू पुढे बटॅरी घऊेन चाललेला आहण 

िा केटू नावाचा दयुोिन सईुच्या टोकावर मावेल इतकी जमीन सदु्धा माझ्या दृष्टीला पडू दते 

नव्िता.. त्यात चालताना त्याने बाजलूा केलेल्या फाांद्या सप्पहदशी माझ्या मसु्कटात बसत 

िोत्या.. तो कसा पडला ि ेआठवनू मनोमनी िसत असतानाच पुन्िा तो आवाज झाला. 

“िडाऽड िडाडाडा िप्प..ऽऽ!!” मी उठून उभा राहिलो.. िाताची आग िोत िोती..पाय 

चाांगलाच ठोकला गेला िोता.. 

आता िसण्याची पाळी त्या दोघाांची िोती..  

िाताची चाांगलीच आग िोत िोती. नांतर नीटसां पाहिल्यावर बारीक बारीक खड ेतळिातात 

घसुले िोते.. आता झाडाच्या फाांद्यावरची पकड सलै िोऊ लागलेली.. 

मघाशी लागलेलां त े मडॅ झाड आहण त्याखालचा तो बारा फुटी काला पत्थर पुढ्यात 

ठाकला.. बनेू डाव्या बाजनूे पुढे झाला.. बटॅरी घऊेन पाहिल्यावर त्याने बगॅ काढून ठेवली.. त्या 

झाडाची मळुां दोन जागी बािरे आली िोती.. त्याच्या फाांदीला लोंबकळून त्याने पहिल्या मळुावर 

पाय ठेवला..बाजचू्या दगडाच्या फटीत िात ठेऊन खाली सरकला.. नांतर फाांदी सोडून दसुऱ्या 
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मळुावर.. हन मग खाली उडी मारली.. त्याच्यामागोमाग िी सारी कवायत केटूने आहण नांतर मग 

मी पार पाडली. 

आतापयांत िाडािाडात थांडी हशरलेली.. त्याच ओढ्यातून चालत राहिलो.. केट्या पुन्िा 

दोनदा िडपडला.. पुढे दोन रस्ते हदसत िोते.. बने्याने हवचारला आम्िी दोघाांनी डावीकडचा 

साांहगतला.. तो हवचार करून उजवीकडां हशरला.. थोडां पुढ ेचालत आल्यावर जाताना लागलेलां 

झाड.. ज ेओढ्यात आडवां पडलां िोतां त ेहदसलां.. बनेू बरोबर िोता.. त्यानांतर आम्िी त्याला रस्ता 

सचुवणां बांद केलां.. समु मध्ये त्याच्यामागे जात राहिलो.. आता तर झाडाांचे आकार.. त्याांच े

हवहशष्ट वास.., इतकेच काय तर दगडाांना झालेले स्पशव ओळखीचे वाटू लागले िोते.. तो दरूचा 

हदवा आता हदसत तर नव्िता पण हतथपयांत जाऊच असां कुठूनतरी आतून वाटायला लागल 

िोतां.. तीच भुसभुशीत माती लागली.. ज्याहठकाणी आम्िी ओढ्याचा रस्ता सोडून दसुरी वाट 

िरली िोती.. थोडां खाली आल्यावर त ेदसुरां पठार..  

चुकलेल्या रस्त्यावरिी बरोबर वाटेने आिोत याचा आनांद िोत िोता..  

िा अांिारिी आता ओळखीचां िसू लागला.. आतापयांतच्या आमच्या वाटेवर माणसां चालत 

गेली असल्याची एकिी खणू आम्िाला हदसली नव्िती.. थोड्यावेळाने चालत आल्यावर तो 

पहिला माळ लागला हजथे मकु्काम करण्याचा आम्िी हवचार केला िोता.. अजनू िुरूप आला.. 

िात-पाय दखुत असावेत.. पण जाणवत कािी नव्ितां.. तसचे चालत राहिलो.. नदीचा उतार हदस ू

लागला डावीकडे.. पण उतरलो नािी.. म्िटलां रस्ता आिे तोवर चालत रािावां.. पुढ ेत्या पायऱ्या 

लागल्या.. अजनू थोडां गेल्यावर बनेू थाांबला.. आम्िी नदीत हशरलो ती जागा िोती.. डावीकडे 

रस्ता नािी असां समजनू आम्िी नदीत हशरलो िोतो..आहण आता हतथे पाहिलां तर आमची 

चुकलेली वाट खट्याळपणे िसत िोती.. 

“िीच ती जागा.. इथे चुकलो आपण..” बनेू. 

“अस ूद ेयार परत आणलांस तू आम्िाला..” 
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आता मोहिमचेी सतू्रे परत मी िातात घतेली.. पुढे झालो. रस्ता सरळ िोता.. कुत्र्याच्या 

भुांकण्याचा आवाज आला.. गेल्या चार तासाांपासनू आम्िी ऐकलेला माणसाांच्या जगातला तो 

पहिला आवाज िोता.. खपू आिार वाटला.. माघी गणपती उद्या बसणार िोते.. दरूवरून त्याांची 

गाणी ऐकू येऊ लागली.. पावलाांची गती वाढली.. रस्त्याच्या दोन्िी बाजनूी गुराांच्या शणेाचे 

हठपके हदसत िोते.. आमच्या स्वागताची ती राांगोळी आिे असां केटू म्िणाला.. पुढे एक वळण 

आलां आहण थोडां दरू त ेमांहदर आहण त्यावरचा तो मडॅ हदवा हदसला..  

आमचा तारा आम्िाला गवसला िोता.. ! 

आतापयांतचा सारा भयपटाचा प्रवास त्या वळणावर मागे सोडून एका वेगळ्या अहभमानाने 

चालू लागलो... वळणावर झोपलेलां एक कुत्रां फटफटा अांग झाडत उभां राहिलां अन् आमच्यावर 

भुांकू लागलां... जाताना हदसलेल्या दोन-तीन कुत्र्याांपैकी त ेएक असावां.. बटॅरी बांद करून चालू 

लागलो.. अांिाराची िी छटा सदु्धा नवीनच िोती.. हदलासा दणेारी.. ओळखीची वाटणारी..! 

मांहदरात पोचल्यावर आम्िी एकमकेाांना मारलेली घट्ट हमठी... नांतर खाल्लेलां घरचां जवेण.. 

समोरच्या हवहिरीवरचां रात्री काढून प्यालेलां मचूळ मातकट पाणी.. अस्सल रानातली थांडी.. अन् 

घरच्या पाांघरुणाची ऊब.. ि ेसारां आठवलां की आजिी मी मनाशीच िसतो.. 

अांिार म्िणज ेनुसता प्रकाशाचा अभाव नािी.. त्यालािी हकतीतरी वेगवेगळ्या रुपात पािता 

येऊ शकतां.. ि ेत्या जांगलाने हशकवलां.. दरवेळी कॅमऱे्यातली बटॅरी सांपेपयांत फोटो काढणारे 

आम्िी... त्याहदवशी एक सदु्धा फोटो नािी काढू शकलो खरां तर.. पण एकन्एक फे्रम 

डोळ्यासमोर जशीच्या तशी आि.े.  

आठवतां.. त्या रात्री रस्ता चुकलो िोतो ि ेकुणालािी न साांगण्याची शपथ आम्िी एकमेकाांना 

घातली िोती.. पण आज ती शपथ मी तोडली आि.े.. तुमच्यासाठी! 
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चििनेरी, छायाचित्रकार – अविनाि गायकर 
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थरार ट्रकेिा : मोहनगि  

                                     - तनतखल कािीद 

 

 

  नमस्कार हमत्राांनो मी आत्तापयांत बरेच हकल्ले, घाटवाटा, नळीच्या वाटा अनुभवल्या 

आिते. लिानपणापासनूच मिाराज व गडहकल्ल्याांच्या वेड एखादा हकल्ला समजला हक त्याची 

खडानखडा माहिती काढायची व हमत्राांसोबत तो हकल्ला पािायला जायचा असचे वरांिा 

घाटातील पूणवपण ेजांगलात असणारे बिुतेक लोकाांच्या पररचयाच ेनसलेले दोन हकल्ले मोिनगड 

व कावळागड मनाला सारखे भुरळ पाडत िोते. एक हदवस आमचे हमत्र दगुवप्रेमी आकाश पोळ 

याांनी मला फोन केला आहण उद्या इकडेच जायचां आिे साांहगतलां म्ि काय मी एकापायावर तयार. 

दसुऱ्या हदवशी म्िणज े२७ जानेवारी २०१९ ला सकाळी आठ वाजता आम्िी पारगाव खांडाळा 

येथुन हनघालो वाटेतून अजनू आमच्या कािी हमत्राांना घते आम्िी भोर ला नऊ वाजता जमलो. 

आकाश पोळ, वरून राव, प्रशाांत हशरावळे, सांकेत लोखांडे, हनहखल हिांगमीरे व मी स्वतः हनहखल 

काहशद अस े आम्िी सिा जण 3 दचुाकी वर मोिनगडाकडे हनघालो. नेिमीप्रमाणे आिी 

हकल्याची माहिती आम्िी पहिलीच काढली िोती पण लोकाांची कमी वदवळ असल्यामुळे इांटरनेट 

वर हकल्याची माहिती अपुरी आिे तरी बा रायगड पररवाराच ेरमशे कां क याांनी आम्िाला माहिती 

हदली िोती. भोरिून आम्िाला दगुावडी गाव गाठायचां िोत. वरांिा घाटातल्या हनगुडघर गावातून 

आम्िी डाव्या बाजनूे रस्ता हवचारत हवचारत दगुावडी म्िणजचे हशरगाव ला पोिोचलो. सांपूणव 

रस्ता हनजवन , समुसाम व अहतसुांदर असा हनसगव शब्दामदे्ध माांडने खपू अवघड. पूणव जांगल भाग 

अप्रहतम असे सौदयव पश ुपक्षयाांच ेमनमोिक आवाज. प्रवास खपूच मस्त झाला. हशरगाव मिनू 

डाव्या बाजनूे कच्च्या रस्त्याने आत गेल्यावर एका दवेीचे मांहदर आिे हतथे आम्िी आमच्या 

दचुाकी लावल्या व गडाच्या हदशनेे चालायला सरुुवात केली. लगेचच रस्त्यात आम्िाला एक 
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अिववट मातीत मजुलेली वीरगळ हदसली. हतथून जसजसा वरच्या बाजलूा जाईल तस जांगल 

अजनू घनदाट िोईला लागलां. रस्त्यात छोटी मोठी झाडे पडलेली िोती सगळा पालापाचोळा 

पायवाटेवर आला िोता. कोणाचीच इकडे वदवळ न्िवती. कािी वेळात आम्िी जांगलाांध्ये एका 

मोठया दगडापाशी आलो हतथून दोन पायवाट फुटल्या िोत्या एका पायवाटेकडे जाण्यास मनाई 

केली िोती अथावत हतथे एका दगडावर कोणीतरी तस े हनशाण कोरलेले िोते त्यामळेु आम्िी 

उजव्या बाजलूा न जाता डाव्या बाजचू्या पायवाटेने पुढे हनघालो वाटेत कोणीतरी भगव्या हफती 

बाांिल्या िोत्या. बिुतेक जांगलात वाट सापडण्यास त्या बाांिल्या असाव्या त्याांचा आढावा घते 

आम्िी मोिनगडाला डाव्या बाजनूे अिाव वळसा घातला. वाटेत एक छोटासा पाण्याचा झरा 

भेटला. एक त ेदीड तास चालल्यावर लिात आलां आपण रास्ता चुकलो आि.े 45 हमहनटामध्ये 

गडावर लोक पोिचतात आहण आम्िी एवढा वळे वाट चुकून भटकत राहिलो. आम्िी एका 

अश्या पॉई ांट वर आलो हतथून खपू खोलच खोल दऱ्या हदसत िोत्या एका बाजलूा भोर प्राांत तर 

एका बाजलूा मिाड भाग हदसत िोता डोक्यावर ऊन आलां िोतां पण िवा एवढी थांड िोती की 

ऊन अहजबात जाणवत न्िवतां. अप्रहतम अश्या हनसगवरम्य जागेचा आम्िी अनुभव घतेला रस्ता 

चुकलो याच वाईट अहजबात नािी वाटलां पण खपू वेळ गेला. अडीच त ेतीन तास भटकून 

आम्िी परत त्या मोठ्या दगडापाशी आलो घरातून बाांिनू आणलेली न्यािारी केली. थोडा वेळ 

आराम केला आता जाऊन आम्िाला दसुरा हकल्ला कावळागड काय िोणार न्िवता. शवेटी 

आम्िी एक छोटा हनणवय घतेला मोठ्या दगडापासनू उजव्या बाजसू 15 हमनीट चालायचां. रस्ता 

सापडला तर ठीक नािीतर माघारी जायचां. पण दिाच हमहनटात आम्िाला एक मांहदर लागलां. 

माकडां पण िोती कातळात कोरलेल्या पायऱ्या भेटल्या अजनू थोडां वर चढून गेल्यावर डाव्या 

बाजलूा दगडात कोरलेलां पाण्याचां टाकां  लागलां. जननी मातेचां दशवन झालां. वरून खपू हनसगवरम्य 

पररसर हदसत िोता. वरून राजगड, तोरणा, कावळागड सारखे जवळपासचे हकल्ले हदसतात. 

रेक पूणव झालेल्याचां समािान भेटलां. आहण लगेच आम्िी परतीच्या प्रवासाला सरुवात केली. 

ठरल्याप्रमाणे दोन हकल्ले झाले नािीत पण मोिनगडावरचा थरारक अनुभव घऊेन आम्िी घरी 

आलो. 
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     हमत्राांनो सह्याद्रीत हफरत असताना खपू लिान मोठे अनुभव येत असतात कािी हनयोजन 

फसल्यामुळे तर कािी हनयोजन साथवकी झाल्यामळेु आहण त्याननांतर थोड्याच हदवसात 

इन्स्टाग्राम वरती मी पाहिलां की मोिनगडावरती बा रायगड पररवाराने हदशादशवक फलक 

लावलेत. खपू समािान वाटलां जणेेकरून आमची जशी फसवणूक झाली तशी कोणाची िोणार 

नािी.  

 

  

सिुळेा मािी, छायाचित्रकार - अमोल तळेकर 
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ट्रकेसयि ेप्रकार 

- धवल सतिि िांगाळे 

९९८७०६६१७९ 

 

 

माझ्यामते जगामध्ये तीन प्रकारचे खरे रेकसव असतात. तीन. 

 

एक म्िणज ेज्याांना रेहकां ग करून आनांद हमळतो, सहॅटसफॅक्शन हमळतां, ज्याांचा आनांदच 

रेहकां ग मध्ये सामावलेला असतो, िपॅ्पीनेस मोड वाले रेकसव. दसुरे म्िणज ेथोडी वेगळी कॅटेगरी, 

ज्याांना अथावतच आनांद तर हमळतोच पण ते तेवढ्यातच सटॅीस्फाईड नसतात, त्याांना जास्त 

स्वारस्य असतां ते शोिण्यात !!! काय शोिण्यात ? तर कािीिी, नवीन जागा, नवीन रस्ता, 

इहतिास, पुरातन वास्तू, वगैरे वगैरे, एक्सप्लोरेशन मोड वाले रेकसव. 

 

लिात घऊेया ि ेदोन्िी कॅटेगरीतले रेकसव खरे रेकसवचां आिते िाां, सो कॉल्ड "पावसाळी 

बडूेक" वगैरे नािीतचां. कोणत्यािी ऋतूत ह्याांचे मोड ऑनचां असतात.  

 

आता िपॅ्पीनेस मोड वाले रेकसव, जर म्िटलां तर आनांदासाठी रेक करतातच पण म्िटलां तर 

रेकच्या प्रत्येक गोष्टीत आनांद शोितात, अगदी तय्यारी पासनू ते समारोपापयांत. ह्याांचां असां 

असतां हक जरा रोजच्या जीवनातून वीक-एांड हमळाला हकां वा रुटीन मिनू वेळ हमळवला ) आता 

तो कसा हमळवावा िा बोलण्याचा एक वेगळा हवर्य पण बनू शकतो, ि ेलोक या हवर्यात 

भयांकर पारांगत असतात (, िाां तर काय, वेळ हमळवला हक चार डोकी शोिायची, बगॅ भरायची 
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आहण हनघायचां शवेटची हकां वा पहिली रेन पकडून रेकला. िपॅ्पीनेस मोड वाल्या रेकरला अजनू 

एक गोष्टीत आनांद वाटतो, तो म्िणज ेआपल्याला चावलेला तो हकडा दसुऱ्याला चाववायला. 

ह्याांच्या नादाला लागून अजनू एखादा / एखादी रेहकां गसाठी खुळा / खळुी झाला / झाली की िा 

/ िी पठ्ठा / पठ्ठी खरू्. रेकला जाताांना सगळे वेळेत आले, रेक ठरल्या बरिुकूम अगदी झाला, 

व्यवहस्थत वािन हमळालां, वगैरे सारख्या गोष्टी रेकचा आनांद दपु्पटीने वाढवतात. गेल्या रेकला 

चार जण गेलेलो आहण ते ऐकून या रकला दिा जण जमा झाले यातिी िी मांडळी आनांद 

हमळवतात. िपॅ्पीनेस मोड. 

 

पण एक्सप्लोरेशन वाल्याांचां थोडांस वेगळां असतां. ह्याांची एक्सप्लोरेशनची अटेँना नेिमीच 

ऑन असते आहण त्यासाठी त्याांना हवकें डची िी गरज लागत नािी, खरतरां तो नकोच असतो. 

नसले हवकें ड तर सरळ रेकचां कारण साांगून सटु्टी घऊेन )बरांका मागून नािी िाां( हनघणाऱ्याांची हि 

जमात.  सािारणपणे गदीचा ह्याांना हतटकारा, मग किी दिा लोकां  िी सदु्धा याांच्यासाठी गदीच. 

या लोकाांची आनांदाची व्याख्याच वेगळी असते, भयांकर पायपीट झाली, उन्िात अांगाची 

काहिली झाली, जायला यायला आरामशीर वािन नािी हमळालां, डास-माश्याांनी िरैाण केलां, 

झोप अपूणव झाली, या आहण असल्या िुल्लक )याांच्यामते बरां( गोष्टींच्या वैतागापेिा ि ेसगळां 

झलूेन डेहस्टनेशनला पोचून हतथे इहतिासातल्या दोन हवटा पािायला हमळाल्या ह्याचा आनांद 

याांना मोठा. चार लोकां  हमळून प्लॅन करून  हजकडे रेकला जातील हतकडे जायचा याांना कां टाळा, 

पण त्याऐवजी एखादी नवीन जागा, त्या जागेचा जनुाच इहतिास पण नव्याने िुांडाळायला 

हमळाला की स्वारी खरु्. रेक ठरताांना दिा लोकां  ठरलेली आणी तो हदवस उजाडेपयांत कमी 

िोता िोता चारच आहण ते पण आपल्याच पठडीतले हशल्लक राहिले, यात ह्या मांडळींना कोण 

आनांद. एक्सप्लोरेशन मोड. 
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िपॅ्पीनेस मोडवाल्याांचे रेक कसे मदु्दसेूद, आखीव-रेखीव, परफेक्टली प्लॅन्ड असतात. आहण 

ते तसचे एहक्सक्युट व्िावे ह्याच्याकडे याांचा कटाि असतो. ते तसचे झाले की ि ेखरु्ीत आलेच 

म्िणून समजा.  

 

सािारणपणे एक्सप्लोरेशन मोडवाल्याांच्या रेकचां वेळापत्रक आहण अांदाजपत्रक नेिमीच 

कोलमडलेलां असतां. िा म्िणज ेपण ते बनवतचां नािीत असां नािी िाां !!! पण .....  

 

िपॅ्पीनेस वाल्याांसाठी नाश्ता िी रेकसाठी ताकद हद्वगुहणत करण्याची सोय आि.े पण याचा 

िट्ट मात्र ि े लोक करत नािीत िाां, "हमळाला तर उत्तम" वाला मामला असतो. तसांच तो 

एक्सप्लोरेशन वाल्याांसाठीिी असतो, पण हमळाला तर नाश्त्यावर याांच्यासारखा ताव मात्र अजनू 

कोणी मारूच शकत नािी.  

 

मोड कुठलािी असो सािबेाची चिा मात्र एका सच्च्या रेकरसाठी अमतृच. एक वेळ जवेण 

नािी हमळालां तरी चालतां पण चिा मात्र िवीच )सह्याद्रीत हफरताांना अरबाांची कॉफी मागणां िे 

गररबीचां आहण अहशहितपणाचां लिण मानलां जात (. एकदा का चिाचे ग्लास हकां वा कप समोर 

आलेत की िपॅ्पीनेस मोड वाल्याांच्या  बगॅाांमिनू रांगीबरेांगी, हवहवि ढांगी चवीची, आकाराची, 

प्रकारची हबहस्कटां, शांकरपाळी, हदवाळीची चकली, हचवडा आहण असली अनेक आयुिां बािेर 

हनघ ूलागतात. किी किी इतकी हक िे सगळां बघूनच चिा आपली सगळी ित्यारां टाकून हबनशतव 

समपवण करते, आहण िपॅ्पीनेस वाल्याांच्या सवव आयुिाांचे घाव सोसनू तरीिी हशल्लक शवेटच्या 

घोटात आपला अमतृासम गोडव्याचा नजराणा पेश करते. एक्सप्लोरेशन वाल्याांसाठी चिा ि े

एक हजव्िाळ्याचे पण मात्र हवर्यवस्तू, सािन. असां समजण्यामागचां कारण म्िणज ेचिा समोर 

आला की याांच्या बगॅेतून सािारणपणे बािेर पडतात कालच्या डब्ब्यातल्या  हशल्लक 
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राहिलेल्या चपात्या, आहण परत मैदा िोऊ घातलेला मोडका-तोडका िेड. तरीिी चिा या 

गररबाांवरिी हततकीच माया दाखवते. आत्ता फि चिाच्या हवर्यापुरती या दोन, िपॅ्पीनेस आहण 

एक्सप्लोरेशन मोड वाल्याांमिनू एक कॉमन पोट-जमात शोिता येते. याांच्यासाठी चिा ि ेपूजनीय 

यांत्र असते. चिापत्ती, साखर, दिू सारख्या शिींची चुलीवर स्थापना करून, सािलेलां, मांतरलेलां 

ि े हदव्य आहण मौल्यवान यांत्रच असत. आहण चिाचा ग्लास )िो इथे कप अलाउड नािी( 

उचलला की गरमागरम सरळ ओठाांना लावनु तरृ्ाशाांती करण्यातच त्याची खरी पूजा, उपासना 

असते. आहण त्यात कािी बुडवनू खाऊन चिाचां पाहवत्र्य नष्ट करणाऱ्या पापींना ह्या इिलोकात, 

याांच्या मते, मोि, माफी नसते. 

