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किल्ले सोंडाई  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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म ुंबई येथून स ुंडाई गडावि प ह चण्यासाठी नकाशा 

प णे येथून स ुंडाई गडावि प ह चण्यासाठी नकाशा 

  



टे्रक हा आयुष्यातला असा िार् आह े कक तो नवचैतन्य घेऊन येतो. रोजच्याच 

र्कार्कीच्या वातावरणा पेक्षा रशववारी सुट्टीच्या शनशर्त्ताने, स्वतःसाठी आयुष्यात उरं्र् 

येण्यासाठी काहीतरी खास असावे आशण त्याशनशर्त्ताने आयुष्यात नवनवीन र्ोष्टी शर्कायला व 

बघायला शर्ळतात, ह्या अनुषंर्ाने टे्रक हा तर करायचाच.  

 

पावसाळ्याचा ॠतू सुरू झाला की वेड लार्तात ते िटकंतीचे. शहरवेर्ार झालले ेडोंर्र 

शर्यागरोहकांना खुणावत असतात. टे्रक करण ंहा र्ाझा अर्दी शजव्हाळ्याचा शवषय बनला आह.े 

पाठीवर बॅर् लादायची आशण शनघायचं टे्रक ला. रोर्न जंर्र् र्ुळे र्ी 'फोटग रायडसग' या शवर्षे 

शर्यागरोहण सर्हूार्ी जोडलो रे्लो. यंदा नुकतेच केलेल े 'सोंडाई टे्रक' ह ेफोटग रायडसग बरोबरचे 

दसुरे टे्रक असल्यार्ुळे, र्ाझ्या आयुष्यातील पशहले प्रवासवणगनीय पुस्तक फोटग रायडसग यांना 

पुष्पहार म्हणून िेट.   

 

 

 



आयोजन केलेल्या टे्रक ला अनुसरून WhatsApp Group चे नाव बदलले र्र् अस ं

वाटत ंकर्ी तो कदवस यतेो आशण कर्ी ह्या र्ुंबई च्या वैफल्यग्रस्त वातावरणातून स्वतःसाठी वेळ 

दतेा येईल. २१ जुल ै२०१९ रोजी  नुकतेच आम्ही ४१ जणांनी रायर्ड शजल्ह्यातील 'सोंडाई टे्रक' 

केले.  र्ाझ ंठरल्याप्रर्ाण ेसकाळी ०४.३० ला घरातून शनघून ०६.२४ च्या कजगत टे्रन साठी दादर 

ला पोहोचलो. जयेर् ने WhatsApp Group वर सांरू्नच ठेवलले ेकक कजगत च्या बाजूने ५ वा 

डब्बा सर्ळ्यांनी पकडा, त्यारु्ळे प्रत्येकासाठी जास्त र्ोर्ार्ोर् झाली नाही. जयेर्, प्राजक्ता, 

प्रथर्ेर्, स्वप्नील, साथगक, रोर्न, सार्र इत्या. शर्ि स्टेर्न नुसार िटेत रे्ले व टे्रनर्ध्येच आम्ही 

र्ाण्यांच्या िेंड्या खेळायला सुरुवात केली. र्ला जास्त काही र्ाणी येत नसल्यार्ुळे कोरस 

द्यायायला र्ी होतो. नेरळ-शिवपुरी-कजगत ह े शनसर्ागच्या साशनध्यात र्नसोक्त आनंद 

घेणाऱ्यांसाठी तसेच शर्यागरोहकांसाठी आवडती र्ावे आहते. दादर येथनू फ्लॅटफॉर्ग नंबर ०४ 

वरून शनघणाऱ्या कजगत साठी टे्रन र्र्ल्या र्ाणसांची र्दी म्हणजे Western Line र्ध्य ेशवरार-

चचगरे्ट अस ेम्हणायला काय हरकत नाही. ०८.०५  ला आम्ही कजगत स्टेर्न ला पोहोचलो. पुढ े

सवाांच्या िेटीर्ाठी व पणु्यावरून येणाऱ्या शर्ि र्ंडळींसाठी वाट बघत होतो ते सदु्धा 'वसंहर्ड 

एक्सप्रेस' ने थोड्याच वेळेत तेथ ेरवाना झाल.े पुढ ेबाहरे आल्यावर एक चहा चा सरुका र्ारल्यावर 

आयोजकांनी पूवगशनयोशजत  र्ाड्यांची व्यवस्था केलेली, म्हणून  सकाळी  ०९.२० ला आम्ही 

सोंडाई च्या ठठकाणी जाण्यासाठी सज्ज झालो.  

