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• चवनामलू्य  चवतरणासाठी ईपलब्ध. 

• अपले वाचनू झाल्यावर अपण ह ेफ़ॉरवडण करू शकता. 

• ह ेइ-पसु्तक वेबसाआटवर ठेवण्यापवूी चकंवा वाचनाव्यचतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापवूी इ  साचहत्य प्रचतष्ठानची परवानगी घणे ेअवश्यक अह.े 

• या पसु्तकातील लखेनाच े सवण हक्क लेखकाकडे सरुचित ऄसनू पसु्तकाच े

चकंवा त्यातील ऄशंाच ेपनुमुणद्रण चकंवा रुपातंर ऄथवा भाषांतर करण्यासाठी 

लेखकाची परवानगी घणे ेअवश्यक अह.े 



अपचणपहत्रका 

 

सदर पुस्तकात नमूद केलेल्या route चा  

३० वषाांपूवी सवचप्रथम शोध लावणार् या  

महाराष्ट्राच्या हहर् याला ( श्री. हवरेन्द्र पांहडत याांना ) 

 हे पुस्तक सादर अपचण... 

 

सांकल्प चौधरी 





 

गडाची माहहती व इहतहास: 

 

चकल्ल्याची उंची :  ४000 फूट 

चकल्ल्याचा प्रकार : चगरीदगुण  

डोंगररांग: माळशेज  

चजल्हा : नगर  

श्रेणी : मध्यम 

 

हररश्चांरगड म्हणजे नगर हजल्याचे महाबळेश्वरच !! 

 

महाराष्ट्ट्रातील सुंदर घाटांपैकी एक ऄसलेल्या माळशेज 

घाटाच्या डाव्या बाजसू हा ऄजस्त्र पवणत ईभा अह.े चहुबाजूंनी 

तटुलेल्या रौद्रभीषण कडेकपारींनी नैसचगणक संरिण लाभलेला हा गड 

ठाणे, पणु ेअचण नगर चजल््ांच्या सीमेवर अह.े  



आतर सवण चकल्ल्यांप्रमाणे यास मोगल अचण मराठे यांची 

ऐचतहाचसक पार्श्णभमूी अहचे, परंत ु यासोबतच समुारे चार हजार 

वषाणपवूीची पौराचणक पार्श्भूणमी लाभली अह.े  

 

हररशं्चद्रगडाचा ईल्लेख प्राचीन ऄग्नीपरुाणात व मत्स्यपरुाणात 

अढळतो. १७४७-४८ मध्ये हा चकल्ला मराठ्यांनी मोगलांकडून 

घेतला अचण चकल्लेदार म्हणनू कृष्ट्णाजी चशंद ेयांची चनयकु्ती केली.  

वाहल्हवरे गावातून हररश्चांरगड.....  



पाहाण्याची हिकाणे : 

 

 हररश्चांरेश्वराचे मांहदर : 

 

मचंदराची ईंची साधारणत…: सोळा मीटर अह.े मचंदराच्या 

प्रांगणात प्राकाराची चभतं अह.े या प्राकाराच्या चभतंीसमोरच एक 

दगडी पलू अह.े या पलुाच्या खालनू एक ओढा तारामती 

चशखरावरून वाहत येतो यालाच ‚मगंळगंगेचा ईगम‛ ऄसेही 

म्हणतात. पढेु ही नदी पायथ्याच्या पाचनइ गावातनू वाहत जाते.  

 

मचंदराच्या अवारात ऄनेक गहुा अहते. काही गहुा रहाण्यासाठी 

योग्य अहते, तर काही गहुांमध्ये पाणी अह.े या गहुांमधील पाणी 

थंडगार व ऄमतृतलु्य अह.े मचंदराच्या मागे ऄसणार् या गहुमेध्ये एक 

चौथरा अह.े या चौथर् यात जचमनी खाली एक खोली अह,े यावर 

प्रचंड चशळा ठेवली अह.े या खोलीत ‘चांगदवे ऊषींनी’ चौदाश ेवषण 

तप केल ंहोते ऄशी स्थाचनक गावकर् यांची श्रध्दा अह.े  





‘शके चौचतसे बारा । पररधावी संवत्सरा । मागणचशर  

तीज (तेरज) रचववार । नाम संख्य ।।  

हररशं्चद्रनाम पवणत ु। तेथ महादवे भकु्त ।  

सरुचसध्द गणी चवरुयात ु। सेचवजे जो ।। हररशं्चद्र दवेता ।। 

मगंळगंगा सररता ।सवणतीथण परुचवता सप्तस्थान ।  

ब्रम्हस्थळ ब्रम्ह न संडीत ु। चंचळ विृ ुऄनंत ु।  

चलंगी जगन्नाथ ु।महादओे ।। 

जोतीथाणचस तीथण । केदारांचस तचुकनाचत । 

अचण िेत्री चनमाणचतबंध ुहा।। ‘ 

 

ह ेचांगदवेा चवषयीचे लेख मचंदराच्या प्राकारात, खांबांवर, 

चभतंींवर अढळतात. श्री चांगदवेांनी येथे तपश्चयाण करून ’तत्वसार’ 

नावाचा गं्रथ चलचहला. 



मचंदराच्या प्रवेशद्वारासमोरच एक छोटे मचंदर अह.े यातही 

महादवेाची चपंड अह.े या छोट्या मचंदरासमोरच एक भग्न ऄवस्थेतील 

मतूी अहते. त्यातील पाषाणावर राजा हररशं्चद्र डोंबार् यांच्या घरी 

कावडीन े पाणी भरत ऄसललेा प्रसंग चचचत्रत केला अह.े  
 



 केदारेश्वराची गुहा : 

 

मगंळगंगेच्या प्रवाहाच्या चदशेने गेल्यावर डाव्या हातास एक गहुा 

लागते, यालाच केदारेर्श्राची गहुा ऄसेही म्हणतात. या गहुते १ मीटर 

ईंच अचण २ मीटर लांब ऄसे चशवचलंग अह.े यात कंबरभर पाणी 

अह.े ही गहुा खरंतर चार खांबांवर तोलली होती, पण सद्य…चस्थतीला 

एकच खांब शाबतू अह.े  
 



याच गहुते एक खोली ही अह े .खोलीच्या डाव्या हाताच्या 

चभतंीवर चशवपजूनाचा प्रसंग कोरलेला अह.े या चशवचलंगाला 

प्रदचिणा घालावयाची ऄसल्यास बफण तलु्य पाण्यातनू जाव े लागते. 
 



 कोकणकडा : 

 

हररश्चांरगडावरील सवाचत मोिे आकषचण म्हणजे कोकणकडा. 