 

राहिला हवर्य जवेणाचा तर त्यावर एक वेगळा लेखचां हलहिता येईल. पण थोडक्यात 

बोलायचां झालां तर इथे मात्र आतापयांतच्या मुदद््याांमध्ये फार गरीब वाटणारे एक्सप्लोरेशन 

मोडवाल्याांची श्रीमांती दखेणेलायकचां. िपॅ्पीनेस वाले हजथे घरून डब्बा न्यायचा की 

हकल्ल्याच्या पायथ्याच्या गावात जवेण साांगायचां ह्या हववांचनेत असतात, हतथे एक्सप्लोरेशन 

वाले मात्र आपल्या बगॅाांमध्येच एखाद्या कूकलािी लाजवेल इतका सांसार घऊेन हफरत असतात. 

िपॅ्पीनेस वाल्याांच्या हकल्ल्यावरच्या चुलीवर बनलेल्या जवेणाचा बते हजथे हखचडी, मगॅी, सपू, 

पापड, लोणचां याांच्यावर जात नािी हतथे एक्सप्लोरेशन वाले मात्र भाजी भाकरी पासनू ते अगदी 

पुरणपोळी अन उकडीच्या मोदकापयांतची मजल त्याच हकल्ल्याांवरच्या चुलींवर मारत असतात. 

 

 असो ह्या दोन प्रकारच्या रेकसव नांतर रािते ती हतसरी म्िणज ेबरोब्बर ह्या दोन्िी मोडच्या 

रेकसवच्या सीमारेर्ेवरती असणारे, आहण त्यामळेु किी किी स्वतःलाच स्वतःच्याच 

हनवावहसतपणाची जाणीव िोत रािणारे रेकसव. 
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ना मोठ्या सांख्येत आनांद हमळतो,  

ना एक्सप्लोरेशन साठी टीम हमळते,  

रेकला जायला सटु्टी पाहिज ेअसा ठणकावनू साांगण्याची िमक तर असते पण तस ेप्लॅन 

बनवायला साथीदार नसतात.  

 

आपणच लीड करत असलेल्या रेकच्या, रेकसवनी भरलेल्या बस मध्ये रात्र जागवत 

खळेलेल्या िमाल अांतािरीचा सवव आनांद, सांपूणव हकल्ला हफरत आला नािी हकां वा त्या स्थळी 

जाऊन इहतिास नीट िुांडाळता नािी आल्यामळेु त्याच्या मनाला लागलेल्या चुटपुटीत पूणवपणे 

हवरघळून गेलेला असतो. मला अजनू चार तास थाांबनु अख्खा डोंगर पालथा घालून पुन्िा नवीन 

वाटेने उतरून, परत घरी येण्यासाठी भल्यापिाटेची काकडआरतीची गाडी पकडून सकाळी घरी 

पोिोचून पुन्िा लगेच कामावर जात आलां असतां, पण सोबत घऊेन गेलेल्या सवांगड्याांपैकी 

कािींना रात्रीची झोप यापेिा जास्त मित्वाची वाटूच कशी शकते हकां वा रात्रीपयांत घरी नािी 

पोचलो तर बाबा रागावतील असां कारण रेकला कोणी दऊेच कसां शकतां अस ेअनेक हवचार 

सांध्याकाळच्याच घरी परतण्याच्या गाडीच्या प्रवासात करून करून त्याला नैराश्य आलेलां 

असत. 

 

पुढच्या रेकला आपणच भाजी भाकरी आहण हपठलां असा भन्नाट आहण अस्सल गावरान 

घाट स्वतःच डोंगराच्या टोकावर पोिोचून चुलीवर घालु असा बते गेल्याच रेकला उतरताांना 

बनवनू, चार हदवस आईकडून स्पेशल रेहनांग घऊेन बसल्यानांतरिी खरांच पुढचा प्लॅन बनताांना, 

"कशाला जवेण बनवण्याची झांजट, त्यापेिा हकल्ल्यावरच्या माई ांनाच जवेण बनवायला साांगु", 

असां आपला खांदा वाटणारा पाटवनर म्िणतो आहण रेक टीमचे सदस्य त्याला दजुोरा दतेात, आहण 
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ि ेबघनु आपल्या सगळ्या इच्छाांच्या झालेल्या हचांिड्या त्याने मकुाट गोळा करून, मनाला 

आलेला िुांदका त्याच हचांध्या कोंबनू हगळून टाकलेला असतो. 

                        ि ेसवव करून वरून आनांदी चिेऱ्याने तो त्या सवव िपॅ्पीनेस मोडवाल्या 

रेकसवच्या गदीत हमसळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताांना त्याला दरुवर एक्सप्लोरेशन मोड वाले 

रेकसव त्याच्यावरच िसत असताांना हदसत असतात..... 

         पण इकडून हतकडे जाण्यासाठी, सीमापार करण्यासाठी कुठे मागवच हदसत नसतो. जण ू

मी एका प्लॅटफॉमववर, माझी इच्छा, माझां स्वप्न दसुऱ्या प्लॅटफॉमववर, हिज पडलेला, आहण 

सारखी उद्घोर्णा चालू आि ेकी,  

"प्रवाशाांना हवनांती आिे की त्याांनी रूळ ओलाांडू नये .............." !!!!!!!!! 

  

छायाचित्रकार - आचिष अिोक म्हामणुकर 
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मोक्षसाद 

- तववेक धोंतडिाऊ पानमांद 

 

 

 

    आयुष्ट्यात एखादी गोष्ट आपल्याला आवडायला लागते आहण मग आपण त्या गोष्टीत 

स्वतःच सखु शोिता शोिता आपला त्यामिील रस शोिायला लागतो.मग िळूिळू 

अवतीभोवतीच्या वातावरणाशी ससुांगत िोत िोत त्यामिीलच सवांगडी आपल्याला भेटायला 

लागतात आहण नांतर ती गोष्ट म्िणजचे आपलां सववस्व बनून त्यासांबांिीच  वलय आपल्या 

नावाभोवती तयार िोत जात आहण आपल्या नजरेतील प्रमे त्याबाबतीत वाढीस 

लागत.एव्िढ्यावेळ तुम्िी म्िणत असाल मी कोणत्या गूढ घटना हकां वा गोष्टीसांदभावत बोलतोय 

तर मी बोलत आि े "माय सह्याद्री"  बद्दल.  

 

हवचार करायचाच झाला तर मयावहदत हठकाण पािणाऱ्या मला याबद्दल एवढां आकर्वण का 

वाटायला लागलां ते मला पण किीच जाणवलां नािी.त्याला कारण त्या िेत्रातील अनािूतपणे 

आलेली जबाबदारी असले हकां वा सांबांहित गोष्टीशी जोडलेले सवांगडी हमत्र म्िणून भेटणां 

असो.एखाद्या अनोळखी व्यिीला िक्काने दादा म्िणणां असो हकां वा महैत्रणीला प्रमेाने सखी 

म्िणणां असो. हनवासी हठकाण सोडून सह्याद्री नामक हनसगावला रहिवासी बनवता येत याची 

अनुभूती प्रत्यिात भेट हदल्यावरच िोत िोत गेली.तू, मी ची बांिन बाजलूा सारून त्यात फि 

आपुलकीचा नात तयार िोणां म्िणज ेतुम्िी पक्के सह्याद्रीवासी झालेले असता, मग त्यात रेकर 

हकां वा भटका असा कोणताच भेद येत नािी.रेकवरून पावसात हभजत आलो तर सदी खोकला 

िमखास येतोच आहण मग आपल्याला रेकसमातरखी नांतर हनरोप दतेाना काळजीपोटी िळद दिू 
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घ ेम्िणणारी ती आहण रात्रभर आपल्याला ताप आला म्िणून डोक्याला मीठ पट्या लावणारा 

तो.िी तीच नाती असतात जी आयुष्ट्यातील जगण्याला हचरकालता प्रदान करून मैत्रीच्या 

नात्यातील ऋणानुबांि वहृद्धांगत करतात. 

 

सह्याद्रीत हफरताना साथ सोबतीला असणाऱ्या सवांगड्याांसोबत मन मोकळां करण असो 

हकां वा एखाद्या खोपट्यात िक्काने सह्याद्रीतील रहिवासी असणाऱ्या दादाांनी हकां वा काकूां नी िाक 

मारून  , "अिो दादा, आज मकु्काम करा की आमच्या सपरात ,रातच्याला ते तुमचां शिरी सखु 

नािी दतेा येणार आम्िाला पण काळ्याकुट्ट अांिारात मिाराजाांच्या फोटोपुढ्यात तेवत असलेला 

हदवा, सपराच्या हबळातून नजर पडणारी चाांदणी रात,दारातील हलांबाची गार िवा आहण डोकां  

टेकवायला शणेाने सारवलेली जमीन मात्र िमखासच भेटेल."  

 

अस म्िणतात की स्मशानात आपला मतृदिे जाळला आहण दिाव्या हदवसानांतर त्याच्या 

अस्थी पहवत्र नदीच्या हठकाणी हवसहजवत केल्या म्िणज े मानवी आत्म्याला मोि प्रातरख 

िोतो.शवेटी जीवनात कािी इच्छाआकाांिा पुतवतेला जातात तर कािी अपूणव राितात.मरणानांतर 

असचे प्रत्येकाची कािी न कािी मनी सतुरख इच्छा असते तशीच माझी पण एक आकाांिा 

रािील.मी मतृ पावल्यानांतर माझ्या िस्थी नदीत हवसहजवत न करता हशवरायाांच्या पदस्पशावने 

पावन झालेल्या हकल्ल्याच्या साहनध्यातील जहमनीमध्ये पुरल्या जाव्यात व त्या मातीमध्ये 

वडाच्या वटविृाच्या हबयाची लागवड करावी, कािी हदवस त्याची दखेभाल केली जावी.त्याच 

वटविृाला जोपासलां तर कािी कालाविीनांतर तो आकाशाला गवसणी घालेलां व त्याच्या 

पारांब्या पुनश्च जहमनीत गाडल्या जातील आहण त्यापररसरात वडाचे अनेकानेक विृ डौलाने 

माझ्या आठवणींच्या रुपात डामडौलाने एकमेकाांना साद घालत असतील...! 
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ग्रीष्मातल्या रानिाटा 

                                         - सौरभ देहवकर  

९४०३९४४३२० 

 

    

  रायगडहवर्यी बोलताना हननाद बडेेकर म्िणतात, "रायगड खरा पिावा पजवन्यकाळी ! तो 

जटा सोडून मांद हस्मत करणाऱ्या शांकराप्रमाणे भासतो; तर हिवाळ्यात ध्यानस्थ बसलेल्या िीर 

गांभीर हशवासारखा; उन्िाळ्यात िाच रायगड ताांडव करणाऱ्या उग्र रुद्रासारखा हदसतो!" ि े

हनसगावचे यथायोग्य वणवन. हनसगव म्िणज े हिरवीगार झाड,े हिरवळीने लपेटलेले डोंगर, दथुडी 

भरून वािणाऱ्या नद्या, एखाद्या पॉइांटवरून हदसणारा सयूोदय हकां वा सयूावस्त या पलीकडे 

हनसगवहवर्यीच्या कल्पना आपल्या मनात नािीतच. या गोष्टी नैसहगवक सौंदयावचे, समदृ्धीचे प्रतीक 

आिते. पण केवळ याच गोष्टी म्िणज ेहनसगव नव्ि,े ि ेतर हनसगावच्या असांख्य रूपाांपैकी एक रूप! 

आपण नेमके िचे हवसरतो. ऋतुमानानुसार िा हनसगव नवनवीन अांगडी घालून आपल्याला साद 

घालतो. पण हनसगव म्िणज ेहिरवी झाडे असे मानणारे आपण त्याच्याकडे साफ दलुवि करतो. 

कवी ग्रेस एका कायवक्रमात ऐन उन्िाळ्यात झाडावर बसलेल्या डोमकावळ्याचे वणवन करताना 

म्िणतात, "रखरखत्या उन्िाची तेजःपुांज हतरीप जवे्िा या कावळ्याच्या काळ्याभोर मानेला 

स्पशूवन जाते, तेव्िा त्याच्या मानेभोवती उमटणारे रांग मला मोरपांखाच्या रांगापेिािी अहिक सखुद 

वाटतात!" अशी िवी हनसगव हटपण्याची दृष्टी! ऐन उन्िाळ्यात आपण जर एखाद्याला हवचारले 

की, येतोस का अमकु अमकु हठकाणी हफरायला ? तो त्राहसक नजरेने आपल्यालाच प्रहतप्रश्न 

करतो, "येऊन बघणार काय? वाळकी झाडे? बोडके डोंगर की आटलेली नदी? आहण साांहगतलां 

कोणी एवढे ऊन डोक्यावर घऊेन वणवण भटकायला?" अशाांशी पुढे बोलण्यात कािीच अथव 

नसतो. 
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     एरवी हिरवीगार हदसणारी कोवळी कुरणे ग्रीष्ट्मात हपवळसर रांगात न्िाऊन एक नवीन 

अहवष्ट्कार दाखवतात. समोर दरूपयांत पसरलेले कुरण, त्या कुरणात कसेबसे उभे असणारे झाड, 

वाळलेली खरुटी झडुपे, मध्येच बाभळीवर चढणारा कुरणाच्याच रांगाचा राकट सरडा आहण या 

साऱ्याच्या पाश्ववभूमीवर असह्य अशी आग ओकणारा सिस्त्ररश्मी! सारे वातावरण शाांत आहण 

स्तब्ि! एवढ्यात पांखाचा फडफड आवाज करीत आपली चािूल लागलेला हतत्तर पिी 

जहमनीवर मोठ्या कौशल्याने बाांिलेल्या घरट्यातून उडून जाताजाता ती शाांतता भांग करतो. 

 

     पायाखालची वाट एक आटून गेलेल्या हवहिरीजवळून जाते. हवहिरीत जमेतेमच पाणी. 

कदाहचत िा एक खड्डा नसनू हविीर आिे याची साि दणे्यापूरतेच पाणी असले त!े हवहिरीतल्या 

एका कपारीत कािीतरी चुळबळु िोत.े आपली नजर हतकडे वळते. त्या हनष्ट्प्राण हवहिरीत ती 

चुळबळु कशाची याचा कानोसा घणे्यासाठी आपण कपारीजवळ छोटासा खडक फेकतो. 

चुळबळु वाढते. उत्कां ठा हशगेला पोिचत,े आणखी एक छोटासा खडा त्या कपारीवर आदळतो. 

त्यासरशी आपल्या हतरक्या चालीसाठी प्रहसद्ध असणारा खकेडा सिा पायाांनी दडूुदडूु िावत 

बािरे येतो आहण त्या गुडघाभर पाण्यात उडी मारतो. केवळ कािी िणाांचा अविी! फि कािी 

िणच तो हवहचत्र प्राणी आपल्याला दशवन दतेो आहण पाण्यावर तरांग उठवीत नािीसा िोतो. 

 

     पायवाट पुढ ेसरकते. वाटेच्या शजेारीच एक हिरवेगदव झडूुप हदसते. त्यावरची लालजदव 

बोंडे लाांबनूच लि वेिनू घतेात. आपण घाईघाई त्या झडुपाजवळ जातो. पण िाय रे! त्या लाल 

फळाांच्या हिरव्या झडुपाने भल्या मोठ्या काट्याांचे हचलखत घातलेले असते. आपल्या मनाची 

अवस्थाता शजेारच्या कुरणात मेंढराांना बाभळीचा पाला काढून दणेाऱ्या छोट्या पोऱ्याला 

कळाली असावी, तो िातातला भला मोठा आकडा सावरत आपल्याजवळ येतो. छानसां िसतो 

" आत्ता काडून दतेो बगा " असे म्िणत िातातल्या आकडीने तीन-चार बोंड ेखाली पाडतो. 

आपण आनांदाने ती बोंडे उचलायला जातो पण तो अडवतो, "अिां त्यालाबी काटां असत्यात. 
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थाांबा तरवाडानी झोडून दतेो." तो हपवळ्या फुलाांच्या बटुक्या झडुपाचा बराचसा पाला 

असलेल्या फाांद्या घऊेन येतो आहण बोंडे झोडपायला सरुवात करतो. तो आपल्यासमोर िरतो 

आहण म्िणतो, "खा आता सोलून" भर उन्िात खाल्लेले त े गोड, गरेदार लालचुटुक फळ 

हमळवण्याची ती अजब तपश्चयाव अचांहबत करते. भयांकर काट्याांशी झगडून हमळवलेल्या त्या 

गोड फळाचा आनांद हनहश्चतच अवणवनीय असतो. हनसगावत पावलोपावली सांघर्व आि;े आहण 

यशस्वी सांघर्ावनांतर प्रत्येकाला हमळणारे फळदखेील गोडच आिे. हनसगावच्या या साध्या 

हनयमाचे उत्कृष्ट उदािरण म्िणज ेि ेहनवडुांगाच ेफळ. म्िणूनच बािरेून काटेरी पण आतून गोड, 

रसदार असे म्िटल्याबरोबर मला फणसापेिािी हनवडुांग अहिक प्रखरतेने आठवतो! 

 

     एव्िाना आपण बरेच अांतर चालून आलेलो असतो. जवळचे पाणी सांपलेले असते. 

इतरवेळी उन्िात उपयोगी पडणारे सनकोट, सनहक्रम, सनग्लाससे इथे हफके पडतात. उन्िात वाट 

तुडवण्याची सवयच नसल्याने आपण अगदी जरेीस येतो. ( आहण बिुतेक या कारणाने लोक 

उन्िाळ्यात भटकणे टाळत असावेत!) तेव्िा रस्त्यालगतचा िातपांप आपल्याला खणुावतो. 

एरव्िी बाटलीबांद शदु्ध पाणी हपणारे आपण िातपांपाकडे नेिमीच तुच्छतेने पाित आलो. पण 

आज पाय नकळत हतकडे वळतात. ररकामी झालेली वॉटरबगॅ आपण पांपाच्या तोंडाजवळ ठेवनू 

पांप िापसतो. पांप िापसताना आपली अगदी त्रिेाहतरपीट उडते तेव्िा कुठे त्यातून अगदी 

बारीकशी िार बािरे येते. कसबेसे वॉटरबगॅ मध्य ेपाणी भरून आपण हनघतो. पण तेवढ्यात 

मागून कोणीतरी बोलत असल्याचे जाणवते. मागे वळतात कािी हस्त्रया िातातली, डोक्यावरची 

भाांडी सावरत पांपाकडेच येताना हदसतात. पांपातून हनघणाऱ्या त्या बोटभर जाडीच्या पाण्याच्या 

िारेसाठी त्या हकती लाांबनू आल्या असतील कोण जाणे? पाण्यासाठी त्याांना अजनूिी करावी 

लागणारी वणवण हवर्ण्ण करते. गावात वीज, पाणी, रस्ते आणू, याच घोर्णेवर वर्ावनुवर्े 

हनवडून येणाऱ्याांचा मनस्वी राग यतेो आहण शिरात िोत असलेल्या पाण्याचा अपव्यव आठवनू 

स्वतःचीच लाज वाटते. ग्रामीण भारताच्या व्याकुळ करणाऱ्या पैलूच ेदशवन घऊेन आपण मागवस्थ 
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िोतो. या हठकाणी नेिमीच असे िोते. लोक येतात गावकऱ्याांहवर्यी सिानभूती दाखवतात अन 

आल्यापावली हनघनू जातात. गावाची हस्थती मात्र जसैे थ!े  

     एका बारीक मांहदरावर फडकणारी, जीणव झालेली भगवी पताका आपल्याला हदसते. 

दवेदशवनासाठी (की हवसावा घणे्यासाठी? ) आपण मांहदराकडे पाऊले टाकू लागतो. मांहदर छोटे 

असले तरीिी आखीव, सुांदर असते. काळ्याभोर दगडातून घडवलेल्या नांदीला नमस्कार करून 

आपण दवेालयाच्या गभवगिृात उतरतो. प्रशस्त हपांड, हपांडीवर िोणारा जलाहभर्ेक, गभवगिृात 

तेवणाऱ्या नांदादीपामळेु वातावरणात प्रसन्नतेची दाट छटा पडलेली असते. अांतःकरण उचांबळून 

येते आहण नकळत गळ्यातून ओांकार ध्वनी बािरे पडतो. त्या गभवगिृातून ओांकाराचे अनेक 

प्रहतध्वनी कानी येतात त्यािणी आपल्या पूववजाांनी हनहमवलेल्या या एकिरी मांत्राची मिती 

जाणवते. उदात्त अांतःकरणाने हपांडीसमोर नतमस्तक िोऊन आपण सभामांडपाच्या थांडगार 

सावलीत कािी काळ हवसावतो. मांहदरातून बािरे पडताना शरीराचा व मनाचा थकवा पूणवपणे 

नािीसा झालेला असतो. पुढील वाट तुडवायला आपण प्रसन्न मनाने सरुवात करतो. 