  



 

सवाांसाठी घेतलेला चहाचा स िका 

ट्र ेकच्या अग दिचे पहहले समाधान 

 

वाटेतच र्रण आशण सिोवतालच्या पठरसरात शनसर्ागने पांघरललेी शहरवी र्ाल ही 

र्नाला फार आकषगक करीत होती. पुढ े ०९.55 वाजता आम्ही र्डाच्या पायथ्यार्ी येऊन 

पोहोचलो. टे्रककंर् च्या सुरवातीस आयोजक र्यूर दादाने ने र्डासंबंशर्त र्ाशहती कदली, या 

ककल्ल्याचा शवस्तार पाहता याचा उपयोर् टेहळणीसाठी होत असावा. र्यूर दादाने टे्रककंर् चे 

शनयर् सांशर्तले,  तसेच चंद ूदादाचे कौर्ल्य म्हणजे त्याने र्राठी, कन्नड व बंजारा या शतन्ही 

िाषेत सर्हुासाठी पाळायचे शनयर् त्याच्या वक्तव्यातून स्पष्ट केले व पुढ े सवाांनी स्वतःबद्दल 

र्ाशहती म्हणजेच नाव व राहण्याचे ठठकाण ह ेसांशर्तल्यावर आम्ही टे्रक साठी सज्ज झालो.  

  



 

गडावि प ह चण्यासाठी लावण्यात आलेले हदशादशशक 

 

सोंडवेाडी व वावले ही दोन ककल्ल्याच्या पायथ्यार्ी र्ावे आहते. सोंडवेाडी र्ाव 

ककल्ल्याच्या (१/४) उंचीवर आह.े या र्ावातून एक वाट ककल्ल्यावर जाते. या वाटेने १५ शर्शनटात 

आपण एका पठारावर पोहोचतो. बरेच शनसर्गप्रेर्ी शर्यागरोहक आल्यार्ुळे आम्ही लवकर वर 

पोहोचायची काय घाई केली नाही. टे्रक होत होताच थोड्या वेळात एका प्रर्स्त ठठकाणी न्याहरी 

म्हणून, चायनीज िेळ चा आस्वाद फार र्जेर्ीर होता. आयोजकांचे व्यवस्थापन चोख 

असल्यार्ुळे कुठच्याही बाबतीत कसलीच तारांबळ उडाली नाही.  

  



 

 

 

 

फ ट्श िायडसश ने 

ट्र े हकुं ग ला स रुवात 

केल्यावि 

 

 

 

 

 

हनसगाशच्या साहिध्यात सकाळी न्याहिी च्या वेळी प्राजक्ताने 

हट्पलेलुं स ुंदि छायाहचत्र 



ट्र ेक कित असताना चुंदू दादाने नकळत हट्पलेली छायाहचत्र 

  



डावीकडून: स हचत्रा, चुंदू दादा, प्राजक्ता आहण मी 

 

मी, इतेश आहण ि शन 

  



 

ह ेसवग आटपल्यावर आम्ही पुढच्या 

प्रवासास सज्ज झालो. र्ड चढताना पाऊस 

पडावा अर्ी सवाांचीच इच्छा होती पण 

वरूण राजा काय आला नाही. त्यात 

शनसर्ागचा आस्वाद घेण्यासाठी इतर टे्रकचे 

सर्ूह पण आल ेहोते, त्यारु्ळे जास्त घाई 

करून टे्रक पूणग करायच्या िानर्डीत 

पडलो नाही. वर सुळक्याच्या ठठकाणी 

पोहोचायच्या अर्ोदर कातळात कोरलेल े

पाणी साठे व लोखंडी शर्ड्यांचे पॅच 

लार्तात.  

 

 

  कातळात ख दलेली 

पाण्याची द न ज डट्ाकुं  

  



र्डर्ाथ्यावरून र्ाथेरानचा डोंर्र, इर्ागलर्ड, प्रबळर्ड, र्ोरब ेर्रण, वावले र्रण व 

आजूबाजूचा शवशस्तणग पठरसर कदसतो. तेथूनच पाठच्या बाजूला पशहले तर र्ोब ेर्रण र्नाला 

आकर्षगत करत आह.े लोखंडी शर्ड्यांचे पॅच पूणग करून आम्ही वर सुळक्याच्या ठठकाणी पोहोचलो 

व सोंडाई र्ातेचे दर्गन घतेले.  