ऄधणगोल अकाराचा, ऄध्याण चकलोमीटर पररघाचा, काळाकचभन्न 

रौद्रभीषण कोकणकडा हा एकमवेाचद्वतीय ऄसावा. कड्याची 

सरळधार १८०० फूट भरेल. पायथ्यापासनू कड्याची ईंची साधारणत… 

४५०० फूट भरते. संध्याकाळच्या वेळी सयूाणस्ताचा नयनरम्य सोहळा 

या कड्यावरून पहाण्यात जो अनंद अह ेतो ऄवणणनीयच अह.े  





 तारामती हशखर  : 

तारामती चशखर गडावरील सवाणत ईंच चशखर अह.े याची … ईंची 

साधारणत: ४८५० फूट अह.े चशखराच्या पोटात एकूण सात लेणी 

अहते. त्यापैकी एका गुंफेत गणेशाची समुारे साडेअठ फूटाची भव्य 

अचण सुंदरमतूी अह.ेयाच गणेश गहुचे्या अजबुाजलूा ऄनेक गहुा 

अहते. यातही राहण्याची सोय होते. गहुचे्या समोर ईभ े राचहल्यावर 

डावीकडे जाउन पढेु वर जाणारी वाट अपल्याला ऄध्याण तासाच्या 

चढाआनंतर तारामती चशखरावर घेउन जाते. माथ्यावर दोन ते तीन 

चशवचलंग अढळतात.  



थ रा र वणच न :  

 

चमत्रहो चदनांक १४ ते १६ माचण २०१४ मध्ये रोचहदास चशखर व 

कोकणकडा यामधील ईजव्या नाळेतनू केलेल्या हररशं्चद्रगडच्या या  

थरारक टे्रक नंतर या प्रवासवणणनास थरारवणणन म्हणणचे जास्त योग्य 

ठरेल  ऄसे मला वाटते. 

 

 

तर......चदनांक २४  नोव्हेंबर २०१३, नकुताच  मी हररशं्चद्रगड 

नळीच्या वाटेने करून अलेलो ऄसल्यान े ऄंगावर मठूभर मांस 

चढल्यासारख ेवाटत होते. हररशं्चद्रगड तो पण नळीच्या वाटेने म्हणजे 

ऄगदी दगु्धशकण रा योग जमनू अल्यासारख.े......!!!! 

 

यामळेु माझं चवमान ढगात ईडत होतं अचण माझ्या चमत्रांपैकी 

जयांनी जयांनी हा टे्रक miss केला होता त्यांच्यासमोर फुशारक्या 

मारण्याचे कायणक्रम ऄगदी ‚ फुरसत मध्ये ‛  सरुू होते. 



पण अठवडाही ईलटत नाही तो facebook वर बसलो 

ऄसताना चमत्राचे ईजव्या नळीन े केलेल्या टे्रकचे फोटो नजरेस अले 

अचण सवाणत कठीण वाटेने हररशं्चद्रगड केल्याचा माझा भ्रमाचा 

भोपळा फुगा फुटावा तसा फटकन फुटला. 

 

तरुणचे फोटो बघता बघताच मनाशी ठरवल ंकी, ही वाट करून 

आथला ऄनभुव गाठीशी घ्यायचा. 

 

मग काय..........माझे नवीन लक्ष्य मला खणुावत होते. 

हररशं्चद्रगड जण ू माझ्यातल्या टे्रकरला अव्हान दते होता की “ ये 

आहण माझ्या या राांगड्या नाळा पार करत गड सर करून 

दाखव” !!!!!! 

 

या नवीन route ची  जास्तीत जास्त माचहती शक्य त्या मागाणने 

गोळा करण्याचा सपाटाच सरुू केला. या कामी मला माझा चमत्र तरुण 

व्यास याची खपू मदत झाली. 

 

 

 

 



 

टे्रकच्या अधीचा अठवडा रोपची व्यवस्था करणे, तरुणने 

चदलेला नकाशा (route map) अचण फोटो यांचा ऄभ्यास 

करण्यातच गेला. माझ्या एका शब्दावर लगेच रोपची व्यवस्था करून 

दणेारे माझे  ऑचफस मधील सहकारी श्री. चवनय गोखल ेयांचेही मी 

मन:पवूणक अभार  मान ू आचच्छतो. 

 

हदनाांक १४ माचच २०१४ 

 

संध्याकाळी ४:०० च्या समुारास पणु्याच्या मंडळींना फोन करून 

पनु्हा एकदा सगळा प्लॅन समजावनू सांचगतला. ऑचफस सटुल्यावर 

तडक घरी अलो अचण  ब्याग पॅक केली.  

 

बॅगेला लटकवलेली कॅरीमटॅ, कमरेला पाउच अचण हातात 

१२० फूटी रोप ऄसा सगळा जामाचनमा घेउन रात्री ९ वाजता दादर 

स्टेशनला पोचलो. माझ्या या सगळ्या ऄवतारामळेु  मी गदीतला 

कुतहुलाचा चवषय होउन बसलो होतो. 

 

 

 



 

कल्याणसाठी फास्ट लोकलची वाट बघत न बसता लातरू 

एक्सप्रेस मध्ये घसुलो अचण १०च्या समुारास कल्याणला ईतरलो. 

पणु्याची मडंळी अधीच यष्टी ष््टयाण्ड वर पोचलेली त्यामळेु मी 

दखेील मोचाण चतकडेच वळवला. 

 

एकमेकांची ओळख होइपयंत अमची एसटी अलीसदु्धा. 

गदीतनू घसुण्यात काहीच ऄथण नसल्यान े चखडकीतनू बॅगा अत 

टाकून जागा ऄडवल्या अचण शांतपण ेएसटीत जाउन बसलो. 

 

खरतर हररशं्चद्र करण्याची ही माझी चौथी खपे, पण प्रत्येक 

वेळी गड करताना मनाला लागणारी ओढ, ईत्सकुता सवणस्वी 

नवीनच वाटत.े एसटी मध्ये बसल्या बसल्या मन केव्हाच 

गडावर जाऊन पोहोचलेल, आता फक्त शरीराला हतकडे 

घेऊन जायच होत !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हदनाांक १५ माचच २०१४ 

 

एसटीतनू डुलक्या काढत रात्री १२:00 च्या समुारास अम्ही 

चौघे माळशेज घाटाच्या ऄलीकडील मोरोशी या गावात ईतरलो. 

मोरोशी गावामधनू एक रस्ता बेलपाडा (वाचल्हवरे) गावात जातो, ह े

ऄंतर समुारे १०-११ चकमी अह.े 

 

चतदुणशी ऄसल्यान े चांदण्याचा प्रकाश सवण दरीभर फाकला 

होता. चंदरेी प्रकाशात न्हाउन चनघल्याने स्ाद्रीची चशखरे ऄचधकच 

मोहक वाटत होती. ऄशा चांदण्यात स्ाद्रीत भटकण्याची मजा काही 

औरच ऄसते..........!!!  

 

रात्री ३:०० च्या असपास अम्ही अमचा ११ चकमीचा मॉचनंग 

वॉक संपवनू बेलपाड्याला पोचलो अचण अमच्या ओळखीचे 

गावातले गाआड श्री. कम्मा पोकळा यांच्याकडे मकु्काम केला. 



कम्माच्या घरातून हररश्चांरगडाचे प्रथमदशचन.....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सकाळी ६:०० वाजता डोळे ईघडले,  सरुवातीलाच ईशीर नको 

म्हणनू बाकी सवांना ईठवले. कम्माकडून पनु्हा एकदा वाटेचा 

तपशील, खाणाखणुा जाणनू घेतल्या. 

 

सकाळची चनत्यकमण अटपनू न्याहरीची वाट पाहपेयंत घरात 

बागडणार् या चचमरुड्यांच ेफोटो घेतले. 





फोटूग्राफी होइपयंत नाश्ता पण तयार झाला, वचहनीने 

बनवलेल्या गरमागरम भाकर् या (तांदळू/नागली...??) अचण चपठल ं

म्हणजे ऄगदीच फमाणस......!!! 