 

     चालताचालता आपण एक प्रशस्त अशा डोंगरमाथ्यावर येऊन पोिचतो. इतरवेळी 

पोपटी, हिरव्या रांगाने नटलेल्या समोरच्या कुरणाांचे हचत्र आज वेगळे हदसत असते. हपवळी, 

पाांढरी शाल पाांघरलेली कुरणे, काळ्याभोर शेताांचा लाांबच लाांब पट्टा, ठरावीक अांतरावर 

असणाऱ्या वाड्या, वस्त्यावरून अगदी सिज नजरेत येतात; पण सारे कािी हचत्रप्रमाणे स्तब्ि 

असते. सववत्र शाांतता, कुठेच कसलीिी िालचाल नसते. जवळच उघडबोडके डोंगर असतात. 

या डोंगराांना वळसा घालून जाणाऱ्या नदीपात्रात मात्र बऱ्यापैकी गोंिळ चालू असतो. हतथे 

थोडाबिुत ओला - सुका चारा अजनू तग िरून आिे. आजबूाजूच्या गावातील गुरे त्या पात्रात 

चरत असतात. आहण िी गुरे चरायला आणणारी मलेु मात्र नदीपात्रात हक्रकेट खळेण्यात मश्गूल 

असतात. हमळेल त्या सािनाांनी सरुू केलेला िा खळे अगदी रांगात आलेला असतो. त्यापैकी 

कुणालाच या उन्िाची तमा ना पायाखालच्या दगड िोंड्याांची. अशावेळी मस्त स्पोटवशजू, 
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रॅकपॅन्ट, नवीन बटॅ साज जमवनू ग्राउांडवर गेलेल्या आहण थोड्याच वेळात 'लगेचच आउट केलां 

मला त्याांनी' असे म्िणत रडत घरी येणाऱ्या आपल्या लाडक्याांची प्रकर्ावने आठवण व्िावी. 

     सयूव मावळतीला झकुल्याबरोबर अगदी हनहववकारपणे रांगात आलेला खळे सोडून िी 

सगळी मांडळी आपापली गाईगुरे घऊेन परतीच्या वाटेला लागतात.अशा वेळी गाईच्या 

गळ्यातील घांटाांचा मिुर नाद. मध्येच अांगावरून जाणारी वाऱ्याची झळूुक, केशराचा साज 

चढवलेली कुरणे, अशा रम्य वातावरणामळेु हदवसभराचा त्राण अगदीच नािीसा िोतो. 

सयुावलािी परतण्याची घाई झाली असावी. तो वेगान े खाली सरकत राितो. खाली सरकता 

सरकता तो अचानक एका हनष्ट्पणव झाडाच्या आड उभा राितो. ते हनष्ट्पणव झाड, त्याभोवतालची 

केशरी कुरणे आहण त्यामागे उभे असणारे त ेकेशरी हबांब ! अशा या दखेाव्याला कॅमेरात कैद 

करण्याचा मोि आवरत नािी!    परतीच्या वाटेवर चालत असताना आपण त्या उजाड 

हनसगावतिी सापडलेल्या अनमोल गोष्टींची उजळणी करत असतो. हनसगावची आजवर न 

पाहिलेली असांख्य रूपे आठवत असतो.  

 

     उन्िाळ्यात मिाराष्ट्र जवळपास बिुतेक गावाांची, गडकोटाांची, पठाराांची हस्थती 

थोड्याफार फरकाने अशीच असते तरीसदु्धा प्रत्येक हठकाणाला स्वतःचा एक चेिरा असतो, एक 

वेगळे वातावरण असते, स्वतांत्र हनसगव असतो, प्रत्येक ऋतूमध्ये िा हनसगव अमलू्य गोष्टींचा 

खहजना आपल्यापुढे ओतत असतो. पण आपण मात्र तो स्वीकारण्याएवढ े पररपक्व नािी 

म्िणूनच 'दणेाऱ्याचे िात िजारो, दबुळी माझी झोळी' िी उिी आपल्याला हनसगावच्या बाबतीत 

तांतोतांत लाग ूपडते. 

 

     या रखरखत्या, रुि उन्िातसदु्धा िा हनसगव किीकिी पायाजवळून सळसळत जाणारी 

हपवळीिमक िामीण, जाडजूड शपेटीची घोरपड दाखवतो. तर किी ऐन उन्िाळ्यात फुलणाऱ्या 

लालजदव पळस गुलमोिराचां अवहचत दशवन घडहवतो. छोटयाशा डबक्यात चाललेला 
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कवड्याांच्या पकडापकडीचा खळे दाखवतो. क्वहचत सकुलेल्या नदीत पाण्यावाचून 

तळमळणाऱ्या माशाांचे िाल दाखवतो. तर किी लाांबनूच एखादा राखाडी रांगाचा रानससा टुनटून 

उड्या मारत जाताना हदसतो. लालजदव गोड हनवडुांग, आांबट गोड हचांच, हचवट गोंिन आहण 

भोकर याांसारख्या रानमवेा हनसगव तुमच्या ओट्यात ओतत असतो. उन्िाळ्यातल्या रखरखत्या 

दपुारनांतर लाल केशरीशाल पाांघरूण येणारी सांध्या मात्र अहतशय सखुद असते! असा िा उपेहित 

हनसगव पािण्यासाठी मात्र आवजूवन उन्िातान्िात रानवाटा तुडवाव्या लागतात, कारण याच 

रानवटाांच्या आडोशाला सषृ्टीचे नवनवीन आहवष्ट्कार गवसतात. त्यामुळे उन्िाळ्यात हनसगावत 

पािण्यासारख ेकािी नसते या हवचारात कािीच तथ्य नािी. आहण म्िणूनच िाडाच्या भटक्याला, 

हनसगवहमत्राला ऋतू वगैरेंचा कािी फरक पडत नािी . हनसगावने मारलेल्या िाकेचा कानोसा घते 

तो या रानवाटा तुडवायला लागतो. त्यामळेुच मनाची तयारी आहण थोड्याफार कष्टाांची तयारी 

ठेवली तर रखरखत्या उन्िातदखेील रानवाटा िुांडाळायला कािीच िरकत नसावी. 

  

रानिाटा, छायाचित्रकार - सनुीळ सामुंत 
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ििे 
- िुषार तिडवे 

७०८३३६४९९० 
 

 

 

जगण्याच्या प्रवािात वाित गेलेलो मी 

गनीमाांच्या साथीत पडत गेलेलो मी 

करायला लागलो सह्याद्रीवर प्रमे शतदा 

ध्येयवेडा झालेलो मी 

 

केला िट्टािास तुला हवसरण्याचा मी 

रािवलो नािी तुझ्याहवना मी 

साद घातली पुन्िा तू म्िणून  

रानवेडा झालेलो मी 

 

जगण्याच्या शयवतीत िरलेलो मी 

आलो तुझ्या सांगतीत मी 

कायमचा घशेील का कुशीत तुझ्या 

सह्यवेडा झालेलो मी 

 

हवकट अवस्था तुझी केलेली मी  

सांस्कार हवसरत चाललेलो मी 

जागण्यास कततृ्वास तुझ्या सदवै  

सवेेच्या ठायी तत्पर मी 

  

दातगेड, छायाचित्रकार - अविनाि गायकर 
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 वशिराजाविषके सोहळा 

- मयूर खोपेकर 

सांचालक सदस्य, MTM 

 

 

हशवराजाहभर्ेक िा भारतवर्ावतील एक हवलिण आहण मित्त्वपूणव सोिळा म्िणून मानला 

जातो.या हदवसाची नोंद सवुणाविरात केली जाते. हशवराजाहभर्ेकामळेु हिांदसु्तानात बरेच 

मित्त्वाचे बदल घडून गेले. हकत्येक वर्व गुलामहगरीच्याअहिपत्याखाली जकडले गेलेल्या 

भारतीय जनतेला या प्रसांगामळेु नवी प्ररेणा हमळाली. “सह्याद्रीच्या कुशीत रायरेश्वराच्या डोंगरात 

लावलेल्या छोटाश्या रोपट्याचे त्या हदवशी रायगडावर कल्पविृात रूपाांतर झाले.”  

 

राजाहभर्ेक सोिळ्यामुळे शेकडो वर्ाांपासनू िरवलेली भारतीय अहस्मताच जणू कािी 

रायगडी हसांिासनावर हवराजमान झाली आहण मिाराजाांनी अवघा हिांदसु्थान यवनी म्लेच्छाांपासनू 

हवमिु केला. तो एक काळ िोता जवे्िा औरांगजेब िा स्वतःला हिांदसु्थानाचा बादशाि म्िणून 

समजत असे, हिांदसु्तानात हिांदूांचे एकिी साववभौम हसांिासन हशल्लक नव्िते. उत्तरेत असणारे 

राजपूत मघुलाांकडे रािून त्याांच्या सवेेशी रुज ूझाले तर दहिणेतील हवजयनगरचे साम्राज्य नष्ट 

िोऊन हकत्येक वर्े उलटली िोती. सांपूणव हिांदसु्थानावर मघुलाांचे राज्य व्िावे, आपला िुकूम 

मानला जावा अशी औरांगजबेाची हजद्द असताना याच बादशिाच्या उरावर मिाराजाांनी 

स्वराज्याचे सवुणव हसांिासन उभारले आहण रयतेचे छत्रपती म्िणून जगासमोर आले. राजाहभर्ेक 

हि काय सािी गोष्ट नािी. मिान पांहडताांचे शास्त्र, मिाराजाांचे ध्येय, आऊसािबेाांच्या अपेिा, थोर 

सांताांचे आशीवावद, हकत्येक लढाईत मतृ्युमखुी झालेले शूर वीर अस ेमावळे आहण सनेापती 

याांच्या इच्छा, स्वतांत्र मिाराष्ट्राचे आनांदाश्रू या हदवशी रायगडावर साकार िोणार िोते.  
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पावसाळ्यात राजाहभर्ेक करवनू घणे्यामागे दखेील मिाराजाांची वेगळीच हवचारसरणी 

िोती. राजाहभर्ेकची खबर वाऱ्यासारखी अखांड हिांदसु्तानात पसरली िोती, या शभुकायावत शत्रू 

अडथळा आणणार ि ेनक्कीच. त्यामुळे अशा युद्धजन्य पररहस्थतीत िा सोिळा साजरा करणे ि े

कािीस ेकठीण. सह्याद्रीच्या घाटवाटा आहण डोंगरदऱ्या सिज पार करणे ि ेशत्रलूा अशक्यच 

आहण पावसाळ्यात शत्र ूकदाहप रायगडजवळ पोचणार नािी ि ेमिाराज जाणून िोते. त्यामुळे 

रयतेने आनांदाने या सोिळ्यात सिभागी व्िावे आहण शत्रचूा अडथळा सदु्धा न व्िावा म्िणूनच 

हक काय मिाराजाांनी पावसाळ्यात िा सोिळा पार पाडला आहण साविहगरी म्िणून आपल्या 

सनै्याला स्वराज्याच्या सीमवेर तैनात ठेवले.  

 

मिाराजाांचे हदवसेंहदवस वाढत चाललेले स्वराज्य तसचे मिाराजाांची हकती जगभर प्रहसद्ध 

िोती म्िणूनच मिाराजाांचे पराक्रम ऐकून वेदमतूी गागाभट्ट ि े स्वतः त्याांना भेटायला आले. 

मिाराजाांनी गागाभट्ट याांचे हवहवि अलांकार, पालखी, घोडे, ित्ती आहण ना ना प्रकारची द्रव्ये 

दऊेन स्वागत केले. भट गोसावी याांचे  मते मसुलमान बादशिा म्िणज े)औरांगजबे( गादीवर बसनू 

राज्य चालवतो. परांतु हशवाजीराजे याांनी दखेील चारिी पादशािी िुडकुन लावल्या आिते. 

हकत्येक गडकोट, घोडे इत्यादी हमळवले तरीिी त्याांना ति नािी. म्िणूनच मऱ्िाठा राजा छत्रपती 

व्िावा अशी इच्छा सवाांनी व्यि केली आहण मिाराज या राजाहभर्ेक सोिळ्यास तयार झाले. 

(सभासद बखर)  

 

“तिास जागा िाच गड कररतो” म्िणून स्वराज्याचे ति ि े रायगडीच व्िावे. 

राजाहभर्ेकसाठी मिाराजाांच्या मळू वांशाचा शोि घणे्यात आला. राजे ि े िहत्रय हशसोद े
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उत्तरेकडून आलेले घराण्याचे वांशज आिते ि े हसद्ध केले. त्यानांतर गागाभट्ट याांनी तिावर 

बसण्याआिी मिाराजाांना िाहमवक हविीप्रमाणे शुद्ध िहत्रय करवनू घतेले. सतरख नद्याांमिनू पहवत्र 

जल रायगडावर आणले. सवुणव कलश आहण सवुणव ताांब ेबनवण्यात आले. आठ कलश आहण 

आठ ताांब ेयाांनी अष्टप्रिानाांनी राहजयाांस अहभर्ेक करावा असा हनश्चय करून मिूुतव पाहिला. 

शाहलवािन शके १५९६ ज्येष्ठ शधु्द त्रयोदशी या  मिूुताववर म्िणजचे इ. स. ६ जनू १६७४ रोजी 

िा हदवस राजाहभर्ेक साठी ठरवला.  – (सभासद बखर) 

 

 रायगडावर प्रथमच स्वराज्याचे सवुणव हसांिासन तयार िोणार िोते. सांपूणव रायगड 

सोिळ्यासाठी अगदी सज्ज झाला िोता  नगारखाना, प्रिान वाडे, राणीमिाल सववच कस अगदी 

नव्या नवरीप्रमाणे नटले िोते. समारांभासाठी पालख्या, अांबाऱ्या, मणेे, िान्य, सवुणव-चाांदीचे 

कलश,वस्त्रे, वाड्याांचे पडद,े शलेे, शालू, दाहगने, पांचारती, अलांकार, नौबती, ित्ती, घोड,े 

राजघराण्यातील हस्त्रयाांचे अलांकार. एवढ्याश्या िळकुां डापासनू ते िोम कुां डापयांत आहण लाकडी 

पाटाांपासनू ते सवुणव हसांिासन पयांत तयारी सरुु झाली. रायगडाच्या हचरा न हचरा आनांदाने न्िाऊन 

गेल्या िोत्या. सवव कारभारी आहण रयत रायगडाला सजव ूलागले िोते. भर पावसाळ्यात जणू 

काय रायगडावर हदवाळी आि े अस े वातावरण हदस ू लागले िोते. चोिोबाजनूे रायगडनगरी 

सोिळ्याच्या तयारीत व्यस्थ िोती. भांडारा आहण फुलाांच्या माळा नगारखाना येथे लावण्यात 

आला. नगारे बसवण्यात आले. मांहदरे आहण वाडे फुलाांनी सशुोहभत केले.  

 

हसांिासनाचे काम सुरु झाले. मिाराजाांच्या रत्नशाळेचे प्रमखु अहिकारी रामाजी दत्तो िोते. 

मिाराजाांनी त्याांस आज्ञा दऊेन सवुणव हसांिासन बनवण्याचे काम सोपहवले. स्वराज्यातून कारागीर 

रायगडी येऊ लागले, बघता बघता ३२ मन सवुणव हसांिासन उभे राित िोते. हनवडक अशी नवरत्ने 

हसांिासनावर जडवली जाणार िोती. 
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“श्रीहशवराजाहभर्ेकप्रयोग:” गागाभट्ट हलहखत या ग्रांथात राजाहभर्ेक सोिळ्याचे वणवन 

आिते. गागाभट्ट ि ेया सोिळ्याचे प्रमखु िोते, त्याांच्या दखेरेखीखाली राजाहभर्ेक सोिळा पार 

पाडण्यात आला. राजाहभर्ेक सोिळा िा कािी एक हदवसाचा सोिळा नव्िता. त्यामागे बरेच 

हदवस हवहवि शास्त्र आहण पूजचेे हनयोजन कस ेिोते याचे थोडक्यात वणवन खालील प्रमाणे –  

 

२९ मे शकु्रवार, ज्येष्ठ श ु ४ – या हदवशी मिाराजाांची समांत्रक मुांज करण्यात आली 

जन्मापासनू ज े ज े सांस्कार लुतरख झाले िोते त्याबद्दल त्याांना प्रायहश्चत दणे्यात आले. नांतर 

पुण्यािवाचन, िोम, शाांती इत्यादी हविी करण्यात आल्या. याचहदवशी मिाराांची सवुणव तुला 

म्िणजचे “तुलापुरुर्दान” करण्यात आली.  

 

ऑहक्झांडेन हलहितो, त्या हदवशी मिाराजाांचे वजन १६,००० िोन इतके भरले आहण त्यात 

अजनू एक लि िोनाांची भर घालून ि े दान राज्याहभर्ेक सोिळा पूणव झाल्यावर िाम्िणाांना 

दहिणेच्या स्वरूपात दणे्यात येईल असे ठरवले. मिाराजाांनी स्वतःची सवुणवतुला केली. 

त्याचप्रमाणे चाांदी, ताांब,े जास्त, कथील, हशसे, लोखांड, ताग, कापूर, मीठ,हखळे, जायफळें, 

जायपत्री, मसाले, लोणी, साखर, सवव प्रकारची फळें, खाद्यें, ताडीसदु्धा नानाहवि वस्तूांच्या तुला 

करून त्या सवाांचा िमव करून टाकला. – (सदंभन – प. सा. स.ं १६४८)  

 

३० म ेशहनवार, ज्येष्ठ श ु५ आहण ६ – या हदवशी मिाराजाांनी या राजाहभर्ेकामागे त्याांचे 

ध्येय काय आि े ते साांहगतले हक – “ममप्रजापररपालनाहिकारहसद्धीद्वारा परमशे्वरहप्रत्यथव 

साम्राज्याहदकफलप्रात्यथे… कररष्ट्ये ।” – म्िणजे माझ्या प्रजचेा सववप्रकारे साांभाळ करण्याच्या 

अहिकाराच्या हसद्धीच्या सािाय्याने परमशे्वराला प्रसन्न करण्यासाठी……मी करणार आिे 

हकां वा मी करीत आि.े ) तेथे यज्ञ हकां वा ज ेकायव आरांभलेले आि ेते अस ेअसावे.( यासोबतच 
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हतथे गणेशपूजन, कलशसांस्थापनां, पुण्यािवाचनां, यजमानाहभहर्चनां, नाांदीश्राद्धम, 

हवनायकशाांती, िोमां, बहलदानां इत्यादी प्रकारच्या हविी या हदवशी केल्या गेल्या. या हविी नांतर 

िाह्णाांना दहिणा म्िणून कािी रुपये आहण वस्तू दणे्यात आल्या. याच हदवशी मिाराजाांनी 

आपल्या पत्नीसोबत समांहत्रक हववाि केला. िा हववाि या सोिळ्याचाच एक भाग िोता.  

 

ज्येष्ठ श ु६ राजश्रींनी शहनवारी समांहत्रक हववाि केला (संदभन – चशविररत्रप्रदीप)  

 

On this day Shivaji married with the chief queen was rehearsed with 

Vedic rites. (सदंभन – New History of Maratha Vol. I)  

 

३१ म ेरहववार , ज्येष्ठ श ु७ – मिाराजाांनी या हदवसाच्या पहवत्र हविीसाठी काल म्िणजचे 

ज्येष्ठ ६ या हदवशी उपवास िरला िोता. ती हविी म्िणज ेऐन्द्रीशाांहत यज्ञ. या पहवत्र अग्नीच्या 

पूजनेनांतर चतुष्ट्कुां भस्थापनां आहण बहलदानां करण्यात आले. या सवव पहवत्र हविींनांतर मिाराजाांनी 

हतथे उपहस्थत असलेल्या िाह्णाांनाां दहिणा म्िणनू सवुणविोन दणे्यात आले.  

 

१ जनू सोमवार, ज्येष्ठ श ु८ – या हदवशी ऐन्द्रीशाांहत यज्ञाचा हविीतील पुढील भाग करण्यात 

आला म्िणज े ग्रियज्ञां आहण नित्रिोमां तदपूवी हतथे उपहस्थत असलेल्या िाह्णाांनाां या 

हदवसाची दहिणा म्िणून तूप, गायी आहण शांख दणे्यात आले.  

२ जनू मांगळवार, ज्येष्ठ श ु९ – िा हदवस अशभु असल्याकारणाने या हदवशी कोणतीिी पूजा 

हकां वा िाहमवक हविी झाल्या नािीत.  
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३ जनू बिुवार, ज्येष्ठ श ु१० – या हदवशी सदु्धा ऐन्द्रीशाांहत यज्ञाचा हविीतील कािीसा भाग 

करण्यात पूणव आला त्यात प्रामुख्याने “नित्रयज्ञां” आहण “उत्तरपूजनां”  

४ जनू गुरुवार, ज्येष्ठ श ु११ – हनऋहतयाग: हि हविी ४ जनू या हदवशी रात्रीच्या वेळेस 

करण्यात आली. हि हविी इतर हविींपेिा फार वेगळी िोती. हि एक प्रकारची अशी पूजा िोती 

या पूजते बसणाऱ्या व्यिीने काळे कपडेच पररिान केले पाहिजते. या हविीत कच्च आहण 

हशजवलेलां माांस म्िणून अपवण केले गेले .  