ककल्ल्यावरून र्न आकर्षगत करून घणेारे र्रण 

  

स ुंडाई मातेचे दशशन 

  



 

गडाच्या माथ्याशी असलेला ल खुंडी हशडीचा पॅच 

तेथे थोडा वेळ फोटोसरे्न वैर्रे करून आशण स्वप्नील दादा ने शर्ववंदना कदली. स्वशप्नल 

दादाने कदलेली शर्ववंदना म्हणजे नसानसात वाढत जाणारं सळसळतं रक्त, ह ेसवग झाल्यावर 

आम्ही लरे्च परतीच्या प्रवासास शनघालो.  

  



 

 फोटग रायडसग सर्हू सर्न्वयते स्वप्नीलदादान ेशर्ववदंना 

कदल्यानतंरचा क्षण 

उतरताना पाऊस आशण हवा या दोनही र्ोष्टी ददुवैाने नाही शर्ळाल्या ककंवा एखादा 

छोटासा र्बर्बा सुद्धा नाही शर्ळाला, बॅरे्त असललेे पाणी सदु्धा संपललेे. कदाशचत, शनसर्ागने 

आर्ची पठरक्षा घ्यायायचे ठरवल ेअसाव.े उलट रखरखतं ऊन होतं. यातून आम्ही सावलीचा 

आसरा घेत  ५-१० शर्शननांसाठी २ ठठकाणी थांबलो. पुढ ेपूणग र्ड उतरल्यावर र्रणात उतरायचे 

म्हणून आम्ही पोखरवाडी र्ारे् र्ाठत होतो. रख रखते ऊन अंर्ाला फार झोंबत होते. थोड्याश्या 

राशहलेल्या पाण्यात इलके्ट्रल व ग्लकुॉन-डी घेऊन आम्ही वेळ काढत होतो, त्यातही आम्ही परत 

२ ठठकाणी ५-१० शर्शनटांसाठी र्ुक्कार् केला आशण र्रणाच्या कदर्लेा पोहोचताच वाटेत एक 

र्ाव लार्ल.े  

 

 



साथगक आशण स्वप्नील बाजूलाच होते, त्यात साथगक म्हणाला चल जरा र्दु्ध 

पाण्यासाठी र्ावात जाऊन येऊ आशण फक्त आम्ही शतघे म्हणजेच र्ी, स्वप्नील आशण साथगक 

र्ावाच्या कदर्ेने वळू लार्लो. र्ाव तस ेर्ुख्य रस्त्यालर्त पासून आतर्ध्येच होते, तरी सदु्धा 

आम्ही शतथे जाण्याचे ठरवले. घरे चाल ूहोताच एका घरार्ध्ये ६-७ बालर्डी िेटल ेआशण आम्ही 

त्यांना शवचारले, बाळा जरा पाणी शर्ळेल का रे..  ते ही अर्दी त्यांच्या प्रेर्ळ स्विावाने ते घेऊन 

आले, वरून ते स्वतःहून म्हणाल ेकक तुर्च्या पाण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या आम्ही िरून दतेो 

म्हणून.. पाणी शपताच र्ी ५-७ शर्शनटे परत शतथ ेआरार् केला आशण एक जबरदस्त र्ानशसक व 

र्ारीठरक आर्ार वाटू लार्ला. लहान र्ुल ेशह दवेाघरची फुल ेह ेउर्ाच नाही म्हटले आह,े खूप 

काही साम्य आह े त्यात. पुढ े त्यांनी र्रणाच्या कदर्ेला जाणारा र्ार्ग शह सांशर्तला, व थोड्या 

अंतरावर आम्हाला पुढ ेसोडायला ही आल.े  

 

 

बाळर्ड्याबंरोबर चा प्ररे्ळ क्षण 



पुढ ेशनघताच वरूण राजाने हजेरी लावली आशण संपूणग वफैल्यग्रस्त झाललेा टाळका 

हा जसाकाय पुन्हा सर्ोर जर नवीन एका टे्रकचं आव्हान आल ंतर ते करण्यासाठीही सज्ज होता, 

पुढ ेर्ोब ेर्रण लार्ताच रू्ज आशण बॅर् काढून फटाफट र्रणात जायायला सुरुवात केली आशण 

एक वेर्ळाच र्ानशसक आनंद सवाांच्या चेहऱ्यावर उर्टत होता. 