नाश्ता अटोपनू ७:३० वाजता अम्ही अमच्या अयषु्ट्यातील 

सवाणत कठीण अचण खडतर ऄशा टे्रकला सरुुवात केली. 

 

 

रोहहदास हशखरामागून पसरलेली प्रभा.....  



ईजव्या हाताला रोचहदास व माळशेज, डावीकडे नापट्याचा 

डोंगर अचण समोर ईभा ठाकलेला रौद्रभीषण कोकणकडा !!!!! 

एकूणच काय तर “ Stage was completly set for our 

wildest dream ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

गावातनू जंगलात जाताना बरेच चठकाणी सरपणासाठी 

लाकूडतोड केलेली चदसत होती त्यामळेु जंगल ईघड-बोडकं वाटत 

होत. 





 

नळीकडे जाताना वाटेत अमच्या अधी चनघालेला ग्रपु भेटला, 

तो ग्रपु regular डाव्या नळीन ेगड करणार होते.  

 

त्यांनी ग्रपु मेंबरचा वाढचदवस कचलंगड कापनू साजरा केल्याने 

अम्हाला पण एक एक काचलंगडची फोड खायला 

चमळाली.......यामळेु खशु होउन अम्ही त्यांच े नामकरण                

‚ कचलंगड ग्रपु ‛ ऄसे करून टाकल.े 

 

मजल-दरमजल करत अम्ही ईजव्या नाळेच्या तोंडाच्या जवळ 

येउन पोहोचलो. येथनू अमच्यासोबत अलेला कम्माचा मलुगा परत 

चफरणार होता. पढेु चनघायच्या अधी त्याच्या हातावर २०० रुपये 

टेकवले......तो पण खशु !!!!!! 

 

पढेु पाच चमचनटेपण चाललो नस ूतो  अम्ही नळीच्या starting 

point वर येउन पोचलो. 

 

 

 

 

 



जी नळी करण्यासाठी आतकी मेहनत घेतली ती अमच्या समोर 

होती.  चतच्या प्रथमदशणनानेच भान हरपनू बसलो, चतच ं रांगड सौंदयण 

मला लोभसवाण ंभासत होत. 

 

 

उजव्या नळीचे प्रथम दशचन.....  





नेहमीची नाळ मागच्या बाजलूा ठेवनू अम्ही या ईजव्या नाळेने 

चढाइ करण्यास सरुुवात केली. मोठमोठ्या दगड धोंड्यातनू वाट 

काढत, धडपडत, ठेचकाळत अम्ही मागणक्रमण करू लागलो. 

                                                            



कचलंगड ग्रपु तोवर चवरुद्ध नळीत येउन दाखल झाला होता. या 

वाटेनी चढाइ करताना एक लिात अल े की या नळीत सयूणप्रकाश 

जास्त वेळ पडत नाही कदाचचत याच कारणामळेु या नळीत Loose 

Rocks खपू कमी अढळल.े 

 

थोडं पढेु गेल्यावर एक ऄजस्त्र खडक अम्हाला चदसला. या 

दगडाला पाहून मला एकदम सपुरमनॅचा लोगो अठवला. 











सपुरमनॅ रॉक पार करून गेल्यावर मात्र नळीचा चढ एकदम तीव्र 

झाला व तो पार करताना सगळ्यांची चांगलीच दमछाक झाली.  

नळीमधला तीव्र चढ.....  



नजर चफरवनू पचहल ं तर हररशं्चद्रच े ओबडधोबड , बेलाग कडे 

अचण त्या कड्यांना चचरत जाणारी नळी स्पष्टपणे चदसत होती. त्या 

नळीतनू जाणार् या कचलंगड ग्रपुच े सदस्य अता एखाद्या 

चठपक्यासारख ेचदसत होते. 

 

हनसगच जणू आम्हाला आमच्या खुजेपणाचां सांदभाचसाहहत 

स्पष्टीकरण देत होता. 

 

यापढेु  अला तो कसोटीचा िण, अमच्या समोर  होता समुारे 

४० फूट ईंचीचा कातळकडा (Rock Patch). त्याला पाहून ‚ हा 

pacth अपल्याला जमेल ना..?? ‛ ऄशी शंकेची पाल िणभर मनात 

चकुचकुली, पण ते केवळ िणभरच !!!!!! 

 

दसुर् याच िणी भावनांना अवर घातला अचण मन चसद्ध केल ं 

कातळकड्याशी चभडण्याकरता.......पढेु काय होणार याची ऄचजबात 

कल्पना नव्हती !!!!!  

 

 

 





कड्याखाली फोटोग्राफीसाठी चांगला पॉआटं ऄसल्यान े ऄमोल 

अचण पंकज वेगवेगळ्या pose मध्ये फोटो काढण्यात मग्न झालेल,े 

त्यांच्या मागे काय चाललाय याच्याशी त्यांच काही सोयरसतुक नाही 

ऄसच त्यािणी वाटत होतं. 

 

आकडे मागे मी अचण गौतम कडा चढण्याची तयारी करत होतो. 

सरतेशेवटी मनातल्यामनात दवेाच नाव घेतल ं अचण कड्यावरचा 

पचहला Attempt  सरुू केला. 

 

 

 

 

 





कड्यावरच्या दोन खोबणीपैकी पचहल्या खोबणी पयणन्त 

चबनबोभाट अलो, पण येथनू पढेु कातळ चतरका ऄसल्यामळेु अचण 

पकडायला grip चमळत नसल्यान े पढेु जाणे कठीण वाटत होते. 

 

मी ऄडकल्याच पाहून गौतम खालनू पचहल्या खोबणी पयणन्त 

अला. त्यानेसदु्धा चतरक्या कातळवरून वर जाण्याचा चनष्ट्फळ प्रयत्न 

करून पचहला. यामळेु अम्ही कातळ अचण ईजवीकडील चभतंीच्या 

सहाय्यान ेवर जाता येतय का ?? ह ेपाहू लागलो. 



ऄवकाळी पावसामळेु कातळ जरा ओलाच होता. बटू सरकत 

ऄसल्यान े अम्ही ऄनवाणीच कडा चढू लागलो. २-३ attempts 

नंतर गौतम वरच्या खोबणीत जाउन पोहोचला. माझ्या पायात 

cramps यायला लागल्यान ेमी जरा वेळ चतकडेच बसलो. 

तोपयंत पंकज सदु्धा वरच्या खोबणीत जाउन बसला,पण यापढेु 

दोघांचीही गाडी ऄडली. 



शेवटी मी सदु्धा ऄनवाणी कडा चढायला लागलो. ऄमोलला 

बॅगा वर पाठवण्यासाठी खालीच थांबवलेल. हळू हळू तोल सावरत 

मी दसुर् या खोबणीत जाउन पोचलो. एव्हाना अम्ही साधारण ३० 

फूट चढाइ केली होती.  

 

यापढुील चढाइ जरा tricky होती दगड बाहरे अल्यामळेु वर 

कुठे पकडायच ेह े चदसत नव्हते. १-२ वेळा प्रयत्न करून कातळाचा 

ऄंदाज घेतला पण  पढुचा मागण खडतर भासत होता. 

 

कडा पणूण होण्याची चचन्ह चदसत नव्हती, मगाशी मनात अलेली 

शंका खरी ठरतेय की काय ऄसं वाटायला लागला. 