५ जनू शकु्रवार, ज्येष्ठ श ु१२ – ३१ मे रोजी सुरुवात झालेल्या ऐन्द्रीशाांहत हविी ह्या ५ जनू 

शकु्रवार म्िणजचे ज्येष्ठ शु १२ हदवशी सांध्याकाळी ३.३० वाजता )२२ घहटका आहण ३५ पळे( 

पूणव झाल्या. या सवव हविी सफल झाल्यामळेु रायगडावर १००० िाह्णाांना भोजन करवण्यात 

आले आहण सोबत दहिणा दणे्यात आल्या. 

 

सांध्याकाळी मिाराजाहभर्ेक हविीला सुरुवात झाली. हि हविी ६ जनू म्िणजचे ज्येष्ठ शु १३ 

च्या सकाळ पयांत चालू िोती. ज्येष्ठ श ु १२ च्या रात्री पार पडलेल्या हविी म्िणज े – १( 

राजाहभर्ेक २( हसांिासनारोिण ३( राजदशवन . याच हदवशी हवहवि कलशातील पहवत्र जलाांची 

पूजा करण्यात आली त्यानांतर “सववप्रिानिोम” करण्यात आला. प्रत्येक हविीत हतथे उपहस्थत 

असलेले िाम्िण हवहवि मांत्र आहण जाप करीत. अहग्नदवेतेच्या पूजनेांतर हशवाजी मिाराज याांना 

दसुऱ्या खोलीत घऊेन हतथे त्याांना पहवत्रस्नान )अहभर्ेककलश( घालण्यात आले. त्याांच्यावर 

सगुांिी तेल आहण चांदन पावडर याांनी अहभहर्ि करण्यात आले. नांतर मिाराजाांनी गरम पाण्यानी 

स्नान केले त्यादरम्यान हतथे उपहस्थत असलेले िाम्िण मांत्राांचा जाप करीत िोते. पहवत्र स्नान 

झाल्यानांतर मिाराज पुन्िा शभु्र वस्त्र पररिान करून दसुऱ्या हठकाणी गेले आहण त्याांचे अहभहर्ि 

करण्यात आले. यानांतर मिाराजाांना पांचामतृाने म्िणजचे दिी, दिू, मि, साखर, तूप याांनी स्नान 

घालण्यात आले आहण मग गरम पाण्यानी पुन्िा स्नान करवण्यात आले. अशा प्रकारची पांचामतृ 

स्नान हविी हि तीन वेळा करण्यात आली.  
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मिाराज पुन्िा शभु्र वस्त्र पररिान करून हतथे प्रस्थाहपत केलेल्या आसनावर )इांद्रति( जवळ 

जाऊन हतथे घडुघ्यावर बसनू त्या तिास नमस्कार केला, यावेळी आपल्या पायाांचा स्पशव या 

तिास लागणार नािी याची दिता मिाराजाांनी घेतली िोती. यानांतर मिाराजाांवर पहवत्र नद्याांतून 

आणलेल्या जलाचा हशडकावा करण्यात आला. मिाराज मग तेथून उतरून सवुणवहसांिासन वर 

जाऊन हवराजमान झाले. त्यावेळी उपहस्थत असलेल्या सवव िाम्िण, मांत्री, व्यापारी आहण रयत 

याांनी मिाराजाांना छत्रपती म्िणून स्वीकारले. त्यानांतर मिाराजाांना पुन्िा स्नानगिृात नेले आहण 

स्नान घालण्यात आले त्यावेळी िाम्िणाांनी मांत्राचा जाप केला तो असा- “महते क्षत्राय महते 

अचधपत्याय महते ज्ञानराज्यायैष वो भरता राजा सोमोSरमाकं ब्राम्हणानां राजा ।”  

 

हतथे उपहस्थत असलेले िाम्िण, मांत्री याांनी पूवेकडील बाजनूे मिाराजाांना सवुणव कलशातून 

तुपाचा, दहिणबाजनूे सनेापती आहण िहत्रय लोकाांनी चाांदीच्या कलशातून दिुाचा, पहश्चम 

बाजनूे व्यापारी आहण वैश्य लोकाांनी ताांब्याच्या कलशातून दिीचा तर उत्तरबाजनूे सामान्य रयत 

याांनी मातीच्या कलशातून पाण्याचा वर्ावव मिाराजाांवर केला. हि हविी एकत्र चालू असताना 

खालील मांत्रउच्चारले गेले – “इमां दवेा अस पत्न सवुध्यां मिते ज्येष्ठाय मिते 

राजातराजस्योंहद्रयाय… हवर् एर् वोमी राजा सोमो अस्माकां  िाम्िणानाां राजा…” म्िणज ेया 

पहवत्र स्नानाने आम्िी सवावनी तुम्िाला मिाराजा म्िणून स्वीकारले आि.े त्यानांतर हवहवि दहिणा 

िाम्िणाांना दणे्यात आल्या आहण सवुाहसनी हस्त्रयाांकडून मिाराजाांचे कुमकुम हतलक आहण 

ओवाळणी करण्यात आली. अशाप्रकारे राजाहभर्ेक हविी मध्यरात्री नांतर सांपन्न झाली.  

 

“ज्येष्ठ शदु्ध १२ शुक्रवार, घटी २१ पळे ३४ हव ३८-४० सी ४२, तीन घहटका रात्र उरली 

तेव्िा राजश्री हसवाजी राज ेभोसले हसांव्िासनी बसैले छ १० रहबलावल स।ु।खमस सबनै अलफ” 
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)आरबी व फसली सन १०८४(. या नोंदी प्रमाणे मिाराज हदनाांक ६ जनू १६७४ च्या 

सयूोदयाआिी पाऊणे दोन तास आिी हसांिासनािीश्वर झाले. (सदंभन – चशवराजाचभषेकप्रयोग:) 

 

राजाहभर्ेक सोिळ्यास िनेरी ऑहक्झांडेन उपहस्थत िोता , तो हलहितो – “हदनाांक ६ जनू 

१६७४ रोजी, राजा भव्य हसांिासनावर आरूढ झालेला व मलू्यवान पोशाख केलेल्या प्रिानाांनी 

वेहष्टलेला हदसला. सांभाजी राजे, पेशवा मोरोपांत आहण एक श्रेष्ठ िाम्िण ि े हसांिासनाखाली 

पायरीवर बसले िोते. राहिलेले सनेाध्यि व इतर अांमलदार बाजलूा आदराने उभे िोते. मी मजुरा 

केला व नारायण शणेव्याने नजरेची अांगठी वर िरली. हशवाजीचे आमच्याकडे लि जाताच 

त्याने अगदी हसांिासनाच्या पायरीजवळ येण्याचा आम्िाला िुकूम केला व पोशाख दऊेन 

आम्िाला तत्काल रजा हदली. थोडाच वेळ आम्िी हसांिासनासमोर िोतो तेवढ्या वेळाांत 

हसांिासनाच्या दोन्िी बाजूला सवुणाांहकत भाल्याच्या टोंकावर )मसुलमानी पद्धतीचीं( अनेक 

अहिकारदशवक व राजसत्तेचीं हचन्िें असल्याचें आम्िीं पाहिलें. उजव्या िाताला २ मोठी मोठ्या 

दाांताांच्यामत्स्याांचीं सवुणावची हशरें िोतीं. डाव्या िाताला अनेक अश्वपुच्छें व एका मलू्यवान 

भाल्याच्या टोंकावर समपातळीत लोंबणारी सोन्याच्या तराजचूीं पारडीं, न्यायहचन्ि म्िणून 

तळपत िोतीं. राजवाड्याच्या दाराशी दोन लिान ित्ती दरवाजाच्या दोन्िी बाजलूा उभे केले 

असनू दोन सुांदर )पाांढरे( घोडे शृांगारून आहणलेले हदसले. गडाचा मागव इतका हवकट िोता िे 

लिात घतेा ि ेपश ुकोठून वर आले असावे याचा आम्िाला तकव च कळेना. ” (संदभन – प. सा. 

स.ं १६४३)  

 

राजाहभर्ेकानांतर मिाराज हसांिासनावरून उतरले आहण घोड्यावर बसले. सोबत अांबारींनी 

सजवलेले ित्ती आहण मावळे दखेील िोते. मिाराज रयतेस दशवन दणे्यासाठी बािरे पडले 

आजूबाजलूा सनेापती, अांगरिक िोते. एका अांबारीत जरी पताका आहण दसुऱ्या अांबारीत 

भगवा ध्वज घऊेन त्या मिाराजाांच्या बाजनूे हनघाले.  
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लोकाांनी आपली घरे सजवली िोती. मिाराजाांना हतथे उपहस्थत असलेल्या हस्त्रयाांनी 

ओवाळले आहण फुले, दवुाव, कुरमुरेंचा वर्ावव केला आहण रायगडावरील मांहदरातील दशवन 

घतेले. (सदंभन – Shivaji and his Time by Jadunath Sarkar) 

 

 

अशा प्रकारे राजाहभर्ेक सोिळा सांपन्न झाला. मघुली 

अत्याचाराला त्रस्त झालेल्या गरीब रयतेला त्याांचा 

वाली हमळाला. आऊसािबे िा सवव सोिळा पाित 

बाजलूाच बसल्या िोत्या, माझा हशवबा आज राजा 

झाला ि ेपािून त्याांच्या डोळ्यातून आसवे हटपू लागली. 

शरीर खपू िीण झाले िोते. थकवा जाणवत िोता, परांतु 

आपल्या चेिऱ्यावर जरासदु्धा जाणवनु हदला नािी. 

आता स्वराज्यात सवव कािी ठीक िोईल. जलुमी आहण 

अत्याचारी मघुलाांना रोखणारा राजा रयतेस हमळाला.  

सभासद बखर म्िणते –  

या य गीं सवन पथृ्वीवर म्लेंच्छ बादशाहा. हा मऱ्हािा पातशाहा येवढा छत्रपती जाला. ही गोष्टव 

कांही सामान्य जाली नाहीं.  

लेखनसीमा 
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सपयमतै्री 

- सांिोषी अिोक कडू {दुगासांिोषी} 

 

 

 

 

गडहकल्ले म्िणज ेसह्याद्री आहण सह्याद्री म्िटल 

की आलां अमाप जांगल आहण त्यात वास्तव्य करणारे जीव! आता सह्याद्रीत भटकां ती करायची 

म्िणज ेह्या वन्यप्राण्याांशी मतै्री करणां आलांच. 

 

एम. एस सी बॉटनी (वनस्पतीशास्त्र) करत असल्यामळेु माझा झाड वेली पान फुलाांशी सांबांि 

आला आहण त्यामळेुच त्यावर अवलांबनू असलेल्या प्राणीमात्राांशी सदु्धा...आहण आमची मतै्री 

िोत गेली. पण त्याांच्याशी मतै्री करता करता एक नवीन नात मला भेटलां माझ्याच नकळत! माझां 

आहण सह्याद्रीच नात...आहण ह्याच नात्यामळेु माझ्यासारख्या बऱ्याच सह्य वेड्याांशी माझ्या 

भेटीगाठी झाल्या. प्रत्येक सह्यवेडा वेगवेगळ्या िेत्रातला.त्या सह्यवेड्याांसाठी िा लेख.. 

 

माझां िेत्र ि ेसह्याद्री हफरण्याच मला हमळालेलां आयत कारण आिे कारण वन्यजीवन जाणून 

घ्यायचे म्िणज ेत्याांचा साहनध्यात जायलाच िवां ना...आता माझा अभ्यासच तो असल्या मळेु 

बऱ्याच गोष्टींची माहिती झाली, जांगलात हफरताना कोणती काळजी घ्यावी काय करावां..??  

काय करू नये ि ेसमजलां! सवाांनाच त्याबद्दल मािीत असलेच असां नािी. पण त ेमािीत असणां 
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सदु्धा तेवढच गरजचेां आिे. सह्याद्रीत हफरताना स्वतः ची आहण हतथल्या वन सांपत्तीची काळजी 

घणेां, गडहकल्ल्याांसोबत हनसगावचां सांविवन करणां तेवढच मित्वाचां! 

 

आपण जर इतर िाांगडहिांगाणा (लाऊडहस्पकर,कृहत्रम सांगीत) सोडून जांगलातल्या नैसहगवक 

सांगीताचा आनांद घतेला तर त े नक्कीच आपल्या मनाला शाांती आहण सखु दणेार असले. 

नेिमीच्या जीवनात ऐकणाऱ्या त्या गाण्याांपेिा रानातले वेगवेगळ्या पक्षयाांच े मांजुळ गीत 

आपल्या रेक ला जास्त आल्िाददायक बनवतील.. िो ना..?? 

 

भटकां ती करत असताना बरेच नवीन, वेगवेगळ्या प्रकारचे, रोजच्या जीवनात न हदसणारे, 

कािी दहुमवळ असे जीव आपल्याला पािायला हमळत असतात. ह्यात अनेक प्रकारचे झाडां, वेली, 

हकडे, पिी, मोठे प्राणी, सरपटणारे प्राणी आहण अजनु बरेच जीव येतात.  

 

आता सरपटणारे प्राणी म्िटल की आपल्या डोळयासमोर सगळ्यात आिी येतात त ेम्िणज े

साप आहण साप म्िटल की त्याांचा बदल वाटणारी भीती, गैरसमज आहण अांिश्रद्धा.. 

 

काय तर अमकु एक साप मारल्यावर त्याचा जोडीदार आपला बदला घ्यायला येतो. खरचां 

असां कािी िोतां असले असां तुम्िाला वाटत? वाटत असले तर ते साफ चुकीचां आिे. कारण नर 

सपव मादीचा ग्रांथीतून येणाऱ्या हवहशष्ट वासाचा मागोवा घते हमलनासाठी त्याांचा पाठलाग करत 

असतात आहण दसुरां म्िणज ेसाप जखमी असले तर त ेहवहशष्ट स्त्राव सोडतात आहण त्या वासाने 

इतर साप त्याांना मदत करण्यास येतात. 
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सापाांहवर्यी भीती बाळगावी अस कािी नािी फि आपल्याला त्याांचा आहण त्याांना 

आपला त्रास िोणार नािी एवढी काळजी घतेली की पुरेस आिे. कािीना वाटत असल्या प्रमाणे 

सगळेच साप हवर्ारी असांतातच अस नािी. भारतात (सह्याद्रीत) मानव वस्तीच्या आसपास 

आढळणारे मखु्यत्वे हवर्ारी साप ४ च आिते. नाग (Spectacled Cobra) , घोणस (Russel's 

Viper), मण्यार (Common Krait) आहण फुरसे (Saw Scaled Viper) आहण सध्या 

वायपर जातीतला चोपडा (bamboo pit viper) िा आपल्याला बऱ्याच वेळा  पािायला 

हमळतो. ि ेसाप चावल्यानांतर वेळेत उपचार झाले नािी तर माणूस मरतो. पण ि ेसाप सदु्धा 

स्वतःिून तुमच्या वाटेला येतात का ?? की कोणाची तरी चािूल लागली की त ेस्वतः दरू हनघनू 

जातात ??  

 

किी हनरीिण केल तर  आपल्या लिात येईल की जांगलातला कोणतािी प्राणी स्वतःिून 

तुमच्याकडे येणार नािी जो पयांत तुम्िी त्याांचा वाटेला जात नािी. सापाांच िी अगदी तसच. त े

जीव आपल्या पेिा छोटे असतात म्िणून त ेआपल्याला बघनू घाबरतात, पण जर आपण त्याांना 

मारायला गेलो तर त ेस्वसांरिणासाठी प्रहतकार करणारच ना ?? त्यात मानव एवढा सापाांचा मेंद ू

हवकहसत नसतो. त्याांना फि हशकार करणे आराम करणे एवढच माहित असते. 

ह्या उल्लेख केलले्या हवर्ारी सापाांहशवाय अजनु हवर्ारी साप आिते पण त ेघनदाट जांगलात 

आढळतात.   इतर हनमहवर्ारी,आहण हबनहवर्ारी साप आितेच. हबनहवर्ारी साप आपल्या साठी 

घातक नािीच. ह्या मध्ये िामण (Rat snake), डूरक्या घोणस (common sand boa), 

Shield tail ह्याांचा समावेश आिे.  
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आहण हनमहवर्ारी साप  उदा. िरणटोळ (Vine snake) चावल्यावर आपल्याला फि कािी 

वेळा साठी त्रास िोतो पण उपचार झाले की आपण लगेच बरे िोऊ शकतो. सामान्य माणसाला 

हवर्ारी आहण हबनहवर्ारी सापाांमिला फरक ओळखता येणां थोड अवघडच! त्यासाठी नीट 

अभ्यास करणां गरजचेां. 

 

फि रेक करताना पालापाचोळा वरून चालताना काळजी घणेां गरजचेां कारण त्यात ि ेसाप 

आराम करत दडलेले असतात. कोणतािी साप चावल्या नांतर उपचार करण अवघडच.पण जर 

आपण घाबरलो तर रिप्रवाि जलद िोऊन हवर् शरीरभर लवकर पसरते. िी काळजी घणेां गरजचेां 

जणेे करून उपचार स्थळा पयांत पोच ेपयांत आपण त्यावर हनयांत्रण करू शकतो. 

 

ि ेझालां सापाां हवर्यी... मोठे प्राणी समोर आल्या नांतर काय ?? सगळ्यात आिी तर आपण 

घाबरलो आिोत असां जर आपण त्याांना दाखवल तर खळे खल्लास अस समजा... आहण त्याांना 

पाठ दाखवनू तर किीच पळू नये. आपण त्याांच्यापेिा कशे मोठे आिोत ि ेदाखवण्याचा प्रयत्न 

करावा, परांतु उगाच त्याांना डीवचू नये की त्याांचा वर िावनू जाऊ नये.शक्यतो त ेआपल्या वाटेने 

हनघनू जातात.  

 

बाकी इतर कािी झडुप वेली आिते ज्याांना स्पशव झाल्यास आपल्याला खाज येते त्रास िोतो 

अलॅजी िोते ,तर कािी आपल्यासाठी हवर्ारी असतात म्िणून  शक्यतो अचूक माहिती असल्या 

हशवाय उगाच कोणत्यािी झाडाला कारण नसताना िात लाव ूनये. बरेच छोटे माश्या हकडे वनात 

असतात, म्िणून शकत्यो रेक करताना आपण पूणव कपडे वापरलेले किी िी उत्तम. 
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आहण जर तुम्िाला रेक करता करता हनसगावतल्या अनेक जीवाांना नीट हनरखनू बघायचां 

असले तर Camouflage कपडे हकां वा काळपट, जांगलाशी हमळतेजुळते कपडे घालून जांगल 

हफरावे. भडक रांग घातले की त्याांना अस वाटत की कोणत तरी सांकट आिे आहण ते दरू 

पळतात.म्िणून त्याांना त्रास न दतेा त्याांना आपण बघू शकतो. 

 

बाकी एवढ्या सगळ्या नांतर कोणत्यािी जीवाला त्रास दणेां चुकीचां आिे ि ेकळण्या एवढ े

तुम्िी नक्कीच समजतूदार आिात. बरोबर ना ?? 

 

तुम्िी पण सह्याद्री जगा आहण त्याांना पण जगू द्या..कारण शवेटी सगळां चक्र 

आिे...प्रत्येकाची गरज प्रत्येकाला आि.े.आहण ह्या हनसगव दवेते पुढ ेमी तर कायम नतमस्तकच. 

कारण हतच्या पुढे कोणाचां चाललेलां नािी आहण चालायचां पण नािी...! 
 

 

 

 

  

छायाचित्रकार – विनायक भोसले 
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थरार ट्रकेिा :  

कात्रज-वसंहगि-राजगि-तोरणा 

- प्रिाांि तिांदे. 

९०९६४८५१८१ 

 

 

मी कात्रज-हसांिगड-राजगड-तोरणा(KSRT) िा अल्रा माऊां टन रेल रन एका हदवसात 

पूणव केला, एकूण 64 हकमी अांतर मी 23:30 तासाांमध्ये पूणव केलां. 

 

8 तारखलेा पिाटे 12 ला कात्रज बोगद्यावरून सरुवात करून 8 तारखलेा रात्री 11.30 

ला तोरणा सर केला. सरुवातीला वाटलां की एवढ्या पावसात ि ेिाडस नको करायला, कािी 

हमत्राांनी पण सल्ला हदला की नको जाऊ आहण एकटा तर नकोच..! मनात थोडी िाकिकू 

िोतीच. पूणव रेक सोलो करायचा िोता ना..! 

 

पण मनात हनणवय झाला िोता, 15 हदवसाांपासनू हनयोजन चालू िोतां, बकॅअप म्िणून 

राजकुमार दादा आहण सहवता मडॅम वेल्ि ेला येऊन थाांबणार िोते, आहण ह्या आिी असे लाांब 

पल्ल्याचे रेल एका हदवसात करायचा अनुभव पण िोता. पण त े सगळे ग्रुप मध्य े केलेले . 

(K2S)कात्रज ते हसांिगड आतापयांत 30 वेळा केलेला असल्यामुळे रूट चाांगला माहिती िोता, 

पुढे हसांिगड त ेराजगड रूट ची माहिती एका हमत्राकडून घतेली, मपॅ आहण त्याने केलेल्या रूट 

चा थोडा अभ्यास करून घतेला, राजगड त ेतोरणा आिी केला असल्यामुळे तेथे पण कािी 

अडचणीचा हवर्य नव्िता. 
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8 तारखलेा रात्री 12 वाजता कात्रज बोगद्याजवळून रेक सरुू केला, थांडी िोती आहण 

पावसाच्या सांततिारा सरुू िोत्या दोन टेकड्यानांतर वारा पण वाढला िकुां  पण वाढायला लागलां, 

पिाटे 4 वाजता 13 टेकड्या सांपवनू मी टार रोड ने घाटातून 5.30 वाजता हसांिगडावर पोचलो 

(रेकर साठी टार रोड ने चालायचां म्िणज ेहनखाऱ्यावरून चालल्यासारखांच). गडावर सगळीकडे 

फि िकुां  च िकुां  आहण पिाटे रेक करून आलेली कािी मांडळी, जमेतेम 15-20 जणच..! जर 

तुम्िाला हसांिगडावरची शाांतता अनुभवायची असले तर असां पिाटे 4-5 वाजता गडावर 

यायचां...स्वगव...! 