साचलेल्या पाण्यात थुंडाव्यासाठी आनुंद घेत असलेल्या मै्हशी 

  



म बे धिणातील आनुंददायी क्षण 

  



अर्ाग-पाऊण तास र्रणाच्या थंड पाण्यात र्नसोक्त आनंद घेतल्यावर आम्ही सवाांनी 

जेवायला सुरूवात केली. जेवणात चनार्साला, शतळकुट, चटणी, लोणचं, चपात्या, व प्रथर्रे् ने 

आणलेली बटाट्याची िाजी ह्या सवाांत कांद्याची सोबत ह े सवग फार चशवष्ट होतं. सवग शर्ि 

सर्ुहाबरोबर बाजुबाजूला बसून र्प्पा र्ारण ंव सर्ोर र्रणातील पाण्याच्या लहरींचा नजारा. 

वा... असे चैतन्यर्य वातावरण होते. सोबतच कल्पेर् ने २ शलटर च्या बाटली र्ध्ये अस्सल 

घररु्ती बनावटीचा ताक आणललेा. ताक शपयाल्यानंतर एक जबरदस्त र्ानशसक सर्ार्ान वाटू 

लार्ल.े  ह ेसवग होत होता थोड्याच वेळात आम्ही परतीच्या प्रवासास सुरूवात केली. 

दपुारी जवेणानतंर ठटपलले ंछायाशचि 

आयोजक र्यूर दादा व जयेर् यांनी फार चांर्ल्या प्रकारे आयोजन केल,े सवग सहकारी 

शर्िर्ंडळी यांचा हातिार सवगच ठठकाणी होता. चहा-न्याहरी पासून ते दपुारच्या जेवणापयांत 

सवग काही एकदर् झक्कास होते. पुढ े परत खाजर्ी वाहनातून कजगत स्टेर्न ला आल्यावर 

दर्ल्यासारखे र्ुळीच वाटत नव्हते.. येताना र्ी पुढ ेरोर्न बरोबर घाटकोपर ला उतरलो कारण 

घाटकोपर ते अंर्रेी असा र्ला र्ेट्रो चा प्रवास करायचा होता. प्रत्येक जण स्टेर्न नुसार उतरताना 

एकच वाक्य म्हणायचा 'Next Trek' ला िटूे! 

चला तर र्र् आता नक्कीच िटूे Next Trek ला... 



र्डावर पोहोचण्याच्या वाटा : 

सोंडाई ककल्ल्यावर जाण्यासाठी २ वाटा आहते. 

 

१) सोंडवेाडी र्ार् े:-  

कजगत रेल्व ेस्थानकावर उतरून कल्याणच्या कदर्ेने जाऊन पूवेला बाहरे पडाव.े यथेून 

ठरक्षाने ९ ककर्ी वरील सोंडवेाडीला जाता येते ककंवा कजगत -चौक र्ार्ागवर र्ावणार् या सहा 

आसनी ठरक्षा, एसटीने ६ ककर्ीवरील बोरर्ाव फाट्यावर उतरावे. यथेून र्ोरबे र्रणाच्या 

जलार्याच्या बाजूने जाणार् या रस्त्याने ४ ककर्ी वरील सोंडवेाडी पयांत चालत जावे. 

सोंडवेाडीतून र्डावर जाण्यास १ ते १.५ तास लार्तो.  

 

२) वावल ेर्ार् े :- कजगत रेल्वे स्थानकावर उतरून कल्याणच्या कदर्ेने जाऊन पूवेला 

बाहरे पडाव.े येथून ठरक्षाने ४ ककर्ी वरील वावले र्ावाच्या फाट्या पयांत जाण्यासाठी कजगत -

चौक र्ार्ागवर र्ावणार् या सहा आसनी ठरक्षा, एसटी आहते. फाट्यावर असलेल्या कर्ानी खालून 

जाणारा रस्ता र्ावातून, र्ावार्ार्ील वावले र्रणापयांत जातो. येथे पोहोचण्यास अर्ाग तास 

लार्तो. र्रणा जवळून सर्ोर सोंडाई ककल्ला कदसतो. र्रणाच्या वितंीच्या उजव्या बाजूने 

जाणारी पायवाट टेकडी वरील वावले ठाकरवाडीत जाते. ठाकरवाडी ओलांडून टेकडी 

उतरल्यावर एक छोटा ओढा पार करावा लार्तो. ओढ्याच्या पुढ ेसोंडाई ककल्ल्याच्या चढाला 

सुरुवात होते. सार्ारणत: १५ शर्शनटात आपण पठारावर पोहोचतो. येथ ेसोंडवेाडीतून र्डावर 