 

शेवटी मनाचा चहय्या करून ऄजनू एक attempt सरुू केला. 

यावेळी जमेल तसा कातळाचा अधार घेत वर गेलो. मध्येच एके 

हिकाणी खाली पडतो की काय..!! ऄशी भीती मनात दाटली पण 

चतच्यावर मात करत ऄखरे पावणेदोन तास प्रयत्न करून कडा पार 

केलाच. 



कातळकडा पार केल्यावर वरुन 

घेतलेला कड्याचा फोटो.....  



वरती पोचल्यावर  पाहतो तर rope लावायला कुठेच जागा 

नव्हती त्यामळेु शेवटी स्वत:भोवतीच rope गुंडाळून मोकळे छेडे 

खाली सोडल.े खालच्या चतघांपैकी गौतम बर् यापैकी cliamb 

करणारा ऄसल्यान ेप्रथम  त्याला वर घेतल.े 

 

अता मी अचण गौतम दोघेही rope पकडून सजज झालो. 

पंकजने वर याला सरुवात केली, पण त्याला काही नीट वर येणे जमत 

नव्हते. या सगळ्यात तो ३ वेळा धडपडला अचण पणूण वजन rope  

वर येत ऄसल्यान े अमच्या मनगटांची वाट लागली.....(ऄजनूही 

दखुतायत मनगटे !!!!) पांकज जणू साांधणच्या giant swing ची 

भूक इकडे झोका घेऊन भागवत होता. 

 

पंकज वर अल्यावर पटापट बॅगा वर घेतल्या अचण ऄमोलला 

पण त्याच वगेात खचेनू घेतल. Height म्हणजे मी आहण गौतम 

वर मेहनत करत असताना हा खालून आम्हाला हबहस्कट 

दाखवून हवचारतो “ हवयां का म्हणून ??? ”  

 







यापढेु साधारण १० चमचनटांच्या चढाइ नंतर अम्ही  नळीच्या 

टोकावर जाउन पोचलो चतकडून शेंडी सळुक्याच े भीषण दशणन होत 

होते. मागील वेळेस चवरुद्ध नळीतनू टे्रक करताना मला हा सळुका खपू 

छोटा चदसत होता, परंत ु तोच सळुका जवळून  पाचहल्यावर छाती 

दडपनू गेली. 

शेंडी सुळका.....  





या चठकाणी येइपयंत दपुारच े १२:३० वाजल.े चतकडेच 

रोचहदासच्या कड्याच्या सावलीत बसनू जेवण ईरकल.े फोनला 

नेटवकण  ऄसल्यान ेपनु्हा एकदा कम्मा कडून रस्त्याची माचहती घेतली. 

 

ऄमोलन ेअदल्या नळीत प्रताप दाखवत अमचा पाण्याचा भार 

खपुसा हलका केला होता. पण ऄजनू रस्ता बराच बाकी होता अचण 

त्यात दसुरी नळीसदु्धा बाकी होती.  पाणी संपण्याची चचन्ह चदसत 

होती. अम्ही अमच ंटॉचनक AKA Glucon-D घेत घेत वेळ मारून 

नेत होतो. 

 

या पॉआटं वरून  घाट अचण कोकण याचे सरेुख दशणन होते. 

माळशेज घाट, चसंदोळा, कारकाइचा डोंगर, MTDC हॉटेल , काळू 

नदीचा धबधबा, रेठीचा झरुा, चपपंळगाव-जोग ेधरण, चतवइ डोंगर व 

त्याचे २ सळुके, वराढ्याचा डोंगर अचण दरूवर हडसर चकल्ला ऄसा 

चवस्तीणण प्रदशे दृष्टीपथास पडतो. 





थोडा वेळ अराम करून १:०० वाजण्याच्या समुारास पढेु 

चालायला सरुवात केली. येथनू पढेु खाली झाडांमध्ये ईतरणार् या 

पायवाटेने अम्ही पठाराकडे अगेकूच केली . सयूणदवे अपल्या full 

capacity ने तळपत होते  पण झाडीत घसुल्याने मामला जरा बरा 

होता. 

 



पठारावर अल्यावर दरीच्या कडेकडेने जाणारी एक पसुटशी 

पायवाट पकडून Traverse मारायला सरुवात केली. मधेच झाडी 

मधेच मोकळं पठार ऄसा ईन-सावलीचा खळे सरुू झाला.  

पाणी सदु्धा संपत अल ं होता अचण पढुच्या नळीत पाणी 

लागणार ह ेमाहीत ऄसल्याने Traverse वर पाणी प्यायच कटािाने 

टाळत होतो. 

पण म्हणतात ना ‚ भगवान के घर दरे ह,ै ऄंधेर नही ‛  तसं 

अम्हाला एक शेवाळयकु्त पाण्याच डबक चदसल ं

 

 

आमच हहरवगार/ काळ ?? डबक.....  



मग काय चवचारता......डबक ऄधण ररकामी होइपयंत पाणी 

प्यायलो. ररकाम्या बाटलीत चहरवगार पाणी भरून घेतल ंअचण हात-

तोंड धवुनू परत वाटेला लागलो.  

ह े म्हणजे  ‚127 Hours ‛ या चचत्रपटचा दशेी ऄवतार अह े

ऄसं मला वाटायला लागलेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

पढेु गेल्यावर लांबवर नेढ्याच अचण बालेचकल्ल्याच दशणन झालं 

अचण सोबतच जोरजोरात  ढगांचा गडगडाट कानावर पडला.  

युही चला चल राही.....  



कॅमेरा बॅगेत ठेवेपयंत ऄंगावर टपोरे थेंब बरस ू लागल.े ईन 

चनवळून ऄचानक ढगाळ वातावरण झाल.ं  तापलेल्या मातीवर अचण 

वाळलेल्या गवतावर झालेल्या वरुणराजाच्या चशडकाव्यान े एक 

वेगळाच गंध हवेत दरवळला. 

मनात म्हटलां “ एक तुझीच कमी होती , तू पण मनसोक्त 

पड फक्त आम्हाला नीट गडावर पोहोचू दे ...!! ” 

अचानक ढग दाटून आले.....  







 

पण अमच ं सदुवै की पाउस थोड्याच वेळात थांबला.एव्हाना 

संध्याकाळच े४:०० वाजत अल ेहोते.  

 

वेळ थोडा होता, पाणी पण थोडसच (चौघात २.५ हल. 

फक्त) होतां पण लक्ष्य मात्र मोि होतां. 

 

परंत ु ऄश्या महत्वाच्या िणी अमच े ददुवै अमच्या अड 

अले. मी, गौतम अचण पंकज चतघेजण Traverse अचण दसुर् या 

नळीच्या Junction पयंत अलो. हा अमच्या दसुर् या नळीचा 

starting पॉआटं होता.  

 

सवाणत मागनू येणारा ऄमोल मागे पडलेला. वाट जास्त कठीण 

नसल्यान ेतो मागनू येइल ऄशा ऄंदाजाने अम्ही starting पॉआटंला 

टॉचनक चाटत बसलो होतो. 





५ चमचनटे झाली, १० चमचनटे झाली  शेवटी १५ चमचनटे झाली 

........ तरी ऄजनू ऄमोलचा पत्ता नाही म्हटल्यावर अम्ही समजनू 

गेलो की हा भाउ मागच्यामागे कुठेतरी भरकटलाय. 