 

हसांिगड एवढा शाांत पािून बर वाटले, पुढे मला कल्याण दरवाजाने खाली उतरून 

हवांजर ला जायचां िोतां िा टप्पा सगळ्यात अवघड िोता माझ्यासाठी. गडावरून पिाटे 6 वाजता 

पाली दरवाजाने खाली उतरायला सरुवात केली िकुां  एवढां जास्त िोत आहण पाऊस सरुूच 

असल्यामुळे पायवाट घसरडी झाली िोती आहण बऱ्याच हठकाणी गवत चाांगलांच वाढलेलां 

त्यामळेु वेग जरा मांदावला िोता 7.30 वाजता कल्याण गावाजवळ पोचलो हतथे गावकयाांना 

हवांजर कडे जाण्यासाठी ची वाट हवचारली असता एक आजोबा बोलले की रस्त्यावर खपू झडुपां 

वाढलीत आहण गवत पण खपू वाढलांय, त्याांनी मला दसुऱ्या रस्त्याने जायला साांहगतलां, पुढ े

चालायला सरुुवात केली िकुां  थोडां कमी झालांत, सगळीकडे हिरवागार शालू नसलेले डोंगर 

आहण हनसगावच्या त्या रुपाला बघत मी पुढे-पुढ ेचालत िोतो 20 हमनीटाांनी तो डोंगर चढून वर 

पोचलो तर माझ्या माकव  केलेल्या रूट पासनू मी जरा डावीकडे गेलेलो आि ेअसां हदसलां परत 

त्या डोंगरावरून ठरलेल्या रूट वर यायला तासभर गेला.  

 

10.30 वाजता कोळवडी ला उतरून हवांजर च्या हदशनेे चालायला सरुुवात केली, 

उतरताना एक गावकरी भेटले त्याांच्याशी गप्पा मारत खाली उतरत 12.30 वाजता हवांजर ला 

पोचलो. त्या काकाांना मी एकट्याने कात्रज त ेतोरणा करतोय ि ेसाांहगतल्यावर जरा नवल वाटलां. 
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आतापयांत 40% रेक पूणव झालेला आहण मी ठरवलेल्या वेळेपेिा अांदाजे 2 तास मागे 

िोतो, कारण वाढलेल्या गवतामळेु मळलेली पायवाट पण हदसत नव्िती, पण रूट ची माहिती 

आहण नकाशा मळेु एवढी अडचण आली नािी ,BMC ( Basic Mountaineering 

Course) कोसव मध्य ेआम्िाला हदलेल ेहफटनेस-स्टॅहमना वाढवण्याच ेिडे आहण हशकवलेल्या 

नकाशा वाचनाचा इथे आतापयांत बराच फायदा झाला िोता. हवांजर वरून गुांजवणे पयांत 10 

हकमी पूणव टार रोड ने जायचां िोतां आहण िा टप्पा जास्त दमछाक करणारा िोता. दपुारी 1.45 

वाजता मी गुांजवणे गावात पोचलो, राजाराम रसाळ काकाांच्या िॉटेल मध्ये गरमागरम हमसळ वर 

ताव मारला आहण चिा घऊेन पुढ ेहनघायची तयारी केली. 

 

रसाळ काकाांचा हनरोप घऊेन 2.30 वाजता राजगड चढायला सरुवात केली... "गडाांचा 

राजा आहण राहजयाांचा गड" ि े हबरुद अहभमानाने हमरवणारा राजगड चिोबाजूांनी िकु्याांनी 

वेढलेला िोता, िकुां  एवढां की दिा पावलापुढांच कािी हदसतां नव्ितां, वाटेत कािी मांडळी भेटली, 

माझी बगॅ बघनू त्यातल्या एकाने हवचारलां आज गडावर कॅहम्पांग का...? त्याांना साांहगतलां नािी 

कात्रज - हसांिगडावरून आलोय आहण पुढे तोरण्या वर जायचांय तेव्िा त ेबघतच राहिले, थोडी 

हवचारपूस करून मी पूढ ेहनघालो, दीड तासातच चोर दरवाजाजवळ पोचलो, हनयोजनाप्रमाणे 

अांिार पडायच्या आिी मला गड उतरून जवेढां तोरण्याच्या जवळ पोिचता येईल तेवढां 

पोिचायचां िोतां. 

गड चढताना जवेढां िकुां  नव्ितां त्यापेिा जास्त िकुां  गडावर िोत पुढचां कािी हदसतच 

नव्ितां, सरळ सांजीवनी माचीकडे हनघालो, वाटेत मिाराणी सईबाई ांच्या समािी जवळ नतमस्तक 

झालो आहण मनात हशवराय, सांभाजीराजाांना वांदन केले, आळू दरवाजाने खाली उतरून तोरणा 

हकल्ल्याकडे जाणारी पायवाट पकडली. आता रेक मध्य ेसगळ्यात जास्त वारा, पाऊस आहण 

िकुां  इथून पुढेच लागणार िोतां ह्याचा अांदाज िोताच आहण तेच अनुभवत िोतो, भयानक थांड 

वारा तेवढांच िकुां  आहण सलग पडणारा पाऊस, आहण त्यामळेु 5 वाजताच अांिार पडल्यासारखां 

वाटत िोतां. 
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6.30-7.00 च्या दरम्यान डोंगर उतरून भुतोंडे गावाकडे जाणाऱ्या डाांबरी रोड ला 

लागलो, मला आता इथून पुढे तोरण्याकडे चढाई करत जायचां िोतां, हदवस मावळतीकडे झकुला 

िोता पण दाट िकु्यामळेु जास्तच अांिार पडला िोता. मी िडे टॉचव चालू करून पुढच्या 

पल्ल्याकडे वेगान ेचाललो िोतो पण पावसामळेु आहण कारवीच्या दाट झडुपाांमुळे माझा वेग 

जरा कमीच िोता . एका उतरणीच्या हठकाणी माझा पाय दगडावरून थोडा घसरला आहण मी 

कोलाांटीउड्या घऊेन पडलो, उठून बसलो तर टॉचव बांद...! मोबाईल काढून बहघतलां तर टॉचव 

मध्य ेहचखल गेला िोता, तसांच थोडां पुसनू कशीबशी टॉचव चालू केली आहण चालू लागलो, पण 

ह्या गडबडीत मी थोडा रस्ता चुकलो िोतो आहण उजव्या बाजलूा खाली गेलो िोतो थोडां पुढां 

गेल्यावर मला अांदाज आला की आपण थोडां चुकलोय मग परत रूट कडे आलो आहण 

चालायचा वेग वाढवला, टॉचव चा एक बल्ब हचखल गेल्यामळेु बांद पडलेला आहण अजनू दीड 

तासाच अांतर बाकी िोत, मनात थोडी भीती िोती की टॉचव ने कािी दगा दऊे नये, आहण 

तेवढ्यात परत कोलाांटीउडी... झालां ! कसाबसा उठलो आहण पहिली टॉचव शोिली... तर टॉचव 

च ेदोन तुकडे झाले िोत,े आता मात्र मला जरा टेन्शन आलां. जवळ जवळ एक तासाचा रेक 

राहिलेला आहण टॉचव तर कामातून गेलेली, आता इथून पुढचा रेक मोबाइलच्या टॉचव च्या 

उजडेात करायचा िोता, थोडां बसलो आहण पाणी हपऊन एक केळ खाऊन मोबाइलला पॉवरबकँ 

जोडली आहण नीट रूट पािून घतेला कारण एक तर मी ठरवलेल्या वेळेपेिा तीन तास लेट िोतो 

आहण आता मला रूट चुकवायचा नव्िता.  

 

मी रूट पािून पूढ ेचालायला सरुुवात केली. राजकुमार दादा आहण सहवता मडॅम मी 

साांहगतल्या प्रमाणे 8 वाजताच वेल्ि ेमध्य ेयेऊन थाांबले िोते. रेक करत असताना बॅकअप टीम 

आहण सपोटव असणां खपू गरजचेां असत मग ती सोलो मोिीम असदु्या हकां वा एखादा ग्रुप घऊेन 

रेक करायचा असदु्या. 9 वाजता दादा चा फोन आला तेव्िा त्याला साांहगतलां, िोतां की तासाभरात 

पोचतोय तोरण्यावर ... 10.30 च्या दरम्यान दादा चा परत फोन आला की अरे पोचला का तू 

तेव्िा दादा ला टॉचव फुटली ि े साांहगतलां आहण आता मी मोबाईल च्या उजडेात येतोय ि े

साांहगतल्यावर त्या दोघाांना पण जरा काळजी वाटली.  
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तो बोलला की आम्िी येऊ का पुढ ेथोडां. मी साांहगतलां तुम्िी थाांबा हतथेच मी पोचतोय. 

11.30 वाजता मी तोरण्याच्या बिुला माची वर चढलो आहण शवेटी माझा एकहदवसीय सोलो 

रेक सांपला. दादा आहण सहवता मडॅमना कॉल करून मी तोरण्यावर पोिचलो ि ेसाांहगतलां आहण 

झुांजार माची कडे चालू लागलो. 12 वाजले आहण सहवता मडॅम आहण दादाचा वाढहदवसाच्या 

शभुेच्छा दणे्यासाठी फोन आला दोघाांनी मला शभुेच्छा हदल्या, हमत्राांचे फोन, मसॅेज येत िोत,े 

वाढहदवशी मी तोरण्यावर िोतो आहण माझां एक स्वप्न पूणव झालां िोतां त्यामळेु तो िण खपूच 

जास्त भारी िोता माझ्यासाठी... राजगड तोरणा दरम्यान मी जवळजवळ 6-7 वेळा घसरलो िोतो 

आहण आता त ेदखुणां जाणवायला लागलां िोतां. जवळपास 10 तास पावसात असल्यामुळे कपडे 

पूणव ओले झाले िोते आहण तोरण्यावरच्या बोचऱ्या थांडीमळेु िातपाय थांड पडल ेिोते, आहण 

अांग शिारत िोत. अश्या मोहिमाांसाठी मानहसक आहण शारीररक अशी दोन्िी बाजुांनी तयारी 

करावी लागते, सोलो मोहिमसेाठी तर छोटया छोट्या गोष्टी परत परत तपासनू घ्यावा, माझ्या 

कडे टॉचव च्या बटॅरी िोत्या त्याबरोबर अजनू एक टॉचव पण सोबत ठेवायला पाहिज ेिोती अस 

वाटलां. िवामानाचा अांदाज घणेां पण गरजचेां, हनसगावच्या पुढे कुणाचां कािी चालत नािी ह्याचा 

मला चाांगलाच अनुभव आला, आहण खपू साऱ्या गोष्टी हशकायला पण हमळाल्या.  

 

पूणव रूट ची माहिती घऊेन सदु्धा मी 3-4 वेळा रस्ता चुकलो िोतो, तोरणा उतरायला 

सरुुवात केली इथ ेमोबाईल च्या उजडेात मला िकु्यातलां नीट हदसत नव्ितां आहण त्यामळेु परत 

थोडां रस्ता चुकलो, दादा ने परत फोन करून हवचारलां की अरे तू कुठां  पयांत पोिचला आिसे, 

त्या दोघाांच्या अांदाजाप्रमाणे मी खाली पोिचायला पाहिज े िोतो, मी रूट वरच िोतो पण 

िकु्यामळेु आहण थोडा थकवा भरल्यामुळे मला थोडा अांदाज येत नव्िता. मग दादाने मोबाईल 

मध्य ेनेहवगशन सरुू करून त्याच्या मदतीने मी एक तासाभरात तोरणा उतरून त ेदोघे उभा िोते 

हतथे पोिचलो. सपोटव टीम असल्याचा मला इथे खपू फायदा झाला दोघाांनी शवेटच्या टप्प्यात 

मला वेळोवेळी मोहटव्िटे केलां. 

दोघाांनी माझां परत अहभनांदन केले, हचखलाने माखलेले कपडे बदलून त्याांनी आणलेलां 

जवेण करून मग आम्िी पुण्याकडे प्रस्थान केले...! 
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दगुय वतकोणा (वितिंगि)  

- सांिोष अांकुि सािपुिे, पणेु 

कमतिायल जातहराि लेखक  

९५४५८६४०५६ 

 

 

हतकोणागडाचे श्री. डॉ. सहुजत मोिोळ तसचे अनेक हनष्ठावांत 

हशवदगुव गडपाळाांस बिुत आदरे अपवण 

 

 

मावळप्राांती, कोळवणखोरी, वसे हतकोणापेठ 

या गावातून सडक िावती हतकोणागडासी थेट 

 

तीन हदशाांनी, तीव्र उतार, बिुला माथ्यावरी 

समािीस जणू शांकर बसला, जटा बाांिनुी हशरी 

 

त्या हशवकां ठातील सपविाराांसम घऊेनी आढेवेढे 

वळणवाट िी नेई सळसळत हतकोणा हशखराकडे 

 

िी हखांडारे, भग्न त ेहचरे ढळले जरी ि ेहदसे 

परर याांच्यावरती अभेद्य उमठले हशवकाळाचे ठसे 

 

ज ेअजनूिी नािी आले हमटवता काळाच्या फेऱ्याला 

तो िी कापतो, थाांबत नािी शरुाांच्या वाऱ्याला 
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िा िात उचलुनी, शेंदरू लेवनुी उभा मिाबलवान 

या दगूावसी सदवै रहिण्या सज्ज वीर िनुमान 

 

जपून पायऱ्या, चला पुढे, पिा पाांडवकालीन लेणे 

कातळ उदरी, अमतृजल मायेचे साठवी पान्ि े

 

हचांचोळ्या पायऱ्या, उभी चढण ती येई छातीवर 

जपुनी आिे वीरश्वासाांची उरी ततरख फुकर 

 

बरुूज, जांग्या अवतीभवतीनां तटबांदी िी कणवर 

गडास रहिती, गुांफून भवती दगडाांचे नीजकर 

 

ऐकू येतील त्या बरुुजाांवर जागल, गस्त आरोळ्या 

ज्या जािल्या या स्वराज्यदवेा जागहवण्या भूपाळ्या 

 

पसार मोकळी, पैस भूमी ती अन् उजटया िाताला 

बिुल्यासी पायऱ्या वळसा दऊेन नेई गडमाथ्याला 

 

तोल सावरून, त्याांच्यावरूनी येता माथ्यावर 

बालेहकल्ल्यावर नांदीसि दशवन दईे हवतांडेश्वर 

 

याचकारणे हवतांडगडिी म्िणती गडास कोणी 

हशवभूपाच्या स्वराज्याची िी जडाव राजसलेणी 

 

हफरता वरूनी, नीट न्यािाळा हदसले त ेसभोवार 

तुांग, लोिगड पैल हवसापूर राजाांचे हशलेदार 
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भगवा ध्वज तो ऐन हशरावर फडफड करी वाऱ्यानी 

छत्रपतींचा शौयव पराक्रम गजुवन साांगे कानी 

 

अहभमान वाटतो या दगूावचा असे मी िो गडपाळ 

रावील शान मी, करील तयाचा प्राणािून साांभाळ...प्राणािून साांभाळ.... 

 

  

नळदगुग, छायाचित्रकार – विघ्निेा पटेल 
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थरार ट्रकेिा : वतकोना- तुगं रेंज 

- अक्षय सावांि  

 

 

एक दलुवहित गडजोडी "स्वातांत्र्यहदन हवशरे् मोहिम" !!! 

 

नुकत्याच १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पुरांदर आहण मल्िारगड मोहिमचेा थकवा दरू 

िोतो न िोतो तोच भारताच्या स्वातांत्र्यहदनी १५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी एका रेंज रेकची मोहिम 

आखली. िा रेंज रेक म्िणज ेहतकोना- तुांग रेक ! 

 

कश्याबश्या हमळालेल्या सटु्टीचा उपयोग घरी रािून पलांगावर तांगडया पसरवनू आराम 

करण्यापेिा सह्याद्रीच्या कुशीत बागडणे जास्त पसांत असलेला मी आहण माझे हततक्याच 

आवडीने या सह्यसफरीमध्ये सामील िोणारे कािी हनवडक सिकारी म्िणज ेतुर्ार आहण हवशाल 

अनुभवणे, मयूर जािव , हदनेश घाडी आहण त्याचा बालपणीचा हमत्र हचराग अस ेआम्िी ६ जण 

हमळून िी मोहिम फत्ते करण्यासाठी सज्ज झालो. 

 

अचानक भयानक ठरलेल्या या मोहिमलेा अनपेहितररत्या चाांगला प्रहतसाद हमळाला 

आहण िा प्रवास बाइक्सने करण्याचे योहजले. नुकत्याच घडलेल्या आांबनेळी घाटातील दघुवटनेचे 

पडसाद पुरांदर मोहिमसेोबतच या मोहिमवेर दखेील हदसत िोत ेम्िणजचे घरच्याांचा या मोहिमेंना 

झालेला हवरोि...सािहजकच त्यात त्याांची काळजीच असते ! परांतु पालकाांच्या मनातली िी 

िुरिुर कमी करता करता नाकी नऊ आले. शवेटी permission हमळाली आहण १५ तारखचे्या 

पिाटे ३ वाजता उठून तयारी करून सकाळच्या प्रिरी समुारे ४ च्या समुारास घरातून काढता पाय 

घतेला आहण सगळेच पुण्याच्या हदशनेे हनघालो ! 
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जसे ऐरोलीजवळ पोचलो तसा Traffic Jam शी आमचा सामना झाला... आहण 

लवकरात लवकर पोिोचण्याच्या आमच्या अपेिाांवर पाणी पडल.े त्यातून सटुका िोताच 

वाऱ्याच्या वेगाने लोणावळ्याच्या हदशनेे कूच केले. पावसामळेु घसरडया झालेल्या रस्त्यावर 

दचुाकी चालवण े म्िणज े तारेवरची कसरत आहण त्याचे कसब आमच्या बाइकसवकडे 

असल्यामुळे फारशी हचांता नािी वाटली. यात थरारनाट्याांचा कािीसा अनुभव दखेील आला 

(त्यावर सध्या मौन पाळलेलेच बरे). खांडाळ्यातील िकु्यात सरैभर िोऊन नागमोडी वळण 

असलेल्या घाटमागावतुन वाट काढत मागवस्थ िोत असताना दहूिवरे हखांडीचे दशवन घडले आहण 

थोडे पुढ े गेल्यावर पवनानगरमध्ये असलेल्या िरणाचे आकहर्वत करणारे रूप पािुन प्रवास 

थोडावेळ थाांबवनू हतथेच कािी काळ हवसावा घ्यावासा वाटला. िरणातून वािणाऱ्या पाण्याकडे 

पहिले हन िातातून हनसटणाऱ्या वेळेचे भान झाले आहण bikes ला kick start मारून पुन्िा 

प्रवासाला सरुुवात केली.  

 

पहिला हतकोना गड सर करून मग हकल्ले तुांगवर चढाई करण्याची योजना िोती आहण 

म्िणून ठरल्याप्रमाणे आम्िी हतकोनापेठचा रस्ता िरला. सािारणपणे सकाळी ९.३० च्या 

समुारास गडाच्या पायथ्याशी पोचलो आहण जवळच गाड्या पाकव  (₹२० प्रहत दचुाकी) करून 

िकु्यात हशरून आकाशाला गवसणी घालण्याचे आवािन करणाऱ्या हतकोनावर चढाई 

करण्यास सरुुवात झाली. गड चढण्यास अगदीच सोपा असल्याने फार दमछाक िोत नव्िती. 

तसा तो समदु्रासपाटीपासनू ११०० मी ऊां ची असलेला हगररदगुवच...पण वाट अगदीच मोकळी 

करून ठेवली असल्याने अवघड असे कािीच नव्िते. हतकोनाचे दसूरे नाव हवतांडगड अस ेआि.े 

हवतांड म्िणज ेप्रचांड. गडाच्या घऱे्याच्या आकारमानावरून कदाहचत ि ेनाव ठेवले गेले असावे. 

बोरघाट चढून गेल्यावर माथ्यावर काले, भाज,े बडेस,े भांडारा आहण शलेारवाडी िी लेणी आिते. 

या लेण्याांच्या सरुहिततेसाठी उभारलेले हकल्ले म्िणज ेलोिगड, हवसापूर, तुांग आहण हतकोना. 

हशवरायाांनी १६५७ मध्ये कोकणातील मािुली ,लोिगड, हवसापूर, सोनगड, तळा व कनावळा या 

हकल्ल्याांसोबत िा हकल्ला दखेील आपल्या स्वराज्यात सामील करुन घतेला. सन १६६० मध्ये 

या भागाच्या सरुहिततेसाठी नेताजी पालकर याांची हनयुिी झाली. १२ जनू १६६५ रोजी 
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झालेल्या पुरांदर तिानुसार, १८ जनूला मघुलाांनी ह्या पररसराचा ताबा घतेला. इ.स. १६८२ च्या 

ऑगस्ट महिन्यात सांभाजी व अकबर याची भेट झाली. या भेटीनांतर अकबर हतकोना हकल्ल्यावर 

रािण्यास आला. यथेून पुढे तो कोकणात जतैापुर येथे रािण्यास गेला असे ऐहकवात आिे. 