जाणारी वाट येऊन शर्ळते. पुढ ेर्डावर जाण्यासाठीच्या रस्त्याचे वणगन वर कदल्या प्रर्ाण ेआह.े 



या वाटेने नोव्हबेर - शडसेंबर नंतर र्डावर जातांना वावले र्रणापासून ठाकरवाडीची 

टेकडी न चढता र्रणाच्या जलार्याच्या र्ारे् असलले्या ओढ्यातून चालत जावे. त्यारू्ळे टेकडी 

चढण्या - उतरण्याचा वेळ वाचतो. वावले र्ावातून र्डावर जाण्यास २ ते ३ तास लार्तात.  

वावले र्ावातून जाणारी वाट ही सोंडवेाडीतून र्डावर येणार् या वाटेपेक्षा कठीण व वेळ 

खाणारी आह.े  

स्वत:च्या वहानाने येणार् यांनी र्ुंबई - पनवेल र्ारे् चौक र्ाठावे. चौक - कजगत र्ार्ागवर 

बोरर्ाव फाटा चौक पासून ६ ककर्ी अंतरावर तर वावल ेफाटा ८ ककर्ी अंतरावर आह.े 

 

राहाण्याची सोय : 

र्डावर रहाण्याची सोय नाही, पण वावल े ठाकरवाडीतील व सोंडवेाडीतील र्ाळेत 

राहण्याची सोय होते.  

 

जवेणाची सोय : 

र्डावर जेवणाची सोय नाही, पण कजगत र्ावात जेवणाची सोय होऊ र्केल.  

 

पाण्याची सोय : 

र्डावर शपण्याच्या पाण्याची सोय आह.े  

जाण्यासाठी लार्णारा वेळ : 



सोंडवेाडीतून र्डावर जाण्यास १ तास लार्तो. वावले र्ावातून र्डावर जाण्यास २ ते 

३ तास लार्तात. 

 

उंची :  

१२०० फूट (३६५ र्ीटर) 

 

बाईक ककंवा कार न ेयायायच ेझाल्यास सोंडाई र्डावर पोहोचण्यासाठी र्ुंबई येथून र्ार्ग 

र्ुंबई-कल्याण-कजगत-बोरर्ावफाटा -सोंडवेाडी 

 

टे्रन न ेयायच ेझाल्यास 

सोंडाई र्डावर पोहोचण्यासाठी र्ुंबई येथून र्ार्ग 

दादर येथून प्लॅटफॉर्ग क्रर्ांक ०४ वरून कजगत ला जाणारी सकाळी ०६.२४ ची टे्रन 

पकडावी. 

 

कजगत ला पोहोचल्यावर बोरर्ाव फाटा यथेे उतरण्यासाठी टर्टर् आहते 

(कजगत येथून खाजर्ी वाहनांचे शनयोजन केले तर अती उत्तर्) 

 

टे्रकसाठी लार्णारा ब्रकेफास्ट व दपुारच्या जवेणासशहत लार्णारा कर्ीत कर्ी खचग 



रुपय े३००/- 

आशण जास्तीत जास्त करू  तेवढा कर्ी. 

 

चला तर र्र् शनसर्ागच्या साशनध्यात 

आयषु्य चतैन्यर्य करण्यासाठी 

अथागतच टे्रक साठी तयार व्हा... 

 

--/ चंद्रर्खेर सावंत 

  



ई साशहत्य प्रशतष्ठान दहा वषाांपुवी सुरू झाल.ं जर्िरात ई पुस्तकांची संकल्पना रुजू लार्त 

असतानाच र्राठीतही ई पुस्तकं सरुू झाली. र्राठीत अर्ॅझॉन सारख ेप्रचंड इन्व्हसे््र्ेंट करणारे 

शखलाडी उतरले. त्यांच्यासर्ोर ई साशहत्य म्हणजे अर्दीच वलंबुटटंब.ू पण रे्ली दहा वषां आशण 

आजही रु्र्लवर “र्राठी पुस्तक” ककंवा “Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख 

नांवांर्ध्ये पशहल ेदसुरे नाव येते ते ई साशहत्यचेच. ही करार्त आह ेआर्च्या लखेकांची. 