#_नको_हतथे_कडमडतय_बेनां. 

 

मग काय.......भौसाहबेांसाठी Rescue Operation सरुू झाल.े 

सरुवातीला हाका मारून पचहल्या पण काही प्रचतसाद येत नव्हता, 

यामळेु अमची ऄस्वस्थता ऄजनूच वाढत होती.  

 

शेवटी पाचेक चमचनटांनी अमच्या हाकेला ऄमोलचा वरुन कुठून 

तरी बारीकसा reply अला. यामळेु थोडा मागे जाउन त्याला ‚ वर 

जाउ नकोस ‛, ‚ खाली येउन सरळ वाटेने चालत रहा ‛ ऄशी 

सचूनात्मक मदत सरुू केली अचण ऄचानक थोड्यावेळाने हाशहुश 

करत अमच े‚भौ‛ झाडीतनू वाटेवर ऄवतीणण झाल.े 

 

या सगळ्यात आमची अहतमौल्यवान अशी ४० हमहनटे 

वाया गेली....   



अमच्या वेळापत्रकानसुार संध्याकाळी ५:०० वाजता दसुरी 

नळी पार करून ६:०० वाजता सयूाणस्त बघण्यासाठी कोकणकड्यावर 

अम्हाला पोहोचायचे होते, परंत ुपहहल्या नळीतला rock patch 

आहण अमोलभौ ची नवा रस्ता शोधमोहीम आमच्या 

चाांगल्याच पथ्यावर पडली होती. 

वेळ संध्याकाळच े ४:४०....... ऄमोलवर वैतगल्याने 

चतरीचमरीतच कम्माला फोन ( स्पीकरवर ) लावला : 

कम्मा : हलॅो, कोण बोलतय ?? 

     मी : हलॅो कम्मा, मी संकल्प बोलतोय. 

कम्मा : हा बोला...कुठवर पोचले तमु्ही ? 

    मी : ऄहो अम्ही अता दसुर् या नळीच्या पायथ्याशी 

          अहोत, आकडून नळी पार करायला ऄजनू चकती वेळ 

          जाइल ?? 

कम्मा : तरी बगा......आकडून तमु्हाला पटापट गेलात तर तास- 

            दीड तास लागतोय बघा. 

 



बास्स.....कम्मा शेवटच ं वाक्य म्हणाला अचण अमच्या 

ऄंगातल ईरलासरुल ं त्राणही चनघनू गेल.ं आधीच आमची हवा 

हनघून गेलेली त्यात “ पटपट गेलात तर तास-दीड तास ” 

म्हणजे आमच्या सद्यहस्थतीतल्या वेगानुसार २ ते २.५ तास 

नक्कीच हे आम्ही समजून चुकलो. 

 

वेळ ४:४५ हम. बालेहकल्ल्याची दुसरी नळी चढायला 

आम्ही सुरवात केली. पाणी पुणचपणे सांपलेल ( हहरवागार पाणी 

सुद्धा ), चौघेही प्रमाणाच्या बाहेर थकलेलो, पाय शरीराची 

साथ देत आहेत की नाही याची काही जाणीव नाही, 

चालण्यासािी अांगात जीव असला पाहहजे म्हणून जबरदस्तीने 

पोटात ढकलली जाणारी हबहस्कटे आहण तहानेने व्याकूळ 

झालेला जीव असा सगळा लवाजमा आम्ही केवळ गड सर 

करण्याच्या इच्छाशक्तीने ओढत होतो. 

 



नळीतल े मोठमोठाले दगड अमचा ऄंत बघत होते.  कसही 

करून अांधार पडायच्या आत वरच्या वाटेवर पोचल पाहहजे 

कारण अांधार पडल्यावर अजून गोची होणार हे मी पक्क जाणून 

होतो. 

वाटेत ५ चमचनटांसाठी ब्रेक घेतला, तोपयंत गौतमन े एका 

दगडाच्या खोबणीत भसुभशुीत मातीत खड्डा करून मातीयकु्त पाणी 

बचुाने बाटलीत भरण्याचा ईद्योग सरुू केला. अम्ही ते जमा केलेल 

मातकट पाणी  बाटलीच्या तोंडावर t-shirt लावनू त्यातनू ऄिरशः 

शोषनू घेत होतो. याचा पररणाम म्हणजे अमचा ब्रेक १५ चमचनटे 

लांबला. 

सयूण कलतीला लागलेला. अमचा कड्यावरून सयूाणस्त वगरेै 

सगळं बोंबलल ं होतं त्यामळेु बसल्या जागी सयूणनमस्कार (i mean 

सयूाणला नमस्कार ) घातला. 

आता फक्त २०-२५ हमहनटाांचा खेळ होता....की मग 

रात्रीचा अांधार सयारीला हवळखा घालणार होता !!. 

 

 

 

 





तशाच पररचस्थतीत अम्ही चनघालो, अता शेवटचे १०-१५ फूट 

बाकी होते परंत ुनळीतनू पढेु जायचा मागण गचपणामळेु ( दाट झाडी ) 

बंद झाला होता. 

 

नळीच्या ईजव्या हातान ेथोड्याश्या घसार् यावर (scree)   एक 

खोबण होती चतच्यातनू वर जाता येते का ह े पाहण्यासाठी मी rope 

घेउन स्वतःला सांभाळत खोबणीत जाउन पोचलो. पण आकडूनसदु्धा 

पढेु परत घसारा ऄसल्यान ेमागण बंद होता. 

 

तोवर पंकज माझ्या मागनू खोबणीत अला अचण वरती कुठे 

वाट सापडते का ह ेबघण्यासाठी हळू हळू वर गेला. मी आकडे तोवर 

बाकी दोघ ंअचण बॅगा वर घेण्यासाठी कमरेला rope गुंडाळून खाली 

सोडला. 

 

तेवढ्यात मी पांकजला वर वाट हमळाली का ? असां 

हवचारलां त्यावर होकाराथी उत्तर हमळालां आहण मला माझी 

चूक लक्षात आली (जी खरतर मला रेक नांतर उमगली). 

 

 



ती चकू ऄशी की मी पंकजला त्याच वेळी ropeचा एक छेडा 

घेउन वर पाठवला पाचहज े होतं जयायोग े अम्ही सगळे नंतर 

घसर् यावरून सहज वर पोहोच ू शकलो ऄसतो. पण अमच्या 

नचशबात त्याचदवशी काहीतरी  भन्नाटच होणार ऄसं चलहल ंऄसणार. 

 

एकीकडे  मी बाकीच्या दोघांना वर घेण्याचा प्रयत्न करत होतो 

पण ऄचतथकव्यामळेु मी rope पकडून ठेव ू शकत नव्हतो. पंकजने 

माझ्या मदतीला यावं म्हणनू गौतम खालनू पंकजला अवाज दउे 

लागला पण पकंज scree च्या भीतीने खाली यायला टाळाटाळ करू 

लागला. 

 

याची पररणती म्हणजे दोघेही एकमेकांबद्दल प्रशंसनीय गौरवोद्गार 

काढू लागल.े..... कोणीच मागे हटत नव्हतं पण शेवटी गौतमने खपूच 

गौरव केल्याने पकंज हळूहळू खाली ईतरला.  या गडबडीत एक छोटा 

दगड खाली जाउन गौतमच्या खांद्यावर लागला......अता काय ?? 