 

थोड्या थोडक्या चढणीनांतर जवळच असलेल्या गडद लेणीकड़े जाणाऱ्या मागावचा 

एक फलक नजरेस पडतो. पुढे गेल्यावर एक "मठे"आिे. मठे म्िणज ेगडावर प्रवेश करताच 

िोणाऱ्या तपासणीचे हठकाण हकां वा जरी कोणाला तातडीने हनरोप पाठवयाचे असल्यास येथून 

पाठवला जाई. कािीश्या अांतरावर एक दवेडी लागते हजथे आजिी गडाचे पिारेकरी गडावर 

येणाऱ्याची नोंद ठेवनू मगच आत प्रवेश दतेात. मग आपली वाट मिचे आडवनू िरतो तो वेताळ 

दरवाजा आहण दरवाजातुन आत गेल्यावर डावीकडे वेताळ बरुुज हदसनू येतो तर उजवीकडे 

जाणारी वाट आपल्याला बालेहकल्ल्याकडे घऊेन जाते. बालेहकल्ला पिाण्याआिी पिारेकरी 

रािण्याची हछन्न हवहच्छन्न झालेली हनवासस्थान,े चुन्याचा घाणा आहण एक छानश्या 

तळ्याजवळ तळजाई मातेचे मांहदर लागते. आईचा आशीवावद घऊेन मांहदरालगतच्या िान्याच्या 

कोठराांवर एक िावती नजर टाकून बालेहकल्ला सर करण्यास पुढे सरसावलो. हतकडे जाण्यासाठी 

कािी पायऱ्या चढून मग प्रवेशद्वार पार करत आपण बालेहकल्ल्यावर येऊन पोचतो. हतथे जाताच 

आम्िी हशवछत्रपतींच्या नावाचा जयघोर् चालू केला आहण या कुडकुडत्या थांडीत आमच्या 

अांगातली battery पुन्िा चाजव झाल्यासारखे वाटल.े  

 

बालेहकल्ल्यावररल मिादवेाचे दशवन घतेले आहण मांहदरामागील एका टेकड़ीवर 

दशेाचा सन्मान असलेला हतरांगा ध्वज अगदी वाऱ्याशी झुांज दते हदमाखात फड़कत िोता. 

दशेासाठी प्राणाांची आिुहत दणेाऱ्या त्या वीराांच्या श्वासामळेु फड़कणाऱ्या हतरांग्याला सलाम 

करून परतीची वाट िरली. तळजाई मांहदराजवळून उजवीकडे जाणारी एक वाट मिाद्वाराच्या 

हदशनेे जाते. पहिल्याप्रथम तो एक चोर दरवाजा भासत िोता. मिाद्वार पाहिले आहण त्याची 

आजची आपल्या दलुवक्षयामळेु झालेली अवस्था पािुन मन हखन्न झाले. तरी भग्नावस्थेतल्या 

स्वराज्याच्या त्या अनमोल ठेव्याचे दशवन घऊेन गड उतार झालो. पण इथे सदु्धा अडचणी कमी 
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नािी झाल्या...आमच्या लाडक्या लमबोहघवहन ( Honda Shine) मध्य ेकािी ताांहत्रक हबघाड 

झाल्याने पुढच्या मोहिमवेर आशांकेचे ढग हदसू लागले. पण म्िणतात ना... हकस्मत बिादरुोंका 

साथ दतेी िैं... आम्िी हिम्मत करून कशीतरी हतला पाठीमागे ६ हकमी वर असलेल्या पवनानागर 

मध्य ेदरुूस्तीसाठी घऊेन आलो. पावसाच्या सांततिारेमळेु नखहशखान्त हभजलेलो असल्याने 

अांगात ठांडी ठान माांडून बसली िोती हतला पळवण्यासाठी गरमा गरम चिा घतेला. एव्िाना 

पोटात कावळे ओरडू लागले िोते आहण तुांगला जाण्यासाठी उशीर दखेील झाला िोता म्िणून 

झटपट फस्त िोईल अशी ताांबडा रस्सा व कुरकुररत शवेाांच्या चटकदार पुणेरी हमसळवर ताव 

मारला.  

 

थोडा वेळ पावसाने दखेील हवश्राांती घतेली पण हशकारी जसा आपल्या सावजाची 

वाट पाितो तसा पाऊस आमच्या हनघण्याची वाट पाित बसला िोता. पोटाची खळगी भरून 

तुांगसाठी हनघणार तोच पावसाच ेपुनरागमन झाले. मग आम्िी िी मागे िटलो नािी आहण तुांगकड़े 

सरकत राहिलो. पवना तलावापहलकडे िकु्यात लपून बसलेला तुांग एखाद्या मिाकाय पानबडुी 

सारखा भासत िोता. सािारणपणे दपुारी २ च्या समुारास भर पावसातून अरुां द आहण खड्याांनी 

सांपन्न अश्या मागावतुन गाडी काढत तुांगच्या पायथ्याशी असलेल्या तुांगवाड़ी या गावात पोचलो. 

सन १६६० मध्य ेया भागाच्या सरुहिततेसाठी नेताजी पालकर याांची हनयुिी झाली. जयहसांगाने 

आहण हदलेरखानाने आपल्या स्वारीच्या वेळी ६ म े १६६५ रोजी तुांग आहण हतकोना या 

भागातील अनेक गावे जाळली पण, ि ेहकल्ले मात्र हजांकू शकले नािी.  

 

१२ जनू १६६५ पुरांदर तिानुसार, १८ जनूला कुबादखानाने िलालखान व इतर 

सरदाराांसोबत ह्या पररसराचा ताबा घतेला. तुांग हकल्ल्याला तसा मित्वपूणव इहतिास लाभला 

नसला तरी पाऊस थाांबल्यामळेु िकु्यात दडुन राहिलेल्या गवताची हिरवी शाल पाांघरलेल्या 

तुांगचे रूप पािुन थक्क व्िायला िोते. थांडीचे मार सिन करत गोठुन गेलेले गुड़घ ेजहमनीवर उभे 

रािताच उत्तर दऊे लागल.े..की बस झाले आता पुढे चालवत नािी बाबा माझ्याने ! पण मागे 

िटतील त ेमरिट्टे कसले... उन, वारा, वादळ, पावसाच्या समोर न झकुण्याचा इहतिास आिे 
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आपला याची जाणीव सवाांना झाली....तस े सनु्न झालेल्या िाताच्या बोटाांनी पायथ्याच्या 

मारुतीरायाला नमस्कार करत हशवरायाांच्या जयघोर्ाने चढायला सरुुवात केली. थोड्याच 

अांतरावर मारूतीचे छोटेखानी मांहदर आि.े हनसगव दखेील यावेळी आमची परीिा घते िोता. 

पावसाचा लपांडाव, अचानक समोर उभे रािणारे िकेु, शरीराचा तोल हबघडवणारा सोसाट्याचा 

वारा, पायवाटेतुन वािणारे झरे, शवेाळ पकडलेल्या दगड़ावरुन जपून पाय टाकत मागवक्रमण करत 

राहिलो. वाटेतच थाांबनु पवन- मावळ पररसराचे हवलोभहनय दृश्य नजरेत भरत हकल्ल्याच्या 

गोमखुी प्रवेशद्वाराशी पोचलो. थोड़ े वर गेलो आहण गणेश मांहदर लागल े लगतच झाडाांच्या 

हिरवळीने नटलेले एक सुांदर पाण्याच ेटाके आिे. बाप्पाच्या दशवनाने मन प्रसन्न झाले आहण मागे 

वळून पहिले तर मांहदराच्या अगदी समोर हकल्ल्यावरील 'सदर' शवेटच्या घटका मोजताना 

आढळली.  

 

 मांहदराच्या डावीकडून एक पायवाट आपल्याला बालेहकल्ल्याकडे घऊेन जाते. पुन्िा 

पावसाने आपली ररपररप चालू केली आहण किीच फोटोजचे शौकीन नसणारे माझ ेहप्रय हमत्र 

तुर्ार याांना आज selfies, photos clicks करायचा भलताच रांग चढला िोता. त्याांच्या इच्छा 

पूणव करत आम्िी बालेहकल्ल्याच्या पायथ्यापाशी पोचलो तर जवळ असलेल्या पाण्याच्या 

टाक्याकडे कटािाने वळलो आहण टाक्यातील काचेसारखे हनतळ आहण स्वच्छ पाणी पािुन 

आश्चयवचहकत झालो. त ेपाणी खपूच शदु्ध हदसत िोते. पण लवकर गड सर करायचा िोता आहण 

बालेहकल्ला चढून वर गेलो तर िकु्यामळेु आसपासचा पररसर न्यािाळता न आल्याची खांत 

सवाांच्या मनात िोती. गड़माथ्यावर तुांगाई दवेीचे एक मांहदर आि े आहण एक भगव े हनशान 

हकल्ल्याची शान वाढवत उभे आिे. अवघ्या ३५ हमहनटात गड सर करून थरथरत्या िाताांनी 

बगॅमिनू भगवा काढून गड सर केल्याची आठवण म्िणून कािी छायाहचत्र घऊेन परतीचा प्रवास 

चालू झाला.  
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दोन्िी गडाांवरील स्वच्छता पािुन खपु बरे वाटल.े परतीचा प्रवासाला आमचे हगररनाद 

च ेसिकारी मिेंद्र बोम्बले याांनी सचुवलेला ऍम्बी वॅली चा मागव हनवडला आहण वाटेतील िकु्याने 

तो प्रवास सदु्धा थरारक बनवला िोता. पाऊस तर त्या हदवशी आमच्या पाचवीलाच पुजला 

िोता....जरा अांगावरचे कपड़े सकुले ना सकुले की अिनुमिनु बरसत रािायचा. 

 

अश्या हनवाांत आहण शाांततापूणव असलेल्या हतकोना आहण तुांग या पवना तलावाच्या 

शजेाऱ्याना जरूर भेट दया आहण तेथील नैसहगवक सािनसांपहत्त आहण गड़हकल्ल्याांचा इहतिास 

समजनू घणे्याचा प्रयत्न करून तो इहतिास व त्याची माहिती शाश्वत ठेवनू पुढील हपढीपयांत 

पोिोचावा यासाठी आपण सदवै प्रयत्न करत रािु.  

जय हिांद ! जय मिाराष्ट्र !! 

जय हशवराय  

 

राजगड, छायाचित्रकार – अमोल तळेकर 
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थरार ट्रकेिा :  

हररश्चंद्रगि िटकयांिी पंढरी 

- जान्हवी फुलवरे 

 

 

 गेल्या वर्वभरात मोरया रेकसवसोबत अनेक रेक केले. पण " िररश्चांद्रासारखा रेक 

झालाच नािी, िचे वाक्य सतत कानाांवर पडत आलांय. त्यामळेु मनात उत्कां ठा िोती 

िररश्चांद्रगडाला जाणून घ्यायची आहण तो अहतभव्य कोकणकडा नजरेत सामवनू घणे्याची. गेल्या 

वर्वभरापासनूची िी इच्छा मात्र आज पूणव िोणार िोती. 

   

नाहशक आहण अिमदनगर या दोन हजल्ह्याांच्या वेशीवर अनेक डोंगरराांगा आिते. 

अगदी रतनगडापासनू अलांग-मदन-कुलांग, साांिणदरी, माळशेज घाट िी हठकाणांसधु्दा ह्याच 

पववतराांगाांमध्ये येतात. ह्याच सवव डोंगरराांगाांमध्ये अगदी अहलतरख पण अभेद्य असा कोकणकडा 

स्वतःच्या उराशी बाळगून उभा असलेला िा ' िररश्चांद्रगड '. आहण िी मसुाहफरी आि ेसह्याद्रीची 

सांजीवनी असलेल्या त्याच िररश्चांद्रगडाची. 

 

हदवस िोता ७ जनू शकु्रवार. नेिमीप्रमाणे रात्री कसारा जाणारी शवेटची गाडी पकडली 

आहण मजल दरमजल करत रात्री १२:३० वाजता कसारा स्टेशनला पोिोचलो. ८ तारीख 

उजाडली िोतीसदु्धा. या ८ जनूचां हवशरे् असां की मोरया रेकसवला बाप्पाच्या आशीवावदाने १ वर्व 

पूणव झालां िोतां. आनांद अनावर िोता. उत्साि अफाट िोता. त्यामळेु स्टेशनवर केक कापून 

मोरयाचा पहिला - वहिला वाढहदवस साजरा करण्यात आला. हदवसाची सरुुवातच खपू सुांदर 

झाली. पण त्यामळेु पुढच्या प्रवासाला उशीर करून चालणार नव्िता. त्यामुळे सगळा कायवक्रम 
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आटोपता घते आम्िी गाड्याांकडे जायला हनघालो. शांकरदादा किीपासनू आमचीच वाट बघत 

िोता. िा शांकरदादा म्िणज ेमोरया कुटुांबातील अगदी हवश्वासाचा माणूस. वेळेचां मित्त्व जाणणारा 

आहण त्यामळेुच आतापयांत शांकरदादाच्या गाड्याांमळेु कुठल्यािी रेकला आम्िाला किीच 

उशीर झाला नािी. गणपती बाप्पा म्िणत चारिी गाड्या सरुू झाल्या. नेिमीप्रमाणे बाबाच्या 

िाब्यावर थाांबलो. थोडावेळ पाय मोकळे झाले. चिाच्या प्रत्येक घोटासोबत िररश्चांद्र 

डोळ्यासमोर येत िोता. 

     

 प्रवास साडेतीन-चार तासाांचा िोता. हदवसभराचा थकवा थोडा जाणवत िोता. झोप 

डोळ्याांना झोपवत िोती. पण गाडीतला कल्ला झोपून दईेल तर खरां!! मोठमोठ्याने लावलेली 

गाणी आहण गाडीबािरेचां वातावरण ह्याांत गप्पा रांगून चार तास हनघनू गेले, कळलांिी नािी. 

प्रत्येक घाट वळणातून गाडी रास्ता काढत चालू िोती. गाडीचे हदवे बांद करता वाटेत मध्येच 

एखाद झाड काजव्याांनी कब्जा केललेां हदसत िोतां. मध्येच शांकरदादा गाडीचे हदवे बांद करून 

आम्िाला काजवे दाखवत िोता. अिािा!!! जणू आकाशातले सवव तारे त्या एकाच झाडावर 

तोडून ठेवले आिते. 

      

सािारण साडेतीन-चार वाजता आम्िी पाचनई गावात पोिचलो. पाचनई गावात 

थोड्या आतल्या वळसाला भास्कर दादाचां घर िोतां. त्या घरापाशी सगळ्या गाड्या थाांबल्या. 

लगेचच रेकला सरुुवात करायची िोती. सगळ्याांची थोडी आवराआवर सरुू झाली. तरीिी पिाट 

उजाडायला सरुुवात झालीच. साडेपाच वाजता रेक सरुू झाला. सवव चेिरे अनोळखी पण तरीिी 

प्रत्येकाच्या मनात असणारी िररश्चांद्राची ओढ मात्र एकच िोती. वािणारी ती थांड िवेची झळूुक 

चेिऱ्याला अलगद स्पशव करून जात िोती. तर मध्येच थांडी अांगावर शिारे आणत िोती. जोश, 

उत्साि तसाच कायम िोता. प्रत्येकाची पाऊलां आहण मनातली ओढ िररश्चांद्रच्या हदशनेां चालू 

लागली. 
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      थोडा वेळ चालल्यानांतर पुढचा रस्ता िा डोंगराच्या कपारीतून जात िोता. त्या 

कपारीतून चालत पुढे जातानाच समोर हदसणारी हिरवी गदव झाडी भुरळ पाडत िोती. भले मोठे 

उांच डोंगर आहण हिरवी दाट झाडी त्यामळेु त्या कपारीत मोठ्याने ओरडण्याचा मोि कािी 

आम्िाला आवरला नािी. त्यामळेु ‘गणपती बाप्पा मोरयाsss’अशी िररश्चांद्रावरून बाप्पाला साद 

घालता आम्िाला आमचाच प्रहतध्वनी (echo) ऐकू आला. खपू छान वाटलां. पण वेळेचां भान 

राखनू  पुन्िा त्या कपारीतून  चालू लागलो. 

      

रस्ता मध्येच पुन्िा अरुां द िोत िोता. मध्येच झाडाांची गदव सावली आराम दते िोती.तर 

मध्येच कोवळी सयूवहकरणां चेिऱ्यावर मारा करत िोती. शवेटी मजल-दरमजल करत एक 

पठारावर पोिचलो.थकवा जाणव ू नये म्िणून लिानपणी पाहिलेल्या काटूवन्सची गाणी गात 

िोतो.म्िटल तेवढाच टाईमपास.थोडां अजनू वर चालत गेलो.चालण्याच्या गतीमळेु कािीजण 

पुढे िोत ेतर कािी अगदीच मागे. आम्िी त ेमागच्या टोळीतलेच एक. पण शवेटी एक झेंडा त्या 

पठारावर फडकताना आम्िाला हदसला. उत्सकुता इतकी हशगेला पोिचली की िावत जाऊन 

वर गेलो. पाितो तर समोर िररश्चांद्रशे्वराचां मांहदर िोत.गडावर पोिचल्याचा आनांद आहण 

मिादवेाचां मांहदर पाहिल्याचां समािान अशी दथुडी भावना मनात येत िोती पण तरीिी आम्िी 

कािीजणां समोरच्या पडवीत जरा वेळ थाांबलो. हलांबू सरबताने थांडावा आहण आराम हदला. 

थोडा थकवा आला िोता पण मन शाांत बसनू दते नव्ितां कारण अजनूिी कोकणकड्याचां दशवन 

अजनू बाकी िोतां. 

      

पुन्िा चालायला लागलो. िररश्चांद्रशे्वराच्या डाव्या बाजलूाच सतरखतीथव पुष्ट्करणी  आहण 

उजव्या बाजलूा केदारेश्वराची गुिा आिे. त्याच गुिाांच्या मागच्या बाजनूे वरच्या हदशलेा एक 

पायवाट पुढ ेकोकणकड्यावर जाते. आता थकवा पार हनघनू गेलेला कारण मनातली उत्सकुता 

एका जागी थाांबनू दते नव्िती. 
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  त्याच पायवाटेने पटापट पाऊलां उचलत आम्िी कोकणकड्याच्या हदशनेे चालू 

लागलो. जसजसे पुढ ेजात िोतो तसतसे खाली उतरलेले ढग हदसू लागले. जणू कािी कापसाचा 

एक मोठा बोळाच कोणीतरी आकाशात सोडून हदलाय. शवेटी कोकणकड्याची एक बाजू हदस ू

लागली. त्या िणी मी पायाला हभांगरी मारल्यागत िावत सटुले. रेकला पुढे गेलेले सववजण 

आिीपासनूच कोकणकड्यावर जाऊन ढग-सावल्याांचा खळे बघत िोते. कािी जण हनवाांत 

नाश्ता करत बसलेले. मी सामान हतथेच ठेवलां आहण कोकणकड्याकडे ससुाट पळत सटुले. 

आहण... 

  

आहण शवेटी त े कोकणकड्याचां भव्य रुप सािात डोळ्याांसमोर उभां िोतां. तो 

घोंघावणारा वारा, दरूवर पसरलेली ढगाांची चादर पण त्यातिी हनरखनू हदसणारी कोकणकड्याची 

प्रत्येक कडेकपार अांगावर काटा आणत िोती. समोरचां सगळां दृश्य डोळ्याांत साठवनू घ्यायचां 

िोतां. दरूवर पसरलेले कातळकडे आहण त्याांवर ढगाांनी पाांघरलेली शाल माझी नजर एकटक 

बळकावनू िोते. आनांद ओठी उमटत नव्िता कारण त ेसखु जगापलीकडचां िोतां. 

    

हतथे कड्यावरच नथुबाबाची झोपडी आिे. अिो झोपडी कसली, त्या घराच्या प्रत्येक 

हभांतीला प्रमेाची ऊब आिे. त्याांच्या जवेणाला आपुलकीचा गांि आिे. जागा जरी छोटी असली 

तरीिी माया मात्र अफाट आिे. अशा या नथुबाबाकडेच आमचा दोन हदवसाांचा खाण्याहपण्याचा 

मकु्काम िोता. दपुारच्या जवेणाला बराच अवकाश िोता त्यामळेु गरमागरम पोि ेआहण चिा 

ह्याचा सगळ्यानी आस्वाद घतेला. जवेण िोईपयांत पुन्िा िररश्चांद्रशे्वर - केदारेश्वरला जायचां ठरलां. 

िररश्चांद्रशे्वराचां मांहदर ि े शाहलवािन काळातील आिे, असे मानले जाते. ह्या मांहदराच्या 

आजूबाजलूा एकूण नऊ गुिा आिते. त्यातली सवावत प्रशस्त गुिा म्िणज े'केदारेश्वरची गुिा'. ह्या 

गुिते असणाऱ्या पाण्यातील हशवहलांगामळेु ह्या गुिलेा मित्त्व प्रातरख झाले आि.े िररश्चांद्रशे्वराच्या 

अहतडावीकडे कािी गुिा आिते. गडावर येणारी माणसां हतथे मकु्कामाला असतात. 

पावसाळ्यात तर ह्याच गुिा प्रत्येक हगयावरोिकाला आसरा दतेात. आजबूाजचूा पररसर 
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आल्िाददायक िोता. मांहदराच्या हभांतीच्या डाव्या बाजलूा लागून गणपती बाप्पाची मतूी आि.े 

त्याच हनहमत्ताने बाप्पाची आरती करायची ठरली. सांपूणव पररसर दमुदमुनू उठला. िररश्चांद्रशे्वर 

मांहदराच्या आवारात हजवांत झरे आिते. त्या गुिाांमध्ये उतरुन प्रत्येकाने पाण्याची तिान पूणवपणे 

भागवली.  