वाचकांना सातत्याने दजेदार र्नोरंजक उच्च प्रतीची पुस्तके “शवनारू्ल्य” दणेारे आर्चे लेखक 

हचे या स्पर्ेचे शवजेते आहते.  

र्राठीत “साशहत्यरत्ांच्या खाणी” शनपजोत या ज्ञानोबांनी र्ाशर्तलेल्या पसायदानाला ईश्वराने 

तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वषागव केला. र्राठीचे ददुवै ह ेकी या खाणींतली रत् ेबाहरे आणण े

आशण त्यांचे पैल ूपडल्यावर त्यांना र्ोकेस करण ेआशण जार्शतक वाचकांसर्ोर ते पेर् करण े

यात आपण कर्ी पडलो. इथ ेउत्तर् साशहत्यासाठी िुकेललेे वाचक आशण उत्तर् वाचकांच्या 

प्रशतक्षेतले साशहशत्यक यांच्यात शब्रज बनण ेआवश्यक आह.े शवर्ेषतः डॉ. शनतीन र्ोरे यांसारख े

साशहशत्यक जयांना शलशहण्यात आनंद आह ेपण त्यापुढील जटील प्रकक्रयेत पडण्यात रस नाही 

अर्ांसाठी. शवदरे्ांत र्ोठे लखेक एजंट नेर्तात आशण ते बाकी सवग व्यवहार पहातात. र्राठीत 

ही सोय नाही.  

ई साशहत्य प्रशतष्ठान ही काही अनुिवी प्रोफ़ेर्नल प्रकार्न संस्था नव्ह.े पण रे्ल्या दहा वषाांत 

आर्च्या ह ेलक्षात आले की र्राठीत रत्ाचं्या खाणी आहते आशण त्यांत उतरून हात काळे 

करून र्ाती र्ाळ उपसत राहून जर शचवटपण ेकार् करत राशहल ेतर एकाहून एक िारी रत्े 

र्वसणार आहते. एखाद्या र्ोठ्या र्शनकाने, पंशडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े

कार् हाती घेतले तर र्राठी िाषेतले साशहत्य जार्शतक पटलावर आपला ठसा नक्की उर्टवेल. 

डॉ. शनतीन र्ोरे यांची तेरा अप्रकाशर्त पुस्तके प्रकार्ात आणण्याचा र्ान ई साशहत्यला 

शर्ळाला. र्िंू र्णपुल ेयांची नऊ, डॉ. वसंत बारु्ल यांची बारा, र्िुांर्ी पासेबंद यांची सात, 

अशवनार् नर्रकर यांची,डॉ. शस्र्ता दार्ल ेयांची पाच, डॉ. वृषाली जोर्ी यांची तीन अर्ा 



अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयांत नेण्याचे िाग्य ई साशहत्यला लािले. असे अनेक 

“स्वांतःसुखाय” शलहीणारे उत्तर्ोत्तर् लखेक कवी या र्राठीच्या “साशहत्यरत्ांशचया खाणीं” र्ध्ये 

आहते. अर्ोक कोठारे यांनी र्हािारताच्या रू्ळ संशहतेचे र्राठी िाषांतर सुरू केल ेआह.े 

सौरि वार्ळे, सूरज र्ाताड,े ओंकार झाजे, पंकज घारे, शवनायक पोतदार, कदप्ती काबाड,े िूपेर् 

कंुिार, सोनाली सारं्त, केतकी र्हा अस ेअनेक नवीन लेखक सातत्यपूणग लेखन करत आहते. ई 

साशहत्यकड ेहौर्ी लखेकांची कर्ी कर्ीच नव्हती. पण आता हौसचे्या वरच्या पायरीवरचे, 

लेखनाकड ेरं्िीरपणे पहाणारे आशण आपल्या लखेनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष दणेारे लेखक 

आता येत आहते. त्यांच्या साशहत्याच्या प्रकार्ाला उजाळा शर्ळो. वाचकांना आनंद शर्ळो. 

र्राठीची िरिराट होवो. जर्ातील सवोत्कृष्ट साशहशत्यक प्रसवणारी िाषा म्हणून र्राठीची 

ओळख जर्ाला होवो. 

या सवागत ई साशहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनंद. आशण या यर्ात ई लखेकांचा 

वसंहाचा वाटा असेल याचा अशिर्ान. 

आर्ेन 

सुनील सारं्त 

अध्यक्ष, ई साशहत्य प्रशतष्ठान 

 

 

 

 

 