ऄजनू गौरव....... :D 

 



मी अचण पंकजने चमळून दोघांना वर घेतल.ं सगळीकडे काळोख 

पसरला होता. चांदण्यात सगळ धसूर चदसत होतं, बरं खोबणीत 

चौघेही अल्यान ेवळून बॅगेतनू टॉचण पण काढता येत नव्हता. त्यामळेु 

ऄमोलन े काढलेल्या एकुलत्याएक टॉचणच्या ईजेडात सगळं 

operation सरुू होतं. 

वर ऄसलेल्या वाटेपयंत जाता येतय का ? ह ेबघायला गौतम वर 

चनघाला पण ५-७ पावला जात नाही तो घसरत घसरत खाली अला 

अचण सोबत डावा पाय पण सोलवटून घेतला. 

वाट वर ऄसनू जाता येत नव्हतं, पणुणपण ेऄडकल्याची जाणीव 

सगळ्यांनाच झाली त्यामळेु on the spot चचाण करून रात्रभर 

गचपणाखालील खोबणीत काढून सकाळी रस्ता शोधण्याचा चनणणय 

घेतला. 

त्यानसुार गौतमला अधी खाली सोडल. त्यानंतर सगळ्यांच े

कॅमेरे एका बॅगेत टाकून, ती बगॅ पाठीवर मारुन ऄमोलला ऄध्याण 

patch  वर ईभ ंकेलं. 



माझ्याकडून ऄमोलकडे अचण चतकडून खाली गौतमकडे ऄशा 

अमच्या बॅगा खाली चभरकावल्या. ऄमोल नंतर पकंज खाली गेला 

अचण शेवटी rope सकट मी वरती राचहलो. 

गौतमन ेखाली ईतरताना दगडातली एक खाच हरेून ठेवलेली. 

चतच्यातनू U टाकून दसूरा छेडा ऄमोल कडे सोडला. एक छेडा गौतम 

अचण बाकीच्यांनी घट्ट पकडून ठेवला अचण दसूरा छेडा पकडून मी 

खाली ईतरू लागलो. 

खाली एका दगडाचा सपोटण होता तो टॉचणच्या ईजेडात गौतमने 

मला दाखवला अचण त्यावर पाय दउेन मला ईतरायला सांचगतल,े  

पण माझ्या अधी ईतरलेल्या heavyweights मळेु मी जसा त्या 

दगडावर पाय टाकला, तो दगड तटुला अचण मी घरंगळत खाली 

जाउ लागलो. 

त्यातल्यात्यात एका हाताने rope पकडून ठेवण्याच्या प्रयत्नात 

हात चांगलाच काचला. दसुर् या हाताने एक दगड पकडून माझी 

घसरगुंडी  थांबवली अचण परत वरती अलो. 



यानंतर बॅगा नळीत व्यवचस्थत रचनू अम्ही चौघे दाटीवाटीने 

नळीत बसलो. बसल्या बसल्या सगळ्यांना पेंग येत होती. एव्हाना 

रात्रीचे ८:३० वाजनू गेले होते.  ऄचानक मेसेज अल्यामळेु गौतमचा 

मोबाआल वाजला. 

वीजेवाणी कल्पना डोक्यात सळसळली अणी एक ऄखरेचा 

प्रयत्न म्हणनू कम्माला फोन लावला. गम्मत ऄशी की नळीत अत 

घसुल्यावर नेटवकण  जात होतं म्हणनू नळीच्या तोंडावर ईभ राहुन 

अचण हात ऄजनू बाहरे काढून स्पीकर फोन सरुू केला. 

     मी : हलॅो, कम्मा मी संकल्प बोलतोय. 

कम्मा : अव ंहा, बोला बोला... कवाधरनं तमु्हासनी फोन करत 

            व्हतो, लइच काळजी लागनू राचहलेली तमुची. 

    मी : ऄहो अम्ही अता नळीच्या टोकापासनू १० फूट खाली  

           ऄडकलोय अचण आथनू पढेु जायला वाट नाही चमळत अह े

कम्मा : अव ं तमु्ही एक काम करा, ईजव्या हाताला कारवी  

            चदसतेय का तमु्हाला ??  



मी : हा चदसतेय. 

कम्मा : चतथनू झाडीत घसुा अचण तसच जरा पढंु जाउन 

             कातळवरून वर चढा. 

मी : कम्मा  अधीच ऄंधारात नीट काही चदसत नाही अह,े 

       त्यात कुठे भलतीकडे पोचलो तर ऄजनू problem 

        व्हायचा......मलाच अता  confidance नाही अह.े 

कम्मा : बरं पाणी अह ेका तमुच्याकडे  चशल्लक ??? 

मी : ऄहो नाही हो, पाणी पण संपलय अमच्याकडल. 

कम्मा :  बरं बरं  मग तमु्ही अहात चतकडेच थांबा, मी कोणाला 

              तरी पाठवतो. पण त्यांना तास-दीड तास लागेल यायला. 

    मी : हा चालेल, फक्त त्यांना २-३ चलटर पाणी अणायला सांगा. 

    मी : बरं मी काय म्हणतोय, आकडे काही जनावरचा (वाघ, 

           चबबट्या) धोका चबका नाही ना...??? 

कम्मा :  न्हाय न्हाय चतकडं जनावरचा वगैरे काही धोका नाही. 



कम्मा :  बरं मी ठेवतो पण तमु्ही फोन चाल ूठेवा. 

     मी :  हा ठीक अह.े 

यानंतर थोड्या वेळानी श्री.सावळाराम भादड  यांचा फोन अला 

अचण त्यांनी ते अम्हाला घ्यायला येत ऄसल्याच कळवल. 

ते ऐकून अमचा जीव भांड्यात पडला. कम्मानी जनावराचा 

काही धोका नाही अस साांहगतलां होतां, तरी साप  हकां वा हवांचू 

याांची भीती तर होतीच मनात. 

खोबणीत तसच ंबसल्या बसल्या डोळे चमटत होते, चकती वेळ 

पेंगत होतो माहीत नाही. ऄचानक वरुन प्रकाश अला अचण सोबत 

हाका पण ऐकू अल्या. सावळाराम नळीच्या वर येऊन पोचला 

होता. अम्ही पण त्यांना खालनू प्रचतसाद  चदला.  गचपणातनू येण ं

शक्य नसल्यान ेत्यांनी पण पढूुन येतो ऄसं सांचगतलं. 

ते दोघे ईजवीकडून खाली येत ऄसताना अम्ही अमच्या 

कडील टॉचणच्या सहाय्यान ेत्यांना signal दते होतो.  थोड्याच वेळात 

साळवे अचण त्याचा जोडीदार कारवी मधनू अमच्या समोर अल.े 



अल्या अल्या गौतमन े पचहले त्यांच्याकडे पाणी माचगतल.ं 

ईत्तरादाखल त्यांनी सोबत अणलेली पाण्याची बाटली पढेु केली. 

कोरड्या पडलेल्या घशाला थांडगार पाण्याचा स्पशच होताच 

पाण्याला अमृत का म्हणतात ?? याची प्रहचती आम्हास 

आली. 

घडलेल े रामायण साळवेला संचगतल.े मधेच त्या दोघांचा 

अम्हाला वर कुठून घेउन जायच ं याबाबत discussion सरुू होतं. 