  

आता सयूव डोक्यावर आला िोता. उन्िांसधु्दा तापू लागली िोती. त्यामुळे आम्िी 

थोड्यावेळ िररश्चांद्रशे्वर मांहदराच्या अहतडावीकडे असणाऱ्या गुिाांमध्ये गेलो. त्या गुिा अगदी 

थांडगार आहण प्रशस्त िोत्या. त्यामळेु तापत्या उन्िात हवश्राम दणे्याचां काम ह्या गुिाांनी केलां. 

हतथेच गप्पा रांगल्या. अखांड बडबड आहण दमशरेासचा आवाज त्या गुिते घमुत िोता. 

थोड्यावेळानांतर सगळ्याांना कडकडून भुका लागल्या. त्यामळेु आम्िी आमचा गुितेला मकु्काम  

कड्याकडे वळवला. नथुबाबाच्या घराकडे परतलो. पोटात अिरशः कावळे कोकलत िोत.े 

जवेणाच्या पांगती घरातच बसणार िोत्या. घरात हशरताच झणझणीत हपठलां आहण गरमागरम 

भाकरीचा खमांग वास दरवळत िोता. सोबतीला चटणी िोतीच. कािीजणाांसाठी िा बते अगदी 

नवीन िोता. तरीिी हमटक्या मारत सवाांनी हपठलां भाकरीवर ताव मारला. पण नथुबाबाच्या 

आपुलकीने जास्त पोट भरलां. जवेण आवरल्यानांतर सवाांनी अगदी ताणून हदली. चाांगले २-३ 

तास बरां का! सायांकाळी कड्यावर थांडगार वारा वाित िोता. एकूणच तो सयूावस्त आहण 

कड्यावरचां वातावरण पािता मन अगदी हवसावलां. कुठूनतरी आकाशात पक्षयाांचा थवा हदसत 

िोता. सयूवसधु्दा मावळतीला आला िोता. आकाशात हनसगावने रांगाची जणू उिळणच केली 

िोती. िळूिळू सयूव कोकणकड्यामागे अस्ताला जात िोता आहण त ेरांग आम्िी फि आमच्या 

डोळ्यात साठवत िोतो.  

  

आता कोकणकड्यावर Camping म्िटलां तर टेंट आलेच. सयूावस्तापयांत सगळ्याांचे 

टेंट लावनू झाले िोते. िळूिळू अांिारदखेील पडू लागला िोता. Campfire तर करायचीच िोती. 

त्यामळेु पारस, राकेश, मीत, िर्व, राज आहण अजून कािीजणां िी टोळी जय श्रीराम म्िणत लाकडां 
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शोिायला हनघाली. दपुारच्या जवेणानांतर बराच वेळ उलटून गेलेला. त्यामळेु घशाला पाण्याची 

कोरड जाणवत िोती. पण पाणी आणावां कुठून ? िा प्रश्न. पण लगेचच " बाकी जणां लाकडां 

आणेपयांत आम्िी जाऊन पाणी घऊेन येतो " असां बोलून अिय, सोहनया, सहचन, गौरव पाणी 

आणण्यासाठी िररश्चांद्रशे्वराच्या मांहदराकडे उतार झाले. ह्याच चार जणाांमळेु ३५ जणाांची त्या रात्री 

पाण्याची सोय झाली, िी गोष्ट कायम स्मरणात रािील. 

 

सगळेजण परतले. Campfire लागायची फि बाकी िोती. पण त्याआिी सवाांनी 

जवेण उरकून घ्यायचां ठरलां. मग काय ! एकेक पांगत नथुबाबाच्या झोपडीत जाऊन जवेायला 

बसली. समोर पानां वाढायला घतेली. जवेण सगु्रासच असणार ह्याची खात्री िोती आहण त ेखरां 

ठरलांसुध्दा. पहिला घास तोंडात टाकताच " अिािा " िीच प्रहतहक्रया उमटली. त्या भाजीची तर 

चव अजनूिी माझ्या जीभेवर रेंगाळतेय. सगळां उरकल्यावर सगळ्या पांगती उठल्या. पुन्िा 

टेंट्सपाशी आलो.  Campfire लागली आहण मग खरी िमाल सरुू झाली. अांतािरी रांगली, 

भुताांच्या गोष्टी अवतरू लागल्या आहण केवल, िर्वने सगळ्याांना कमाल गरबादखेील हशकवला. 

सगळ्याांचा पोटोबा छानपैकी झाला िोता. त्यामुळे उत्साि दपुटीने वाढला िोता. पण आमच्यात 

अशी एक व्यिी िोती हजचा उत्साि आजच्या तरुण हपढीला लाजवेल असा िोता. ती व्यिी 

म्िणज ेसौ. सरेुखा माांजरेकर ऊफव  आमच्या लाडक्या काकू. सांपूणव रेकमध्ये काकू जणू आमची 

आईच झाली िोती. अफाट माया आहण हततकीच काळजीसधु्दा. हतचा उत्साि कमाल िोता 

आहण शवेटपयांत तो कुठेिी कमी झाला नािी. अशाच सगळ्या भन्नाट लोकाांसोबत रात्र किी 

उलटून गेली कळलांिी नािी.  

 

दसुऱ्या हदवशी सकाळी ५ वाजता टेंटमिनू बािरे पडलो तर िकुां च िकुां  पसरलां िोतां. 

थांडी अिरशः टोचत िोती. पण तरीिी सववजण तयार िोऊन बािरे आले कारण थोड्या वेळातच 

तारामती हशखर गाठायचां िोतां. आम्िी सववजण चालू लागलो. कोकणकड्याच्या 

अहतडावीकडून एक सरळ रस्ता जातो. त्याच रस्त्याला पुढे चालत गेल्यावर डावीकडे एक मोठी 
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गुिा हदसते. पावसाळ्यात हतथून कोसळणारा िबिबा अहतसुांदर हदसतो. तीच पायवाट पुढ े

चढणीला हमळून जाते आहण हतथून तारामतीचा रस्ता सरुू िोतो. िकु्यात िा रस्ता शोिणां थोडां 

अवघड िोतां. पण तरीिी वाट काढत ते जांगल पार झालां. वरच्या बाजलूा आल्यावर समोर 

हशडीचां दशवन झालां. वरच्या पठारावर जाण्याकरता हशडीचा उपयोग केला जात असे. त्या 

हशड्याांची अवस्था कािी फारशी चाांगली नव्िती. तरीिी ती हशडी सगळ्याांनी पार केली. 

हशडीच्या बाबतीत एका मलुाचा उल्लेख करावा लागेल. तो म्िणज ेआमच्या ग्रुपमिला ओम 

िाडवे. इयत्ता सातवीत असलेला ओम िा मोरया कुटुांबात सगळ्याांत लिान. तरीसदु्धा भीती 

नावाचा प्रकार त्याने दाखवला नािी. पण हशडी चढताना मात्र ओमचे पाय थरथरू लागले. पण 

हजद्दीने माघार घतेा त्या दोन्िी हशड्या ओमने पार केल्या. ह्या गोष्टीचा आनांद कािी वेगळाच. 

सािारण एक - दीड तासात आम्िी तारामती हशखर गाठलां. तारामतीवरून हदसणारा िररश्चांद्रगड 

िा शब्दाांत व्यि न करता येण्यासारखा िोता.  

 

ह्या रेकला सोन्यािून हपवळां करणारी घटना म्िणज े' इांद्रवज्र '. इांद्रवज्र म्िणज ेहनसगावची 

अचाट कमाल. जवे्िा काळे ढग आकाशात गदी करतात आहण त्या ढगाआडून सयूवप्रकाशामळेु 

आपली सावली समोर असलेल्या ढगाांवर पडते. तेव्िा आपल्या सावलीभोवती तयार िोणारां 

अिववक्रीय इांद्रिनुष्ट्य म्िणज ेइांद्रवज्र िोय. कोकणकड्यावरून हदसलेलां पहिलां इांद्रवज्र ि ेसवाांना 

हदसू शकलां नािी. कारण ती हकमया कािी सकेां दापुरतीच िोती पण तारामतीवरून चक्क दोन 

वेळा इांद्रवज्र हदसलां. आमच्यासाठी तो मोठा भाग्याचा िण िोता. तो िण आम्िी किीच हवसरू 

शकत नािी.  

 

  तारामती हशखरावर एक शांकराची हपांड आि.े त्यावर एक भगवा झेंडा फडकताना 

हदसतो. हशखरावर पोिोचताच हतथे मिाराजाांचा गजर चालू िोता. त्यानांतर आम्िीिी हशवगजवना 

मानवांदना हदली. एकूणच हतथलां वातावरण पािता प्रसन्न आहण छान वाटत िोतां. पण ह्या सवव 

गोष्टींमध्ये वेळेचां भान सोडून चालणार नव्ितां त्यामळेु आम्िी कोकणकड्याच्या हदशनेे उतरू 
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लागलो. नथुबाबाच्या घरी परत आलो. नाश्ता झाला. कोकणकड्याची एक आठवण म्िणून 

एक ग्रुप फोटो काढला आहण सामानाची आवराआवर करून नथुबाबाचा हनरोप घ्यायला गेलो. 

२ हदवस अगदी मायेने, आपुलकीने त्याने आम्िाला जवे ूघातलां. आम्िाला िवां नको त ेसगळां 

पाहिलां. हनघताना बाबाने अिय, पारस आहण दगुेशला घट्ट हमठी मारली. ि ेप्रमे सह्याद्रीहशवाय 

दसुरीकडे कुठेच सापडणार नािी. 

 

िररश्चांद्रगड आहण मोरया रेकसव ह्याांचां एक वेगळां नातां आिे. िररश्चांद्रगडाने दरवेळेस 

मोरयाला भरभरून आशीवावद हदलेत. हतथे असलेल्या प्रत्येकासोबत एक नातां तयार झालांय. 

खरांतर माणसां जोडण्याची ताकद सह्याद्रीच आपल्याला दतेो. सह्याद्रीच्या अांगाखाांद्यावर 

खळेताना पडायची भीती ठेवायची नसते. कारण तो भरभक्कम बापाप्रमाणे आपल्या पाठीशी 

उभा असतो. त्यामळेुच बाकी आयुष्ट्याचां रिाटगाडां फि चालू असतां पण सह्याद्री खरां जगायला 

हशकवतो. त्यामळेुच मनात नसतानािी िररश्चांद्राचा हनरोप घणेां भाग िोतां. म्िणून उदरभरण िोताच 

मनात आठवणींची पुांजी जमा करीत आम्िी ९ जनूला दपुारी गडउतार झालो. 

अुंजनरेी, छायाचित्रकार – महेंद्र बोंबले 
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वनसगय पययटक लोंढ्यांि ेकरायि ेकाय? 

- प्रिाांि परदेिी, नातिक 

९०११७०३७०३ 

 

सह्याद्रीच्या डोंगराांवर वाढतच चाललेल्या गदीचे 

करायचे काय? 'त्या गाढवा, मेंढराांना समजावनू कािी उपयोग नािी, चार दोन गचकल्या हशवाय 

अक्कल नािी येणार'. िा झाला एक पि. 

----- 

गाढवाांना काय कळणार गुळाची चव! फुकटचे उपदशे दणे्यात तुमचे काय जाते. 

आम्िाला हनसगव कळतो, आम्िाला आमच्या जीवाची काळजी घतेा येते! तुमच्या इतके पट्टीच े

नस,ू पण आम्िाला रेहकां ग येतां. आम्िाला सरुहितपणा कळतो. अिाव एक हदवस गेलो एखाद्या 

हनसगवरम्य हठकाणी, थोडी मौज मस्ती केली, गदी झाली तर त्यने काय हबघडते! 

ि ेम्िणन ेप्रहतपिाचे. 

--- 

सह्याद्रीत दोन गट उघड उघड तयार झालेत! यात कोणाला चुक म्िणायच े आहण 

कोणाला बरोबर! 

--- 

खरे तर या प्रश्नाचे सरळ सोपे उत्तर आिे, पहिला पि बरोबर! 

--- 

जरा नीट हवचार केला, थोडा िकेा सोडला तर दसुरय्ा गटाचे म्िणने अनाठायी वाटणार 

नािी. 
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--- 

'ज्याांना मिाराष्ट्राचा इहतिास ठाऊक नािी, असला तरी त्याबद्दल फारशी आस्था 

नािी. ज्याांना हनसगावबद्दल आपुलकी नािी, अशाांचा कुठला आला पि. त्याांची मागणी 

स्वाथावपोटीच. स्वत:च्या मौजमजेसाठी सवव कािी हतलाांजली दणेारी'. 

--- 

मग आम्िी करायचे तरी काय?  

''ि ेकरू नका, त ेकरू नका? ि ेखाणे वाईट, त ेकरणे वाईट! ओरडू नका, नाच ूनका, 

हपऊ नका, गडाांवर गदी करू नका.'', ''बागेत बाकाांवर बसनू गप्पा मारू नका. गल्ली कोपरय्ात 

टोळ्या जमवू नका. मोठमोठ्याांने गाणी वाजव ू नका''. जळीस्थळी हनयमच हनयम, आम्िी 

जगायचे तरी कसे? आम्िाला कािी मोकळे पणा आिे की नािी? 

--- 

उजचे्या सांबांिीचा एक सािा सोपा हनयम साांहगतला जातो, उजाव हनमावण केली जाऊ 

शकत नािी, ती नष्ट दहेखल केली जाऊ शकत नािी.  

या अफाट मोठ्या लोकसांख्येच्या मिाराष्ट्रात तरूणाई एक मोठी शिी आिे. त्याांच्यात 

तुफान उजाव आि.े त्यातल्या कािी भाग्यवांताांच्या वाटेला कला, क्रीडा, साहित्याचे िेत्र वाटेला 

येते. पण िी सांख्या फारच थोडी. बिुताांशी तरूणाई एकतर हशकण्यात मग्न आिे हकां वा नोकरी 

िांध्यात जम बसहवण्याच्या प्रयत्नात. अांगात खपु कािी करण्याची उमदे आहण वाट्याला येतेय 

त ेपुस्तकी जीवन हकां वा नोकरी, व्यावसायात पाय रोवण्याची लढाई.  

--- 

प्रचांड उजाववान िबिबा मोठमोठ्या डोंगरकड्यावरून कोसळताना बघनू कवी 

कुसमुाग्रजाांनी तरूणाईची व्याख्या करून ठेवली, तारूण्य कसे असावे? खळखळून वािणारय्ा 

िबिब्या सारखे, ज्याला पुढ ेजाणेच ठाऊक! 
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--- 

गोष्ट डोंगरावर बफेाम वाढलेल्या पयवटनाची हनघाली तर मिाराष्ट्राच्या आजच्या 

साांस्कृहतक, नागरी जीवनाचा हवर्यिी ओघाने हनघणारच. आपली नागरी जीवनशलैी कशा 

पद्धतीन ेहवकसीत झाली.  

घरे आिते तर ती हनसगावशी तादातम्य पावणारी नािीत. गावां, शिरे वाढली झाली ती 

बढेब पद्धतीन.े व्यावसाहयक सांकुले, व्यापारी पेठा सवव हठकाणी हनमावण झाल्यात. रस्ते सिुारले. 

वािनाांची त्यावर रोजच भर पडते आि.े पण वािने उभी करायला जागा नािी.  

खलेु पणान ेवावरायला बहगचे नािीत. मोकळे पणाने खळेायला मदैाने नािीत. स्पिाव 

सववच िेत्रात इतकी अफाट की, पाचवी, सिावी पासनूच क्लाससे, पररिाांचा ससहेमरा. त्यात 

रस्त्याांवरच्या वाितूक कोंडीत सतत पडणारी भर. यावर उपाय काय? 

सरकार नावाची यांत्रणा अजनूिी रोटी-कपडा-मकान या गरजा भागहवण्याच्या मागे.  

वाितूक वदवळीतली बहेशस्ती, नोकरी-िांद्यातली अनीती, कायद े हनयम िाब्यावर 

बसहवण्याची मनोवतृ्ती, फसवणूक आहण भ्रष्टाचार या सारख्या गोष्टीं सवव वयोगटाच्या मानहसक 

त्रासाचे कारण बनत आि.े 

--- 

लोकाांच्या मन:शांतीच्या उपायाांच ेकाय? त्याकडे लि कोण पुरवणार? का सरकार 

फि कर गोळा करणार? राजकीय पुढारी फुटकळ योजनाांचे बार उडहवणार? 

लोकाांना गुांतवणार कशात? 

--- 

रोजच्या िावपळीत जर कोणाला बदल िवा असले तर त्याने कुठे जावे? हचत्रपट, 

दरूहचत्रवाणी, गाण्याांचा ससहेमराचूकवनू हनसगावच्या जवळ जावेस ेवाटत असले तर त्यात गैर त े

काय? या अफाट जनसमुदायाची तुलना रेकर, भटक्याांशी केली जाऊ शकते का? 
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--- 

रेकर िी दीघव काळ घडत जाणारी प्रहक्रया आिे. एका रात्रीत, एका भटकां तीत कोणीिी 

रेकर िोऊ शकत नािी. आजच्या प्रहसद्ध, पररपक्व रेकसवकडे बहघतले तर त ेदहेखल कबलु 

करतील, त्याांनी सरुूवातीच्या काळात कोणत्या चुका केल्या त्या. 'आम्िी अजनूिी हशकत 

आिोत, पूणव रेकर नािीत, पररपूणव भटके अजनू आम्िी घडलो नािीत. यावरून लिात येईल. 

एखाद्या कलासि कलाकारासारखी िी सरावाची आहण भटकेपणा अांगात मरूहवण्याची प्रहक्रया 

म्िणाल तर सिजसाध्य, म्िणाल तर अांगी येण्यास कहठण. 

--- 

डोंगराांवर उसळणारय्ा गदीला एक तर रेकर बनवनू सोडावे हकां वा त्याांच्या 

हवरांगुळ्याची कोणती तरी व्यवस्था करावी. यासाठी खासगी, स्वयांसवेी सांस्था अहजबात पुरय्ा 

पडणार नािीत. सरकारी पातळीवर फि भटकां ती, पयवटन, सािसी खळेाांकररता हनयम, अध्यादशे 

काढून भागणार नािी.  

ि ेपयवटक, सिलबाज हकां वा याांना इतर ज ेनाव द्यायचे त ेहदले जाऊ शकते, एक गोष्ट 

केली जाऊ शकत नािी, ती म्िणज ेत्याांना दाबनू ठेवले जाऊ शकत नािी. ती उजाव आिे, हतला 

दाबले तर ती अन्य कुठून तरी बािरे पडण्याचा प्रयत्न करणार. हतथेिी दाबण्याचा प्रयत्न केला 

तर आणखी कुठून. मग जो ज्वालामखुी फुटेल, तो कोणते रूप िारण करेल? कोणीच साांगू शकत 

नािी.  

--- 

पूवी सणावाराला बािरे पडणारे लोक आता दर आठवड्याला घराबािरे पडायला 

लागलेत. प्रहसद्धीची नव्या युगाची जवळ पास मोफत, अती वेगवान सािनने त्याांना नववी 

हठकाणे पािण्यासाठी खणुाव ूलागली आिते. हतथे जाऊन आलो, ि ेदाखहवण्याची त्याांच्यात 

अिमिहमका हनमावण झाली तर त्यात नवल त ेकाय? त्यामळेु पयवटनस्थळे गदीने फुलू लागली 

आिते. यूरोपात तर पयवटन स्थळे पूवी पासनू तुडूांब भरलेली बघायला हमळतात. सणावारात 

गुरफटणारा भारतीय माणूस आता नव्या यूगाचा वाटसरू बनला आि.े त्याला िॉटेहलांग करायचे 
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आिे. हफरायला जायचे आिे. तो कािी िाहमवक, भौगोहलक, एहैतिाहसक पयवटनात गुरफटणारा 

नािी. त्याला सािसाची जोड िवी आिे. त्याला फार हनयमात गुरफटायचे नािी. ज ेकािी केले, 

त्याचे त्याला प्रदशवनिी लगेच करायचे आिे. मग कुठे राितील भटकां तीचे हनयम. त्याला त्याची 

सिल अिाव त ेएक हदवसात आटोपून कामाला लागायच ेआिे.  

--- 

या सांघर्ावत पहिला पिच बरोबर वाटत असला तरी तो पूणव बरोबर नािी. या पहिल्या 

पिाला इहतिास आहण पयाववरणाची काळजी वाटते. त्याकररता तो कशाशीच तडजोड करणार 

नािी. करायलािी नको. दसुरय्ा वगावच्या प्रश्नाांचे काय? त्याकडे कोणी लि दणेार आि ेकी नािी! 