शेवटी ते जसे अलेल े त्याच मागाणने अम्हाला वर घेउन जायच ं

ठरवलं. अम्ही पण मग अमच ं चबंगूबाळं ईचलल ं अचण त्यांच्या 

मागनू कारवीत घसुलो. 

पाचच चमचनट चालल्यावर अम्ही एका एकदम सोप्या patch 

जवळ अलो अचण तो पार करून मखु्य वाटेवर पोचलो. वाटेपासून 

आतक्या जवळ ऄसनू पण अम्ही ऄडकून बसलो...... 

 

So close yet  so  far  



मखु्य वाटेला येइपयंत रात्रीच े ११:०० वाजल े होते. आथनू पढेु 

रस्ता माहीत ऄसल्यान े अम्ही सगळे चबनधास्त चालत होतो. 

बालेचकल्ला ईतरून वाट टोलारचखडंीच्या वाटेला चमळाली. 

मोकळ्यात अल्यावर तसच वाटेत बसनू जरा अराम केला. 

 

साळवेनी त्याांच्याकडे जेवण तयार असल्याची खुशखबर 

देऊन  “ साड्डा हदल खुश कर हदत्ता ”. 

 

समुारे तासभर चांदण्यातनू चालत चालत अम्ही रात्री १२:०० 

च्या समुारास मचंदरात येउन पोचलो.  

 

दवेळात झोप न अल्यान े भटकणारे काही जण भेटले. आतक्या 

रात्री सामनासकट प्रकटल्यान ेअमची चौकशी करत होते  

 

काही गहुांमधनू चपकचनकछाप पचब्लक मोठमोठ्याने गाणी गात 

होते त्यामळेु ऄजनूच वैतागल्यासारखा होत होतं. 



रात्रीच्या ऄंधारातच भगवंताला नमस्कार केला अचण मनसोक्त 

पाणी चपउन घेतल.े जीव थंड झाल्यावर रमतगमत कड्यावरच्या 

साळवेच्या झोपडीकडे गेलो. झोपडीत पोचल्यावर ऄगंावरच ओझ ंदरू 

करून जचमनीवरच फतकल मारली. 

थोडा वेळ अराम करून चहा घेतला अचण जेवायला बसलो. 

दपुारचे ईरलेल े ठेपले, वरण, भात अचण सोयाबीनची भाजी ऄसा 

मस्त बेत होता. पोटभर जेवणानंतर झोपडी बाहरे ईघड्यावरच 

carrymat ऄंथरली अचण १५ तासांच्या ऄचवश्रांत मेहनतीने 

थकलेला दहे त्यावर सोडून चदला. 

 

केव्हा झोप लागली समजलसुद्धा नाही !!! 

 



हदनाांक १६ माचच २०१४ 

 

सकाळी सोसाट्याचा वारा सटुला होता. अम्ही लोळत लोळत 

भरकटल्यामळेु carrymat वार् यासोबत फडफडत होती. सकाळच े

६:३० वाजत होते, ग्रपु्स हळू हळू कड्यावर दाखल व्हायला सरुवात 

झाली होती. 

 

गार वार् यामळेु साळवे कडे चहा घ्यायला सगळेच थांबत होते 

अचण त्यांच्या चचवचचवाटामळेु चांगलीच झोपमोड होत होती. शेवटी 

७:०० वाजता ईठलो. पंकज अचण ऄमोलला ईठवलं. तोंड धवुनू 

चहा घेतला, रात्री ईचशरा केलेल्या जेवणामळेु भकू फारशी जाणवत 

नव्हती.  

 

तसाच कॅमेरा घेउन कोकणकड्यावर गेलो. कडा अचण 

कड्यावर लावलेला भगवा पाहून मनोमन सखुावलो.  





कडा चफरताना कै. श्री ऄचवनाश बव े यांच्या नावच्या पाटीची 

झालेली भग्नावस्था पाहून मन चवषण्ण झाल.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तास दोन तास कड्यावर घालवनू अम्ही परत चफरलो. झोपडीत 

परत अल्यावर कांदपेोहयांवर ताव मारला. कम्माला फोन करून 

खशुाली कळवली अचण सावळारामचे ऄडल्या वेळेला धावनू 

अल्याबद्दल अभार मानल ेअचण परतीच्या प्रवासाला लागलो. 

भग्न अवस्थेतील पाटी.....  



अदल्या टे्रक्स मध्ये तारामती वगेरे पॉइट्ंस बचघतल्याने ते न 

बघता केदारेर्श्रला पाण्यात डुबकी मारून चनघायचे ठरवल.े चतकडे 

पोचलो अचण गहुतेील पाणी बघनू त्यात ईतरण्याचा बेत रद्द केला. 

महाचशवरात्री चनचमत्त अलेल्या भक्तांनी गहुतेल्या पाण्याची वाट 

लावनू टाकली अह.े 

पाणी पणुणपणे काळं झाल ंऄसनू त्याला नाल्यातला पाण्यासारखा 

घाण वास येत होता. यामळेु परत मचंदरात येउन चतकडे अंघोळ 

केली.  



अंघोळ करून फे्रश झाल्यावर मचंदरासमोर टे्रकमधला 

एकुलताएक ग्रपु फोटो काढला. 

 

 

 

 

 

 

 

 

रात्री जे हदसलां नव्हतां ते म्हणजे गडाचां झालेलां 

हवरूहपकरण. यात मोलाचा वाटा उचललेला तो म्हणजे 

“वाघेश्वर गु्रप, खेड” याांनी. कोकणकड्यापासनू ते थेट 

टोलारचखडंीतल्या वाघचशल्पापयंत सवणचठकाणी ठळक ऄिरात 

अपले नाव चलहून ठेवले अह.े 



गडावरुन अम्ही जे ससुाट चनघालो ते थेट टोलारचखडंीतल्या 

वाघचशल्पाजवळ थांबलो. चतकडे ऄधाण तास थांबनू पाण्यासोबत 

Parle-G अचण आतर खाउ हादडला. 

मी अचण गौतम वेगान े खाली ईतरत अतापयंत ईतरण्याची 

चवक्रमी वेळ नोंदवत मधल्या ऄध्याण तासाचा ब्रेक पकडून फक्त २ 

तासात खाली ईतरलो. खाली पोचनू पंकज अचण ऄमोलची वाट 

पाहत बसलो होतो पण त्यांनी परत एकदा अपल भौगोचलक ज्ञान 

पाजळल्यान े रस्ता चकुल े अचण चखरेर्श्र गावातील शाळेच्या पढूुन 

कुठूनतरी बाहरे पडल.े 

यापढेु सरळ धरणाच्या चभतंीवरून चालत highway कडे 

चनघालो. जाताना नागेर्श्रच्या मचंदरात गेलो. चखरेर्श्र गावातनू ऄदमासे 

एक चक.मी ऄंतरावर चखरेर्श्राचे प्राचीन चशवमचंदर अह.े ह े मचंदर 

ऄकराव्या शतकातील यादवकालीन मचंदर अह.े मचंदराच्या बाहरेील 

सभामडंप छताला चशल्प पट्टीका बसवलेली अह.े  



अतील गाभार् याच्या दाराच्या चौकटीवर शेषशायी चवष्ट्ण ू व 

पररवाराचे ऄप्रचतम कोरीव चशल्प अह.े मषूकवाहन गणेशगणेशानी 

,वषृभवाहक शीवपावणती , हसंवाहन ब्रह्म सरस्वती, मयरूवाहन 

स्कंदषष्टी, नरवाहन कुबेरकुबेरी, मकरवाहन मकररचत, ऄशा ऄनेक 

कोरीव प्रचतमा येथील पाषाणावर अढळतात.  

 

 

 

 

 

 

 









मचंदरातनू बालेचकल्ला अचण नळी स्पष्ट चदसत होती. काल याच 

नळीत अम्ही सगळे ऄडकून पडलो होतो.  

 

 

 

 

 

 

 



मचंदरातनू बाहरे पडल्यावर चतकडून जवळच ऄसलेल्या 

लेण्यांमध्ये गेलो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लेण्यांमध्ये चवशेष काही बघण्यासारख ेनाही अह.े समोर मडंप 

ऄसनू त्यात १२ खांब अहते. मंडपाच्या ईजव्या हाताला एक खोली 

अह.े लेणी पाहून परत धरणाच्या वाटेवर अलो अचण हळूहळू 

Highway गाठला. 







सदुवैाने highway ला अल्या अल्या लगेच परतीची एसटी 

चमळाली. 

सयूण पनु्हा ऄस्तास जायची तयारी करत होता. काहीतरी 

ऄकचल्पत केल्याची भावना मनात होती , पाय घराच्या वाटेकडे 

लागलेल ेपण मन मात्र ऄजनूही हररशं्चद्रावर रेंगाळत होतं..... 

 

 

 

 

 

 

 



कसे पोहोचाल :  

 

 हखरेश्वर गावातून :  

सवाणत प्रचचलत ऄसणारी वाट ही चखरेर्श्र गावातनू गडावर येते. 

या वाटेने येण्यासाठी पणु्याहून अळेफाटा मागे ऄथवा कल्याणहून 

मरुबाड-माळशेज घाट मागे खबुी फाट्यास ईतरावे. खबुी फाट्यावरून 

धरणावरून चालत गेल्यावर, ५ चक.मी ऄंतरावर चखरेर्श्र गाव लागते. 

या गावातनू दोन वाटा गडावर जातात.  

ऄ) एक वाट ही टोलार चखडंीतनू गडावर समुारे ३ तासात हरीशं्चद्ररे्श्र 

मचंदरापयंत पोहचते. टोलार चखंडीत वाघाचे चशल्प पाहायला चमळते. 

ब) दसुरी वाट ही राजदरवाजाची वाट अह.े ही वाट पवूी प्रचचलत 

होती. अता मात्र वाटाड्याचशवाय या वाटेने गडावर जाउ नये. या 

वाटेने अपण गडाच्या जनु्नर दरवाजयापाशी पोहचतो. या मागाणने 

जाताना गावातील चवचहरीतनू पाणी भरून घेणे अवश्यक अह,े कारण 

वाटेत कुठेच पाणी चमळत नाही.  

  

 



 नगर हजल्यातून ( पाचनई मागे) : 

हररशं्चद्रगडावर जाण्याची एक वाट ही नगर चजल््ातनू अह.े 

यासाठी मुबंइ - नाचशक हमरस्त्यावरील घोटी या गावी ईतरावे. चतथनू 

संगमनेर मागाणवरील राजरू या गावी यावे. पाचनइ ह े गडाच्या 

पायथ्याचे गाव ऄसनू येथनू गड गाठण्यास समुारे ३ तास लागतात. 

वाट फारच सोपी अह.े पाचनइ ते हररशं्चद्ररे्श्राच ेमचंदर ह ेऄंतर समुारे 

६ चकमी अह.े 

 

 सावणे - बेलपाडा - साधले असा घाटमागच : 

मुबंइ - माळशेज मागाणवर माळशेजघाट चाल ू होण्यापवूी सावणे 

गाव अह.े सावणे गावातनू बेलपाडा गावात जाण्यासाठी फाटा फुटतो. 

या फाट्यावरून २ - ३ चकमी गेल्यावर ईजव्या हाताला जाणार् या 

रस्त्याने बेलपाडा गावात पोहोचता येते. मुबंइ - माळशेज रस्त्यावरून 

बेलपाड्या पयंत पायी चालत जाण्यास चदड ते दोन तास लागतात. 

बेलपाडा गावातनू साधल ेघाट मागे हररशं्चद्रगडावर जाता येते.  



परंत ु हा मागण फारच ऄवघड ऄसल्यान े प्रस्तरारोहणाचे तंत्र 

ऄवगत ऄसलेल्यांनीच हा मागण ऄवलंबावा. येथनू बेलपाडा या 

कोकणकड्याच्या पायथ्याच्या गावात याव.े येथनू कड्यातनू 

काढलेल्या साधले घाटाच्या सहाय्याने कोकणकड्याच्या पठारावर 

जाता येते. या वाटेने मंचदर गाठण्यास समुारे १० त े १२ तास 

लागतात. 

 

 प्रचहलत डाव्या नळीची वाट :  

नळीच्या वाटेने जाण्यासाठी बेलपाडा या कोकणकड्याच्या 

पायथ्याच्या गावात यावे. बेलपाडा गावातनू कोकणकड्याच्या चदशेने 

चालत जाउन ओढा पार करावा लागतो. ओढा पार केल्यावर वाट 

कोकणकडा व बाजचूा डोंगर यांच्या मधल्या ऄरंूद घळीतनू वर चढत 

जाते.ही वाट फारच ऄवघड ऄसल्यान े प्रस्तरारोहणाचे तंत्र ऄवगत 

ऄसलेल्यांनीच हा मागण ऄवलंबावा. या मागाणन े कोकणकड्याच्या 

पठारावर जाण्यास समुारे ८ ते १२ तास लागतात.  



 

 रोहहदास नळीची वाट :  

या नळीच्या वाटेने जाण्यासाठी बेलपाडा या कोकणकड्याच्या 

पायथ्याच्या गावात यावे. बेलपाडा गावातनू कोकणकड्याच्या चदशेने 

चालत जाउन कड्याजवळील ईजव्या नळीत चशरावे. नळी पार 

केल्यावर समुारे ८०० ते १००० फूट खाली ईतरून पठारावर यावे. 

आकडून पढेु बालेचकल्ल्यापयंत traverse लागतो. पढेु 

बालेचकल्ल्याच्या ऄलीकडील नळीतनू अपण गडावर पोहोचतो. ही 

वाट फारच ऄवघड ऄसल्याने प्रस्तरारोहणाचे तंत्र ऄवगत 

ऄसलेल्यांनीच हा मागण ऄवलंबावा. या मागाणन े कोकणकड्याच्या 

पठारावर जाण्यास समुारे १० ते १५ तास लागतात.  



 

अहवस्मरणीय क्षण :  

 

 रात्रीच्या चांदण्यातला ११ चकमी चा मॉचनंग वॉक. 

 Rock Patch वरची धडपड.  

 दसुर् या नळीत प्यायलेलो मातकट पाणी. 

 कोकणकडा. 

 सावळाराम कडील रात्रीच ेजेवण. 

 

हररश्चांरगडचे  भटके:  
 

 संकल्प चौधरी. 

 गौतम वैष्ट्णव. 

 ऄमोल भवंरी. 

 पंकज वाडेकर. 

 