--- 

हनसगाववर अगोदरच इतका मार पडला आि,े त्याचा हवचार न करता जर लोंढेच्या 

लोंढे सिल हवरांगूळा या नावान ेत्याच्यावर आणखी आघात करणार असतील तर त्याच्या ढळत 

चालेल्या सांतुलनाचे काय? थनबनव आठवते ना? हतच्या सारखां कडक शब्दात सहवनय कायदा 

मोडून पयाववरणाचा बचाव करण्याची िी घहटका अगदी शवेटचीच आि ेइतका हनसगव माणूस 

नावाच्या प्राण्यान ेढळमळीत केला आि.े आरेतली झाड ेवाचली नािी, याच ेम्िणूनच खपु जास्त 

द:ुख आि.े मुांबईची वाितूक आहण हनवासी समस्या िी सारखरेत घोळल्या जाणारय्ा कारल्या 

सारखी आिे. त्याच्याकररता हकत्येक काांदळवने नामशरे् झालीत. हकत्येक झाडे तुटलीत, 

हकत्येक समदु्रीतट भरावाने बजुलेत, हकत्येक नद्या, नाले, ओढ्याांचे गळे आवळले गेलेत. मग 

आता काय डोंगराांचे गळे आवळायचे का? हतथे तर सरकार नावाचा नाग अगोदरच फुत्कार 

टाकून बसला आिे. त्याला डोंगर फोडायचा आि,े घाटरस्ते बाांिायचे आिते. सौरहदवे 

बसवायचे आि.े डोंगराांना गावा शिराांसारखे लोकाांच्या वावरण्यासाठी सलूभ बनवायच ेआि.े 

हतथे िॉटेल्स थाटाची आिते. लग्नाच े बार उडवायचे आिते. वने सांपलीत तरी बिेते्तर, 

वन्यजीवाांना माणसाच्या लेखी कुठलेच स्थान नािी, तेव्िा त्याांनी जावां हजथे जायचे हतथे. हकवा 

या सह्याभूहमतून स्थलाांतर केलां तर आमची कािी हबघडणार नािी, अशी िी मानहसकता ऊघड 

उघड हदसत नसली तरी हतचा रोख तर तसाच वाटतो. 
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माणसाच्या वागण्यान ेतर पयाववरणाची कसोहशने जपणूक व्िायला पाहिज.े हतथल्या 

वन्यजीवाांना दसुरे कुठलेच आश्रयस्थळ नािी, त्याांचा आिार व हविार सगळा हतथेच. 

माणसाच्या नुसत्या सावलीने त्याांचे जगणा बदलून जाते. प्रसांगी कायमचे नष्ट िोते. आपल्या 

मनावर नागरी अत्याचार वाढत असतील तर हवरांगूळा म्िणून आपण वन्यजीवाांवर अत्याचार 

करणार? हतथली शाांतता कायमची भांग करणार? 

 

--- 

वर उल्लेखलेल्या दसुरय्ा पिासाठी कािी सोपे उपाय करता यऊे शकतात का. त्याला 

हनसगावच्या जवळ न्यायचे, पण त्याने हनसगावची मोठी िानी टाळायची. यासाठी कािी इको रेल 

तयार करायचे. ज्यात सायकलींग, िावण,े पाण्यातले कािी खळे खळेण्याच्या सहुविा हनमावण 

कराव्यात. यासाठी सरकारला मोठे िोरण राबवावे लागेल. पाश्चात्य दशेाांनी त्याहदशनेे फार पूवी 

आघाडी उघडली आि.े भयाण प्रदरु्ण करणारय्ा शिराांनी आपली काबवन पदहचन्ि ेपुसण्यासाठी 

शिराच्या दसपट आकाराचे शिरी जांगल तयार केलेत. हतथे लोकाांना एकाांतवास, हनसगावच्या 

जवळ जाण्याची सांिी उपलब्ि करून हदली आिे. आज सह्याद्रीतल्या जांगलात लोक जाऊ 

शकत नािी. कायदाच असा की, थेट अटक िोऊ शकते.  वनहवभाग अटक करत नािी इतकेच! 

नािी तर जांगलात सािी काडी तोडली तरी हशिा आिे.  

 

आपली मखु्य वने जतन करावीत. हतथल्या वन्यजीवायांकररता सरुहितपणा तयार 

करावा, त्याच बरोबर शिरी लोकाांकररता, लिान गावाांतल्या माणसाांसाठी शिरी जांगल योजना 

राबहवली जावी. हतथे हनसगावसारख्याच कािी रचना तयार कराव्या ज्या कृहत्रम उजवेर 

चालणारय्ा नसाव्यात.  
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एखाद्या मोठ्या शिरासाठी हदड दोनश ेएकरचे शिरी जांगल असावे. त्याच्या एका 

कोपरय्ात मनमरूाद मनोरांजनासाठी जागा असाव्यात. हतथ ेिी बांिन थोडी हशथील करावीत व 

उववरीत भागात फि लोकवावर आहण सािसी खळे. हनसगावत मकु्काम करण्याची सहुविा. ना 

वेळेचे, ना खाण्याहपण्याच.े हनयम असावेत, लोकाांना हतथ ेमिुपणाने हतथे वावरू द्यावे.  

 

आज नािी म्िटले तरी शिरात रात्री दिा वाजचे्या नांतर वाद्य वाजवता येत नािी. दकुान 

उघडे ठेवता येत नािी. डीज ेसारख्या मोठ्या आवाजाच्या यांत्रणेवर बांदीच आि.े अगदी िाहमवक 

कायावत दहेखल वाजव ूहदले जात नािी. यासाठी शिरात कािी ठरावीक हदवशी कािी ठरावीक 

हठकाणी मोठ्या आवाजात गाणी वाजव ूहदली जावीत. या न्यायान ेनवरात्री, गणपती उत्सव व 

तत्सम उत्वात कािी हठकाणी कािी वेळे पूरता हिांगाणा िा अहिकृत िोऊ द्यावा. 

 

दारू तयार करायला व ती हवकायल परवानगी आिे, पण हपण्याच ेिजार हनबांि. दारू 

भलेिी शरररासाठी घातक आि,े पण ती जर ठेवली आिे हतच्या मिु सवेनाच ेअड्डे असायला 

िरकत नािी. जोडप्याांना वावरण्यासाठी कोणतीच अहिकृत हठकाणे नािी, तेव्िा मुांबई, पुण्या 

सारख्या शिरात ती रस्त्याच्या कडेला हबनहदक्कतपणे हचकटलेली बघायला हमळतात. हनसगावने 

जर माणसाला भावभावना हदल्यात तर त्या दाबून चालणार नािी, त्याला कुठे ना कुठे वाट िी 

करून द्यावीच लागणार आिे. आपल्याला या गोष्टी आवडणारय्ा नसल्या तरी त्याला रस्ता 

करून द्यावाच लागेल.  

 

ह्या मिु मनोरांजन पाकावसाठी दोन पाच टक्के जागा, बाकी सगळीच्या सगळी शिरी 

जांगलासाठी. हतथे मग नैसहगवकच पण कृहत्रपपद्दतीने झरे, िबिबे, दरय्ा तयार कराव्यात. त्यावर 

हवहवि स्पिाव भरवाव्यात. आज जांगात जसे कहठण कायद,े हनयम आिते, त ेहतथे हशथील करावे. 

फि हिांसा िोणार नािी. हनमावण केलेल्या यांत्रणेला व जांगलाला बािा पोिचणार नािी याकररता 
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वाजवी हनयम असावेत. हतथे कोणाला विृ तोडता येणार नािी, हनयमबिाय्य व्यवसाय करतता 

येणार नािी अशा स्वरूपीच ेहनयम. 

 

कॅनडात राष्ट्रीय उद्यानात पुस्तक, सांगीत, साांस्कृहतक व हचत्रपट मिोत्सव भरवला 

जातो, जो जगात लोकहप्रय आि.े तस े मिोत्सव आपल्या सह्याद्रीत भरवावेत. लोकाांच्या 

कलागुणाांना वाव द्यावा, त्याच्यातल्या क्रीया व क्रयशिीचा सकारात्मक वापर करून घ्यावा.  

 

आपल्याला नव्या यूगाचा मिाराष्ट्र आहण नव्या युगाचा भारत घडवायचा असले तर 

प्रशासकीय पद्दत, नगरहवकासाच्या पद्दतीत अमलुाग्र बदल घडवावे लागतील. आज जसे जगतो 

आिोत तस ेजगून चालणार नािी. व्यावसाहयक सांकुलाांना वािनतळ नािीत. शिरे वाढलीत पण 

रस्ते हततकेच. त्यावर वािने वाढली पण ती उभी करायला व ठेवायला जागा नािी. अशाने लोक 

हवटतील आहण गडबड गोंगाटापासनू दरू जाऊन हनवाांतपणा शोितील. ज्याांच्यावर पुरेसे सांस्कार 

नािीत ती मांडळी शिरी गोंगाटापासनू दरू जाईल पण हतथेिी मिुछांद वागुन गोंिळात भरच 

टाकील.  

 

नुसत ेरेकर बनून भागणार नािी. त्याकररता रेकच्या नव्या वाटा, नव्या पद्दती हवकसीत 

कराव्या लागतील. तेव्िा कुठे खरी खरुी जांगले आहण इहतिासाच्या अनमोल ठेव्याची 

आपल्याला जपणूक करता येईल. वने आहण वन्यहजवाांचे रिण, सांविवन करता येईल. सरकार 

म्िणत ेना, जीएसटीमुळे इतका पैसा गोळा झाला, कर प्रणाली सिुारल्याने सरकारी हतजोरीत भर 

पडली, व्यापार, उद्याम  वाढला, तर मग आता लोकाांच्या मनाची काळजी घणे्यासाठी मोठी 

रक्कम खचव करून कािी अभूतपूवव योजना साकाराव्यात ज्याने सापिी मरेल आहण काठी तुटणार 

नािी, अस ेसाध्य करता येऊ शकेल. 
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 ती पौवणयमिेी रात्र 

- वैिव पाटील  

Insta : @firastii 

 

६ व ७ एहप्रलला गुढीपाडव्याहनहमत्त राजगड हकल्ल्यावर िोतो ….आयुष्ट्यातील तो 

आजपयांतचा सवाांत आनांददायी असा पाडवा िोता ….३ हदवसाची सटु्टी आहण मयूर व अभय 

या दोन सह्याभटक्याांसोबतचा रायगडवारीचा अचानक झालेला प्लॅन……रात्री १ वाजता echo 

मिनू सायन ते लोणेरी व लोणेरी ते मिाड असा truck चा प्रवास, तेथून मिाड ते रायगडाचा 

पायथा टमटमचा प्रवास करत पोचलो एकदाचे गडाखाली …सकाळचे ८ वाजले 

िोते…अश्मयुगीन गुिा बघताना हदसणारे ते टकमक टोकाचे रौद्रपण मनात साठवत गडचढाईला 

सरुुवात झाली …  

 

अांिारी गुिा व राजमागाांने मिादरवाज्यात पोचलो…. काय आहण हकती हलिावां ,तरी 

सांपायच नािी असा िा राजाांचा गड …गड बघायची िी हतसरी वेळ पण प्रत्येक वेळी वेगळा 

भासणारा िा दगुवराज…. तसिी रायगडाची यात्रा करण्यासाठी आता कोणतेिी हनहमत्त पुरेसां वाटू 

लागलांय… किी िळदकुां कू लावताना कोणत्यािी सौभाग्यवतीनां िातात कुां कवाचा करांडा घऊेन 

बोट पुढे केल्यानांतर त्याच तत्परतेने दसुऱ्या सौभाग्यवतीचां कपाळ पुढे यावां असच कािीतरी 

झालांय या रायगडाच्या बाबतीत … पाठातील पाणी जस पुढां वाित जातांय तसाच कािीतरी मी 

मुांबई ते मिाड तेथून पाचाड व रायगड या प्रवािात वाित जातोय…. पटपट चालून जगदीश्वराच्या 

मांहदरामागे असणाऱ्या वसांतदादाांच्या घरी bags ठेवल्या ..थोडा उशीर झाल्यामुळे पुण्यहतथीचा 

कायवक्रम नीट बघता नािी आला …. 
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नगारखाना पािण्याआिी समािीच दशवन घतेलां …नगारखान्याचां वेगळां वणवन मी नको 

साांगायला ….रायगडाची अनेक वैहशष््टये त्यातील एक िा नगारखाना …. आपल्या दगडी रुपात 

जीव ओतून हशवरायाांचा राजाहभर्ेक नजरेत साठवलेला िा नगारखाना आहण हशवरायाांचे 

वास्तव अनुभवलेला िा नगारखाना …आयुष्ट्यभर जरी डोळे लावनू एकटक बघत बसलो तरी 

तो नजरेत कायमचा बसणार नािी …..ि े सवव पाहिल्यानांतर नाहशकचे दोन कायवकते भेटले 

..आयुष्ट्यात घरातल्याांच्या नात्याांव्यहतररि कािी नाती आपोआप तयार िोतात , याचांच एक 

उदािरण म्िणज ेि ेदोघ े….  

 

सायांकाळचा सयूावस्त पािण्यासाठी सगळे टकमक टोकावर बसलो िोतो …खपू साऱ्या 

हवर्याांवर चचाव झाल्या …हनवावणीचा सयूावस्त िोऊन तो गेला व त्याची जबाबदारी त्याने चांद्रावर 

सोपवली …एक जण हदवसभर आपल्या डोळ्याांनी पालखीचा कायवक्रम बघत िोता तर दसुरा 

शाांत नजरेने जगदीश्वर उजाळत िोता.. “काय रे, कुठे चाललात एवढ्या रात्री ??गडावर रात्री 

हफरायला बांदी आि े .” अचानक आलेला िा आवाज आहण डोळ्याांवर पडणारा हवजरेीचा 

प्रकाश आम्िाला चालत्या हठकाणी हखळवनू ठेवणारा िोता….”दादा, आम्िी मुांबई, नाहशक 

वरून आलोय , एक हवनांती आि े, कृपा करून आम्िाला ५ हमहनट बसता येईल का समािी 

समोर ??” डॉक्टराांचा प्रहतप्रश्न आहण हवनांती त्या रिकाला मिाराजाांना भेटण्याची आमची 

तळमळ दशववत असावी म्िणून तो बोलला , ” फि ५ हमहनट बसा, या ” या वेळी मी 

आयुष्ट्यातील सवावत श्रीमांत व्यिी िोतो ..त्या चांद्राच्या प्रकाशात त्या अहद्वतीय अशा राजासमोर 

मी आहण ४ सवांगडी शाांत बसनू िोतो … िा आनांद खपु मोठा िोता ..त्या चांद्राच्या शीतल 

छायेत तो राजा हचरहनद्रते िोता… िीच त्याच्या प्राणिीन शरीराची दिनस्थळी…तो शाांत चांद्र 

गोंजारत िोता त्या समािीला …नकळत डोळे भरले िोते ….हनरोप घ्यायचा िोता , माझ्या 

भावनाांना त्या अहद्वतीय योदध््याकडे पोचवणारा चांद्र एकदम शाांतपणे हितगुज करत िोता 

….रात्री जवेन करून बाजारपेठेत केलेली चचाव , शाांतपणे समािीपुढे बसनू व्यहतत केलेला 
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हकां मतच न िोऊ शकणारा वेळ, रात्री आकाशात बघत अचानक झाकलेले डोळे , सगळां कािी 

अप्रपू….  

 

दसुऱ्या हदवशी सकाळी लवकरच वाघ दरवाजा गाठला..त्याला न्यािाळताना ३ तास कसे 

गेले समजलेच नािीत ..दसुऱ्या हदवशी पण सवव गड हपांजनू काढला …बाजारपेठ , िोळीचा 

माळ , बारा टाक सवव हफरून येता येता भेटलेल्या साखरेचा अजनूिी गोडवा रेंगाळतोय या 

हजभेवर…त्या रात्री पण १ वाजपेयांत बाजारपेठेतील चचाव ,भुताांच्या ऐकवलेल्या कथा )ज्याने 

ऐकल्यात त्या (, रात्रीच्या चांद्राच्या शीतल छायेत हदसणारे ते जगदीश्वर मांहदर , डोळ्याचा नजारा 

फेडणार … 

 

खरांतर १६७४ ची ज्येष्ठी पौहणवमा , िी रायगडानां अनुभवलेली सववश्रेष्ठ पौहणवमा …त्यानांतर 

तो रांग किी जमलाच नािी….राज्याहभर्ेक झाल्यानांतर आऊसािबे हजजाऊ रायगडावरून 

पाचाडला जाण्यासाठी उतरल्या आहण त्याचबरोबर गडावरच वैभव हतथून िलायला प्रारांभ 

झाला …. हतसऱ्या हदवशी घरी जाण्यासाठी गडउतार झालो…मन अजनूिी हतकडेच बसलय 

वाघदरवाज्यात, त्या नगारखान्यातील मिाराजाांसमोर नतमस्तक झालांय, मनाला जरा जरा भीती 

पण वाटते भुताांच्या गोष्टी ऐकून , मन अजनूिी तयार नािीये दृष्टी िटवायला मिाराजाांसमोरून 

…. मिाडमिील जवेण करताना गडावरच्या जवेणाची आठवण येत िोती… ठाण्यावरून 

जाताना सगळे वेगळे-वेगळे िोत िोते….७ ते ८ वेळा हमठी मारली असले एकमकेाांना…खरचां 

ईच्छा नव्िती घरी जायची …किी किी वाटत आयुष्ट्य त्याच हठकाणी थाांबलां तर हकती 

भरभरून जगता येईल , त्याच दोन ते तीन हदवसाांत आयुष्ट्याच चक्र हफरत राहिल तर कोणत्याच 

सखुाची कमी पडणार नािी ….या भौहतक सुखाच्या मागे लागलेल्या स्वाथी जीवनापेिा 

रायगडावरच्या जगलेल्या व तीन हदवसाांत भारावनू गेलेल्या मनाला आता या िावपळीच्या 

जीवनात घऊेन येणां कठीण झालांय ….. 
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मन अजनू अश्मयुगीन गुिते त्या समोर हदसणाऱ्या आऊसािबेाांच्या वाड्याच्या 

चौकटीसमोर नतमस्तक झालयां , या गुिते येणारा वारा त्या वाड्यातून येणारा आऊसािबेाांचाच 

आशीवावद वाटतो ….. मन अजनूिी रायगडाची एक एक पायरी चढतय , प्रत्येक पायरी द्वरे् व 

मत्सराचा कडेलोट करत आिे …मन अजनूिी त्या हिराआज्जीने केलेल्या सरबतच्या गोडीसाठी 

परत तडफडतय, त्या माऊलीने केलेल्या हवचारपुसीसाठी मनाने परत कान एकवटलेत…. मन 

अजनूिी नगारखान्यातून मिाराजाांना बघतय , ते एकदम स्वाहभमानाने नतमस्तक झालांय 

….िोळीच्या माळावरून बाजारपेठ बघत मध्येच मनाची नजर जगदीश्वराकडे जात आि े, आता 

त्याच्या दशवनासाठी मन िावतय त्याच्याकडे ….. मन त्या जगदीश्वराच्या समोरील नांदीला 

खपूच नशीबवान मानतय , हकती नशीबवान तो नांदी !! ज्याने माझ्या राजाांना , शांभुराजाांना 

हकतीतरी वेळा दशवन घतेाना पाहिलां असले स्वतःच्या डोळ्याांनी ……. मन अजनूिी त्या वसांत 

दादाांच्या घरातील घरपण अनुभवतय….त्याांनी हदलेल्या आपुलकीच्या जवेणात पोट 

भरतय…… मन अजनूिी त्या भटक्याांचा हवचार करतय ज ेपहिल्याांदा भेटून पण हजवाभावाचे 

झालेत ….मन अजनूिी त्या टकमक टोकाचा हवचार करतय ,त्या हनवावनीला गेलेल्या सयूावच्या 

सािीने वर्ावनुवर्ाांच्या वाईट कृत्याांना कडेलोट करण्याची ताकद एकवटतय ….. 

 

 मन अजनूिी शाांतपणे चांद्राची शीतलता बघत त्या समािीपुढे शाांत झालांय , खपू कािी 

बोलायचांय त्याला या स्वराज्याच्या िन्याशी ….पण त्याांच्या आठवणीत िळवां झालांय , भरून 

आलांय …..तुमच्या पराक्रमाचा सािीदार असलेल्या या चांद्रासोबत बोलतांय मन …. मन 

अजनूिी त्या वाघदरवाज्याला मारलेल्या प्रदहिणेचा हवचार करतय.. त्या तटबांदीला नकळत 

मारलेल्या हमठीत हवसावलांय ि ेमन …. मन किी अहभमानाने त्या वाघदरवाज्याकडे बघतय 

तर किी रागाने त्या हफतूर झालेल्या पोटल्याच्या डोंगराला बघतय ….. 
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सह्याद्री आवण मी 

- तनलेि गायके 

Insta: its_neil_12 

 

 

जवे्िा किी आयुष्ट्यात थोड खचल्या सारखां वाटल, 

त्या प्रत्येक वेळी लढण्याची नवी ऊजाव हदली ती सियाद्रीनीच 

 

जवे्िा किी आयुष्ट्यात सांकटाांनी घेरल्या सारख वाटल, 

त्या सांकटाना तोंड दणे्याचा कणखर पणा हदला तो िी सियाद्रीनीच... 

 

जवे्िा किी आयुष्ट्याने कािी भरभरून हदलां, 

ते स्वीकारण्याचा उत्सािी हदला तोिी सह्याद्रीनेच.. 

 

आयुष्ट्याच्या  भरकटलेल्या वाटेवरच्या या मसुाहफराला, 

सामथ्यावची अन नवहनहमवतीच्या मायेची कुशी हदली तीिी या सह्याद्रीनेच... 

 

आयुष्ट्यातील प्रत्येक गोष्टीचा शवेट िी चाांगलाच िोऊ शकतो, 

ि ेिी हशकवलां ते सह्याद्रीच्या अांगा खाांद्यावर खेळत असताना िोणाऱ्या सूयावस्तानेच.... 

 

आयुष्ट्यात किी िरल्या सारखां वाटल तर, 

नव्या जोमाने पुन्िा उभ रािून लढण्याची प्ररेणा हदली ती सह्याद्रीच्या कुशीतून रोज नवी स्वप्ने 

घऊेन उगवणाऱ्या सयुोदयानेच !....  
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सर्व ट्रेकरे्ड्यांना णदर्ाळीच्या शुभेच्छा 
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